אינני בא ,חלילה ,למצוא פסול במחליפו ,מה גם
שאינני מכיר אותו .אבל החלפת אליה היום במישהו
אחר שלא בא מן התחום הזה ,שצריך ללמוד פרק זמן
ארוך כדי להתמצא בנושאים השונים והמגוונים בהם
עוסקת מערכת התחבורה ,וכל זה בשם הרוטציה ,הוא
מעשה שגוי מאוד ,מנוגד לכל היגיון כלכלי או חברתי,
והולם מאר את הסיסמה הקיבוצית החלמאית" :אנחנו
נחסוך  -בכל מחיר".
לפני חודשים אחדים דובר על החלפתו של אליה.
כבר אז טענתי טענות אלה בשם כל חברי הנהגים,
בפני חברי ועדת כח"אדם והנהלת המועצה ,והפצתי
מכתב ברוח זו לאנשים רבים.
המוסדות .החליטו אז להשעות את החלפת אליה,
ולקיים תוך חודשים אחדים דיון ,האם הנהלת
התחבורה

במסגרת

נכללת

,

צילם :אביהו שפירא

עה בבית דוברובין

 |,קשה לי לשכנע את ועדת ההנהלה במועצה להמשיך
 |.ולתמוך במכללה באופן סריר ,בעור יתר השותפים

אינם נוהגים כך.

אזרן ודאי יורע שאנחנו משקיעים ללא סוף
במכללה ,לא רק בהשתתפות תקציבית ,אלא גם

בתמיכה במשכורות העובדים שלנו ,פיתוח תשתיות,
טס
ה

ועוד .וכל זאת ,בנוסף לשלושה בתי ספר אשר פועלים

על הגבעה.

לאור התפתחות המכללה ומגמותיה ,נצטרך בשנה

הבאה להגביר כולנו את תמיכתנו הכספית והציבורית,
ולעזור בתנופת הפיתוח האקרמי והפיסי.
השנה ,גם לקחנו הלוואה ממשרד הפנים ,לצמצום
הגירעון של המכללה ,כ 003-אלף שקל עבור החברה
להשכלת תל חי .נשתרל גם בשנה הבאה לקחת

הלוואה ,בכדי לצמצם גירעונות במוסד .זאת כמובן,
מעמסה נוספת הנופלת עלינו מרצון .לכן ,אני מבקש
מאזרן ,אל תשאיר את המכללה לסוף סדר העדיפויות,
ותשתדל לעמוד בהתחיבויותיך לגבי המפעל המשותף
שלנו.
אהרון ולנסי ,ראש המועצה

רוטציה ,או אחיזת (יניים
הרוטציה הקיבוצית נוצרה בשעתו ,כדי לנייד את
חכרי הקיבוץ בין תפקידי הניהול למיניהם לבין
העבודה "הפשוטה" .הדבר נועד ליתן שיויון

הזרמנויות לכל :היום מנהל ,מחר פועל ,וחוזר חלילה.

הרוטציה נועדה למנוע היווצרות מעמדות בקיבוץ,
למנוע ניוון ,או חלילה ,שחיתות ב"הנהלה" .לרוטציה
יש גם מחיר :אנשים שלא הוכשרו כראוי ,הוצנחו
לניהול הקיבוץ ,הענפים ,המפעלים הכלכליים .דמי
הלימוד  -גבוהים.
מאידך ,אנשים מוכשרים שניהלו בהצלחה את
המגזר שהוטל עליהם (אחרי תקופת הכשרה בתוך

התפקיד) ,נידחו החוצה בשם הרוטציה ,ובכך נקטעו

באיבם מהלכי שינוי ,שכלול ,שיפור וכו'.
היום ,הרוטציה היא לא"מעט אחיזת עיניים.
המנהלים מחליפים עמדות ניהול ואינם חוזרים לקו
הייצור .אבל הרעות החולות של הרוטציה מתקיימות

לא פחות מפעם .אחת הטענות בזכות הרוטציה אומרת,

שזהו כלי ביקורת הדוחף מנהל החוצה בעודו בשיאו,

לפני שיתנוון.

ביקורת יכולה להיות על כל מנהל ,כל עובר ,בדרך

של ביקורת תקופתית ,כל חצי שנה ,כל שנה .מי שאינו
עומד בביקורת  -שיפנה את מקומו .אבל מי שעושה

את תפקידו בכשרון ובהצלחה  -שימשיך ,למה לא?

במצבנו הכלכלי היום  -עלינו לעודר כל הצלחה.
אני כותב את הדברים האלה על רקע סיום תפקידו
של אליה דגן (שדה נחמיה) ,מנהל מחלקת התחבורה.

מחלקת התחבורה חולשת על כסף גדול .כל מערכת

ההיסעים באמצעות אוטובוסים שלנו ומובילי משנה,
כל כלי הרכב של המועצה והמפעלים האזוריים .אליה
שכלל את המחלקה ,מיחשב את המערכת המסובכת
מאוד של סידורי ההיסעים (תהליך הנמצא עדיין
בעיצומו) ,והגיע לכך שמחלקת התחבורה של המועצה
האזורית הגליל העליון היא מן היעילות ביזתר
(פירושו של דבר תפוקת פעילויות גבוהה לבתי הספר
ולכלל תושבי המועצה) והרווחיות ביותר.
בימים אלה ,בהם מחלקות תחבורה של מועצות
רבות נאבקות באיומי סגירתן ,זהו הישג בלתי מבוטל.
יחסי העבורה במחלקת התחבורה טובים וחבריים,
כאשר מחצית הנהגים שכירים ומחציתם תכרי
קיבוצים.

המוטיבציה של הנהגים לתת כתף בעבורה תוך
שמירה על נורמות התנהגות גבוהות ,שמירת
האוטובוסים וכמעט אפס תאונות  -כל אלה הישגים
של כולנו בהנהגתו של אליה.

מרחקים ארוכיס
ובדידותו של הרץ
וְהָרִי מִזְמַן חִלְפַתָ על פָּנִי
קו הִמַטָרֶה
וּמָהוּ  -מָהוּ שָמָרִיץ ,מָאִי
אִינו מַנִיחַ
לְפְגש אֶת עצְמְך אטאט

לְהִתְעָנְג עָל נְגִיסָה בַּפְּרִי
ְעַל מִקֶסֶס פַּרְתִי אֶלִ-דְעַת
וּמַהוּ  -מָהוּ שָאִינְדּ חָדֶל

הרוטציה,

%

למרות החברים .אליה דגן

כ"מקצוע" המותר בשירות ארוך יותר (אבל כפוף
כמובן , לביקורת תקופתית) .הדיון המובטח לא
התקיים ,אבל נערכה הצבעה בשאלה ,האם אליה זכאי
להיות מועמד למכרז לניהול מחלקת התתחבורה.
ההצבעה שללה את זכותו ,מבלי להותיר פתח לריון
ענייני
אינני יודע אם רשימתי זאת יכולה עוד לשנות
משהו .אבל אני בטוח שהעם היושב במועצה האזורית
שלנו ומשתמש בשירותי התחבורה ,חייב לרעת את
הדברים האלה .אם לא ייעצר תהליך ההחלפה ואליה
אכן יסיים את תפקידו ,אני כבר רוצה בשם כל הנהגים
לשלוח לו את ברכתנו ,אהרתנו והערכתנו ,ולאחל לו
הצלחה בכל אשר יפנה.
ולמחליפו ,הלוואי ושכר הלימוד שלך יהיה סביר.
הלוואי ותצליח ,כך שניאבק -עליך כפי שאנחנו
נאבקים על אליה.
מיצי עגני ,מלכיה

דברים על דיוקס (תגובה)

וצרא

בְּלִי יד מוּשֶטֶת

בְּלִי בְּרְכָה
אורה ערמוני

בשבת של ה ,701.9לפני קצת
התקיימה הפגנה תמיכה בהסכמי השל
ביוזמתם ובביצועם של חברי מועצי
העליון .ההשתלטות על הצומת הח
הבוקר המוקדמות של אותו יום ,ועוד.
המכונית הראשונה ,בדרך לקריה ,לג
לחניון "מעין" ,כוסתה הצומת בשלט
ומאירי עיניים .ברחבת הקיוסקים הוק
אנשי ההגברה של מנרה ,הופיעה על
של משגב עם ומלכיה .בשעות אחה"צ 
כז 05נערים מהאזור ,שסייעו בו
לחוזרים מאתרי הנופש בגליל ובכנר

אמת נבחנים בשעות קשות .דברי התמיכה שלך

נובעת מתוך איזשהו רצון להחזיר חברים לפס הייצור,
אלא בעיקר בגלל שיקולי היעילות של בעל התפקיר.

במושב הוועד הפועל הציוני האחרון ,שהתקיים

שיטת

הרוטציה

שמרריכה

את וערת

עזי שיאון,

מועדון

מַעִצְמִ נִכַרָד

5

ברצוני להעמיר על דיוקם רברים לא מדויקים
שהופיעו במכתבו של מיצי .ובכן ,בניגוד למה שנכתב,
כן התקיים בוועדת כוחזאדם דיון עקרוני בשאלה ,האם
התפקיד של רכז תחבורה הוא ברוטציה או לא ,והוחלט
שזה ימשיך להיות תפקיד ברוטציה .על ההחלטה הזאת
ערער אחד מחברי הווערה ,פעיל במועצה ,אבל
הערעור לא התקבל.
התקיים גם דיון עקרוני בשאלה ,האם לאחר שבעל
תפקיר סיים את כהונתו והוצא לתפקיר מכרז ,הוא
יכול להגיש את מועמדותו פעם נוספת .הוחלט שלא.
רק אחרי שני אלה ,חזרה ועדת כוחזאדם לדון
ברשימת המועמרים שניגשו למכרז ,ובחרה באחד
מהם.

מִן הַרִיצָה
בַּחלומות .בַּיקִיצָה.
עָל מְקומֶךּ נְטוּעַ

או

תוכר

רכז

כוח"ארם,

כוח

לא

אדם

-

תודה על התמינה
ברצוני להודות לך ,ולנסי ,מקרב לב על המכתב
החם והלבבי שהגיע אלי ב( 39.8.72-המכתב פורסם
ב"על הצפון" הקודם ,מספר  - 9המערכת) .חברים של
מעודרים אותי מאוד ,ונותנים
במאמצי להוכיח את חפותי.

לי כוח

להמשיך

ביוני בגליל העליון ,היתה לי הזרמנות לעמוד מקרוב

לחיצה

על

הה
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מטולה

חינס  -ירי במטווח והנחה על תחמי
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