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 על סיפורי־אימים מהלכים שבה בעת
 ל- המגיעים בעלי־חיים של העגום גורלם

 הבא הסיפור בבתי־חולים, מעבדות־ניסויים
 :אבוד הכל לא כי מסתבר נפש. משיב הוא

 אנשים ויש גדלות־רוח של מיקרים ישנם
נאמנה. מלאכתם העושים

 ענק דני כלב סאם, את מכיר לא מי
 מאלף- ,בעליו על השומר ויפה־תואר,

הררי? אלי הכלבים
 עלה חומו הכלב, חלה פיתאום לפתע
מוז סימנים הראה והוא מפחידים לשיאים

 מאבד והחל כלבים) (מחלת פרוו של רם
ומפרפר. !נוזלים

 ושלח סיכון נטל לא אלי של רופאו
 שם בבאר־שבע. לבית־החולים מייד אותו

 השלוש בן סאם המרה: האמת התגלתה
 ניתוח רק בטחול. ממאיר בגידול לקה

ממוות. אותו תציל הטחול והוצאת בהול
 ראשונה: לעדיפות זכה הענקי החולה
 וההתאוששות הניתוח ההרדמה, הבדיקות,

 אוהבת, בדאגה נעשה הכל במהירות. נעשו
 בית־החולים של הרפואי הצוות על־ידי
 היה כאילו באר־שבע, אוניברסיטת שליד
המחלקה. של יחידה בנה סאם

 להודות כיצד ידע לא המאושר אלי
 ומש־ חדש, כמו אליו חזר כלבו לרופא:

 מעטים סימנים רק בו נותרו התאושש
עליו. שעבר למה

 לפרופסור מגיע האמיתי הצל״ש אבל
 :אלי סיפר אחד. מישפט בגלל יגיל ראובן

 מגיע כמה ושאלתי: יגיל לד״ר ״כשבאתי
,תראה, הרופא: לי אמר דוקטור? לך,
 תפקידי יודע. איני כי אותי תשאל אל

 מנהל- תפקיד שלך, הכלב לבריאות לדאוג
שלי׳.״ לבריאות לדאוג החשבונות

 לדעת רוצה מישהו אם !הכבוד כל
 מיבצע עבור הררי אלי שילם כמה באמת

 הכל. כולל בדיוק, שקל 570 — ההצלה
כסף. אין חינם היתה המסירות

1-

הבוערתבארצנו-תדריר ים
 וחודש כלבת, נגד הכלבים את לחסן צריך בצורת בשנת גם
 תוקפו לשכוח: לא בבקשה אבל החיסונים. חודש הוא ינואר

 לחזור למשל, בנובמבר, שחיסנו לאותם ואל — לשנה החיסון של
 מיותר אבל לגובי־האגרה בריא זה חודשיים. אחרי המיבצע על

הכלב. של לבריאותו
 זאת לעשות אפשר — מחסנים היכן יודע לא שעדיין למי
 באיזור־ למחלקת־התברואה קודם לטלפן כדאי המקומית. ברשות

 הפרטי, הרופא אל לגשת או המתאים, המועד את ולברר המגורים
 וכך, האגרה, תשלום של הדיסקית את וגם החיסון את גם המעניק

מבירוקרטיה. ונמנעת עניין גמרת אחת, במכה
 מייד זאת תדע לך כלבה אם עונת־הייחום. גם היא זו עונה

 לחצרך ינהרו הכלבים כל פנים: לשתי משתמעת שאינה בצורה
 הכל — הגינה את וירמסו הגדר את יפרצו הם הר־הבית. כאל

 אליך ושימשוד בבגדיו, גם שידבק המשכר הריר ריח בעקבות
נסיכת־החלומות. בלעדי כשתלד גם ארבע, על אלמוניים מעריצים

 לבריחה ורצון אי־נחת סימני תראה המיוחמת הגברת גם
אצלך. לכאבי־ראש שלה כאבי־האהבה יגרמו הכל ובסך רומנטית,

 יש הזאת: הטיבעית הטירדה מפני להתגונן דרכים כמה יש
משך יום, ואחד עשרים למשך לפנסיון, הגברת את המוסרים

 לקשור אפשר נאה. הכנסה לבעלי נאה אירגוני פיתרון — הייחום
 גם, ואפשר הסוער. ההמון מן הרחק הגג, על למלונה הכלבה את
 הנידנודים את ממנה גם למנוע ורוצים בגורים מעוניינים לא אם

 גרימת לפני כמובן עדיף זה פיתרון אותה. לעקר רצויים, הלא
 ובלתי- עזובים בגורים הרחובות והצפת לכלבה מיותרים עינויים
רצויים.
 שנתעברה חשש ויש השתחררה, העלמה אם קורה מה אך

 הורמונלי טיפול בעזרת פיתרון. יש כאן גם רצוי? אינו והריונה
 הייחום לפני חודשיים תקפיד כבר להבא ההריון. את למנוע אפשר־
 קשה לא ייחום. נגד זריקה לתת אפשר מועד. מבעוד לה לדאוג
הידוע. המועד בהתקרב אותה ולהזריק לחזור

 היא אך כלבתך, את להרביע רוצה אתה אם הפוך, במקרה
 פלאי- לעזרתך יבואו עוזרות, לא הטכניקות וכל להרות מתקשה

 תתמהמה אל רק מלאכותית. בהזרעה אותה להרביע ותוכל המדע
 ההזרעה הנכון. המועד את להחמיץ עשוי אתה כי בהחלטתך,

 ובאותו במיקרוסקופ הזרע בדיקת הזכר, חליבת על-ידי מבוצעת
הכלבה. של רחמה לפי הזרעתו מעמד

 שלך שבני־המישפחה וכדאי ושימחח, ששון מרבה המיבצע
הרפואה. נפלאות ביצוע בעת נוכחים יהיו

 להצלת ןד7מו
אובדות ח<ות

ש אחרי יעל. כותבת
 רבים לילות עליה עברו
:שינה ללא

 הוא בוש. קוראים שלי לכלב
ב לי, כשאבד ארבע בן היה

דצמבר. חודש
 אבל זאת, יודעים כולם לא
 ויא- עובר שאבד כלב בעל

 החל ונואשת, מייסרת דולורוסה
 צער- לאגודת אינסופיות מריצות

 מישרד- למיכלאות בעלי־חיים,
 וכלה לבתי־החולים הבריאות,
וב ברדיו מודעות בפירסום
ה על לדבר שלא עיתונים.

 ה- בסביבה האין־סופי חיפוש
 ובאזורים הכלב של טיבעית

 היה שאליהם יותר, מרוחקים
להגיע. עשוי

 הכלב מוצא רבים במיקרים
 משום דווקא ולעתים חדש, בית

 ואימצו אותו שמצא שהאדם
 לאן יודע אינו כלשהי, בדרך
 על להודיע כדי לפנות ולמי

 גם יודע אינו הוא המציאה.
 הקודמים, בעליו את לאתר איך

 העת באותה לבטים עובר והוא
 הכלב של בעליו עובר שאי־שם

 סבל נגרם כך ודאגה. יסורים
צדדים. לשני

ו צער-בעלי־חיים אגודות
ב מטפלות אס־או־אס אגודת
 מספיק אין עדיין אך עניין,
 שהעבודה כדי ביניהן תיאום

וחבל. יעילה, תהיה העצומה
ב להקים שכדאי לי נראה
 הגורמים, כל על-ידי משותף,
 יקר בעלי־חיים של שגורלם

ש טלפוני, מוקד מעין להם,
כל מאבדי לפנות יוכלו אליו
 את לקצר כדי ומוצאיהם, בים
המעו כל של הייסורים דרך

רבים.
 יוכל כזה שמוקד כדי כמובן,

 וגם מתנדבים גם צריך לתפקד
 רצועות של מוסכמים נוהגים

 את לפחות הנושאות זיהוי
 הכלב בעל של הטלפון מיספר
וביתו.
 פיתחי על עברתי כבר אני

 ועדיין הקיימים, המוסדות כל
 אולי אולי, נואש. אמרתי לא

 אותו. ראה זאת בכל מישהו
כנ זכר, הוא בתמונה: הביטו

 כמה עם לבן צבעו מעורב, עני
 ראשו בהירים. חומים כתמים
 זקופות אזניו ושועלי, מאורך
מאו- לבן קו ובמיצחו וחומות

ב ל וש1 אובד ב
 ושיערו בינוני גובהו רך.

קצר.
 ולא רמת-גן באיזור אבד הוא
 אשמתי. ובכך — קולר נשא
הודיעו נוש את מצאתם אם

 או 738428 טלפון למיספר
 מצאתם, לא אם וגם )03(921421

 ברעיונות לסייע מוכנים ואתם
 לאבירות טלפוני מוקד להקמת

לעזור.״ אשמח ומציאות,
סס


