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שר התיירות סטס מיסז'ניקוב לא מבין 
על מה המהומה: "ללכת למועדון פלמנקו 
זה גם תיירות". ראיון בלעדי
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מא־ מיסז'ניקוב  נעדר  שבו  בערב  למשל,  כך, 
השגרירות  עבורו  שארגנה  במדריד,  ערב  רוחת 
מקומיים שאף  עסקים  בהשתתפות אנשי  בספרד, 
שילמו מראש תמורת הזכות — נצפה השר באחד 
המועדונים בעיר כשהוא מבלה עד אור הבוקר. גם 
בביקור שערך שר התיירות עם הנשיא פרס בד־
רום אמריקה הוא נעדר מאירועים רשמיים רבים, 
שבהם נכחו חברי המשלחת האחרים. מיסז'ניקוב 
הפי־ לחללי  הזיכרון  לטקס  לדוגמה,  הגיע,  לא 

גם  נכח  ולא  בבואנוס־איירס  היהודי  במרכז  גוע 
הקהילה  עם  הנשיא  בהשתתפות  חגיגית  בפגישה 

היהודית בסאו־פאולו. 
לעומת זאת, מיסז'ניקוב לא ויתר על בילויים 
ובסאו־ בריו  יוקרתיים  ובמועדונים  במסעדות 
המשלחת,  חברי  מספרים  התיירות,  שר  פאולו. 
פעמים  מספר  למלון  וחזר  לבלות  ערב  בכל  יצא 
אדום  נראה  אף  הוא  הימים  באחד  בוקר.  לפנות 
בים".  ש"נשרף  סיפר  כך  לגבי  וכשנשאל  כולו 

שיחה  לנושא  הפכה  מיסז'ניקוב  של  התנהלותו 
שאמרו  פרס,  הנשיא  של  עוזריו  בקרב  עיקרי 
הנסיעה  במהלך  עוד  ביניהם  פנימיות  בשיחות 
ולארגנטינה  לברזיל  טס  שמיסז'ניקוב  נראה  כי 

בעיקר כדי לעשות חיים.
מיסז'ניקוב מגיע מוכן היטב לראיון. הוא מכיר 
מראש.  שהכין  הסברים  ושולף  נגדו  הטענות  את 
בספרד  בביקור  המצוין  תפקודו  את  להוכיח  כדי 
ממנה  הקיבה  הרעלת  על  מספר  הוא  ובפורטוגל 
לה־ ממנו  מנעה  שלא  הרעלה  בפורטוגל —  סבל 

תייצב לכל הפגישות שנקבעו לו למחרת. 
שלנו  השגרירות  ידי  על  לי  שנבנה  "הלו"ז 
לא  עבודה  שעות   12 ולאחר  קלוקל  היה  בספרד 
יכולתי להגיע לפגישה נוספת", תוקף מיסז'ניקוב. 
"כנראה שבספרד דרכתי למישהו על היבלת והוא 
ביקש לסגור איתי חשבון. מסתבר שפוליטיקאים 
יוצאים  הם  ועכשיו  שונאים  לעצמם  רוכשים 
היע־ בדיעבד,  המחיר.  את  משלם  ואני  מהחורים 
שלי  טעות  הייתה  בספרד  הערב  מארוחת  דרותי 
ואני יכול רק להצטער על עוגמת הנפש שנגרמה 

למארחיי הספרדים".
ולעומת  מפגישות,  נעדרת  בברזיל  בסיורך  גם 
זאת לא החמצת בילוי במועדונים ובחוף הים. 
משל־ במסגרת  היה  לברזיל  שלי  "הסיור 

שהתלווה  היחיד  השר  והייתי  הנשיא  של  חת 
אליו. במהלך הנסיעה חתמתי על הסכמי הסגרה 
שלי  מהלו"ז  חלק  ברזיל.  ממשלת  עם  ותיירות 
היה בנפרד מהלו"ז של הנשיא ועסקתי בעניינים 
זאת  שפירשו  מי  היו  זה  בגלל  אולי  תיירותיים. 
כהיעדרות. לאחר שעות העבודה יצאתי לבלות. 
אני שר בן 40, דור צעיר של מנהיגות, מותר לי 
ללכת למועדון סמבה בריו, או ליהנות במועדון 
אישיים  חיים  של  שילוב  זה  בספרד.  פלמנקו 
תיירות.  גם  זה  ופלמנקו  סמבה  הרי  ומקצועיים, 
מעולם  החברתיים,  חיי  על  לוותר  מוכן  לא  אני 
הם לא פגעו בעבודתי. כך נהגתי בברזיל בספרד 

וכך אני נוהג גם בארץ".

"מדינה אוכלת מנהיגיה"

לפקוד  מיסז'ניקוב  נוהג  בחו"ל  רק  לא  אבל 
הקטנות  לשעות  עד  ומועדונים  יוקרה  מסעדות 
של הלילה. מיסז'ניקוב הוא דמות מוכרת גם במ־

ספר מועדונים וברים בתל אביב ובראשון לציון, 
האהובים  הבילוי  ממקומות  אחד  מגוריו.  עיר 
ביותר עליו היה מועדון הפרמייר בראשון לציון, 
של  המחרידה  הרצח  פרשת  בעקבות  שהתפרסם 
בני משפחת אושרנקו, שהיו הבעלים של המקום. 
אושרנקו,  משפחת  עם  מיודד  שהיה  מיסז'ניקוב, 
נהג להגיע לשם לפני הרצח בקביעות, בדרך כלל 

עם חברים מעיריית ראשון לציון.
של  עדויות  ישנן  אחרונות"  "ידיעות  בידי 
קבועים  מבלים  ושל  ביתנו  בישראל  פעילים 
הפרמייר,  מועדון  של  לשעבר  צוות  ואנשי 
באופן  למועדון  להגיע  נהגת  כי  נטען  שבהן 
אלכוהול,  של  נכבדות  כמויות  לשתות  קבוע, 
מהעדים  ובמספר מקרים אפילו להשתכר. חלק 
טענו כי אפילו ראו אותך רוקד שיכור על שו־

לחנות המועדון.   
"אני לא משתכר אף פעם. לא אבזה את עצמי 
ואת המדינה ולא יתפסו אותי במצבים כאלו. אני 
שר צעיר המייצג דור חדש של מנהיגות. אני לא 
שר בן 60, שיושב מול הטלויזיה בשמונה בערב. 
למה כשר בישראל אני לא יכול לצאת לבלות עם 
מנכ"לים בכירים? כל עוד זה לא פוגע במקצוע־

נות וביעילות שלי אני לא רואה בזה בעיה".
טוענים  במועדון  אותך  שראו  אנשים  אבל 
בתוקף שנהגת לשתות שם כמויות גדולות של 

אלכוהול.
להוריד  מסוגל  לא  לשתות  שיודע  מי  "גם 
כא־ כמויות  שותה  לא  אני  שלם,  וודקה  בקבוק 

מצוי  תמיד  ואני  מדודה  בצורה  מתנהל  הכל  לו. 
הכרה  בלי  שותה  הייתי  אם  מוחלטת.  בשליטה 

זה בטח היה פוגע בתפקוד שלי ולא הייתי מגיע 
להישגים האלו".

בידי "ידיעות אחרונות" ישנן עדויות נסו־
בתוקף  שטוענים  במפלגתך  פעילים  של  פות 
במלון  שנערך  ביתנו  ישראל  של  בכנס  שגם 
וניכר  מעט  לא  שתית  באילת  וילג'"  "אסטור 

עליך שאתה תחת השפעת אלכוהול. 
"היינו בשלושה ימים של סמינר יחד עם 400 
איש ואף אחד לא ראה אותי שיכור או לא יציב. 
יצאנו בערב למועדון מקומי עם ראש העיר ולא 
היה דבר כזה. בפעם האחרונה שהשתכרתי הייתי 
בן 20 על חוף הים. בגלל המוצא והגנים שלי אני 
אוהב ויודע לשתות וזה פלוס גדול. אני יודע מהם 
מהאצבע.  מצוצים  האלו  הדיבורים  וכל  הגבולות 
אין  עליהם.  להגיב  צריך  בכלל  שאני  לי  חורה 
השתנתה  הישראלי  הבילוי  תרבות  לעשות,  מה 
השכבות  מכל  אנשים  הרבה  האחרונות.  בשנים 
יוצאים בערב ושותים. גם אני נמנה עליהם, אני 
אוהב לבלות איתם וגם לשתות. אני לא רואה בזה 

שום פסול".

מיסז'ניקוב שותק לרגע, ואז ממשיך. ניכר עליו 
שהוא בסערת רגשות. "לא ראו אותי בגילופין או 
מתנהג לא כראוי, לא בפרמייר ולא באסטור וילג'. 
כשהייתי בברזיל, הלכתי בשבת לחוף הים לתפוס 
קצת שמש ונשרפתי. אז בטח גם היו אנשים שאמ־

רו שהייתי אדום מוודקה. אני יותר מדי מכבד את 
תפקידיי הציבוריים מכדי לבזות אותם. אני חושב 
על הדמעות בעיניים של אמא שלי כשהושבעתי 
בי.  שבחר  ובציבור  בה  אפגע  לא  ולעולם  לכנסת 
במכונית  לא  בבית,  לא  שיכור  הייתי  לא  מעולם 

ולא בחוץ".
של  לילות  אחרי  לנהוג  לא  מקפיד  אתה 

שתייה?
"לא נעצרתי אף פעם על ידי המשטרה כשאני 
שמעתי.  כבר  זה  על  שגם  למרות  שיכור,  נוהג 
משטרה  אותי  עצרה  בלבד  פעמיים  הזוי.  זה 
כשנול־ החולים,  לבית  כשנסעתי  פעם  בנהיגה. 

ערפל  אורות  בטעות  והדלקתי  אחיינית,  לי  דה 
פתוח  היה  שלי  שהנייד  מקרה  היה  כח"כ  ופעם 
שדיברתי  חשב  כי  אותי  עצר  שוטר  המושב.  על 

בזמן נהיגה". 
הסיפורים  כל  אליך  נדבקים  מאיפה  אז    

האלה?
בולט  ופחות  אפור  הייתי  שאם  בטוח  "אני 
ומצליח, הייתי פחות מושך אש ולא היו לי קנאים 
שישפכו עליי רפש כזה. צריך לחזור לפרופורציה, 
להבין  חייבים  מנהיגיה.  שאוכלת  מדינה  אנחנו 
שמנהיגים הם גם אנושיים. הרי אם לא הייתי חי 
חיים שלמים הכוללים חיי חברה ובילויים מדודים 

5

6 המשך בעמוד 

"פוליטיקאי צריך להיות 

מחוסן ולפתח עור של פיל. 

להגיד שאני מרוצה לראות 

את הוריי יושבים מול 

הטלוויזיה ושומעים איך 

קוטלים את ההתנהגות 

של הבן? זה לא תענוג"

"אם לא הייתי חי חיים שלמים 
הכוללים חיי חברה ובילויים מדודים 
הייתי אדם משעמם ומשועמם". 
סטס מיסז'ניקוב, אתמול במשרדו
צילום: עמית שאבי

"אף אחד לא ראה אותי שיכור". בכנס באילת
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ענת מידן, יאנה פבזנר, 
איתמר אייכנר

שר  על  עוברים  קשים  מים 
הק־ מיסז'ניקוב.  סטס  התיירות, 

שלו  הקצרה  הפוליטית  ריירה 
בכיוון  רק  עכשיו  עד  התקדמה 
אחד: כלפי מעלה. בגיל 40, אר־

לראשונה,  לכנסת  שנבחר  לאחר  בלבד  שנים  בע 
הוא כבר הספיק לכהן כיו"ר ועדת הכספים היוק־
רתית, השיג את המקום השלישי ברשימת ישראל 
ביתנו, התמנה לשר בממשלה, ושמו אפילו הוזכר 

כיורש אפשרי לאביגדור ליברמן.
אבל עכשיו מוצא עצמו מיסז'ניקוב בעין הס־

לסחוף  שמאיימת  אדירה  במערבולת  נאבק  ערה: 
שלו.  המבטיחה  הפוליטית  הקריירה  את  איתה 
כנסת  וכחבר  כשר  כה  עד  שהצטייר  מיסז'ניקוב, 

להתמודד בימים האחרונים ˇ ופעלתן, נאלץ  חרוץ 
שה־ מביכים  סיפורים  של  ארוכה  רשימה  עם 

אישית  התנהלות  על  התקשורת  בכלי  תפרסמו 
שכוללים היעדרויות  סיפורים  חריגה.  ומקצועית 
תמוהות ממספר אירועים רשמיים שאורגנו עבורו 
רוויי  ליליים  בילויים  ומנגד,  לחו"ל,  בנסיעותיו 
של  הקטנות  השעות  עד  עוזריו  עם  אלכוהול 

הלילה באותן הנסיעות.
"זה מאוד לא נעים אבל אני לא מתבכיין ומ־

בטיח שזה לא ישבור את רוחי", אומר מיסז'ניקוב. 
פולי־ חוטפים.  ופוליטיקאים  פוליטיקאי  "אני 

פיל.  של  עור  ולפתח  מחוסן  להיות  צריך  טיקאי 
להגיד שאני מרוצה לראות את הוריי יושבים מול 
ההתנהגות  את  קוטלים  איך  ושומעים  הטלוויזיה 
של הבן, זה לא תענוג. אבל אני עומד תחת האש 
אפשר  אי  המשחק.  כללי  שאלו  למדתי  והשבוע 
הקדמי  בקו  נמצא  אני  כשר  שבחים.  רק  לקבל 
הזאת  הפרשה  מגדלת.  בזכוכית  אותי  ובוחנים 

גדלה למימדים ענקיים, אבל אני יודע את האמת 
ויודע שמה שעושים לי זה סוג של עוול".  

מיסז'ניקוב אמנם טוען בתוקף שנעשה לו עוול 
גדול, אבל מול התחושות האלה עומדות עדויות 
שהתלוו  ועיתונאים  בכירים  פקידים  של  רבות 
פו־ בספרד,  שונות  עבודה  לנסיעות  למיסז'ניקוב 

רטוגל, ברזיל ארגנטינה ובלארוס וחזרו לארץ עם 
רשמים קשים על תפקודו. 

בנסיעות לספרד ולדרום אמריקה אפילו נוצרו 
ישראל  שגרירות  אנשי  בין  מעטים  לא  חיכוכים 
אותו  שליוותה  פרס  הנשיא  ופמליית  במדריד 
מיסז'ניקוב  לבין   — ולארגנטינה  לברזיל  במסעו 
ועוזריו. כמובן שאין בעיה עם ארוחה טובה במס־
עדה, שכוללת גם שתיית אלכוהול במידה, לאחר 
בעייתיים  הופכים  הדברים  אבל  העבודה.  שעות 
הלו"ז  עם  מתנגשים  הליליים  הבילויים  כאשר 
חברי  בקרב  רבה  למבוכה  וגורמים  לשר  שנקבע 

המשלחת ואנשי השגרירות.
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"הוא מעודד אותי". אביגדור ליברמן

שר 
המשקים

כן, הוא יוצא למועדונים, אוהב לשתות 
אלכוהול ולאכול במסעדות טובות. אבל שר 

התיירות, סטס מיסז'ניקוב, לא מבין מה פסול 
בזה. "אני לא שר בן 60 שיושב מול הטלוויזיה 

בשמונה בערב, אני אוהב לבלות. אני לא 
משתכר אף פעם ותמיד בשליטה. התפקוד 

שלי לא נפגע מזה, עושים לי עוול"

אג
סי

א
א 

גי
 :

ם
לו

צי



24 שעות | ידיעות אחרונות | 243.2.10 שעות | ידיעות אחרונות | 3.2.10

הייתי אדם משעמם ומשועמם וזה היה מקרין גם 
על אופי העבודה שלי. כמי שלא נולד בארץ, בטח 
לא הייתי מגיע לתפקיד שר בגיל כל כך צעיר".

שם וטו על בר רפאלי

מיסז'ניקוב נולד במוסקבה. הוא עלה לישראל 
בר  לפני  חודשים  כמה  ב־1982,  משפחתו  עם 
לציון.  בראשון  מתגורר  הוא  ומאז  שלו,  המצווה 
בקבוצת  ושיחק  ככדורגלן  דווקא  הצטיין  כנער 
הילדים של מועדון הפאר דינמו מוסקבה. בארץ 

כבר ויתר על תחביבו. 
מיסז'ניקוב סיים לימודי תואר ראשון בחוגים 
באוניברסיטת  המדינה  ולמדעי  החברה  למדעי 
במינהל  שני  תואר  ללימודי  והמשיך  תל־אביב 
כאיש  לעבוד  החל  בשנת 1999  ובשיווק.  עסקים 

שיווק בקופת החולים הכללית.  
הוא נשוי להילה, כימאית בחברת קוסמטיקה. 
פגש  הילה  אשתו  את  ילדים.  שלושה  הזוג  לבני 
כבר כילד קטן. היא הייתה שכנתו במוסקבה, אבל 
הקשר ביניהם נותק כאשר משפחתו עלתה ארצה. 
למוסקבה  נסע  כשמיסז'ניקוב  שנים,  כעבור  רק 
הילה.  את  שוב  פגש  הוא  סבתו,  את  שם  לבקר 
עלתה  והילה  במהירות  ניצתה  ביניהם  האהבה 

בעקבותיו ארצה. 
את דרכו הציבורית החל בפוליטיקה המוניצי־

פלית בראשון לציון וכעוזר הפרלמנטרי של חבר 
בשנת  בעלייה.  מישראל  ז"ל  שטרן  יורי  הכנסת 
לציון  ראשון  עיריית  מועצת  כחבר  נבחר   2003
מיסז'ניקוב  בעיר.  העסקים  רישוי  בתיק  והחזיק 
של  הסניפים  שני  הבאת  את  לעצמו  לייחס  נוהג 
שבעה  פתיחתם  ואת  לציון,  לראשון  טעם"  "טיב 

ימים בשבוע.
מיסז'־ לציון,  ראשון  בעיריית  גורמים  לדברי 

ניקוב עדיין מעורב בנעשה במסדרונות העירייה 

למרות היותו שר וח"כ. "הוא מסוגל לגרום לחברי 
גם  משפיע  והוא  להיבחר  לא  או  להיבחר  מועצה 

על הצבעות במועצת העיר".
הקפיצה  את  מיסז'ניקוב  עשה   2006 בשנת 
לכנסת  כשנבחר  הארצית  לפוליטיקה  הגדולה 
על  שהוצב  אחרי  ביתנו,  ישראל  סיעת  מטעם 
במקום  ליברמן,  אביגדור  המפלגה,  מנהיג  ידי 
כנ־ כחבר  התגלה  מיסז'ניקוב  ברשימה.  השישי 

של  ארוכה  שורה  של  חקיקה  ויזם  ומוערך  סת 
לכנסת,  שנכנס  אחרי  בלבד  קצר  זמן  חוקים. 
ראש  יושב  לתפקיד  מאוד  מהירה  קפיצה  עשה 
ביותר  החשובות  הוועדות  אחת  הכספים,  ועדת 
דעתן  רציני,  ראש  כיושב  התגלה  הוא  בכנסת. 
חברי  את  גם  לטובה  להפתיע  שהצליח  ויסודי, 

הוועדה הוותיקים. 
הוצב  כבר  ה־18,  לכנסת  האחרונות  בבחירות 
ואחרי  ביתנו,  ישראל  ברשימת  השלישי  במקום 
הבחירות התמנה לתפקיד שר התיירות. לתפקידו 
כשאחרי  מהומה  ועורר  סערה  ברוח  נכנס  הוא 
ביקור באילת — הצהיר שמדובר בעיר משעממת. 
התיירות  להגדלת  חדשה  תוכנית  חשף  במקביל 
לישראל. לא עוד פוסטרים של בר רפאלי, חופים 
ומסיבות גייז. מיסז'ניקוב הצהיר כי הוא בונה על 

קהל יעד אחר לגמרי: צליינים. 
משרדו  ענייני  על  לדבר  לו  לתת  רק  צריך 

בטוח  נינוח,  אחר.  מיסז'ניקוב  מגלים  ופתאום 
לשים  ושוכח  הפסקה  ללא  שמדבר  אחד  בעצמו. 
בתוך  חי  לא  אני  רפורמות,  עושה  "אני  נקודה. 
שבנה  היחיד  השר  אני  לה.  מחוצה  אלא  קופסה 
קיבלתי  שנתית.  תלת  תוכנית  התיירות  למשרד 
מבחינתי  והשרים.  הממשלה  ראש  ברכת  את 
משרד התיירות הוא משרד כלכלי ואני רואה בו 

מנוף לצמיחה כלכלית".
אנשים שעובדים איתך אומרים שאתה מד־
בענף  גורמים  עושה.  ממש  ולא  הרבה  בר 
אנשי  לבין  בינך  נתק  על  מספרים  התיירות 

המקצוע במשרד.
תפוקות.  דורש  אני  כי  איתי  לעבוד  קל  "לא 
מו־ שאני  הדרך  עם  קו  שיישרו  מהם  מבקש  אני 

ביל ושלא ימחזרו לי רעיונות מלפני עשר שנים. 
לפעמים זה מכאיב לגורמים מסוימים שמעדיפים 

שר אפרורי. לא שר צעיר ודינמי".
אביגדור ליברמן דיבר איתך בימים האחרו־

נים, התקשר כדי לעודד? 
"הוא מדבר ומעודד אותי, אבל לא נוקט עמדה. 
אני שר והשגריר בספרד הוא פקיד, הוא שליח של 
ממשלת ישראל. אני כועס על ההדלפות שיוצאות 
מהשגרירות בספרד. אין לי עימות אישי עם הש־
גריר, אם משרד החוץ יחשוב שיש משהו קלוקל 
לא  בהתאם.  שם  שיפעלו  מאמין  אני  בהתנהגות 

הגשתי תלונה רשמית, הסתפקתי בשיחה עם שר 
ואני  למפלגה  מעבר  חברים  וליברמן  אני  החוץ. 
עצות  לי  נותן  הוא  וכחבר.  כאדם  אותו  מעריך 

בענייני הפרטיים והמקצועיים".
למשל?

 "זה נשאר בינינו".
מה יקרה אם יוגש נגדו כתב אישום?

המשפטי  היועץ  אם  יוגש.  שלא  חושב  "אני 
הקודם (מני מזוז, ע"מ) שהיה מאוד להוט להגיש 
זה  אם  בספק  אני  הצליח  לא  נגדו  אישום  כתב 
אף  ולא  אני  לא  ולכן  בחפותו  בטוח  אני  יקרה. 
יקרה.  מה  תסריטים  בונה   — במפלגה  אחר  אחד 
דבר אחד ברור לי – בבחירות הבאות נהיה הכוח 

השני בפוליטיקה הישראלית ולא השלישי".
ומה השאיפות האישיות שלך?

"בניגוד לשרים אחרים אני לא רואה את תפ־
שינויים  כמקפצה. גם אם יהיו  התיירות  קיד שר 
העתיד?  לגבי  המשרד.  את  אעזוב  לא  בממשלה 
המדינה,  נשיא  את  מעריך  מאוד  אני  תראי, 
כשאגיע  פוליטקאי  להיות  מתכוון  לא  אני  אבל 

לגילו".
ראש ממשלה?

"חד וחלק ולא. הבנתי שזהו התפקיד הכי כפוי 
טובה שיש. אין לך חיים ואני לא מוכן לוותר על 

החיים האישיים שלי". ¿

6

5 המשך מעמוד 

שר 
המשקים

"בפעם האחרונה 

שהשתכרתי הייתי בן 20. 

בגלל המוצא והגנים שלי 

אני אוהב ויודע לשתות וזה 

פלוס גדול. אני יודע מהם 

הגבולות וכל הדיבורים 

האלו מצוצים מהאצבע"

"אני חושב על הדמעות של אמא 
שלי כשהושבעתי לכנסת. לעולם לא 
אפגע בה". סטס מיסז'ניקוב חוגג 
במשרדו את מינויו לשר התיירות
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