
אלכם ד״ר הווטרינרי רופא -י
 ״אני ידיו: את הרים |אקרמן

 לעשות. מה כבר לי אין זצטער.
יושמדו!״ הברבורים נפלה. :החלטה
 שלא לרגע נדמה היה מעיין ליוסף

 ״אתה חנוק: בקול שאל הוא נכון. טמע
 דוקטור הברבורים, 16 את ;הרוג

 ברבורים 16 תהרוג איר קרמן?1
 דוקטור וטרינר, רופא אתה :ריאים?
*קרמו?"
 מתפוצץ שהוא הרגיש מעיין יוסף
 הרופא של מחדרו יצא הוא בכעס.

 לטלפון, ומיהר ברמלה, :ווטרינר
 הברבורים את להציל אחרון :נסיון
שלו.

 קדימה ממושב חקלאי מעיין,
 כמה לפני לעסוק התחיל בשרון,

 לילדי בעלי־חיים ביבוא חודשים
 הגיע שבועות כמה לפני הקיבוצים.

 עורבנים 10ו־ ברבורים 16 של מישלוח
 נמלים על האחראי הווטרינר מהולנד.
 להעביר הורה אקרמן, ד״ר והסגרים,

 לתחנת־ההסגר עופות־המים את
ברמלה.

 את לשכנע אקרמן ניסה תחילה
 ואת הברבורים את להחזיר מעיין

 כמקובל אולם, להולנד. העורבנים
 אפשרות היתה לא זה, מסוג בסחר

 אחרי עופות בחזרה יקבלו שההולנדים
 מאז שעות 13מ־ יותר עברו שכבר
ארצם. הגיעם

 ״יש אקרמן: הווטרינר של ההחלטה
 האלה!" החיים בעלי את להשמיד

■4 6 ..—............
ברמלה תחנת־ההספר

אלמנטריים תנאים אין

 בערי־חיים שד חיים להציל תפקידם כי זכר! לא ברמלה הווטרינרים
שראל ״מה, שאלו: וההולנדים ציפורי□?״ גם עכשיו הורגים בי

 תעודות לי ״יש זעק: מעיין
 של והווטרינרים החקלאות ממישרד

 ואינן בריאות שהציפורים הולנד,
ממחלות!״ סובלות

 הוראות לי ״יש התעקש: אקרמן
 של הראשי הווטרינר שימשוני, מד״ר

 16 את להשמיד יש מישרד־החקלאות.
 10 את גם להשמיד יש הברבורים!

העורבנים!"
 זוגות 40 של יבוא לי ״אישרתם

 את לי ״אישרתם מעיין, ענה ברבורים,״
 המישלוח כל את קיבלתי ולא הבקשה

 ברבורים הורגים אתם מדוע בבת־אחת.
מדוע?" בריאים?
 ליבוא חד־פעמי היתר לך ״היה

 צריך היית והעורבנים, הברבורים
 קיבלת שכבר אחרי בקשה. שוב להגיש

 צריך היית ברבורים, של אחד מישלוח
פג.״ הראשון ההיתר שוב. לבקש

 תוך היתד ^
שעה חצי ^

 מרוז, מ׳ לר״ר מייד טילפן עיין ף{
 עופות למחלות הראשי הרופא

בש טיפל, אשר במישרד־החקלאות,
 של מההסגר בשיחרורם עתו,

 ההסגר הראשון. מהמישלוח הברבורים
 מישקו ליד מבודדת, ברפת אז סודר

 הווטרינרים קדימה. במושב מעיין של
 שבתחנת־ההסגר למעיין הסבירו
 את .להחזיק אפשרות אין ברמלה

הסגר בתנאי שלו הברבורים




