
 הברבורים הועברו לכן אלמנטאריים.
 של למישקו הישר מנמל־התעופה

 על השגיח מרוז ד״ר בקדימה. מעיין
ההסגר.

 ד״ר ההסגר, את סיימו כשהברבורים
 ואחרות דם בדיקות להם ערך מרוז
תעודת־השיחרור. את. ונתן

 ד״ר מוכן ״האם מעיין: ביקש עכשיו
 הסגר תנאי בקיום שוב לטפל מרוז

 הברבורים עבור בקדימה, חוקיים
השני?״ במישלוח שהגיעו

 מרוז ד״ר הסכים מעיין, לדברי
 תחנת־הסגר הקמת על שנית לחזור
 הברבורים עבור בקדימה, זמנית

להשמידם. רצה שאקרמן
 לווטרינר חזרה רץ מקדימה היבואן

 מתנגד אינו מרח שד״ר לו מסר אקרמן,
 אם ולבדוק לקדימה שוב לצאת

 להסגר מתאימים תנאים שם קיימים
 בשלו: נשאר אקרמן אבל הברבורים.
 הם יושמדו. הברבורים נפלה. ״ההחלטה

וטרינרי.״ היתר ללא ארצה הובאו
 ארנון ד״ר של אנשיו היו רצה, אילו

 מסדרים הראשי, הווטרינר שימשוני,
 פחות תוך דלוה, היבוא היתר את מייד
 ממישרדו הנסיעה משך — שעה מחצי

 לתחנת־ עד בבית־דגון שימשוני של
ברמלה. ההסגר
 כספי קנס בהטלת מסתפקים היו הם

 על שהסתמך מכיוון מעיין, יוסף על
הראשון. היתר־היבוא

 בהיותם שלמדו הווטרינרים, אך
 הצלת הוא שלהם שהמיקצוע צעירים
שיש החליטו בעלי־חיים, של חייהם

כנען וטרינר
המנדט מימי תקנות

 המוגן הזה האציל העוף את להשמיד
העולם. ארצות ברוב

 ליצואנים מעיין הודיע ברירה באין
 השמדתם על באפלדורן, ההולנדים

 התגובה הברבורים. של הצפוייה
 עכשיו הורגים בישראל מהולנדני״מה,

ציפורים?" גם
 גם הגיע יותר מאוחר ימים כמה

 מבקשים ״אנו מהולנד: דחוף מכתב
 של וכתובתו המלא שמו את לקבל
 ההוראה... את שנתן בממשלה האיש

 עופות או חיים בעלי רוצחים הם אם
 והמיסמכים 100$ הוא מצבם אשר

 מעשה זה — 100$הם אליהם הנלווים
החוקים.״ כל את הנוגד

 שיפנו הודיעו גס ההולנדים
 את שם ויגישו ישראל לשגרירות

תלונתם.

 ,החלטתי
להשמידם!" ^

ץ  שהווטרינרים לכך גרם ה ץ
 שנשלחו ברבורים לחסל #■/החליטו

 חתומות תעודות־בריאות עם לארץ
 הולנד? של הווטרינרי השרות על־ידי

 בתחנת־ הווטרינרים משמידים מדוע
בריאים? בעלי־חיים ברמלה ההסגר

היתר: בין למעיין, אקרמן ד״ר כתב
מהו עבורך שהגיעו הברבורים, 16״

 (ללא לחוק בניגוד לארץ הובאו לנד,
 אפשרות לך ניתנה וטרינרי). היתר

הצהרת אבל המוצא, לארץ להחזירם

 לעשות באפשרותך שאין בכתב, לפני
 הושמדו הם ברירה בלית זאת.

 ברמלה.״ לבעלי־חיים ב״תחנת־ההסגר
 שבאותו העורבנים לעשרת ואשר
 היתר ללא ארצה הובאו הם גם מישלוח:
 יכול אינו שמעיין וכשהתברר וטרינרי,
 פעלו המוצא, לארץ להחזירם

 בהמשך שכתוב כפי הווטרינרים,
 במטרה להאכילם, ״הפסקנו המכתב:

 עם יחד היום, למחרת להשמידם
 עשרת כל נמצאו בבוקר הברבורים.
 מתקדם ריקבון בגלל מתים. העורבנים

 הגופות הועברו לא בסירחון, מלווה
 החלטתי אלא מעבדתית, לבדיקה

במקום.״ להשמידם
 אחר לכתוב, שכח לא אקרמן ד״ר
 טובה.״ שנה ״בברכת המעשה, פירוט

 הסיבות את הזכיר לא אקרמן ד״ר
 עלו אלה הברבורים. לרצח האמיתיות

הרופא כנען, מיכאל ד״ר עם בשיחה

מעיין יבואן
הווטרינריים לרופאים שאלות

מיקלחת
המוות

* בעלי יבואן של תקלות ך
 עם מעיץ יוסף )החיים י

 הגיעו לא עדיין ברמלה הווטרינרים
 להביא שהתכוון מעיץ, לקיצן.

 ועופות צבאים קופיפים גס מהולנד
להסת ורצה בעתיים נואש פלמינגו,

 הבמבי (כמו עופרים ביבוא פק
למישלוח). הכנתו בעת משמאל,
 כי למעיין הודיעו מרמלה אולם

העופרים. את לייבא יוכל לא
למה?

 שמורות־ רשות השאר בין כי,
 העופר אם הסיבה: מתנגדת. הטבע
 בקיבוץ, מפינת־החי לברוח יצליח

 במהירות להתרבות עלול הוא
למצופה. ובניגוד פיקוח ללא ביערות

 היתה זאת אס הבין לא מעיין
שאל: הוא רצינית. תשובה או בדיחה

 ״אינני כנען. ד״ר סיפר להשמידם,״
 לא אני הברבורים, הושמדו איך יודע

 שיטות יש ברבורים. מרעיב הייתי
 בעלי־חיים, להשמדת הומניטריות

בזריקה. אותם להמית אפשר
 יודע אני נעשה. זה איך יודע ״אינני

 אקרמן לד״ר אמר שימשוני שד״ר
 הן התקנות התקנות. לפי לפעול

."1945מ־ המנדט, מתקופת
 תחת הברבורים, הוחרמו לא מדוע

שיושמדו?
 אומר היה מה להסתבך. רצינו ״לא

 שלו הברבורים את רואה היה אם מעיין
 שהיינו אחרי אחר, מישהו אצל

אותם?״ מחרימים

ההולנדית הבריאות תעודת
למשק מנמל־התעופה

 ויצוא: ליבוא הראשי הווטרינרי
 לא ברמלה בתחנת־ההסגר פה ״הדברים

 תנאים. פה אין המנדט. ימי מאז השתנו
 שלושה חדרים שלושה בן קטן בניין זה
 שום פה לנו אין מטרים. שלושה על

 לברבורים. הסגר לבצע אפשרות
 בדיקות לערוך יש לציפורים

כאן.״ לבצע שאי־אפשר
 ייבוא מעיין ליוסף אישרו זאת ובכל

 להסגר שנשלחו ברבורים, של ראשון
 שנית חזרו לא מדוע בבית. אצלו

 למעיין שניתן ״האישור הזה? להסגר
 ״היה כנען. ד״ר הבהיר חד־פעמי,״ היה
נסיוני.״ ליבוא אישור זה

 הושמדו הברבורים פשוטה: בלשון
 היו לא שהם מפני הווטרינרים על־ידי

 ברמלה, התנאים בגלל מסוגלים,
 הנסיון על לחזור לעופות. הסגר להקים
 בכפר־קדימה הסגר הקמת — הקודם

 בכבודם פגיעה בכך ראו כי רצו, לא —
העצמי.
כשהוחלט בארץ הייתי לא ״אני

 אם משלים כווטרינר, הוא, כיצד
 ד״ר התגונן למוות? הברבורים הרעבת

 בריאותם על לשמור חייבים ״אנו כנען:
 את שנפעיל בכך המדינה, אזרחי של

 בעלי־ של מחלות למניעת סמכותנו
חיים.״

 של התעודה את ראה לא כנען ד״ר
 מישרד־ של הווטרינרי השרות

 על שהעידה ההולנדי, החקלאות
בארץ. היה לא הוא כי העופות, בריאות

 משמידים הם ^
גסטוטים

 ארצה, כנען ד״ר חזר אשר ^
ש ק בי  לערוך שימשוני ד״ר ממנו ^

 עשרת של מותם לגבי חקירה
 שד״ר אחרי בתחנת־ההסגר, העורבנים

להאכילם. להפסיק הורה אקרמן
שלא מפני התבצעה, לא החקירה

 העלול נמר, או נחש הוא העופר האם
ישראל? אזרחי של חייהם את לסכן

 תשובה. מעיין קיבל טרם כך על
 מייבא שהוא פעם כל ובינתיים,
 עבור בעלי־חיים של חדש מישלוח

צרות. לו יש הקיבוצים
כמעט ספר הוא האחרונה, בפעם

 בחדרי״הה! שמתו ציפרים 20
 מיב זרק העופות שמאכיל אחרי

 נרמס ותו העופות של ראשיהם
הריצפה. את להרטיב במקום

 ל* איפשר לא הצפוף המקום
 וו הזו, סהמיקלחת להתייבש ריס
מתו. מהן

 הציפורים גוויות לחקור. מה כבר היה
במקום. הושמדו

 בגלל מתו שהציפורים ״כנראה
 לפני שקיבלו בלתי־מתאים אוכל

 ד״ר הסביר אותם,״ להרעיב שהתחילו
 לרמלה הביא הזה המזון ״את כנען.

הווטרינר. הבהיר מעיין,״
 הסתכלו לא שהווטרינרים זה איך

 בחצר העובד הפועל שהכניס מה על
 בקא- החיים לבעלי בתחנת־ההסגר,

ראנטינה?
תשובה. אין
 כיצד אחרת: לשאלה תשובה גם אין

 16 וטרינריים רופאים דוחסים
 לתוך גדולים, עופות־מים ברבורים,

 שלוש על שלוש של בגודל אחד חדר
 וציפורים עורבנים עם יחד מטרים,
 אוויר, די ללא אור־יום, ללא — אחרות

 בגלל לזוז יכולים אינם כשהברבורים
היבשה. הריצפה על הצפיפות,

 היסו! את יעברו הברבורים ואם
 שלו יומיים תוך ימותו ולא האלה,

 אל כשייכנס מייד ימותו הם —
 ובהוו בידו, כבד פטיש הפועל,

 גולגלותי את ירוצץ הווטרינר
חזקה. במכה

 אק לד״ר ״הלכתי מעיין: סיכם
 וטו אתה איך — אותו ושאלתי
 ה בעלי־חיים, חיי להציל שצריך

ברבורים?
 הוו ״קיבלתי אקרמן: ענה
 ו׳ שלי הדעת שיקול לפי לפעול

 ש הראשונה בפעם לא זו התקנות.
 פ בעלי־חיים. להשמיד נאלץ

 בחי כנסיה של עיזים השמדתי
 לתקו שגרם כמעט והדבר

 נאל] אחרת פעם דיפלומטית.
רולר. אלף 25 שעלה סוס להשמיד

זוהר מרסל

בגבעת־חייס ברבורים
הקיבוצים לילדי מהמושב




