
שרחם לאוניברסיטה הכלבים גם נכו שף {סוף*

לשון הבי־אייניקים מוציאים המאושרים, בעליהם לצד ניצבים כשהם 11
מחוץ האחרון הסמסטר את המסכם הרקטור לעבר וחכמה ארוכה 11 1111 י י

מדעית. ובלתי קלה לשפה הרקטור עבר לבוגרים, דבריו את שסיים לאחר לתמונה.

 הראשונה־לכלבים- העברית אוניברסיטה
יהודיים.

 תואר בהקניית אסתפק ראשון ״בשלב
 ״אם מיצטנע, הוא (בוגר־אילוף),״ ב.א.
 הבאה בשנה אפתח שצריך כמו ילך הכל

ו דוקטורים למוסמכים. נוסף מסלול
ו המרצים רק בינתיים יהיו פרופסורים
 יצטיין כלב איזה אם אבל המאלפים,

תו לו להעניק מניעה שום אין במיוחד
דוקטור־כבוד.״ אר

 בעיניכם. קל כלבי ב.א. יהיה ואל
 שלבי כל את למנות מתחיל כשהרקטור
ל ממוצע נבחן עובר אותם ההתמחות

 ביחס שאפילו הרי הנכסף, התואר קראת
 אלה בטכניון, להנדסת־מכונות לסטודנט

כלב. חיי הם
 רקטור מפרט כוללים,״ הב.א. ״לימודי

ה שונות. במגמות יסודי ״אילוף וכטל,
ה מדעי־המישמעת. ההתחלתית: מגמה

ל יודע שכלב מספיק לא כבר זה יום
 כלב היתר. כל לבין בעליו בין הבדיל

 מן שונים. אנשים עם במגע בא תרבותי
 בהתאם אחד לכל להתייחס שידע הראוי

טוב. מבית לכלב כיאות למעמדו,

כ! א 1ך
צריד

 שדוורים יודע שהוא מספיק
דעת_ל צריו־ גם הוא לנשוך,

מיכתבים. איזה ובעקבות איפה,

 מדגים וכטל יהודה ך 11*111 ד ה
 מצטיין, סטודנט בעזרת 111נ11# 111
 חודשים, שלושה בן דוברמן, סיזר,

מפורשת. פקודה לפי צלם טורפים איך

 שגם כדי בעליו. על־ידי שלא לו המוגש
 הזאת המגמה את יבינו בעלי־הפלבים

 יותר: פשוט בשם בשבילם לה קראתי
כלכלה. זה: הכלבים בשביל סרוב־מזון.
 שמתחלקת ביותר החשובה ״והמגמה

השימושית. :ביניים חטיבות לשלוש
הקוד הקורסים שני את שעבר כלב ״כל

 ומעון מזון כי לדעת חכם מספיק יהיה מים
 ושלוש שיכון בשביל בחינם. נותנים לא

לעבוד. גם צריך ליום ארוחות
התק היא: הראשונה הביניים ״חטיבת

 את להוציא הכלב לומד כאן בפקודה. פה
 לקולנוע בתור מביכים ממצבים בעליו

ל כי לדעת חייב שהוא כמובן למשל.
 יקפוץ שלא בפקודה. רק חייבים תקוף

 שהוא מפני דק המחותנת על אחד יום
ש מד, בדיוק שזה להבין חכם מספיק
ממנו. רוצה בעליו

 אישית, שמירה היא השנייה ״החטיבה
טי על במיוחד לשמור הכלב מאומן ובה
ש כדי אם מסויימים, טיפוסים או פוס
 למשל) (תינוקות רע כל להם יאונה לא
(גנ ויעלמו רגליים יפזרו שלא כדי או

לדוגמא). בים
 הסביבה, ביטחון האחרונה: ״והחטיבה

 עיסקו ביתו, על שמירה פשוטות במילים
הבעלים.״ של נכסיו או

 שהכלבים מה כל על הרקטור כאן עד
אצלו. ילמדו

ד ץ ר 1ץ  יאלצו מאוד שבקרוב זה שכדו
 לנוכח אזהרה בנביחת לפתוח ^/הכלבים

 נדרשים הם אותו המוגזם הלימוד שכר
 לקורס. ותקילין טבין ל״י 300 להשליש.

 הלימוד שעות במיספר זה את נחלק אם
 על נבחן שמשלם למה ונשווה לכלב,
ש הרי אנושית, באוניברסיטה שתיים
אר על חולבי לרעת בהחלט הוא היחס
בע.

הכל האוניברסיטה שבתקנון עוד מה
 כמו: דרקוניים סעיפים כמה ישנם בית

 לאוניברסיטה להודיע מתחייב ״הלקוח
 כלב של אי־הופעתו על מראש שעות 24

 יחוייב אי־הודעה של במיקרה לשיעור.
ל״י.״ 20 של בתשלום הלקוח
 שי- את לבצע מתחייב ״הלקוח או:

 על בקפידה.״ לכלבו הניתנים עורי־הבית
בחומר!״ מבין הוא ״.מה הכלב: אמר זה

 בימינו. השכלה לו שאין מי לב ץ*
 לעשות? כזה אחד יכול כבר מה ^

 ב- חתולים לרדוף מזובלת? עצם לאכול
 של הזנב אחרי לרדוף סתם קרדדחוב?

 מאד חלשה פונקציה הם אלה כל עצמו?
השכ עם נבחן צריך היום החלל. בעידן

 בשביל אפילו דיפלומה. עם נבחן לה,
מה נביחה. חצי נותנים לא תעודת־בגדות

 תואר עם כלבים זה בשוק כרגע שהולך
!אוניברסיטאי

 בערד ימי מחשכת הכלבים את הוציא
 שנים שבילה וכטל, יהודה בשם צבר תם,

 — והרצח האפשרויות בארץ מיספר
 רקטור- תואר עם משם וחזר אמריקה,

ו ארצה הגיע אוניברסיטה־כלבי-ומוסמך.
ה את בהרצליה פתח התלבטויות בלי

 יתנפל ברוחו יציב שכלב יתכן ״לא
ש בשד קציץ כל על בולמוס כאחוז
 להתאפק חייב הוא מאן־דהוא. לו ישליך
 הלבן לסטייק אפילו צנוע בחיוך ולסרב
זרות. מידיים לו המוגש ביותר,

 השני: למדור כבר נכנסים אנו ״וכאן
 ביותר הרעב שיהיה כלב, הכלכלה. מדעי
מזון לכל לסרב חייב העולם, כלבי מכל

״י,?־י״?דב,מג ;5; ועונשו החטא
בכליאה. נענש שסרח כלב :למעלה אוניברסיטאי. לחינוך ענק,


