
 

 

 

 

 

 

 נוהל שופטים 

 8/11/21 מעודכן לתאריך
 

 כללי  -פרק ראשון 

 

  נוהלמטרות ה - 1

 א. הגדרת מבנה ופעולת חבר השופטים ומוסדותיו.  

 

 ב. הגדרת סוגי שופטי הצורה, זכויותיהם וחובותיהם.  

 

 ג. קביעת תהליך הכשרת והסמכת שופטי צורה בישראל. 

 

 זה הינו נספח וכפוף לתקנון הי"ל ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  נוהלד. 

 

 .  FCI -זה כפוף לתקנון השופטים של ה נוהלה. 

 

 הגדרת סוגי שופטים   - 2

 

 זה.   נוהלא. שופט גזע: מי שהוסמך לשפוט גזע אחד או מספר גזעים, בהתאם ל

 

 .  FCI-מי שהוסמך לשפוט קבוצה אחת או מספר קבוצות לפי חלוקת קבוצות של ה -. שופט קבוצה ב

 

   FCI -שופט שהוסמך לשפוט את כל גזעי הכלבים המוכרים של ה –ג. שופט מקיף 

 

בחו"ל ולהעניק בהן    FCIשופט )גזע, קבוצה או מקיף( הרשאי לשפוט בתערוכות  –ד. שופט בינלאומי 

   .CACIBתואר 

 

שופט שהוסמך ע"י הנהלת חבר השופטים ואושר ע"י הנהלת   –ה. שופט מבדקי עבודה ואופי לכלבי ציד 

 הי"ל, לשפוט במבדקי עבודה ואופי לכלבי ציד.  

 

 מוסדות:   –פרק שני 

 

 חבר השופטים:   - 1

 

במסגרת  זה ותקנון הי"ל, והכולל את כל שופטי הצורה  נוהלא. חבר השופטים הינו גוף הקיים מתוקף 

 פעילים ובלתי פעילים.  –ההי"ל 

 

 . נוהלב. חברים בחבר השופטים הינם שופטי צורה שהוסמכו ע"י הי"ל בהתאם ל

 

 ג. החברות בחבר השופטים אינה כרוכה בתשלום דמי חבר.  

 

 מליאת חבר השופטים:   - 2

 

לדון ולהחליט בכל  א. מליאת חבר השופטים הינה הסמכות העליונה של חבר השופטים. המליאה מוסמכת 

 ענייני חבר השופטים ולהתוות מדיניות והנחיות.  



 

 

 

 

 

 

 

 

ב. במליאת חבר השופטים , חברים מן המניין ובעלי זכות ההצבעה הם שופטי צורה פעילים בלבד. שופטי  

 צורה לא פעילים הינם ללא זכות הצבעה. 

 ג. סמכויות המליאה:  

 

 . בחירת מוסדות ונושאי תפקידים בחבר השופטים.  1

 

 . אישור מינוי שופטי קבוצה ושופטים מקיפים.  2

 

 ת ויעדי פעולה להנהלת חבר השופטים.  . קביעת מדיניו3

 

 . המליאה משמשת גוף ערעור עליון להחלטות הנהלת חבר השופטים.  4

 

ד. ההצבעות במליאת חבר השופטים הן אישיות וגלויות. חובה לקיים הצבעה חשאית במידה ודרש זאת 

 כוח.   יייפויחבר מן המניין. אין במליאה הצבעה עם 

 

ה. ישיבות מן המניין של מליאת חבר השופטים יכונסו ע"י הנהלת חבר השופטים פעמיים בשנה, בהפרש 

 של כחצי שנה בין הישיבות.  

 

ו. ניתן לכנס את מליאת חבר השופטים לישיבה שלא מן המניין וזאת ע"פ החלטה של הנהלת חבר  

ומתבצעת דרישה שכזו, יש לכנס  מהשופטים הפעילים. במידה 33%השופטים או ע"פ דרישה של לפחות 

 יום.   45את המליאה תוך 

 

( לא כינס יו"ר חבר השופטים את המליאה בהתאם לסעיפים הנ"ל, חובה על יו"ר ההי"ל לכנס את  1ז. 

 יום נוספים.   45המליאה, תוך 

 

הנ"ל, יחשב הדבר כהתפטרות הנהלת חבר השופטים   1( לא כונסה המליאה, גם לאחר האמור בסעיף 2

 ימים נוספים, את מליאת חבר השופטים ולקיים בחירות חדשות.  45חייב יו"ר הי"ל לכנס, תוך ו

 

 ח. כל חבר מן המניין רשאי להעלות, כל נושא שהוא, לדיון במליאת חבר השופטים.  

 במידה והמדובר בהצעה להחלטה שיש להצביע עליה, על ההצעה להגיע להנהלת  

כינוס המליאה. על הנהלת חבר השופטים לכלול את ההצעה בסדר  יום לפני  35חבר השופטים לפחות 

 היום של המליאה המתוכננת הקרובה. 

 

ימים לפני כינוסה ע"מ שכל אחד  45( הודעה על קיום ישיבת מליאה תשלח לכל חברי המליאה 1ט. 

 מהחברים יוכל להוסיף נושאים לסדר היום.  

 

ימים לפני   30 בדואר אלקטרוני ל חברי המליאה, ( ההזמנה לישיבת מליאת חבר השופטים תשלח לכ2

 כינוסה ותכלול: 

 

 א( מקום ומועד לאסיפה, כולל שעת פתיחה. 

 

 ב( סדר יום הכולל את כל ההצעות לדיון. 

 

 י. מליאת חבר השופטים תנוהל ע"י יו"ר חבר השופטים ובהעדרו ע"י סגנו.  



 

 

 

 

 

 

 

 ונוכחים בו, בשעת הפתיחה, לפחות מחצית מהחברים  יא. פורום מליאת חבר השופטים יהיה חוקי במידה 

 

מן המניין. במידה ובשעת הפתיחה נוכחים פחות ממחצית ממספר החברים מן המניין, תדחה פתיחת  

 דקות ולאחר פרק זמן זה יהיה הפורום חוקי בכל מספר חברים.   30 -הישיבה ב

 

כרעו בהצבעה, על הנהלת חבר השופטים  יב. במידה ולא כל הנושאים שבסדר היום הועלו לדיון ו/או הו

 לקבוע מועד נוסף להמשך הדיון בתוך ששים יום.  

 

 זה.  נוהליג. כל החלטות המליאה, תתקבלנה ברוב רגיל, אלא אם נקבע אחרת ב

 במקרה של הצבעה שקולה תכריע הצבעתו של יו"ר חבר השופטים.  

 

 הנהלת חבר השופטים   - 3

 

 חברים.   2 -ו"ר, סגן יו"ר, מזכיר והנהלת חבר השופטים מורכבת מי .1

ב. הנהלת חבר השופטים תתכנס לפי הצורך. ישיבתה תהיה חוקית כשנוכחים בה בנוסף ליו"ר 

 חברים. בהעדרו רשאי היו"ר להסמיך את סגנו לשמש כיו"ר הישיבה.   2לפחות עוד 

 

כל תפקידי  ג. הנהלת חבר השופטים אחראית בפני המליאה על ביצוע כל החלטות המליאה ועל

 ההנהלה שלהלן:  

 

 זה.  נוהל( ארגון ומעקב אחר כל נושא הכשרת שופטים, כפי שנקבע ב1

 

 ( מעקב אישור והסמכת שופטים בדרגות שיפוט שונות.  2

 

 ( ארגון השתלמויות, הרצאות וימי עיון לשופטים ולמתמחים. 3

 

 ( ייצוג מליאת חבר השופטים בפני ההי"ל. 4

 

 וגופים כלבניים נוספים בחו"ל.   FCI  -דות המקצועיות השונות של ה( קיום קשר עם הוע5

 

 ( שמירת קשר שוטף עם ועדות ההי"ל בהתאם לנקבע בתקנוני הועדות. 6

 

  FCI( עדכון שופטים ומתמחים בכל שינוי שהוא בנוגע לנושא השיפוט )תקנונים, הנחיות 7

 והי"ל, חוקי מדינה וכו'(. 

 

שיפוט בכל השינויים בתקני הגזעים אותם הם מוסמכים או מתמחים  ( עדכון שופטים ומתמחים ל 8

 לשפוט וכן בחוקי המדינה הנוגעים לשיפוט כלבים.  

 

 ( אישור ושמירת נוסח עברי של תקני גזע מתורגמים.  9

 

 ( הוצאת תעודות שופט ועדכונן.  10

 

         FCIלעדכן בעקביות את רשימת השופטים באתר ההתאחדות ובאתר השופטים של ה ( 11

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ( קביעת נוהל הסמכת שופטים למבדקי עבודה ואופי לכלבי ציד וביצועו בפועל. 12

 

, בישיבה הראשונה  לשלוש שנים ד. הנהלת חבר השופטים תבחר ע"י מליאת חבר השופטים אחת

 מן המניין של אותה שנה.  

 

שיבה זו ומיד לאחר מכן ( יו"ר חבר השופטים וחברי ההנהלה המכהנים יתפטרו בתחילתה של י1

תבחר המליאה יו"ר זמני מבין חברי המליאה שאינם מועמדים להנהלה. היו"ר הזמני ינהל את 

המליאה עד היבחרו של יו"ר חדש. ההצבעה לבחירתו של היו"ר הזמני תהיה הצבעה גלויה 

 ובהרמת יד.  

 

 הסכמתו למועמדותו. ( על כל מועמד לתפקיד בהנהלה להיות נוכח אישית בהצבעה ולהביע את 2

 

 , סעיף ד', הבחירות לתפקידים בהנהלה הן אישיות וגלויות.  2( בהמשך לפרק שני, תת פרק 3

 

( ראשית תצביע המליאה על תפקיד יו"ר חבר השופטים ורק לאחר הודעת תוצאות ההצבעה, 4

 יתקיים סיבוב בחירות נוסף לשאר תפקידי הנהלת חבר השופטים.  

 

 יהיה מספר קולות שקול, יכריע יו"ר המליאה. ( במידה ובהצבעה 5

 

( במידה ועל תפקיד סגן יו"ר ומזכיר הנהלה, יתמודדו יותר משני מועמדים ולא זכה אף אחד 6

המועמדים שקיבלו  2מהקולות, יערך סיבוב הצבעה מחודש בו יתמודדו  50% -מהם ביותר מ

 את מירב הקולות.  

 

מועמדים, יבחרו לתפקיד שני  2 -הלה יתמודדו יותר מ המקומות הנוספים בהנ  2( במידה ועל 7

 המועמדים שזכו במספר הקולות הרב ביותר ללא קשר לחלק היחסי של מספר זה. 

 

( הדיחה מליאת חבר השופטים את יו"ר חבר השופטים, ימלא הסגן את תפקיד היו"ר עד 1ה. 

חבר הנהלה מכהן, ימים. הדיחה מליאת חבר השופטים  45מועד הבחירות שיתקיימו תוך  

 ימים.   45יתקיימו בחירות לתפקיד תוך 

 

, כי שופט המכהן בתפקיד כל שהוא בחבר השופטים, יושעה בית הדין של הי"ל( נקבע ע"י 2

בפועל משיפוט, תופסק כהונתו מרגע כניסת ההחלטה לתוקף. יש לכנס אסיפה לבחירה מחודשת 

 החלטה לתוקף.  ימים מיום הכנס ה 45  -בהקדם האפשרי ולא יותר מ

 

 ימים.   45ותכונס אסיפת בחירות תוך  מידי( התפטרות: כל מכתב התפטרות יכנס לתוקף 1ו. 

 

ימים.   45( פטירה: נפטר בעל תפקיד מכהן, יש לכנס ישיבת מליאה לבחירה מחודשת תוך 2

 במקרה של פטירת היו"ר, סגנו יכהן עד סוף הקדנציה.  

 

ות, הדחה או פטירה הינה רק עד לסוף הקדנציה החוקית ז. כל בחירה לתפקיד בעקבות התפטר

 של נושא התפקיד המקורי. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 ח. באחריות יו"ר חבר השופטים: 

 

 ( לנהל ולעקוב אחר פעילויות הנהלת חבר השופטים.  1

 

 ( לייצג את חבר השופטים בפני כל מוסדות ההי"ל.  2

 

 ( לזמן ולנהל את ישיבת המליאה והנהלת חבר השופטים.  3

 

 ( לדווח למליאת חבר השופטים על פעולות ההנהלה.  4

 

 ט. באחריות סגן יו"ר הנהלת חבר השופטים:  

 

 ( לסייע ליו"ר בביצוע תפקידיו. 1

 

 ( בהיעדר היו"ר למלא את מקומו. 2

 

 י. באחריות מזכיר חבר השופטים:  

 

 ם של ישיבות ההנהלה ומליאת חבר השופטים ולהפיצם.  ( לנהל פרוטוקולי1

 

 ( לנהל תיקים אישיים למועמדים לשיפוט, מתמחים ושופטים. 2

 

 ( לוודא שהנהלת הי"ל תכין ותפיץ בתחילת כל שנה, רשימת שופטים מעודכנת. 3

( לזמן בכתב מתמחים לתערוכה, לשלוח העתק הזימון לשופט ולהנהלת התערוכה לאחר תיאום 4

 ראש של ההתמחות עם כל אחד מהם.  מ

 

 ( לאשר בכתב למתמחים בתערוכה את התמחותם ולשלוח העתק האישור לשופט. 5

 

 ( לנהל את הפעילות המשרדית הקשורה לחבר השופטים.  6

 

 ( לעדכן את תעודות השופט. 7

 

( לדווח בכתב להנהלת הי"ל על מעבר של שופט מרשימת השופטים הפעילים לרשימת  8

 ם הלא פעילים וכן מרשימת השופטים הלא פעילים לרשימת השופטים הפעילים.  השופטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   זכויותיו וחובותיו של שופט –פרק שלישי  

 

       תוארו של שופט ניתן לצמיתות אלא אם נשלל ממנו ע"י בית הדין של ההתאחדותא. 

 

בעברית ובאנגלית ותכלול את ב. הנהלת חבר השופטים תספק לכל שופט תעודת שופט שתיכתב 

, תמונת השופט, שם פרטי ומשפחה, גזעים בהם  FCIהפרטים הבאים: שם וסמל הי"ל, שם וסמל 

הוא מומחה, קבוצות אותן הוא רשאי לשפוט. התעודה תישא את חתימת יו"ר הי"ל ויו"ר חבר 

 השופטים.  

 

 ג. מזכירות חבר השופטים תעדכן את תעודת השופט כנדרש.  

 

 ד. זכותו של שופט לקבל מהנהלת התערוכה, מראש ובכתב את רשימת הגזעים שישפטו על ידו.  

 

 ה. זכותו של השופט כי הגוף מארגן התערוכה ידאג לצרכיו ביום התערוכה: 

 

 ( סידורי הסעה הולמים או להחזר דמי נסיעה.  1

 

 וארוחה קלה במהלך השיפוט.  ( שתייה 2

 

 ( צוות זירה.  3

 

 .  FCI -התערוכות של ה נוהל( קבלת דמי שיפוט בתערוכה בינלאומית, כנקבע ב4

 

 כלבים. בתיאום מראש ורק בהסכמת   80 -ז. שופט לא ישפוט, ביום תערוכה יותר מ

 כלבים.  120השופט, ניתן להגדיל מספר זה עד 

 

 ית העליונה בזירה, הערכתו המקצועית וקביעתו ח. השופט הינו הסמכות המקצוע

 השיפוטית, אינם ניתנים לערעור. 

 

 מתמחים בזירה בו זמנית.   2 -ט. רשאי השופט לסרב ולהנחות יותר מ

 

 י. רשאי שופט להרחיק מהזירה כל אדם אשר לדעתו פוגע במהלך התקין של השיפוט.  

 

 תערוכות של הי"ל.   נוהלרק ו' ביא. זכויות נוספות של השופט בתערוכה מוגדרות בפ

 

 כללי  -חובות  -. 2

 א. תפקידו של השופט להעריך את מידת התאמתו של הכלב המוצג לפניו לתיאור  

 . זאת כל עוד אין ניגוד FCI  -האידיאלי של הגזע, כפי שמפורט בתקן התקף של ה

ל עוד אין הדבר סותר את  בריאותו של הכלב וכ לתפקודבין פרשנותו את התקן לבין תכונות הנדרשות 

 חוקי המדינה.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ב. עליו לכבד את עמיתיו השופטים ואת מציגי הכלבים. עליו לעמוד בדרישות המקצועיות והאתיות 

 בזירה, בתערוכה ובכל מסגרת כלבנית. 

 

 ג. התנהגותו והופעתו של שופט בזירה חייבת להיות הולמת ומכובדת. עליו לשפוט  

לבים וללא אפליה ביניהם. עליו להיות פיכח, לבושו הולם, אסורים עישון ושתיית  ביסודיות את כל הכ

 משקאות אלכוהוליים בזירה, במהלך השיפוט.  

 

 ד. שופט יוזמן ע"י הנהלת התערוכה בכתב. על השופט לאשר בכתב את השתתפותו.  

 התערוכה.  ובמכתב מנומק להנהלת  מידיתבמידה ונבצר ממנו להיענות להזמנה, יודיע על כך 

 

ה. על שופט לכבד התחייבות לשיפוט. במידה ובשל מחלה או נסיבות מהותיות נבצר ממנו לכבד את 

 ההתחייבות, באחריות השופט להודיע מידית בע"פ וגם בכתב על הביטול.  

 

 ו. לא יאחר שופט למועד פתיחת התערוכה ולא יעזוב את שטח התערוכה בטרם  

 ע"י הנהלת התערוכה.   סיים את חובותיו, כפי שהוגדרו

 

שופט לא יתבטא באופן שאינו הולם בפומבי, בפורומים אינטרנטיים וברשתות חברתיות וזאת כלפי ז. 

 שופט אחר ו/או מציגי או בעלי כלבים. לא יבקר שופט בפומבי את שיפוטו של שופט אחר.   

 

 ח. שופט לא יעיין בקטלוג לפני שסיים את כל חובותיו במסגרת התערוכה.  

 

 ט. לא ייסע השופט אל התערוכה בחברת מציגי כלבים, העשויים להציג בפניו כלבים.  

 

  .ש' לפני התערוכה 48לא יתארח השופט ביודעין או יתרועע עם מציגים האמורים להופיע בפניו וזאת  י. 

דובר  סייג לסעיף זה הינו באם המ .מותר לשופט לעשות כן רק לאחר שסיים את חובות השיפוט בתערוכה

  באירוע כלבני המאורגן על ידי מארגני התערוכה והשופט נתן לכך את הסכמתו מראש.

 

 יא. שופט לא ישפוט כלב הרשום בבעלותו המלאה או החלקית, או שהחזיקו, שגידלו,  

 או שמכרו בששת החודשים שקדמו לתערוכה. כך גם לגבי כלבים שבעליהם  

 קרובי משפחה, בדרגה ראשונה, לשופט או כל אדם החי ביחד עם השופט או 

 בביתו.  

 

 יב. אסור על שופט להסכים ולשפוט גזע שאינו מוסמך לשופטו. 

 

 רישום והצגת כלבים   –חובות  - 3

 

 כלבים בתערוכה בה הוא משמש כשופט.שופט לא רשאי להציג . 1א. 

 שופט לא רשאי לרשום כלבים שבבעלותו בתערוכה בה הוא משמש כשופט.    .2

 

בת/ן זוג, שותף/ה לחיים, בני משפחה ישירים או כל אדם החי ביחד עם השופט או בביתו  ב. 

 רשאים לרשום או להציג כלבים בתערוכה ובתנאי שאינם רשומים בבעלותו של השופט ובתנאי

 בשום שלב משלבי התערוכה.  שלא יישפטו בפני אותו השופט 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ג. שופט רשאי להציג רק כלבים מבית גידולו, או בבעלותו המלאה או בבעלותו החלקית שלו או של בת/ן 

את בתערוכה זזוג, שותף/ה לחיים, בני משפחה ישירים או כל אדם החי ביחד עם השופט או בביתו, כל 

 שבה אינו שופט.  

 

 קבלת מטלות שיפוט בחו"ל   –חובות  - 4

 

, או ארגונים כלבניים  FCI -א. שופט רשאי לשפוט רק בתערוכות המאורגנות ע"י ארגונים שאושרו ע"י ה

. כל זאת במדינות שתחת  FCI -, או ארגונים שלהם התקשרות חוזית עם הFCI -לאומיים החברים ב

חובה על   FCI -. באם המדובר באירוע במדינה מחוץ לתחום השיפוט של הFCI -התחום השיפוט של 

 השופט לקבל אישור מוקדם לכך מהנהלת הי"ל. 

 

 ב. בקבלו הזמנה לשיפוט מחו"ל יבצע השופט, כמיטב יכולתו, כל בדיקה נדרשת, ע"מ 

 לבדוק את שייכותו הארגונית של הגוף המזמין ומארגן התערוכה והאם מאושר 

 אהו

 

 לעשות כן. אם מארגן התערוכה הוא מועדון כל שהוא, חובה על  FCI -ע"י ה 

 השופט 

 או למדינה   FCIלברר האם מועדון זה מאושר ע"י ארגון כלבני לאומי השייך ל 

 .  FCI -הקשורה בחוזה עם ה

 

ם ולקבל , חייב הגוף, מארגן התערוכה, ליזוFCIג. במידה והוזמן שופט לשפוט במדינה, שאינה מדינת 

 אישור בכתב מהנהלת הי"ל. העתק מאישור זה ישלח אל השופט המוזמן. 

 

)אנגלית,    FCI –שפות ה  4 -ד. בשופטו מחוץ למדינתו חייב השופט לשלוט היטב לפחות באחת מ

צרפתית, גרמנית או ספרדית(. במידה ואין השופט עומד בדרישה זו עליו לדאוג למתורגמן במידה והנהלת 

 רוש זאת ממנו. התערוכה תד

 

 דרישות בתערוכות בישראל  –חובות  - 5

 א. בתערוכות המאורגנות ע"י הי"ל או מועדון חבר בהי"ל חובת מתן דו"ח שיפוט  

 התערוכות של הי"ל.  נוהלכתוב לכל כלב משתתף וזאת בהתאם ל

 יים. ב. על השופט להיות חבר לפחות באחד מהמועדונים שהינם חברי הי"ל, ולשלם דמי חבר שנת

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 אתיקה ומשמעת -פרק רביעי 

. בית הדין של ההתאחדות הישראלית לכלבנות הינו הגוף השיפוטי שבסמכותו לדון בכל היבטי  1

של כל מי שנוהל שופטים    FCIהאתיקה, ההתנהלות והעמידה בנוהל השופטים ותקנון השופטים של ה 

 חל עליו. הנהלת חבר השופטים עשויה להיות ככל היותר, גוף בודק ומפקח ואין היא גוף שופט.

כל מקרה שיש בו טענה לעבירה כל שהיא על כללי נוהל זה ועל הכפופים לו, כמו גם תקנון השופטים . ב2

. ובנוסף בכל טענה של עבירה של שופט מוסמך על מי מנהלי ותקנוני ההתאחדות הישראלית FCIשל 

 , יש להגיש טענה זו מנומקת להנהלת חבר השופטים. FCIלכלבנות ו/או תקנוני ה  

 הנ"ל, רשאית ההנהלה:  2אה בפני הנהלת חבר השופטים טענה כל שהיא העונה לסעיף . והיה והוב3

 א. לדחות את הטענה תוך כדי נימוק בכתב.  

ב. לקרא לנשוא התלונה לשיח של בירור והבהרות. בסיומו רשאית הנהלת חבר השופטים לנזוף ו/או 

 להתריע בפני נשוא התלונה בכל היבט הקשור לנוהל זה.

להעמיק את בדיקתה ומעורבותה ולהוות כגוף בודק ומפקח. לסכם את החלטתה במסמך עמדה המקיף ג. 

 את הטענות, העובדות, העדויות והמלצתה, ולהעבירו לדרג המשפטי, הוא בית הדין. 

ד. להפנות את הטוען אל בית הדין. בחרה הנהלת חש באפשרות זו, עליה לנמק בחירתה זו בכתב ולתתה 

 לידי הטוען.

. א. בנוסף לנקבע לעיל רשאית הנהלת חבר השופטים לשמש כגוף מגשר במחלוקת הקשורה לכל היבט  4

 הרלוונטיים. FCIשהוא בנוהל שופטים ותקנוני ה 

ב. תשמש הנהלת חבר השופטים כגוף מגשר, רק במידה וכל הצדדים המעורבים במחלוקת הסכימו לכך 

 וחלוטות.  וכי יתחייבו כי החלטות ההנהלה הינם סופיות

 ג. יתממשו סעיפים א+ב הנ"ל, תקבע הנהלת חבר השופטים את הרכב הגוף המגשר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  שופטים לא פעילים –פרק חמישי 

 

א. שופט לא פעיל הינו בעל מעמד של משקיף במליאת חבר השופטים, אין לו זכות הצבעה אין הוא יכול 

 להיות חבר באחד ממוסדות חבר השופטים, ואינו רשאי לבצע כל פעולה שיפוטית. 

 

 ואר שופט לא פעיל כולל את כל הגזעים השונים אותם מוסמך השופט לשפוט.  ב. הת

 

 שנים ויותר, מכל סיבה שהיא, יועבר אוטומטית לרשימת   5ג. שופט שלא שפט במשך 

 השופטים הלא פעילים.  

 

 
ד. עבר שופט לרשימת השופטים הלא פעילים מסיבה כל שהיא, אינו רשאי לשמש בתפקיד כל שהוא  

 במסגרת חבר השופטים, החל מרגע המעבר.  

 

כל מסלולי ההתמחות הפעילים ה. שופט שאינו פעיל אינו יכול להתמחות לשיפוט לגזעים נוספים, ו

 יוקפאו. 

 

 ו. שופט רשאי לעבור לרשימת השופטים הלא פעילים עפ"י בקשתו המנומקת בכתב 

 להנהלת חבר השופטים.  

 

 ז. שופט הנמצא ברשימת השופטים הלא פעילים והמבקש לחזור לרשימת השופטים  

יום. רשאית   30ון בבקשתו תוך הפעילים, יגיש לכך בקשה מנומקת להנהלת חבר השופטים. ההנהלה תד

ההנהלה להטיל עליו מטלות בטרם תאשר חזרתו לרשימת השופטים הפעילים וזאת בעבור כל גזע בו היה  

 השופט מומחה לפני היותו בלתי פעיל. 

 

ח. כל מעבר של שופט בין רשימת השופטים הפעילים ורשימת השופטים הלא פעילים ידווח בכתב 

 .  FCI -ט בינלאומי גם למזכירות הלהנהלת וחברי הי"ל ושופ

 

 ט. הנהלת חבר השופטים תעביר לרשימת השופטים הלא פעילים, שופטים שאינם 

 זה. נוהלמקיימים את כל חובותיהם, כפי שנדרש ב

 

  



 

 

 

 

   הכשרת והסמכת שופטים –פרק שישי 

 הגדרות:  – 1תת פרק 

 שופט שמונה בהסכמתו ע"י הנהלת חבר השופטים להנחות מועמד לשיפוט.  – שופט מנחהא. 

שופט מנחה הינו מי שהוסמך לכך על ידי הנהלת חבר השופטים. הסמכה זו הינה חד פעמית ותקפה   ( 1  

 לאורך כל זמן היותו שופט פעיל.

 מתאימה. א. "שופט מנחה" הינו תואר, הניתן לצמיתות, לשופט אשר עבר סדנת הכשרה  (2  

שנים או במידה ויש לפחות         4 -ב. סדנה זו תאורגן על ידי הנהלת חבר השופטים, לפחות אחת ל      

 שלושה שופטים המבקשים לקבל את התואר. 

( נוהלי השיפוט והתנהלות הזירה ובזירה כולל גישות  1) -ג. סדנה זו תכלול מפגשים העוסקים ב     

( תקני גזע ממדינות שונות והדרך לנתחם 2שונות בכתיבת דוחות שיפוט מזווית ראייה של מנחה, )

 ( הנחייה ומעקב אחר מועמד לשיפוט. 4( שיפוט לבריאות הכלב )3)

במידה ומונה על ידי הנהלת חבר השופטים ללוות מועמד מסויים והסכים לכך,   ( חובתו של שופט מנחה,3

להעביר את המועמד קורס אישי ולשדרגו לרמה של שופט בכל אחד ואחד מנושאי המשנה המצויים  

 ג שלהלן(. 8תחת כותרת זו )פירוט נוסף ראה בסעיף 

   אדם העובר הכשרה לשיפוט בגזע/ים מסוים/ים. – מתמחה לשיפוטב. 

 הראיון ( מוגדר אדם כמתמחה לשיפוט מרגע בו עבר בהצלחה את1

זה, גם אם עדיין  נוהל( כל מתמחה מרגע אישור תחילת התמחותו ע"י הנהלת חבר השופטים, כפוף ל2

 אינו שופט. 

 נהלי הכשרת שופטים    - 2תת פרק 

 נוהלי קבלה, הכשרה ובחינה של מועמד לשיפוט גזע ראשון:   -א 2

 מועמד לשיפוט חייב להיות אדם העומד בכל אחד מהתנאים הבאים: . 1

 שנים לפחות. 21א( בן 1 

 ב( חבר במועדון הגזע בו הוא מבקש להתמחות. 1     

ידול, מהגזע בו הוא מבקש להתמחות )ראה הסתייגות  בבעלותו כלבים, הרשומים בספר הג ג( 1     

לבנית הקשורה בגזע בו הוא עומד להתמחות,  והוא הראה פעילות כ שלהלן(  4א תת סעיף 2בסעיף 

 3( פעילות בתחום הגידול, דהיינו ביצוע של לפחות 1) או  -שנים לפחות ב  5במשך תקופה של 

( בעל רקורד עשיר ומכובד ביותר בהצגת 2) או, FCIהמלטות בגזע הנידון ורישום בית גידול ב 

 רגון ומעורבות עמוקה בעשייה כלבנית. ( רקורד עשיר ומכובד בניהול, א3) אוכלבים בתערוכות 



 

 

 

 

בוגר המדרשה לכלבנות של הי"ל או כל מסגרת מקבילה אחרת  –ד( בעל השכלה כלבנית בסיסית 1 

בארץ או בחו"ל. הנהלת חבר השופטים תקבע האם המסגרת החליפית של המועמד מקבילה  

 להשכלה המוקנית בישראל.

כפעיל בזירה בתערוכות כלבים  וזאת לאורך פרק זמן הגדול משנה,  הגשת בקשתו לפניה( שימש, 1

פעמים, מתוכן  5בתפקידים מנהל תערוכה או מנהל זירה או מזכיר שופט או מזכיר שולחן, לפחות 

 תערוכות בינ"ל.  2 -לפחות ב

 . FCI-ו( דובר עברית ובקיא באחת השפות הרשמיות של ה1 

זה, להנהלת חבר   נוהל, עליו להגיש בקשתו בנספח א' ל. יבקש אדם להיות מועמד לשופט צורה2

 השופטים ולפרט כיצד הוא עומד בכל דרישות סעיף א' הנ"ל. 

 . לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים: 3

  I בכתב ממועדון הגזע בו הוא מבקש להתמחות   אישור 

  II בכתב, משני שופטי צורה פעילים במערכת הכלבנית, היכולים להעיד על כישוריו האישיים   המלצה

 ואישיותו לשמש כשופט. 

   III על הצהרה אישית בדבר יושר דרכו ועברו המשפטי )במידה ויש( כפי שמצוין בנספח ח'   יחתום

 זה.  נוהלל

אשון יכול להתמחות בגזע אחד בלבד, אותו הוא מגדל. במקרים יוצאי דופן . מועמד לשיפוט בגזע ר4

, עובדה בהם מועמד אינו יכול להתמחות בשיפוט בגזע זה )למשל היותו המגדל היחידי בארץ של גזע זה

המונעת ממנו ללמוד ולהתמחות על כלבים שאינו מכיר, או למשל אוכלוסייה קטנה מדי בארץ של 

כלבים מגזע זה, עובדה המונעת אפשרות להתמחויות מגוונות( יוכל המועמד לבחור כגזע ראשון גזע 

שגזע  אחר וזאת בהתאם לשיקולים מקצועיים של הנהלת חבר השופטים ובתיאום עמה ובתנאי כמובן

 זה כן מאפשר הליך ראוי של למידה והתמחות. 

שמו של המועמד יפורסם   . תקבל הנהלת חבר השופטים את הבקשה תזמן את המועמד לראיון קבלה.5

באתר הי"ל ודבר מועמדותו ישלח על ידי מזכיר חבר השופטים לכלל שופטי הצורה, וזאת לפחות 

 שבועיים לפני הראיון. 

מבוצע ע"י הנהלת חבר השופטים ונציג המועדון כמשקיף והוא למעשה ראיון : ראיון קבלהא. 5 

הכרות עם המועמד. במידה ואין בהנהלת חבר השופטים שופט המוסמך ספציפית לגזע הראשון של  

המועמד, יש לצרף לוועדה שופט המוסמך לגזע זה. באין אפשרות לכך, כי אז יש לצרף שופט 

ועדת הקבלה  פט מקיף, במידה ואלו אינם כבר חלק מהוועדה.קבוצה )בעדיפות ראשונה( או שו

תתרשם מאישיותו של המועמד, תבחן את הידע הכלבני שלו ותבדוק האם עברו הכלבני עומד 

קש זה. במהלך הראיון יידרש המועמד להפגין ידע כללי על הגזע בו הוא מב נוהלבדרישות 

. הנהלת חבר FCIשל נון שופטים תקשופטים של הי"ל ו להתמחות והתמצאות כללית נוהל

השופטים תקבע בסוף הראיון האם התקבל המועמד או נדחה. רשאית ועדת הקבלה להטיל על 

 המועמד מטלות מגוונות נוספות ולזמנו לראיון נוסף, טרם מתן החלטתה.

 



 

 

 

 

ה  , תמנה הנהלת חבר השופטים שופט מנחה למועמד. עליו לעמוד בהצלחהראיוןעבר המועמד את ב. 5

כלבים   10או יותר, )ובלבד ונצברו במהלך ההתמחויות הנלוות  נלוות 2 ןהתמחויות מה 5 -ב

 כלבים לפחות(.  10או יותר, )ומלבד ונצברו במהלך ההתמחויות המעשיות   מעשיות 3-ולפחות( 

ימים, למבחן עיוני בכתב.   60. עבר המועמד את ראיון הקבלה, יזומן ע"י מזכיר חבר השופטים, תוך 6

 מעבר המבחן העיוני הינו חובה כשלב מקדים לכל המשך ההכשרה של המועמד.

: בחינה זו חייבת להיות לאחר ראיון הקבלה וקודמת לתחילת ביצוע התמחויות  בחינה עיוניתא. 6    

נה הינה בכתב ותכלול פרקים בנושאים הבאים:" אנטומיה, מורפולוגיה ותנועה של בזירה. הבחי

 , ידע מקיף בתקן הגזע, הכרת  נוהלהכלב, מבוא לגנטיקה, עקרונות בבריאות הכלב ובהתנהגות

תקנון  תערוכות של הי"ל ו, ידע מעמיק בנוהל , , FCI -של התקנון השופטים שופטים של ההי"ל ו

התנהלות, טכניקה ועקרונות מהלך השיפוט בזירה,  מושגים ומונחים בשיפוט,  , FCIשל תערוכות 

סופי ואולם  80ידע והכרות עם מבחני עבודה במידה ורלוונטיים לגזע. בבחינה זו ציון עובר הינו 

בכל אחד ואחד מפרקי הבחינה. כלומר, אם יקבל הנבחן ציון הנמוך   75חובה לקבל ציון מינימאלי 

. הכנת 80-י הבחינה הוא יחשב כנכשל גם אם הממוצע הסופי שלו גבוה מבאחד מפרק 75-מ

 הבחינה ובדיקתה הינה באחריות הנהלת חבר השופטים. 

 

 2 -תערוכות, מתוכן לפחות ב 5 בעוד. כחלק מהכשרתו כשופט על המועמד לשמש כפעיל בזירה לפחות 7

או מזכיר שולחן, בתנאי שישמש מזכיר שופט ומנהל  מזכיר שופט,תערוכות בינ"ל וזאת כמנהל זירה 

. תחילת ספירת הפעילויות תהיה לאחר מעבר ראיון הקבלה. על  זירה לפחות פעם אחת בכל תפקיד

 המועמד לנהל יומן המתעד את פעילותו ולקבל עליה אישור בכתב מהנהלת התערוכה.  

 

 . התמחויות 8

 התמחות נלווית:   א.8

ת נוכחות המתמחה בזירה מרגע תחילת שיפוט הגזע ועד סופו. סיכום ( התמחות זו מחייב1א  

 ההתמחות יכלול את כל הכלבים מהגזע הנדון, שנכנסו לזירת השיפוט. 

( מזכיר חבר השופטים יזמן את המתמחה מראש ובכתב לבצע את ההתמחות עם העתק  2א  

 להנהלת התערוכה ולשופט.

בזירה, מאזין להערותיו ולשיקוליו. רשאי    ( בהתמחות זו מלווה המתמחה את השופט3א  

 המתמחה לפנות באופן דיסקרטי לשופט ולבקש ממנו הבהרות מקצועיות.

 ( השופט בזירה רשאי לשאול את המתמחה שאלות מקצועיות, הקשורות לשיפוט הגזע. 4א  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

המתמחה לשופט בזירה את טופס "הערכת מתמחה בהתמחות   ( א.   בתום ההתמחות יתן5א 

זה ממולא בפרטיו האישיים ובפרטי התערוכה. השופט ימלא   נוהל ( ל1נלווית", שבנספח ה' )

 את טופס ההערכה, יסכמו, יחתום עליו ויחזירו לידי המתמחה. בנוסף, תוך שבוע מיום  

צר על מערך השיפוט בתערוכה: התערוכה, יעביר המתמחה לשופט בזירה, "דו"ח התמחות" ק

כיתות השיפוט, גודלן, תוצאות ותיאור קצר של הכלבים לפי כיתותיהם. השופט יחזיר את 

דו"ח ההתמחות למתמחה תוך שבועיים כשהוא מאשרו/לא מאשרו. על המתמחה החובה  

להעביר למזכירות חבר השופטים, תוך שבועיים נוספים את הטופס ואת הדו"ח, לאחר מילוי  

 דיקת השופט, ע"מ שיתויקו בתיקו האישי.  וב

ב.    במקרה של התמחות תחת שופט זר, ימלא השופט את טופס "הערכת מתמחה בהתמחות       

זה, ועל המתמחה מוטלת החובה   נוהל( ל2נלווית", הכתוב באנגלית והמצוי בנספח ה' )

הנהלת חבר  להעבירו, למזכירות חבר השופטים, ולצרף לו את דו"ח התמחות כנדרש.

 השופטים תקבע את הנוהל בו יאושר דו"ח ההתמחות במקרה זה.

עמודים ולכלול סיקור קצר של התערוכה  1-3ג.    על דו"ח ההתמחות להיות בהיקף של              

הכולל התייחסות לכל הכיתות שנשפטו, תיאור מהלך השיפוט, מספרי כלבים וכו',  

חיוב ולשלילה ותובנות עיקריות שנלמדו במהלך  התייחסות לכלבים הראויים לציון ל

 ההתמחות. 

( אישור ההתמחות מותנה בקבלת הערכה מינימלית של "טוב", בכל אחד מהסעיפים שבטופס  6א  

 " הערכת מתמחה בהתמחות נלווית".  

 .  כלבים מהגזע הנדון 3ההתמחות תקפה רק במידה ונשפטו בפועל לפחות   ( 7א  

 

 :מעשיתהתמחות  ב.8

( בהתמחות זו המתמחה ממלא באופן עצמאי דוחות שיפוט מלאים, כולל ציונים, דירוג  1ב   

על הדוחות להיות ממולאים באופן  שנשפטים בתערוכה.מהגזע הנדון ותארים לכל הכלבים 

 אישי, ללא הקשבה לשופט המכתיב דוחות וללא עיון בדוחות קיימים. 

יזמן את המתמחה מראש ובכתב לבצע את ההתמחות עם העתק  ( מזכיר חבר השופטים 2ב   

 להנהלת התערוכה ולשופט.

 ( על המתמחה לבדוק את הכלבים בעצמו מבלי שיפריע למהלך השיפוט הסדיר בזירה.  3ב   

 ( השופט בזירה רשאי לפנות למתמחה בשאלות מקצועיות.4ב

 השיפוט לידי השופט.   המתמחה את דוחותיגיש ( לאחר סיום שיפוט הגזע בזירה 5ב   

    

 



 

 

 

 

( בתום ההתמחות ייתן המתמחה לשופט בזירה את טופס "הערכת מתמחה בהתמחות מעשית",  6ב

זה ממולא בפרטיו האישיים ובפרטי התערוכה. השופט ימלא את טופס   נוהל( ל1שבנספח ו' )

ההערכה, יסכמו, ויחתום עליו לאחר שבדק את דוחות השיפוט של המתמחה. את טופס ההערכה 

יום. מזכירות חבר  14למזכירות חבר השופטים תוך המתמחה ביחד עם דוחות השיפוט יעביר 

ים, בכתב על החלטת השופט ותתייק אותה בתיקו יום נוספ 14השופטים תודיע למתמחה, בתוך 

האישי של המתמחה. במקרה של התמחות לגזע ראשון יועברו הדוחות וחוות הדעת לעיון השופט 

 המנחה אחרי רישום במזכירות חבר השופטים. 

 כלבים מהגזע הנדון. 3( ההתמחות תקפה רק במידה ונשפטו בפועל לפחות 7ב     

 

במידה ומתבצעת התמחות מעשית אצל שופט זר, חובה כי תיכתב בשפת השיפוט. בתום   ( 8ב

ההתמחות והתערוכה, על המתמחה להגיש לשופט דוחות שיפוט נבחרים ע"פ בחירת השופט. השופט 

רשאי לשאול את המתמחה שאלות ע"מ להבהיר את שיקול דעתו. לסיכום על השופט למלא את טופס  

לנוהל זה ולקבוע האם הוא  2ת מעשית" הכתוב באנגלית והמצוי בנספח ו'הערכת מתמחה בהתמחו"

מאשר את ההתמחות ואם לאו. על המתמחה להעביר את כל דוחות השיפוט, ביחד עם סיכום השופט, 

 .למזכירות חבר השופטים, תוך שבוע מתום התערוכה ע"מ שיתויקו בתיקו האישי

 

הינן חלק מקורס אישי אותו הוא עובר בהנחיית השופט  ג. עבור מועמד לגזע ראשון, התמחויות אלו8

 המנחה שלו.  

 8. אורכו של קורס זה לפחות שנה אחת, במהלכו חייב להיפגש המועמד עם השופט המנחה לפחות 1ג

 פעמים.  

. מפגשים אלו יערכו בסמוך לביצוע ההתמחויות הנדרשות. השופט המנחה יעבור על תוצרי 2ג

 יך למידה  של תקן הגזע, ביצועים בזירה, והתנהלות בה.ההתמחויות וינצלם לתהל

. במפגשים אלו ילמד המועמד מהשופט המנחה, יעמיק וייצב את הידע שלו בכל קשת נושאי הידע 3ג

הנדרשים משופט בזירה וביניהם : מהלך השיפוט והתקנונים השונים, אנטומיה ומורפולוגיה של 

י גזע )בדגש תקן הגזע אותו לומד המועמד(, כתיבת , הבנת תקנ כלבנים הכלב וביטויה במונחים 

. )במידה והמועמד עבר קורס ייעודי  FCIדוחות שיפוט בעברית ובנוסף גם באחת משפות ה 

קודם להכנה לשיפוט יכול השופט המנחה, לאחר בדיקת רמת הידע של המועמד, לקבוע כי לשם 

 הנ"ל(. 1בסעיף ג מהמצויןהשלמת הידע נדרש מספר קטן יותר של מפגשים,, 

כל התאריכים הקשורים לקורס האישי,   יצוינו. המועמד יכין יומן אירועים ומפגשים בו 4ג

להתמחויות, לפעילויות הנדרשות בזירה וכן תוספות שונות. לצד רשימת האירועים והתאריכים  

 יפורט נושא המפגש ועיקרי הנלמד בו. 

 

 

 



 

 

חבר השופטים, לפחות פעמיים, על מהלך הקורס: פעם אחת  . השופט המנחה ידווח בכתב להנהלת5ג

 במחציתו ופעם נוספת בסופו. 

את כל ההתמחויות הנדרשות והיה פעיל בזירה כנדרש, יגיש על גזע את הקורס הנ"ל ו. עבר המועמד 9

 עבודה מדרגה א'. העבודה תוגש להנהלת חבר השופטים, לשופט המנחה ולמועדון הגזע. 

הכוללת היסטוריה מפורטת  מקורית, אישית ועצמאית, : עבודה מקיפה גזע מדרגה א' עבודה על א. 9

של הגזע בארץ ובעולם, בעיות גנטיות והתנהגותיות בגזע, תרגום תקן הגזע לעברית, ניתוח מעמיק 

של תקן הגזע הכולל גם התייחסות למושגים אנטומיים ומורפולוגיים של הגזע הספציפי ושל כלבים  

של העבודה והמאשר שלה הוא השופט המנחה במידה והינו שופט ספציפי של הגזע.  בכלל. הבודק

במידה ולא, תעביר מזכירות חבר השופטים את העבודה לעיון ולהערות של שופט ספציפי  

 , ההערות בכתב יצורפו לתיק המועמד. שופט קבוצה / שופט מקיף / )בעדיפות ראשונה(

המועמד את היומן המתעד את הקורס שעבר, את ההתמחויות הנדרשות ממנו  במצורף לעבודה יגיש . 10

, העבודה נוהלוכן את אישור השופט המנחה כי המועמד עבר בהצלחה את כל השלבים הנדרשים ב

 מדרגה א' מאושרת על ידו ולדעתו המועמד מוכן למבחן מעשי.

י מיוחד לגזע. מועד המבחן יהיה  . הנהלת חבר השופטים תמנה שופט בוחן, מועד ומקום למבחן מעש11

חודשים מיום הגשת העבודה. לועדת הבחינה זו בלבד, של מועמד לשיפוט גזע ראשון, יצורף  3תוך 

 כמשקיף גם השופט המנחה. 

 :  מבחן מעשי מיוחד לגזעא. 12  

על ( במבחן זה תבחן יכולתו של המועמד לשפוט את הכלבים שבזירה, לכתוב דוחות שיפוט, להכיר בפו1א

את כל פרטי ומשמעויות תקן הגזע ולשלוט בהליכי השיפוט בזירה. בקיא בייעוד של הגזע ומשמעותו 

 בשיפוט ומכיר את ההבדל של הגזע מגזעים דומים או קשורים. 

אנשים שתכלול: שופט בוחן, שיקבע ע"י הנהלת חבר   3בחינה זו תיערך ע"י ועדת בחינה בת 

השופטים, נציג מטעם הנהלת חבר השופטים ונציג, מטעם מועדון הגזע. השופט הבוחן יהיה  

תערוכות בשיפוט הגזע ואולם הנהלת  4בעדיפות לשופט ספציפי לגזע ולו ותק מינימאלי של 

הבוחן, נתונים נוספים כגון כמה חבר השופטים רשאית לקחת בחשבון בהחלטתה למינוי השופט 

פעמים נבחן המועמד על ידי אותו השופט, מגוון השופטים השונים שבחנו את המועמד בעברו 

ושיקולים דומים נוספים. השופט הבוחן הוא הקובע את מהלך המבחן ואת תוצאותיו. שאר  

ולהתערב  הנציגים בוועדת הבחינה משמשים כמשקיפים והם רשאים לשאול את הנבחן שאלות 

במהלך המבחן רק באישור השופט הבוחן. דעתם על הנבחן תשמע בסוף המבחן עם התכנסות 

 .ועדת הבחינה לסיכום המבחן. בכל מקרה דעתו של השופט הבוחן היא הקובעת

( עם קביעת מועד ומיקום למבחן, יודיע על כך מזכיר חבר השופטים, בדוא"ל רשמי לכל  2א

 ועד המועדון ולהנהלת הי"ל. חברי הנהלת חבר השופטים, לו

( המבחן מדמה תערוכה לכל פרטיה וחוקיה.  במהלכה ינהל הנבחן שיפוט בנוכחות הבוחן וחברי  3א  

הועדה, יכתוב דוחות שיפוט, יעניק ציונים, תארים וידרג את הכלבים. בתום השיפוט ימסור  

.  FCIהיה בשפת על ידי הנבחן יאחד מדוחות השיפוט שיכתבו את הדוחות לשופט הבוחן. 

המבחן רשאי השופט הבוחן  ךזה. במהלהשופט הבוחן הוא שיקבע על איזה כלב ייכתב דו"ח  

 לשאול את הנבחן שאלות בנושאים הקשורים לשיפוט הגזע ולכלבנות בכלל.

 ( במידה ונבחנים באותו יום מספר מועמדים באותו הגזע, כל מועמד יבחן בנפרד. 4א

 



 

 

 

 כלבים מהגזע הנבחן.  5( מבחן מעשי מיוחד בשיפוט חייב לכלול לפחות 5א          

 ( במקרה של גזע נדיר בארץ תקבע הנהלת חבר השופטים את מינימום מספר הכלבים למבחן.6א

ל השופט הבוחן לעצור את הבחינה במידה ולדעתו המנומקת, לא התקיימו כל ( בסמכותו ש7א          

 התנאים המינימליים כנדרש.

( השופט הבוחן יקבע את תוצאות הבחינה ושלא בנוכחות הנבחן, בתום המבחן, וימסור את 8א           

 הבחינה ולנבחן. ההחלטה תצורף לתיקו האישי של הנבחן. תלוועדהחלטתו 

 ( באחריות מועדון הגזע להעמיד לרשות הבוחן ולפי הנחיותיו כלבים למבחן. 9א           

 ( ניתן להעמיד לרשות הנבחן גם מזכיר שופט. 10א          

נפרדים,  CACIBאו  CAC -( במידה ובגזע יש וריאנטים שונים, שכל אחד מהם זכאי ל11א

, גם אם יחייב הדבר לקיים ץמהווריאנטים הקיימים באר 75%חובה על המבחן לכלול לפחות  

 שני מבחנים ויותר. 

 -של ה מספרי התקן יוגדר ע"פ גזע, זה22 עוסק סעיף בו של המכלול (  בהקשרו12א

.FCI וללא קשר לתקנות ה , וריאנטים' כל זאת גם באם יש בגזע וריאנט אחד או מסFCI   או

                                             .עבורם CACIB או CAC ל בהקשר לחלוקת תארי"ההי

למרות הנקבע בסעיף  .תקנה זו חלה גם על דרישות ההתמחות וכתיבת עבודה הקודמות למבחן

בעלי  מספרים , תקנים' פ מס"שבהם מפוזרים ע םשהווריאנטילמרות  , גזעים יוצאי דופן2 ,זה

  .זע אחדיוחרגו וייחשבו לצרכי התמחות ובחינה כג, תקנים שונים

 ( 80,81,82: מספרי תקנים)( גריפון 181,182,183: מספרי תקנים)שנאוצר : ואלו הם

 . נקבע כי עבר המועמד את הבחינה, יתקבל המועמד כשופט מן המניין וזאת לאחר אישור הנהלת הי"ל. 13

. אישרה הנהלת הי"ל את ההסמכה יוכרז הדבר באסיפת חברי ההי"ל הקרובה וההסמכה תפורסם  14

 בפרסומים הרלוונטיים. 

 

 

 

 גזעים: 5-2נוהלי הכשרה והסמכה של שופט המוסמך ל   -ב 2

 . רשאי שופט להתמחות ביותר מגזע אחד במקביל, וזאת בתנאי ששפט פעם אחת 1

 לפחות את הגזע הראשון לו הוסמך.     

. יבקש שופט להתמחות בגזע/גזעים נוספים, יגיש להנהלת חבר השופטים את בקשתו ע"ג נספח ב'  2

 בכתב מוועד מועדון הגזע/ים בו/בהם הוא מבקש להתמחות.  אישורזה. עליו לצרף  נוהלל

מינוי של שופט מנחה, למתמחה  . הנהלת חבר השופטים תאשר בכתב לשופט את התחלת התמחותו. אין 3

 שהוא כבר שופט. 

   

 



 

 

 

 10או יותר  )ובלבד ונצברו במהלך ההתמחויות הנלוות נלוות  2התמחויות מהן  4על השופט לבצע   

כלבים   10או יותר, )ומלבד ונצברו במהלך ההתמחויות המעשיות   מעשיות 2-וכלבים לפחות( 

א'+ב'. השופט רשאי גם לבצע התמחויות לא   8סעיפים  א'  תת2וזאת בנוהל המפורט בסעיף  לפחות(. 

 מחייבות 

בהתמחות זו מתאפשר למתמחה בגזע מסוים להיכנס לזירת שיפוט הגזע,   –  התמחות לא מחייבתא. 4

כמתלמד. זכותו לכך בכל שלב בתהליך הסמכתו. דינו של מתמחה בהתמחות לא מחייבת זו כדינו של 

מתמחה בהתמחות נלווית, למעט חובת הגשת סיכום התמחות ולמעט הדרישה למילוי טופס "הערכת  

י השופט בזירה. על המתמחה לפנות בבקשה מראש למזכיר חבר  מתמחה בהתמחות נלווית" על יד

זה. התמחות זו אינה נספרת במניין הדרישות   נוהלהשופטים, וזה יסמיכו כמתמחה, בהתאם לנדרש ב

 ממועמד לשיפוט.  

 : יבחר המתמחה את אחת האפשרויות הבאות. בתום ההתמחויות 5

 יגיש עבודה על גזע מדרגה ב'   א. 5

: עבודה אישית מקורית ועצמאית, הכוללת ניתוח תקן הגזע. הנהלת חבר  גזע מדרגה ב'עבודה על 

השופטים תקבע נוהל פנימי כיצד יבדקו העבודות על ידה. בכל מקרה העבודה תוגש גם לשופט 

 הבוחן טרם קיום הבחינה. 

 ( ט לנוהל זהב. ימלא שאלון מובנה ומפורט אודות הגזע. )נספח 5 

תמחויות  בכתב ו/או בעל פה.  למען הסר ספק, מבחן זה אינו  מהווה בחינה עיונית  ג. מבחן מסכם ה5 

 ג ואינו מחליף מבחן מעשי מיוחד לגזע.  1ה, סעיף   2לגזע  כפי שמתוארת  בפרק 

 יציג מצגת ברמה של עבודה סמינריונית הפתוחה לכלל השופטים.  .ד 5

. לאחר אישור העבודה, תמנה הנהלת חבר השופטים שופט בוחן למבחן מעשי מיוחד לגזע שיתקיים לא  6

א' תת סעיף 2ימים מיום אישור העבודה. המבחן יתנהל בנוהל שנקבע בתת פרק  60יאוחר מאשר 

 א'.12

תערוכות בשיפוט הגזע   4יפות שופט ספציפי לגזע ולו ותק מינימאלי של . השופט הבוחן יהיה בעד7

ואולם הנהלת חבר השופטים רשאית לקחת בחשבון החלטתה למינוי השופט הבוחן נתונים נוספים  

כגון כמה פעמים נבחן המועמד על ידי אותו השופט, מגוון השופטים השונים שבחנו את המועמד  

 . בעברו ושיקולים דומים נוספים 

 . עבר המועמד את הבחינה, יקבל את הסמכתו הרשמית כשופט הגזע לאחר אישור הנהלת הי"ל.8

. על מנת להעשיר את המתמחים בידע אודות הגזעים שאינם במספרים מספיקים בארץ או אינם קיימים,  9

יקבעו גזעי מפתח כך שלאחר קבלת הסמכה לשפוט גזע/גזעים אלו, יוכל מתמחה לגשת ללימוד של 

גזעים דומים בעלי זיקה מורפולוגית ו/או היסטורית. גזעי מפתח בקבוצות יאפשרו לכל מתמחה 

להרחיב השכלתו לרוחב בכל אחת מהקבוצות,   ולהביא אותו מוכן יותר ומשכיל יותר לקראת 

התמחות על קבוצה כולה. בתום לימוד על כל מגזעים קרובים לגזעי המפתח ייגש המתמחה לבחינה  

.  באחריות הנהלת חבר השופטים לקבוע את רשימת גזעי  1ה סעיף ג2י שמופרט בסעיף עיונית כפ

 המפתח והגזעים הקרובים 

 



 

 

 

 גזעים: 6-15 -נוהלי הכשרה והסמכה של שופט המוסמך ל  -ג 2

 . יתקיימו כל הסעיפים בתת פרק ב' הנ"ל למעט השינויים הבאים: 1

  5או יותר  )ובלבד ונצברו במהלך ההתמחויות הנלוות ת ינלוו 1התמחויות מהן  2על השופט לבצע א( 

 כלבים לפחות(.  5או יותר, )ומלבד ונצברו במהלך ההתמחויות המעשיות   מעשית 1-וכלבים לפחות( 

 . א'+ב'. השופט רשאי גם לבצע התמחויות לא מחייבות 8א'  תת סעיפים 2וזאת בנוהל המפורט בסעיף 

 

עזור בקידום שופטים תאושר קיום התמחות גם במסגרת שאיננה תערוכה רשמית וזאת בתנאי כי כדי ל( ב

 .התמחות תתנהל  במסגרת דמוית תערוכה לכל דבר ועניין וכי כל סעיפי המשנה הנ"ל נשמרים

זכויותיו  במידה והתמחות זו מתבצעת במועד קיומה של בחינה, עליה להתבצע בנפרד תוך כדי הקפדה על 

   של הנבחן והגינות בחינתו.

 

 )מגזע שישי והלאה(  . מבחן במהלך שיפוט2

 .  בבחינה זו המועמד מלווה את השופט בזירה, במהלך תערוכה רשמית בארץ. 1א 

השופט בזירה, שמשמש גם כבוחן, ישאל את המועמד שאלות לגבי הגזע, תקן הגזע ולדעתו על    .2א 

רוכה. השופט רשאי לבקש מהמועמד לכתוב עצמאית דוחות שיפוט  החלטות שיפוטיות במהלך התע

לכלבים מסוימים, וזאת בהתאם לשיקול דעתו. בתום התערוכה ימלא השופט הבוחן טופס הערכה  

זה. מעבר הבחינה מחייב ציון מינימום של "טוב מאוד",   נוהללמבחן במהלך שיפוט, המצוי בנספח ז' ב

 מו בציון "עבר". בכל אחד מהסעיפים שבטופס, וסיכו

 המועמד חייב לשהות בזירה מרגע תחילת שיפוט הגזע ועד לסיומו.    .3א 

ביצוע מבחן בדרך זו מחייב אישור מוקדם של הנהלת חבר השופטים, של הנהלת התערוכה   .4א 

 והסכמתו של השופט בזירה לשמש כבוחן. 

 הנדון.כלבים מהגזע  5המבחן יהיה תקף רק אם נשפטו בפועל לפחות  .5א 

על המועמד לשיפוט מוטלת החובה להעביר את טופס ההערכה הממולא לידי מזכירות חבר    .6א 

 השופטים. 

נפרדים, חובה על  CACIBאו  CAC -. במידה ובגזע יש וריאנטים שונים, שכל אחד מהם זכאי ל 7א 

מהווריאנטים הקיימים בארץ, גם אם יחייב הדבר לקיים שני מבחנים  75%המבחן לכלול לפחות 

 ויותר. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 גזעים: 25-16 -הכשרה והסמכה של שופט המוסמך ל נוהלי -ד 2

 . יתקיימו כל הסעיפים בתת פרק ג' הנ"ל למעט השינויים הבאים: 1

כלבים   10או יותר  )ובלבד ונצברו במהלך ההתמחויות הנלוות התמחויות נלוות  2על השופט לבצע א( 

א'+ב'. השופט רשאי גם לבצע התמחויות לא   8א'  תת סעיפים 2וזאת בנוהל המפורט בסעיף לפחות( , 

 . מחייבות

ה לה שייך הגזע  גזעים מהקבוצ 3-אין חובת הגשת עבודה וזאת במידה והשופט כבר מוסמך לפחות ל. 2

 ד. 5א עד 5ב, סעיפים 2יבחר באחת האפשרויות כפי שהוגדרו בפרק הנידון. אם לא, 

 אוא' 12א תת סעיף 2כנוהל "מבחן מעשי מיוחד לגזע" כמפורט בסעיף  יכול להיותנוהל הבחינה   (3

 מבחן במהלך שיפוט. 

 גזעים ויותר: 25 -נוהלי הכשרה והסמכה של שופט המוסמך ל   -ה 2

 ג' הנ"ל למעט השינויים הבאים: 2. יתקיימו כל הסעיפים בתת פרק 1

 אין חובה על השופט לבצע התמחויות.   א(

גזעים מהקבוצה לה שייך הגזע   3-אין חובת הגשת עבודה וזאת במידה והשופט כבר מוסמך לפחות לב. 

אם לא, (  או/ו השופט מוסמך למינימום של שלוש קבוצות ) קבוצה 4 לא תחשב למניין הנידון.

 ד.5א עד 5ב, סעיפים 2יבחר באחת האפשרויות כפי שהוגדרו בפרק 

א' 12א' תת סעיף 2כנוהל "מבחן מעשי מיוחד לגזע" כמפורט בתת פרק  אוג( נוהל הבחינה יכול להיות 

א. ניתן גם לקיים בחינה עיונית לגזע, 3ד תת סעיף 2ק מבחן במהלך שיפוט כמפורט בתת פר או

 בכפוף לנוהל ולסייגים שלהלן: 

:  במקרה ואין שום אפשרות לזמן כלבים מגזע מסוים למבחן מעשי, ואין בחינה עיונית לגזע . 1ג       

מופיעים לתערוכה מספר סביר של כלבים, על המועמד יהיה לעמוד בבחינה עיונית מעמיקה 

שופטים, בעדיפות לשופטים ספציפיים.   3ובע"פ כתחליף. יבחנו את המועמד צוות של בכתב 

בבחינה יש להשתמש באיורים, בתמונות, בסרטי וידאו ובכל עזרי המחשה מקובלים. קיום  

 בחינה בנוהל זה כפוף לאישור מוקדם של הנהלת חבר השופטים. 

 כללי:  -ו'. נהלי הכשרה ובחינה של מועמד לשיפוט 2

יג לנקבע במקומות שונים בנוהל זה, רשאי מתמחה לרשום כלבים שבבעלותו לתערוכה בה כסי .1

הוא מתמחה ובתנאי ברור כי לא יתמחה, אצל השופט שאצלו נשפטים כלביו, בשום שלב  

ואולם יודגש כי אינו רשאי לערוך התמחויות בתערוכה זו בגזע/י הכלבים   משלבי התערוכה.

כלבים בתערוכה בה הוא משמש כמתמחה ובתנאי ברור כי לא אותם רשם.רשאי מתמחה להציג 

 יציג, בשום שלב משלבי התערוכה הספציפית, מול השופט שאצלו הוא התמחה.

שנים  3מתמחה שלא סיים את המטלות המתחייבות מהתמחותו )התמחויות והגשת עבודה( תוך  .2

מה שצבר עד כה. אם ירצה מיום תחילת ההתמחות, מסלול ההתמחות בגזע הנדון מתבטל, על כל 

עליו להתחיל במסלול ההתמחות מחדש ומתחילתו. במקרים מיוחדים רשאית הנהלת חבר השופטים  

 לשנות את מגבלת זמן זו ולקבוע פרק זמן שונה מהנדרש וזאת לאור בקשה מיוחדת של המועמד. 



 

 

 

 

 

 

מגזעי המועדון, בכל שלב של . מועדון/חוג גזע רשאי למשוך את המלצתו למתמחה לשיפוט גזע 3

ההתמחות, באם התגלו סיבות  אישיות או מקצועיות שלדעתו מונעות ממנו לשמש כשופט. על 

המועדון לשלוח מכתב מנומק להנהלת חבר השופטים ורק עם אישורה תופסק התמחותו של  

 המתמחה בגזע הנדון.

מוסמך בגזעים נוספים מקבוצות קבוצות, מבקש להיות  5במידה ושופט המוסמך לשיפוט של . 4

זה, יתקיים הנוהל הבא: הנהלת  נוהלאחרות אך אינו מקבל מכתב אישור של המועדון, כנדרש ב

חבר השופטים תקים פורום מיוחד שיכלול נציג אחד מהנהלת חבר השופטים, נציג אחד מהנהלת 

חבר השופטים שיזמן  הי"ל ונציג אחד מבית הדין של הי"ל. כמזכיר הפורום האמור ישמש מזכיר 

לישיבה מיוחדת את השופט ואת הנציג המוסמך של המועדון. בישיבה זו ינמקו הצדדים את טענתם  

 המקצועית. 

 בתום הישיבה הנהלת חבר השופטים תחליט את אחת מההחלטות הבאות: 

 א. לקבל את דעת המועדון ולדחות את בקשת השופט.    

 להתחיל את ההסמכה לגזעים המבוקשים. ב. לקבל את דעת השופט ולאשר לו כי    

 ג. לאשר לשופט להתחיל את ההסמכה לגזעים המבוקשים ובתנאי שיעמוד בתנאים שתקבע ההנהלה.    

. הנהלת חבר השופטים רשאית להטיל על מתמחה, בין אם הוא בעל תואר שופט ובין אם לאו, בכל שלב 5

כן רשאית הנהלת חבר השופטים, במקרים   במהלך תהליך התמחותו, התמחויות והשתלמויות נוספות.

 מיוחדים שיקבעו על ידה, לקבוע למועמד לשיפוט, תחת איזה שופט להתמחות. 

. הנהלת חבר השופטים רשאית בכל שלב של ההתמחות, לפסול ולהפסיק הכשרתו של מועמד לשיפוט  6

זה.  נוהלע"פ  לגזע ראשון באם התגלו סיבות אישיות או מקצועיות המונעות ממנו לשמש כשופט

 לבית הדין של ההי"לימים  30ערעור על החלטה זו ניתן להגיש תוך 

התמחויות נלוות, או   2תאושרנה רק  -במקרה של התמחות כפולה –התמחויות בתערוכות כפולות . 7

 .אחת מעשית ואחת נלוות )כאשר המעשית תבוצע ראשונה(

 

 : שלוןינהלים במקרה של כ. 8

רשאית הנהלת חבר השופטים לקבוע מועד אחר ותנאים  –המועמד בראיון הקבלה נכשל        א(

 נוספים בפני המועמד לפני שיוכל לגשת לראיון נוסף. 

רשאית הנהלת חבר השופטים לקבוע מועד אחר ותנאים  –נכשל המועמד במבחן העיוני       ב(

מבחנים, לא יוכל יותר  3-בנוספים בפני המועמד לפני שיוכל לגשת למבחן נוסף. נכשל המועמד 

 להיות מועמד לשיפוט. 



 

 

 

 

 

 

 

לא אושרה, רשאי לעשות אחרת במקומה. במידה ולא אושרו  מסויםמועמד אשר התמחותו בגזע  ג(

 התמחויות בגזע זה, תיפסל מועמדותו לשיפוט הגזע. 3סך של 

ושר לו לגשת ד(  נכשל המועמד במבחן מעשי, השופט הבוחן יטיל עליו מטלות נוספות בטרם יא

 לבחינה נוספת. נכשל המועמד בבחינת שיפוט שלישית, תיפסל מועמדותו לשיפוט לגזע זה. 

ד' הנ"ל יוכל לחזור להגיש בקשה - ה( נפסל מועמד לשיפוט עקב כישלונות כמפורט בסעיפים ג' 

 מחדש לקבל הסמכה לגזע, לניסיון נוסף ואחרון, לאחר שנה.

 

 עולה חדשנוהל הסמכה של שופט    -ז 2

יקבל בארץ הסמכה בהתאם להסמכתו בארץ מוצאו ובתנאי   FCI -. באם עלה השופט מארץ החברה ב1  

 . .F.C.I -שהוכיח שליטה מספקת בשפה העברית ובאחת מהשפות הרשמיות של ה

 

, תבחן  הכשרתו FCI-או ממדינה שאינה חברה ב FCI-. באם עלה השופט מארץ הקשורה חוזית ל2  

פו של עניין ותחליט הנהלת חבר השופטים על המטלות שעליו לעבור, בטרם הסמכתו  והסמכתו לגו

 בארץ.

 נוהל הסמכה של שופט, כשופט בינ"ל   -ח 2

 . כשופט בינ"ל יוכל להתמנות שופט העומד בדרישות הבאות:1  

 א( מוסמך כשופט לפחות שנתיים.1  

 אחת בארץ. CACIBבארץ או בעולם ובנוסף תערוכת  CACתערוכות  4ב( שפט לפחות 1  

 .F.C.I -ג( דובר לפחות את אחת מהשפות הרשמיות ב1  

 . שופט העומד בדרישות אלו יפנה בכתב להנהלת חבר השופטים בבקשה מנומקת. 2  

. תאשר הנהלת חבר השופטים את בקשתו של השופט, תוציא מכתב הסמכה כשהעתק ממנו ישלח  3  

ל. השופט יוסמך כשופט בינ"ל לאחר אישור הנהלת הי"ל. תואר זה יצוין בפרסומים  להנהלת הי"

 הרלוונטיים של הי"ל.  

 



 

 

 

 

 

 עבור הקבוצה הראשונה –נוהל הסמכה של שופט כשופט קבוצה   -ט' 2

שופט שאיננו שופט קבוצה יכול להתחיל הליך של הכשרה לתואר "שופט קבוצה" עבור קבוצה  .1

התואר שופט קבוצה )ראשונה במניין( יכול להינתן רק לשופט העומד בכל הדרישות אחת בלבד. 

 הבאות: 

 שנים, מיום הסמכתו.  4בעל ותק בשיפוט של לפחות  א( 1

כל הגזעים להם הוא מוסמך בקבוצה או לחילופין הוא שפט את כל  , אתפעמים 5שפט לפחות  ב(1

   שהוסמך לגזע הראשון בקבוצה.שנים מאז  3הגזעים לפחות פעם אחת ועברו לפחות 

 תערוכות בינלאומיות. 2תערוכות מהן לפחות  7-שפט לפחות ב ג(1

מהגזעים בקבוצה בהם ניתן להתמחות בישראל, או שופט  75%הינו שופט מוסמך של לפחות  ד(1

 מכל הגזעים בקבוצה.  50%מוסמך של 

. יבקש שופט להיות שופט לקבוצה הראשונה, תמנה לו הנהלת חבר השופטים שופט מלווה שיהווה 2

 חונך. 

 א( השופט המלווה חייב להיות או שופט של הקבוצה הנדונה או שופט מקיף.2

ב( המועמד והשופט המלווה יפגשו מספר פעמים, ובמשך זמן מינימאלי של שנה אחת. במשך תקופה  2

ט המלווה את הידע של המועמד בקבוצה הנדונה וכן יקבע האם נדרשת השלמה זו ישלים השופ 

)במידה ונדרש, ובהתחשב בתמונת המצב בארץ( לסך ולמגוון הגזעים להם ספציפי המועמד  

 בקבוצה הנידונה.

ג( בתום תקופת הליווי יאשר השופט המלווה בכתב את ביצוע לשביעות רצונו. המועמד יצרף אישור 2

 , לעבודה מדרגה א' אותה יגיש. יומן המתעד את המפגשים עם השופט המלווה זה ביחד עם

 1+2ד( שופט רשאי לבקש ולהתחיל את תקופת החונכות שלו גם אם טרם עמד בכל דרישות סעיפים 2

הנ"ל. אם יבחר לעשות זאת חובה יהיה עליו להשלים את כל הדרישות והחובות עד לסיום תקופת 

 החונכות.

 בחור באחת מו האפשרויות הבאות:  על השופט ל. 3

: עבודה אישית, עצמאית, מקורית, מקיפה וכוללת על כל גזעי עבודה מדרגה א' על קבוצה. .א   3

בקבוצה   הקבוצה. חלקה הראשון של העבודה יכלול רקע על הקבוצה, ייחודה, יעודה, הסקציות השונות

שהשופט אינו  יכלול פירוט על כל אחד מגזעי הקבוצהורקע היסטורי רלוונטי. חלקה השני של העבודה 

 פירוט זה יכלול עבור כל גזע, רקע היסטורי קצר, ייעוד וניתוח ענייני של תקן הגזע. מוסמך להן. 

 )נספח ט לנוהל זה(.  מך לשפוטס מו  אינומובנה על כל אחד מהגזעים בקבוצה שהשופט   מילוי שאלון.ב 3

  קבוצה העל כתב ב מבחן עיוני.ג 3



 

 

 

 

. שופט המבקש להתמנות כשופט קבוצה יגיש להנהלת חבר השופטים את בקשתו על גבי נספח ג' לנוהל 4

.   בכתב ג, או בקשה להיבחן 3בצירוף עבודה  לקבוצה מדרגה א', או שאלונים מלאים בכפוף לסעיף זה 

על הבקשה להיות  על השופט מוטלת החובה לבדוק ולהצהיר בכתב האם הוא עומד בתנאים הנדרשים.

שופטי אותה קבוצה או שופטים מקיפים. הנהלת חבר השופטים תדון   2מלווה במכתבי המלצה של 

 הנ"ל.  1בבקשה ותקבע האם עומד השופט בדרישות שבסעיף 

תבדוק את העבודה, השאלונים או הבחינה בכתב ותעניק למועמד ציון עבר הנהלת חבר השופטים  .5

עם שופט או שופטים נוספים בעת בחינת  ץלהתייעאו לא עבר. רשאית הנהלת חבר השופטים 

העבודה, השאלונים או בחינה בכתב. רשאית הנהלת חבר השופטים לבקש מהמועמד להגיש  

 תיקונים וטרם הענקת הציון. 

 

קיבל המועמד ציון עובר, תמליץ הנהלת חבר השופטים על המועמד כשופט קבוצה למליאת חבר   .6

 השופטים.  

 

עבודה מתוקנת, למלא מחדש חלק רשאי המועמד להגיש קיבל המועמד ציון לא עובר,  .7

 בהתאם לדרישת הנהלת חבר השופטים, או לבקש מועד נוסף לבחינה.  -מהשאלונים

 

קיבל המועמד ציון לא עובר בבחינה בפעם השנייה, עליו להגיש עבודה על קבוצה מדרגה א.  לא  .8

 הלת חבר השופטים.  יינתן מועד ג' לבחינה בכתב, אלא במקרים מיוחדים באישור הנ 

. אישרה מליאת חבר השופטים את ההסמכה, יוסמך השופט כשופט קבוצה עם קבלת אישור הנהלת  10

 הי"ל. בנוסף יוכרז הדבר באסיפת חברי ההי"ל הקרובה וההסמכה תפורסם בפרסומים הרלוונטיים. 

להיות   4פט קב' שונה משאר הקבוצות בכך שעל המועמד להיות שו 4. א. נוהל הסמכת שופט לקב' 11

שופט מוסמך לגזע הדקל ובנוסף חייב בכל מקרה, להגיש עבודה בדרגה ב' על הגזע, בנוהל המפורט  

 א'.  5ב' תת סעיף 2בסעיף 

, לא תחשב כקבוצה ראשונה וזאת עבור נוהל ההסמכה 4ב. בכל מקרה, הסמכת שופט לקבוצה    

 י' שלהלן.2לקבוצות הבאות כפי שמפורט בתת פרק 

 עבור קבוצה שניה ואילך  –נוהל הסמכה של שופט כשופט קבוצה  -י' 2

. במידה ושופט מוסמך לשפוט קבוצה אחת והוא מבקש הסמכה לקבוצות נוספות יהיה עליו לעמוד 1

 בדרישות הבאות: 

 שלהלן   3 או 2א. מספר הגזעים, להם הוא מוסמך מהקבוצה המבוקשת, עומד בדרישות סעיפים 1

 ב. שפט את כל הגזעים, להם הוא מוסמך, מהקבוצה המבוקשת. 1

 מכתבי המלצה משני שופטי קבוצה או שופטים מקיפים.  2ג. יגיש 1

זה. על השופט   נוהלד. יגיש להנהלת חבר השופטים את בקשתו המנומקת והמפורטת בנספח ג' ל1

 . נוהלה של המוטלת החובה לבדוק ולהצהיר האם הוא עומד בתנאים הנדרשים בסעיף ז

מסך כלל הגזעים שבקבוצה, יגיש את בקשתו המנומקת  50% -. א. אם מוסמך השופט ליותר מ2

 זה, להנהלת חבר השופטים, ללא צורך בעבודה.  נוהלוהמפורטת בנספח ג' ל



 

 

 

 

. אישרה הנהלת חבר השופטים את המועמד תגיש את הסמכתו כשופט קבוצה לאישור  ב    

 השופטים. מליאת חבר 

ג. אישרה מליאת חבר השופטים את ההסמכה, יוסמך השופט כשופט קבוצה עם קבלת אישור הנהלת      

הי"ל. בנוסף יוכרז הדבר באסיפת חברי ההי"ל הקרובה וההסמכה תפורסם בפרסומים  

 הרלוונטיים. 

ת בקשתו בארץ,יגיש א ניתן להתמחות עליהם מגזעי הקבוצה ש 75%.    אם מוסמך השופט לפחות ל 3

 ויבחר באחת האפשרויות הבאות: המנומקת והמפורטת  בנספח ג' לנוהל זה, להנהלת חבר השופטים, 

 . יגיש עבודה על קבוצה מדרגה ב'.  1א

:  עבודה אישית, מקורית ועצמאית על חלק מגזעי הקבוצה כפי שמפורט  עבודה על קבוצה מדרגה ב'   

על הקבוצה, יחודה, יעודה, הסקציות השונות  להלן: חלקה הראשון של העבודה יכלול רקע קצר

בקבוצה ורקע היסטורי רלוונטי וקצר. חלקה השני של העבודה יכלול רקע היסטורי קצר, ייעוד 

וניתוח תקנים, של גזעים מובילים בקבוצה, שהכותב אינו מוסמך להם. הרשימה המדוייקת של גזעים  

שופטי קבוצה אחרים או  2חר התייעצות עם אלו ומספרם, יקבע על ידי הכותב באופן מושכל ולא

שופטים מקיפים. שמות השופטים, סיכום המלצותיהם ושיקול הדעת בבחירת הגזעים יפורטו  

 . בעבודה

על כל אחד מהגזעים בקבוצה להם הוא אינו מוסמך ועליהן קיבל  )נספח ט(  מילוי שאלון מובנה  2א

 לסעיף הקודם.  ףהמלצות בכפו

 קבוצה בכתב  מבחן עיוני על  3א

המוסמך לקבוצה הנידונה ו/או שופט מקיף, במידה ואין מכהן בהנהלת חבר השופטים שופט    (4א     

יעביר מזכיר חבר השופטים את העבודה לאישורו של שופט בודק המוסמך לקבוצה. השופט הבודק 

   רשאי לדרוש תיקונים ושינויים בעבודה עד לאישורה הסופי.

 קבוצה לאישור ב. אישרה הנהלת חבר השופטים את המועמד ואת העבודה תגיש את הסמכתו כשופט3    

 מליאת חבר השופטים. 

ג. לא אישרה הנהלת חבר השופטים את ההסמכה, עליה לנמק את החלטתה בכתב ולקבוע דרישות 3    

 נוספות לשם הגשת הבקשה פעם נוספת. 

את ההסמכה, יוסמך השופט כשופט קבוצה עם קבלת אישור הנהלת  ד. אישרה מליאת חבר השופטים3    

הי"ל. בנוסף יוכרז הדבר באסיפת חברי ההי"ל הקרובה וההסמכה תפורסם בפרסומים  

 הרלוונטיים. 

 י' זה, ועומדת בפני עצמה.2איננה נחשבת למניין הקבוצות לצורך יישום תת פרק  4. כאמור, קבוצה 4 

בהתניות   מחויבת. בקבוצות אלו קבלת ההסמכה  1,2,3,9הן קבוצות  FCI -קבוצות המפתח של ה. 5

הבאות: יש ללמוד כל קבוצה בנפרד כשחובה פרק זמן מינימלי של שנה ביניהן או בינן לקבוצות 

 אחרות. היום הקובע למדידת פרק זמן זה הינו, אישור  

 



 

 

 

 

 

לשופט קבוצה שניה ואילך. מגבלה זו, עבור קבוצות המפתח, אינה ההסמכה ע"י הנהלת חבר השופטים, 

 קבוצות או יותר.  5-חלה על שופט המוסמך ל

 , רשאי שופט לבקש הסמכה בשתי קבוצות במקביל.  FCI. עבור שאר קבוצות 6

 נוהל הסמכה של שופט מקיף:   -יא' 2

 : מועמד לתואר שופט מקיף יכול להיות שופט העומד בכל התנאים הבאים  .1

שנים, ותק זה נספר החל מיום הסמכתו כשופט אחת מקבוצות   10בעל ותק של הינו שופט קבוצה א( 1     

 ע"י הנהלת חבר השופטים.   .F.C.I -ה

 . 1,2,3,9: קבוצות FCI -מקבוצות המפתח של ה אחתב( הינו שופט קבוצה של לפחות 1

. )לשם  CACIBאו  CACתערוכות  50( בעל ניסיון בשיפוט בארץ ובחו"ל הכולל שיפוט בלפחות ג1     

 כך על השופט לנהל טבלת מעקב לתערוכות בהן שפט(.

קבוצות לפחות ושופט מוסמך לגזעים מכל שאר הקבוצות, להם הוא אינו  5( שופט מוסמך של ד1     

 מוסמך )לפחות גזע אחד מכל קבוצה(.

 טל חלק פעיל בחינוך דור ההמשך של שופטים )הנחיית מתמחים, פעילות במדרשה וכו'(. ( נ ה1    

 

 . שופט המבקש להתמנות כשופט מקיף יגיש להנהלת חבר השופטים את בקשתו המנומקת2

זה. לבקשתו יצרף השופט המלצות אישיות משלושה שופטים מקיפים.   נוהלוהמפורטת בנספח ד' ל 

 הנ"ל.  1הנהלת חבר השופטים תדון בבקשה ותקבע האם עומד השופט בדרישות שבסעיף 

. המליצה הנהלת חבר השופטים על המועמד, תועבר המלצתה למליאת חבר השופטים, לאישור ברוב  3

 רגיל. 

המועמד, רשאית היא לקבוע דרישות נוספות עד למועד בו תוגש מועמדות  . לא המליצה ההנהלה על 4

 מחודשת. 

 . אישרה מליאת חבר השופטים את ההסמכה, יוסמך השופט כשופט מקיף עם קבלת אישור הנהלת הי"ל. 5

. אישרה הנהלת הי"ל את ההסמכה יוכרז הדבר באסיפת חברי ההי"ל הקרובה וההסמכה תפורסם  6

 ים. בפרסומים הרלוונטי

 

 

 



 

 

 

 

 

 הסמכה לשיפוט בזירה המרכזית –יב' 2

. בעיקרון, רשאי שופט לשפוט בזירה המרכזית רק אם הוא מוסמך לשפוט את כל גזעי הכלבים ו/או  1

 הקבוצות שלפניו, אלא אם הוא מוסמך לשפוט בהתאם להיתר שבסעיפים שלהלן: 

קבוצות שונות, רשאי לשפוט בזירה המרכזית את   3גזעים מלפחות  15שופט המוסמך לשפוט  א. .2

 המקצים הבאים: בתי גידול, קבוצות צאצאים, זוגות. 

קבוצות אחרות, או שופט של  3 -גזעים מ 3קבוצות ובנוסף לפחות  2המוסמך לשפוט לפחות שופט ב. 

המרכזית את המקצים הבאים: פעוטות, גורים, קבוצות, רשאי בנוסף לשפוט בזירה  3לפחות 

 .איננה באה במניין כקבוצה(. 4קשישים )לסעיף זה קב' 

( שופט רשאי לשפוט במקצה מנצח קבוצה רק אם הוא מוסמך לקבוצה ו/או הוא 1. למען הסר ספק: )3

וכה  ( שופט רשאי לשפוט במעמד כוכב התער2ספציפי לכל אחד ואחד מהגזעים העולים למקצה זה. )

( 1,2,3,9קבוצות מפתח ) 2שמתוכן  FCIקבוצות ה מ שלוש מינימוםרק אם הוא מוסמך לשפוט  

איננה באה במניין  4גזעים מכל קבוצה )לסעיף זה קב'  3גזעים מעוד שתי קבוצות,  6 עוד ולפחות

 הקבוצה(. 

יתווסף  . ההסמכה הנ"ל הינה אוטומטית, מייד עם הגיעו של שופט לדרישות המינימום. האישור לכך4

בהתאם וכנדרש לכל פרסומי ההי"ל הרלוונטיים כגון ספר השופטים, אתר ההי"ל ומכתבי האישור  

 המוצאים ע"י הנהלת הי"ל בהתאם לדרישות מארגני תערוכות בארץ ובעולם. 

 המלצה     - יג'2

, יעברו הסמכה לגזע 10או  5זה ממליץ כי שופטים בינ"ל ובמיוחד שופטי גזעים מקבוצות  נוהל .1

 הכנעני והסלוקי, בהתאמה. 

 

 שופט מבדק עבודה ואופי לכלבי ציד:  -יג' 2

. הנהלת חבר השופטים תסמיך שופט לשיפוט במבדק עבודה ואופי לכלבי ציד, לגזע מסויים, ובתנאי 1

 לגזע ועבר השתלמות רלוונטית, כפי שתקבע ע"י ההנהלה. שהינו שופט צורה מאושר 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח א':  טופס בקשה למועמד לשיפוט צורה לגזע ראשון 

 לכבוד הנהלת חבר השופטים          

 ______________________________הנני מבקש להתמחות בשיפוט צורה בגזע ________

 פרטים אישיים:

משפחה_________ שם פרטי_____________ תאריך לידה_________ גיל במועד הגשת שם 

 הבקשה ______

כתובת_______________________ מיקוד________ טלפון קווי____________ טלפון נייד 

___________ 

e-mail  _________מקצוע ___________ מקום עבודה ________________________

 טלפון_________

 ארץ לידה__________ שנת עליה_____ אזרחות___________ מצב משפחתי_______

 תיכונית(:-)תיכונית ועלהשכלה 

 תואר/תעודת גמר תאריכים עיר/ארץ שם המוסד 

    

    

    

    

    

    

 הכשרה כלבנית 



 

 

 מרכז קורס/השתלמות תאריכים מסגרת קורס/השתלמות 

    

    

    

    

    

    

 פעילות כלבנית: 

 הנני חבר בחוג/מועדון__________________    משנת____________.

 

 

 

 הנני מגדל כלבים מגזע __________________ משנת____________ .

 הגידול הישראלי, שם בית גידול_________________ .הנני רשום כמגדל בספר 

 גידלתי ________ שגרים מגזע _________________.

 פעילות כלבנית במסגרת תערוכות:

 תאריכים מסגרת פירוט תפקידים מס.

1    

2    

3    

4    

5    

 

 תפקידים נספים ופעילות כלבנית נוספת שברצוני לציין: 

 תאריכים מסגרת תפקידיםפירוט  מס.

1    

2    

3    

4    

5    

 FCI -__ הנני דובר עברית ובקיא באחת השפות הרשמיות של ה

 צורה? ________________________________ -מדוע הנך רוצה להיות שופט



 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 השופטים בכל מסלול התמחותי, ולאחר שאוסמך לשיפוט.  נוהלהנני מתחייב לפעול על פי 

___________________                                      __________________ 

 חתימה                                                               תאריך         

 

 

 

 

 רצ"ב 

 __________ ._________________________ המלצה מהמועדון /חוג 

 שופטים.  2 -__ המלצה מ

 נספח ח' הצהרה אישית על אי רישום פלילי __ 

 ועדת קבלה ביום __________                                        לשימוש משרדי

 חברים _____________________________________________________________

 

 ה / לא אושרההבקשה אושר

 פרוטוקול ההחלטה מצורף.                                                                            

  



 

 

 

 

 נספח ב': טופס בקשה להתמחות בשיפוט צורה )גזע שני ויותר(

 לכבוד הנהלת חבר השופטים 

 בגזע_________________________.הנני מבקש להתמחות בשיפוט צורה 

 פרטים אישיים:

 שם משפחה_____________ שם פרטי___________ תאריך לידה____________

 כתובת_______________________ מיקוד____________ טלפון___________

 הנני מוסמך  לשיפוט צורה בגזעים הבאים: 

 מתאריך גזע  מס'

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 הנני חבר בחוגי/מועדוני הגזע הבאים: 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

4. ______________ 

 

 שופטים. נוהלהנני מתחייב להמשיך ולפעול עפ"י 

                                 ________________________________________ 

 תאריך                                                                 חתימה        

 

 __ רצ"ב המלצה ממועדון /חוג _______________________

  



 

 

 

 

 קבוצה –נספח ג': טופס בקשה להסמכת שופט 

 לכבוד הנהלת חבר השופטים 

 קבוצה _________________________הנני מבקש להסמיכני לשיפוט  

 פרטים אישיים:

 שם משפחה______________ שם פרטי____________ תאריך לידה__________

 כתובת______________________ מיקוד______________ טלפון__________

E-MAIL _____________________________________ 

 ו: הגזעים שאותם אני מוסמך לשפוט בקבוצה ז 

 מקום/תאריך -שפטתי בתערוכה  מתאריך גזע  מס'

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

 _______________________________________הנני שופט מוסמך של הקבוצות הבאות:

 _________________תאריך הקבוצה האחרונה אליה הוסמכתי הינו:  

 שופטים. נוהלהנני מתחייב להמשיך ולפעול עפ"י 

 למינוי כשופט קבוצה. נוהלמצהיר כי אני עומד בדרישות ה הריני

 תאריך: ________________           חתימה: ____________________________

 __ רצ"ב עבודה על הקבוצה

 

 קבוצה/שופטים מקיפים. __ רצ"ב המלצה משני שופטי  

  



 

 

 

 

 נספח ד': טופס בקשה להסמכת שופט מקיף

 לכבוד הנהלת חבר השופטים 

 הנני מבקש להתמנות כשופט מקיף.                          

 פרטים אישיים:

 שם משפחה____________ שם פרטי_____________ תאריך לידה___________

 כתובת__________________ מיקוד______________ טלפון______________

E-MAIL ________________________________ 

 הנני שופט מתאריך___________________.

 הבאות:  FCI-הנני מוסמך לשפוט את קבוצות ה

 מתאריך קבוצה  מס' מתאריך קבוצה  מס'

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   

 שימשתי שופט מנחה למתמחים הבאים: 

 סיים התמחות? כן/לא  תאריכים בגזע  שם מתמחה  מס'

1     

2     

3     

4     

 __ רצ"ב רשימה / טבלת התערוכות בהן שפטתי עד היום  

( מיקום, תאריך, CAC/CACIB)יש לצרף טבלה הכוללת שם התערוכה/גוף מארגן, סוג התערוכה )

  תערוכות(  50סה"כ לפחות  –נשפטים, מספר הכלבים שנשפט מכל גזע גזעים 



 

 

 

 

 

 להלן פירוט פעילותי הכלבנית )לא שיפוט( הנוספת במערכת הכלבנית הישראלית 

 )תפקידים, מינויים, פרסומים וכ"ו(.

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 שופטים. נוהלהנני מתחייב להמשיך ולפעול עפ"י 

 

___________________                                     ___________________ 

 ימה תאריך                                                                 חת      

 

 

 

 __ רצ"ב המלצה משלושה שופטים מקיפים. 

 

 

  



 

 

 

 

 ( : טופס להתמחות נלווית1נספח ה' )

 הערכת מתמחה בהתמחות נלווית 

 תאריך:                                            לאומית     -סוג התערוכה: לאומית / בין        שם המתמחה :                    

 שם הגוף מארגן התערוכה:                  מקום התערוכה:                                     גזע:                     

 )הפרטים שלהלן ימולאו ע"י השופט בזירה(: 

 ידע  בתקן הגזע:

 ) (  חייב שיפור    ) (  טוב מאד         ) (  טוב            ) (  מספיק        

 ידע בדרישות, פרטים מבנים אנטומיים ובעיות מיוחדות של הגזע: 

 ) (  טוב מאד         ) (  טוב            ) (  מספיק           ) (  חייב שיפור 

 יכולת המתמחה לתת ציון ולדרג נכונה את הכלבים:

 ) (  חייב שיפור       ) (  טוב מאד         ) (  טוב            ) (  מספיק     

 גישה של המועמד אל הכלבים: 

 ) (  טוב מאד         ) (  טוב            ) (  מספיק           ) (  חייב שיפור 

 תערוכת ובסדר וארגון הזירה:  נוהלידע  ב

 ) (  טוב מאד         ) (  טוב            ) (  מספיק           ) (  חייב שיפור 

 והתנהגות בזירה: לבוש נאות 

 ) (  טוב מאד         ) (  טוב            ) (  מספיק           ) (  חייב שיפור 

 ציון לדו"ח ההתמחות: 

 ) (  טוב מאד         ) (  טוב            ) (  מספיק           ) (  חייב שיפור 

 הערות נוספות:

 ____________________שם השופט/ת: ___________________   חתימת השופט/ת: _

 . נוהל** טופס זה תקף רק בצירוף דו"ח התמחות כנדרש ב

  *** ההתמחות תאושר ובתנאי שהציון, בכל אחד מהסעיפים המפורטים, יהיה טוב ומעלה. 



 

 

 

 

Assessment of an apprentice Judge: 

* The following is to be filled in by the student 

Name of Candidate:               Nationality:                   Type of show: CAC / CACIB 

Breed:                           Date:               Place of show:                      Organized by:  

* The following is to be filled in by the judge in the ring 

Knowledge of the breed standard: 

( )  Very good             ( )  Good             ( )  Fair          ( )  To be improved               

Knowledge of the specific details, problems and anatomy of the breed: 

( )  Very good             ( )  Good             ( )  Fair          ( )  To be improved  

Ranking and placing of the dogs: 

( )  Very good             ( )  Good             ( )  Fair          ( )  To be improved 

Technique and approach while examining the dogs: 

( )  Very good             ( )  Good             ( )  Fair          ( )  To be improved 

Ring procedure and knowledge of show regulations: 

( )  Very good             ( )  Good             ( )  Fair          ( )  To be improved 

Behavior in the ring and dress code: 

( )  Very good             ( )  Good             ( )  Fair          ( )  To be improved  

Additional remarks: 

Name of judge: _____________________    Signature : _________________ 

** In order to pass the apprentice judge must receive a minimum grade of “Good” in 

each of the above criteria. 

  



 

 

 

 (1נספח ו' )

                    

 הערכת מתמחה בהתמחות מעשית 
 

 )הפרטים שלהן ימולאו ע"י המתמחה(: 

 לאומית -שם המתמחה:                                 סוג התערוכה:  לאומית / בין

 גזע:                                              תאריך:

 שם הגוף מארגן התערוכה: מקום התערוכה:                             

 

 )הפרטים שלהלן ימולאו ע"י השופט בזירה(: 

 

 ניסוח שיפוטי, מקיף ומאורגן בדוח השיפוט 

 ) (  טוב מאד     ) (  טוב      ) ( מספיק     ) ( חייב שיפור 

 

 דוח השיפוט מובן ומתייחס לנקודות השיפוטיות העיקריות בכלב הנשפט 

 ) ( מספיק     ) ( חייב שיפור     ) (  טוב מאד     ) (  טוב  

 

 ידע בתקן הגזע:

 ) (  טוב מאד     ) (  טוב      ) ( מספיק     ) ( חייב שיפור 

 

 ידע בדרישות, פרטים מבנים אנטומיים ובעיות מיוחדות של הגזע: 

 ) (  טוב מאד     ) (  טוב      ) ( מספיק     ) ( חייב שיפור  

 

 ולדרג נכונה את הכלבים:יכולת המתמחה לתת ציון 

 ) (  טוב מאד     ) (  טוב      ) ( מספיק     ) ( חייב שיפור 

 

 גישה של המועמד אל הכלבים: 

 ) (  טוב מאד     ) (  טוב      ) ( מספיק     ) ( חייב שיפור 

 

 תערוכת ובסדר וארגון הזירה:  נוהלידע ב

 חייב שיפור  ) (  טוב מאד     ) (  טוב      ) ( מספיק     ) (

  

 לבוש נאות והתנהגות בזירה: 

 ) (  טוב מאד     ) (  טוב      ) ( מספיק     ) ( חייב שיפור 

 

 הערות נוספות:

 

 

 תאריך:                     שם השופט/ת:                                   חתימה: 

 

 

 .נוהל** טופס זה תקף רק בצירוף פירוט מערך השיפוט כנדרש ב

 ** ההתמחות תאושר ובתנאי שהציון בכל אחד מהסעיפים המפורטים יהיה טוב ומעלה.*

 

 



 

 

( 2נספח ו' )   

 

 

 

Assessment of Student Judge in practice 
 

 

* The following is to be filled in by the student 

Name of Candidate:                                             Nationality:   

Type of show:   CAC / CACIB                           Breed: 

Date:                             Place:                             Organized by: 

 

* The following is to be filled by the judge in the ring 

The reports are written in an organized and professional manner 

( ) Very good     ( ) Good     ( ) Fair     ( ) To be improved 

 

The reports are clear and address the main judgmental points of the dog   

( ) Very good     ( ) Good     ( ) Fair     ( ) To be improved 

 

Knowledge of the breed standard: 

( ) Very good     ( ) Good     ( ) Fair     ( ) To be improved 

 

Knowledge of the specific details, problems & anatomy of the breed 

( ) Very good     ( ) Good     ( ) Fair     ( ) To be improved  

    

Ranking and placing of the dogs:  

( ) Very good     ( ) Good     ( ) Fair     ( ) To be improved 

 

Technique and approach while examining the dogs: 

( ) Very good     ( ) Good     ( ) Fair     ( ) To be improved 

 

Ring procedure and knowledge of show regulations: 

( ) Very good     ( ) Good     ( ) Fair     ( ) To be improved 

 

Behaviour in the ring and dress code: 

( ) Very good     ( ) Good     ( ) Fair     ( ) To be improved 

 

Further remarks: 

 

Name of judge:                                                    signature: 

 

* Student must submit reports for all the dogs showed at the show. 

** In order to pass the student must receive a minimum grade of “Good” in each of 

the above criteria. 

  



 

 

 

 

 נספח ז': טופס הערכה למבחן במהלך שיפוט 

 טופס הערכה למבחן במהלך שיפוט 

 תאריך:                                           לאומית   -סוג התערוכה: לאומית / בין       שם המתמחה :                     

 שם הגוף מארגן התערוכה:        מקום התערוכה:                                        גזע:                      

 )הפרטים שלהלן ימולאו ע"י השופט הבוחן בזירה(: 

 הנבחן בתקן הגזע:ידע  

 ) (  מצוין         ) ( טוב מאד      ) ( טוב               ) (  חייב שיפור

 ידע הנבחן בדרישות, פרטים מבנים אנטומיים ובעיות מיוחדות של הגזע:

 ) (  מצוין         ) ( טוב מאד      ) ( טוב               ) (  חייב שיפור

 נכונה את הכלבים:יכולת הנבחן לתת ציון ולדרג 

 ) (  מצוין         ) ( טוב מאד      ) ( טוב               ) (  חייב שיפור

 יכולת הנבחן להבחין בפרטים חשובים בכלבים שלפניו: 

 ) (  מצוין         ) ( טוב מאד      ) ( טוב               ) (  חייב שיפור

 פוט: יכולת הנבחן לנסח את דעתו בבהירות בדוחות השי

 ) (  מצוין         ) ( טוב מאד      ) ( טוב               ) (  חייב שיפור

 תערוכת ובסדר וארגון הזירה:  נוהלידע הנבחן ב

 ) (  מצוין         ) ( טוב מאד      ) ( טוב               ) (  חייב שיפור

 גישת הנבחן אל הכלבים וקוד לבוש: 

 אד      ) ( טוב               ) (  חייב שיפור) (  מצוין         ) ( טוב מ

 סיכום סופי של ההערכה: עבר / לא עבר

 שם השופט/ת: __________________     חתימת השופט/ת: _________________

 * בכדי לקבל ציון סופי "עבר" יש לקבל ציון מינימום של "טוב מאוד", בכל אחד מסעיפי ההערכה. 



 

 

 נספח ח' 

  

 הצהרה אישית 

 

 לכבוד הנהלת חבר השופטים 

 

 אני: _______________________  ת.ז. :______________________

 

מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי ועל פי בדיקתי אין בעברי הרשעה משפטית אשר נקבע עבורה ע"י בית  

 המשפט כי יש עימה קלון

 

דרישה בסיסית ועקרונית לנדרש משופט הינה קובע מפורשות כי  FCIידוע לי כי תקנון השופטים של 

 היותו אמין וישר דרך, בשרתו בזירה ומחוצה לה, בחייו הפרטיים. 

אני מצהיר  בזאת כי במהלך ראיון הקבלה נתתי בידי הנהלת חבר השופטים כל מידע המצוי בידי, התומך 

 או שעלול לסתור, דרישה בסיסית זאת. 

 

 

 על החתום:

 

 

 _____  חתימה : _________________תאריך :____________

 

 

 טופס שאלון לגזע  –נספח ט' 

 

 


