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לכבוד
מיכל ויינברג -יו"ר וועדת ביקורת של התנועה
שלום רב,
בתשובה למכתבך,
 .1הכל עדיין תחת חקירה ולכן תשובותי יהיו רק במידת האפשר.
 .2המבקר תמיד הסביר לי שהוא מתריע בזמן אמת ויעיר לי בעת הצורך– כך היה במסע יב'.
 .3נדמה לי שבאם יש הערות לגבי התנהלות כספית בוודאי שמן הראוי לעצור הכל – ולאמר
לי .
 .4לשאלתך בנושא בית אורן – בוודאי שלא ידעתי ויש בידי שמות של תורמים שתרמו לצורך
המבצע והמשטרה בודקת מה עם הכספים שלהם.
 .5אין לי צורך להסתתר אחרי "מקורב" כי כו-לם מקורבים וכו-לם מדברים ושואלים ,כגון:
" .1אם ידעתם היטב במה מדובר למה לא סיפרתם בפירוט זאת ליואל"?
" .2למה לא הלכתם למשטרה"?
אגב חלק מכו-לם באו גם בטענות אלו אל בכירים בתנועה ובוודאי מצאו דרכם גם
לעיתון "הדף הירוק" ו"קיבוץ" בדיוק כפי שכל פגישה,כל הוראה וכל דיון מצאו את דרכם
מייד לעיתונות הקיבוצית והארצית ,זאת על ידי גורמים מוסמכים.
 .6השאלת את עצמך איך מכתב שכותב המבקר אל המזכיר והמזכ"ל מוצא את דרכו לעיתון
מבלי שהאיש בו מדובר יודע ושמע עליו?
 .7השמעת על משפטי "תיגר" של פעיל מול פעילי האגף "יש לי חומר אך אני לא יכול
לדבר"?

 .8מעולם לא אמרתי שאני לא לוקח אחריות למעשי -ההפך ,בעוד "חצי עולם" בונה מגננות
ומשדר התקפות – אני נושך שפתיים ושומר על טוהר מידות ואחריות .
 .9אני עוסק עכשיו הרבה במיזעור נזקים,אני היחיד שהגיש תלונה למשטרה ובעקבות זאת
נפתחה החקירה ורונן נעצר.
 .10שקלתי לקחת מספר ימי חופש ,לא כדוגמא אישית אלא לעסוק יום ולילה בנושא ומצאתי
כי אני לא חשוד במאום ואוכל לעסוק בנושא וגם לבנות את נוהלי העבודה בעתיד ובעיקר
להעמיק ולשפר את הקיים תוך הפסקה זמנית של פעולות בתחום המשימות הלאומיות.
הגרוע מכל עבורי הוא ההתבטאויות והמעשים הללו:
" .1יש אי סדרים כספיים" – דבר שלא הוכח.
 .2פרשת "רונן בר שירה – ומרשק" -.למה לא "בר שירה חמיצר"
 .3לכתוב לי מכתבים לפעולה ולא לדבר עימי.
אגב באותה ישיבה של מטה התנועה בנושא התרומות החליף המבקר עם פעיל משפטים
שמהם הבנתי כי הם יודעים מה שאני לא יודע בנושא רונן – ואז התפרצתי ואמרתי "למה
אתם לא יושבים איתי ומספרים לי במה מדובר -אני לא יודע" – לא קיבלתי תשובה!!
" .4איש העמקים" ,רב פעלים שהודיע לפני חודש )בשבת( ,לאיש מאד אמין וישר כי הוא שם
לעצמו מטרה "לסייע לולוולה להדיח את יואל מתפקידו בכל מחיר".
 .5לנסות ולסכסך ביני לבין מזכיר התנועה -עשו זאת עד כה בצורה מוצלחת.
 רונן בר שירה כתב ידיעות אחרונות גואל בנו. גורמים נוספים מתוך התנועה ומחוצה לה) .שמות אצלי(לסיכום :
 לידיעתך ,אני לא איש של הצגות ופוזות – פי וליבי שווים הם בכל ,מעולם לא ברחתימאחריות ,ההדים שקבלתי בחודש האחרון סימנו לי חזק מה עלי לעשות וזאת אני
עושה.
 לא אפגע באיש – לא אוותר על התום והיושרה – בכל מחיר. לא אחרוץ גורלו של אדם. לא אשחק משחק )ימי חופש(. אמשיך להאמין באדם ובצרכיו. אשרת את האדם ,הקיבוץ ,התנועה ,המדינה כפי יכולתי.על רונן בר-שירה אני מרחם ,כי הוא פשוט חולה.

נ.ב
יש כמה נושאים שאשמח לברר אותם עימך אישית לפני שאני מתייחס אליהם בפירוט והם:
 60% .1משרה ללא אישור.
 .2אי מתן שמות חברי מועצת התנועה.
 .3פירסום תגובת המבקר ללא ידיעת מבוקר.
" .4שיחות חברתיות" שלא מאפשרות ביקורת.
 .5רישום חלקי של פרוטוקולים מוסמכים.
 .6בנושא בר שירה "מי אמר למי ומתי"? "מה נעשה בעקבות האמירה"? "מי ידע ומי לא"?
אני מודה לך על מכתבך ומקווה שעניתי על חלק משאלותייך והתייחסותיך – על מה שלא ,נשאר
לי אלא להצטער.
נכון שעדיף היה לו שוחחנו בתחילה ביננו .אך את בחרת בדרך זאת.
בעתיד נסי לנצל את הצעתי) ,לשוחח( ,בכל מקרה אציין שכתבת לי.
ביושרה ללא פגיעות ובאופן עינייני על בסיס החומרים החלקיים שהיו לפנייך -תודה לך!

"ושבו בנים לגבולם"

העתק:
חברי מזכירות התנועה.
חברי וועדת ביקורת.

סימוכין :מכתבים  1.3.11מכתב ליו"ר ביקורת

כל טוב לך
יואל מרשק,
מרכז אגף המשימות.

