
במדינה
חיות

כדב־ם ח״
 הרצייה עיריית

 ?אילוף כמכון גרחמת
שבתחומה ברבים

 בתל־אביב, דיזנגוף ברחוב היום, בצהרי
 ברחוב. שחלפה לאשה פרחחים שני נטפלו

 כלב על־ידי מלווה היתד, שהיא העובדה
 אותם. הטרידה לא סלוקי, מגזע לבן גדול
 הסתובבה, כאשר מאחור. בה נגע מהם אחד
 הכלב. של בבטנו בחוזקה חברו בעט

 הפרחחים, לאחד לסטור הספיקה האשה
 אותה שטף עליה, ידו הרים השני אך

 הכלב ניצב זמן אותו כל קללות. במטר
 לא מפחד רועד כשהוא רגליו, ביו כשזנבו

 שסברה המותקפת, האשד, מבעליו. פחות
 תקועה נשארה עליה, יגן שהכלב אז עד

בעיניה. כשדמעות הרחוב באמצע
 העיר,״ באמצע היום לאור לי קרה ״זה
 אחד ״אף נאמן. אביבה עורכת־הדין סיפרה

 אחד נהג רק עלי. להגן כדי התערב לא
נעלמו, כבר שהפרחחים אחרי אלי, ניגש
*

ונדכה נאמן אביבה עו״ד
— פסיכולוגיה

 המקרה אחרי לעזרה. זקוקה אני אם ושאל
 שאיני גיליתי עצמי. על להגן החלטתי הזה

 החלטתי קארטה. או ג׳ודו ללמוד יכולה
 הכלב את שיהפוך כלבים למאמן לפנות
 לכלב ואלגנטי, עדין כלב שהוא שלי,

 שינסה מי את ויתקיף עלי שישמור תוקפני,
בי.״ לפגוע

 הגיעה כך אימפולס. עם אילוף
 כלבים לאילוף לבית־ספר נאמן אביבה

 אינה היא בהרצליה. וכטל יהודה של
 בישראל, אנשים ויותר יותר היחידה.

 הבריונות נגד התגוננות אמצעי המחפשים
 בכלבים להיעזר מנסים הגוברים, והפשיעה

 בעיקר כלבים הוחזקו פעם אם תוקפניים.
 מספרם מתרבה היום הרי שעשוע, כחיות

ההגנה. כלבי של
 לשלושה אם היא הרשקוביץ יוספה

 ובודד,״ מרוחק במקום גרים ״אנחנו. ילדים.
 ושודדים. מגנבים פוחדת ״אני מספרת, היא
 ואין הילדים עם לבד בבית נשארת אני
 ענק שנצר כלב קניתי עלינו. שיגן מי

 שיאלפו כדי לכאן אותו והבאתי שחור
ופורצים.״ שודדים לתקוף אותו

 הכלבים את להכות נוהגים המאלפים ״כל
 כדי הצלעות בין לתוקפנות, מאלפים שהם

 בעליהם,״ להוראות להישמע אותם לשכנע
 בעליו בנין, קבלן ,24 דמסק, מיכאל מספר

 בשיטות ״אבל ושמן. ענק דוברמן כלב של
 מבין לא הוא לפחדן. נהפך הכלב האלה

ממנו.״ רוצים מה
האי מכון את המכנה וכטל, יהודה אצל

 הכלבים עוברים ״אוניברסיטה״, שלו לוף
 שמירה משמעת, :אימון מסלולי שלושה

 וכטל של באוניברסיטה המיוחד והתקפה.
 פעם. אף לכלבים מרביצים שאין בכך הוא

אלקטרו מיתקנים בעזרת נעשה האילוף
ניים.

 הכלב־החניך של לצווארו קושר וכטל
 פעם כל חשמליים. אימפולסים של מכשיר
 הוא מאלפו להוראות שומע אינו שהכלב

 אותו המשכנע חשמלי, אימפולס מקבל
 שבועות שלושה בתום ממושמע. להיות
 לכל להישמע שלו המותנה הרפלקס פועל

בעליו. הוראות
 לארצות־הברית מישראל שירד וכטל,
 באוניברסיטה השתלם ,20 בן בהיותו

 עבד אחר־כך מחשבים. בתכנות קולומביה
מטו חלקי וייצור לתיכנון בבית־מלאכד,

 יכול שאינו מיוחד, בורג המציא שם סים.
 היום עד ההברגה. אחרי לאחור להסתובב

 אמריקאי סנט בסך תמלוגים מקבל הוא
שמ זה מסוג ברגים עשרה כל על אחד

■ בארצות־הברית. ייצרים
 בארצות- לאוניברסיטה. סנירה צו

 ביתו את לשדוד פעמים כמה ניסו הברית
 מספר, הוא לי,״ אמרה ״המשטרה וכטל. של

 דוברמן, בכלב החזקתי כלב׳. לך ,״קח
 להיכנס זאת למרות הצליחו הגנבים אבל

 להחזיק מספיק שלא גיליתי אז לבית.
 שלחתי אותו. לאלף צריך אלא בבית, כלב
 כאשר הבאה בפעם לאילוף. שלי הכלב את

 הבריח כבר הוא לביתי, גנבים חדרו
אותם.

 של פסיכולוגיה ללמוד החלטתי זה ״אחרי
 והלכתי בית־המלאכה את סגרתי חיות.

 כמו חיות, באילוף עבדתי לאוניברסיטה.
 בית־ספר לי היה וכלבים. קופים נמרים,
בניו־יורק.״ כלבים לאילוף
 שיטת את לישראל וכטל הביא משם
 באמצעות הנעשית האלקטרונית, האילוף
 אל המחובר למכשיר אימפולסים שידור
הכלב. צוואר

 מצד בהכרה זכה לא וכטל של המוסד
 מבית- אף ביקשה העיריה הרצליה. עיריית
 בית־הספר נגד סגירה צו להוציא המשפט

 רשיון. ללא פועל הוא שלטענתה משום
רישוי בצו להכליל שכחו שבשעתו הסתבר

חשמלי ומיתקן ובטל מאלף
חיות של —

 החובה את המקומיות הרשויות של העסקים
 העי־ לכלבים. לבתי־ספר רשיונות להוציא

 בית־הספר את לסגור לפיכך ביקשה ריה
 שלא בקרקע שימוש של הטענה סמך על

העי בית־המשפט שופט ואומנם, כמיועד.
 הורה בוכוויץ, מנחם הד״ר בהרצליה, רוני

המאו לכל לכלבים בית־הספר את לסגור
השנה. מארס סוף עד חר

 וכטל, יהודה טוען ימינו,״ של ״בחברה
 כמו כלבים לאילוף במוסדות צורך ״יש
 שוטרים להכשרת בבתי־ספר צורך שיש

ל מוכן אני פסיכיאטריים. במוסדות או
 אחר שטח לכל שלי המוסד את העביר

 האוניברסיטה את אבל העיריה, לי שתקציב
אסגור.״ לא שלי

 הרצליה מישטרת גם גוייסה בינתיים
 וכטל את שוטריה עצרו השבוע וכטל. נגד

 ללא תיקשורת במשדר שימוש באשמת
באמ למשדר כמובן היא הכוונה רשיון.
ה האימפולסים את וכטל מעביר צעותו

מאלף. שהוא לכלבים חשמליים

 על להסתכל נוטה את1
 מה על ולא הקנקן

הי כן, על בו. שיש
ה את מלשפוט זהרי
 השבוע שייקלע איש

 מראהו על-פי בדרכך
 התנהגותו או המלבב

 עליך אם המבריקה.
 מקום״ את לשנות

 להתחיל או העבודה
 נסה — חדש בעסק
 בתחילת ה׳ או ד׳ ביום זאת לעשות

 בריאותך :בידיים עצמך את קח השבוע.
חו באמת שאתה ממה ודווקא רופפת,

ש מבוגרים, להורים תכלת. לבשי שד.
 — אריה מזל בן הוא מהם אחד

דווקא. הבכור הצאצא מן נחת צפוייה

* * *

 פמם העובר, העכור הגל
מחשבו על נוספת

מו להיות עשוי תייך
בלתי־ גורם על־ידי סר

 אדם עם פגישה :צפוי
 עם או לגמרי חדש
 אבל — העבר מן איש

יותר. הרחוק מהעבר
 לצדדים דעתך תתני אל

ה של יותר השליליים
 נסי ;אותך סובבים

שלהם. האנושי החום את להעריך דווקא

* * ¥■
 ! נותן העגום רוחך מצב
ל ביחסך אותותיו את

 הם במגע. איתך באים
 לך יש כי יודעים אינם
 מוצדקת-מאוד סיבה

 ועצבני, ממורמר להיות
מו אינם גם הם ולכן
הת את לשאת כנים

 לשמוע או פרצויותיו
ל ביחס גערותיך. את

 בדרך בחרת עבודתך,
מבלי לוויתורים, נכון הייה הנכונה.
להצליח. סיכויים לך יש עצמך, להשפיל

+ ¥ *

תצאי אל עדיין לא. -__
בשבי לא זה לחופשה,

 בסיבוכים כרוך זה לך,
 אס במחלות. אף ואולי

כספיות, בעיות לו יש
נושיך, עס לשבת נסה

לסי הניתן כל ולסדר
 תסתבך אל אבל דור.

ב מסובכות בישיבות
 המסוכן הבא, ב׳ יום

 פינאנסית מבחינה מאוד
 או יוקרה בענייני פסיק, על תוותר ואל

 רסן שתתיר אומרת זאת אין סמכות.
 — פשוט שלך. ולמצב־הרוח לעצמך

רבה. בתבונה ונהג ביותר זהיר היה

¥ ¥ ¥

__ שאת משום דווקא
 בהשקפתך, חופשייה

במע קשורה ־ ובלתי
לת מאוד קל שייך,

 במלכודת אותך פוס
לע אותך לחייב או

 רוצה. שאינך מה שות
 ל־ ,אומנם מביא, זה

 ולאפס-מע- אוזלת־יד
 מי אבל — מצידך שה

 הצרות בכל רוצה
 איתו יחד שתחשבי מוטב לכן !הללו

 ויתור מתוך באמת, רוצים אתם מה
 הדדית. אי־הסכמה לפחות או הדדי

צרות. לכם יחסכו ברורים דברים
לבן. בצבע בגדים לבשי מצננת. הישמרי

¥ * ¥
לש והכנה העז רצונך

 המתרחש את בסוד מור
ב זולתך, ובחיי בחייך
האישי, בתחום עיקר
 לכך להביא צריך אינו

.עצמך את שתנתקי
 המחשבות מן לחלוטין

כמו היזהרי העבר. על
 מוגזמת מנטייה גס כן

קטנים, שקרים להשמעת
ל סופם כידוע, אשר

ההווה את חיי התגלות.
'־"יי־ חדי יוחר להנוח חרלי רחלואו
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אם בחלקך

קשת

 וזאת, — להשתפר מוסיף הנפשי מצבך
חד היכרויות בזכות
 כמה ועל־יסוד שות,

 המוכיחות התפתחויות
הסי כל לך יש כי לך,

ה אח לפענח כויים
 אותך שקשרו קשרים
 כישרונך סטאטי. למצב
 למבו־ ברבים, יתגלה

 אל ולשמחתך. כתך
 בני־מאזנ־ ,שוטים תהיו
לפרנסה. זאת נצלו ייס:

* *■ +
 היתה, שונאיך, עליך שמתחו הביקורת

 השבוע בחלקה. מוצדקת הצער, למרבה
 את לתקן עליך יהיה

ב זאת, עשה המעוות.
 ו- וביעילות, קפדנות
ו המיקצועית יוקרתך

שח תרקיע האישית
האהבה בחיי קים•
 אתה — שינוי אין שלך

האחרון, בזמן פאסיבי
שתשתנה סיכוי ואין

 הצלחה השבוע. דווקא
 ליפול עשוייה חלקית

היוזמה. את תיטול היא
* ■¥■ *

 עליך, העיק רב זמן אשר וגדול, ישן חוב
שבעבר נושה, אותו השבוע. ייעלם

 תוקפני, כה להיות ידע
במפ עליו לו יוותר
 לך ייתן זה בבר תיע.

 לך ויסייע מרץ, מישנה
 שאיפתך את להגשים

 הקרוב בעתיד העיקרית
זאת, עם יחד ביותר.

שלך, האהבה חיי גם
 הקבועה, בת־זוגך עם

 לשיאים ויגיעו יפרחו
שיוט משימות חדשיס.

יצליחו. חברי, חוג במיסגרת עליך לו

י//חזז
ב המתחיל התנגשויות ומלא חזק חודש
 :השם למען תריב, אל ממש. אלים, שבוע

ל לגרום יכול אתה
 ביותר שלילי לא אדם
 ואל מאוד. רציני נזק

 אתה :לתאונות תיכנס
לאסונות, לגרום עשוי
לכך. להתכוון מבלי
 שלא ספק אין אבל

מי מכל להימנע תוכל
אישיים, סיכסוכים ני

האי הכלכלי, במישור
 ייתכן והאינטימי. שי

 לסיומו. יגיע סימפאטי, לא מישפט גם
* ■* *

 בחוסר־ביטחון הכרוכה הטבעית, יהירותך
 תדעי לא אס שאולה, אותך תוריד משווע,

ולהו שניהם את לרסן
 אמיצה מידה להם סיף
 שהוא חוש־הומור, של

 היפות מתכונותייך אחת
 לא שהוא לא זה ביותר.

 שהוא זה אותך: רוצה
רוצה לא שאת בטוח
!קדימה-----1 אז אותו.

 כוח־ האמת. את לו -גלי
 מתנגד של ההרתעה

 את לבלום עשוי חזק
 לא־מוכרות. מתרופות היזהר התקדמזתך.

¥ ¥ ¥
 את תפסיד אתה !ו-ב׳ א׳ מיום היזהר

 את שפתרת לאחר האחרונה. אגורתך
אלה, בימים הבעיות,

 להתייחס יכול אתה
 במרץ־נעורים לחיים
 דינאמי זינוק :מחודש
 הצלחת את לך יבטיח

 ביום בייחוד פועלך, כל
ב הבא. השבוע של ג׳

תפ אתה ושבת ו׳ ימי
 אנשים של שורה גוש

 לא כי אם מעניינים,
הדברים לגבי חשובים
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