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 מצאה מפורטוגל, תיירת שדי, דידה ^
לק ורצתה כלב, בישראל בביקורה

 היא ליסבון. שלה, לעיר עימד■ אותו חת
בחי לטפל כדי לפנות, להיכן ידעה לא

עז וביקשה הדרושות ובתעודות סונים
 ואחרי לשם, מפה איתר, הסתובבתי רה.

 בבית־קפה לנוח התיישבנו הכל, שסידרנו
הבימה. ליד

 והוא — בכלב הבחנו לא אחד רגע
נעלם.

 אך — יומיים במשך אותו חיפשנו
נמצא. לא האבוד הכלב לשווא.

ה למקום תל־אביב, לעיריית צילצלתי
 אבן* הרחובות בפינת ״המאורה״, קרוי

כל מביאים לשם עגנון, וש״י גבירול
האח את ביקשתי השמדתם. לפני בים
 אותו לשאול רציתי אסולץ. אליהו ראי,
ה של לתיאור הדומה כלב נמצא אם

במאורה. היה לא הוא אך האבוד, כלב
 לוגאסי, סימון בשם אחד עם שוחחתי

 כי והסביר המאורה כשומר עצמו שהציג
 ״ה־ שכן — במקום שנמצא היחידי הוא

ידע התחלחלתי. לעבודה״. יצאו חבר׳ה
ה האנשים אצל ״עבודה״ זאת מה תי

 השיב: והוא יצאו להיכן שאלתי אלה.
העיר.״ חוצות בכל עבודה, הרבה ״יש

 לפזר יצאו שפועלי־הכלבת הבנתי
להר ניסה הוא וחתולים. לכלבים רעל,
 הרבה עימם יביאו הם שאם אותי, גיע

האבוד. הכלב גם ביניהם יימצא כלבים,
המרעיל
המיסתורי

 מד- בעלי-חיים של רעדות ה ה ניין **
 ה- באנשי נזכרתי מזמן. אותי איג >

 שלי הבית לחצר פעם לא שבאו עיריה,
 כדי חתולים, כמה לקחת במפגיע ודרשו

ה לשירותים צילצלתי אותם. להשמיד
 ברחוב תל־אביב, בעיריית ווטרינריים

שאל צעירי. הדוקטור לי וענה הורקנוס,
 לו ואמרתי ההדעלות, בעניין אותו תי

להר ניסה הוא ועצבנית. מודאגת שאני
בעי קרא אם כששאלתי אבל אותי. גיע

למותם גרם מיסתורי ש״מרעיל תונים

נמרי שאול וצייד יוני זמר
— עבודה הרבה ״יש

———

אדווה עמי נ מאת
 ברמת־השרון״ כלבי־בית עשרות של

צרי היו לדעתו כי והוסיף, בחיוב השיב
להס תחת נוספים כלבים להרעיל כים
אומללים. עשרות באותם תפק

למו מיוזמתו פנה כי לי, גילה הוא
 כל מצידה המכחישה — רמת־השרון עצת
שי והציע — ההמונית להרעלה קשר

ה בין כלבים. לחיסול יותר יעילה טה
שב מסויים, באיזור גדר התקנת שאר:
 רבים, כלבים ללכוד יהיה אפשר עזרתה

חיס ותוך מאמץ בלי מועמדים־לחיסול,
בכוח־אדם. כון

בצו הכלבים חיסול על דיבר הדוקטור
 מלאכתו את העושה כאדם נלהבת, רה.
 הזדעזעתי ביותר. והיעיל הטוב הצד על
 וטרינר להיות הבוחר שאדם המחשבה, מן

 תחת חיות, של סיטוני הרג על חושב
ולהצילן. אותן לרפא ויתאמץ שיחשוב

צעי את ושאלתי ההזדמנות את ניצלתי
להס הסכים והוא ציד־החתולים, על רי

 במיכתבים התהליך מתחיל לדבריו ביר.
בעי הווטרינרית המחלקה אל המגיעים

 כי נאמר, כזה במיכתב תל-אביב. ריית
 מסויי־ מישפחה אצל מסויימת, בכתובת

 חתולים. נמצאים בודד, אדם אצל או מת
 אחד. בודד בחתול אפילו מדובר לפעמים

 מבקשים המיכתב, על החתומים השכנים,
להש אנשיה את שתשלח העיריה מן

 המיס- החתולים — אוייבי־העם את מיד
כנים.

מצו חוליית־השמדה, שולחים למחרת
החו אנשי תרדימון. שנקרא ברעל יירת
 מעדיפים, הם החצר. על פושטים ליה

המ האנשים עם תחילה לדבר כמובן,
נמצ אינם הללו אם אך בחתולים, טפלים

 מלאכת על מקל רק הדבר נורא, לא אים,
החיסול.

שטוחה צלחת
הפנים על

* ו הפיתיון, את בולעים חתולים ז
 להתנדנד מתחילים דקות כמה אחרי 1 י

 עטים אז נופלים. שהם עד כשיכורים,
ה את אוספים החוליה, אנשי עליהם

ל אותם ומובילים שקים לתוך אומללים
תאי־גזים. להם ממתינים שם מאורה.

 ה־ מן בינתיים שמתעוררים החתולים,
מפלי איומים בייסורים נחנקים תרדמזון,

 ממש דו־תחמוצת־הפחמן. או חנקן טת
מדעי. רצח

את צעירי הדוקטור באוזני העליתי

 מקום ש״אין פסק והוא שלי האסוציאציות
 לדעתו, האלה, הפעולות כי להשוואה״.

 מה שאלתי הציבור. לבריאות חיוניות
 חתולים, אוהבי — כמוני אנשים על

ב לטפל המוכנים ואותם חתולים בעלי4
לה כדי לעשות, — וחולה עזוב חתול

 שבו מצב ולמנוע בעלי־החיים את ציל
 להמיט יכול נקמני או זועף שכן כל

 מינד באמצעות מיסכנות חיות על שואה
לעיריה. קצר תב

שה והסביר, שלו על עמד הדוקטור
 את לנעול פשוטה: היא היחידה דרך

 ואז פנימה. בדירה הכלב, את או החתול,
 דרך אליו. להגיע העיריה אנשי יוכלו לא

תלו לפניו שמונחת לי, הזכיר הוא אגב
(ה צ׳רלס קינג מגזע שלי, שהכלב נה

 מחסום בלי הבית מן יצא לפקינז) דומה
 צ׳רלם קינג של שפניו מיד, השבתי לפיו.

 פנים על להלביש אי־אפשר וכי שטוחים,
 ״חייב בשלו: הווטרינר אך מחסום. כאלה

היחי שהדרך עניתי פיתרון!״ להימצא
 כלבים על להלביש היא שנותרה, דה

להפ הפנים. על שטוחות ■צלחות זה מסוג
 את סיים הוא לרעיון. הסכים הוא תעתי
 עם לשוחח נעים ״היה באומרו: דבריו
שלי...״ הבעיות את המבינה אשה

1 האמנם
 ״עבודה
גועלית״

 התקשרתי צעירי עם השיחה חרי <׳7
■  כמה — וטרינריים רופאים כמה אל י

 זהו אכן אם לברר כדי — שלי ידידים מהם
 חסרי־ישע בעלי־חיים זוכים לו הטיפול

 שישנה מיד, לי הוסבר השילטונות. מצד
הרופ הסתדרות מטעם מפורשת הוראה

עי רופא על האוסרת הווטרינריים, אים
 לחוות איזורית מועצה של רופא או רוני
 כלי- באמצעות כאלה בנושאים דעה

 רופא רוצה זאת בכל ואם התיקשורת.
 את להגביל עליו דבר, לומר מסויים

לא. ותו מופקד הוא שעליו לאיזור עצמו
 ״אני באוזני: הודה ירושלמי וטרינר
 גועלית. עבודה לעשות צריך בסך־הכל

 400כ־ ירושלים, לעיריית אלינו, מגיעות
 בחודשו. חודש מדי תושבים של תלונות
בכוח־אדם. מחסור ויש זמן אין לפעמים

 ישר ומחסלים העיריה עובדי יוצאים אז
 יסו* גורם אכן הזה הרעל בסטריכנין.

כל לצוד וכוח זמן לנו אין אבל רים,
בארצות- לצער־בעלי־חיים. ולהובילם בים

בנוש המישטרה מטפלת למשל, הברית,
לעיריה.״ בטענות בא לא ואיש אלה אים

 ציטט הזו, הגישה על עירערתי כאשר
 חייב וטרינר :החוקים ספר מתוך באוזני
ה אם — תנאים בשני הרג על לצוות

מח נושא שאינו או קשור, אינו כלב
 ■ואם לטייל, יוצא כשהוא פיו על סום
רישיון. מחוסר הוא

 — תנחשו! לא — נחקק הזה החוק
שנה! לחמישים קרוב לפני .1934ב־

 לא ״אני :סיפר מחיפה עירוני רופא
 ש- מיקרים יש אך בסטריכנין. משתמש

 ואז משוטטים, כלבים לתפוס אי־אפשר
 — בריאים הם אם חץ־מרדים. בהם יורים

ו לאגודת־צער־בעלי־חיים, אותם מוסרים
נות בכלבת, נגועים שהם חשש יש אם
 ,זריקת־חסד׳ הנקראת זריקה להם נים

 בו נרדם והכלב מפנטודורס, המורכבת
 לכלבים רק נוגע שזה כמובן במקום.

בקבו שבאים כלבים דהיינו, משוטטים,
 לא זה כל בלתי-ידועים. מאיזורים צות

ולחתולים." ביתיים לכלבים מתייחם
כלבת______

המגדט מזמן
 מן שימשוני, ארנון הדוקטור דברי ך*1

•  בבית־דגן, וטרינרית לרפואה המכון י
 מאז בכלבת נגוע כאיזור הארץ מוכרזת

ה המנדט שילטון בארץ כששרר ,1934
מו כי מאמין אינו עצמו הוא בריטי.

להשמ האחראית היא רמת־השרון עצת
לדב הכלבים. עשרות של ההמונית דתם
 חמורים, באמצעים לנקוט עשוי הוא ריו,
קרה. אכן שכך לו יוודע אם

ו עירוני רופא זבירין, ינקול לדוקטור
 כ- מזה הדרום ובאיזור באילת ממשלתי

 ״למרות משלו: נחרצת דעה שנים, 15
 אי- היא כולה מדינת־ישראל כי שטוענים

 האיזור על מעיד אני בכלבת, נגוע זור
 האחרון המיקרה כי מופקד, אני שעליו

העוב חרף .1938ב־ בו נתגלה בלבת של
מטפ שאינן בארצות גובלים שאנו דה

 מאז היה לא הכלבים, בריאות את חות
כלבת. של אחד מיקרה אפילו

אפריים ח ימאי
העיר״ חוצות בכל —


