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חוד 18 (בן פודי את בזרועותיה מחזיקה

 וזכה צעירים״ ״מנצח שהיה מי שים),
בוגרים. שלישי מקום במצויין, הפעם

ז הרכז אונלי
להתחרות. ולא להיראות באה הרפז, תמר של !
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אחי אר,

 הילד ביניהם ילדיה, כל אח ליריד הביאה מאשדוד דריי מישפחת
 ג׳יי־ האפגאני והכלב שוקולד, פודינג אכילת אחרי המתלקק דותן, י *י

ורעמסס. פיתום שישמס שניים גס האפגאניס בין סו־אלן. האפגאנית הכלבה של ה

 אטקינסון: המשיך בטובתו.״ רק ורוצה
 ספק, אין שונות. בארצות לשפוט ״הרביתי

 ביותר הטובים הכלבים בבריטניה, לנו,
 העולם היא אנגליה ולכלבים, ובעולם.

 אבל האפשריים. שבעולמות ביותר הטוב
 כבר שפטתי להתבייש. מה אין לישראלים

 מפותחת, הכלבנות שבה בדרום־אפריקה,
 כאן הרמה אתכם. להרגיע יכול ואני

יותר. גבוהה
 רמת־ לא זה כאן צריכים שאתם ״מה
 תצוגות יותר אם כי יותר, גבוהה תזונה

 לומדים. מתצוגות מיקצועית. ועיתונות
 ולבעליו לכלב חברתית הזדמנות זוהי

השני.״ את האחד להשוות
ולהיר להראות ״להיפגש רייבן: -ד״ר

 ביישן, כלב לי היה חשוב. זה — אות
כל בחברה, עימו לצאת יכולתי שלא

 במכוון אותו לקחתי היה. ופחדן מסוגר בך
 הגדולה בהמולה וחזור הלוך בשוק, לטייל

 לאט- אנשים. של ובדוחק ברעש ביותר,
ומפחדיו." מביישנותו השתחרר לאט

 כל לתצוגה הולך ״כשאתה אטקינסון:
 כדי לעשות אפשר מה לומד אתה שבוע,
 שבשכונה, בפאב אצלנו, כלבך. את לטפח

 משהו, שותים באים, שבוע. כל תצוגה יש
 ומשווים. השולחן על הכלבים את מעלים
 לעשות אפשר — לכאן באים הילדים אפילו

או הישראלים אתם הרי בישראל, גם זאת
אחרים״. של מנסיונם ללמוד הבים

 על בעברית שנאם מגרמניה, וייס קלאוס
 כי ליפאן התכוון ולא העולה, ארץ,השמש

 מאוד, אנגליים שופטים ושני לישראל, אם
דב כמה ואמרו בשבוע שהותם שהאריכו

 הכל־ מן התרשמויותיהם על מאלפים רים
 למען במיוחד המתפתחת, הישראלית בנות
זה. מדור

 לז לנו הצטחק טוב?״ כלב זה ״מה
 שיפוט (זירת בריטניה מקנט, אטקינסון

 פעם שראיתי זוכר ״אני טרייר), כלבי של
 הוא אבל מאוד. טובים נתונים בעל כלב
 בלבי, אמרתי ועלוב. מוזנח כל־כך היה
 סבון כמו דברים בעולם קיימים הרי

 וכל טיפול לו תן ומיברשת. מסרק ומים,
מר טיפול המקבל כלב יובלטו. מעלותיו

 הולך אחרת, עומד הוא יותר. גאה גיש
 טובה. יותר הרבה יציבה לו ויש אחרת

 מטופלים להיות אוהבים הם ספק, אין
יפים.״ להרגיש אוהבים הם שצריך. כמו

 רגליים, ארוכי (כלבי־ציד רייבן ד״ר
 ריט־ גולדן ;כלבי-רוח !קוקר־ספאנייל

ש בכלבים פוגש אני ״לפעמים ריבר):
שונ פשוט אותם. שמורטים סובלים אינם
 אתה אם המריטה. מלאכת עצם את אים

 אתה מה יודע אתה כי הדגשה להם נותן
 ונותנים זאת :מרגישים הם איתם, עושה

חשו כך כדי עד אותם. למרוט אפילו לך
בעצמך בטוח שאתה ההרגשה לכלב בה

* . ..

כדורי סוזי
סוד

כדורי, עידו של שבע, בת יפהפיוד (״לאסי״) ,קולי כלבת
 את מכבד עידו אושה. מקיבוץ שנים, 6נו־ יותר קצת, בן

שמחיה. של רמת בנביחה כך על לו •הודחה סוזי שניהם. על האהובים בחטיפים

מאח

 שרעבי ■קוחיאל דייר
פיינרו ועדנה

אובע על אנשים
 נרגע טרם הישראלי הכלבנות עולם

 מה בתולדותיו. ביותר הגדולה מהחגיגה
 הכלבים תערוכת המיקצועי בשם שכונה

 נובח עם ברוב שנערך הבינלאומית,
 לשם זכאי שבתותיים, לפני ביריד־המיזרח

 הטא־ שתערובת כמו בדיוק וכלבו״, ״אדם
 ומעונו. אדם נקראת והחרסינות פטים

 שבאו זעירים פינצרים כאן? היה לא מי
ואר קרונוע עם הולנדי שידוכים, לחפש

 לישראל שעלו בלודהאונדס כלבי בעה
 ננסים יורקשייר־טרייר כלבי נקבות, לחפש

 מהודרים פודלים בשיער, סירטונים עם
 עם לרגליים, צווארונים של תיספורת עם

 מית־ אקסטרא־ווגאנדיות, ראש סיכות ובלי
המ גרמניים, רועים עם מיקצועיים חרים

 וכל מתלמיד־חכם, יותר לאדוניהם צייתים
 ה־ עם שהסתובבו מחפשי־תהילה, מיני

 שו־ כאורך ארוכה בגאווה שלהם ״גזעיים״
שלהם. שלת־ד,יוחסין

אגו של ללב נוגעת נציגות כאן היתה
נדי עצות כמה שחילקה אס־או־אס, דה

 שחילקו מזון, חברות ושל חינם, בות
 שבעתיד בתיקווה חינם, כמעט דוגמות

 או בונזו לו שתיקנה הכלב עליך ילחץ
 את לו להשמיע שתפסיק ודק דוגלי,

 היתה ריקה. בטן על הזה הנובח הפיזמון
 שהעניקה הירש, אווה הספרית אפילו כאן

כפו גנדרניים למתחרים אחרונים שיפוצים
 כדוגמניות־יופי ואלה — טרייר או דל

 להיות וביקשו השולחן על עמדו דבר לכל
יפים. שיותר כמה

 ה- (האגודה ה־י־ל של אורחיה גם היו
ביניהם השופטים, לכלבנות) 'ישראלית

הדרי וס
את.אושי, לשלום

 בעליו, עם בא חודשים, שיבער! הכל בסך שגילו הדני־הענק, רם,
 מברך הוא כאן סם. רם, של אביו את המגדל המאלף הדרי, אלי

הררי. רם של מגודלו נבהל שלא וחצי שנה בן טרייר ורקשייר


