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יואש שהם חוששים הם כי נגדי,

 השתתפו שלהם שהכלבים בכך מו
 לומר נוח יותר הרבה בתקיפה.

האש הם ריצ׳רד של שהכלבים
ביתי. ליד קרה הדבר כי מים,

 לא שהעובדות מסכים לא אני
 מה לי מספיק הסוף. עד יתבררו

ש העיתונאית כבר. שהתפרסם
 זאת עשתה הסיפור את כתבה

 השמונה. בן בני, של דבריו לפי
 וגם שכן, אף עם דיברה לא היא
 הפצוע. מישפחת עם רק איתי, לא

גור התוקפים שהכלבים התפרסם
ראי לא אני מים. זרם בעזרת שו
 היו לא שלי והכלבים מים, תי

רטובים.
 מתוך יוצאים שאם חושב אני
כל להחזיק לאדם שמותר הנחה
לע צריך שהוא מה להגנתו, בים
הבי אמצעי לכל לדאוג זה שות

ש ממה שיותר חושב אני טחון.
 עם לעשות. אי-אפשר אני עשיתי

שאין למרות שלי, כמו גדול בית

 כלביו הוכנסו השבוע בתחילת
 לבדו? כדי להסגר, קורנהויזר של
 הכלי בעל בכלבת. נגועים הם אם

 מ׳ שניים שלפחות המשוכנע בים
 אינק בתקיפה שהשתתפו הכלבים
שהמישטרה על־כך רוגז כלביו,

קות־ הד״ר של הרוטווייל כלביבהסגר
 השתתפו החשד לפי אשר הויזר-

שכרמ הווטרינרית בתחנה בבידוד נמצאים בתקיפה,

 בתום מת בכלבת הנגוע כלב ימים. 10 למשך לה,
 שאינו הוא סימן בחיים, נוחר הוא אם זו. תקופת

הנשוך. לפצוע תרופה לתת צורך ואין במחלה, נגוע

ח טרפו אוו ־ בו מ׳ עו ־ ן ו בי ס ? אחראי ב כו ל

שרשרות
לא הכלבים כי להבטיח

ביטחון
האמורות
יתפרצו.

ו שלי, שהם ויודע מכיר שהוא
 גרמניים.״ כלבי־רועים שני

 כי מסביר קורנהויזר הד״ר
 מלך שמואל מכיר שאותם כלביו,
 כלבי אינם שלו, הבוקר מטיולי
וש רוטווייל, כלבי אלא דוברמן

לדב אך כמותם. שלושה לו יש
 אלה שהיו כלל בטוח הוא אין ריו,

 שמואל על שהתנפלו שלו כלביו
 אני כלבים זיהוי ״בעניין מלך:

אנ של שההתמצאות בטוח לא
 צריך כזה במצב טובה. היא שים

 בטוח להיות כדי הכלב את לראות
בקו אנשים שהתקיף. הכלב שזה
 לסיני סיני בין להבדיל יודעים שי

 להם וקשה ליפאני, יפאני ובין
לכלב.״ כלב בין להבחין

ם קו ה ל ל  בלי
ט עם בו נ

 שהוא אומר מלך מואל **¥
 פעם ושגידל כלבים, אוהב ״■
סב תושבי ״כל :מספר הוא כלב.

 פוחדים הם מקל. עם הולכים יון
 שנים כבר מקל. בלי ברחוב ללכת

להי כדי לא המקל, עם הולך אני

 לא ביטחון. לשם אלא בו עזר
ש כזה, משהו לי שיקרה חשבתי

 גבוהה גדר מאחורי שנמצא כלב
עלי. יתנפל
 שם, עובר כשהייתי בוקר, ״כל

 מסתובבים האלה הכלבים היו
 ונובחים מתפרעים הגדר, לאורך

 תמיד שם, עובר כשהייתי לעברי.
 צריך הוא מה בשביל :חשבתי
בביתו?״ כאלה חיות־טרף שלוש

 לד״ר אמר כאילו מכחיש מלך
 מהכלבים שניים שרק קורנהויזר

 הוא דוברמנים. היו אותו שתקפו
הכל ששלושת בטוח שהוא אומר
 לגדר מעל קפצו אותו שתקפו בים

 ואילו קורנהויזר, הד״ר של ביתו
הת בעת לידם עמד הזאב כלב

 וגדר- גדר־האבן בין ונבח. קיפה
 של ביתו את המקיפות המתכת

פירצה. יש הדוקטור
קורנהויזר: מספר

 מבית״החולים, הביתה כשחזרתי
 את מאשימים ששכני לי נודע

 הרוטוויי- שלושת — כלבי ארבעת
 הם כי — שלי הזאב וכלבת לרים

 הרגשה לי יש מלך. את שתקפו
הם שבשכנותי הכלבים בעלי שכל

 נובים בין להבחין יודעים לא אנשים
 העובחח את את לברר צריו לכן

שתהז־זז ד־ר אזער הסוו ער

 להתעורר נעים לא רב, רכוש בו
 בראש. נבוט עם הלילה באמצע
פור נגד יעזרו שהכלבים חשבתי

צים.
 בניתי המכסימום. את עשיתי

בגו גדר שמעליה גבוהה, חומה
 את הקפתי מטרים. שלושה בה

קשו אליהם פלדה, בכבלי חצרי
וה־ ברזל. בשרשרות הכלבים רים

 אח לאתר מאמץ כל עושה אינה
 אח חושפת וכך האחרים, הכלבים

לסכנה, בסביון והשבים העוברים
ה השני ביום יצא מלך שמואל

ו ידו ההתאוששות. מחדר שבוע
 ממתין והוא בגבס, נתונים רגלו

נק שממנה בשוק, פלסטי לניתוח
פיסת־בשר. רעה

האם הגירסות. שתי כאן עד

 הפירצה על מצביע קורנהויזר הד״רבגדו פיתה
 הפירצה המתכת. וגדר החומה שבין

אמר. דבר,״ מסתיר ואיני הפירצה, את סגרתי ״לא לכביש. הפונה בצד היא

מקצו כלבנים על־ידי נעשה כל
עיים.

 ידעתי הכלבים את כשהבאתי
ו חזקים, ויהיו יגדלו אחד שיום
 משהו. יקרה שלא לשמור צריך

ה שהגירסה יתכן שלא יודע אני
 בזמן כי נכונה, מלך של שנייה

 מכלבי שניים רק התקיפה שהיתה
מיו היו הכלבות שתי בחוץ. היו

 רחוק במרתף, אותן החזקתי חמות.
 בכולנו, פגע המקרה מהכלבים.

 אוכל לא אני ובי. באשתי בילדי,
 ראש לי אין ימים. שלושה כבר

 כלבי אם משנה ולא דבר, לשום
כלבי. אלה שאין או השתתפו

אן ?}ד  קורנהוי־ הד״ר דברי כ
זר.

 הד״ר של כלביו ארבעת אלה היו
שמו בתקיפת שהשתתפו קונהויזר

 שלושה אלה היו האם מלו? אל
 אולי או מכלביו? שניים מכלביו?

 מכל כלל? כלביו אלה היו לא
 ארבעה אלה שהיו ברור מקום,
בסביון. הנמצאים מאותם כלבים

מופת אינם לכלבנות מומחים
זוע הם שאירע. ממה ביותר עים
ב בכלבים הטיפול שיטת על מים

 כלבים שם מגדלים רבים סביון.
 לשמור כדי :ויחידה אחת למטרה

 שבתוכם. הרכוש ועל הבתים על
תוקפ לכלבים זקוקים כך לשם
ש בכלבים נוהגים ואינם ניים,

 הנכונה הטיפול בדרך ברשותם
 סוג כל לגבי השוגה והמיוחדת,

וסוג.
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