
ב בלמים, בחריקת עצרה מכונית ך*  לגלגליה מתחת ביפו. הבולגרים שיכון י י
 להימלט. הספיק שלא כלב־חוצות פירפר
ה את אספה צעירה, נערה זינקה לפתע

 מייד איתו ונסעה זרועותיה בין אל כלב
 בחוליות קרע שאיבחן וטרינר, לרופא
 אל נאסף נותח, הכלב השידרה. עמוד
 קבע דייר מאז הפך הנערה, של ביתה

בביתה.
 בחברת גדלה שמה, בצרי ריקי הנערה,

 חיה או כלב כל ילדותה. משחר כלבים
ביתה, אל אספה ברחוב שמצאה עזובה

 עורך־דץ השתיים גייסו והמישפטיים טיים
מוש כלבים חובב בראל, אורי בשם צעיר

 השלושה בהתנדבות. לפעול שהסכים בע,
 שלמה תל-אביב, עיריית לראש ביחד פנו

 הוראה ונתן חשוב שהעניין שהסכים להט,
 מזכיר התוכנית. למימוש לסייע בעיריה

 לשמע הוא גם התלהב אדר, יעקב העיר,
 עותומנית אגודה לרשום והציע הרעיון

 בעלי- למען האגודה חיות, 8.0.8״. בשם
חיים״.

 הציעה כחוק, האגודה שנרשמה אחרי
דונאם, כשני של שטח תל-אביב עיריית

נמרי. יוני הזמר אומר בגני־ילדיס,״ כלבים לשים ״צריכיםנמרי ביג
במעלה. ראשון מחנך גורם וגם לילדים נהדרת תעסוקה ״זוהי

עזובים.״ לכלבים מעון להקמת כספים לגייס כדי שבועיים, כל אמניס מופע לקיים צריך

 בארץ שיש ״ראיתי מחסורם. לכל ודאגה
 כלבים לאסוף שמעוניינים אנשים הרבה

 להפוך אותי דירבן ״וזה סיפרה, עזובים,״
 הקמת על־די קבוע, למשהו העניין את

 הציעה ריקי עזובים.״ לבעלי־חיים מעון
 שהיא הלפרין, מונה לחברתה, הרעיון את

באו לאנגלית מורה מצרפת, חדשה עולה
 וחובבת במיקצועה פסיכולוגית ניברסיטה,

ב ונרתמה התלהבה מונה מושבעת. חיות
הפרוייקט. במימוש לסייע רצון

 שטח להשיג היתד, הראשונה הבעיה
 מרוחק ושיהיה המיבנה להקמת שיתאים

הביורוקר- ההליכים בכל לטיפול העיר. מן
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 להקמת העיר, בצפון תעשייתי באיזור
 על בנק חשבון נפתח כן כמו המיבנה.

תרומות. לאסוף כדי האגודה, שם
 מתעללים גדולים

בקטגים_______
 במיק- אדריכלית מונה, של חותה

■  ד,מיבנה את בהתנדבות תיכננה צועד״ י
 המעון מיבנה בעלי־חיים. לקליטת המיועד

 אחד שלכל קטנים, ביתנים בצורת תוכנן
הכלב יוכל שבה קטנה חצר יש מהם
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להתאחד. האגודות על לדעתה בהתנדבות. עובדת היא שבה בעלי־חיים, צער לאגודת


