
 גדולה, חצר תוכננה כן בחופשיות. לנוע
 זח היה כאילו לרוץ, הכלבים יוכלו שבה
 הרוצים שאנשכם וכדי רחוב, או שדה

 בתנועה. לראותו יוכלו בעל־חיים לאמץ
ה הכלבים מן למנוע כדי הופרדו, התאים
 בקטנים להתעלל האפשרות את גדולים

מהם.
 לגייס יש המיבנה בהקמת להתחיל כדי

 עובדה זו ולמטרה שקלים. אלף 400כ־
 באמצעות יגויסו הכספים מפורטת. תוכנית

 רצונו את גם הביע שחלקם מתנדבים,
 שברשותם אמנים גם מכיסו. כספים לתרום

 מתי ליטאני, דני כץ, ג׳וזי — בעלי־חיים
גר דני ברקן, יהודה ברחה, דויד כספי,
 יוגי בורשטיין, מייק רביץ, יהודית נות,

 למשימה. נרתמו — גפן ויהונתן נמרי
 אמנים ערב ערכו הם שעבר החמישי ביום

 — הכנסותיו שכל צ׳יצ׳, בחסות גדול,
ה להקמת הוקדשו — שקלים אלף 75כ־

 לארגן התנדב סבן אריה האמרגן מעון.
 המיבצע לעריכת האולם ואת המופע, את

 הוא שגם דקל, קולנוע מבעלי אחד תרם
 רוזג־ רותי בשם צעירה בעלי-־חיים. חובב
הכרטיסים להפצת לדאוג התנדבה בלום

 כלבים גם תשרת המרפאה הגונה. ברחצה
 יש שלבעליהם יתברר אם תשלום, תמורת

אמצעים.
 חומר- הכנת על עתה שוקדת האגודה

 רי־ פנתה כך לשם ברבים. שיופץ הסברה,
מ אחת אל במיקצועה, מורה שהיא קי,

אח להיות שהסכימה למיקצוע, חברותיה
 היחס בנושא חינוכי פרוייקט על ראית

 יגישו הפרוייקט במיסגרת לבעלי־חיים.
 יציירו הם עטם. מפרי עבודות התלמידים

ה הקשרים ועל בעלי־חיים על ויכתבו
והחיה. האדם שבין הדדיים

 יוקרה
ותחרות

זו אגודה תסתדר כיצד השאלה ל
 הקיימת, בעלי־חיים צער אגודת עם >

 יחד לפעול היא ״המטרה ריקי: משיבה
 שלנו האגודה בעלי־חיים. צער אגודת עם
 תפעל אלא ומנוגדת, תחרותית תהיה לא

הקיימת. האגודה עם מלא פעולה בשיתוף

י

ם ׳ ק רי א צ״קי
יכלה שלא מצטערת חני

סקסטה, מבנות אחת של ביותר הטובה חברתה היא
 הלהקה. הופעות לכל לחני נילווית צ׳יקי אליקים. חני
בעתיד. לעזור מבטיחה אך האמניס, בערב להשתתף

 תרם בעיתונות הפירסום ואת ולמודעות,
 הנודע, הכלבים ספר אריאלי. פירסום
הת במיקצועו, אדריכל גם שהוא ז׳יררדו,

המיבנה. בתיכנון לעזור נדב
 אומרת האגודה,״ של העיקרית ״הפעולה

 שהמקום כדי כספים, בגיוס ״תהיה מונה,
 יהיה ולא עצמו את להחזיק יוכל החדש
 ישמש לכן ובהתנדבות. בתרומות רק תלוי

 מעין ויהווה בתשלום, כאכסניה גם המקום
נא או נוסעים שבעליהם לכלבים פנסיון
כלביהם.״ את לזמן־מה לעזוב לצים

 בתשלום, מיספרה-לכלבים תפעל במקום
 אביזרים למכירת חנות בו תוקם וכן

 כל במשך שתפעל למרפאה לבעלי־חיים.
 עזובות. חיות יובאו והלילה היום שעות

גם החיות תזכנה רפואי טיפול מילבד

מו פגישות כמה בינינו התקיימו כבר
עילות.״

 לשיחה, מונה מתפרצת ״בפאריס,״
 למען אגודות ארבע או שלוש ״פועלות

מס אינה אחת שאגודה מפני בעלי־חיים,
 כל את מלהכיל קטנים המיבנים פיקה.
 צורך יש פעם ולא למקום, המגיעות .החיות

 מיבנים להקמת נפעל אנחנו להשמידן.
 בקרית באילת, — הארץ חלקי בכל כאלה

 אחת: היא המטרה ובירושלים. שמונה,
להיל ולא בעלי־חיים שיותר לכמה לעזור

ו יוקרה כמו פעוטים עניינים על חם
תחרות.״

 מתנדבים, 100כ־ פועלים היום כבר
 ונערות, נערים וביסוסה. האגודה באירגון

)80 בעמוד (המשך

ליטאני רנד׳
ליטאני, דני הזמר אומר

 לחסל צורך אין חולים, הם המשוטטים הכלבים ״אם
 חם,״ בית להם ולמצוא אותם לרפא לדאוג צריך — אותם

הטובים. חבריו בין לחלקם ודואג ברחוב עזובים כלבים שאוסף

 לגן־הילדים ניילון בשקית שהובאה קטנה, ג׳ינג׳ית חתולה היא
 וג׳וזי בה רצתה לא הגננת כץ. ג׳חי של ילדיה מתחנכים בו

ברחוב. מצאה אותם קטנים, כלבים שני עוד .יש לג׳וזי ביתה. אל אותה אספה
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