
נלבוטה

חתול
 ששניהם אף — הכלב מן החתול מותר
אדי בליעות בולע הכלב בשר, אוכלים

 בגופו, שומן לאגור טבעי צורך בגלל רות
 לעומתו, החתול, רזות. תקופות לקדם כדי
 מזונה את לה הבוררת טורפת חיה הוא

למאג זקוקה ואינה אינטליגנטית בצורה
הכ מן יותר עצמאי החתול לכן שומן. רי
 מאד קשה לכן לעצמו. לדאוג ומסוגל לב

 מאשר יותר לסביבה קשור והוא לחנכו
הסביבה. לבעל

הטב משיכתו את הולם ארצנו אקלים
 ב- מקורו שכן החום, אל החתול של עית

העוב סובטרופיים. או טרופיים איזורים
 עוד פתוח הבית השנה חודשי שברוב דה

סבי לבין בינו הקשר את ומחזקת מוסיפה
בתו.

 החל לבחור יכול אתה הגזעים מבין
 בסיא- וכלה ארוך, שיער עם בפרסיים,

 להיות עשויים הלא־גזעיים גם אך מיים.
מש הבדל אין האופי. מבחינת נפלאים
 גזעי חתול של צרכיו סיפוק בין מעותי

 שאין גם מה גזעי. שאינו חתול של לזה
 הבחירה מקובלות. יוחסין תעודות אצלנו
 של עניין — האדם של בטעמו תלויה

 חיצונית וצורה עיניים צבע פרווה, צבע
משכנעת.

- קצרה או ארוכה פרווה •
דור ארוכת־שיער פרווה כי לזכור כדאי

 שהרי מסורה, ואחזקה עבודה הרבה שת
 פינה. ובכל מקום בכל רובצים החתולים

 כמעט נשירה מעודד הישראלי מזג־האוויר
 החתול שבעל כדאי לכן השנה, כל לאורך
 מסוגל הוא שיער כמה ״חושבים״: יעשה

יקר, וזמנו מעטה סבלנותו אם לשאת.

 מה אדם, נשך שדי הכלם )1(
ץ לעשות עלי
 הבריאות ללישכת להודיע הבעלים על

 יוחזק הכלב הנשוך. לאדם או המחוזית,
 להסתכלות. — ימים עשרה במשך בבידוד

נוש בחיים, הכלב נותר ההסגר בתום אם
לרווחה. כולם מים  כתאונה, נפגע שלי הכלב (צ)
לעשות? מה

בפא הכלב נמצא התאונה לאחר מייד
 שלא שמור מייד. אליו תיגש אל ניקה.
 בצורה הכלב את הנח שנרגע, אחרי יברח.

 או בעיתונים מרופד, קרש על מאוזנת
 אותו תנענע ואל רעש תקים אל בשמיכה.

 הקרוב לרופא בזדדרות סע מדי. יותר
 לאלף רצוי גיד כאיזה )3(ביותר.
ץ כלב
קצרה. פרווה בעל חתול שיטול כדאי
 לבגרות בהגיעו — נקבה או זכר •

 הוא ולפעמים לשוטט, הזכר יוצא מעיה
 הוא המקובל הפיתרון פצעי־קרב. עם חוזר

 של בהשקפתם תלוי הדבר אבל עיקור,
ה בגרותה על מודיעה החתולה הבעלים.

ייחו את להפסיק אפשר רם. בקול מינית
 באמצעות או הורמונלית זריקה בעזרת מה

 במיקרה מהותי כך כל אינו המין עיקור.
כלבים. כמו שלא חתול, אימוץ של

 לרוות אפשר - הניקיון הרגלי
 הנח החתול!" של הניקיון מהרגלי נחת

 כשהוא צרכיו יעשה והוא בגיגית אוחו
ה גיגית הקדמיות. ברגליו זאת מכסה

 שלהם והמצע מקום, תופסת אינה חתולים
 מאוד נקיים הם מטבעם ריחות. קולט

 את מגבירים רק שלהם ההפרשה והרגלי
 בעל- האוהבים מאותם אתה אם נקיונם.

הבחי הוא החתול — השמיכות בין חיים
האידיאלית. רה

 כך מקדים שאתה ככל — גור לחנך
שבו 6—8 בן מגור תדרוש אל אבל ייטב.
 מגיל — לאלף !סבלנות מייד. שיבין עות

חודשים. שישה
 מתפלשים כלכים מדוע )4(

? כזכד
דבר בכל להתפלש נהג הקדמון הכלב

 את להעלים כדי כלבי, ריח הדיף שלא
 — הצייד בעת קורבנו מפני גופו ריח
 שום מוקדמת. אזהרה הקורבן קלט לא כך

 את ירחיק לא נוקשה חינוך או אילוף
 שהריח ככל ההתפלשות, מיצר הכלב
יותר. נהנה הכלב יותר מצחין
צבעים? רואים כלכים האם )5(

 צללים רק רואים צבעים, עיוורי הם לא.
 וסומכים ראייה קיצרי הם שחור-לבן. של

שלהם. המפותח הריח חוש על יותר
 מפיו רע ריח נודף מדוע )15(
הכלב? של

דלקת שיניים, אבני שונות: סיבות
 רקובות, שיניים שקדים, דלקת חניכיים,

 סוג בגלל הקיבה מחלל גזים פליטת
המזון.

 מתן לשלול יש האם )7(
לכלב? שאריות
 מגוונות המזון שאריות לא. בהחלט

 יעלו שלא רצוי הכלב. של תפריטו את
 איזון על לשמור כדי התפריט, רבע על

 המיסחרי המזון לבין השאריות בין טוב
 המזון אבות כל את המכיל שלו, הקבוע
זקוק. הוא שלהם

 הוא תיאבון חוסר האם <א)
? למחלה סימן
קנאיים, או עצבניים כלבים תמיד. לא

 בעליהם, את להרגיז הרוצים כאלה או
תיאבון חוסר של סימנים לגלות עשויים

 ביתיים ניקוי חומרי *האס )9(
? לכלבים רעילים

אותם. הרחק כן,
 זה — מאוננים כלבים )10(

? רע זה טוב,
 הזכריים הכלבים מרסן. גורם זה טוב, זה

 אבר של עצמי ליקוק בשעת מתלהבים
 ״רכיבה״ מאשר יותר טוב זה שלהם. המין

שבבית. האורחים על או חפצים על
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שיכה היום נשיקה. אתמול המפתיעה: השימפנזה נ
מוש אידיליה שררה דיקלה, בחולות המקסימה, בדיקליה

 הצעירים שני של בכיכובם הקנדי הסרט ״גן־עדן״, הסרטת למת.
 כשהשיט- סיום לפני עמד קייטס, ופיבי איימס וילי שבתמונה,

 השש, בן דוק סופרסטאר. כל כדרן ההצגה, את גנבה דוק פנזה
 בעולם, ביותר המפורסמת הקולנועית החיות בחוות שגדל

 הוא הקולנועית. במיקצועיותו התפעלות עורר ג׳ונגל״, ״ג׳נטל
 במידבר מקומה (בסרט הביקתה שליד וזחול את טאטא

 הקאראוון שריד (בסרט, דייוויד ידידו על שמר הסעודי),
 את בעל״פה ללמוד הצעירים לשחקנים ועזר במידבר) שנשדד

הוא משקפי־שמש. ומרכיב בתסריט מחזיק כשהוא הטכסט,

 זכה כראוי תפקידו את שמילא אימת וכל בחבורה, טוב הרגיש
 נר, בון שלו האישי המאמן מידי קוקה״קולה של ללגימה

לישראל. מהוליווד איתו שבא

 גבול, ללא וחיבה אהבה של בסיס על שהתחנן שדוק, אלא
 התעוררה וגיפופים נישוקים של שבועות שישה אחרי מעט. הגזים

 פיבי את מדי יותר אוהב שווילי כשגילה כשאול, עזה קינאתו,
 בהיר בבוקר ואז, ההצגה. של האמיתי הכוכב מיהו ושוכח
 קיבל לא יום באותו קטנות. נשיכות שלוש בווילי נעץ אחד,

רפואי. לטיפול נזקק ווילי שלו הקוקה־קולה את דוק
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