
כלב!״ לרכוש צויר אמיתית ־ותינה
 כלב של במחיצתו החיים בנפרד. מהם
 שישה לי יש לעולם. משעממים אינם

אי הוא מהם אחד וכל בבית, כלבים
עצמה.״ בפני שיות

סם־ בשם שנה, בן אייריש־סטר, לאווה
 מייו־ תודה לו חייב משח, חברה, בו.

מ לארץ אווה הגיעה שנה לפני חדת.
 תאונה, ארעה לכלב סמבו. עם אוסטריה

 עברה בינתיים בו. לטפל לאווה עזר ומשה
 בסמבו. מטפלים עדיין ומשה ואווה שנה,

 בתל' אווה של השתקעותה ובאירגון
אביב.

 שבעליו זננהונר, ברנד מזן הכלב
מהתלה כולו קרן בארי, אותו מכנים

 בן גור אורן סיפר פלא,״ ״אין בות.
 מייוחד מפנסיון אתמול חזר ״בארי 11וד

 מטופל להיות במשמר־השבעה. לכלבים
 את המנהלת שרה, של המיומנות בידיד,

 בת שרה, אמיתית.״ התפנקות זוהי המקום,
 נכדיה, שלושת עם לתחרות הגיעה ,47ה־

משלו. כלב מהם אחד שלכל
 הדשא על רצו כתובות חילופי הרבה

 הכלבים. בין דווקא ולאו בגני־התערוכה,
 של תשומת־ליבו את משכה הבלונדית טלי

 של הרוטווילר רקם מתל־ברוך. ירום
 לא בכלל ״רקס ביניהם. רבץ יריב
 שהוא חושב אני חתיכות, על דעתו מביע

 צחק הקשוקח,״ הגבר מישחק את משחק
ירום.

 קונה גזעי וכלב גזעי ימני של ״שילוב
 בחיוך טען נערה,״ כל של ליבה את

ש־ גם ״מה מתל-אביב: שאובי ישראל
^ההיב0הד הבלונדית

אחריה. השווקים מיספר את מגדיל צמוד

הגנה, בשרוול עטופה שידו רוני, על מדגים זאב כלבבעיניים וצח
 גם קרבות התפתחו התחרות במהלך תקיפה. תרגיל

לרעהו. אחד שיניים חושפים וזאב, בוקסר כלב נראים מימין בתמונה הכלבים. בין

באוויר ויחוו
כי בתחרות, שהשתתפו ביותר

 זינוקי־כלביס של ראווה מיפגן עמד התחרות במרכז
 המבוגרים הכלבים אחד מפגין בתמונה חישוקים. דרך

1לחישוק. מבעד באוויר מרחף הוא במותניו. עדיין כוחו
 ההגנה אלוף הוא הבלגי, הרועה סטאר,

בישראל.״ וההצלד,

 מי עם יש
לרכל

מיש תרגילי הוצגו עצמה תחרות ^
 בסדר שבוצעו והגנה אילוף מעת, ■■

 התרגש מי להבחין היה קשה מופתי.
נו מפח*נפש בעליהם. או הכלבים יותר,

 מגזע שכלבו השש, בן טל, נחל רא
 מר־יש־ בתחרות זכה לא הבלגי הרועים

יבב. פה,״ יפה הכי הוא ״אבל ראל.
 עם של בעייה פעם אף אין זהבי לחיה

 בת הפודלית, רוקי את לי ״יש לרכל. מי
 כל על לשמוע שמחה והיא וחצי, השנה

מעניינת.״ התפתחות
 עצוב סיפור גם הכלבים בתצוגת היה

 יפהפיה, אפגנית מקסי, ושמה כלבה על
 את וחיפשה עצובות, בעיניים שהסתובבה

 באזור שבוע לפני שאבדה ליידי, אחותה,
לכו שהציע צעיר זוג גם היה תל-ברוך.

לכלבים. בית״קברות להקים לם
 וגבוהה, בלונדית יפהפיה, היא דורה

 אמיתית חתיכה להיות שכדי שהסבירה
 כמה פי מגביר ״זה כלב. לרכוש עלייך

ופו ברחוב, אחרייך השורקים כמות את
 חשוך בלילה לחזור של הבעייה את תר

הביתה.״ לבד
לעצ פתרו השמרטף השגת בעיות את

 בן ואורן, ,5ה־ בת הגר, של ההורים מם
 בן הבוקסר דון, של מינויו על-ידי ,9ה־

.ש זר כל לעבר שיניו שחרק השנתיים,
הקטנה. הגר אל להתקרב העז

 האגודה־הארצית ראש אנגלברג, משה
 הוא התחרות. את הנחה כלבים, לאילוף

 כלבים, תעשה הרחב הקהל בפני הציג
תר הציגו הכלבים בעצמו. אילף שאותם

נש הם בעליהם. על והגנה ראווה גילי
 ובסדר במהירות מאמנם להוראות מעו

מופתי.
 של סער הכלב׳שואל מד

 11ה־ בן אורן
מר־ישראל, בתואר בפארק בתחרות זכה
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