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 קרועות, חלקן הריצפה. על
ש האנדרטה מזוהמות. חלקן

 החללים י״א לזכר הוקמה
וה הליכלוד לחלוטין. הרוסה
הרי־ פינה. כל מכסים אשפה

מינכן חללי חילול
 התרבות ומיתקני מועדוני־הנוער כל של להזנחתס גרמה יהודה

המוע נפרצו ופיקוח שמירה כל היעדר מפאת במקום. והספורט

 מועדון של מצבו הוא מכולם גרוע ונבזז. הושחת וציודם דונים
 אולימפיאדת חללי הספורטאים, י״א של לזיכרס שהוקם האנדרטה,

 המכסים ובאשפה, בליכלוך מתגוללות הספורטאים תמונות מינכן.
המקום. את ממלאת צואה וצחנת שבור הריהוט פינה. כל

 צואה צחנת וזרוק. שבור הוט
המקום. את ממלאת

 הנוער מועדון נראה כך
שהו באור-יהודה, האנדרטה,

 הספורטאים, של להנצחתם קם
 .1972 מינכן, אולימפיאדת חללי
 בחדר השוררים והזוהמה, ההרס
 פשט האנדרטה, מוצבת שבו

 ציוד המועדון. חדרי בשאר גם
 מאות של בשווי ואחר ספורט
 בחדרים מתגולל לירות אלפי

 שעדיין ומה לרווחה, הפרוצים
 על־ בהתמדה נהרס נגנב לא
 הגשם ועל-ידי פירחחים ידי

הפרוץ. למועדון החודר
 של העגום למצבו הסיבה
שנפ בהחלטה טמונה המועדון

 לפני אור-יהודה במועצת לה
 1979 באוגוסט חודשים. שמונה
 בו־ יצחק ראש־המועצה, החליט
 מחלקת־הנוער את לסגור כבזה,

 למועדונים האחראית במועצה,
הח אישרה המועצה שבמקום.

 יש בוכבזה לטענת זו. לטה
המח לסגירת טובים שיקולים

מאור היתד. לא ״המחלקה לקה.
 סיפר. טוב,״ תיפקדה ולא גנת

 מישרות בעבר קיבלו ״אנשים
 משיקולים כתוצאה במחלקה
 התאמה בגלל ולא פוליטיים

 לפני עוד היה זה מיקצועית.
הייתי אם לתפקיד. שנבחרתי

מוכ לא עובדים לפטר מנסה
התנג מעורר הדבר היה שרים,

 שעובדים היתד., התוצאה דות.
מפו היו ומוכשרים צעירים

 בעלי הוותיקים, ודווקא טרים,
 היו יעילים, הבלתי השררה,
 את לסגור החלטתי לכן נשארים.
כליל.״ המחלקה

פחות
מועדונים

מהח הישירה תוצאה ןץ
 היא בוכבזה של לטתו1 י

 מועדוני־הנוער כל של הזנחתם
 ב- והספורט התרבות ומיתקני

הוש מדריכי-הנוער אור־יהודה.
במוע והפעילות מתפקידם עו

 לא אף בוכבזה הופסקה. דונים
המוע על שמירה להציב טרח

 ללא שנשארו ציודם, ועל דונים
 הושחתו נפרצו, הם שימוש.
ונבזזו.

 גם חלה זו מהחלטה כתוצאה
 עבריי- בשיעור מיידית עליה

הדיוו באור-יהודה. נות־הנוער
 על באמצעי-התיקשורת חים

ב לאחרונה הגואה הפשיעה
 שוטרי מיקריים. היו לא מקום

 את היטב יודעים אור-יהודה
רבים קטינים לכך. הסיבה

סגי אחרי מעש בחוסר נשארו
 הפך הפשע המועדונים. רת

 השיעמום, מפני מיפלט להם
 ראש־ בשרירות עליהם שנכפה

המועצה.
 הנוער פשיעת מימדי על

 מתוך ללמוד ניתן באור־יהודה
 אגף־הנוער ראש שהגיש דו״ח

 מנחם ד׳ד״ר במישרד־הסעד,
משו נד. לוועדת־מיש הורביץ,

 לענייני הכנסת ועדות של תפת
 העוסק זה, בדו״ח ורווחה. חינוך

 הורביץ קובע בעבריינות־נוער,
 126 פועלים באור־יהודד. כי

קטי 100כ־ מתוכם סוחרי־סמים,
 משמעות יש זו לקביעד, נים.

 שבאור- העובדה נוכח חמורה,
תוש אלף 20כ־ רק יש יהודד.

 אותה שמחמיר מה אולם בים.
 שלסגי- העובדה, היא יותר עוד
 השפעה יש המועדונים רת

 הועלתה זו מסקנה עליה. ישירה
 באור- חינוך אנשי על-ידי
יהודה.

 65כ־ העסיקה מחלקת־הנוער
 חלקם פוטרו. כולם עובדים.

 מרכז- במתנ״ס, בעבודה שולב
 ובעבודות תרבות־נוער־וספורט,

 וחלקם אחרות, אלטרנטיביות
 עם יחד היום. עד מועסק אינו
 לשלם המועצה ממשיכה זאת

שאינם לאותם גם משכורות

 מד־ 45 של פעילותם עובדים.
 בשלושה שהדריכו ריכי־נוער,

 בתי־תל- ובכמה מועדוני־נוער
התקצי הופסקה. במקום, מיד
 האחרים האמצעים ואספקת בים

 המערכת כל הם. גם הופסקו
שותקה.

 הסכימו רבים מדריכי־נוער
 כי ראש־המועצה, טענת עם

 לוקה היתד. המחלקה פעילות
 ניתן לדבריהם אולם בחסר.

 הם הליקויים. את לתקן היה
 המחלקה סגירת כי קובלים

 אח פתרה שלא בוודאי כליל
 לטענתם, במקום. הנוער בעיות

 אחרים שיקולים לבוכבזה היו
עו שאינם המחלקה, לסגירת

 טובת עם אחד בקנה לים
בני־הנוער.

בית־ספר

 כי העלתה קצרה ריקה ף*
 מדריכי- עם היא האמת ■■

 ראש־המועצה, טענות הנוער.
 את לתקן היה ניתן לא כי

 באות במחלקת־הנוער, הליקויים
 האמיתית. הסיבה על לכסות
ה בעוד מ  כי וטוען מתחסד מכ
בעלי־תפקי של לסילוקם פעל

5״:לב ליקויים
 ראש־ של נימוקו הזז הנוער

להח בוכבזה, יצחק המועצה,
ה הסיבה השרירותית. לטה

פוליטיים. שיקולים : אמיתית

פולי משיקולים שמונו דים
לבחי שקדמה בתקופה טיים,
 את לסגור שהחלטתו הרי רתו,

 מאותם בדיוק נבעה המחלקה
השיקולים.

 מחלקת- סגירת עם בבד בד
 אור- במועצת התרחשה הנוער
 שהיה מי הפיכת־חצר. יהודה

 ראש־המועצה מקום ממלא סגן
וה החינוך למחלקות והאחראי

מתפקי סולק חי, שלום נוער,
 הוא זו לפרשה הרקע דו.

 להסכם בוכבזה של התכחשותו
 וחי, הוא יכהנו שלפיו רוטציה,

 ראש- בתפקיד שנתיים, אחד כל
ה המועצה. מ  כי אז, טען מכ

 שבו הקואליציוני, ההסכם כתב
 ושהופקד הרוטציה, פרטי סוכמו
 ״נעלם״, להדפיסו, כדי בידיו

 יכ-0 אותו. מוצא אינו הוא וכי
 סביב לחי בוכבזד. בין סונים

)58 בעמוד (המשך

 ממלא סגן את
 ראש״המו מקום

 ה מחלקות על והאחראי עצה
 ואת חי, שלום והנוער, חינוך

לסגירה. המניע היה תומכיו
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