
 כלבים המגדל ליטאני, דני הזמר גם
נו אגודה להקים שצריך חושב מילדות,

ה האגודה כי האפשר. ככל מהר ספת,
 הדרישות כל על מלענות קטנה קיימת

 מחוסר כלבים הריגת מייד שתיפסק וכדי
 עזובים כלבים אוסף דני לשכנם. מקום

 למועדון המגיעים אותם את וכן ברחוב,
 הקים דני מנהל. הוא שאותו הביקתה,

 מוצא שהוא הכלבים ואת פינת־חי שם
הרבים. חבריו בין לחלק דואג הוא

 אחד,״ ״יום גדולים. כלבים שני היו לדני
 למחרת קטן. ילד אחרינו ״הלו מספר, הוא
 אחרינו. ללכת התחיל ושוב אותנו, ראה
 לכלבה נקשר הילד יום־יום. המשיך וכך
 אותה לו נתתי ולבסוף נפשו בכל שלי

 החיים כל השתנו היום מאותו במתנה.
הילד.״ אותו של בבית

 חובבת היא לנגפורד קרוליין השחקנית
ב הפנוי בזמנה ועובדת מושבעת חיות

 כשנתבקשה ביפו. בעלי־זזיים צער אגודת
 החדשה האגודה למען להופיע קרזליין
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האגו שתי בין מלא פעולה שיתוף יהיה
 כספים לגיוס להירתם אוכל לא דות,

 חיובית שהפעולה למרות מתחרה. לאגודה
 להופיע מעדיפה אני אחת. היא והמטרה
פועלת.״ אני שבה האגודה למען בינתיים

רצ סקסטה, להקת מבנות אליקים, חני
 היא אולם האמנים, במופע להופיע תה

ה והאמרגן, הלהקה בנות ליתר קשורה
ב הרעיון את דחה להופעותיהן, אחראי
 חני ערב. באותו עסוקות שהבנות טענה

ב המחזיקה הלהקה מבנות היחידה היא
 לכל להתנדב מוכנה והיא כלב, ביתה

החדשה. האגודה למען מיבצע
 להם מגיעה לכן אהבה, מעניקים ״כלבים

 ויוזמה רצון ״עם מונה. אומרת אהבה,״
 את ראיתי יודעת, אני רחוק, להגיע אפשר

!■ ג׳ל נירה בחוץ־לארץ.״ זה

 הריגת של הרעיון לשמע מזדעזע וני ד
 לכלב שיתנכל למי לו ״אוי כלבים.

 בקיבוץ שגדל הזמר אומר בי,״ ויתקל
 רעיונות: כמה גם לו יש יעקב. אשדות

ל בגני-ילדים? כלבים לשים לא ״למה
 לטיפוח שתתרום נהדרת חוויה תהיה ילדים

 שלהם.״ הביטחון את ותחזק האחריות רגש
ה לבעיית ברצינות מתייחסים האמנים

שאוספת כץ, ג׳וזי הזמרת העזובים. כלבים

דני אומר כלב,״ להרוג של

 גרנות, דני הזמר חברו, של תנועותיו את מחקה
 הזה המושג קיים לא ״אצלי מלא. בפה צוחקים ושניהם

טוב.״ לחיות לו לתת צריך שחי מה ״כל גרנות.

 לעשות ״מוכרחים :אומרת עזובה, חיה כל
 בע- צער לאגודת נכנסתי אחד יום משהו.

 ציפור לשם הביא ומישהו ביפו, לי-חיים
 למוצא השיבה במקום הרופאה עזובה.

ה את בו לשכן מקום שאין רבה, בחומרה
ב משם יצאתי להרגה. צורך ויש ציפור
 היה זה מאוד. קשה במצב־רוח יום אותו
 ומזעזע.״ מדכא ממש

 כלב קטן. וחתול כלבים שני לג׳וזי
דרס שאוטובוס אחרי ברחוב, מצאה אחד

 שבו לגן ניילון בשקית הובא החתול אותו.
 סירבה הגננת ג׳וזי. של ילדיה מתחנכים

 אותו אספה וג׳וזי הקטן הגור את לקבל
 באמצעות אותו האכילה היא ביתה. אל

 כלביה יתר עם אוכל הוא וכעת מזלף,
בכל רע ״מה הצלחת. מאותה ג׳וזי, של

 בגלל ״האם שואלת. היא עזובים?״ בים
 הם להפקירם? צריך גזעיים אינם שהם

 טובה אווירה ומשרים עצמאיים חכמים,
בבית.״

 במועדון כלבים
״הביקתה״
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 בהתנדבות לעבוד מבקשים פנסיונרים, וכן
ל לפרטים, פונה האגודה החדש. במקום
 כספית, עזרה לגייס כדי ולמוסדות, חברות

 בחנויות בכתב חומר־הסברה ומחלקת
ה הכלבים בתערוכת הווטרינרים. ואצל

 אליו שמשך דוכךהסברה הוקם אחרונה
סקרנים. וסתם חיות חובבי רבים, אנשים

 אמר האמנים, מופע שהסתיים אחרי
 ״מופע נמרי: יוני הזמר המשתתפים אחד
 מופעים לארגן צריך מספיק. לא אחד

 המעון הארץ. ובכל שבועיים, כל כאלה
מ הוא כיום הפועל לבעלי־חיים היחידי

ו מלוכלך מהנח, — ביקורת לכל תחת
 בעלי- חריגת של מיקרים ידועים צפוף.
אנ במעון. מקום להם נמצא שלא חיים,
 כספים די ואין לבעיה, לב שמים לא שים

ו פנסיונרים ישנם המקום. את לתחזק
 לשמש יכולה חיות עם והעבודה מובטלים,

ש כמה לתת צריך בעיסוק. ריפוי להם
הגבו על הנמצאים לקיבוצים כלבים יותר
 שלוב אין הרי בודדים. ולאנשים לות,
 אם בודד. ואדם בודד מכלב יותר טוב

 כלבים, מחזיקים חיו וישישות ישישים
 כלב תכופות. כה לעיתים מותקפים היו לא

 כלבים יותר שיחזיקו מרתיע. גורם הוא
והפריצות.״ הגניבות ותתמעטנה בבתים,
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