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  הודעה לעיתונות

  העבר לאלתר את סגנית השר קירשנבאו� מכהונתה: � לנתניהואומ

  

דורשת מראש הממשלה בנימי� נתניהו לפטר לאלתר את סגנית השר פאינה  "�אומ"תנועת 

�  . קירשנבאו

  

 �לראש הממשלה מר , ד יובל יועז"באמצעות עו, "אומ�"תנועת ) 13.1.2015(במכתב ששיגרה היו

במשטרת ישראל על חקירה  433הודיעה יחידת להב  2014בדצמבר  24ביו� צוי� כי , יהובנימי� נתנ

ברשויות מוניציפליות ובקרב גופי� , פלילית נרחבת כנגד שורת בכירי� במערכת הפוליטית

�בי� ". ישראל ביתנו"בעיקר בקרב אנשי מפלגת , המעלה חשדות לשחיתות נרחבת, ורשויות שוני

א' שסגנית השר קירשנבאו�  .פאינה קירשנבאו�' הגב, גנית שר הפני�החשודי� בפרשה ג� ס

) 12.1.2015( אתמול. היא עדיי� מחזיקה בתפקידה כחברת הממשלה, הוצאה לחופשה מכהונתה זו

  .בחרה בזכות השתיקה, שהתנהלה תחת אזהרה, כ קירשנבאו� כי בחקירתה במשטרה"הודיעה ח

בזכות השתיקה במסגרת חקירתו במשטרת ישראל היא  בחירתו של חשוד, "אומ�"לטענת תנועת 

*ועל, א( היותו של אד� נושא משרה ציבורית, כמוב� זכות העומדת לכל חשוד בכל חקירה פלילית

אי� . נוספות מתחו� המשפט הציבורי מטיל עליו חובות, וכמה חבר בממשלת ישראל*כמה*אחת

בוחר לשתוק בחקירתו וממשי( לכה� בכהונתו , לקבל נורמה שבה חבר הממשלה נחקר במשטרה

  . הציבורית

  

נורמה זו התקבלה זה מכבר ג� בידי בכירי המערכת מציינת במכתבה כי " אומ�"תנועת 

את סגנית השר , ריאל שרו�מר א, פיטר ראש הממשלה דאז 2003בינואר  1ביו� , כ(. הפוליטית

לאחר שזו בחרה בזכות השתיקה בחקירתה , מכהונתה בממשלה, נעמי בלומנטל' הגב, דאז

הסירוב להשיב על שאלות המשטרה "ראש הממשלה הצהיר אז כי ". סיטי טאוור"במסגרת פרשת 

יר( אי� לי מנוס אלא להעב"בלומנטל כי ' וכתב לגב, מבחינה ציבורית" הוא מעשה בלתי נסבל

  . לאלתר" מתפקיד(

  

על ראש חלה , פי אותה נורמה ציבורית ראויה ומחייבת*עלהיא כי " אומ�"עמדתה של תנועת 

' הודעתה של הגב. קירשנבאו� מכהונתה כחברת הממשלה' כעת חובה להעביר את הגבהממשלה 

א פג� אינה יכולה לרפ 20*קירשנבאו� כי לא תשוב ותתמודד ברשימת מפלגתה בבחירות לכנסת ה

 –שרי� *לא שרי� ולא סגני –על הציבור לדעת כי אי� בישראל חברי� בממשלת ישראל . זה

  .השותקי� בחקירת� במשטרה ובמקביל ממשיכי� להחזיק במשרת� הרמה


