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 זו׳ שרמת־גן מילל ומי פילל מי
 בת תל־אביב,- העיר ובין בינה שהמרחק

 דקות של מרחק הוא נפש, אלף 300
מכי שאותה רמת־גן, — בלבד, מספר

 מגני רק תל־אביב מבני רבים רים
 בחינת ומתמיד מאז שהיו היפים, הנוי

 חולי תל־אביב לילדי שלה ביקור כרטיס
 ל״גן שם ללכת רגילים שהיו שעלת׳
 שעות לבלות כדי אמותיהם עם יהודה״

 שרמת־ — האורן, עצי בחורשת מספר
 ;עיר סתם ולא !לעיר תיהפך זו גן

 ; הארץ ערי בין בגודלה החמישית אלא
 ופתח חיפה ירושלים׳ תל־אביב, אחרי

 שבכל תושבים, אלף 22 עם — תקווה
תוש אלף כמעט אליהם נוספים חודש

!חדשים בים
המרו שהעצים לומר אפשר אכן,

 מסתירים בהם נתברכה שרמת־גן בים
 לפנים, דברים. הרבה אדם של מעינו

 נדמה הרומנטיים׳ החולות ימי באותם
 הוא גן רמת של הקיבול שבית היה
המקורית רמת־גן הלוא :מאד קטן

 ליד ומסתיימת ״רמה״ מקולנוע מתחילה
הער העלמין בית של ה״וואקף״ אדמות

 החמים בימים שבאו הבריטים, הישן. בי
 הטירורים־ אחרי חיפושים לערוך ההם
הש ברמת־גן, שנשתכנו המרובים טים

 רמת־ של המקורית במפה תמיד תמשו
 היתה עליה, עוצר שהטילו ובשעה גן׳

 :הדרומית ברמת־גן חפשית התנועה
 ;גרין שב׳ בתל־יהודה, ברמת־יצחק,

 את היטב ידעו המחתרת שאנשי נראה
 ידעו תמיד שכן הבריטים, של המפות
עור האנגלים שהחיילים שבעוד לספר,

 ברמת־גן, לבית״ ״מבית חיפוש כים
 ברמת- גלי בריש ה״חשובים״ מסתובבים

ברמת־גן... העוצר לגמר ומחכים יצחק
בממ גדל רמת־גן של זה קבול בית

 סיפוח עם 1944 משנת רבים דים
 דונמים אלפי לה שהוסיפו השכונות

 עם ; מרובים תושבים עם קרקע של
 חדש שטח אליה סופח המדינה הקמת
האז ״המפדה שכונת גבולות את העובר

אבר מר מדבר ועכשיו מדרום. רחי״
 על רמת־גן, עירית ראש קריניצי׳ הם

 גבול דורש הוא :לגמרי אחר גבול
 הכביש משמע — לרמת־גן ״טבעי״
 עתה הוא זה ענין לירושלים. המוליך

הער הכפרים שחרור עם מאד מציאותי
 כביש ובין רמת־גן בין המפרידים בים
 שציין תל־אביב עירית ראש וגש זה,

ההת אפשרויות את רמת־גן בחגיגות
 ורמת־ תל־אביב הערים שתי של פתחות

אלו. לערים זה גבול על הצביע גן,
התאחדו ושמאד ימין

 את רמת־גן חגגה זה בשבט בט״ו
הופגנה יום ובאותו לעיר הכרזתה דבר

במ מפעל בהערכת רגילה בלתי אחדות
 נס על העלו ביחד ושמאל ימין דינה.

 ושל רמת־גן של והצלחתה כשרונה את
 כמדומני, שהוא, קריניצי מר קברניטה

 זה : בארץ ביותר הותיק ראש היושב
מוע ראש כיושב מכהן שהוא שנים 24
 רמת־ העיר כראש ועתה רמת־גן, צת
 הכלל לביטוי בא אלו, בחגיגות כאן, גן.

מפלג לענינים מעל הוא עיר שפיתוח
 שרת, משה מר החוץ, שר צרים. תיים
למסי לבוא טרדותיו למרות לנכון, מצא
 לע־ ערכה רמת־גן שעירית צהריים בת

 לקריניצי שבח דברי ולהשמיע תונאים
 רמת־ תושב הוא שרת מר ולרמת־גן.

 בגימנסיה המחזור את גמרה בתו גן,
 יודע, והוא רמת־גן׳ מועצת של העברית

הפטריו את להפגין ג׳נטלמני, בנוהג
 מר יושב. הוא שבה לעיר שלו טיזם

 העיר תל־אביב, העיר ראש רוקח׳ ישראל
ברא לה ועזרה רמת־גן את שהולידה

 קריניצי מר עם התנשק צעדיה, שית
 וציין רמת־גן, ואת אותו שבירך לאחר

 כך על עוד לדבר אין ואילך שמעתה
 ושר רמת״גן... את תבלע שתל־אביב

שרמת־ הכריז שפירא, משה מר הפנים,

העיריה לבית שהפך המועצה בית

 של חקלאי לפרבר וליהפך ירקות תול
 ללא נשארו שהגבעות נמצא תל־אביב.

 כבעל רמת־גן של הועד הפך וכך דורש
 הנפשי המניע בא כאן קרחות. גבעות
 הגבעות את לכסות כל ראשית וציווה
 שבילים, סודרו הזמן ובמרוצת עצים

 כך ספסלים. ננקבעו פרחים נשתלו
ברמת־גן. הגנים להוולד החלו

 מחבבת רמת־גן עירית :מזה *ויותר
הג גבוה, הר ברמת־יצחק יש הרים...

 קרח עודנו והוא כולה בסביבה בוה
 שלושים פני על המשתרע ההר לגמרי.

 שהיו הרבה, למגרשים מחולק היה דונם
 הזדרזו והנה פרטיים, לאנשים שייכים
 מישהו התחיל ובטרם רמת־גן בעירית
הזמי בית שם •להקים המגרשים מבעלי

 : עסק עמם ועשו המגרשים בעלי את נו
אח במגרשים בהר מגרשיהם החליפו

 בעד כסף שלמו מסויימים ובמקרים רים
 לנחלת כולו ההר הפך וכך המגרשים,

 התכניות כבר הושלמו ועכשיו הכלל.
 קסמים גן מין הזה ההר על לנטוע

 בריכת ועם אליו לעלות מסלולים עם
שעשועים. ומקום ענק

רמת־גן של רכושה
״המומ רב. הוא רמת־גן של רכושה

 בהם יפים, בנינים ולהקמת לגנים חיות״
 את הביאה החדשה, העיר מצטיינת

 בעל־ביתית, למסקנה רמת־גן מועצת
 ציבוריים: ערכים וליצור לבנות שכדאי

 לבתי משלה בנינים המועצה רכשה כך
 חדש. משהו פעם בכל בנתה וכך ספר

 ברמת- הקימו הבריאות בשטח אפילו
 ״מרכז הנקרא במינו מיוחד מוסד גן

)15 בעמוד (המשך

לשמאלו. ההוץ שר דברו. נושא העיר, ראש הריניצי, א.
פשטיצקי :צילום

דמודגן של אדריכלה
 אדריכלה הוא קריניצי אברהם מר

 שהיבתה הגנים סיסמת רמת־גן. של
 ברמת־ ממנו. נובעת הארץ בכל שרשים

 בספר כתובות שאינן שיטות נוצרו גן
 אדם של בריאה הרגשה פרי ושהן

 אין לכל. מעל רמת־גן את שאהב זה
 על ניטעו ברמת־גן שהגנים מקרה זה

 רצה המקרה כי :נישאות גבעות גבי
כש גבעות. יאהבו לא שלנו שהיהודים

 לרמת־גן הראשונים המתיישבים באו
לש־ רצו הם כי מישור, אדמות חיפשו

 ולא בזכות עיר של למעמד הגיעה גן
ההס של האופוזיציה נציג גם בחסד.
 קצ׳קו, יוסף מר רמת־גן, בעירית תדרות
 העיר ראש של פעלו את נס על העלה

 האחדות הובלטה כך רמת־גן. בשביל
 הגורם אולי, וזהו, רמת־גן, בחגיגות
 ט״ו של זה ביום שהובלט החשוב
בשבט.

הארץ רחבי בכל וקור שלג סופות
 בעקבות באו ואשר ישראל מדינת את הציפו אשר השלג, סופות

 רבה להתפשטות גרמו הזה, החורף של רגיל הבלתי והקור הגשמים
 הוכיח אלה מחלות ריבוי נגד (גריפה). והשפעת ההצטננות של

 והשפעתו יעילותו את בארץ עתה המיוצר ׳,טוגל" השויצרי התכשיר
 הצטננות, של במקרים מנוסה כרפואה בעולם נודע ״טוגל״ המרובה.

 נשית והפרקים, האברים — (ריבמאטיזם) שגרון (גריפה), שפעת
 וגורם השתן חומצת את ממים ״טוגל״ ראש. וכאבי (אישיאס)
 מ־סססד למעלה הדם. במחזור אשר המזיקים החומרים להפרשת

 מרפא כאמצעי ״טוגל״ של המצוינת פעולתו את מאשרים רופאים
 המרקחת. בתי בכל ״טוגל״ רק וקנה מיד נא נסה הכאב. את ומשקיט

פרוטות. 200 המחיר:

 הנכבדה החברה רמת־גן־
תל־אביב של

לרמת־גן) עיר של מעמד (לקביעת
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