
לגדר מסרב וואש־המועצה באוהיהוזה
 ומסנן המקום את
נוסופ״ם ילדים ח״

פרוצה בבריכה ילד טבע חודשיים

כ״י״ד השכולה1 האם
 נחמתה ממחדל. נובע בנה מות

התינוקת. בתה היא האם של היחידה

להת שאוכל כדי דירה, לעבור נצטרך
מר,אסון. אושש

חוד שלפני לי סיפרו ההלווייה ״אחרי
האח וברגע בבריכה ילד טבע כמעט שיים

 תלונה הגישו אז אותו. הצילו רון
 ממש זה דבר. נעשה לא אבל למועצה,

 לטבוע צריכים ילדים כמה עוד מחדל!
! ? משהו שיעשו כדי

 לנכון מצא לא אפילו ״ראש-המועצה
 הוא אותנו. לנחם הביתה, אלינו לבוא
שנמ ומהסכנה שקרה ממה מתעלם פשוט
 מיש־ תביעה הגשנו ואני בעלי שכת.
 בעניין ההזנחה. בגלל המועצה, נגד פטית
 הבאתי <א הסוף. עד נלך אנחנו הזה
סתם!״ כסה לעולם ילד

 ב- חקירה נפתחה הטביעה בעיקבות
 כראש־המועצה, תפקידו, מתוקף מישטרה.

 לתביעה בנוסף בוכבזה. יצחק גם נחקר
תצ החקירה אם עלול, הוא האזרחית

פלילי. לדין לעמוד זאת, דיק
 בוכבזה אין עתה גם האסון, למרות

 ״לא המצב. לתיקון דבר לעשות מתכונן
 לא גם ואני דבר, שום בעבר עשיתי
 ראש- הודיע עכשיו,״ לעשות מתכוון

 לי אין לעשות. מה אין ״פשוט המועצה.
 לי ואין שם, להציב יכול שאני שומר,

אחר.״ פתרון שום
עש כמה כיום יש אור־יהודה במועצת

 בשל מועסקים שאינם בשכר, עובדים רות
 כשהוצע עבדו, שבהן המחלקות סגירת

 מהעובדים אחד את להעסיק לבוכבזה
 ״זאת השיב: בבריכה, זמני כשומר הללו,
 לענות מוכן לא אני שטותית, הצעה

!״לשטויות
הו סבורים בוכבזה, של לדעתו בניגוד

 ילדיהם חיי כי באור־יהודה, רבים רים
הק השכונות תושבי בקרב שטויות. אינם

 החל חלקם התסיסה, גוברת לבריכה רובות
 ישנם למאבק. לצאת כדי בהתארגנות,

 ראש־המו- של טיפולו דרך כי הטוענים
ב הטיפול את גם מאפיינת בפרשה עצה

 נוספות פרשות וישנן אחרים, עניינים
 כי נראה באור־יהודה. רב זעם המעוררות

 ששבר הקש אלא אינו האחרון האסון
הגמל. גב את

 כפידרה ראשוניה (כתבה
כאור־יהודה) המתרחש עד

 אולם הפרוייקט. למימון שונים ממקורות
כחמי בבריכה הושקעו היום שעד למרות

הוש לא עדיין בנייתה לירות, מיליון שה
אח מיתקנים אך מוכן, כבר הבור למה.
 עדיין הבריכה לשטח מסביב וחומה רים

 מיפגע הבריכה מהווה זה במצב אינם.
חמור.״- בטיחותי
 במים. הבריכה את מילאו החורף גשמי
 השכונות ילדי משחקים גדר, בהיעדר
עצ סיכון תוך הבריכה, סף על שמסביב

מקו ואישי־ציבור מודאגים הורים מם.
 בעבר פעמים כמה זה בעניין פנו מיים

בוכבזה, יצחק אור-יהודה, ראש־מועצת אל

 של לעזרה וזעקותיו־ ירפדריו מ
 לא איש הועילו. לא השלוש בן הילד

ולהצילו לו לסייע כדי בסביבה היה

ה צ ו ר הפ ה כ רי ב ה
כבר הבור הושלמה. טרם ריבה

 בטיחותי מיפגע מהווה
 הב־ של בנייתה חמור.
מיתקנים אך מוכן,

 מילאו החורף גשמי אינם. עדיין מסביב וחומה אחרים
 ילדי משחקים גדר, ובהיעדר במים, הבריכה את

עצמם. סיכון תוך הבריכה, סף על שמסביב השכונות

 קצר זמן הבריכה. קרקעית אל משקיעה
הברי שפת על הילד שיחק עוד כן לפני
 למים, נפלה שלו הצעצוע מכונית כה.

 לפתע למשותה. וניסה גופו את היטה והוא
 כמה תוך ונפל. מישקלו שיווי את איבד
המים. לפני מתחת גופו נעלם דקות

 הילד של המשוער מותו תיאור זהו
 בברי- חודשיים לפני שטבע סמח, שלום

 באור־יחודה. הבלתי־גמורה כת־השחייה
 המקום, תושבי את זיעזע שהאסון למרות

 הפנו רבים ממנו. הופתעו שלא כאלה היו
 אור־יהודה מועצת כלפי מאשימה אצבע
לטע בוכבזה. יצחק ראש־המועצה, וכלפי

 זאת ולמרות צפוי, כזה אסון היה נתם
 באור־יהו־ אולם למניעתו. דבר נעשה לא
 :יותר עוד חמורה האשמה מושמעת דה
 למניעת דבר נעשה לא האסון אחרי גם

 נמצאים רבים ילדים של וחייהם הישנותו,
בסכנה. עדיין

אי־ בלב הנמצאת הבריכה, של בהקמתה
 שלוש לפני עוד הוחל צפוף, מגורים זור

כספים גייסה אור־יהודה מועצת שנים.

 גם הועלתה הסכנה. על בפניו והתריעו
 או במקום, קבוע שומר להציב הצעה

 הקמת שתושלם עד זמנית, גדר להקים
להת העדיף ראש־המועצה אולם החומה.

 כל נקט ולא ומהאזהרות, מהסכנה עלם
 הילד טבע כאשר המצב. לשיפור צעד

 שאת באור־יהודה רבים ידעו סמח, שלום
למנוע. היה אפשר האסון

״הצעה
שטותית

 מתגו- סמח שרום של ישפחתו
 כמה במרחק ,75 ההגנה ברחוב ררת ^יו

 אסתר, אמו, מהבריכה. מטרים עשרות
 בגלל להתרחש שעלול מאסון תמיד חששה

 ״תמיד לבית. הסמוך הבטיחותי המיפגע
אס סיפרה עין,״ בטווח שלום על שמרתי

 ביום להתרחק. לא נתתי לא פעם ״אף תר,
 בחצר. שיחק ושלום כביסה תליתי האסון

מייד רצתי נעלם. שהוא הבחנתי כשסיימתי,

 מצאתי ומשלא לבית, מסביב אותו לחפש
 שם היו הבריכה. לכיוון הלכתי אותו,
 ששלחו לי ואמרו אותו, שראו ילדים
היה. לא שלום אבל חזרתי, הביתה. אותו

 למישטרה התקשרתי שעות, ״כשעברו
 בחיפושים החלה המישטרה להם. והודעתי

 לחפש ועזרו הצטרפו מהסביבה אנשים וגם
 בבריכה טבע הוא שאולי חשבו אחריו.
 ראש־המו- רק המים. את לשאוב והחלו
 שבני החשש שהתעורר אחרי שבא עצה,
 לא שזה הזמן כל טען בבריכה, טבע
 מהמחשבה פחד ממש הוא להיות. יכול

 את גילו לבסוף בבריכה. שלום שאולי
 את גם מצאו הקרקעית. על שוכב שלום

שלו. הצעצוע מכונית
 עצמי. את מוצאת לא אני האסון ״מאז
שנול התינוקת, זאת שלי היחידה הנחמה

מסו לא אני האסון. לפני שבועיים דה
 חייתי הזמן כל שקרה. מה את לשכוח גלת

 עד שלום, של בתמונות ומסתכלת יושבת
 אני כולן. את ממני לקח הרצל, שבעלי,

כאן. לחיות להמשיך שאוכל חושבת לא

מועצה יה אש ו
אליו. שהופנו מהאזהרות התעלם אשר

בוינת
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