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לכבוד
מיכל וינברג -יו"ר ועדת ביקורת של בית התנועה הקיבוצית
שלום רב,
כצפוי מכתבך מפורסם "בדף הירוק" ( )13.1ביוזמת המערכת ותשובתי המנומקת לא!
למה? אולי רק את יודעת.
משום כך עלי להשיב בדרכים אלטרנטיביות אפשריות דווקא עכשיו -ובשבוע הבא גם
דרך העיתון.
לידיעתך -רק עובדות.
 .3משה תרשיש( ,המבקר) תמיד יתגאה בפני שהוא נותן הערות בזמן אמת על
מנת לתקנם מייד – .מאד מצא חן בעיני כדרך עבודה מסייעת לעבוד נכון.
 .1בישיבת מטה התנועה בנושא התרומות החליף משה תרשיש משפטים עם פעיל
אחר שמהם ניתן להבין שהוא יודע משהו שאני לא -לשאלתי למה אתם לא
יושבים עימי ואומרים לי מה קורה כאן" ,איש לא ענה" ,רק מבטים הוחלפו!!!
 .1לשאלתך בנושא בית אורן - ,בוודאי שלא ידעתי שיש רק  ,₪ 311.111על סמך
שמות של תורמים וסכומי כסף שרונן הרשים אותי שיש ,אישרתי בכתב( ,טעות
נוראית שלי) ,למלון ישרוטל ,שבתאריך שרונן אמר להם ,יגיע הכסף.
 .4מכתביו האישיים של תרשיש למזכיר ולמנכ"ל בנושא חשדות ,אי סדרים,
תרומות וכו' ...הגיעו לידיעת רבים ,חוץ מאשר לידיעתי ,עליהם נודע לי רק
מהעיתון.
 .5פגישות וחילופי דברים בבית התנועה הגיעו לעיתון -על ידי גורמים מוסמכים
וגרמו לחשדנות וחוסר אמון בין כל הגורמים העוסקים בענין.
 .6דבריו של תרשיש (המבקר) ,לפעיל באגף המשימות לפני ינואר "יש לי חומר אך
אני לא יכול לדבר" עוררו שוב חשדנות וחוסר אונים.
עכשיו מתחילות להתעורר כמה תהיות ושאלות!!
 .3מדוע המבקר לא שוחח עימי בנושא בזמן אמת והביא לידיעתי עובדות שהוא
יודע ואני לא? -יכולתי לפעול מיידית!
 .1מדוע מכתביו של המבקר החשוב מכל הועברו לעיתון ,האם היה כאן נסיון
לכסת"ח במטרה להאשים מישהו? את מי? מדוע?
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 .1ידוע לי כי מחובת כל אזרח במדינת ישראל שיודע על מעשה תרמית ,פגיעה
בזולת ועוד ,להתלנון מיידית במשטרה -כך עשיתי מייד שהתברר לי כי האיש
נוכל ,לצערי הרב זה היה רק אני – מדוע רק אני???
אבל הנושא החשוב ביותר במכתבך הוא האחריות .ראשית אומר כי שיגיתי וטעיתי
בכל האמון שנתתי ברונן בר שירה – כל מעשה שעשיתי עימו היה מתוך אי ידיעה.
מה שאני יודע היום ,שגיתי ובקשתי סליחה מכו-לם.
האחריות אצלי לאור המקרה התבטאה בעמדות ופעולות בהן נקטתי כדלקמן:
 .3הגשתי תלונה במשטרה(.יחיד!)
 .1הפסקתי פעולות חיצוניות עד לקביעת נוהלי תרומות ועוד.
 .1הגשתי סיוע לגיוס כספים לקבלנים שהוצאותיהם היו מוכרות.
 .4שקלתי לצאת לכמה ימי חופש כדי להתרכז במשימות הנ"ל ,וכשראיתי שניתן
"גם וגם" החלטתי כי אין צורך בימי חופש(-מעולם לא הייתי בחופש!)
 .5לא היטלתי אחריות על המבקר ,המזכיר ,המנכ"ל ,רק נדהמתי מהתגובות
בתקשורת בעוד אני נושך שפתיים ושומר על טוהר מידות ואחריות -ראי את
מקרה בית אורן כאשר הכל תחת חקירה ועדיין אין ביכולתי להבהיר מה בדיוק
נאמר לאותם "מקורות" של כתב העיתון בבית אורן.
 .6לא הזכרתי שמות בפומבי ,מי ידע על חומרים ,מי העבירם לעיתון ,מי נתן את
ההוראה ,מי ניסה לסכסך ביני לבין ולוולה -לכו-לם ניגשתי באופן אישי
ואמרתי.
 .7ערכתי שיחה לילית עם העורך הראשי של עיתון "ידיעות אחרונות" בה לכאורה
הבנתי לתדהמתי על הקונספירציה שנרקמה בין רונן בר שירה לכתב עיתון
"ידיעות אחרונות" וגורם נוסף .על הקלטת שיחות בהן רק אני לא יודע ,וכל
השלושה הנ"ל יודעים ומכוונים אותי על ידי שאלות להגיב למבול התשבוחות
של רונן בר שירה על קשריו האישיים עם ולוולה!! -שכמובן לא היו ולא נבראו!
 .8לא ברחתי משום אחריות – ההפך! אני פועל ומונע כל טיוח וטשטוש ,גם כאשר
הנושא בחקירה -בעוד "חצי עולם" בונה מגננות ומשגר התקפות כנגדי
בתקשורת הקיבוצית והלאומית.
אצלי אחריות האישית באה לידי ביטוי כדלקמן:
 .3הפה הלב והראש שווים הם.
 .1לא לפגוע באיש ,לא לוותר על התום והיושרה.
 .1לא לשחק משחק של ימי חופש -כפי שרוה"מ מציע למשפחת שליט" -חיזרו הביתה
לכמה ימים למצפה הילה – תנוחו ותחזרו לשבת על המדרכה"
 .4להאמין באדם ובצרכיו.
 .5לשרת את האדם ,הקיבוץ התנועה והמדינה -.כפי יכולתי
 .6להודות בשגיאות ולבקש סליחה -ללא בושה.
 .7לתת דוגמא אישית בכל ,ללא משחקי אגו ,פוזות ותצלומים של "כאילו"
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לסיכום:
אני ומשפחתי מאד פגועים מכל הפרשה שבה לקחתי חלק .יקח לנו זמן להתגבר על
הפגיעות.לא הואשמתי במאום על ידי המשטרה ,לא לקחתי לעצמי מאום -רק נתתי.
מיכל ,את מגינה על המבקר שאת אמורה להיות אחראית עליו ,אני מצטער מאד על
כי בתפקיד ההגנה שלקחת על עצמך לא שוחחת עימי בנושאים שכתבת עליהם ,לא
היו בידיך כל החומרים ,ראית רק צד אחד מבין הצדדים .פירסום מכתבך ללא
תשובתי (שניתנה לך מיידית לפני שבועיים)הצליח לפגוע מאד .מבלי לדעת ולהבין
את תחום האחריות במצבים שכאלו.
נ .ב
 .1בחרתי לצרף קטע קצר מתוך מכתבי לחבר מזכירות התנועה שכתב על דוגמא
אישית.
 .2ומדוע שלא אצרף מכתב תודה יוצא דופן מלפני  31חודשים שמצביע גם על
אחריות ,איכפתיות למען הזולת!?
תחילת ציטוט -מתוך מכתב לחבר מזכירות התנועה.
"בדבריך אתה מדבר על דוגמא אישית  ,שים לב בבקשה.
 33 .3יום לעת פינוי גוש קטיף ,ישנו בשקי שינה בחממות .הפעלנו  31.111מתנדבים לפינוי
החממות .פעם אחת לא באתם לבקר -כן באו מנכ"לי משרד רוה"מ ,החקלאות ,מזכ"ל
הקיבוץ הדתי ,עוזי קרן ששלח אותנו ל"קרב" –רזי יהל ואימרי רון שבאו ועזרו פיזית-.
עבורי זאת דוגמא אישית!
 32 .1יום שהינו עם צוות אגף המשימות בעת ההפצצות על קריית שמונה בזמן מלחמת לבנון
השניה .חלפה מזכירות התנועה שמונה פעמים לאורך קריית שמונה בדרך לקיבוצים שהיו
על הגבול  -פעולה יפה מאד מצד מזכירות התנועה.
אך ,פעם אחת לא נכנסת/ם למקלט מופגז ,לשאול איך אתם מרגישים כאחראים
למקלטים וחלוקת האוכל בעיר הנטושה ,בה נשארו רק  4111תושבים ,חלקם הגדול
זקנים וילדים -אפילו לאמר שלום ברחוב הראשי לא עצרתם!!
כן באו אימרי רון ,אלישע שפירא ,בארי הולצמן ,רזי יהל ועוד -זאת דוגמא אישית עבורי.
הדוגמא האישית שלי היא האמונה בכל אדם  ,בכל מצב להיות עם החלש ,הרעב ,תחת אש ותחת
איומים ,עם יזמים  ,סקרנים ,עם חברים בעלי אופק הומאני ,סולידרי .
אהיה עם האנשים בכל מקום ובכל זמן - -בכל עת שישמע הקול הקורא לנו!!
זוהי הדוגמא האישית שלי  -לקחת אחריות גם על הזולת לא רק על עצמי".

סוף ציטוט
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אך ,מכתבך נותן לי גם הזדמנות לשפוך אור על בעיות נוספות בתחום הביקורת בבית
התנועה עליו את מופקדת -כגון:
 .3במהלך  6שנים האחרונות החליטה וועדת ביקורת פעמיים על מתן שמות צירי
מועצת התנועה (אסיפת הקיבוצים) לכל דורש -את יודעת שלא המבקר ולא את
מסוגלים לאכוף את ההחלטה החוסמת מחברי הקיבוצים ופעילי התנועה לדעת
מה שמות צירי המועצה המחליטים לגביהם החלטות -השמות ידועים רק
לקבוצה מצומצמת ביותר-
 .1הידעת כי המבקר פירסם חוות דעת על מבוקר ללא ידיעתו ,לטעמי בניגוד לכללי
האתיקה של יחסי "מבקר-מבוקר" ?
 .1הידעת כי נערך סיכום חגיגות  311שנה במזכירות התנועה עוד לפני שנשמע דו"ח
המבקר בנושא.
 .4הידעת על מגמה לעבוד  61%מהתקן ,ב 41%-הנותרים לעבוד ברמת שכר גבוה
הרבה יותר במקום אחר– האם זה תקין להשלים את  41%במישהו אחר?
 .5הידעת כי אין ביכולת המבקר לאכוף רישום פרוטוקול מזכירות התנועה
שבו יהיה כתוב שמות הגופים (ת .נוער ,יד טבנקין,גבעת חביבה) שעירעורם
נשמע ונדחה?
 .6בבקשה -.מיצאי את הדרכים הנכונות לטפל בנ"ל!!
לסיום:
מי יתן ונשוחח ,נבין ונדע איש את רעהו
מצורף מכתב תודה אחד.
שלך,
יואל מרשק,
מרכז אגף המשימות
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