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בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבת. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק, כפל חיסור, חיבור, פעולות של

־+־

♦ ז ר

♦ י ״

5 ■ 1 3
+

י י
י ן-!■ י י ז ו

4*

 כפות* על נמצאים כשחיי־אדם טרופים, כימים אפילו
 רבים. בלב התעניינות לעורר חיות של גורלן עשוי המאזניים,

ב שעסקה )1905 הזה (העולם ״הצילו״ לכתבה שאירע מה זה
 בתל- בגן־החיות שנכלא פוינטר, מגזע צייד כלב של גורלו
בגן־החיות. המבקרים ללב נוגע ויסבלו הכלאה, ׳ניסוי לשם זאבה, עם אחד בכלוב אבוב

הפומ ההתעללות על ד,קובלים כלבים, חובבי מצד הזדהות, תגובות הרבה קיבלנו
 דווקא היה זה, בנושא המערכת תיבת אל שהגיעו המבתבים אחד אבל בכלב. בית

 וידיעת־ לטבע כתב־עת וארץ, טיבע עורך ארבל, אברהם בידי שנכתב הגנה מכתב
הטבע. שמורות רשוית ושל החיברה-ליהגנת־הטבע של בטאונן הארץ,

 הנושא הבנת הביולוגיים, תכניה ״מבחינת השאר: בין במיבתבו, ארבל כתב
 אלא בזאבה, כאן מדובר לא ראשית, וגרועה. מגוחכת רשימה זוהי יבו, וההתמצאות

 עם ^הנמנית בזאבה־טלואה,
 קרובה אך הכלביים מישפחת

 קרובה שהיא במידה בה לזאב
מכ שהאנגלים זו, חיה לכלב.

 1־111 סזוזדמל! אותה נים
1(0  ־¥_! בשם !המדענים 0
 חיה היא 0ו/0י1\ז ?10׳11;5

 התנהגות בעלת אפריקאית,
ובש ביותר מעניינת חברתית

מחק בה ערכו האחרונות נים
מעטים. ל-א רים

 כלב שהחזקת סבור ״אינני
נק עם אחד בכלוב הפוינטר

אכז בדיוק היא הליקאון ובת
 מסתדר שהכלב נראה לי ריות.

 אם זה, בכלוב רע לא ׳ומרגיש
ה של בערכו מפקפק איני כי

בהזדמ הנערך ״המדעי״ ניסוי
 תיאורי על־כל־סנים, זו. נות

 והאינטרפרטציה ״האכזריות״
ב הם במאמר, להם שניתנה

 ״פיסיפוס״ ביותר הטוב מקרה
 מידידי כמה הנושא. ואי־הבנת

 כמשהו זאת מגדירים אף היו
הנר ההפקר בתחום המשתרע

הבורות. הרשעות שבין חב
 לא אותי תבינו אל ״ואנא,

בי לי יש מקצוע באיש נכון.
ך הנהלת על מרובה קורת  ג

 מעשיה שיקולה, בשל החיות
 לי נראה זאת עם — ומזודליד,

 זה מסוג לרשימות מקום שאין
עיתון. בשום

המע במאמר עיתון, ״באותו
 ״מטלית המליצה מופיעה רכת,

ש — שור,״ עיני מול אדומה
 אינני פחות. לא חמורה היא
 טובה אדומה ומטלית עיוורת״צבעים היא מדובר בה שהחיה לעובדה להתייחס רוצה

 בביטוי שיחמוד מה מקובלת. ספרותית במליצה מדובר שכן — אחרת מטלית ככל עבורה
 שהה מי הוא )0X1 השור בשור. ׳ולא בפר המדובר שכן ,שור/ במילה השימוש הוא
 ואילו ורגועות, שקטות בהמות־עבודד, הם שוורים אותו. שסירסו עד )8111,1(. פר

ועוזו." אונו במלוא פר היא הקורי׳דות, צופי של להנאתם בזירה המופיעה החיה
 עימד, החיה של המדוייק הסיווג של המקצועי התיקון ארבל. שיל מכתבו כאן שד

 כתבי שלדעת התופעה, לגבי מאומה משינה אינו חשיבותו, כל עם הפוינטר, נכלא
 הכלב, של לסבלו עדי־ראיה יהיו בגן־החייות אחדות פעמים שביקרו וזזה, העולם
 יכולות כל, לעיני גלוי שהה הסבל, סיבות על ואכזריות. התעללות בבחינת הייתה
 הטלואה הזאבה הכלב להכלאת מדעית חשיבות שיש גם ייתכן שונות. ידיעות להיות

 ילדים רבבות לעיני להיעשות צריך זה כל מדוע היא השאלה להזדווג. לאלצם כדי
ז והנאה לימוד בילוי, לצרכי לגן־החיות הבאים אחרים, ומבקרים

 ׳בלשנים לדעת חילוקי־דיעות. יש כך על גם לשור, פר שבין להבדל באשר
 ולראיה: לפר. נרדפת מילה אלא אינו שור העברית, השפה של חמילונאים כולל רבים,

 אין היות, לסרס אסור ישראל דת שלפי מאחר פעם. לא השוורים ממכרים בתג״ך
 גם שנכון מכאן שוורים. ׳בלשון נוקט כשהוא מסורסים לפרים מתכוון שהתנ״ך להניח

מסורסים. פרים לרצח אינה סאן גם כשהכוונה שוורים״, ״מילהמת ׳הביטוי

שיגה הכנישטרה ה
 דבר שום תפרסמו ״אל המישטרה, קצין ביקש טובה,״ לנו עשו ״דחילק,

ץ.״1לע ולהזיק לנו לקלקל עלול זה החקירה. את נסיים שלא עד
 שלשניהם שיעה הזה, העולם לכתב המישטרה קצץ על־ידי הופנתה זו מוזרה בקשה

 הבשר בשוק הרמאות הנושא: אהד. נושא סביב בחקירה הצטלבו שדרכיהם הסתבר
בארץ.

 על מקיפה בחקירה הזיה העולם של כיסוי חוליית עסוקה שבועות מיספר מזה
 הבשר, במחירי הגדולה העליה נוכה בארץ. באיטליזים הפיגולים בשר מבירת התפשטות

 ואפילו חמורים סוסים, בשר במכירת להסתכן קצבים ויותר יותר מוכנים הסתבר, כך
 התגלו חקירה כדי תוך בקר. כבשר ללקוחות נמכרים כשהם עזה, מרצועת גמלים

 הרחב הציבור את להונות ניתן כיצד המסבירות חמורות, שחיתות תופעות כמה
זה. בתהדס

 חקירה מנהלים המישטרה חוקרי גם כי המערכת לאנשי ׳נודע החקירה במהלך
 למנוע ביקשה המקשטרה אבל המיושטחה, חקירת הפריעה לא לנו נושא. באותו מקיפה

 בחלק לו לסייע אף הסכים בנושא, המטפל המישטרה קצין פגה אליו הכתב, תחרות.
 ההוכחות את לטשטש לחשודים לאפשר לא כדי הפירסום את ולהשהות שבידו, מהמידע

נגדם. המישסר׳תיות
 חווט־ למחלקה כי חחשד הועלה המישטרה, לקצין הזיה העולם כתב בין בשיחה

 הועלתה הפיגולים. בשר ממכירת להעלמודיהעין קשר יש תיל־אביב עיריית של ריינארית
 דוגמאות המחלקה לבדיקת יביא שהכתב היה הרעיון פעולה. לשיתוף אפשרות אף

 הבשר את ׳תסמן המישיטרה וחמורים, סוסים בשיר מוכרת היא כי שברור מהנות בשר
 מעבדתית לבדיקה הווטדינארית טהמחלקה החבילה תועבר וכאשר מיוחד ובסימון

 אחרת, בחבילה הוחלפה לא ההבילה אם המישטרה תבדוק מישדד־הבריאות, במעבדות
בקר. בשד המכילה

 השבוע אותנו. הקדימה המישטרה אולם זה. מעקב למניע עקרונית הסכמה היתה
 המחלקה מנהל כרוזין־קת״נובסקי, יעקב הד״ר נעצר

 שוחד בקבלת החשןד תליאביב, בעיריית הזויטרינארית
' שחורה. משחיטה יעץ להעלים כדי

 מחקירת תיפול לא חמישטרה שחקירת מקווה אני
הקרוב. בג״ליץ ׳שתפורסם זה, בנושא וזזה העולם

הטמאה והזאכה הפויגטר עם צרור דינו
זאב — לכלב כלב


