
הדפסה
חזרה

הוגש כתב אישום נגד ח"כ חזן
כתב האישום שהגישה הפרקליטות לביהמ"ש נוגע ל'הצבעות הכפולות' שלו בדיוני התקציב בשנה שעברה

אפרת פורשר ואריק בנדר
3/11/2004 9:21

פרשת "ההצבעות הכפולות" מגיעה לבית המשפט: פרקליטות מחוז ירושלים הגישה הבוקר לבית משפט השלום בעיר
 בשנה2004כתב אישום נגד ח"כ יחיאל חזן (ליכוד) בגין הצבעתו במקום ח''כ ענבל גבריאלי בדיוני תקציב 

שעברה. סעיפי האישום: זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות ומרמה והפרת אמונים.

 
ההצבעה נחשפה בזמנו על ידי ח''כ יעקב ליצמן (יהדות התורה), שהבחין בליקויים במהלך ההצבעה בכנסת על תקציב

. בעקבות הגילויים של ליצמן הורה יו''ר הכנסת, ראובן ריבלין, לקצין הכנסת והיועצת המשפטית של המשכן לחקור2004
את הנושא. במהלך הבדיקה גילו השניים שכמה ח"כים הצביעו פעמיים במהלך ההצבעה על התקציב, ובהם ח"כ חזן,

שהצביע במקום גבריאלי, וח''כ מיכאל גורלובסקי (ליכוד), שהצביע במקום ח''כ גלעד ארדן.
 

הפרשה המביכה הובילה לכך שבפעם הראשונה פשט צוות של חוקרי משטרה על המשכן, החרים קלטות, גבה עדויות,
וחקר ח''כים רבים במשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה.

 
כבר לפני שנה החליטו היועץ המשפטי לממשלה דאז, אליקים רובינשטיין, ופרקליטת המדינה דאז, עדנה ארבל, להגיש

כתבי אישום נגד חזן וגורולובסקי. ואולם לשם כך היתה דרושה הסרת חסינותם של שני הח''כים.
 

ת הכנסתעל אף שח"כ גורולבסקי הודה בפני ריבלין שהצביע פעמיים, ועל אף שרובינשטיין קיים מסע שכנועים בין חברי ועד
קשלא להתנגד להסרת חסינותם של הח''כים חזן וגורלובסקי, חברי הוועדה התייצבו לימין חבריהם ודחו את הבקשה. ר
תולאחר שהוגשה עתירה לבג''ץ נגד החלטות הוועדה, ביקש ח''כ חזן שחסינותו תוסר, התרצו הח"כים והסירו את חסינו

בהצבעה החוזרת. 
 

ריבלין והח"כים יזומנו לעדות
בכתב האישום שהגישה מנהלת מחלקת הערעורים בפרקליטות מחוז ירושלים, עו"ד אירית באומהורן,

,נאמר: "משהבחין הנאשם (ח"כ חזן) לאחר הצבעתו שלו כי ח"כ ענבל גבריאלי, שמקומה לשמאלו, נעדרת מאולם המליאה
החליט להצביע גם במקומה".

 
ן, ח"כהפרקליטות מתכוונת לזמן כעדי התביעה את יו"ר הכנסת ריבלין, סגן השר זאב בוים, ח"כ גבריאלי, ח"כ רוני בראו

זאב בוים, ח"כ אריה אלדד, מזכיר הכנסת אריה האן והיועצת המשפטית של הכנסת אנה שניידר.
 

שלבכתב האישום נטען כי הנסיבות המחמירות של המעשה באות לידי ביטוי בפגיעה שהסבו מעשיו של חזן להליכי חקיקה 
הכנסת ובהפרת האמון שניתן על ידי הציבור בנאשם כחבר הרשות המחוקקת בישראל.

 
וח"כ חזן סירב להתייחס היום להחלטה להגיש נגדו כתב אישום. יועצת התקשורת שלו אמרה: "ח"כ חזן אמר מה שהיה ל

לומר בעניין בפורומים שונים. העניין התגלגל כעת לפתחו של בית המשפט ושם הוא יתברר".
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בעקבות ההחלטה להגיש כתב אישום נגד חזן דורש ח"כ רשף חן (שינוי) מהיועץ המשפטי לממשלה מזוז, לקיים בהקדם
יםאת הדיון בהסרת חסינותו של ח"'כ יאיר פרץ (ש"ס), שנחשד בזיוף תואר אקדמי. הדיון בנושא מתעכב כבר כמה חודש

מפני שמזוז עדיין לא החליט בשאלת השימוע לפרץ.
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