
לתנועהגפתח נתניה-ת״א כביש של ראשון קטע
 את רכב כלי 43 עוברים דקה בכל

 בכביש רמת־גן של המשטרה תחנת
הש לנקודות בדרכם רובם פתח־תקוה.

 המכוניות וחדרה. תל־אביב שבין רון׳
להש הן גם החייבות לחיפה׳ ■ההולכות

 איפוא, נכבלות, כביש, באותו תמש
״כפ תנועה של והאיטי הכבד לזרם
זאת. רית״

 כביש נסלל זה מצב לתקן בכדי
שאי כביש לנתניה, תל־אביב בין ישיר

 29 אורכו ואשר ישוב, כל עובר נו
הנוכ הכביש של ק״מ 46 לעומת ק״מ

דקות). 60 במקום נסיעה דקות 25( חי

 ע״י לנו נמסרו זה כביש על פרטים
וקב מהנדסים ובניו, לנדלר דויד חברת
 של הראשון הקטע את שסללו לנים,

 בגבולות העובר הקטע דהיינו הכביש,
 עד תקוה פתח מכביש תל־אביב, עירית

הירקון. שעל מואניס שיף גשר
 איכות אם סנדלר מר את שאלנו

החש־ כביש של לזו דומה תהיה הכביש

מסתיימת העכורה
 זפת של אחת שכבה לפזר טוד יש הגדול. ה״מיקסר״ ליד פועלים סבוצת

לתנועה. תוכן יהיה והכביש

 חברה אותה ידי על שנבנה מונאים׳
 מצוין במצב ונשמר שנים כמה לפני

 ענה והוא שעליו, החזקה התנועה אף על
 על לפועל המוצאת העבודה שכל לנו,
נע הארץ רחבי בכל שלו, החברה ידי

מלאה. ובאחריות רבה במקצועיות שית
 רוחבו יהיה הסופית, התכנית לפי

 שדרה ויכלול מטר, 22 נתניה כביש של
 צדי שני בין שתפריד מטרים שני של

 בוצעה לא כספיות מסבות אולם הכביש.
 יעמוד עתה ולעת בשלמותה, התכנית
 שבער, שרוחבו כביש הנוסעים לרשות
 חול־כורכר יסוד על בנוי בלבד, מטרים
זפת. עם חצץ שכבות ושתי

 נפתח אשר הכביש, של זה קטע
הע העיריה, ראש ע״י לתנועה השבוע

 לפני ונגמר חדשים 6 פועל 80 סיק
 תעסוקת לשם כי אף נקבע, אשר המועד

 רבות, מלאכות בוצעו עבודה, מחוסרי
 וכו, חצץ פיזור׳ מילוא, חפירה, כגון
ביד.

הכביש התחלת
 התנועה תעבור כאן פתחיתקוה. מדדן החדש הכביש הסתעפות נקודת

ולצפון. לחיפה

למרחב הגשר
סין מו שר׳ג׳ החדש. נתניה כביש של הראשון הקטע מסתיים כאן הירקון. על ג
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ולמתקדמים למתחילים קורסים
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הצהרים שלפני בשעות

 המתקימים לקורסים גם והרשמה פרטים מאנגליה. מדופלמים מורים בהדרכת
בערב. 8 עד 5 משעה הדרגות) (כל הערב בשעות
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ברנשטין ליאונרד
שם״ ״אהל אביב תל

 3 סדרה — 13.5 מוצ״ש
 4 סדרה — 14.5 א׳ יום
5 סדרה — 15.5 ב׳ יום
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לשמאל). ומימין למטה מלמעלה
 עמוד ;הזה״ ״העולם -שרות 14 ,10-11 ,6 ועמודים השער
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13.5.5□ ממוצ־ש החל הקולנוע בתי תבנית
חיפה ארמון, אוריון מגדלור
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