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יואל שלום,
לא משה תרשיש מבקר התנועה הוא האשם בפרשה בה הינך מעורב והמכונה "בר שירה  -מהרשק".
הפרשה שקיבלה את הכינוי הזה ממשיכה להסעיר ולהעסיק את התנועה .בכתבה שהתפרסמה השבוע
בעיתון "הזמן הירוק" ) .(18.3.11מישהו מצא סוף סוף את הפעיל האשם  -משה תרשיש מבקר הפנים
של התנועה .הוא ,שעמד בשער והתריע על אפשרות לכאורה לפעילות לא תקינה באגף המשימות ,הפך
להיות הכתובת להאשמות חסרות הבסיס.
תפקידו של מבקר התנועה לקיים ביקורות על כלל פעילות אגפי התנועה ,המחלקות והגופים הנלווים,
על פי תכנית עבודה שנתית המאושרת על ידי המועצה .מבקר התנועה עצמאי במילוי תפקידו וכפוף אך
ורק לוועידה ולמועצת התנועה .בהגדרת תפקידו" :המבקר לא יימלא תפקידים ביצועיים ו/או
ניהוליים בתנועה") .מתוך חוברת הנהלים והגדרת התפקידים של התנועה הקיבוצית משנת .(2008
תפקיד הביקורת לחשוף אם יש מקרים בהם המערכת משחיתה אנשים הגונים ,או "שמה מכשול בפני
עיוור" ולהתריע כשהיא "חושפת פרצה הקוראת לגנב" .אם נתקל המבקר בפעילות לא תקינה אשר
עלולה לגרום לנזק לתנועה ,חובה עליו להתריע על כך בפני המזכיר ומנכ"ל התנועה וכך הוא עשה .יחד
עם זאת ,מתוקף הגדרת תפקידו ,המבקר אינו מחליט אם ואיך המלצתו תיושם.
בעקבות מידע שהגיע אליו במהלך חודש דצמבר  2010ואשר נבדק ואומת ,התגלה למבקר מה שנראה
לכאורה כאי סדרים ניהוליים וכספיים באגף המשימות עליו אתה מופקד ,והוא החליט להמליץ
שהנושא ייבדק על -ידי בודק חיצוני .הוא פעל בדיוק באופן שנדרש ממנו כשהעביר למזכיר ולמנכ"ל
התנועה את המלצתו ברוח זאת .המבקר גם ביקש לרענן את הנוהל של גיוס כספי תרומות בתנועה
ולהביאו לידיעת כל הפעילים .הוא לא ידע ,מה שהתברר בדיעבד ,שמזכיר התנועה הזהיר אותך
להפסיק את הקשרים עם רונן בר שירה מספר חודשים לפני זה.
בישיבה שנערכה בסוף דצמבר  2010בהשתתפותך ובהשתתפות חברי מטה התנועה נדונה התנהלות
האגף בנושא התרומות .באותה ישיבה מסרת ,כך על פי מה שנכתב בעיתונות ,כי כל ההוצאות של
הנופש באילת שתוכנן לחברי בית אורן לאחר השריפה בכרמל יכוסו מתרומות .האם לא ידעת
שהתרומה שהתקבלה בתנועה למטרה זו בסך  100אלש"ח אינה מכסה את כל ההוצאות הצפויות ואין
נוספות?
הכתבות בעיתונות על פרשת בר שירה לא באו למבקר התנועה בהפתעה ,לאור המידע שהיה בידו .עוד
לפני הפרסום בידיעות אחרונות הוא המליץ במכתב נוסף למטה התנועה כי ראוי שהמידע שהצטבר
בנושאים הקשורים להתנהלות הכספית והניהולית באגף המשימות ייבדק על ידי גורמים מקצועיים
והמליץ שבמהלך הבדיקה תישקל יציאתך לחופשה על חשבון הימים העומדים לרשותך .מבקר
התנועה בתוקף תפקידו אינו מוסמך להגיש תלונה במשטרה על שום פעילות ונגד שום פעיל,ג ם אם
לכאורה נעשתה פגיעה בתנועה והעברת המלצתו בכתב למזכיר התנועה היא בדיוק הפעולה הנכונה
שראויה הייתה שתעשה.

נניח לרגע שגורם אחר בתנועה היה מגיש תלונה .נגד מי? רונן? ,נגדך? על פי הנאמר בכתבות שניכם
שיתפתם פעולה תקופה לא קצרה במספר פעילויות ציבוריות ולטענת רונן פעילויות אלה נעשו בשיתוף
פעולה מלא איתך בעוד שאתה מצידך מכחיש הכול.
הפעולות שנעשות היום כדי למזער נזקים בעתיד וכוללות בדיקת נהלי העבודה של האגף לרבות
ההתנהלות בעניין התרומות ,פרסום והגדרת תחומי הפעילות הן באחריות העומדים בראש התנועה
ולא באחריות המבקר .המבקר תפקידו לבחון אם הפעילות נעשית על פי הנהלים שנקבעו ואם זה לא
מתקיים להתריע .יואל ,צר לי שאתה מסתתר אחרי מקורב ש"דורש לחקור את התנהלותו של
המבקר" ,כפי שנכתב ב"הזמן הירוק" ) . (18.3.11משה תרשיש המבקר הפנימי של התנועה אינו
הכתובת ,הגורם ,או הסיבה למצב אליו נקלעת.
לסיום משהו בנימה אישית.
יואל ,אני מוקירה בכל ליבי את הפעילות החינוכית החברתית והציבורית הענפה הנעשית על ידך
בשיתוף מלא של פעילי האגף ומעריכה אותך באופן אישי על היצירתיות בעשייה ,על הדבקות
וההתמדה בהשגת היעדים והמטרות אותם הצבת לעצמך ואתה יודע זאת .עצוב לי המצב אליו נקלעת
גם אם מתמימות ולא מכוונה רעה .בראש כל ארגון יש מנהל אחד ובתנועה וולולה הוא שנבחר
לתפקיד מזכיר התנועה ולא אתה .אתה חייב לשאול את עצמך איפה טעיתי? ואין מקום לניסיונות
לזרוק את האשמה למצב אליו נקלעת על פעילים אחרים .האם חברי התנועה שנותנים ביטוי פומבי
לתמיכתם בך היו משלימים ומצדיקים אירועים כמו אלה אליהם נקלעת לאחרונה ,אם היו קורים
בתקופת פעילותם התנועתית או בקיבוצם? אני בספק .כראש אגף המשימות שעוסק שנים רבות
בעבודה עם הדור הצעיר בנושאי חינוך ,במשימות חברתיות וערכיות בפעילויות שנת הי"ג והשרות
הצבאי ,הדוגמא האישית הינה בסיס הכוח שלך ולו אני במקומך במצב הלא סימפטי אליו נקלעת,
הייתי דורשת מעצמי דוגמא אישית ולוקחת את האחריות על מעשי.
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