
של״גוטקס־ 80ה־
 ה־ תצוגת עוררה רבה התפעלות

בדיסל ״איגדו״ לשבוע פתיחה
״ שערכה דורף ס ק ט מ  בגרמניה. ״
סו נתן דיסלדורף עירית ראש ח

מסיבת תו טייל ל ק  ה- לכבוד הקו
 ישראל שגריר גם נכחו בו ארוע,
 הזוג ויקי, ואשתו מרוז, יוחנן

 גוטפריד. ויהודית גוטליב
ופולי נכבדים אליו משך הנשף

ם, אי ם ואנשי קניינים טיק  עסקי
 גוטליב לאה אירופה. מרחבי
ת הציגה הק בצבעי 80 דגמי א

ת שת, ם בלבוש והיפהפיו ול הי
 אלו. עם אלו חוללו הערב בוש
תה ״זו  כל של מרהיבה הצגה הי

 מארגני אמרו הקשת״, צבעי
ת האופנה, שבוע תרו  למוח- והכו

הישר האופנה בשבח יצאו רת
אלית.
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ל״י.25,775-. רגיל מחיר

 רצועה הנעת סטריאופוני, פטיפון *
 ארה״ב, , 8.1.0 מתוצרת 960 80 דגם

 ראש מקוריים, ומכסה בסיס כולל
 אליפטית יהלום ומחט מגנטי

 מתוצרת .ז4-91£0 דגם
ל׳׳י. 12,345-. רגיל מחיר ארה״ב.

^x110^11.:דגם רמקולים זוג *
 א\,£-:>£־ד51א0 מתוצרת

 ,5019 עד שימושי הספק
הרמקולים ותיבות

 20,400-. רגיל מחיר
 הוא המערכת של הרגיל מחירה

ל״י, 58,520 -
 בתנאי במזומן המערכת מחיר

ל״י. 46,815 - אישי יבוא

 נ>מ£11ץ) סטריאו מערבת לרכוש הזדמנות לד
טלמוסיקה. המוניטין: בעלת מהחברה אישי

 המערכת את לרכוש ניתן
 בנפרד ממרכיביה אחד כל או
נוחים. בתשלומים גם

היבוא, מימי כל את כולל המחיר •
הלקות. בבית והתקנה הובלה שחרור,

בביתך. המערכת תהיה כשבועיים תוך
 ע״י מלאה, אחריות שנות 3 •

טלמוסיקה. מעבדות
 המורשים הטוחרים לאחד הכנס
 הסטריאו את ולשמוע לראות ובקש

מערבת - בעולם הטוב היי-פיי
טלמוסיקה, של היוקרה
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 בבית־ הזה. הפרוייקט את יבצעו מידים
 פתרו, השירותיס־המדעיים שמחו. הספר

 הם התיווך עבודת את בעיה. כהרגלם,
ככ העבודה. בשעות לעשות שלא הקפידו

בלבד. אחד תקן להם יש הכל, לות
 ויתרו לא
מיסיס על

לש מסוגל ואינו חרש, הוא צחק ון•
 אנשי בדלת. מצלצל מישהו כאשר מוע

 הם לעזרתו. נחלצו המדעיים השירותים
 את והוציאו הרגיל הפעמון את הקטינו

רצו והוסיפו נורה הניחו במקומו המיכסה.
 על המכשיר את בביתו עונד יצחק עה.

 דלת־ אל בחוט מחובר המיתקן אמת־ידו.
ש הנורה גם מצלצל כשהפעמון הכניסה.

 חש גם הוא עת באותה נדלקת, בידו
 לקבל מסוגל יצחק באמת־היד. רעידות
בבית. לבדו נמצא כשהוא גם אורחים
פת את מצאה לא שעדיין נוספת, בעיה

לחרשים. טלפון מיתקן היא רונה
 אחרי היתד. זה בעניין העבודה תחילת
 וחבריו ברק דבי יום־ד,כיפורים. מילחמת

 התפקיד בעלי למעשה, שהם, זיהו למכון
 זה. מסוג לעבודות המיומנים והאפשרויות

 לבעיה אחד פתרון למצוא נהגו תמיד הם
אמצ לא פם־ייצוד, לא מיסחר, לא אחת.
 אביזרים לא ובעיקר לקניה, הניתנים עים

 תל- לבית־החולים פנו הם שכיחים. רגילים,
 מרופאי רב עידוד קיבלו שם השומר,

אלי לפנות התחילו נכים מחלקת־השיקום.
 להם שאין הסבירו הם אחדות פעמים הם.

 היום עד המבוקש. על לענות אפשרות
אבי ומבקשים אנשים אליהם שפונים קורה
 להציע. באפשרותם שאין ומיתקנים זרים

ה חברי בתשובה. נענה שפונה, מי כל
 רואים, בביתו, בדרך־כלל מבקרים מכון

 ״לנו בצער: מודיעים ולעיתים, בודקים,
פיתרון.״ אפשרות 'אין

גדולים. שאינם מדגישים הם היום גם
 באפשרויות קטנות בעיות פותרים רק י הם

 לאט, התחלנו מזל, לנו ״היה מוגבלות.
 הפרוייקט,״ גידול כדי תוך למדנו צנוע.

 היה שלא בזד. ״התברכנו ברק. דני מסביר
 שכל בזד. גם התברכנו כסף. הרבה לנו

 למיש־ למכון, תודות התאפשרה הפעילות
 מאנשי אחד כל ולתורמים. התומכים הדים

 שלו. ההתמחות את נתן השירותים־המדעיים
משר מרתך, אחר חורט, שני קודח, אחד
 פותר יחד הכל זכוכית. מנפח או טט

 בניית או תכנון ללא למעשה, בעיות.
 ניסיון ידע, שנות עשרות הצטברו תשתית

 בעיה לפתור כדי המחלקה כל של ומיומנות
אחד.״ אביזר קטנה,
 מהיום חוששים להתפרסם. מעזים לא הם
מ בעיות, לפתור מסוגלים יהיו לא שבו

 מנסים הם הזמן. מבחינת או כספית בחינה
 שבו למצב להגיע לא שיש. במד, להסתפק

 היו כסף, יותר להם היה שאילו יחשבו
יותר. טובים דברים עושים

 הוא ששת־הימים, מילחמת נכה גדעון,
 אחרי ימינו. וביד רגליו בשתי משותק

אי קיבל מרובים ומאמצים רבות פניות
במיבחני־נהיגה. לעמוד שור

 להתקנת באשר כללי רעיון יש לדני
 ״סחב״ הוא אחת. ביד לנוהגת מכונית

 חלק ומשונים. שונים מאמצעים רעיונות
 — שלו מכוניתו על דני עשה מהנסיונות

 לעשות אפשר הכל לא אך ישנה. 404 פיג׳ו
רגילה. במכונית

 לתרום היה שמוכן תורם הופיע אחד יום
 ״זה לשלם. סרב הוא המיסוי את מכונית.

 מיסים,״ על מוותרים שלא בסדר 100סס/
 לעמוד וצריך המדינה חוק זה ־דני, אומר

 יש הרעיון... אבל... פרצות. יהיו שלא בו.
חבל.״ בראש. מנקר הוא רעיון.

 מ־י־ל־ב־ת את להקים עזרו באחרונה
 ותחבורה). בינוי לעזרים, ישראלי (מרכז
ב הוקמה האגודה הפנאי, בשעות כמובן,
 ד״ר עומד שבראשם שיקום רופאי שיתוף
 איקטה אגודת קווי על־פי רוזין, רפאל

 ומעלים נפגשים פעם מרי הבינלאומית.
 כמו לנכים הקשורות מסויימות בעיות

 אפשרות או למוסדות,-ציבור, דרכי־גישה
 השירותים עובדי כסא־גלגלים. עם טיסה

ה של הטכניים בצדדים מטפלים המדעיים
 מידע. דפי לפרסם התחילו הם בעיות.

 ידעו שאילו אמרו והתלוננו. פנו ״אנשים
 היי חייהם שלגל, האביזרים על נכים עוד

ב מפרסמים המידע דפי את יותר.״ קלים
 פשוט אלא מיומרנות. חלילה ולא אנגלית

 מבינים בדרך־כלל ״הישראלים מחיסכון.
 במילון. להסתייע יכולים גם והם אנגלית

 מידע דפי ולפרסם יותר. קשה בחוץ לנכים
לא?״ קצת.מוגזם. זד, שפות, בשתי

ן■ קורן סמלה
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