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ורי.מ חיים ברחוב שכבי סלילת :הנדון

.א.נ

 יפכ התחבורה ועדת לש הבישהי וצאותת על תשובה קבלתי ולא מאחר
 םמיו ( 1/ע ) לנדון בקשר מכתבך יפל רב זמן ניפל המקייתשה סבור שאני

 כל כי לי ונראה אחרמ השניים בפעם אליך ותפנל לנכון רואה הנני ! 16.7.68
ה.מ םשומ הוזנח יןנהע

 יישרו לא ילופוא ברחוב כורכר תכיפבש החלו בערך םימי שדכחו ניפל
 הגדולה והחוצפה שהומ שעשיתם להראות הוא העיקר זו, בעבודה םעטה מה ח,טהש תא

 הרחוב רבעי ושלושת כורכר רחוב ברבע ופכשש לאחר באמצע העבודה את שמפסיקים היא
קרח. נשאר

 בנדון שתפעל כדי האחרונה בפעם העיר מהנדס אדוני אליך ונהפ הנני
 ונא יותר אוחרמש מכיוון החורף, בתחילת צאיםמנ ואנו היות לסחבת שתגרום ולא

.טבהחל נעים לא במצב בדבר הנוגעים ואת אותך נעמיד

 ומאז 26.6.68 אריךמת הקודם בינותכמב אליך פנינו אנו היקר אדוני
 יודע ואיני העבודה, תא לבצע בכדי רב זמן זה דעתי שלפי חודשים ארבעה עברו

 שחסללו בקשנו כן וכמו כביש, לסלילת מסכימים הרחוב ודיירי מאחר הסיבה מה
שם. העבודה שבוצעה כפי יגטלוס יהשוע ברחוב ולא מורי םחיי ברחוב כביש

 רטמ 400 על עולה אינו מורי חיים  'רח של אורכו היקר אדוני
 עבודות בוצעו האחרון שבחודש משום כזה מכתב לקבל ךמבמקו ביישמת טפשו אני

 העם, אחד 'חר ויצמן, רח׳ בנימין! 'רח יעקב, רח׳ :כגון ברחובות כבישים חידוש
שלנו. ברחוב העבודה להתבצע יכולה היתה וכמה המכ אחת ועל הפועלים. תבי 'רח

 םשא הנ״ל הרחוב דיירי בשם אליך ונהפ הנני העיר מהנדס אדוני
 ביותר חריפים בצעדים ננקוט אנו ״לנה העבודה תבוצע לא ביותר קצרה קופהת תוך

 לזה, הגורמים שאתם מכיוון החוק אנשי התערבות שובהת תהיה לא ולנו
לזה. תקציב מצאה לא העירית היום ועד רחובות עירית פולטב שהענין שנה שלושים זה

ביותר. הקצר ןמבז יסודר שהענין אקווה
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