
״״־׳״ז־- בגן־שמואל התנינים מיפוץ
שלוש הוקמו בחווה עבה. בחומה שגודרה שחורה, ביצה אדמת על הוקם

 אשר התנינים, 210 שורצים שבהן מפרצים. עם מטר, שני בעומק בריכות
 רק האוכלים תנינים, קיבלו שעבר בשבוע רק לארץ. שבועיים לפני הובאו
שבשומרון. גן־שמואל בקיבוץ החדש בשיכונם מזונם את לשבועיים, אחת
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ותנינה. פרי, חני את לשאת מד

סול הקימו מהחפירות שנאסף כעפר
 כדי הבריכות. מסביב לא־תלולות לות

 קדהחפירה החופים. שטח את להגדיל
 קטנים. מיפרצונים כולו אלא ישר. אינו

 אי הותירו אף בריכה כל של במרכזה
 לרבוץ התנינים יוכלו עליו שגם קטן,

להנאתם.
העומ המים נקיון על לשמור כדי

 הוכנסו מתחלפים) שאינם (כמעט דים
 הנקראים דגיגי־כסיף, רבבות לבריכות

 ״עובדי־ בארץ עובדי־המרגה על־ידי
)48 בעמוד (המשך

ס 077/1 ז י ל א י צ ש ו
מרכז עמית. דדה שנשאל ך*
 .מה גן־שמואל: קיבוץ של המשק ^■

 שאתם חוות־התנינים בעניין האמת
 בכתפיו דדה משך להקים?״ עומדים

 מקורם סיפורים! הכל .סיפורים! וחייף:
 שגדל ילד־חוץ של הפורה בדימיון
להפ דאג העיתונאי ■ואביו בקיבוץ.

 לנושא. וחבריו דדה התייחסו כך צתם.
חברי״המשק. לפני אז שהועלה

 ליד האחרונה בשבת כשפגשתיו
של חוות־התנינים את המקיפה החומה

 אמר: הפעם אך דדה. חייך שוב המשק,
למציאות!" הפך .הדימיון

 הוסיף: רציני משק מרכז כל כמו
 התנינים לעניין עדיין להתייחס .צריך

 נראה שאספנו מהנתונים אבל בזהירות.
 כשמחק־ היום. זה. לענף רב סיכוי שיש
 מענף־ מלבד כלום. מרוויחים לא לאות

 להימור, הפכה התעשיה וכל הכותנה,
 חלק הם התנינים גם במניות. כמו

והסיכון." מההימור
כתפיו, מעל ילדו את הוריד דדה

 חברים עשרות הבריכות. לעבר והצביע
 בחיות להתבונן באו הסביבה ותושבי

 החווה את המאכלסות המשונות,
 מעברו זמן־שיא תוך שהוקמה המוזרה,

ואדי־ערה. כביש של השני
 של דונם 20 על משתרעת החווה

 שגודרו. ביצה, ארמת שחורה, ארמה
 איזור בין חוצצת וגבוהה עבה חומה

 המקיף שביל־השרות, לבין הבריכות
החווה. את
מטר. משני יותר עומקה בריכה כל

 גחול שרופד בלבד, לה המיועד לתא נזקקת תנינה כל
 גדולה לאטרקציה המקום הפך עכשיו וכבר רך.

האחרונה בשבת שבאו (משמאל), גן״שמואל לחברי
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הביצים. את הנקבות תטלנה שבו המקום את להכין
י 34 _
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תבור. אלון - ילד־חוץ של בדימיונו הוא תנינים לגידול החווה על סום


