
המערבת כל מחיו־
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סלוני) ושולחן פינתי שולחן גב, משענות 4 מושבים, 7(
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אחרת!) מערכת כל ממחיר
 להרכיב באפשרותך קובית-יחיאל אצל

 המתוכננות אינדיוידואליות. רהוט מערכות
 המיותרות, דרישותיך האישי, טעמך לפי

 לך הרצוי הצירוף לפי שלך, החדר מירות
 וסוגי ובצבעים הגבלה) ללא יש נוכאלה
 עליך. האהובים הריפוד

ת־יחיאל מערבית כן, על יתר  הן קובי
ת כו ר ע ט מ הי ר ת ה דו חי  שהן הי

 קובית־ מערכות את 1 אמיתיות מודולריות
 ולסדר לרענן לשנות, יום, בכל ניתן, יחיאל
 ־ עליך הטובה הדמיון כיר הכל ־ מחרש
נוספת! הוצאת כל וללא בקלות

 שתשקף בצורה דירתך את לרהט ברצונך אס
ש מבלי אישיותך, את ש  ־ כיסך אח לרו
 הישראלי המרכז ־ קובית-יחיאל אל בוא

 אמיתי. מודולרי לרהוט
־ ת בי ל קו א חי  בלתי אפשרויות - י
 שינה, חדרי סלונים, ־ ברהוט מוגבלות

 המחנה׳ חדרי ספריות, ילדים, חדרי
םתחרים. ללא במחירים ועוד...
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 מיכתב לשלוח מיחד הוא קילומטרים,
 ועדת־ יושב־ראש גולדבורט, לאורי רשום

 ״אודה בהתאחדות־לספורט. האתלטיקה
 בהקדם תודיעני ״אם לדני, כתב לך,״

 על־ לעבוד שעלי המינימום מהו האפשרי
לאו הישראלית במישלחת להיכלל מנת

קילו 20 במיקצוע מונטריאול לימפיאדת
הליכה.״ מטרים
 גולד־ מיהר לאחר־מכן ספורים ימים

 ״בישיבה לדגי: לפרופסור להשיב בורט
 במינימום ועדודד־,אתלטיקה דנה 27.1.76־1

 הליכה. קילומטרים 20ול־ מרתון לריצת
 אחת שעה :הוא הוועדה שקבעה המינימום

 למינימום שווה זה מינימום דקות. 35ו־
מונט לאולימפיאדת האמריקאי האולימפי

, ריאול.״
 ראש יושב הלון־־ושוכ. מיכתכים

 אהרון (מיל.) אלוף לספורט, ההתאחדות
 הוועדה בהמלצת עקרונית, תמך, דורון

 שיקבעו לדני, של הלגיטימית ובדרישתו
 מקום, מכל זאת, אולימפי. מינימום לו

 המרוכזת מחליפת־המיכתבים להבין ניתן
דורון. לבין לדני בין

 לספורט, ההתאחדות של החזק האיש
 לאשר תוקף בכל התנגד ללקין, שמואל

 שווע- למרות לדני, לשאול המינימום את
 בדרישתו עקרונית, תמכה, דת־האתלטיקה

 — שביטלו שלאחר טען ללקין ללקין. של
 את — מונטריאול אולימפיאדת לקראת

 • שבהן ארוכים למרחקים ההליכה תחרויות
ל אותו לשלוח טעם אין לדני, מצטיין

למר בהליכה רק יתחרו שם מונטריאול,
קילומטרים. 20 של חק

 ריש־ ללדני נודע 1976 מארס בחודש
האו לוועד הודיע ללקין שמואל כי מית,

לאו בוועדה ישבו חבריו (שרוב לימפי
 אי־השתתפות על מונטריאול) לימפיאדת

ההליכה. במיקצוע ישראל
ב נכנע לא הוא הזדעזע. הפרופסור

נו־ מיכתב־רשום לשלוח מ־יהר הוא קלות.

ללקין עסקן־ספורט
אישית טינה

 ההתאחדות־ יושב־ראש אל הפעם אך סף,
 המכהן לדני, כתב השאר בין לספורט.

 תעשייה להנדסת המחלקה מראשי כאחד
 הנגב: באוניברסיטת וניהול
 מצויין בכושר נמצא מתאמן, ״אני

! האולימפי. האתגר עם להתמודד ומעוניין
 גולד־ אורי של מיכתבו ולאור אי-לכך,

 ההתאחדות כי לדאוג מבקשך אני בורט,
המ את האולימפי לוועד תעביר לספורט

 אולימפי.״ למינימום לצתה
 40ה־ בן לדני שאול חכר״. לא ״הוא

 ישראלים, לרבבות ומופת אות הוא
החו הספורט לאהבת חיה דוגמה ומשמש

אי על עילאית ולשקידה הטהור, בבני
 השנים שבשלוש ייאמר לזכותו מונים.

נסי רוב את מכיסו מימן הוא האחרונות
 הוא גילו, למרות בחו״ל. לתחרויות עותיו
ספור הוא הישגיו. את מדי־פעם משפר

ז אינו עצמו, בזכות להישגיו שהגיע טאי
 מכבי (הפועל, הספורטיבי למימסד שייך

 לפי נוהג אינו כך ומשום בית״ר), או
 ועסקניהם. מוסדות־הספורט של תכתבים
ב־ גולת־הכותרת את אישית. טינה

ה העולם44 2044 הז




