צוות ,,העולם הזהי׳ חדו לבית החיות שר אוניברסיטת בו־אירן וציום בחשאי
את הכלבים המיועדים לאיזמל המנתחים בנסיונות הנערכים בחיות
ךיי מראה היה מזעזע .כלב ענק
 1 1ניצב בתוך כלוב עשוי רשת־ברזל.
גופו של הכלב מילא בדיוק את תכולת
הכלוב ,שהיה חסר ריצפה מוצקה.
רגליו של הכלב האומלל יצאו מתוך
חורי רשתות הברזל של הכלוב ,הוא לא
יכול היה לשבת או לשכב בגלל גודלו
המיניאטורי של הכלוב .עמידה ,גם היא
היתה בלתי״אפשרית ,אלא ,אם עבר
כלב זה אימונים אקרובטיים להלך על
חבל רק .הכלב המבוהל עמד ונענע את
הכלוב בכל כוחו ,כשהוא מחפש קרקע

הכלבים שאינם שייכים לגזע
הלברדור לא זכו אפילו לתא בתוך
הביתן .הם מובאים לחצר ,מונחים שם
בכלובים דמויי הרשת ,עד שיילקחו
לניסויים.

אפרוחים
^4
בתיד בלנדר

________ מ א ת _______

נירה גל
מוצקה לרגליו ,אך לשווא .כתוצאה
מהנענועים הרבים נישפכו המים שהיו
מונחים בצלוחית קטנה בקצה הכלוב.
המראה המזוויע הזה לא התרחש
באיזה מקום נידח ופרימיטיבי ,אלא
באחד ממוסדות ההשכלה הגדולים
בארץ ,שהוא במיקרה גם מוסד דתי —
אוניברסיטת בר אילן ברמת־גן.
באוניברסיטת הדתית הוקצתה פינה
מיוחדת לבית־החיות שבו מחזיקים
חיות העומדות להישלח למעבדות ,שם
יערכו בהם ניסויים למיניהם .כאילו לא
די בכך ,הרי שעד שהחיות האלה,
שחייהן ממילא אינם שווים פרוטה,
יגיעו לשולחן הניתוחים ,מחזיקה אותם
האוניברסיטה בתנאים תת־אנושיים ,או
מוטב לומר תת־-וזייתיים ,במסווה
מצטדק ,כי הכל למען המדע והצלת
חיי״האדם.

עיניים מאשימות מתחננות ל ר ח מ י ם ^ ^ ^ ^ ^

^ גזעיים -
יממה
^

עם אחיו הקטנים ,נתונים בתוך כלוב דמוי צינוק שריצפתו רטובה והוא נדון להילקח אל שולחן הניתוחים .כל
פישעו שהוא נולד עם פגמים קלים הפוגמים באיכות הגזע .גור זה נדון מיום היוולדו לסבל ,עינויים ומוות.

^ אוניסרפיטה שתי דרכים
 €להשיג כלבים לניסויים .יש
כלבים שפעם היתה להם יד מלטפת
ובית חם ,אך הם הלכו לאיבוד ,הגיעו

הביתן הזה היא החכירה לסוחר־כלבים
ממושב• מזור ,ששמו מיקי וילנאי.
העיסקה בינו לבין האוניברסיטה היא

לתחנות־ההסגר של העיריות או של
המועצות המקומיות ,ונמכרו לאוניבר
סיטה .עם הזמן הפכה האוניברסיטה את

מ חנ ה

עניין הנסויים לעסק מסחרי .בקצה
האוניברסיטה הוקצתה פינה לבניית
ביתו״גידול לכלבים מגזע לברדור .את

ן * טודנט צעיר הלומד במגמה
הביולוגית באוניברסיטת בר־אילן
והרוצה בעילום שמו ,זועזע מן התנאים
שבהן מוחזקות החיות והוא מספר :״אין
בעיה למצוא אותן ,פשוט תלכו לפי
הנביחות והיללות המזעזעות את כותלי
האוניברסיטה .הסבל שהחיות עוברות
כאן הוא בלתי־יתואר במילים .הן
מוחזקות בתנאים נוראיים ,ללא מזון
מספיק ,מופקרות לקור ולרעב,
ההפרשות נשארות בתאים עד שמישהו
ניאות לנקות את הזוהמה .החולדות
הנמצאות כאן הן עצומות והן והריח
והזוהמה נוראיים .במעברות עצמן,
הסגורות כמובן לציבור ,לוקחים
אפרוחים ,משליכים אותם בעודם
בחיים לתוך הבלנדר ,ומרסקים אותם.
רסק זה דרוש להכנת מיני תרביות.
בכלבים מבוצעים ניתוחי לב וכלי־דם
ואותם שנשארו בחיים ,דינם להישאר
עם מומי לב .לעכברים מזריקים
כמויות גדולות של חיידקים כדי ליצור
בהם נוגדן־חיסון .ועד שמצליח הנסוי
גורמים למותם של אלפי עכברים .מה
שנעשה כאן בחיות נוגד את כל חוקי
האנושות״ ,מסיים הסטודנט המזועזע.
לפני יותר מ־ 10שנים התריע
העולם הזה על שערוריית הכלבים
המופקרים לקור ולרעב באוניברסיטה
הדתית) .העולם הזה  .(1846שילטו־
נות האוניברסיטה הבטיחו אז ,מתוך
פחד שתורמים פוטנציאליים יירתעו
ממתן תרומות לאוניברסיטה ,אם
תפורסם השערוריה ברבים ,כי המצב
יתוקן במהרה .העולם הזה הצליח
לחדור שוב אל זירת הניסויים האלה
ונוכח כי מאומה לא השתנה מאז.
לא רבים בציבור יודעים באמת,
אילו ניסויים אכזריים נעשים בבעלי־
חיים .רוב הניסויים נעשים ללא
הררמה ,כי המדענים טוענים שאין הם

לוויו ת
כי הלברדורים הגזעיים המוצלחים
נמכרים על־ידי הסוחר לכל המרבה
במחיר ,ואילו הגורים אשר נולדו עם
פגמים קטנטנים — כמו כתמים
ורודים בקצה אפם — אלה נדונו
להילקח אל שולחן הניתוחים ,וגורלם
הוא או להמשיך לחיות עם מומים
שונים ,או למות תוך יסורים.

דסדהן הזוועה ״י-״״•־״״״״

!ברדור .מיסדרון צר רטוב ,שמשני צידיו ממוקמים
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התאים .הכלבים שנועדו למסחר ,נמצאים בצד
ימין של המיסדרון ובצד שמאל נמצאים הכלבים
הפגומים שנועדו לשולחן־הניתוחים באוניברסיטה.

הביתן בנוי כמיסדרון צר ,שמשני
צריו ממוקמים כלובים קטנטנים .בכל
כלוב שלושה עד ארבעה כלבים
וברבים מהם גורים קטנטנים .הכלבים
עושים את צרכיהם בתוך הכלוב .בפינה
עומדת קערת המזון המעופש :הכלבים
הגדולים והחזקים אוכלים את מרבית
האוכל והקטנים נשארים רעבים.
הגזעיים והיפים מקומם בצד ימין של
המסדרון והפחות מוצלחים בצד שמאל
— ואסוציאציות היסטוריות הן
מיותרות .עיניהם של הכלבים מציצות
בעוגמה מבעד לסורגים ומחפשות
לשווא יד אוהבת שתיאות ללטפן .הם
לא יזכו לכך ,הם נידונו למוות.

יכולים להגיע לאותן התוצאות אם
החיה רדומה .לבדיקת מוצרים קום־
מטים ,לוקחים ארנבות ,מזליפים לתוך
עיניהן שמפו ,כדי לבדוק את מידת
עמידות העין בפני צריבת הסבון ,עד
שהן מתעוורות ,תוך ייסורים שלא
יתוארו.
יש השוברים רגלי חתול או כלב
ללא הרדמה ,כדי לבדוק כיצד מתאחה
העצם .במחלקות הפסיכולוגיות באוני
ברסיטת תל־אביב מכניסים לחתולים
אלקטרודות במוח ,כרי לבדוק את
התנהגותן .רק ב־&יסו מן המיקרים
מבוצעת בחיות הרדמה ,אולם גם אחרי
ההרדמה מתעוררות החיות כדי לסבול
את תוצאות הניסויים שנערכו בגופן.

הפטפים
*זורמים
הילדה פרידשטיין מאגודת
 /צער בעלי חיים יש דיעה
נחרצת על ויוויסקציה — ניסויים
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