חשד לשחיתות במגזר הציבורי :כשלושים בכירים
עוכבו לחקירה ,בהם סגנית השר פאינה קירשנבאום
קירשנבאום ובכירים נוספים ,בהם השר לשעבר מיסז'ניקוב ,חשודים בין היתר בשוחד ,הלבנת
כספים ומתן טובות הנאה .ישראל ביתנו" :גם הפעם לא מוותרים על מעצרים מתוקשרים נגד
אנשי המפלגה"
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חשד לפרשיית שחיתות גדולה במגזר הציבורי :כשלושים דמויות בכירות עוכבו לחקירה בחשד שהקצו
תקציבים לעמותות ולגופים שלא כדין ,העבירו כספים לאיגודים ועמותות במועצות האזוריות והלבינו
כספים דרך עמותות קש .כמו כן ,המעורבים חשודים בעבירות שוחד ,מתן טובות הנאה ,מרמה והפרת
אמונים ,רישום כוזב במסמכי תאגיד ,קידום עניינים של מקורבים ומינוי מקורבים .נערכו גם חיפושים
בבתים ובמשרדים של החשודים ונלקחו מחשבים ומסמכים .לפי גורמים במשטרה ,היקף הפרשה
מגיע למיליוני שקלים.
בפרשה מעורבים בין היתר חברת הכנסת וסגנית שר הפנים פאינה קירשנבאום החשודה בהובלת
השוחד לעמותות ,ושר התיירות לשעבר סטס מיסז'ניקוב ,וכן ראשי מועצות ,מנכ"ל משרד ממשלתי,
מנכ"לים וראשי עמותות ,בכירים בתאגידים ציבוריים ופעילים פוליטיים .דמויות בכירות נוספות צפויות
להיות מזומנות למתן עדות ,בהן שר בכיר בממשלה ושר לשעבר .יושב ראש הכנסת עודכן בפרטי
הפרשה .כמו כן עוכבו לחקירה גם ארבע דמויות בכירות בתחום הניהול בספורט.
הפרשה הותרה לפרסום בתום שנה של חקירה סמויה על ידי יחידת לה"ב  ,433לאחר שעלה חשד כי
החשודים חברו יחדיו ופעלו באופן שיטתי לקידום ענייניהם הפרטיים והציבוריים ולקבלת כספים
לצרכים אישיים תוך ביצוע עבירות שונות ,באופן שפגע מהותית במנהל התקין בתחומי
עיסוקם .החקירה תואמה עם היועץ המשפטי לממשלה ומפכ"ל המשטרה.
החקירה הסמויה חשפה ,על פי החשד ,את קיומה של שיטת פעולה מאורגנת ,לפיה החשודים או מי
מטעמם העבירו במסגרת תפקידם הציבורי סכומי כסף ניכרים מהקופה הציבורית לגופים מתוקצבים
ולרשויות שונות שלא כדין בתמורה למתן טובות הנאה שונות לחשודים ולמקורביהם ,בין היתר
באמצעות מינויים ותשלומים .על פי החשד ,קירשנבאום היא זו שקישרה בין הדמויות השונות בפרשה.
בין היתר המשטרה חושדת כי היא העבירה כספי ציבור לעמותות הזכאיות לקבל תקצוב ממשלתי
ולאחר מכן דאגו החשודים ,להם יש גישה לעמותות אלה ,להעביר את הכספים לעמותות וארגוני קש
ומשם לכיסם הפרטי.
גורמים במשטרה אומרים כי היקף הסכומים המדוברים בפרשה הוא מיליוני שקלים ,חלקם הועברו
במזומן שהגיעו ישירות לחשודים ,וכי היה גיבוי הדדי בין כל המעורבים וקשר שתיקה הדוק .במשטרה
טוענים כי המעורבים בפרשה פעלו במנגנון שמזכיר ארגון פשיעה.
קירשנבאום עצמה בתגובה לערוץ  2כי "אין לי מה להגיד ,אני לא מבינה מה קורה ואני רוצה לבדוק על
מה מדובר .אני זומנתי לחקירה ואהיה היום בחקירה .לא אמרו לי שום דבר .אני שומעת בתקשורת,
אבל אני לא יודעת .אני בטוחה ביושר שלי ,אני לא רוצה לפתח תיאוריות .כבר זימנו שרים לחקירה,
וזימנו גם ראשי רשויות לחקירה ,אני לא יודעת ,אני אשמח שיחקרו ...וכמו שיצאו בפרסום מאוד גדול
על מה שקורה ,אני אשמח שגם אחר כך יפרסמו את כל הנתונים".
שר החוץ ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן סירב במהלך ועידת "כלכליסט" בת"א להתייחס

לחקירתה של בכירת מפלגתו" .אני מעבר למה ששמעתי בחדשות לא מכיר שום דבר על הפרשיה
החדשה ואין לי מה להוסיף מעבר לתגובת ישראל ביתנו .אם יש מאוכזבים שיעזבו את האולם" ,אמר
ליברמן.
מפלגת ישראל ביתנו הגיבה על הפרשה" :כפי שקרה בכל מערכת בחירות מאז הוקמה 'ישראל ביתנו'
בשנת  ,1999גם הפעם לא מוותרים במשטרה על מעצרים מתוקשרים וחקירה נגד אנשי המפלגה.
אם דבר החקירה היה מתפרסם לפני שהוכרז על הקדמת הבחירות או אחריהן ,ניתן היה לחשוב
שאולי מדובר בדבר ענייני ,אך העובדה שהדבר נעשה ,שוב ,בזמן בחירות מעידה יותר מכל על
הכוונות העומדות מאחרי הענין ,שנועדו לפגוע ב'ישראל ביתנו'״ .אנו בטוחים בחפותם של האנשים
ושכמו בפעמים קודמות ,לאחר שישכך הרעש וההמולה התקשורתית ,יתברר שאין מאחרי הפרסומים
הללו דבר זולת הרצון ,שלא יצלח ,להזיק ל'ישראל ביתנו'״.
המפכ"ל ,יוחנן דנינו ,קיים שיחה עם ראש אגף החקירות והמודיעין ,ניצב מני יצחקי ,ראש לה"ב 433
ניצב רוני ריטמן וראש יאח"ה ,תנ"צ אפרים ברכה ,ו"ביקש לחזק את ידם ואת ידי השוטרים העוסקים
בפרשה חמורה זו למעלה משנה במקצועיות ונחישות בכדי להגיע לחקר האמת".
המפכ"ל דחה את ההאשמות כי המשטרה מנסה להשפיע על מערכת הבחירות ורודפת אחר מפלגה
ספציפית" .משטרת ישראל הוכיחה לאורך השנים כי היא עשתה ותעשה ככל יכולתה בכדי להילחם
בשחיתות הציבורית בכל הדרכים והאמצעים העומדים לרשותה ,חובתה לשמור על צביונה הדמוקרטי
של המדינה וכל זאת בשוויוניות וללא משוא פנים" ,אמר דנינו" .החקירה מתנהלת למעלה משנה
והמעבר לחקירה גלויה ,היא פועל יוצא של הערכת מצב הראיות ובשלותן ומשיקולים מקצועיים בלבד.
הדבר נעשה בעצה אחת עם היועמ"ש לממשלה ועם פרקליט המדינה ולאחר שנבחנו מכלול השיקולים
לרבות הרגישות בתקופת הבחירות".
במשטרה הבהירו כי הם מבינים שמדובר בתקופה רגישה עקב מערכת הבחירות וכי ההחלטה לצאת
לחקירה גלויה דווקא בשלב זה נבעה מהצורף להפסיק את גניבת כספי הציבור .לדברי המשטרה,
מניעה מיציאה לחקירה גלויה היתה גובה מחיר כבד יותר מחשיפת הפרשה סמוך למועד הבחירות.
במשטרה מדגישים שקבלת ההחלטה לצאת לחקירה גלויה היתה בהתייעצות ובדעה אחת עם
הגורמים המשפטיים המרכזיים כולל הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה.
חברת הכנסת פאינה קירשנבאום היא דמות דומיננטית במפלגת ישראל ביתנו .במקביל לכהונתה
כסגנית שר הפנים ,קירשנבאום משמשת בעשור האחרון גם כמזכ"ל המפלגה והיא נחשבת למקורבת
ולאשת סודו של מנהיג המפלגה ,אביגדור ליברמן.
במהלך כהונתה במשרד הפנים ,טיפחה קירשנבאום יחסי אמון עם השר המכהן באותה העת ,גדעון
סער .קירשנבאום ,תושבת ההתנחלות ניל"י ,היא בעלת תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת דרבי
ועלתה לישראל בשנת  .1973בשתי הקדנציות האחרונות קירשנבאום היתה ממובילות המאבק נגד
כהונתה של ח"כ חנין זועבי בשל השתתפותה במשט המרמרה והתבטאויותיה בזכות מאבקם של
ארגוני הטרור הפלסטנים נגד ישראל.

