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ברק(מימין) דני של סיסמתו זוהי
 מהמצאותיו התנערה סאואת שג״האן

הפגועים של חייהם להקלת המקורות

ס ס קו ■313 שב ה

מיו קריאה. בספר ותומך למיטה המוצמד מיתקןידיים בד קריאה
ש לאותם או חלשים ידיהם ששרירי לנכים עד

 טל בלחיצה המאפשר, חשמלי מיתקן בתמונה) (משמאל בלבד. ישר לשכב חייבים
למיטות. הרתוקים לפגועים המיטה, של מישענת־הראש את להעלות או להוריד כפתור,

 יום־הכיפורים, מילחמת נכה הוא וסף* *
 בפרו- משתמש הוא ידיים. שתי קטוע 7

 בקצותיהן. ווי־מתכת שני בעלות טזות
 הוא לבדו. ולהסתבן להתרחץ רצה הוא
 ואת יעשו מטפל או שאשתו רצה לא

עבורו.
 את לסבן עליונות גפיים קטוע יכול איך

ה כל היתה וו בעצמו? שלו בתי־השחי
 בעיה, פה שיש הבינו בכלל מעטים בעיה.
 לפתור שאפשר השבו לא שהבינו ואותם

 כאלה גם אנשים, אמרו ״1 הבעיה ״מה זאת.
 ״תקרא הנכים, בנושא היא עבודתם שעיקר

 רעי״ זה הגב. את לך תסבן היא לאשתך,
לבד. זאת לעשות רצה יוסף

 אוזן־ חיפש הוא לפנות, למי לו היה לא
 מחייכות בפנים נתקל ושוב שוב אך קשבת

״אשתך...״. :עצה אותה לו שייעצו
 למחלקה־ הגיע רבים חיפושים אחרי

 ברק, דני וייצמן. במכון לשירותים־מדעיים
 לעובדיו. סיפר הבין, שמע, מנהל־המחלקה,

פועלת. החלה החשיבה ומכונת
 המופעלות מכונות מנועים, על חשבו
 אחרי וכדומה. מנופים בטריות, על-ידי

 המושלם: המכשיר הופיע אחדים חודשים
המשמ ואקום תפסני שלושה ״סחבו״ הם

 לחלונות- גדולות זכוכיות כמובילי שים
 המיקלחת. לקיר הצמידו אלה את ראווה.

ו גלגל-וספה של הפנימי החלק את לקחו
 חגלגל את ובחבלים. בליפה אותו עטפו

ה אלומיניום מוט על־ידי לתפסנים חיברו
 חיברו הזו המערכת אל מהקיר. מרוחק
 ברגל. המופעלת נוזלי סבון של סבוניה

 בעצמו. גופו בכל להסתבן יוסף יכול עתה
 צידו אל הקטוע האיזור את מעביר הוא

 השחי בית את ומניע הגלגל של האחד
ואחורה. קדימה

 עימו לקח הוא בחו״ל, לטיול כשנסע
מערכת־הרחצה. את

פנה הוא אף ידיים. קטוע הוא גם אהרון

בדויים. בכתבה השמות כל *

 אסגור ״אם בעיה: כשבפיו ברק דני אל
 אוכל לא מישחת־השיניים שפופרת את

 דני: ענה בבוקר.״ למחרת אותה לפתוח
 חייך אהרון פתוחה.״ אותה תשאיר ״אז

ש התשובה, תהיה שזו מראש ידע כאילו
 אותה ענה קודם אליו שפנה מי כל כן,

תשובה.
 הסביר פתוחה,״ אותה אשאיר אם ״אבל
ה לכל לכן .קודם שהסביר כפי אהרון,

 מישחה, של גוש לי ״יהיה מייעצים,
 ״אז עיניו. הבריקו ואז הרהר דני יבשה.״

 לי,״ ״תגיד הבעיה?״ מה זה, את תירק
 ברחובות. למדע וייצמן שבמכון דעיים
?״ בוקר

 דני היום אומר לי,״ התברר ״פיתאום
 ומה מפריע מה אחליט אני ״שאם ברק,
 מחליט, לא אני מתנשא. אדם אהיה לא,
 שנחליט אנחנו מי חכם־הדור. לא אני

לא?״ ומה להם חשוב מה הנכים עבור
 שלושה וניסו. חשבו חודשים שלושה

 בשירותים- וחבריו דני עבדו חודשים
היומ הבעיה את לפתור כדי המדעיים

 על ״הלכנו ושוב, הזו. והצנועה יומית
 שיסגור מנוע על ״חשבנו דני, אומר גבוה,״

 שיתחבר כובע על חשבנו השפופרת, את
מתוח משהו לבנות התחלנו ברגים. בעזרת

 לגמרי. אחר פיתרון על שעלינו עד כם•
פשוט.״ פיתרון

 שפופרת קונה אהרון כאשר אלה בימים
 זורק הוא מישחת־גילוח או מישחת־שיניים

 גומי מכסה במקומו ומלביש המיכסה את
 הוא החדש המיכסה בקצה אצבעון. דמוי

 על תלויה השפופרת בסכין. חתך מבצע
 מוחזקת היא מטה. כלפי כשפתחה הקיר

ב לקיר המתחבר פלסטי מישטח בעזרת
שפו על אהרון לוחץ כאשר קצותיו. שני
 שבקצה הוו בעזרת מישחת־השיניים, פרת

 כשהוא מיכסה־הגומי. נפתח הפרוטזה,
ו המישחה זרימת נפסקת ללחוץ, מפסיק

מתייבשת. היא אין
קלים, יותר החיים את לי תעשה ״אל

 אותם לי תעשה יהיו. לא פעם אף הם
 ומישפט לדני, הנכים אחד אמר אפשריים.״

 וה־ הצנועה הפעילות של המוטו הפך זד.
 מחלקת-השידותים־המ- של מהססת־לגדול

ברחובות. למדע וייצמן שבמכון דעיים
 לבנות, לתכנן, על-מנת נבנתה המחלקה.

מד עבור מדעי מיכשור ולתחזק לשנות
המטרה, לדרישותיהם. ובהתאם המכון עני

 יעילים פטנטים למצוא היא פשוטה, בשפה
ה הקטן, במישרד אך גדולות. לבעיות
פר בו נמצאים שתמיד חם, כבית מסודר

 מעזים כאשר כועסים ועוגיות, קפה חים,
 אצלנו ״אין פטנטים. המילה את להזכיר

 שיותר וכמה אביזרים. אצלנו יש פטנטים.
כעס. במעט דני מדגיש פשוטים,״

סמלים
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כתוב אך דומה מיתקן :משמאל ההיבהוב. את מפעיל הוא לעזרה

 ברק דני נתן הזה האביזר את במצריים. לנכים המיועד ערבית
 נכים. לשיקום בסימפוזיון בחיפה בביקורה אל־סאדאת לג׳יהאן
הנכים. אביזרי בנושא שיתוף־פעולה על ביניהם סיכמו השניים

בינלאומיים
ש עובדים, 50 מועסקים מחלקה די

 ופקידות. טכנאים מהנדסים, ביניהם י•
 מקבלים הם שתמורתם המרכזית, העבודה

למד אביזרים ובניית תיכנון — משכורת
 אביזרים ובניית תיכנון — התחביב ענים.

 להפוך לא מאד משתדלים הם לנכים.
 נוטים הם לפעמים אם גם היוצרות, את

 זה את זה לימדו המחלקה עובדי כל לכך.
 דני מעז כאשר השני. על אחד להשגיח
 משעה יותר שלו הנשמה פרנסת על לשוחח

 מזכירתו, שולה, לו מזכירה ביום, אחת
 הכלכלית לפרנסה נותר זמן כמה בדיוק
 לשיחות נגררת כששולה להפך, וגם שלו.

 בעיות לפתור לנסיונות או מרובות, טלפון
ל ודני גלדים אותה מחזירים נכים, של

תלם.
 העבודה, שעות כל כמעט זוכרים, הם
 להם, ברור וייצמן. למכון שייכים שהם
 אליהם יפנה שאם זאת, מדגישים והם

 לה יקנו הם מסויימת בעיה כשבפיו מדען
הראשונה. החשיבות דרגת את
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