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המכונית, אחזקת לד עולה כמה חשבון עשית לבטח
לבוץ... אותך מכניסות ותיקונים רישוי ביטוח, דלק, של הגבוהות ההוצאות

.4 רגו - מהבוץ אותד עותוציא המכונית את לך מציעה רנו
למצוא: שאפשר ביותר והיעילה החסכונית המכונית היא 4 דנו

 ביותר, הנמוכות לון ורישוי, ביטוח הוצאות מינימלית, שלה הדלק צריכת
מיליד? זה מה תשאל: 4 רנו בעל כשתהיה במוסך, לביקורים ואשר

 מדווחת מכונית מקבל ואתה לבוץ אותך מכניס אינו 4 רני של הקניה מחיר גם
 מסוגה. אחרות במכוניות לו דומה תמצא שלא פנימי ונפח דלתות חמש בעלת

דרך, בכל ונעימה חלקה נסיעה מבטיח גלגל לכל נפרד מתלה
 מקסימלית ועבירות בטוחה נהיגה לך מעניק הקדמי ההנע והעיקר:

ת עותוכל כדי - א צ הבוץ... כוו ל

ונו
בחסכון
ראשון!
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ב מוסרארה. ואדי הוא איילץ, נחל מעל

 על נוסף שני, גשר יוקם התוכנית, המשך
 הגשר במקום ושיבוא עכשיו, הנבנה הגשר
 משני אחד כל על דרך־השלום. של הישן

 ארבעה מסלולים. חמישה יהיו הגשרים
ה אל יביאה לשם ואחד שוטפת, לתנועה

עצמו. הוואדי בתוך שייסלל כביש
 בדמות מיכשול עמד המתכננים לפני

ב הניצב המנדט, מימי וישן גדול מחסן
 ונמצא ישראל לממשלת השייך שטח מרכז

 חברת־החש־ של מחלקת־האחסנה בשימוש
 נעשתה תעוכב, לא שהעבודה כדי מל.

 על ויתרה חברת־החשמל :עיסקת־חליפין
 תמורתו וקיבלה חצי־דונם, של בגודל שטח
לכביש. מעבר יותר, גדול אחר שטח

הישן, הגשר עברי משני מונחים כעת
 כבלים, עמודי־חשמל, מישטחי־אספלט, על

משא אחר. וציוד־חשמל גנרטורים ארגזים,
 משעות־הבוקר החל חוצים ומזלגנים יות

 ב* תנועה העמוסה הדרך, את המוקדמות
וזעם. פקקי־תנועה וגורמים לאודהכי,

 ״המחסנים נחוצים? או מיותרים
 ציוד בהם נמצא מיותרים. אינם האלה
 של האפסנאות ציוד כל ולמעשה חשוב,

 במחסנים מאוחסן דן באיזור חברודהחשמל
 אחד אומר סביבם,״ הגדול ובשטח אלה,

מחלקת־האחסנה. מעובדי
 שטח הפרוייקט, ביצוע של זה ״בשלב

ב לעבודות. מפריע אינו חברת־החשמל
ויצטרכו יפריעו שהם ספק אין המשך,

כחץ) (מסומן והבניין הגשר
? כאן עקום מה

 נתיבי מנכ״ל אומר אחר,״ למקום להתפנות
גרנית. ישראל איילון,

 בעיקולים הגשר ניבנה בכל־זאת, מדוע,
 ה־ משיב על־כך המחסנים? עקיפת תוך

 זה, במיקרה התיכנון. היה ״כזה מנכ״ל:
 הפרוייקט, לביצוע במשותף פועלים כולם

שטחים.״ עם בעיות לנו אין דווקא והפעם
 המחסנים כי אומרים, בחברודהחשמל

 יימסר והשטח שנה־שנתיים,״ ״תוך יפונו
ממשי בינתיים איילון. לנתיבי בשלמותו

 בשטח ולרכז כבעבר, בהם לעבוד כים
 להיות עלול עצמו הפרוייקט רבים. כלים

 בין מאחרי־הקלעים, ויכוחים בגלל מוכשל
ו מישרז״התחבורה איילון, נתיבי אנשי

העו בשטח, המעוניינים תל־אביב, עיריית
 לבין האפשרי, בהקדם בגרון, כעצם מד

 לוותר ששים שאינם החשמל חברת אנשי
לתל־אביב. בכניסה היקר השטח על

 שטח למשוך בינתיים, הצליחו, האחרונים
 שטח על ויתור תמורת לבעלותם, נוסף
 ובכל- ממשלתי, כולו השטח בהרבה. קטן
 מפני הגבוהים, בחלונות נרתעים, זאת

חברת־החשמל. עם ישיר עימות

אדם דרכי
־׳וםיובהר3 חטיפה

 את האם חטפה כאשר
 החדה אביו, מירי פגה

 פרשה מתגדגדת
מדי״יום המסתבכת

אה־ ירד כשבועיים, לפני החמישי, ביום
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