
            
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מועדו ה
Linux 

התא 
הטכניוני 

ב "למד
 ופנטזיה

הרוסי שמשחקי 
RD&D ע חרבות מע 

 מעל הבריכה

 
מועדו 
 הדיבייט

את לקחו אנשי ש
משוואות "הקורס 

טגרליות חלקיות אינ
 " מרוכבות

 
 בתור בחירה
  חופשית

 
 ...פעמיי

אנשי שמיד אחרי 
מבח בודקי איפה  

ומתבכייני , ה טעו
 בפני כול 

אנשי שקיבלו במבח 
 ומשווי, נמוציו 

 ע כול כדי למצוא 
 מישהו שקיבל פחות

, שהל לה טובאנשי 
משווי ע כול כדי ש

 בדיוקלהראות לה 
 איפה ה טעו

אנשי שקיבלו ציו 
ומבררי כמה , גבוה

אחרי קיבלו כדי 
 להרגיש טוב ע עצמ 

אנשי ששנה אחרי המבח עוד מדברי 
שאלה שהייתה לה בעל הטעות הנגררת 

והמרצה הנבלה , השניה בסעי השלישי
 הוריד לה חמש נקודות במקו שלוש

 אנשי שמכיני 
דוחות /תרגילי בית

 מעבדה בעצמ

 אנשי שסורקי כל
 ד ע משוואה וחצי 

 בהישג יד  ושמי
  באתר הבית שלה

אנשי שלא נותני 
רפרנסי מסיבות 

כי ה (מעשיות 
 )סמפחדי להיתפ

א נותני אנשי של
רפרנסי מסיבות 

כי ה  (תאידיאולוגיו
 )מניאקי חארות

 
" פקולטות"סטודנטי ב

 "תעו/ארכיטקטורה
 

 
 כל עוד ה לא , כל השאר
 מדעי המחשב/ בחשמל 

 מחשיבי עצמ"
 " פחות חנוני מ

אנשי שבשביל 
זה " לצאת בערב"

 לצאת לבית הסטודנט

אנשי שהולכי 
בבית להרקדות 

 הסטודנט כדי 
"ללמוד לרקוד"  

אנשי שהולכי 
להרקדות בבית 
 הסטודנט כדי
 להתחיל ע בנות

בזמ שכול , אנשי שבערב יו הסטודנט
, של ברי סחרורואי את ההופעה 

 בחווה על הפרויקטנשארי לעבוד 
 הבעיה ע זה  ולא מביני מה

בזמ שכול , אנשי שבערב יו הסטודנט
, ברי סחרו ההופעה של רואי את

נשארי לעבוד בחוות מחשבי על 
 ... לא נוחהפרויקט שלה ומרגישי קצת

 מעל הבריכה עד ארבע לפנות  ע גרזני מע RD&Dעתודאי רוסי שמשחקי
כדי שיוכלו ואז הולכי לשמור שלוש שורות ראשונות להרצאה של קופרמ , בוקר

מכיני את כל תרגילי הבית ביו  ש,לשאול שאלות מעצבנות כל ההרצאה
שמפרסמי אות וא פע לא נותני רפרנס כי ה מניאקי חארות שמפחדי 

פה את מספר תעודת הזהות של כל מי שלקח אית את  שזוכרי בעל, להיתפס
ציוני רצי לוודא שא ומיד כשמפרסמי " מ3הרצ המרוכבת מכניקת "הקורס 

 באתר הבית תמונות שלה מפורי האחרו ששמי, אחד לא קיבל יותר מה
שה עשו בחופשה האחרונה היה לשחק " מגניב"ושהדבר הכי , מחופשי לצילג

"Half-life" או משהו כזה בחווה ע כל שאר החברי העתודאי שלה  . 

=

 היררכית החנונים בטכניון

! יצירעמ, אבל מעריצי אות* 

אנשי שחוזרי על 
כדי להבי ''  מ1א "חדו

 'א"יותר טוב חדו

אנשי שחוזרי על 
כדי לשפר ' מ1א "חדו

 87  ל83 מ
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  שובלאס, לוט קפלנסקי
 .Lore Sjöbergי רעיו מאת "עפ(

http://www.brunching.com/geekhierarchy.html( 
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