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 גורמות הדתיות ״המיט־גות
ממני!״ יותר מהדת לריחוק

 בתעמולת־הבחיתת!״ אדם בזמר תשתמש ״המפד״ל
 באילו היה צראה ראשון במבט העיתונים. כותרות אמרו
 המצליח. הזמר של שרותיו את הדתית המיפלגה שכרה

 את המראים קטעים להציג היא שהכוונה התברר אחר־כן
 להדגים כדי אדם, של בהופעותיו בני״נוער של ההיסטריה

הנוער. הידרדר כמה עד
הידרדרות! אכן אדם. את שאלתי דעתך! מה
 לי יש מה אפילו. טובה, בדיחה כבדיחה. לי נראה העניין כל
 אלי שניגשו בחורי־הישיבה שלושה על לספר אולי להם? לענות
 אני להופעות? ומגיעים בישיבה לי מאזינים שהם ושסיפרו השבוע

 הלומדות מבנות מקבל שאני מיכתבים להם להראות יכול גם
דתיות. בפנימיות

שלילי? סמל שאתה חושב אתה •
 יש במערכת־בחירות אבל ככה. חושבים הם שגם חושב לא אני
 להם שחושבים. במה תמיד משתמשים ולא יחסי־ציבור, הרבה
 הסיבה אני שלהם. הקהל על ככה לעבוד להם שטוב כנראה, נדמה,

 גורמות הדתיות המיפלגות לאלוהים? מגיע לא הנוער שבגללה
 לא־מו־ יותר קטעים יש בתנ״ד אני! מאשר יותר מהדת להתרחק

שלי! בטקסטים מאשר סריים

שינוטדר ספורט שר ״בעד
מהפוליטיקה!״ לגמרי

 ממשלתי מישרד הקמת על תעמוד העבודה ״מיפלגת
 זינגר, אפריים אמר שר,״ יעמוד שבראשו לענייני־ספורט,

המערד• של ועדת־הספורט יו״ר
לבחי במצע־המערך הספורטיבי החלק את הציע זינגר

 לחובבנות. המיקצוענות בין ההפרדה בו מוזכרת רות.
 המיק־ כשהספורט השניים, בין להפריד תתבע המיפלגה

באח שישאו אנשי-מיקצוע, של עמותות בידי יופקד צועני
 הוא להתערב המעדן מבקש שבו נוסו׳ תחום אישית. ריות

ספור הצבאי. שרותם בעת המחוננים הספורטאים טיפוח
 שלוש במשך הצבאי השרות עקב ״נעלמים״ רבים טאים
 של מחלקת-הכדודגל יו״ר לאופר, דני את שאלתי שנים.
תל-אביב: מכבי
הזה? הספורטיבי המצע על דעתך מה •

 אבל לענייני־ספורט, שר של בקיומו מצדד אני טוב. הרעיון
 לו שיהיו חשוב מפוליטיקה. לגמרי ינוטרל שמישררו בתנאי
 והוא מאחר ולפעול. לשנות סמכויות מבחינת וכוח חזקות שיניים

 על-פי להיות צריכה בחירתו דר!״ גס בלתי־מיפלגתי, להיות צריך
 ביר הטובה בצורה נהם לתפקד ויכולתו בענפי־הספורט •כישוריו

תר.
 מרכזי-הססורט ושלושת מאחד יתפקד, כיצד •
 לפוליטיקה קשורים — ובית״ר מכבי הפועל, —

הישראלית?
 נעל היותו הוא ולחוקק, לשנות יכולתו על נוסף השר, של כוחו
 המרכזים השונים. המרמים לכספי מעבר כספי וטח תקציב

 בענפי־ הקבוצות את מחזיקים ואלה מהטוטו, רבים כספים מקבלים
 בעזרה מיגרשי־אימונים, בשיפור גם יטפל השר השונים. הספורט

 מועדפים, בתנאים לקבוצות הלוואות במתן במצוקת לקבוצות
ענפי״הספורט. בכל

 לחוב* מיקצוענות בין מההפרדה חושש איגד •
בנות?

במכבי, המצב וכך כאלה, עמותות בעד אני להיפר! חושש??

 הנדנים עם אינה ״הבעיה
א ״ עם אל הם! בערי

הפס ולפני ליום־הכיפורים, ראש־השנה שבין בהפוגה
 כלבי־ישראל גם יחגגו לחג״הסוכות, המיועדים טיבלים

 בינלאומית בתערוכת־כלבים מהעולם וכלבים־אורחים
 יטלו הגזעים מכל כלבים 900 בתל״אביב. בגני-התערוכה

הת ״כוכב בתואר יוכתר בתחרות שיזכה הכלב חלק. בה
 זוכה בינלאומיות, תערוכות בשלוש הזוכה כלב ערוכה".
בינלאומי״. ״אלוף בתואר

ה הפעם זו הנערכת בתערוכה, ישפטו שופטים שמונה
 מדרום־אפריקה, מגרמניה, מהולנד, שופטים יגיעו סב.

ישראלי. שופט גם ויהיה משבדיה, מבריטניה, מפינלנד,
בתח הישראלי כשופט שישמש מהרשק, לאבי פניתי

 בתחרויות- שופט למעמד מגיעים כיצד אותו ושאלתי רות,
כלבים.
 למועדון- מגיע אתה מסויים בשלב שלך. הכלב את מגדל אתה
 הישראלית בנזידרשה לומדים אחר־כך הכלב. גזע לפי כלבים

ופ תנועה גנטיקה, אנטומיה, לומדים שנתיים במשך לכלבנזת.
 ואתה עליך, ממליץ המועדון אחר־כך הכלבים. של סיכולוגיה

 צריך בסוף ותיק. שופט של פיקוחו תחת התמחות לעבור מתחיל
מסכמת. בחינה לעבור
 תעו־ לקבלת ועד הדרך מתחילת עובר זמן במה •

דת־שופט?
שנים. שש של לתקופה להגיע יכול זה
 של מהפסיכולוגיה שונה הכלב של הפסיכולוגיה •

בני־האדם?
 התינוק אחיזת תנועת למשל, כך, מהכלבים. למרו בני־האדם

שלהם. הגורים על הכלבים מגינים שבה מהדרך נלמדה
פסיכולוגי? טיפול עוכרים כלבים •

בס־ בדרך־כלל הכלב מיוחדות. קליניקות יש בארצות־הברית

דוג
שלילי? דבר היא ההערצה תופעת •

 בכל קורה וזה בגיל־ההתבגרות, טיבעי דבר זה הערצה לא.
העולם.

 כדי להשתמש, להם ממליץ היית דמות כאיזו •
מוסרית? הידרדרות להמחיש

 דמויות למצוא בעייה לא זה אבל בשמות, לנקוב רוצה לא אני
 אני שאצלם. השחיתויות עם אולי, שיתחילו, שלהם. במחנה כאלה

בני־נוער. בהשחתת ולא בתרבות, מתעסק
הזה? העניין בגלל כבוחר אותך הפסידו המפד״ל •

 דבר שום לי שאין למרות להם, מצביע הייתי לא הכי בלאו
 אני, משלהם. שונה תרבות מכבדים לא שהם לי מפריע רק נגדם.

שלי. ליחסי־הציבור במפד״ל משתמש הייתי לא אופן, בכל
כרם) (שי

ספורט
מתפ המנהל שבו שבמצב חושב אני אגודה. נקראת שהיא למרות

 כי יותר, רבה תהיה ההצלחה אישית, אחריות של בסים על קד
 בכל תשתדל אתה שלך, הפרטי העסק הופכת קבוצה שאותה ברגע
דיווחי. כעסק תשגשג שהקבוצה מחיר
 מוכשרים שספורטאים בטענה אמת יש האם •

הצבא? בתקופת נהרסים ומצליחים
שר־ספורט. של לנושא מתקשר גם זה שוב,

שכזו? כחקיקה שיעוגן רוצה היית ומה •
 להגיע במיוחד המצטיין שאינו לספורטאי לאפשר חקיקה ררך

 בפציעות להכיר והתחרויות, המישחקים לכל האימונים, טגי לכל
 ברורים, קריטריונים שייקבעו חשוב שטחה. די כתופעה ובפגיעות

בחלו התחשבות באותה שזכאי הספורטאי מיהו לקבוע כדי
רכטמן) (עודד קי׳•

חיות
הבעלים. עם היא הבעיה דר,

כארץ? יש קבוצות־גזעים כמה •
גזעים. קבוצות 10 יש
ישראלי? גזע יש •

.30ה־ שנות בסוף בארץ פותח הכנעני הגזע

בתערוכות? כלבים בין שידוכים יש •
 מיקצועי, אדם יש לגזעים ספציפיים במועדונים בדרך־כלל

 משלו. סטנדרטים יש גזע לכל הרבעות. על להמליץ שמתפקידו
זיווגים. ליצור גם השאר בין נועדו תצוגות־היופי

לבני־אדם? גם הזו השיטה על. ממליץ אתה •
תעודות־יוחסין. אין שלבני־אדם מכיוון בעייה, זו

עין־דור) (יוסי
— 37 ■


