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 ההתאחדות הישראלית לכלבנות

 ועדת אכ"ע   נוהל 
 29.10.2022מעודכן לתאריך                                      

תחום  הועדה   כל  על  מקצועית  ולפקח  לכוון  לקדם  למסד,  )  נועדה  השירות   כלבי    (   Utility dogsספורט 

 .UTILITY DOGSהנוגעים ל FCI  -, על פי נהלי הבהתאחדות הישראלית לכלבנות

  

 כללי 

או   "להילהלן   ) לכלבנות הישראלית ההתאחדות של הליםונ לתקנונים בהתאם הפועלת הועדה        1.1

 .FCI -והתקנונים של ה  והנהלים( ההתאחדות 

 FCI UTILITY DOGS (FCI UDC)הועדה מאמצת את כל התקנונים והנהלים של    1.2

COMMISSION       לביצוע כלל המבחנים אשר נמצאים באחריות ה- FCI UDC. 

 FCI- ה בהגדרת מופיעים אשר הגזעים  הם העבודה כלבי גזעי 1.3

  או המועדונים באחד החברים מוסמכים עבודה שופטי בתוכו הכולל מקצועי גוף הינה הוועדה 1.4

  -בפרק ה FCI-ה בתקנון המוזכרים הספורט ענפי כלל את לשפוט ומוסמכים בהתאחדות החוגים

UTILITY DOGS 

 הפעילים במסגרת נוהל זה הינו נוהל מחייב לכל השופטים, המדריכים המוסמכים ושאר  1.5

 . FCIההתאחדות בתחום ספורט כלבי השירות המוזכרים בתקנון    

 כל המבחנים והתחרויות כפופים להתנהגות ספורטיבית ראויה בכל הנוגע להתנהלות 1.6

 המשתתפים , הפעילים, השופטים והצופים. 

 

 

 

 . מטרות ותפקידי הוועדה2       

 

ברחבי הארץ וביצוע פעילויות להגדלת   FCI -וגדר בקידום, פיתוח והפצת ספורט כלבי שירות המ 2.1

 והמתחרים בספורט זה במסגרת ההתאחדות. מספר הפעילים

 ואישורם.   FCI -תאום כלל מבחני ספורט כלבי שירות המוגדרים ב 2.2

ואליפות ישראל בגישוש אחת לשנה, הענקת תואר אלוף  IGP -הפקה וניהול אליפות ישראל ב 2.3

 .CACT  ,RE CACT ישראל ותארים



יעוץ להנהלת ההתאחדות ולחוגים החברים בהתאחדות בנוגע להיבטים מקצועיים של העיסוק  2.4

 וספורט כלבי השירות.  בספורט הכלבני

 .FCI - הסמכת מדריכים לספורט כלבי השירות המוגדר ב 2.5

 .FCI -הסמכת שופטים לספורט כלבי השירות המוגדר בהכשרה ו 2.6

סמינרים/ הכשרות או כל דרך שתקבע  ע"יביצוע שמירת כשירות לשופטי ספורט כלבי שירות  2.7

 הועדה.

( , מניחי עקבות וכל הכשרה מקצועית נדרשת  Helperאחריות על ביצוע הסמכת מחזיקי שרוול ) 2.8

 גון קורסים והסמכות במסגרת ההתאחדות. בין היתר על ידי אר לפעילים בתחום,

  -תרגום ואישור נוסחים בשפה העברית של תקנוני ונהלי מבחני ספורט כלבי שירות המוגדרים ב 2.9

FCI אחראית לעדכן   אכ"עהספורט משנים מידי פעם את שמם הפורמלי. הועדהועדת  . מבחני

 שבאחריותה.  את ההתאחדות בשמות המבחנים

;י ביצוע השתלמויות,  quotהידע המקצועי והעברתו לקהל הכלבנים. בין היתר ע&אחריות שימור  2.10

מקצועיים תוך יצירת שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים בהתאחדות   הרצאות, ימי עיון

 ובחו"ל. וגורמים כלבניים אחרים בארץ 

 מחו"ל. הסמכת שופטים לספורט כלבי השירות אשר עלו לישראל  2.11

  FCI UDC ע"יוהשתתפות בסמינרי שופטים המאורגנים  FCI UDCת על קשר מקצועי עם יואחר 2.12

 אחת לשנה ובכל הנושאים הקשורים לפעילות הוועדה וחבריה. לפחות

והעברת  FCI - השירות המוגדרים ב ניהול ספר עבודה בו ירשמו כל תוצאות מבחני ספורט כלבי 2.13

 המבחנים למזכירות ההתאחדות לעדכון בספר הגידול. תוצאות

 אכ"ע. פרסום האירועים המתקיימים במסגרת אחריות ועדת   2.14

אחריות וטיפול בהתנהגות לא ספורטיבית במסגרת אירועי ספורט כלבי שירות ואירועי ועדת  2.15

 אכ"ע. 

 לאסיפה הכללית של ההתאחדות.  "עאכדיווח על פעילות ועדת  2.16

 רישום פנקסי הציונים לכלבים הנבחנים בישראל ושחזור פנקסי ציונים ישראלים שאבדו. 2.17

 רישום פנקסי עבודה לבעלי תפקידים במבחן )כגון: מחזיק שרוול, מניח עקבות וכדומה(.  2.18

 הוועדה, בחירות, וכינוס. הרכב. 3

 וחברים באחד FCI  -מורכבת משופטים/ות מוסמכים לספורט כלבי שירות המוגדר בהועדה תהיה  3.1

 ממועדוני או חוגי ההתאחדות. 

 בעלי תפקידים בועדה:  3.2

 יושב/ת ראש  3.2.1

 "רסגן/ית יו 3.2.2

 מזכיר/ה 3.2.3

 הועדה עצמה אחת לארבע שנים ולא יאוחר ממרץ של  ע"י בחירות בעלי תפקידים לוועדה תיערך  3.3

 שנת בחירות. 

 בסמכות הועדה להדיח מתפקידו בעל/ת תפקיד בוועדה בהצבעת החברים ברוב קולות.  3.4

 יערכו לפחות פעמיים בשנה.  אכ"עכינוס אסיפות וישיבות וועדת  3.5



 ר הועדה ותנוהל על ידו."האסיפה תכונס על ידי יו 3.6

 חבר ועדה יכול לדרוש את כינוס הועדה בהסכמת רוב חבריה.כל  3.7

 ההזמנה לאסיפה ונושאים לדיון ישלחו באמצעי תקשורת מקובלים ונגישים לכלל חברי הועדה. 3.8

 במידה והועדה מעוניינת לדון בתקנון ושינויים בו, ההצעות לשינוים ישלחו לפחות שבועיים מראש  3.9

 לכל חברי הועדה. 

 

 
 

        4 
 סמכויות ועדת אכ"ע  . 4

מטעם ההתאחדות   FCI -בחינה והסמכת מדריכים לספורט כלבי השירות המוגדרים ב 1.4

 לכלבנות. הישראלית

מטעם ההתאחדות  FCI -בחינה, הכשרה והסמכת שופטי ספורט כלבי שירות המוגדר ב 24.

 לכלבנות. הישראלית

 והסמכת מחזיקי שרוול מטעם ההתאחדות הישראלית לכלבנות.בחינה, הכשרה  34.

השעיה, הדחה ו/או הרחקה של בעל תפקיד או משתתף באירועי הועדה או הספורט עקב   44.

"ע תישלח לידיעת ולאישור הנהלת  אכ החלטת ועדת  לא ספורטיבית או בלתי הולמת. התנהגות

 .  "לההי

 פקות או חילוקי דעות לגבי רישום תארי עבודה.הועדה הינה הסמכות העליונה במקרה של ס 54.

 

 סדר הסמכת מדריכים מוסמכים  ה. 

 . המועמד למדריך יגיש בקשה למועדון / חוג אשר בו הוא חבר למנותו 1 

 למדריך תוך ציון ניסיונו בשטח האמון/ אילוף.     

 על אותו אדם ויגישהמועדון / חוג ימליץ בפני הועדה     

 בקשה למנותו כמדריך מוסמך.     

 . המועמד חייב להיות חבר מועדון/חוג לפחות שנתיים. כמו כן עליו 2 

 לזקוף לזכותו העברה בהצלחה של כלבו האישי בדרגה של " כלב הגנה     

 " לפחות.3    

 . המועמד חייב להיות בוגר המדרשה לכלבנות בהתאם לדרישות ועדת 3 

 סגרת שאינו נופלת ברמתה מהקורס הנ"ל, או, או במאכ"ע    

 בוגר קורס בסיסי לכלבנות.    

 שנים בהתאם לתקנון זה יהיה המועמד 5. בתום תקופת המעבר של 4 

 למדריך חייב לעבור קורס עוזרים.    

תדון ותחליט האם לאשר את מועמדותו   . עמד המועמד בכל הדרישות הנ"ל, הועדה  5 

 תאשר מועמדותו  המצומצמתכמדריך מוסמך 

 ותעביר את האישור להנהלת ההי"ל אשר תספק לו   

 תעודה מתאימה בחתימת יושב ראש ההי"ל.     

 מסלול נוסף להסמכת מדריך מוסמך מטעם ההי"ל בעל דרגת קושי . 6 



 מקבילה, מבלי לחייב את הנוהג לעבור מבחן שוצהונד, יוגש בתום שנה     

 אסיפה זו. ממועד     

 סדר הסמכת שופטי עבודה ו. 

 כללי  

 ארגון חבר שופטי העבודה הינו אחד מעמודי התווך בגידול כלבי עבודה.  

 ההצלחה בגידול כלבי עבודה תלויה בחלקה הגדול בידע המקצועי  

 ובהגינותו של שופט העבודה. שיפוטו הנכון ואמינותו  הינם גורם מכריע   

 - עבודה. השופט ממלא כיאות את תפקידו בטיפוח ובהתקדמות גזעי ה 

 אך ורק אם הוא בעל ידע נרחב בכל תחומי הכלבנות  -לעיתים כפוי הטובה  

 בעל אופי ברמה גבוה ומצוי בתכונות המבטיחות שיפוט נכון והוגן 

 והתנהגות ספורטיבית כלפי נהגי הכלבים. שיפוט שאינו הוגן ואינו מושלם   

 ספורט ולארגונים הכלבניים. על כן על שופטגורם נזק לגידול הכלבים, ל 

 להיות מודע לכך שהוא ממלא תפקיד  של כבוד ושלמילוי תפקידו זה 

 דרושה הכשרה מדוייקת ורחבה ומהימנות רבה.     

 

 

 עבודה  שופט לתפקיד מועמדות ז. 

 מקצועיים שקולים ידי על מונחה אובייקטיבית לשפוט יכולת בעל. 1 

 בלבד, בעל ידיות נרחבות בכלבנות וכושר הסברה גבוה ובעל  יכולת     

 רבה לקשור יחסי אנוש תקינים.    

 . העברית בשפה שולט. 2 

 ( מדריכים הסמכת סדר)ראה  שנתיים לפחות מוסמך מדריך להיות חייב. 3 

 והינו  3או מסלול שני העביר בהצלחה שני כלבים אישיים שוצהונד     

 ס עוזרים.בוגר קור    

 . אחת  פעם לפחות מבחן מנהל להיות חייב. 4 

 .3 שוצהונד אישי כלב להעביר חייב. 5 

 או חוג/ מועדון לאילוף/אימון כלבי מסויים. מועדון / חוג גזע עבודה 6 

 עבודה ימליץ בפני יושב ראש ועדת האמון על מועמד לשופט עבודה.     

 הכלבניים רוף תולדות חייו ההמלצה תשלח ליושב ראש ועדת האמון בצי    

 האמור  את תאמת המומלץ של שאישיותו לכך אחראי הממליץ הגוף. 7 

 בסעיף א' לעיל.    

 ידי  על הוגשו  שמותיהם אשר, עבודה לכלבי  בחוגים המדריכים חברים. 8 

 .הכללית  האסיפה קיום יום 30.9.82 הקובע לתאריך עד"ל, ההיהנהלת     

 תוכר תקופת עבודתם כמדריך כחלק מדרישות תקנון זה לצורך     

 התמחותם לשופט עבודה. לא יוענק להם תואר "מדריך מוסמך" על ידי    

 "ל עד אשר ישלימו את כל ההתמחויות  הדרושות להדרכה ההיהנהלת     



 הדבר  יבדקלפי תקנון זה. רק לאחר השלמת כל ההתמחויות הדרושות     

 ועדת האמון שתוקם בעקבות תקנון זה ולאחר שתאשרן תעניק   על ידי    

 "ל את התואר "מדריך מוסמך". ההיהנהלת     

 ועדת לדרישות בהתאם, לכלבנות המדרשה בוגר להיות חייב המועמד. 9 

 .לכלבנות בסיסי קורס בוגר או"ע אכ    

 עבודה  לשופט מועמד הכשרת . ח

 העבודה מבחני תקנוני בכל מוחלטת שליטה בעל להיות חייב המועמד. 1 

 נוהלי שפוט ופרושי ניקוד. VDH-וה FCI - של ה    

 במבחני שופט כשולית לשמש יוסמך, לעיל האמור בכל המתמחה מועמד. 2 

 "ל. היעבודה מוכרים על ידי     

 :הבאים בתנאים לשופט כשוליה ישמש המועמד. 3 

 א. בשלושה מבחנים לפחות אצל שני שופטים שונים.     

 ב. ימסור דוחות שיפוט מלאים למנהל המבחן.     

 מנהל המבחן חייב להעביר דוחות אלה ללא דיחוי ליושב ראש  ועדת        

 האימון, לאחר שאשרם והוסיף הערותיו.        

 חרות בת שיערך מעשי מבחן הינו שופט הסמכת בסדר האחרון השלב. 4 

 רשמית. המבחן יערך על ידי שופט אחד בצרוף משקיף מטעם ועדת     

 "ע ומשקיף מטעם המועדון הממליץ. בסיום המבחן ידונו השופט אכ    

 והמשקיפים בתוצאות המבחן של המועמד ויחליטו באם המועמד עמד     

 במבחן.        

 המלצה  . החליטה הועדה כי המועמד מתאים להיות שופט, תשלח מכתב5 

 . הממליץ חוג/  ולמועדון למועמד העתקים עם"ל, היליושב ראש     

 "ל תוך חודש ימים הי. המינוי לשופט ותעודת שופט יוענקו על ידי הנהלת 6 

 מיום קבלת מכתב ההמלצה. התואר של שופט ניתן לצמיתות.     

אל ארגון החבר      ומצטרף  FCI-ה  ידי על המוכר  ארגון ידי על"ל בחו הוסמך אשר שופט. 7 

כשופט עבודה לאחר שהציג    "ע ולהיות מוכראכ"ל, זכותו להתקבל כחבר בועדת בהי

העתק מצולם מהן לתיקו האישי בועדת     לבדיקה  ולאישור, והעביר לועדהתעודותיו 

 "ע, והצטרף למועדון/חוג  אכ

 לגזע עבודה ו/או אמון/אילוף.    

זה והודעה על      תקנון  היות בטרם המעשית מהכשרות חלק מילא אשר לשיפוט מועמד. 8 

 "ע תוכר הכשרתו זו כחלק אככך הועברה לועדת 

 מהכשרתו בהתאם לתקנון זה.    

לשיפוט אשר לא סיים     רשאית לפסול את מועמדותו של מתמחה  תהיה"ע אכ. ועדת 9 

 שנים.  3את הכשרתו המקצועית במשך 

שופטים      עם נוסף מעשי למבחן לגשת רשאי יהיה המעשי במבחן מועמד נכשל. 10 

לשיפוט והוא יוכל       אחרים. מועמד אשר נכשל גם במבחן הנוסף תפסל מועמדותו



 להגיש בקשה למועמדות לאחר שנתיים ויאלץ 

 לעמוד בכל התהליך הרגיל החדש.     

 מסלול נוסף להסמכת שופט מוסמך בעל דרגת קושי מקבילה, מבלי. 11 

 לחייב את המתמחה לעבור מבחן שוצהונד, יוגש בתום שנה ממועד     

 אסיפה זו.     

 חובותיו וזכויותיו של שופט  ט. 

 . שופט עבודה חייב להיות חבר במועדון/חוג של גזע עבודה ו/או 1 

 במועדון / חוג אימון/אילוף כלבי עבודה.    

 י בקשת הגוף. חובתו של שופט לשפוט כאשר הוא מוזמן לכך, על פ2 

 המארגן את מבחן העבודה. ההזמנה תשלח בכתב עם העתק לועדת    

 אכ"ע. תשובתו של השופט תשלח בכתב עם העתק לועדת אכ"ע.    

 . שופט שיוזמן לשפוט בארוע שלא במסגרת ההי"ל יקבל אישור לכך3 

 מאת הנהלת הי"ל.     

 ו, או כלב  . השופט אינו רשאי לשפוט כלב המוצג על ידי בני בית4 

 בבעלותו המוצג על ידי אדם אחר.    

 . השופט חייב להועיד את תוצאות שיפוטו )ניקוד( לאחר גמר כל פרק 5 

שניים      )גישוש, משמעת, תרגילי הגנה(. סור להודיע ביחד ניקוד התרגילים בתום    

 או יותר פרקים, אלא של כל פרק לחוד עם סיומו. 

ובסיום כל פרק      פטים, כל אחד מהם ישפוט את הכלב בנפרדאם ישפטו באירוע שני שו     

השיפוט )הניקוד( הקובע יהיה      יודיע כל אחד מהם את תוצאות הניקוד שלו על לוח. 

 סך שני הניקודים יחד מחולק לשניים 

 לדוגמא:     

 נקודות 90שופט א' נתן     

 נקודות 88שופט ב' נתן     

 נקודות 89=      88+89:2השיפוט הסופי יהיה     

 . החלטת השופט היא סופית ואינה ניתנת לעירעור. השופט חייב 6 

 המבחן.    לנמק בפני נוהג הכלב את החלטתו לחיוב או לשלילה, בנוכחות מנהל    

 . הגוף המארגן ידאג לצרכיו והחזר הוצאותיו של השופט. 7 

 לרשימת  . שופט אשר אינו ממלא חובותיו בהתאם לאמור לעיל יועבר8 

 שלשופטים בלתי פעילים, וזאת לאחר החלטת הועדה     

 ועדת אכ"ע ואישורה של הנהלת הי"ל.     

 זכות הצבעה.    . שופט בלתי פעיל רשאי להשתתף בישיבות אכ"ע כמשקיף בלבד, ללא9 

 . על ההחלטות הנ"ל ניתן לערער בפני בית הדין העליון של ההי"ל.10 

 . שופט רשאי לבקש מהועדה המצומצמת של ועדת אכ"ע להיכלל 11 

 ברשימת שופטים לא פעילים. במקרה זה זכותו לבקש החזרתו      

 לפעילות שוטפת.      



 של ועדת אכ"ע באישור הנהלת הי"ל רשאית. הועדה 12 

 להחזיר  שופט שהוצא מפעילות לרשימת השופטים הרשמית, לאחר      

 שזה מילא את כל התחייבויותיו בהתאם לתקנון זה.     

 

 

 נספחים: 

 נספחים בעבודה שיוכנסו לנוהל: 

 הכשרה והסמכה של שופט כלבי שירות   - א'  נספח  

 הכשרה והסמכה של מדריך    - ב'  נספח  

 וול הכשרה והסמכת של מחזיקי שר  - ג'  נספח  

 עדכון ושמירת כשירות שופטים   -ד'  נספח  

 ארגון מבחני ספורט כלבי שירות   -ה'  נספח  

 וגישוש   IGPארגון אירועי אליפויות ישראל ב   - ו'  נספח  

 נוהל פנקסי ציונים   - ז'    נספח 

 נוהל הכשרת מניחי עקבות   - ח'  נספח  

 נוהל התנהגות ספורטיבית והקוד האתי   – ט'  נספח  

  

  


