
ראש ה ושומר־ המכונית
רשיון בלי

 לא כלל מההזנה שנהנו תלמידים הרבה
 מאוכל נהנו פשום הם לזה. -נזקקים היו

 שלא מיותרים, עובדים 15 היו מסובסד.
 אם מהם. להיפטר אחרת דרך כל היתה
ועד־ ,אחרים ומשאיר חלק מפטר הייתי

 לא אני מזה חוץ מתנגד. היה העובדים
שהפ עובדה הכרחי. מיפעל שזה חושב
ברעב. מת לא אחד ואף אותו סקנו

 זה הסגירה אחרי בציוד שנעשה ״מה
למישרד־החינוך אותו מכרנו ענייני. לא

 יקרה מכונית ונש ראש־המועצה
 את סגד או הציבור, עדחשבון

 של בטענה מיפעדההזנה(מימין)
להתנחלויות הועבר הציור חיסכון.

סגי את העדיף ליברגל הליקויים. לתיקון
לכך. טובה סיבה לו היתד■ המיפעל. רת

חדר־האוכל
שומם החדיש

ש ,ך■ בו יצהק אור־יהודה, מועצת א
 1979 בספטמבר הרמז. את הבין כבזה, *

את כליל לחסל המועצה־המקומית החליטה

 המוזרה להחלטה ההסבר מיפעל־ההזנה.
 בעוד המיפעל. בציוד שנעשה במה טמון

 מחדלי על בשתיקה מחפה האוש״ם מחלקת
 ראש־המועצה, מכר אור־יהודה, מועצת

אבי שכלל היקר, הציוד את בוכבזה יצחק
 מיליוני של בשווי וחדר־אוכל מיטבח זרי

 של הזעום במחיר למישרד־החינוך, לירות,
 בוכבזה זכה כך בלבד. לירות אלף 500

 ואילו שלו, במועצה השערוריר, בהשתקת
 השר עבור לו הדרוש בציוד זכה ליברגל

שלו.
 הוראת ולפי משאיות, על הועמס הציוד

בגדה־ ההתנחלויות בין חולק המר זבולון

 הושג המחיר שרצה. מה בזה עשה והוא
 להיות יכול למישרד. המועצה בין בסיכום
 גבוה מחיר משיגים היינו החופשי שבשוק

המצב.״ זה אבל יותר,
 המיפעל כי בוכבזה של טענתו למרות

 שנהנו רבים תלמידים וכי ביזבוז, הוליד
 ניתן כי ברור לו, נזקקו לא כלל ממנו
 ולמנוע הללו התלמידים את לאתר היה
 את להעביר גם היה אפשר הביזבו. את

אלטרנטי לעבודות המיותרים העובדים
 ועד־העוב־ עם ולהתמודד לפטר או ביות,
 לעומת קלים. חיים העדיף בוכבזה אך דים.
זמן ביזבוז. עצמה הסגירה הולידה זאת,

 מחדלי על כיסה תחינון־ משוד
 בחצי ציוד קיבל ובתמורה המועצה

מתנחלים ילדי עבור חינם

 בלא נותרו אור־ידודה ילדי המערבית.
מיפעל־הזנה.

ש בעובדה מודה בוכבזה ראש־המועצה
 מיפעל- ניהול באופן חמורים ליקויים היו

 סיבה זוהי לטענתו, באור־יהודה. ההזנה
 ״הדרך כליל. המיפעל לסגירת מספקת
 לסגור,״ היתה המצב את לתקן היחידה

 הייתי אם המצב. את מכיר ״אני אמר.
 המיפעל, בתיפקוד לשינויים להביא מנסה
 הייתי שלא כאלה בבעיות נתקל הייתי
 היסוד. מן רקוב היה כולו העסק מהן. יוצא

ברירה. היתה לא
 זה עצום. ביזבוז תוך פעל ״המיפעל

 לראשות שנבחרתי לפני הרבה התחיל
מוגמרות. עובדות מצאתי אני המועצה.

 הושלמה מיפעל־ההזנה סגירת לפני קצר
ה בבית־ספד חדיש חדר־אוכל של בנייתו
 מיליוני הושקעו בהקמתו שיבת־ציון. יסודי

 חדר־האוכל לריק. שהוצאו כספים לירות,
שומם. עומד נשאר

 חדשה מכונית
לראש־המועצה

ף ת , בו ק ה עו ר י ג ס  הלחץ גם גבר ה
יכו מעוטות מישפחות על הכלכלי ■י

למ באור־יהודה. המכריע הרוב שהן לת,
 איש כי בוכבזה, של היהירים דבריו רות
 ללא רבים ילדים נשארו ברעב, מת לא
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