
1 זהב לב בעל הוא לב־ארי ויצ׳אוד

רו בנו השנתיים, בן רונימסנא רוני  מתבטא זוז באריה. מקנא הזמר, של בכו
מן מכוונות בהפרעות  בכל להילחם מרבה הוא בו. הטיפול בז

ת מיני רו תו על צו כו ת אומץ מפגין ולתשומת־לב, לאהבה ראשון להיות ז כחו האריה. בנו

ל1גד לב

 בחברת־ביטות אותו אבטח גם אני טוב. טעם
 לטרוף ירצו שהשכנים למיקוד, זה אנגלית.״

 של ביטוח כטף; הרבה יעלה לא ״זה אותו.
 יבול כבר כמה אז לירות, 20 עולה בלב

אריה?״ של ביטוח לעלות
 למשפחת ריצ׳ארד שהביא היחידה הבעייה

מטפ ואשתו בני הקינאה. בעיית היא ברמן
 שלוש כל אותו מניקים בו, היום כל לים

ה לכל אותו מראים חלב, בבקבוק שעות
ב איתו ישנים לטייל, אותו לוקחים מכרים,
מקו נשארים בני־המשפחה שאר וכל מיטה,
פחים.

עוזרת הם?בח★ ★ ★
די ך* ה נ ל תו ח  עד קשה. הכי נעלבה ה
 אליי. להתקרב מסכימה לא היא היום £4

 לאט־לאט אבל בהתחלה, נעלבה הכלבה וינדי
 ולהלן לבני עוזרת כבר היא היום התרגלה.

 אוחו מלקקת היא איתו. ולטייל אותו לנקות
עליו. ושומרת
 והלן בני אבל מקנא. כן גם הילד, רוני,

 של להנקה הנקה ובין לו. לעזור משתדלים
 תשומת־לב. לרוני גם מקדישים הם האריה,

 ״שאריות בני, מסביר להבין,״ צריך ״הוא
 להקדיש צריכים לאהבה, הזמן כל זקוקים

זמן.״ הרבה להם
 בעתין, ידיעה פורסמה חודשיים לפני
 שבועות כמה של זמני לטיפול הוצעו
עש היו התנ״כי. בגן־החיות שנולדו גורים

 גם באה אחת הצעה כך. על קופצים רות
 מנהל על־ידי נבחנו המועמדים כל מקיבוץ.

גן־החיות.
 הגדולה אהבתו את הוכיח ברמן בני הזמר

ה לכלוב להיכנס לדבריו, כשהעז, לחיות
וללטפו. האב אריה

 אחד. זכר רק היה הגורים כל מבין
 מה־ פחות מסוכנים שהאריות שידוע מאחר

הזכר. את לקחת העדיף הוא לביאות,
 כשלושה לפני ברמן לבני נמסר האריה
ל מרבה בני חודש. בן כשהוא שבועות,

 הגורם דבר תל־אביב, ברחובות עימו טייל
ריעות. ולחילוקי מרובות להתקהלויות

 טענה משונה,״ כלב שזה אומרת ״אני
העמידה. בגיל אשד, בלהט

 אריה,״ לגדל משוגע שאני חושבים ״כולם
 אני חיות. לגדל טבעי לגבי ״אבל בני, אומר

 דברים מכיר אני לפירסומת. זה את עושה לא
יותר שאני כמה בכלל, לפירסום. טובים יותר

2 52 ״״ שכל לו יש
ת־הנלוב, מתוך לצאת לא מעדיף המוח הבי

ת בכל קבועה בטמפרטורה זק מו השנה. י

פרחה בתור
1 ן■
 ישנים האריה וריצ׳ארד הלן האמא בני, ^

יש הכלב ו־וינדי הבן רוני הגדולה. במיסה
 ישנות הציפורים שתי הקטנה. במיטה נים

במרפסת. ישנה החתולה ופנדי במטבח,
 הלן האמא מכינה קמים, כשכולם בבוקר,

 האריה ריצ׳ארד המשפחה. לכל ארוחח־בוקר
 הילד רוני ויטמינים. עם חלב בקבוק מקבל
מקב ופנדי וינדי בחמאה, ולחם ביצה מקבל

קפה. כוס ובני ועצמות, בשר לות
 והאמא לגנון. רוני את שולחים אחר־כך

מנ הם האריה. עם לשחק נשארים והאבא
 לא אותו מחנך בני לכלב. אותו להפוך סים

 מנסת והלן ובשיניים, בציפורניים להשתמש
מצלי לא הם רצועה. עם ללכת אותו לאלף
חים.

ב בני אומר גדול,״ יהיה כשהוא ״אבל
 שקט יהיה הוא ואז אותו. אסרם ״אני גאווה,

שול ליד לאכול אולי, יידע, הוא ומנומס.״
 תודה ולהגיד האוכל אחרי הפה את לנגב חן,

סוכריה. לו כשנותנים
 לחתול, או לכלב מאשר שכל יותר לו ״יש

 הוא אהבה, סימני להראות רוצה וכשהוא
 הוא שאותו האדם בלחי לחיו את מחכך

ברמן. בני הוא הזה האדם אוהב.״
אריה של שכנים★ ★ ★

 חיות הרבה הכירה כבר האמא, לן,, ך*
 קופים, בביתה החזיקה כבר היא בחייה. \ ן

 עכברים סוסים, דגים, שפנים, אווז, תימסח,
 אהב לא עוד אחד אף אבל שקנאים, לבנים,
 הכלבים כל לא אפילו האריה. כמו אותה

חייה. כל בבית אצלה שהסתובבו והחתולים
 קנר. בני לירות. 250 עלה האריה ריצ׳ארד

 הוא זה. על קבלה לו יש בגן־החיות. אותו
 האבא ארוכה. מגילת־יוחסין בעל (האריה)

 בן־שאול, דבורה הזואולוגית אצל גד? שלו
לגן- בסוף אותו להחזיר צריכה שהיתר,
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בשכנותו. לגור רצו לא השכנים כי החיות,
 אומר שלי,״ השכנים את הכנתי כבר ״אני

יוכיחו הם בעיות. שום יעשו לא ״הם בני,

 בי חיות. מעריך יותר אני אנשים, מכיר
 זר, שלי והאריה חשבון, בלי אוהבות חיות
פרווה.״ מכוסה גדול לב זה אריה, לא בכלל

 לגדל ״משוגע! רא ה1״
אריה,

 את עושה לא ״אני ברמן, בני הזמר אומר
״ אהבתי תמיד פירסום, לקבל כדי זה ת. חיו

 הראשונה הפעס לא זאתלאהבה 0101 הוא
לטי גור־אריה נמסר בה

ת פול ק שהגור מאחר פרטי. בבי קו  פחות! לא תמידי, לטיפול ז
ס ילד, שדורש עזה טי אחרי אך פרטיים. לבתים אותם למסור נו

ה במיקרה לגן־החיות. הגורים מוחזרים חודשים כסה ען ז  בני טו
שהוא ל״י, 250 של בסכום לצמיתות אותו קנה שהוא תכונן ו  מ
ען בני להחזירו. ולא לגדלו תכונן שהוא טו  לדירה אפילו לעבור מ
כון עתה מתגורר הוא המגודל. האריה למען אחרת שי בנתניה. ב


