נוהל ביצוע מה"ג
מה"ג הינו מבדק התאמה לגידול לכלב על פי מראהו ,אופיו ,תעודת היוחסין ובדיקות שונות(במידה
שקיימות) לשם קביעת התאמתו לגידול.
הוראות נוהל זה יחולו על כל כלב החי בישראל דרך קבע והנמנה על הגזעים המחויבים על פי תקנון /נוהל
הגידול המשלים של הגזע לעבור מה"ג .כמו כן יחולו הוראות נוהל זה על כל הכלבים אשר בתעודת
היוחסין שלהם ובספר הגידול נרשמה לגביהם הערת "לא מאושר לגידול חובת מה"ג מגיל שנה".

 .1מטרות
 .1.1לפרט את תהליך ביצוע מה"ג ע"י החוגים והמועדונים החברים בהתאחדות
 .1.2לקבוע אחריות וסמכויות
 .2טפסים ונהלים רלוונטים
 .2.1נוהל גידול
 .2.2תקנון/נוהל גידול משלים(אם קיים)
 .2.3נוהל שופטים
 .2.4נוהל תערוכות
 .2.5נוהל ספר הגידול ומנהל ספר הגידול
 .2.6טופס בקשה לאישור עריכת מה"ג
 .3הגשת בקשה לעריכת מה"ג
 .3.1הגשת הבקשה תעשה דרך כתובת המייל של הועדה
 .3.2בקשה תתקבל רק אם נכתבה ע"ג טופס בקשה לאישור עריכת מה"ג
 .3.3הגשת הבקשה תעשה בפרק זמן של לפחות  14ימים טרם קיום המה"ג
 .4השופט/ים במה"ג
 .4.1השופט מה"ג יהא כפוף לחוקי האתיקה של נוהל השופטים עם הסתייגות אשר מפורטת בסעיף .6.6
לנוהל זה
 .4.2מה"ג ייערך בשיפוט שופט ישראלי בלבד
 .4.3השופט במה"ג יהיה שופט ספציפי לגזע/ים אותם הוא שופט
 .4.4אם אין בנמצא שופט ספציפי לגזע/ים המשתתפים ישפוט את המה"ג שופט קבוצה
 .4.5אם אין בנמצא שופט קבוצה לגזע/ים המשתתפים ישפוט את המה"ג שופט מקיף
 .4.6שופט במה"ג זכאי לקבל דמי שיפוט והחזר הוצאות נסיעה כנקבע בנוהל שופטים.

 .5בדיקת הפרטים בבקשה ואישורה
 .5.1מזכירות ועדת גידול תוודא כי השופט/ים מאושרים לשפוט את הגזעים המשתתפים כמפורט בסעיף 4
לנוהל זה
 .5.2במידה ומה"ג עתידים להשתתף גזעים ממספר חוגים/מועדונים תוודא מזכירות ועדת גידול התקבל
אישור כתוב מכלל החוגים/מועדונים להשתתפות הגזעים במה"ג.
 .5.3מזכירות ועדת גידול תוציא לחוג/מועדון המבקש מכתב אישור לביצוע מה"ג
 .6ביצוע המה"ג
 .6.1לא ייערך מה"ג לכלב שטרם מלאו לו  12חודשים בגזעים קטנים שגובהם מתחת לגבוה  40ס"מ ו15-
חודשים בשאר הגזעים.
 .6.2עד  48שעות קודם לביצוע המה"ג יעביר מנהל המה"ג טבלה ובה פרטי הכלבים המשתתפים לועדת
גידול
 .6.3במה"ג בו משתתפים מעל  5כלבים ישנה חובה לנוכחות וטרינר אשר יבדוק חיסוני כלבת לכלבים
המשתתפים
 .6.4בתחילת כל מה"ג יבדוק מנהל המה"ג את מספר השבב של הכלב ויוודא כי הוא תואם את המספר
בדו"ח השיפוט.
 .6.5המה"ג ייערך עם תעודות יוחסין פתוחות וכל מידע רלוונטי הנוגע לרקע הגידולי והבריאותי של הכלב
 .6.6יודגש כי שופט המה"ג רשאי להיות חשוף למסמכים הנ"ל .סעיף זה מסייג את נוהל השופטים וקובע
כי לעניין מה"ג בלבד ,החשיפה לפרטים כאמור לעיל ,מותרת.
 .6.7דו"ח המה"ג יכתב על גבי טופס מה"ג ייעודי של ההתאחדות הישראלית לכלבנות .ניתן לצרף טופס
ייעודי לגזע ע"י חוג/מועדון
 .7תוצאות המה"ג
 .7.1כלב אשר יעבור את המה"ג יקבל ציון כמו בתערוכה .בגזעים בהם נדרש ציון מסוים בנוהל הגידול
המשלים על הכלב לעמוד בציון זה על מנת לקבל תעודות כחולות
 .7.2כלבים אשר לא עברו את המה"ג לא יקבלו ציון אלא תרשם להם הערה "אינו מאושר לגידול"
 .7.3שופט המה"ג ונציג החוג/מועדון רשאים להוסיף התנייות לצד האישור .התנייה תהיה לדוגמא "עבר
מה"ג בתנאי לצילום אגן תקין" או "עבר מה"ג יש להרביע רק עם כלב בעל ציון אגן "A
" .7.4אישור חד פעמי" ינתן אך ורק במה"ג מיוחד של  3שופטים שיערך ע"י ועדת הגידול ובהסכמת מקדם
הגזע הרלוונטי.
 .8רישום תוצאות המה"ג בספר הגידול
 .8.1מנהל המה"ג יעביר למשרדי ההתאחדות העתקים של דו"חות המה"ג לטובת רישום בספר הגידול
 .8.2מנהל המה"ג יעביר למזכירות ועדת גידול דיווח תוצאות ע"ג טופס דיווח תוצאות יעודיי
 .8.3מזכירות ועדת גידול תזין את דו"ח השיפוט למערכת ותרשום הערה ,בהתאם לתוצאה ,בזו הלשון:

" .8.3.1עבר מה"ג מאושר לגידול/הרבעה (לצד תאריך המבחן)"
" .8.3.2לא עבר מה"ג ,לא מאושר לגידול/הרבעה (לצד תאריך המבחן)"
 .8.4במידה שקודם לעריכת המה"ג נרשמה בתעודת היוחסין ובספר הגידול הערה כאמור לעיל בסעיף
 .8.3.2והכלב עבר את המה"ג ,אזי שחובה על מנהל ספר הגידול למחוק את ההערה כאמור ולהנפיק עבור
הכלב תעודת יוחסין חדשה .כל זאת תוך זמן סביר מרגע שהופקדה אצל מנהל ספר הגידול התעודה בה
נרשמה ההערה
 .8.5לא התקבל העתק של דו"ח המה"ג לא תוזן תוצאת המה"ג בספר הגידול
 .9ערעור על תוצאות מה"ג
 .9.1בעליו של כלב אשר נקבע כי אינו מאושר לגידול רשאי להגיש ערעור בכתב לועדת הגידול וזאת תוך 30
ימים מביצוע המה"ג
 .9.2במידה והערעור יתקבל בועדה ייערך לכלב מה"ג חוזר
 .10מה"ג חוזר
 .10.1ביצוע מה"ג חוזר יהיה רק ע"י ועדת הגידול המדעית
 .10.2ועדת הגידול תודיע לבעל הכלב בפרק זמן סביר מראש על מועד ומיקום המה"ג החוזר
 .10.3ועדת הגידול תודיע לחוג/מועדון אליו שייך הגזע האמור על עצם הבקשה ועל הכוונה לפעול לתאום
המה"ג .המה"ג יערך בנוכחות נציג וועדת הגידול המדעית ,החוג/מועדון הנוגע לעניין יהא רשאי לשלוח
משקיף מטעמו
 .10.4מה"ג חוזר יבוצע ע"י  3שופטים שונים יחד .השופט אשר פסל את הכלב לא יהיה אחד מהם
 .10.5דו"ח השיפוט ובו פסילת הכלב במה"ג או תערוכה יצורף למה"ג חוזר
 .10.6מה"ג חוזר יבוצע כמה"ג שלם ולא רק עבור הסיבה בגינה נפסל הכלב
 .10.7במה"ג חוזר לא ינתן ציון אלא יוחלט האם להסיר את הפסילה או לא
 .10.8כל שופט יכתוב דו"ח שיפוט בנפרד על הכלב
 .10.9הציון הסופי יקבע לפי רוב של  .2/3באחריות נציג ועדת הגידול לסכם את התוצאות
 .10.10בעל הכלב רשאי לקבל העתק של דו"חות השיפוט
 .10.11על מנת לעבור את המה"ג החוזר נדרשת הסכמה של  3השופטים יחד .היה ודעותיהם חלוקות לא
יעבור הכלב את המה"ג
 .10.12בעבור מה"ג חוזר יגבה תשלום אשר יקבע ע"י הנהלת ההתאחדות
 .11ביצוע מה"ג ע"י ועדת גידול מדעית
 .11.1ועדת הגידול המדעית רשאית לקיים מה"ג באחריותה
 .11.2ועדת הגידול המדעית היא שתקבע את זהות השופט/ים במה"ג זה
 .11.3ועדת הגידול המדעית תודיע למועדון/לחוג אליו שייך הגזע האמור על עצם הבקשה ועל הכוונה
לפעול לתאום המה"ג .המה"ג יערך בנוכחות נציג וועדת הגידול המדעית .המועדון/חוג הנוגע לעניין יהא

רשאי לשלוח משקיף מטעמו
 .11.4בעבור מה"ג באחריות ועדת הגידול המדעית יגבה תשלום אשר יקבע ע"י הנהלת ההתאחדות וישולם
להתאחדות הישראלית לכלבנות
 .11.5כל ההוראות בנוהל זה יחולו על מה"ג באחריות ועדת הגידול המדעית

 .12אישור התאמה לגידול מכוח ציון בתערוכות צורה
 .12.1כלב שגילו מעל  12חודשים בגזעים הקטנים וגובהו נמוך מ 41-ס"מ או כלב שגילו מעל  15חודשים
בגזעים הגדולים וזכה בשתי תערוכות צורה בציון "מצוין" והציונים ניתנו בידי שני שופטים שונים ואחד
משני השופטים הוא שופט ספציפי לגזע או שופט קבוצה יהא פטור ממה"ג .כך תוצאות התערוכות כאמור
כמוהן כאישור התאמה לגידול שניתן במסגרת מה"ג
 .12.2כלב שלגביו נקבעה בעת ביקורת השגר הערת "לא מאושר להרבעה/גידול חובת מה"ג מגיל שנה"
יהיה פטור ממה"ג אך ורק אם וזכה בשתי תערוכות צורה בציון "מצוין" וזאת מעל גיל  24חודשים

בקשה לאישור עריכת מה"ג

פרטי
המה"ג

תאריך הבקשה:

חוג/מועדון:

הגזעים המשתתפים:

תאריך המה"ג:

מיקום:

שעה:

במקרה של מה"ג דחוף נא לפרט את הסיבות:

מנהל
המה"ג

שופט/ים במהג(:יש לפרט את הגזעים המשתתפים ליד שם השופט המבוקש)
.1
.2
.3
.4
ת.ז:
שם פרטי ומשפחה:

מספר טלפון:

כתובת מייל(האישור ישלח לכתובת זו):

 .1מנהל המה"ג מתחייב לקבל אישור לקיום המה"ג מועדת בגידול טרם עריכתו.
 .2מנהל המה"ג מתחייב למלא אחר כל החוקים ,התקנות וההיתרים הנדרשים על פי החוק.
 .3מנהל המה"ג מתחייב למלא אחר נוהל הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
 .4עד  48שעות טרם המה"ג יש להעביר לועדת גידול טבלה עם פרטי הכלבים( גזע ,סגי"ר ,שבב ובעלים)
המשתתפים ותאריך חיסון כלבת אחרון.
 .5לאחר המה"ג יש להעביר לועדת גידול במייל העתקים של דו"ח השיפוט להזנה בספר הגידול.

חתימה

שם מנהל המה"ג:

חתימה:

דוח תוצאות מה"ג
מועדון/חוג_______________________________ :
תאריך המה"ג ______________:מיקום המה"ג____________________ :
שם השופט  /שופטים_______________________________:
שם נציג החוג/מועדון_______________________________:
שם נציג ועדת גידול________________________________:
גזע

מין

סגי"ר

שם הכלב

תאריך הדיווח__________________ :

כמות הכלבים במה"ג______:

מנהל המה"ג________________:

חתימה_______________:

תוצאה(ציון)

