
הש ובשנה ברחובות, לחקלאות בפקולטה
הווטרינרי. בבית־החולים והרביעית לישית

הר של גולת־הכותרת הזה, בית״החולים
אר במיבנה נמצא בארץ, הווטרינרית פואה

בבית־דגן. הווטרינרי במכון מעניין כיטקטוני
 להפנות נוהגים הווטרינרים הרופאים

 בו יש לטפל. יכלו לא שבהם מיקרים לשם
 ברק, הילטון הד״ר על ונוסף משוכלל, ציור

מה רופאים בו עובדים בית״החולים, מנהל
התל עם ביחד המטפלים הראשונה, שורה

בחיות. מידים
 ריבועים שני בצורת הבנוי לבית־החולים,

 כניסות. שלוש מטופחות, גינות המקיפים
 לב־ והשלישית לסוסים השנייה לבקר, האחת

קטנות. ולחיות ני־אדם
הש בשנה תלמידים שוקק״חיים. המקום

 בכיתות־הלימוד, הרצאות שומעים לישית
 שנת־ההת־ שהיא הרביעית, השנה ותלמידי

השונים. בחדרים בטיפולים עסוקים מחות,

 לצילום זקוקה בגבה שנפגעה רה ^
שי מיוחס, לסוס ממתינה והיא רנטגן, ^
בא והיחיד המשוכלל מיתקן־הצילוס את פנה
 הנגועות כבשים גדולות. לחיות המיועד רץ,

 המבודדות במערכת־הנשימה, מידבק בנגיף
 בנות־מינן, לעבר גועות צדדית, במיכלאה
 במערכת־העי־ לא־מירבק בחיידק הנגועות

כול.
 הזבובים את לגרש יכול אינו אציל סוס

 בתחבושת נעטף שזנבו מפני לו, המציקים
בקצה פתוח בפצע זיהום למנוע כדי ענקית,

 לרפואה הספר ית3
 שוו■ וטריוריח

 אופר■□ במחלוקת.
לשלוח ■וחר שזול

 התלנדדים את
 הילטון למלון

החלמידים בחו־ל.
אחרת. חושפים

לה רצה תמיד פרק קלמן פרופסור ך*
וטרינר. רופא יות 1 ן

 כמה עם התכתב מילחמת״העצמאות אחרי
ש בתיקווה בעולם, היוקרתיות מהפקולטות

מהן. באחת ללימודים להתקבל יוכל
 הבינו לא הקרובים וחבריו בגי־מישפחתו

 שימתין ליבו על לדבר וניסו החיפזון, את
 בית־ שייפתח עד חורשים, כמה עוד בסבלנות

בישראל. וטרינרית רפואה ללימודי הספר
 את וסיים התחיל פרק קלמן הפרופסור

 35 כעבור אבל בשווייץ. הווטרינריה לימודי
 התואר את להעניק יזכה הקרוב, ביוני שנים,

 בית־ של הראשונים הבוגרים 20ל־ האקדמי
מנהל. הוא שאותו וטרינרית, לרפואה הספר

ה ס מ כ

לפרות
 שי־ חיים הציע 60ה־ שנות תחילת ן*

 מבוגריו אחד שכל בית״ספר להקים בא
 חשב שיבא וטרינרי. וגם קהילתי רופא יהיה

 בילד בבוקר יטפל הכפרי שהרופא שהרעיון,
המת בפרה ואחרי־הצהריים בשפעת, חולה
בא החקלאיים ליישובים יתאים ללדת, קשה
רץ•

 לכל אז שכבר מהסיבה התקבל, לא הרעיון
 בימים ספציפית. מאור התמחות היתה תחום
המת שרופא מובהקת, כל־כן־ ההתמחות אלה
 לימודיו, את לסיים יכול קטנות בחיות מחה

אחת. בפרה אף לטפל מבלי
וט לרפואה לבית־הספר להתקבל קל לא

ברחו לחקלאות לפקולטה השייך רינרית•,
 בו. ללמוד קל לא וגם בות,

מחזור ובכל מחזורים, ארבעה בבית־הספר

ר— וטריר הסילה: סקור * ק בלאטירת. ב

 בוגרי להיות חייבים התלמידים תלמידים. 20
 או ביולוגיה כמו קרוב, בתחום ראשון תואר

 הישגיהם על־סמך מתקבלים הם חקלאות.
 הפסיכומטרית. הבחינה ותוצאות האקדמיים,

הראשונות בשנתיים מתקיימים הלימודים

עמוד־השידרה.
בטי המתמחים הרביעית, השנה תלמידי .

 לקיבוצניקים יותר דומים גדולות, בחיות פול
באו לתלמידים מאשר יום־העבודה, באמצע

לביר־ עד במגפי־גומי נעולים הם ניברסיטה.

גדולות לחיות מיוחד במיתקן־רנטגן נבדק סוס
פרס שימש! של בנו ונם


