
- ־ י ו־־*־---------1--------

ב ל ? נ ס ו ד  נ
קו חתולים  נזו
ז ג או ? ר ת ב  ז

 לאמבולנס קוא
 צער של החדש

ם ״ ח ־ י ל ע ב
תקבלה טלפון ך*ריאת  שה

\  צער־בעלי־חיים אגודת במישרדי /
 נטוש במיגרש מיד, בואו אנא הודיעה:״

 הווטרינר, חתולים. גורי ובו ארגז נמצא
 לאמבולנס נכנס מנשה, אנדרי ד״ר

 האגודה ברשות נמצא אשר היחידי
 המחזה החתולים. את להביא ונסע

 מסמר־שיער. היה לעיניו שנתגלה
 שישה פירפרו ארגז־עץ בתוך

 הגורים זפת. בתוך גורי־חתולים
בעודם לזפת שניזרקו האומללים,

 וטרינרי טיפול לחיות נותנים אצלנו
 שלנו והשירותים משלהם, מחיר בחצי

 — רופא בשביל יותר. זולים הם לקהל
 מהווים אנחנו מזה, המתקיים וטרינר

בפרנסתו. הפוגע תחרותי גורם

 גופים מיני כל קמו האחרונה בשנה
 לחיות. כעוזרים עצמם על המכריזים

 המצילים בתור בציבור הופיעו הם
 להצטרף מהם ביקשנו ההורגים. ואנחנו

 בטענה התנגדו הם אבל שלנו, לאגודה
 לא הם אם חיות. חיסול נגד שהם

 הציבור הולכת שזו הרי חיות, מחסלים
 רוצה אני גם גדול. אחד ושקר שולל

 זה אבל בחיים, החיות כל את להחזיק
 ■** להחזיק אי־אפשר בלתי־אפשרי. פשוט
חודש. בכל חיות אלפי

 ולמיין. בדיקה לערוך חייבים אנחנו
 חולה או שהוא כלב הורגים אצלנו
 קשה. פצוע או לחייו תיקווה ואין מאוד

 זריקת־ לחיה נותנים פשוט אנחנו
 כאבים, ללא מיד, מתה והיא הרדמה

שתרגיש. ובלי

 האחריות את עליו שלוקח מי כל
 פשוט החיות את מחסל לא שהוא לומר

 אלינו אחרת. ברירה שום אין כי משקר,
 ביותר. הקשים המיקרים את שולחים

 השחורה, העבודה את עושים אנחנו
אלינו. כמובן מופנות הטענות כל ולכן

למנוע שביכולתנו כל עושים אנחנו

 אותם שלקח לאמבולנס הוכנסו בחיים,
 מהזפת לחלצם ומחוסר־יכולת לאגודה

 1 זריקת־הרדמה מנשה ד״ר להם הזריק
ליסוריהם. קץ מיד ששמה

 היחידי. איננו הזה הנורא המיקרה
 במישרדי מתקבלות ביומו יום מדי

 עשרות צער־בעלי־חיים אגודת
 מעשי על המודיעות טלפוניות קריאות

 זו מסיבה נטושות. בחיות אכזריות
 אמבולנס לעבודה האגודה הכניסה
 החיות את לאסוף שתפקידו מיוחד,

הנטושות.
 לבוא קוראת אחרת טלפון קריאת
 שם בר־אילן, לאוניברסיטת במהירות

 יצא האמבולנס פצוע. כלב שוכב
 הכלב כי לנהג נימסר כשהגיע לדרך.

 על־ירי שילקח מבקשים והם מת כבר
מתאים. קבורה למקום האמבולנס
 מגן־דויד לא שאנחנו להבין "צריך

 אחד אמבולנס רק ברשותנו יש אדום.
 יביאו אם האנשים יעשו טוב לכן

 כדי לאגודה, החיות את בעצמם
 קשים במיקרים רק יופעל שהאמבולנס

האגודה. עוברי מבקשים במיוחד,״
 פצוע חמור נוספת. טלפון קריאת

 קצר דיון אחרי לביצרון. בררו נמצא
 להכיל מדי קטן שהאמבולנס הוחלט

 יוצא המסור, העובד ואחמד, החמור, את
ברגל. החמור את להביא כדי לדרך

 הלדה מבקשת אחרת טלפון בשיחת
 האגודה, יושבת־ראש פרידשטיין,
 כדי דרך למצוא להשתדל מהמטלפנים

הנטושים הגורים את בעצמם להביא

■תעללות^?,ג
ילדים. לו שקשרו ברזל :רצועת

 בתים מציאת על־ידי מהחיות סבל
 אפשר אי הקהל. וחינוך וטיפול עבורם,
 בחיים ולהחזיק לרפא אופן בשום

 חיות ואלפי למאות מקום ולמצוא
 בחודשו. חודש מדי לאגודה המגיעות

 בעלי מליון 10 משמידים באמריקה
 להבין חייב הקהל בשנה. חיים

 הרבה כל־כך שיש מוכיחה שהמציאות
 למצוא שבלתי־אפשרי חיים, בעלי

בית. לכולם
 שאנחנו כך על בטענות אלינו באים
 חצי מגיל וכלבות חתולות מעקרים

 גם אבל טבעי, לא שזה אומרים שנה.
 אנחנו טבעי. לא זה בבית חיות להחזיק

 אוכלוסין פיצוץ למנוע כרי מעקרים
 במקום מיותר. סבל לחיות שיגרום
 אם אותן. לעקר עדיף אותן להרוג
 לא חתולה מכאן משחררים אנחנו

 וממליטה לרחוב המגיעה מעוקרת,
 מורעבים, אלינו יחזרו שבמהרה גורים

 ימנע העיקור מורעלים. או דרוסים
 ניתוח הוא העיקור בעתיד. מיותר צער

 ואינו דקות עשרים הנמשך פשוט,
כסבל. כרוך

 המורים ^
ם ^ סי סו ו

 הוכחות לנו ויש יודעים נחנו ^
 הנתפסים משוטטים, שכלבים

 לצורכי מועברים העיריה, על־ידי
איומים, נסויים בהם ונעשים מחקר,

 את שימו תלת־אופניים, ״קחו שנמצאו.
 אלינו,״ אותם והביאו בארגז החתולים

 נמצא "האמבולנס מבקשת, היא
 שעה כעבור ואכן, כרגע." בתפקיד

 גורי ובתוכו ארגז עם ילד הגיע
חתולים.

 של עם ^
רחמנים! ^

 שעליו ישראל, שעם סתבר *ץ
 בני רחמנים של עם שהוא נאמר

 מדובר כאשר רחמן כה אינו רחמנים,
 גזעיות. אינן אם בעיקר בחיות,

 מיקרים נרשמו האגודה במישרדי
 בכלבים, התעללות על מסמרי־שיער

 על ידוע וחמורים. סוסים חתולים,
את גזרו שילדים חמור של מיקרה

 לאגודה הובא והוא במיספריים אוזניו
 שנמצא אחרי מוגלה, מלאות כשאוזניו

 בברזל נכווה אחד חמור בשדה. נטוש
קשות. כוויות מכוסה גופו וכל מלובן

 קרוע כשגופם חתולים נמצאו
 אכזריים כלבים שבעלי אחרי לגזרים

 השעשוע לשם כלביהם את בהם שיסו
 בסריכנין שהורעלו חתולים בלבד.

 פועלי־נקיון על־ידי לפחים והושלכו
 קרוע שצווארם כלבים בחיים. בעורם
 צווארם את קשרו שילדים אחרי ושסוע

הכוח. בכל ומשכו ברצועות־ברזל
 שנלקח חמור של מיקרה ידוע
 הואבס החמור סהרה. הסרט להסרטת

 על שכב אליו, הורגל שלא במזון
 שלוש במשך נפוחה כשביטנו הכביש
 מצוות־ההסרטה שאיש מבלי שעות
 מים. אפילו או עזרה לו להגיש יטרח

ח סו ב א ל הררי?״ זזל מח הו

 לטפל מנסה האלה המיקרים בכל
 הישן במיבנה צער־בעלי־חיים גורת

תל־אביב. בדרום

 פיצוץ למנוע
אוכלוסיה

ה ד ו ג א  בתקופה רע שם יצא ל
 מחסלת שהיא אמרו האחרונה. /

 הטענות על הנקבות. את מעקרת חיות,
 הלדה האגודה יושבת־ראש מגיבה

 עבודתה את העושה פרידשטיין,
בהתנדבות.

סרידשטיין: הלדה אומרת
 ההשמצות מקור מה יודעת אני
 מסויימים, מחוגים בא הוא עלינו.

שלהם. לביזנס הפרעה מהווים שאנחנו
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מתאונת־דרכים. כתוצאה שבורות


