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 האכזרי מהגורל החתולים את להציל בנסיון
 בקשותיה כל אולם במזבלה. להם ■המצפה
 חדשים משלוחים של בואם על לה להודיע

 כדי המזבלה, לאיזזר וחתולים כלבים של
 נתקלו אותם, ■ולאסוף לבוא יוכלו שעובדיה

ובהוסר־מעש. — הבטחות של בשפע
שמע העזובים בחתולים ההתעללות ״על

 הפקחים את שראו עדי־ראיה, מפי נו
 אומרת לפחי־האשפה,״ אותם המשליכים

 בוועד־האגודה. חברה גם שהיא הילדה,
 עצומה, במהירות מתרבים שהם נכון ״זה
 חתולים ריבוי של בעייה בתל־אביב ויש

 בהרבה אותה לפתור אפשר אבל עזובים.
 משתמשים היו לפחות לו אחרות. דרכים

וה בו, להשתמש שצריך כפי בתרדימון
כל־כך.״ סובלים היו לא חתולים

תיון: הפי
עיקור

ה המנדט בזמן שנוסדה אגודה, ך*
והת ושבה התפרקה, בישראל, בריטי /

 של יוזמתם בזכות 1958 בשנת ארגנה
 לפתרון, דרכים יש לעניין, משוגעים מספר

 הטבעי הריבוי בעיית של חלקי, לפחות
 הכלבות עיקור :אחת.מהן בעלי־החיים. של
תולות. וחח

 אותן: להשמיד מעדיפים בעירייה אבל
 יעקב ד״ר טוען בעניין,״ חקירה ״עשיתי
 ומנהל העירוני הווטרינרי הרופא כורזים,

 את ״והחתמתי בחולון, בית־המטבחיים
 שאסור יודעים, שהם הצהרה על העובדים

לפחי־האשפה.״ החתולים את לזרוק להם
 יכולה האם לחוד. ומעשה לחוד ידיעה
פקחיה? על פיקוח לקיים העירייה

אחרי שיעקוב שלי העוזר את ״שלחתי
 אמד, ״והוא כורזים, ר״ד ממשיך הם,״
 את אוספים הפקחים ראה, שהוא כמה שעד

 כדי אותם ומביאים הישנים החתולים
 שאיני ברור זריקה. בעזרת אותם שנמית

 מסו־ שחתולים לגמרי, בטוח להיות יכול
 אבל לפחי־האשפה. מגיעים אינם יימים

 פרטיים אנשים הם זה את שעושה מי
שבחצרם.״ מהחתולים להיפטר הרוצים
 פעולה לשתף העירייה מנסה האם

 את לפתור בנסיון האגודה אנשי עם
משוטטים? וחתולים כלבים של הבעייה
בזילזול: ידו את ■מניף כורזים ד״ר

 לבוא יוכלו שבעליהם כדי לאיבוד שהלכו
 כבר זה לבתיהם, בחזרה אותם ולקהת

אחר. עניין
 קאופמן ואוטו מרגרט של ביתם סביב

 חתולים 15 מסתובבים שבהרצליה־פיתוח
 היא במרגרט. מיבשחם את השמים עזובים,

 הזוג גם נהג בעבר לרעוב. להם תיתן לא
 כמו שחורה, בעבודה גם באגודה. לעבוד
בחל. לא החיות, ניקוי

 שגילתה עד פרידשטיין, הילדה ואילו
 לאסוף נהגה האגודה, של קיומה דבר את

 וטרינרי, לרופא להביאם רחוב, כלבי
 שראתה עד בית. להם שיימצא בתקווה
הבעייה, את לפתור תוכל לא אישי שבאופן
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 ביותר מהפעילות ואחת בעלי״חיים צער
 והחתול פלביה משני אהד עם באגודה,

ב ידיה על נאספו שניהם פיצי. הקטן
 בשלום, חיים והחתול הפלב רחוב.

הפלב. של בזנבו לשחק נהנה פשהקתול

 האגודה של הווטרינרי הרופא אלבג, אליעזר ד״ררחתוד תאונה
נש שליסתו רחוב, בחתול מטפל שלה, הוועד ויו״ר

 בקירבת להסתובב נהג שהחתול נשים, שתי על-ידי ושהובא בתאונת-דרפים, ברה
לטיפול. שם זופח בעלי-חיים, בצער החתול נשאר הבדיקה אחרי עבודתן. מקום

 אנשים עם פעולה משתפים לא ״אנחנו
 אומר, הוא חיות,״ של במסחר העוסקים
 שלוקחת הסימלי למחיר בכך ומתכוון
 גורם כל על־ידי נתמכת שאינה האגודה,
 של מתרומות בעיקר ומתקיימת ציבורי,
שלה. הכלבים עבור ובחו״ל בארץ אוהדים
 תקציביות, בעיות בגלל רק לא אבל

 כפי כלבים,״ בסהר האגודה אנשי ״עוסקים
כורזים. ד״ר זאת שמגדיר

 למדנו, ״מנסיוגנו :הוועד אנשי מסבירים
 לדבר טוב יותר הרבה מתייחסים שאנשים

 עבורו.״ שילמו שהם
לעי האגודה. לאנשי להם קשה

 בחוסר מאמציהם נתקלים קרובות תים
 במשך כי אם הציבור. מצד והבנה היענות
ני במידה עלה האחרונות השנים שמונה

 כלב, בביתם המגדלים האנשים מספר כרת
 סנוביזם .מתוך יותר זאת עושים מהם רבים

אהבה. מאשר
כלבים לאסוף עזוב, לכלב לדאוג אבל

לאגודה. והצטרפה
 הן הרחב מהציבור שלהם הדרישות

 קצת :מבקשים שהם מה כל יותר. צנועות
ותשומת־לב. הבנה יותר

 או ■משוטטים כלבים רואים אנשים ״אם
 אנחנו אלינו, אותו שיביאו פצוע, חתול
 אלבג, אליעזר ד״ר אומר לו,״ נדאג כפר

שלה. הוועד ויו״ר האגודה של הווטרינר
 להגיע להם קשה תקציב, של בעיות בגלל
 התיקשורת אמצעי דרך הציבור לתודעת

■והטלוויזיה. הרדיו — העיקריים
 הנושא את מדרגות הציבוריות הרשויות

 כשפנו שלהן: העדיפויות סולם בתחתית
 להקצות בבקשה לעירייה האגודה אנשי
 לקלוט שיוכלו ■כדי יותר, גדול שטח להם
 טובים אחזקה בתנאי בעלי־חיים יותר
הבטחות. הרבה קיבלו — יותר

 הלא- השטחים את צריכים ״אנחנו
 שיכונים עליהם להקים בשביל .בנויים
הרישמיח. התשובה היתר, צעירים,״ לזוגות
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