״לפעמים אני לוקח את ג׳יני איתי
כשאני יוצא לבלות .אך באופן קבוע
אני מהלך עימה כשהיא קשורה
ברצועה ,כי קיים תמיד ספק ,שמא היא
עלולה לתקוף או להתנהג בצורה לא־
חברותית. .למרות שעד היום היא לא
תקפה כלל ,ולא היתה שום תלונה
עליה.״
דובי מכנה את הקפדתו להלך עימה,

צבאי מלא הוא סיים שנה א׳ בפקולטה
למישפטים של אוניברסיטת תל־אביב.
את תחום המישפטנות עזב ,והתחיל
לנהל בחיפה את הדיסקוטק גל חדש,
שנסגר בעיקבות תלונות השכנים .זה
היה הדיסקוטק הראשון שהכניס לעיר־
הכרמל את סיגנון ״הגל החדש״ ,והו
פיעו בו הזמר רמי פורטיס ולהקתו,
עופר אקרלינג ,להקת הקליק ועוד.

בחר במקום הזה מפני שהוא מרוחק
מהעיר ,מכיוון שלא רצה שהפנסיון
יהווה מיטרד לשכנים .אמו ,יהודית
שיפמן ,עוזרת לבנה בכל הקשור
לניירת.,ולשיחות־טלפון.
בציחקוק המתלווה לחיוך האופייני
לו אומר דובי :״הסיבה השכיחה שבג
ללה אנשים מוסרים לי את כלבם היא
חופשה ונסיעה לחו״ל .לעיתים נמנע
מהם זמנית לטפל בכלב בגלל מחלה.
בעלי הכלבים באים מכל השכבות
הכלכליות־חברתיות מאיזור חיפה והצ
פון .נקרא לזה אינטגרציה חברתית של
כלבים .זוגות צעירים ,מישפחות או
אנשים בודדים מביאים את כלבם.
״בדרך כלל משלמים לי בהמחאות,
והן תמיד כובדו במלואן .נראה שהם
היו מרוצים מאוד מהטיפול".
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דובי וסלובי הפנסיון
גנם לחשלים

*׳*•

ג׳יני מדליקה סיגריה לדובי
״לא חצה לעשן!״

מחוץ לכתלי הבית ,כשהיא קשורה
ברצועה כ״אי־אמון מושלם".
ג׳יני מסוגלת לאכול בעזרת מזלג,
כף וכפית ,לדפדף ולעיין בספרים וב
עיתונים ,לפתוח סוגי לבניות.
ג׳יני אוהבת במיוחד את ״נו־כבר",
הכלב הפרטי של דובי ,ובכל מיפגש
בין השניים היא מרבה ללטפו ,לחבקו
ולנשקו .אם דובי ישאל את ג׳יני מה
דעתה על פלוני ,גם מכר קרוב או רחוק,
היא מסמנת באצבע המונחת מעל
לאוזנה את הסימן שפירושו ״הוא
משוגע" ,״הוא לא נורמלי״.

גיטרה
וגעלי־היים

ך״י ובי נולד בקרית־ביאליק .בגיל
 1בר־מיצווה עבר עם מישפחתו בת
חמש הנפשות לשכונת אחוזה בחיפה.
הוא סיים  12שנות־לימוד בבית־
הספר הריאלי בחיפה ,ואף השיג תעו־
דת־בגרות טובה למדי .אחרי שרות

ד

בעיקבות סגירת המועדון החליט על
שינוי דראסטי בחייו .הוא עבר
להתגורר ביערות הכרמל ,כדי ״לגור
עם הטבע ככל שזה רק אפשרי ,לברוח
מהעיר ,לחיות אחרת .רציתי לחיות
בשקט עם גיטרה וכמה בעלי־חיים,
ואנו יודעים שבעיר זה די קשה.״
במשך ארבעה חודשים חי דובי ביע־
רות־הכרמל עם ברטה ,כלב נוסף ,כמה
ברווזים ותרנגולות ,חמור שהוא שמר
עליו לבקשת כמה ילדים הגרים בס
ביבה ,ועוד סוס ,שגם עליו שמר לפי
בקשת אחותו.
לפני שנתיים וחצי קנה שטח״אדמה
בקריית־חרושת ,וכיום שוכן שם ביתו
וחוות־החיות ,המשמשת גם כפנסיון
לכלבים .בימים אלה הושלמה גם
הקמת פנסיון החתולים בחווה ,שנועד
לקליטתם של  24חתולים .דובי ממתין
להזמנות.
פעם שכנה שם חורבה גדולה ,בתוך
שדה גדול של קוצים ודרדרים .הוא

דובי ואחד הפנסיונרים ליד המיכאלות של הפנסיון)על כתפיו — צ׳ילי(
אינטגרציה של כלבים

