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 תערוכות  נוהל  -ההתאחדות הישראלית לכלבנות 
 06/07/2022 מעודכן לתאריך

 :זה   נוהלהגדרות ל –  ראשוןפרק 
    - . תערוכת כלבים 1

  תכליתה הצגת כלבים גזעיים ושיפוטם.ו אירוע שנערך באישור ההתאחדות הישראלית לכלבנות )להלן: הי"ל(הינה  .א
 .זה נוהליו יתנהלו בהתאם לרבכל התערוכות הנערכות ע"י מוסדות ההי"ל וח  .ב
 כלבים. 5אם ישפטו בה לפחות ב ,א, בכל מובן שהותערוכת כלבים תחשב לתערוכה .1 .ג

   בדיקת צורת הכלב בהתאם לתקן הגזע ומתן הערכה וציון בכתב לפי  -בתערוכה  . שיפוט2
 רמתו של הכלב. שיפוט הכלב יתבצע ע"י שופט צורה מוסמך.     
 . (FCI :להלן)Federation Cynologique International  :שנקבע ע"י י כפימשהתקן הר -. תקן הגזע 3

הגוף הרשמי והנבחר של הי"ל האחראי על אישור תערוכות, פיקוח על ביצוע תערוכות מועדונים בהתאם   –. ועדת תערוכות 2
 תערוכות הי"ל. ופיקוח על ניהול  ,זה נוהלל

 ואחראי על ניהול התערוכה    תערוכה.ן המארג ףג רשמי מטעם הגונצי –. מנהל תערוכה 3
 קיום תערוכת כלבים. לזה לרבות דרישות חוקיות אחרות הנדרשות  נוהלעל פי     

 
 סוגי תערוכות:   - שניפרק 

 התערוכות תסווגנה בהתאם לחלוקה כלהלן:. 1
                 :תערוכה לאומית .א

ונות  וניתן להעניק בה מועמדויות שההי"ל  וכות שלרעתערוכה לאומית הינה תערוכה שאושרה ע"י ועדת ת .1
 . (JCAC, CAC, GCAC, VCACלאליפות ישראל )

 "י ההי"ל.  או את כלל הגזעים המוכרים לשיפוט בארץ ע לול גזע אחד, מספר גזעים תערוכה לאומית יכולה לכ .2
את   בתוכם גדים המא ונים תערוכה המיועדת לגזע אחד או לקבוצת גזעים, תיערך אך ורק ע"י חוגים / מועד  .3

 הגזעים המשתתפים או באישורם. 
 הנהלת ההי"ל.   קבלת אישוראחר כלל הגזעים תוכל להתבצע ע"י אחד מחברי ההי"ל לתערוכה ל .4

 : תערוכה בינלאומית .ב
ה בנוסף לתארים  וניתן להעניק ב FCI -תערוכה בינ"ל הינה תערוכה אשר אושרה ע"י הנהלת ההי"ל וה .1

 . CACIB לאומית:בינ  לאליפות יופי הלאומיים גם מועמדות 
 .FCIהתערוכה תתקיים בהתאם לנוהל זה ותקנון התערוכות של ה  .2
 ומית חובה להפיק קטלוג ולפרסמו ביום התערוכה. בתערוכה בינלא .3

ם, שם הכלבים ושם בית הגידול, מספריהם הקטלוגי תופיע רשימת הכלבים המשתתפים בתערוכה:בקטלוג 
י הסגי"ר שלהם, שם וכתובת המגדל, שם  ובית הגידול ומספר ים ם, שם ההורהתארים שלה, ר ושבבסגי"

  יופיעועל כריכת הקטלוג ות ובזירה המרכזית. השופטים בזירה, ורשימת וכתובת הבעלים, תכנית התערוכ
    .FCI -"ל והלי ההיזית וכן סמבלוע CACIB -ו FCI: המילים 

 : גוריםו טותפעותערוכת  .ג
   חודשים(  6-9)  וגורים  דשים(חו 3-6) פעוטות כולים להשתתף יבתערוכת  .1
 בינלאומית. רוכה לאומית או ת או כחלק מתעכתערוכה עצמאיתערוכה זו יכולה להתקיים  .2
 ים המיוחדים לגילאים אלו. בתצוגת פעוטות וגורים יוענקו ציונים ותאר .3
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 :רוכה מיוחדתתע .ד 
עדת אושרה ע"י ו גוריות הקודמות ואשרקטנה תערוכת כלבים שאינה שייכת לאחת החדת היויכה מרועת  .1

 תערוכות של ההי"ל. 
   .ו/או קשישים צעירים  אה נספח ה' לנוהל זה. כמו גם תערוכת יוחדת. רחרות אלוף האלופים, כתערוכה מת  .2

 
   :הערות מיוחדות . 2

 : FCIרוכה של  גזעים שאינם מוכרים ע"י ה תם בתעהשתתפו
באופן זמני ושעדיין לא ושרו אשזעים ג) 11, כולל קבוצה FCI גזעים המוכרים ע"י המ ם יכלבכל הפתוחה לבעיקרון כל תערוכה 

 (. CACIBאושר להם תואר 
שום בספר הגידול י שרבתנאל רק "היה( יורשה להשתתף בתערוכות 11גם לא בקבוצה ) FCIגזע שלא מוכר על ידי  .א

 החיצוני.
רק  טע יהיו רשאים לשפוהגזאת ) אושר לוש ובתקן המל בגזע החד " לעדכון שופטי ההי אג תד הנהלת חבר השופטים  .ב

 . (שופטים מקיפים שופטי קבוצה או ספציפית, לו ם המוסמכים י טשופ
 

 הליכי אישור תערוכה:  - שלישיפרק 
 .(1ב ראה נספח)ל "של ההיל גבי טופס ייעודי , יזמין את השופט עגוף המארגן תערוכה .1
ובה יפרט את הנתונים   ות תערוכדת עוירות זכמל יום לפני מועד התערוכה 45 עד  בקשה רשמית  לחיש מנהל התערוכה. 2

 הבאים:
   .סוג התערוכה .א
  .המיועדים להשתתף בתערוכהגזעי הכלבים  .ב
 .מיקום התערוכה .ג
  .תערוכהמועד ה .ד 
  .שם מנהל התערוכה .ה
  .שמות השופטים .ו
 . מס' רשיונו ו וטרינר האחראיושם ה .ז

        .לבדוקמחויבים שהם בדיקות  /נים החיסוסוגי  .ח
 
  .השבועיים מיום קבלת  תוךבע"י ועדת תערוכות תענה ופל וטת בקשה ה .3

 .את התערוכהלשפוט המוזמן של השופט  סמכותיוהלוודא ות ועדת התערוכבאחריות  .א
שופט זה נקבעת בנוהל   ו שלסמכת ה מזכירות חבר השופטים.מר אישוש ועדת תערוכות תבק – ישופט ישראל .ב

   לי.אים הישרהשופט
הפועל סמכותיו של השופט באתר הייעודי לשם כך התבדוק את תערוכות  דת וע – FCIהחברה ב  מארץ שופט זר .ג

רץ  אישור מהארגון הכלבני הרשמי באת בל לקהוועדה תפנה ונמנע הדבר מכל סיבה שהיא,  ידהבמ .FCI -מטעם ה
יא הקובעת את כשירותו של השופט רשום, ה רשמית של השופט במדינה בה הואכתו הסמה רשום. השופטבה 

   ט גזעים, קבוצות ומקצים שונים.שפול
ד שיפוט וב. בע FCIיש לנהוג כנקבע בתקנון  ת:יתערוכות בינלאומבעבור  – FCIה ב ץ שאינה חברשופט זר מאר .ד 

 . א רשום הובארץ בה  תקבל אישור מהארגון הכלבני הרשמי בתערוכות לאומיות:
ים טהשופ למזכירות חבר , גוף המארגןבהל התערוכה נ מלהתערוכות  דת וע העתק מאישורתשלח  ועדת תערוכה .ה

 שופטי התערוכה עצמה.ול
וזאת  ו לשפוטו מבקשים להזמינ אלי זעאת השופט, בעבור כל גזע וג לאשרליט האם לאשר או לא תחוכות ועדת תער .ו

שופט  יסיונו של ההשופטים הישראלי וכן בנ ונוהל  FCIל תקנון ע באישור מחו"ל ובחינתו אל מותמך בנקבהסב
    .הגזעים שבנדון בשיפוט
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רוכות תע 10יסיון שיפוט של במידה והינו בעל נ  ושרי יאאנגלה KCשל  Bועדה: שופט ברשימה הו קו מנחה להחלטת 
ה כי הוא מתחייב פט הצהרבל מהשותקבכל מקרה אישור סופי ינתן רק אם  .ן הגזע הנדוכלבים מ 250ולפחות 
 .FCIעפ"י תקני הגזע של ה לשפוט 

   ם בספר הגידול.הזנת תארילצורך ברת תוצאות תערוכות קודמות תנה בהע ומאישור התערוכה  .ז
 
      :תערוכת פתע. 4

קצר    בפרק זמן הוגשהלאישורה הבקשה ש ת רולמ דת תערוכות לאשר קיום תערוכת פתעע במקרים מיוחדים תוכל ו .א
קשה  בות הבאת נסי ועדת תערוכות  שקולת תה,ולדח. בהחלטתה לאשר את הבקשה או מעלה קבע בסעיףמהנ 

 וחריגותה. 
 מועדוןק מגזעי הבמידה וחלאולם  ו ת.אחת בשנה קלנדרי פתע יותר מפעם  תערוכת  למועדוןלא תאושר  מקרהל בכ .ב

 . מועדוןת פתע של החשב כתערוכת לא  , מועדון אחר שמארגןבתערוכת פתע תפו שת י
בתערוכה,   זעים המשתתפים גהמם, ביהכלי בעלייב כי כל ש יתחקהמב חוג/ועדוןרק אם המתאושר תערוכת פתע  .ג

 ועדה ויוכלו להירשם אליה. מ  רם תערוכה טהמידע המלא על  ת איקבלו  תפים בתערוכה,ועדונים המשתמהחברים ב
 
 :  פרסום . 5

  לפני שבועות  4 אפשרבמידת ה ,וכהערהת לפרסם את קיום  התערוכות  דת ועעם קבלת האישור לעריכת התערוכה חייבת 
 ם:ובו יכללו הפרטים הבאי"ל באתר הירסום רשמי פב ,מועדה

 . מארגןשם הגוף ה .א
 . מנהל התערוכה .ב
 .סוג התערוכה .ג
 .מועד ומקום התערוכה .ד 
 . גזעים הרשימת השופטים ו .ה

 
וזאת   בתערוכה להתמחות  והמתוכננים  ים שורמ. מזכירות חבר השופטים תעביר למנהל התערוכה את רשימת המתמחים ה6

 ערוכה.ם לפני מועד התימי 3עד 
 
 זה.  נוהלביצוע התערוכה לפי  אי בפני ועדת תערוכות עלאחר כה יהיה ור. מנהל התע7
 
השונות ובהקשר זה לקבל  בתקנות : על מנהל התערוכה לקיים את כל הנדרש תות משרד החקלאונקת י"פחובות ע. 8

עד  שרד החקלאות מלוכה, בטופס ייעודי רלוונטי, ם התערעל קיוהמחוזי ולדווח הרשותי ו רטרינ וה ע"י הוכרועאישור לקיום הת 
 . שבוע טרם ביצועה 

 
 ביצוע התערוכה  - רביעיפרק 

 עקרונות . 1
  / חיצוני של ספר גידול נילווהן של ההי"ל, בעלי תעודות רישום ים בעלי תעודות יוחסיוכה ירשמו אך ורק כלברעלת  .א

  ההי"ל לפני יד ק מתעודת היוחסין שלהם מצוי במשרעתשה, F.C.I -זרות המוכרות ע"י ה תעודות  י"ל אוהה לש
 תחילת התערוכה. 

שעדיין לא הונפקו להם    רים,לאומית או מיוחדת, תותר השתתפות גו הבתערוכת גורים, שהינה חלק מתערוכ .ב
על הכלב על כך בהצהרת גזע או הז כממרתעודות, ובתנאי שהתקבל אצל הנהלת התערוכה אישור בכתב 

 רישום.  ת בהליכישהתעודו 
להשתתף בתערוכה במידה ויהיה ו הקבוע של בעליו הוא ישראל, יוכל ר מקום מושבשאכלב בעל תעודת יוחסין זרה   .ג

במידה ובעלי הכלב מבקשים להשתתף בתערוכה למרות שטרם  .קבוע סגי"ר ויקבל ראלירשום גם בספר הגידול היש
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יוקפא עד  וככל תואר בו יז י, יאושר הדבר ואולם בספר הגידול הישראל של הרישום   יהביורוקרטליך הה ת סיימו א
 ם. סיום הרישול

 :שום ביום התערוכהיר .ד 
   בתערוכה בינלאומית.אסור  .1
 ותר אך אינו מומלץ.  התערוכה מ רישום ביום בתערוכה לאומית  .2

 .לבכן מקורית של היחסוהצגת תעודות י חובת  ,במקום  ים רישום כלבמתבצע במידה ו
 . בתערוכה ףת ת ש יוכלו לה אל ,/ פסולים לגידול לגידול י הם לאבספר הגידול נקבע ככלבים ש .ה
 שיבדוק: ,התערוכה וטרינר הרשמי שלוע"י הרופא ה כל כלב המשתתף בתערוכה ייבדק .ו

 תעודת חיסון כלבת ברת תוקף. .1
 פרוו וירוס(. ון:ה מראש )כגכהלת התערות אשר נדרשו ע"י הנ ויסון נוספות חוד עת  .2
הבעלים תעודות חיסון תקפות  אין בידי  וא מדבקת לה חבמכי כלב נגוע מצא או יחשוד טרינר והרופא הוובמידה  .3

 מהמקום. ו ירחיק –כנדרש 
 ארגונים החברים בהי"להו י ההי"ל ע" ים הנערכ במופעים או בתערוכות  ,או אוזניים /זנב ו ץקצוה /השתתפות כלב .ז

 .חקלאות ה  שרד בתקנות מבחוקי המדינה ואם לנקבע הת ב אסורה
 מה.כלב עם קולר דוקרנים, זמם או רת ה רבזיפט יישלא  .ח

 
 ארגון . 2
            :פעילים  (1)

 וכה מנהל התער .א
על ידע  בלהיות אדם  יועל כךזה. לשם  נוהלשל כל התקנות הנקבעות ב ןת לביצועמנהל התערוכה אחראי אישי .1

  .רוכותע"י ועדת תעשתקבע מעת לעת לעבור הכשרה ו, ת וארגון תערוכוניסיון ב
רוכה הינו  מינוי מנהל התעבתערוכה בינ"ל  גן התערוכה.רמא חוג/המועדוןיו"ר מנהל התערוכה ימונה ע"י  .2

 ת הי"ל. הלהנ  נויובמייות באחר
של השופט   השופטים על הסמכתוכות / חבר ערות  קבלת אישור רלוונטי מועדת נהל התערוכה לוודא מבאחריות  .3

 . השונים בהם והמקצי בתערוכההנשפטים  ם את הגזעי  טלשפו
מה,  וח רהשוטפת של שתיה קהשופט והפעילים כולל אספקה  רווחת מנהל התערוכה למהלך התערוכה ידאג ב .4

 כיבוד קל. 
 ה את הפריטים הבאים: רעילים בזיפרוכה יעמיד לרשות התעמנהל ה     

 . טים הרלוונטייםרפההמכילים את  שיפוטדוחות  אוממוחשבת לניהול תערוכה ת רכמע .א
 התערוכה. טלוגוקה דוח מנהל זיר .ב
 ( ה ומחולקים יד מב)ים נ וים שופרס , גביעים מדליות  .ג
 כתיבה.כלי  .ד 
 ראשון שני ושלישי. ת מו ושלטי סימון למק .ה
 . בהתאם לנדרש ומד גובהלחן שיפוט וש .ו
 ם(. מגבונים לחיגבת, ניר מאמצעי סניטציה שונים )  .ז

 ים שבב אקור .ח
  –מנהל התערוכה  פי שיקול לעו ,זירה הלמנ שופט ומזכיר  – הפעילי זיר יעמיד לרשות השופטמנהל התערוכה  .5

  .זכיר לשולחןמ
  ראה מוקדמת.במעמד האירוע או בהת  כניסתו למנועאו  להרחיק אדם משטח התערוכההתערוכה מנהל מכות בס .6
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         :טשופמזכיר  .ב
 במידה .(FCI)בעברית או באחת מארבע שפות ה  השופט "יע תבכפי שהוכאת דו"ח השיפוט במדויק ירשום  .1

ן את וא ולהבילקרלשופט ר אפשת כך שי ת סימולטניהדוח  ורגם ית  FCIאחת שפות ה  עברית או אינו דוברוהשופט 
 דוח. תב ב שנכ

 . מהפט יסמן אותם בדוח השיפוט בהתאמזכיר השו .גוריים, תארים, ד ציונ פט יעניק ידאג שהשו .2
 

 :מנהל הזירה .ג
 . פוט השוניםהשי יועדים לעלות לשלביהמ ם עקוב אחר הכלביול ומדת להישפטידאג להכנת הכיתה הע .1
 . נאותה של המציגים וכלביהם נהגות הההת ר ועל הסד  אחראייהיה  .2
 .ירהזב  הנשפטים לבים הכ כלמספרי השבב של ידאג לבדוק את  .3
  מס', בקטלוג הכלב מספר, הכית  גזע,הפרטים הבאים: את  ליהמכזירה( דוח מנהל )להלן: מרוכז ימלא דוח  .4

או ו/הגזע  בסיום  ,דוחמוד בכל עהשופט על  ת את ידני ו להחתים ריות . באחודירוג ניתן(ותואר )במידה , ציוןב, בשה
 . התערוכה

 
 :( כללי2)

  ט )רקובשיפמתמחה , הזירהמנהל  , מזכיר השופט, השופט למציגים:להלן האנשים הרשאים להימצא בזירה בנוסף  .א
, צלם רוכהמנהל התע, , טרם התערוכה(ההי"לשל  השופטים בר מזכירות חי "עבכתב  השרואאם התמחותו 

 כל בעלי התפקידים בזירה יישאו על בגדם תג לזיהוי תפקידם.  תערוכות.יג מטעם ועדת צנ , ההתערוכ
 ו את הפרטים הבאים: דוחות השיפוט יכלל .ב

 . השופט ושם כה ושם הגוף המארגן, מיקום ומועד התער .1
  .וט ת השיפהגזע וכית  .2
 י.לוגמספר קט .3
 תאריך לידה. .4
 שבב ר ומספ ר י"סגמספר  .5
 . ופטת השהערכ .6
 ציון ודרוג. .7
 באם ניתנו.  ,רים את  .8
ואשר עלולים לחשוף   מעלה ןיבשום אופן לא יכיל דוח השיפוט, באופן הגלוי לעיני השופט, פרטים נוספים למצו .9

השופט שם הכלב או בית  שף בפנייח וחד כי לאבמייודגש בהקשר זה  הכלב הנשפט.ל ע בפני השופט מידע נוסף
 . לווה(נ הוא רשום )ראשי או  והגידול ב הכלב וספר ארץ מקור ו המגדל, ים אהבעלידולו, שם ג

 
 :דיווח על תוצאות תערוכה (3)

 3עד ר להעביעליו . התערוכהל נהמ באחריות אומית ובינלאומית בתערוכה ל: התערוכהחר סיום דיווחי תוצאות לא .א
מנוהלת  הבמידה והתערוכ. ועדת התערוכות לו  שופטה על ידינית ד יהחתום  זירהה את דוח מנהלם מיום התערוכה ימי

א מנהל ימל כל אמצעי אחר לניהול התערוכהוש בבשימ. דיווח נוסףשל ההי"ל אין צורך בבמערכת התערוכות בשימוש 
ד עמ לא .כהום התערויום מסי 21תערוכות תוך דת לווע וירעבי( וג' )ראה נספח תארים אות ודיווח תוצ פסוט התערוכה
   .תערוכות   ועדת וכה להחלטת התארים בתעריובא אישור רוכה בלו"ז זה, עמנהל הת 

  (ReCACIBמית )לאובינ יופי לאליפות ועמד גן מ( וסCACIBבינלאומית )יופי  ליפות רשימת הכלבים שזכו במועמד לא .ב
ג קטלו ימה יצורף התערוכה. לרש מסיום יום  90 -מ  ראוחוזאת לא י  .FCI -ה רוכות לאישורדי ועדת התעי תועבר על 
 .רשד כנ  התערוכה

 יעודכנו בספר הגידול.  ,הלאומיים  תארים הוכן , תארים המועמדויות לכל  .ג
 . CACIB -אינו זכאי ל / חיצוני כלב מספר גידול נילווה .ד 
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  לאחר התערוכהתואר זה מהכלב במהלך התערוכה. יישלל  CACIB טפהשולווה יקבל מידול נימספר ג וכלב במידה .ה
 .ReCACIB – ל המקבויועבר ל

 גידול של הי"ל.  נוהלבע בקנבפסילה זו שם הדבר בספר הגידול. נוהל הטיפול קיבל כלב ציון "פסול" בתערוכה, ייר .ו
 

 נהלים. 3
השיפוט לפתח זירת בזמן והכלב נוהג ת ההגע יסה לזירת השיפוט.נ כבלהימצא בזמן המתאים ם יעל הנוהגים והכלב .א

 השיפוט.  לשים לב להתנהלות הזירה ולהתקדמות סדר החובהשל הנוהג. עליו ת יד ע חריותו הבלבאה הינ 
 ו השופט.אמנהל הזירה   שהוזמן לכך על ידי השיפוט תתבצע רק לאחר הג והכלב אל תוך זירת כניסתו של הנו .ב
נו זכאי ילהישפט ואזכאי אינו  ,תארים , חלוקת הציונים והוט הכיתהשיפאת  ר שהשופט סיים ה לאחלזיר הנכנסכלב  .ג

השיפוט יעשה לאחר גמר שיפוט הגזע ומתן ו ,לכך רשאיהוא  רישום. במידה והשופט מוכן לשפטולהחזרת דמי ה
 . יפוט דו"ח שמלבד קבלת  ,יוכל לזכות בתואר כלשהותארים. כמובן שכלב זה לא ה

רק לאחר   ת וט ויעשה זאיפלש  להצטרףזירה לבקש באמצעות מנהל ה, רשאי הנוהג ם סתיילא היתה פוט הכבאם שי .ד 
 קבלת אישור מהשופט. 

 השתתפות למעט:עקב אי יוחזרו לא לתערוכה דמי רישום  .ה
 ביטול התערוכה. .1
 טרינרי(.ורק באישור הרופא הו) מות הכלב .2
 עלים. באדם מקרבה הראשונה למות  .3
 שום.  מדמי הרי 80%ה של עד יה בגוביה( 3)ה  -ו (2עבור סעיפים ה)ההחזר  .4

  גילאית, פהחפי מתקיימת  ןהרושם בלבד. בכיתות בהנה בידיו של לו, נתומתאימה תה הכיל האחריות לרישום כלב .ו
 הנמוכה לכיתההכלב. במידה ולא יעשה זאת יוכנס הכלב לרשום את  ה הוא מבקשעל בעלי הכלב להחליט לאיזו כית 

 בסדר השיפוט. 
כי רישום  ,רוכהשל תע במהלכה יוכח ם א ניתנים לשינוי. רק וואינ קבוע שפורסמו בקטלוג  ישיפוט, כפת היתוב כהרכ .ז

 אחת לאחרת.כלב מכיתה  התערוכה להעבירזה מקורו בטעות טכנית, רשאי מנהל 
 . בתערוכה שיפוטדר וס ת רשימת השופטים הזכות לשנות א להנהלת התערוכה .ח
ם  מיורמרישום, חלוקה לכיתות או גנבעה ל טעות טכנית שערער אך ורק עלניתן  –ר על תוצאות תערוכה עורע .ט

  .של הכלבהערכה הים לעצם נם קשורעים שאי מט
  מתום התערוכה. יום  14עד על הערעור להיות מוגש 

מנהל ע"י  יקבעש פעיל נוסף ,ם שתכלול את מנהל התערוכהוכה ועדת ערעורי במקרה כזה תקבע הנהלת התער
 . ציג ועדת תערוכות נ ו התערוכה

יוכל הכלב בתערוכה ע"י מנהל הזירה. ללא בדיקת השבב לא  השבב של הכלב המשתתף בדק מספרי בכניסה לזירה .י
 .קבל תוארו לו/א להשתתף להמשיך

 
 ה: ירהשיפוט בזונהלי סדרי    - חמישיפרק 

 . חלוקה לכיתות:1
ת נפרדות ו ת הכלבים ישפטו בכי ארם.ולם ות , גים לגזעם, מינם אויחולקו בהת  וימוינ לבים המשתתפים בתערוכה כה .א

 ים ונקבות כדלקמן לזכר
 חודשים.  BABY - 3-6 פעוטות  כיתת  .1
 חודשים.  PUPPY- 6-9  גורים כיתת  .2
 חודשים.  9-18 לכיתה זו כלבים מגיל לרשום ניתן  -JUNIOR ם צעיריכיתת  .3
 אינם בעלי תוארשבתנאי ו חודשים 15-24 מגיל בים לכ ם לכיתה זוושן לרנית  -INTERMEDIATE  גרים כיתת מתב .4

 אלוף ישראל.
 ישראל. וףתואר אל שאינם בעליבתנאי חודשים ו 15מעל לכיתה זו כלבים מגיל   לרשום ניתן  -OPEN פתוחה  תהכי .5
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בודה  עתואר ובתנאי שהם בעלי חודשים  15מעל  ה זו כלבים מגילניתן לרשום לכית  -WORKING כיתת עבודה  .6
 .FCI -מוכר בה

. ניתן "בעלי תואר "אלוף ישראלודשים, ח 15ל מעל גים בילזו כ לכיתהניתן לרשום  -CHAMPION כיתת אלופים  .7
 . אלוף בינלאומי""ו/או  אחרת ה מדינ  "אלוףתה זו גם כלב בעל תואר "רשום לכיל

 . שנים  7 גיל לעם מביכלו ניתן לרשום לכיתה ז  - VETERAN כיתת קשישים  .8
 .רק בכיתה אחת  ,ותה התערוכהאבכלב יוכל להישפט  .ב
  -צעירים   כיתת ו ודשים ח 9-12 –צעירים  תת יכ :יתות משנהכ 2-ל ם יריהצעחלוקת כיתת מאושרת בגזעי רועה גרמני  .ג

כיתת צעירים. לזכאי להתחרות רק על תארים הרלוונטיים  אלו ות ת יכאחת מב הרשום ללכי כ  גשיוד  – חודשים  12-18
פסיד  שההכלב מול  JCACיתת מנצח ום שני מכמתחרה מק ReJCACעל  .JCACהכיתות מתחרים על  2מנצחי 

     .לן()ראה לה JCAC -בתחרות על ה
  .FCI -הוהל התארים בינלאומיים מוענקים לפי נ לאומיים מוענקים לכל צבע בנפרד והתארים ה דוברמןהבגזע  .ד 

 
 :. ציונים 2

 נו.  ת ציוופט אששיפוט הכלב המוצג יקבע ה בתום 
 שך דרכו של הכלב בתערוכה. א שיקבע את המוה הזציון 

 . כיתהירוג בד רות מעבר ללא יכול להתח 'תוארמצוין ללא הציון 'כלב שקיבל את 
 :גוריםו ת פעוטוכיתות ב ם ציוני .א

 VERY PROMISING אוד מבטיח מ .1
 PROMISING מבטיח .2
 SATISFACTORY וןמשביע רצ .3
  DISQUALIFIED לפסו .4
  CANNOT BE JUDGED יפוטשל ניתן  יבלת  .5

 ים: בוגרציונים בכיתות  .ב
 בתכונותיו וחסר שגיאות משמעותיות.  קן, מרשים הגזע ולפי הת  המייצג את  יינתן לכלב -  EXCELLENT - ןמצוי .1
 שגיאות קלות.  אנוש בלן לכלב המייצג את גזעו כהלכה אנת יי  -  VERY GOOD - אוד טוב מ .2
 בולט. גם לו פך יש עו, א זינתן לכלב המייצג את גי - GOOD - טוב .3
 לגזע.  לשמש דגם ות מונעות ממנו את גזעו אך שגיאיינתן לכלב המיצג  - SUFFICIENT - מספיק .4
ל פי תקן הגזע, אשר מראה  ש עס הנדראינו עונה על הטיפוחייב להינתן לכלב אשר   -  DISQUALIFIED - פסול .5

כלבים זכרים חייבים בשני  סיביות. בשורה אחת עם תקן הגזע או מתנהג באגרהתנהגות אשר באופן ברור אינה 
מרקם פרווה אשר  או ליה בלסת. מראה צבע בעל אנומ .שכים אאשכים נורמליים שירדו במלואם ונמצאים בשק ה

, אפילו  במעטורק אשר עונים ים לכלבנתן גם יהציון הזה י י לבקנות.מנ סיר בבירולפי תקן הגזע או מראה אינם 
וימת. הציון צריך להינתן גם לכלבים אשר מראים תכונות פוסלות על פי תקן מא ושבריאותם  גזעלתכונה יחידה ב

   חייבת להופיע בדוח השיפוט.' סולפ'יבה למתן הציון סההגזע. 
 - לשיפוט ניתן יבלת  :את הזירה עם הציוןלעזוב ם נים הקודמים צריכילקבל את אחד מהציויכולים כלבים אשר לא  .6

CANNOT BE JUDGED –  סה ל הנוהג או מנ מקפץ בעקביות ע, צולע, נעהציון הנ"ל יוענק לכל כלב אשר אינו
עושה   .בחינתו ע"י השופטמביות  עקאו נמנע ב ים י אפשריבלת ועה וההילוךהתנ הערכת ה את , עושלצאת מהזירה

נתן גם לעכבות ניתוח או יציון זה י ם.שכיוא מבנה, זנב ,ן, אנטומיההמנשך, משנ  עריך את לה בלתי אפשרילזאת 
צדקת לשופט  כנ"ל במידה ויש סיבה מאשר יכול להיראות כאינדיקציה שהמציג רוצה לשטות בשופט. טיפול 

תן במקרה של "ניהוג כפול" יזה גם י יוןזנב(. צ איבר )כגון עין, אוזן,מצבו המקורי או  לתקן את  שנועד בניתוח לחשוד 
חייבת  'בלתי ניתן לשיפוט'מפורש. הסיבה למתן הציון שר אסור בא – מחוץ לזירה(הכלב  שומת הלב של)הסבת ת 

   להופיע בדוח השיפוט.
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 דירוג הכלבים בכיתה .3
  'מבטיח מאד ' – טות פעווה ם ת הגורי)בכיתו 'טוב מאד 'או  'יןמצו'ונים הצי ת כל הכלבים שקיבלו את ג השופט אתה ידרבכל כי

ש ובה ויח נוהיים ונ שהכלבים הרא 3כולם. דירוג דרג את מומלץ ל בכיתה,  בים לכ. במידה ויש יותר 1-2-3דר ( בס'מבטיח' -ו
 לציינו בדוח השיפוט. 

 
 : ך תערוכההניתנים במהל ם תארי. 4

 :נוהלו בבהתאם לתנאים שנקבע ,התארים שלהלןהשופט להעניק את  רשאייתה בכל כ
 : ופעוטות  גורים  ם בתערוכת ריתא .א

תנאי ובתם יתכב ראשונים שדורגו , זכר ונקבה, ות הפעוט 2יבחר מבין  - (Best Baby - BByבגזע )וב הט פעוטה .1
 . מבטיח מאד  ו את הציוןשקיבל

שקיבלו   ראשונים בכיתתם ובתנאיבה, שדורגו הגורים, זכר ונק 2מבין חר יב –( Best Puppy - BPהגור הטוב בגזע ) .2
 .הציון מבטיח מאד את 

הגור הטוב   / טהפעו תוארעל  בהתאמה המנצחים הנ"ל זע אחד, יתחרוה של יותר מגוהתערוכה הינ במידה  .3
 כהובתער

 : לאומית ם בתערוכה ריתא .ב
ודורג   צויןל את הציון מרק לכלב שקיבוזאת י לכיתה הרלוונט תוארה ת רשאי השופט להעניק אבכל כיתות השיפוט 

 תתו. ראשון בכי
1. JCAC -  י, יחולק  הרועה הגרמנ כדוגמת   ם כיתות צעירי מת חלוקה לשתי)במידה ומתקיי רים בכיתת צעי 1מצוין

 מגדר(  ללכבד בל בכל מקרה פעם אחת ואר הת 
2. CAC  - רק פעם אחת    חה )יחולק התואר בכל מקרהוופת  גרים, עבודהבכיתות מתב '1ין מצו'כלבים שקבלו ה ביןמ

 ( מגדרבלבד לכל 
3. GCAC - תת אלופים. כיב 1ין מצו 
4. VCAC -   כיתת קשישים. ב 1מצוין 

רג שני  צויין ודות הציון מאל קיבש בתואר סגן מועמד, לכלבהתאמה את ה ניתן להעניק שלהןת ות כיבכל אחד מה .ג
 בכיתתו: 

1.  ReJCAC-  ל(א' הנ 1לוונטית סעיף הערה ר)ראו  עירים תת צבכי 2מצוין". 
2. ReCAC - ת על תואר הים להתחרו אשרש לבים הכלב שדורג שני בין הכ-CAC. 
3. ReGCAC -  אלופים.  יתת בכ 2מצוין 
4. ReVCAC -   קשישים. בכיתת  2מצוין 
   הנקבה.  JCACוכת התוארוז הזכר  JCACרתואהבזוכה בין למנצח/ת  נתןיזה י ארתו - (BJבגזע ) ה/הטוב ה/הצעיר .5
ירים, מתבגרים, פתוחה, עצ)הזכרים כיתות שזכו בתארים ב  ים הכלבמבין ביותר  לכלב הטוב - (BDהטוב בגזע ) לבהכ .6

 . (ה, אלופים וקשישים ד ועב
, ות רבגמת, ת וצעיר)הנקבות   בכיתות  ים בתארהכלבות שזכו ין ותר מבבי ובההט לכלבה -( BBהכלבה הטובה בגזע ) .7

 . ( ות וקשיש ות אלופ ,בודהפתוחה, ע
  VCACת התואר וכלז הזכר VCACאר הכלב שזכה בתוח/ת בין למנצנתן יי תואר זה  -(BVבגזע ) ה/בהטו ה/ששיהק .8

 . קבההנ 
 .BB עהטובה בגזכלבה וה BD הטוב בגזע כלבה נצח/ת ביןיינתן למ  - (BOB) עמנצח הגז .9

שלא  ואשר  (BOB)ע הגז  מנצח שר התחרה על התוארמהמין הנגדי, אה /יינתן לכלב - (BOSהנגדי ) מנצח המין .10
 .ובזכה/תה 

 : ה בינלאומית בתערוכתארים  .ד 
, גם תארים  הנ"לג'  -ו ב' פים יבסע וטורפיוענקו בנוסף לתארים ש FCI -י המית שאושרה ע"אונלביה בתערוכ

 בינלאומיים: 
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תר ביו ים הטובוהן לנקבה לזכר הן העניק תואר זה להשופט רשאי  –( CACIBמית )וות יופי בינלאמועמד/ת לאליפ .1
 עבודה ואלופים. , פתוחה, ארים בכיתות מתבגרים ין מקבלי הת מב

  2לכלב/ה שדורג/ה כמספר  עניק תואר זההל ישארהשופט  -(ReCACIBפי בינלאומית )ת לאליפות יומד/מוע ןגס .2
 . נקבות(  ם והןזכרי )הן CACIB -לאחר הכלב/ה שזכה ב

ראו בסעיף המנצח. פירוט נוסף ג שני בכיתת כלב שדורה יש לקחת בחשבון את העל תואר זעת התחרות יודגש כי ב
 זירה. יפוט בהשר סד ת שלהלן הקובע א 7

 .ReCACIB או CACIBהתואר לא יתחרה על  ם ישישקצעירים או תת יכלב/ה מכבהר כי וי .3
 :תארים כללי .ה

.  ה כל שהואקצבמחייב לתת תואר בכתה או  וא אינוהשופט וה בלעדית שלון לשיקול דעתו הים נת מתן תאר יודגש כי .1
 . ים נוספים להתחרות על תאר ךמשילה  לא יוכל 'ין ללא תוארמצו' כלב אשר שופט נתן לו ציון

 כלבים הנשפטים באותה כיתה. ספר הוי במינו תלה את כיב במתן ציון ותואר לכל .2
וכן   BOB אוטומטית גם בתואר מנצח גזע יזכה , VCAC או JCAC, CAC ,GCACם התאריאחד מ ב ,בגזע יחיד  ,זכה כלב .3

BJ  אוBV מידת הרלוונטיות ב . 
 
   הנרשמים בספר הגידול תארים . 5
 ם: רשיהנד  ים ונ ישעמד בקריטרהי"ל לצמיתות לכלב וענקים ע"י ההמ רים את 

 : Junior ChampionIsrael –וף ישראל צעיר"  "אל תוארה .א
 . ים שוניםמשני שופט  JCAC  2ל קיב ב שיוענק לכל

   : Champion raelIs –" )אי"ל( אלישר אלוףהתואר " .ב
 CACת , מהם לפחוונים שופטים ש 2לפחות ע"י  (,CAC) פות ישראלות לאלים מועמדמיפע 3ל יוענק לכלב אשר קיב

 . כה בינלאומית של הי"לערובת  אחד 
כה  תערוב ReCACועוד ומית אלבתערוכה  CAC – פעמים מועמדות לאליפות ישראל 3יבל כן יוענק התואר לכלב שק

 ינלאומית. ב
כה במידה וז ,ו"לקבוע בחמושבו ה י שמקום ו/או לאומבינלאומי לוף לאיוענק באופן אוטומטי  "ישראל וףאל" תוארה .ג

  6  -חזר לחו"ל תוך פרק זמן של כשאינו תושב, ובבעלות של מי  כלב רשום אי שהתנבו .GCACו א CACבתואר 
לכלב עם אר. התואר יוענק ול הת ר ישלנה. בכל מצב אחופה של לפחות שהה שם תקלארץ, ושחודשים מיום הגעתו 

 ארץ.את הו עזיבת
 : el Grand ChampionaIsr  –" יישראל על-אלוףר "תואה .ד 

 . בתערוכה בינ"ל , אחד מהם לפחות משני שופטים שונים  CCAGבל שלושה  יוענק לכלב שקי .1
,  חו"למושבו הקבוע בשמקום ף בינלאומי ו/או לאומי יוענק באופן אוטומטי לאלו "על ישראלי-תואר "אלוף .2

רשום בתנאי שהכלב ר ייעשה אל". הדבואר "אלוף ישרבת  לכן ם קוד  זכה  בר, אם כGCACבמידה וזכה בתואר 
ושהה שם תקופה חודשים מיום הגעתו לארץ,  6  -לחו"ל בתוך פרק זמן של כ שב, וחזרתו שאינומי  שלבבעלות 

 ת הארץ. תו אעזיב לכלב עם יוענק  ישלל התואר. התואריאחר של לפחות שנה. בכל מצב 
   :Israel Veteran Champion – " אלוף ישראל קשיש"התואר  .ה

 ם. שופטים שוניני מש VCAC 2קיבל ב אשר ענק לכלוי
לכלב מחו"ל(. בעלי הכלב והמגדל ספר הגידול, בתעודת היוחסין של הכלב )לא רלוונטיות ב מויירשהנ"ל  ים רכל התא .ו

 . מתאימהתעודה שרדי ההי"ל לו לרכוש במיוכ
 ות ישראל. ויאליפמועמדויות ל ,מהנהלות התערוכות פי דיווחים מוסמכים -על ,ירשמולי ול הישראספר הגיד ב .ז

ה ישאישור הדר אל.אלוף ישרתואר ת בלי לק' כתנאווכ בחן עבודהפת כגון מבקש דרישה נוסמועדון/חוג גזע רשאי ל .ח
 המועדון.  נציגלאחר שמיעת כות רותעע"י וועדת ן הנוספת יינת 
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כה במספר  לאומית וטרם זספר התארים הנדרש בתערוכה מעבר לנדרש. זכה כלב במ ים רצבור תאלא יכול כלב ל .ט
ם בהם יזכה בעתיד, העודפי יםארהת ו )ולהיפך(, יועבר  ואר הרלוונטיי לקבל את הת בינלאומית כד ש בתערוכה הנדר

   .RESERVEכה ב שזב לכל
 
 ארים: ענקת ת הטוב/ה בגזע והנוהל בחירת הכלב/ה  -. סדר שיפוט בזירה 6

ות  נקבר מכן כל כיתות הים למגדר זה ולאחבעיקרון ישפטו ראשית כל כיתות הזכרים ויוענקו התארים הרלוונטי .א
  ם.רייים בין מגד מקצות יתקיימו שיפוט כל הכית סיום לאחר  קרר זה. נטיים למגד ארים הרלווויוענקו הת 

חו ניצאשר  הכלבים  מנהל הזירהי ו ע"יועל ( (BDכרים מנצח ז  רתואה להענקת  -ת הזכרים תויככל לאחר סיום שיפוט  .ב
 . םקשישיו (CACIBבל ה )ו/או מק , אלופים CAC  מנצח הצעירים,  את כיתות:

 .( (BDכרים מנצח זנו בסעיף ב' יזכה בתואר הזכר שדורג ראשון בין הכלבים שצוי .ג
 ג' מעלה.  -ם ב' ופיסעיע בבהתאם למופי  וצעיב (BB) מנצחת נקבות  הענקת התואר .ד 
 .JCAC, יתחרו הזכר והנקבה שזכו בתארים BJהצעיר הטוב בגזע  ארולהענקת הת .ה
 .VCACם זכו בתאריקבה שיתחרו הזכר והנ  ,BV להענקת התואר הקשיש הטוב בגזע .ו
  BB -ו BDם שזכו בתארי הזכר והנקבהו חרת י BOS - נגדימין המנצח הו BOBמנצח הגזע רים התא נקת עלה .ז

 . התאמבה
 

 :ה המרכזיתירהז -פרק שישי 
 קצים התחרותיים שלהלן: מיערכו בזירה המרכזית הב גזעית יערוכה רת ב .1

 הבתערוכ הטוב ביותר הפעוטתחרות  .א
 בתערוכהביותר הטוב  ת הגורתחרו .ב
 ה. כבתערו רת הטוב ביוצעיר הכלב התחרות  .ג
 הבתערוכ תרביויש הטוב תחרות הכלב הקש .ד 
 . תערוכהרשומים לאשר  ,בעלות מאותה , וריאנטמאותו הוו הגזע זכר ונקבה, מאותו: ת זוגות רותח .ה
  המגדלמאותו ( גדרהמ)לא משנה  וריאנטהומאותו הגזע ומאותו ערוכה הרשומים לת כלבים   3-6: תחרות בתי גידול .ו

 . בשילובים שונים תי המלטות ת שרם מלפחושמקו
  ,(דרהמגתערוכה מאותו הגזע ומאותו הווריאנט )לא משנה הרשומים לכלבים  וצת קב: ות צאצאים ת קבוצתחרו .ז

 שונים.  שתי המלטות בשילובים  צאצאים שמקורם מלפחות   5לכל היותר ו 3לפחות אב או אם עם  ים הכולל
  . הכנעני בתערוכה גזע מנצח – הגזע הלאומי .ח
 קדמות( נוהג צעיר מוו ה והתקיימיד מר, במתחרות )ג .ט
נה חלוקת . חלוקת הקבוצות היחי הקבוצהמנצעל יתחרו ם מנצחי הגזעי זעית רב גבתערוכה  – BIGוצות קבמנצחי  .י

 . או החלוקה המאושרת על ידי ועדת תערוכות FCIה 
   ה.רוכעת וכב הואר כעל ת ו חרית ( BIG) ות קבוצהכל חי  מנצ  – BISכה התערו כוכב .יא
 

   התערוכה לצרכי התאם שנותו ברשאית לערוכה הלת הת והנ  בד ה בלהינו המלצ הנ"לט השיפור סד  .2
המדובר דה ומי ב הי"ל.השל שופטים  נוהלע בבהתאם לנקב  יתבצע ע"י שופט המוסמך לכך הנ"ל קצים במהשיפוט  .3

 . FCIים של פטנון שובהתאם לנקבע בתק ,זרט בשופ
 סגנים.  2 לפחות מנצח ו חריבקצה מבכל  .4

 
 : עירנוהג הצ  -י  שביעפרק 

 זה  הלונ ל ד'ראה נספח 
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 וכה:השופט בתער  :שמיניפרק 
מחו"ל המאושרים לשפוט לפי השופטים ו/או שופטים  פטים פעילים לפי רשימת חברוט שו בתערוכה רשאים לשפ .1

 . FCI -התקנוני 
 זה. הלנול 1בהמצוי בנספח מילוי הטופס ל יוזמן ע"י ט מחו"פוש .2
 ות:  צאהו והחזר ח אירו .3

התאם ב ,תערוכהב פותםכתוצאה ישירה מהשתת הם ל שנגרמו הוצאות  ופטים זיר לשהנהלת התערוכה תח .א
 . FCIה  נוהלובתיאום מראש וזאת בהתאם לנקבע ב  ,ופטצהרת השלה

 זה.  נוהלל  2בי בנספח ר הוצאות המצומלא טופס החזשופט מחו"ל י .ב
לשופט ר או להחזי התערוכה  מת ו מתקיים בקוהמפט מ/אל ת השוסיע אהלהנהלת התערוכה  ות יודגש באחרי .ג

 ה כמקובל.יענס אות צהו
 . ארוחהשתיה חמה / קרה ולספק לשופט  לת התערוכה כה תדאג הנהבמהלך התערו .ד 

 ,אחרים  מים באחריות גורש ושאים שנקבעו מראט נ ליונה בזירה בכל דבר ועניין למעכות המקצועית העהשופט הוא הסמ .4
 ר.  לערעו ת ט אינה ניתנשל השופהערכתו  הי"ל.הרוכות של תעו ועדת אכה רוהל התעכגון מנ 

ובהתאם  י החלטתוצא מן הכלל, ידרגו בהתאם ויעניק לו תואר לפיו ללאפוט על כל כלב וכלב השופט יכתיב דו"ח שי .5
 . זה נוהללתנאים שנקבעו ב

 וכלב. לגבי כל כלבה ה אחיד עשה בצורי פוטהשי אופן .6
 אות: ת הבבוסיכלב מהפוט שלרב לס רשאיהשופט  .7

   ה.מחוצה ל אובי בזירה רטיספוהציבורי והסדר  ה ו את ו/א הלונ את ההולמת  ג אינההתנהגות הנוה   .א
 . גות הכלבהנוהג אינו שולט בהתנה .ב
 . וץ לזירהמחכאשר הוא  ,נושך אדם  /הכלב תוקף  .ג
 .זירהל ץחומ ,רים ך כלבים אחתוקף ונוש כלבה .ד 
ה  בע בתקנוניוד לנקגובני הגזעוד למותר בתקן הכלב בניגשל תו צוראת לשנות  ניסיוןבמידה והתגלה ע"י השופט  .ה

FCI . 
. השופט, לסעיפים הנ"ל  והקשורהנוגע לו  הביא לידיעת השופט כל מידעזירה לוכה, באחריות מנהל הבמהלך התער .8

רוכה  מנהל התעת יולאחר תום השיפוט, באחר ע זה.ותו למיד התייחסיט על זה שיחלכות העליונה בזירה, הוא כסמ
בע את  ותקתדון במידע  , בתוקף סמכותההנ"ל. הועדה סעיפים ועדת תערוכות, כל מידע, הקשור לא לידיעת הביל

 החלטתה בהתאם. 
 ב וכלב. פוט לכל כלשיפוט יתבצע תמיד תוך כדי הכתבת דוח שי א.   .9

ן לתכנן ת ני, בתיאום מראשביום.  כלבים  80 כלבים בשעה ועד   20  -תר מיו שלצב לשפוט בק שופטפות מאין לצ .ב
 כלבים. 100ד שיפוט של ע 

 ברורה של השופט  זה ללא הסכמה אין לחרוג ממספר  .ג
 לאומיות בלבד(. זה תקף בתערוכות  )סעיף

 
 סמכויות ועדת תערוכות - תשיעיפרק 

 . הי"להנון תקב יןלמצו בנוסף זה הינו פרקכל הנקבע ב .1
ועדת תערוכות לבצע רשאית   דול. לשם כךספר הגיב לרישום תארים ו ות תערוכ מאשרהת הינה הגוף עדת תערוכוו .2

 . נוהל בהתאם לנדרש ב ך תערוכות כדי לוודא את התנהלותן ורת במהלביק
 הלן: בנושאים שלבפניה   בעתירות שיוגשוב גם כועדת בדיקה ועדת תערוכות תש  .3

 להשפיע על שיפוטו. די כ הכלב שללשנות צורתו  ,טסיום השיפוחר לאסיון  ה ניהתגלען / נטדה ויבמ .א
 . כלבלתנו מתוך שגגה טכנית ניון צי  /אר תודה ונטען כי במי .ב
 תערוכה.הגות בלתי ראויה מצד בעל כלב / מציג במהלך במידה ונטען על התנהלות / התנ  .ג
 חיו. על כל נספזה,  להנו כלליעל במידה ונטען על עבירה כל שהיא  .ד 
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 קה:תערוכות בשיבתה כוועדת בדי  על ידי וועדת הנ"ל  ים נושאה ת דיקב לאחר .4
 יכומה המקצועי, והמלצתה.סהעדויות, , העובדות, עמדה המקיף את הטענות  מסמךתה באת החלטהוועדה  גבשת  .א
 ולסיים מבחינתה בזאת את הדיון בנושא.  העתירהלדחות את הועדה רשאית  .ב
 ונה. התל שוא בפני נ  עאו להתרילנזוף  הועד הו רשאית  .ג
  ואשר תיוצג בו ע"י יו"רל הי"הלבית הדין של  מדה, קובלנה שתוגשהע מסמךה ע"ס נלגבש קובל בוועדה  רשאית  .ד 

 ת תערוכות. ועד
 שזכה בו לסגנו. ם מבוססים, רשאית הועדה להעביר תואר מכלב  על נימוקים טכניי הנסמך רק במקרה  .ה

 
 יגים מצ  נהלותתות וה התנהג -  עשיריפרק 

 . והג ומציגהמחייב כל נ  ,זה להנו' לאספח  נ  ה ראולעניין ז .1
 . בולט ר משתתף במקום רוכה ישאו תג עם מספכל נוהגי הכלבים בתע .2
בגדרה / כלוב, כשאינו השמור )למעט כלב זמן היותם בזירה ומחוצה לה  ם להיות קשורים ומובלים ברצועה כלעל הכלבי .3

 . נשפט(
 לבים הפונים זה לזה. כ/ להעמיד  להציג ןעה. איהתנו ן ת פונים לכיוויהם להיויתה עלים בכפוט הכלבבעת שי .4
בתערוכות לאומיות יאושר ניהוג כפול רק  . FCIה  אסור בתערוכות בינלאומיות של (Double Handlingל )ניהוג כפו .5

 לותיו בנושא. ב את גבושרשאי להציבתיאום ובהסכמה מוקדמת של השופט 
 

 :נספחים
 בתערוכות בים נוהגי כלי לון את תקנ  –' נספח א

 וצאות לשופט מחו"ל טופס החזר ה -2נה לשופט מחו"ל, מכתב הזמ -1 –ב'  נספח
 תוצאות תערוכה דיווח - 2ה, וכבקשה לתער -1ים: טפס –ספח ג' נ 

 תקנון תחרות נוהג צעיר  –' ד נספח 
 אלוף האלופים חרות תקנון ונהלים לת –נספח ה' 

 ציד  לביפי לכודה ואומבדקי עב –' ופח נס
 השנה נוהל כלב   – ח ז'נספ
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 נספח א' – נוהל  לנוהגי כלבים בתערוכות 
 אמבו

 ערוכות יופי בכלל וכללי אתיקה בפרט. גת כלבים בת מגדיר את כללי הצ נוהלנספח זה ל
 נילפ ם, לך הצגת ה ובמהים בזירכלבות של מציגי כלבים טרם הצגת ההגהתנ לקבוע מסגרת התנהלות ו נוהלמטרת הנספח ל

 כה. ך התערוובמהל
אורגנות כות יופי המועיים כאחד, המציגים כלב/ים בתערוומקצלבים חובבנים יחולו על כל מציגי הכ נוהלזה ל נספחהכללים ב

 במסגרת ההתאחדות הישראלית לכלבנות ו/או באחד הארגונים החברים בה. 
 הנוהג כלפי הכלב ובזירהת חוב .א

 ו/אוים הנמצא/ים תחת השגחתו /ל הכלבטחונו ושלומו ש, בווחתואת ר ניומעייתחייב לשים בראש הנוהג מ .1.א
יות זו תעמוד מעל כל שיקול עסקי מקום התערוכה. אחרמאת בלת הכלב שבאחריותו אל והו טיפולו. לרבות בזמן

  גאדם אחר בו הנוה ן או כליתנת להעברה לעוזר/מתאמת ואינה נ מוחלטאו אישי של הנוהג. האחריות הינה 
 ב.שמירה על הכל ל אוטיפו לשם  תייעמס

כלב אותו הוא מציג . הנוהג לא  מידיו או מפי הפל בזירה במזיד וידאג לאסוף אוכל שנ  לא יזרוק אוכלג הנוה .2.א
 .  ה או הרשאה מהשופטהורא עקוף/ישנה/יחליף סדר הליכה/ריצה בזירה אלא אם קיבל על כךי

חוצה  ירה והן מה בכלבים אחרים הן בזראו יתג/קוף ולא ית ג ותו הוא נוהלב אכהקפדה יתרה כי היקפיד  הנוהג .3.א
 לה. 

הרשאה מראש  ות חפצים רועשים/מצפצפים אלא אם קיבל על כך צעבאמהנוהג לא יפריע לנוהגים אחרים  .4.א
 מהשופט בזירה.  

 .FCI -י הקנונאלית לכלבנות ולת ישרות הההתאחד עול ולהתנהג על פי תקנוני יב לפהנוהג מתחי .5.א
ם הגיהנו ופטים, מנהלי הזירה, אנשי המזכירות ואלוהוגן אל הש י, מכובד ספורטיב באופןלהתנהג ב הנוהג מתחיי .6.א

 האחרים וזאת במשך כל זמן קיום התערוכה.
ל ו ש יע על התנהגות ים להשפם לא מוסריים ובלתי חוקיים העלולאמצעיג ו/או בעל הכלב לא ישתמש בהנוה .7.א

כל פעולה העלולה ידו. הנוהג אף ימנע  המוצג עלהכלב מרץ של להגברת ה אמצעים  ציג, לרבות לב אותו הוא מהכ
ב שלדעתו נעשו עמו דברים  י מטעמו, אם ידע על כך טרם עת ויימנע מהצגת כלו מבעל הכלב א להיעשות על ידי

 מדובר, אם ידע על כך לאחר מעשה.סוג המה
וזאת עין  עית ו למרב, אפילרש כהתעללות בכלפכלשהי העלולה להת א יעשה פעולה ללב נוהג ו/או בעל הכה .8.א

הכלב או  כזו העלולה להיעשות על ידי בעללה הג אף ימנע כל פעוה ובמהלך כל התערוכה. הנובתוך ומחוץ לזיר
 ו נעשו עמו דברים מהסוג המדובר.שלדעת מו ויימנע מהצגת כלב מי מטע

 ושימוש עי צבמביעת כת עים אסורים כמו צב באמצאהו החיצוני של כלה את מרלא ישנ  לבנוהג ו/או בעל הכה .9.א
כמו כן ימנע   לצורך הסתרתם וכו', ות אשר אמור לטשטש או לשנ  מר ם או גיר או כל חובספריי שיער או דבקי

 . ע מהצגת כלבו ויימנ עשות על ידי בעל הכלב או מי מטעמה להיה כזו העלולהנוהג כל פעול
           
                                שופט           -הגויחסי נ  .ב

 .וכהלתער פני התערוכה וכן לא ייסע עם שופטאחר לט בביתו או בכל מקום יארח שופג לא הנוה .1.ב
בשאלה שופט אליו ה התערוכה אלא אם פנה נושא במהלך על כלהנוהג לא יפנה אל השופט ולא ישוחח עמו  .2.ב

 .שאלה ובקצרהה ה עניינית, לעצם ת. התשובה תהיציפיספ
קירבה וחברות פומביים עד  מנע מסממני תערוכה ויובמהלך הלפני שופטים לב לא יתרועע עם ל הכהנוהג או בע .3.ב

 כהערולסיומה המלא של הת 
 ובנוכחותו  זירהק באמצעות מנהל הה אך ורפוט בזירה, תיעשהג לשופט בעת השיל הנובכל בקשה ו/או פניה ש .4.ב
 טרם הצגתם בזירה.וא אמור לשפוט עם כלבים אותם ה שופט לא יופגש .5.ב
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 לבוש  .ג
 ת השופטים וכלל באי התערוכה.למים המכבדים אותו ,אהופעה הווש וביד על להנוהג יקפ

 
 נהלי ניהוג  .ד 

ד. אין להפנות ל התערוכה בלבממנהלמעט  סיבה שהיא, וים מכלו רשאי לבקש לדחות שיפוט בגזע מסג אינ נוהה .1.ד 
 ת השיפוט ירה זו לאף גורם אחר, לבטח שלא בזבקש

וכה את רשימת מראש להנהלת התעריש רשאי להגעים, מספר גזציג ה כי עליו להנוהג היודע טרם התערוכ .2.ד 
 בקש התחשבות לגבי סדר השיפוט. ה ולכבתערוהגזעים שבכוונתו להציג 

לאומיות.  בינ  ים אל פנים  אסורה בתערוכות דת כלבים בזירה פנ ( ו/או העמDOUBLE HANDLINGג כפול )ניהו .3.ד 
לבקש על   ה ניהוג כפול, עליוכלב בזירהצגת הע בזמן מבקש לבצ ל הכלבוכות חוג/ים במידה והנוהג או בעבתער

ידוע ור ודבר ברה תוודא כיבמקום ומצידה תבקש על כך אישור מהשופט  ה. זותערוככך אישור מראש מהנהלת ה
 וכה זו.הגים המשתפים בתערלכלל הנו

ני  לה סיממג הכלבתלט עליו עד כי כלב שמציגו לא מצליח להש  מהזירהזירה רשאים להוציא השופט ו/או מנהל ה .4.ד 
 מחוצה לה.ירה או טח הזים בשאחרים ו/או בני אדם הנמצאות המסוכנים לכלבים תוקפנ 

 
 בתערוכה  פעילים מציגים  .ה

 .  שלבי השתתפותו מול השופטלאחר סיום כל אלא  ,יציג את כלבו בזירה בה הוא פעיללא פעיל בתערוכה 

 
 כלליות הערות 
 . כל דברל נוהלו תהיה כאל כללי ות אליחסל וההתייות של הי"התערוכ נוהלמ פרד נ ה הינו חלק בלתי נספח ז
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 מחו"ל   ופטמכתב הזמנה לש  –  1נספח ב'
Judging Invitation                                 The Israeli Kennel Club 
Dear __________________________________________________ 
Referring to the previous contact _____________________________ 
We have the pleasure to invite you to judge at our championship dog show 
( ) International all breed show                                    ( ) indoors 
( ) National club show _______________                   ( ) outdoors 
Organized by permission of the Israeli Kennel Club (IKC) 
DATE __________________ PLACE _________________ ISRAEL 
You’ll find the preliminary list of breeds enclosed, the final list will be confirmed later. We ask you kindly to 
inform us if you have any wishes about the breeds you would like to judge. We also ask you to mention, if 
you are going to judge in Israel in the near future (breeds, place ,date) . 
We ask you kindly to inform us the maximum number of dogs you will judge per day: 
I prefer to judge ( ) 80   ( ) 90  ( ) 100  dogs/day 
Language ______________________ 
 
Travelling arrangements 
( )  The show committee will make the arrangements. 

The show committee will arrange details and schedule with the judge's consent 
( )  I prefer to arrange my travelling on my own 

Please note that the tickets should be booked by the most advantageous alternative (within the 
limit of apex-price) and with agreement of the show committee. 

 
On behalf of the show committee: 
Place _____________________ date ________________________ 
Name in block letters _____________________________________ 
Tel/mobile _______________ e-mail _________________________ 
Address _______________________________________________ 
Signature ____________________________ 
We ask you to reply by the ___/____/20___  
 
Thank you for the invitation, 
( ) I am able to accept the appointment; ( ) I am unable to accept the appointment 
I agree to judge all breeds / final competitions mentioned in this invitation. 
Note __________________________________________________ 
Place ____________________ date ______________________ 
Tel/mobile _________________ e-mail ________________________ 
Address ________________________________________________ 
Signature ________________________________ 

Please send the filled form to the above address  
Keep the copy for your use. 
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 ( dgesl Expenses for JuTrave) ר הוצאות לשופט מחו"לפס החזטו –  2נספח ב'
 

The Israel Kennel Club - IKC    ***    Invitation by the: 

 

Judge's name  

E-mail  

Show venue  --- 

Date & time of 
departure 

 Date & time of 
return 

 

    

Reimbursement is requested in _______ (please state currency) 

   Amount 

Flight ticket From    To   

Bus  From    To   

Taxi  From    To   

Parking --- ---  

Other expenses   

Day fee    

   

Total amount  ***  

 
 

   

Date:  Signature   

  
 

  

  
 

רישום פרטי תיעוד ו 
משלםלום וההתש  
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 ת תארים בתערוכה להענקה  בקש  – 1נספח ג'
  פרטי

 התערוכה 

 

 

 

 

 

 

   תאריך:

 

ון:חוג/מועד   

יוחדת(: ת, מית, גורים ופעוטוכה)לאומסוג התערו  

 

פטים: גזעים הנשה  

 

ריך: תא מיקום: : נהשניקוד כלב ה   

 

אחד נא לפרט איזה  משופט וצא. אם יש יותר ין שם מלא וארץ מלצי)שופט מחו"ל יש  שופט/ים 

    כל אחד(:שופט  גזעים 

מנהל 

 התערוכה 

ומשפחה:טי פר שם   

 

 ת.ז: 

בת זו(: לח לכתו)האישור יש מייל כתובת   

 

פון:מספר טל  

 

 וטרינר 

רוכה התע  

חה:רטי ומשפשם פ  

 

ן: מספר רשיו  

 

: למיי כתובת   מספר טלפון: 

 

:להיבדקדיקות המחויבים ב /החיסונים סוגי   

 

            הישראלית לכלבנות  תאחדות הה –תערוכת  ועדת לכבוד 
 ם תערוכת כלבים על פי פקודת הכלבת. יולקמנהל התערוכה מתחייב לקבל אישור  .1
 נדרשים על פי החוק והתקנות ה וההיתרים קנות , הת אחר כל החוקים מלא התערוכה מתחייב למנהל  .2

 ירוע. הא נהלממ
 תלית לכלבנו הישרא וכות של ההתאחדות התער למנהל התערוכה מתחייב למלא אחר נוה .3

 התערוכה:שם מנהל  חתימה
 

 חתימה:
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 טופס דיווח תוצאות תערוכה לאומית   – 2'נספח ג
 

 וצאות תערוכה דוח ת 
 __    _______________    וכה:שם התער     ____ ___________         חוג:דון מוע

 _____________ __כה:__רומיקום התע     ___ ___________ תערוכה: ך התארי
 _______________ _______________ט / שופטים: ____________ם השופש
 
 ח שיפוטעתק דו"לשלוח ה חובה -ים שנפסלו בתערוכה לבכ

 גזע ר סגי מין הכלב  שם  הסיב שופט 

      

      

  
 _ _____מס. כלבים שהשתתפו בפועל _  _________ שופט_______       ______ גזע_______

 תואר מין .ר.י.ג.ס שבב  שם הכלב  םבעלי 

 JCAC זכר     

 rJCAC זכר     

 CAC זכר     

 rCAC זכר     

 GCAC זכר     

 rGCAC זכר     

 VCAC זכר     

 rVCAC זכר     

 JCAC נקבה    

 rJCAC נקבה    

 CAC הנקב    

 rCAC נקבה    

 GCAC נקבה    

 rGCAC נקבה    

 VCAC נקבה    

 rVCAC נקבה    

     BOB 

     BOS 

     BJ 

     BV 

 ______________________ _______  ו בהם תאריםאך לא הוענקשנשפטו  גזעים

 _________________   ________________ לופיםו"ל שניצחו כיתת אמח כלבים
 וף( ק תעודת אלף העתק תעודה והעת יש לצר)

 כה____________  ם בתערוהכלביכמות  יך הדיווח________________ תאר
 __________     ________________ חתימה_________ל התערוכה____מנה
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 עיר נוהג צה  – 'דנספח 
 
 צעיר ליגת הנוהג ה  .1

 ה הקודמת. של השנ  הגמרשאחרי קלנדרית, החל מהתחרות  שנה הצעיר תתקיים במהלךליגת הנוהג 
 :יל ות גוצלוש קבשתתפים לש גה, יחולקו המ הלי במסגרת 
 13עד  8בני  –צעירים  ❖
 18עד  13בני  –וגרים ב ❖
 ה, לפי בקשתםתם הראשונה בליגשזו שנ  18עד  8בני  –מתחילים  ❖

 : ת בליגה בוחנתהתחרו .2
 כלבו" לג המציוניה ושיתוף פעולה בין לכלב "הרמ בין הילד וף הפעולה ושית הקשר  את  (א
גה ספציפית של הכלב קובל בגזע "הצאם למה, בהת כלבו, בעמידה ובתנועהציג את  והג ל הנ ת הפרטנייכולת  את  (ב

 בהתאם לגזעו". 
  ימו.וך שמירת קשר עין עת  הוראות השופט  את יכולת הנוהג לעקוב אחר (ג
 חש בזירה והתמצאות בה. עירנות למתר (ד 
 . שטח ולכלבלתנאי המתאים וש ששל הילד, כולל לבה הזיר את התנהגות  (ה
 .ך של הכלבהמנש הצגת  (ו
 ם כלבים אחרים בזירה. ילוב עבשהמציג  הצגת כלבו של (ז

 ת להציג כלבים מגזעים אחרים ושל נוהגים אחרים.יכול (ח
 . אסתטיקהיעילות מקצועית ו בין הכלב למציגו, יהצעיר המשלב הרמונ ה גהולם של הנוהלבוש  (ט
 ת כלבים בתערוכה.גם להצוריבניים הקשבנושאים כלדע ת ויבקיאו (י

 :תרומהלך התח .3
 . 2-6ת של בקבוצוהנוהגים הצעירים ייכנסו לזירה  (א
 . הכלבהשופט יבחן את כל המשתתפים בשלושה תרגילים בתנועה וכן בהעמדת  (ב
 . יהם לנוחכלבתת להגים האחרים לים נבחן, רשאים הנוהנוהגבזמן שאחד  (ג
 .צה לקבוצהתרגילים מקבואך רשאי להחליף ילים, אותם התרגלבצע את זירה ים בתן לכל המשתתפט ייהשופ (ד 
 .ניקוד בטופס הייעודי )נספח א'( תתףומשהשופט ייתן לכל משתתף  (ה
 כם את הנקודות. הדוחות ויס ה את סוף מזכיר הזיר בסיום בחינת הקבוצה שבזירה, יא (ו
 הגמר. ו לשלבגבוהים ביותר יעלונים הצישת בעלי הם התוצאות וחמתתפי יימסרו למשגיל,  ל קבוצת ום כבסי (ז

השופט רשאי לתת לכל משתתף שני תרגילים ודות ונו נקכל קבוצת גיל בנפרד, לא יינתשלב הגמר ייערך עבור  (ח
 חלפת כלבים. ם ותרגיל אחד בהי/ותף עם נוהג/ים אחרלבד, תרגיל אחד במש

 די.עעתו הבל שיקול ד  חים על פיהנוהגים המנצ לושת את שימקם השופט   השלב,ם בסיו (ט
 ות כללי התנהג .4

 ך התחרות.תתפים לא יפריעו זה לזה במהלהמש (א
  .בזירה משתתפים לא יזרקו אוכלה (ב
 ח טובההמשתתפים יקבלו את החלטות השופט ברו (ג
 הוראות( לתת  סורר לעודד אבל א)מות  ות רה במהלך התחרסור לקבל ייעוץ מחוץ לזילמשתתף א (ד 
 ת . ל להשתתף בתחרולא יוכ ר לשיפוטשתתף שאיחמ (ה
 אלא אם השופט פונה אליו. השופט תתף לא ישוחח עם מש (ו
 הילד ייפסל –ן תוך כדי שיפוט ואם יעשו כ פני אולרים ומלווים אסור לפנות אל שופט להו (ז
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 ניקוד .5
 ם.ת הפרמטריכל חמשניקוד בלתת ט חייב רים. השופה פרמטשכל משתתף יקבל ניקוד על חמי (א
 7השני  נקודות, המקום  10פת של קום הראשון בקבוצתו תוסכה במוסף לניקוד הזה, יקבל המשתתף שזבנ  (ב

 .  5קום השלישי והמ
 ל הניקוד. ינהלו רישום שוטף ש יבחר לצורך כךוסף שיהליגה ואדם נ ר "יו (ג

 תחרות הגמר .6
 . סקראפטלהרישום  עד וחר ממואר אך לא יאנור ליחודש דצמבבין ים מר תתקיתחרות הג (א
 וגמר. ני שלבים: שלב ראשוןהתחרות תתקיים בש (ב
רויות חת  רבעאאת הניקוד המצטבר הגבוה ביותר ב גיל שקיבלוהת ולדים מכל קבוצי שרת הישתתפו בתחרות ע (ג

 את ניקוד הגבוה ביותר שלהם. שבהן קיבלו 
שני באנגליה; הס את ההי"ל בקראפט שון ייצגכאשר הרא ישראל בחו"ל, את ג יהיו רשאים לייצ ים בגמרהמנצח (ד 

 ליפות אירופה. באליפות העולם והשלישי בא 
 .והג צעיריה מחו"ל ומומחה לשיפוט נ שופטים, רצוי שאחד מהם יה עהארבטו בגמר ישפ (ה
ששני   עההקבוצות בש אחת  את ישפוט כל שופט ם כאשר ישפטו שלושה שופטיתחרות הגמר הראשון ב שלבב (ו

 ם. ה שתתפים ניקוד משלרים מעניקים למהאח פטים השו
גבוה ניקוד ההמתחרים בעלי  ארבעת ותחרים פטים עבור כל המושת השובסיום השלב הראשון, יסוכמו נקודות של  (ז

   .מוקדם יעלו לגמרביותר בשלב ה
ים  מתחרהאר ש ו.עיני לפי ראות  לגמרעלו המתחרים ש ארבעת מקם את לבדו וי הרביעי שופט ר, ישפוט הבגמ (ח

 יקוד שקבלו בשלב הראשון.על פי הנ שי ואילך ידורגו מהמקום החמי
 עיר צ שופטי הנוהג ה  .7

 נוהג צעיר.לשופטי קיים קורסי הסמכה ל ההי"ל, לבנות שרשה לכלהמד באחריות  (א
 ציפותבר .שנתיים ר במשך ג הצעיהנוהלה והשתתף בליגת ומע 18 קורס זה כל אדם שגילומדות ללהגיש מוע רשאי (ב

לו רקע של  אך יש הנוהג הצעיר במשך שנתיים ברציפות ולא השתתף בליגת  ומעלה 25אדם שגילו כל  ל הפחות,לכ
  של ההי"ל.זע או כשופט עבודה ופט גכל אדם שהוסמך כש ,צגת כלבים נים בהלפחות שלוש ש

יט אם לקבל את חלבה ות  והיא תדון הנהלת ההי"ללוגש י גזע או עבודה ת נם שופטדות של מועמדים שאימועמ (ג
 מועמד. ה

 את ליגת הנוהג הצעיר.יורשו לשפוט שופטים ישראלים בעלי הסמכה שיפוט הראשון, רק קורס הלאחר  (ד 
 אינה חלה על שופטים מחו"ל. דרישה ה

 תאימה. מנות המג צעיר במיווט נוהכל הדרוש על מנת לשפ קורס ילמד את ה (ה
 שופט צורה מוסמך. קיים ע"יהצעיר ית  יפוט גמר נוהגש (ו

                        דריכיםמ .8
 ים וכן חברים בוגרים אחרים.הבוגר  ין משתתפי הליגה בקבוצת תכשיר מדריכים מב מדרשה ה (א
צע את וכלו לב' על מנת שיבים, התנהגות, תקנונים וכועקרונות הצגת הכל ת המדריכים יעברו קורס שבו ילמדו א (ב

 ים.נוער ולמבוגרלרכה פעילות ההד 
 ת קורס המדריכים. עבור אהמדרשה לכלבנות ל  ד בוגריתעוד  י"להה (ג

 פעילויות נוספות .9
 מות שונים בארץ. פגשי הצגת כלבים סדירים במקוקיים ממנהלת הליגה לבאחריות  (א
 כלבם.   ג את ללמוד כיצד להצי ינים וני את כלל חברי ההי"ל המע ם ושופטים דריכי ו ממפגשים אלו ילמד ב (ב

 תמורת ההשתתפות.  ות תשלוםאית לגברש הי"לה
 השתתפות. ד הפעילויות אחרות לצורך גיבוש חברתי ועידו תקיים  הנהלת הליגמ (ג
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 ם פונסריכספים וס .10
 וצאות( ת תקציב )הכנסות וההי"ל הצעמנהלת הליגה תגיש להנהלת ה (א
 הנהלת ההי"ל. קבע ילויות ת בשאר הפעהליגה ואת מחיר ההשתתפות בתחרויות  (ב
 ר הנהלת ההי"ל. ישו נסרים בתאום ובאבספו ראית להיעז הליגה רשמנהלת  (ג
  ןיסוי ההוצאות הכרוכות בארגומשו לכשולמו במשרדי ההי"ל וישילות הליגה יהכספים שיתקבלו כתוצאה מפע כל (ד 

 עת התקציב. להצ אם ים וכל זאת בהת ולמנצח עילים, פרסים למשתתפים נות לשופטים ולפוניהול הליגה, מת
 

 הליגהמנהלת  .11
 . חינוך ומדרשה ועדת  הל תחת חסותה שלהליגה תתנ  (א
בדרך של  המדרשהשיצורפו לשם כך להנהלת המדרשה ועוד שני חברים מיו"ר יה מורכבת הנהלת הליגה תהי (ב

 מינוי. 
נתיים  במשך ש רצעיתף בליגת הנוהג הלה והשתומע 18ו דות לניהול הליגה כל אדם שגילמועמלהגיש  רשאי (ג

ציפות אך יש  יר במשך שנתיים ברתף בליגת הנוהג הצעתומעלה ולא הש 25כל אדם שגילו  ;כל הפחות ברציפות ל
מך כשופט  שהוסכל אדם  בהי"ל;ן/חוג החברים במועדוו פעיל בהצגת כלבים ו/או רקע של לפחות שלוש שנים ל

  בהי"ל.  החברים ון/חוג מועדועמד להיות חבר ב. על המשל ההי"לגזע או כשופט עבודה 
 י"ל.מבקר הה לביקורת עילות הליגה תהיה כפופה פ (ד 
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 "אלוף האלופים" רות  לתח םין ונהלתקנו –  ה'נספח 

 ת סוף כל שנה קלנדרית תקיים לקראנה. התחרות תשל הש הבולט" נועדה לבחור את הכלב תחרות "אלוף האלופים  .1
 נה זו. אל לשישר ז אלוף האלופים שלח יוכרוהמנצ

 הישראלית בחו"ל.ה שייצג את הכלבנות כן, המנצח הוא זת בינלאומית תואמת בשנה שלאחר מקיים תחרומידה ותת ב .2
 סגן הרביעי.הלאה עד ל ו הראשון וכךלסגנ  וכות זאת הי"ל בחו"ל תעבור ז במידה והכלב הזוכה מוותר על הזכות לייצג

 שיג את התואר "אלוף ישראל"ישראל ושהרך קבע במתגורר ד ואשר לית ל כלב בבעלות ישראחרות כרשם לת רשאי להי .3
 ערוכות של הי"ל. הת  נוהל. בהתאם ליר"אלוף ישראל צע" אוו/

 חות מחו"ל. אחד לפטים מקיפים, רצוי שופט שופטים, כולם שופאת התחרות ישפטו שלושה  .4

  5  -מ חת א לכל נק'  20מכל שופט,  100עד  1-קבל ציון מדי שלושת השופטים וי פט כל כלב בישן, ייבמקצה הראשו .5
 חלן כנספבטופס שמצורף להם לא יקבלו דוחות שיפוט, אלא ציון בלבד  ודות לכלב. הכלבי נק 100"כ סה - הקטגוריות 

    .1ה'

 הבא. לשלב  ם הגבוהים ביותר יעלושישה עשר הכלבים שיקבלו את הציוני .6

גמר ייקבע בהתאם הוחצי  בעשלב רוט בפהראשון וסדר השיו בשלב שקיבל בהתאם לציון הכולל 1-16ידורגו  הכלבים  .7
 .  2ה'  לדירוג זה. ראה נספח

יון הגבוה בטבלה והכלב שקיבל את הצ 1מד מס' שקיבלו במים יקבע לפי הציון דירוג כלבים ציון זהה, 2יבלו במידה וק .8
 אחר ל אם גם . 2 במימד וג, יקבע הציון דירשווי  וע דירוג זה עדיין קיימים כלבים גם לאחר ביצ אם. אם יותר ימוקם בהת 

 את דירוגם.  שיקבע נוסף בפני פאנל השיפוט ים שווי דירוג, יובאו הכלבים לשיפוטכלב רוג זה קיימים די

ידני בעד  שלט ים בעזרת מצביע , כאשר השופטים knock out הגמר, יישפטו הכלבים בזוגות בצורת רבע וחצי  בשלבי .9
 עליו הוא מוצג.ל שהמסלו אחד הכלבים על פי צבע

 ט אותם ל כל אחד מהכלבים וישפוסו לזירה אחת. כל שופט בתורו ייגש איוכנ שיגיעו לגמר  בים הכלת ארבע גמר:שלב ה .10
השני של  בחלקו ניקוד יינתן בהתאם לכתוב . ה1-4תבקש השופט לדרג את הכלבים לאחר מכן יבעמידה ובתנועה. 

 .2ה' נספח

 ו. עמית והניקוד שנתן וג הדיר פט את ף שולא ידע א  כל שלב שלו. בוחשאי יודגש כי השיפוט הינו אישי .11

 הגידול.  התואר "אלוף האלופים" יירשם בספר .12
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 םדירוג כלביטופס  – 1ה' נספח –ופים  וף האלתחרות אל

 (:ןפירוט להל )ראה 20-ל 1נע בין הציון  1-5פי הסולם שלהלן. בשורות  אנא דרג כל משתתף על 

 תתף מש  מס'                  
 תכונה 

     

      ללית התרשמות כ 1

      הופעה 2

      תנועה  3

      כללי מבנה  4

      מבנה ייחודי 5

      ה"כס 

 

 כו'ו, מגדריות ורציותפרופמה, , עוציזוןות, א: טיפוסיכללי  - 1ד מימ
 כו'ו, אופי תימצב תצוג: כריזמה, שואו, הופעה - 2מימד 
 לגזע ית  טיפוס תנועה  - 3מימד 
 'וכו ומשנן תים מנשךבית חזה, זנב, זיוו ,וןו עליראש, ק ועצם,  מיים בכלב: שריר צורה נכונה של מבנים אנטות  - כללי מבנה  - 4מימד 
 הנשפט הספציפי   והייחודיים לגזע החשובים -ם בכלב  של מבנים אנטומיי  רה נכונהתצו - ודיה ייחמבנ - 5מימד 

 
 . יודח מייד מהתחרות ,העדכנין הגזע פוסלת ע"פ תק יאהבו שג תימצאכל כלב ש -ה: הער
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score sheet –on petitins comhampiompion of cCha 

 

Please score each dog on the five following variables. The variables are to be scored on a scale of 1-20. 
Please note the instructions below. 

                         Dog no. 
Variable 

 

     Overall impression 1 

     Appearance 2 

     Movement 3 

     General structure 4 

     Unique structure 5 

     Total  

 
1.  Overall impression: type, balance, power, proportions, gender characteristics etc. 
2. Appearance: charisma, attitude, character, show condition 
3.  Movement – typical for breed 
4. General structure – correct formation of anatomical parts of the dog: muscles, bones, head, topline, chest, 

tail, front and rear angulation, bite and dentition etc. 
5. Unique structure – correct formation of anatomical parts of the dog that are specific and significant for its 
breed 
 

Comment: any dog displaying a disqualifying fault according to the updated breed standard shall be immediately 
excused from the competition.
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 תחרות אלוף האלופים -  נספח ה'2 – טבלת ריכוז שלב רבע / חצי גמר 
 

 חלק א'                                                                                         

 גמרה רבע                                                                                         
 
 
 
 

 חצי גמר                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 ר לב הגמבלת דירוג וניקוד לש ט  – חלק ב' 
 

 ניקוד מציג מס'  קום מ

1  13 

2  7 

3  3 

4  1 

 

1 9 5 13 2 10 6 14 3 11 7 15 16 8 12 4 
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 בי ציד פי לכלי עבודה ואומבדק  –' ונספח 
 

 : כללי
נות ותכליתו בדיקת אופיים של הישראלית לכלבההתאחדות  ישורערך באכלבי ציד הינו אירוע הנ מבדק עבודה ואופי ל .1

 ן הגזע. ם, לתקובהתא סיות שלהם, כל זאת אם נדרש הדברהעבודה הבסי תכונות ים מגזעיי כלבי הציד והכלב
ם, התערוכות הרלוונטיי והלנ , כ"תערוכה מיוחדת" וכל כללי נוהלרכי הלצוהציד יוגדרו, לבי האופי לכודה והעב דקימב .2

 ליהם. לו עיחו
גזע וגזע, תוך כדי הערכה   זה, עבור כל בנספח יונים הנדרשים י לכלבי הציד יתקיים בהתאם לקריטרמבדק העבודה והאופ .3

 רי.מספ ומתן ציוןלרמתו של הכלב בכתב  והסבר
 . נהלת הי"לזע שהוסמך לכך ע"י הנהלת חבר השופטים והופט צורה לגע"י שהכלב יתבצע  שיפוט .4
ם זמנית לגזעי  יים בולהתק ר מינימלי של משתתפים כמו גם יכוללבי הציד אינו מחייב מספי לכופוהא מבדק העבודה .5

 מו. ה, יתקייז והלנ י בו בדק, כפי שבאו לידי ביטשות המשונים. כל זאת ובתנאי שכל דרי
 המלצה  רוף ת בצייהיות מוגשת לאסיפה הכללואופי, לגזע מסוים מכלבי הציד, חייבת ל שינוי מבדק עבודהל היוזמה (א) .6

 פי. בודה והאום המאושרים לשיפוט הגזע, במבדק הע שופטי 2של       
 בת נספח זה, חייו זמן, באות  ד דק ערו מבהציד, שלא היה עבו מכלבי  ספת מבדק עבודה ואופי חדש, לגזעהיוזמה להו (ב)

 גזע. יפוט השופטים המאושרים לש 3ל וגשת לאסיפה הכללית ולכלול המלצה בכתב שיות מלה     
 

 דה והאופי לכלבי ציד:יכי אישור מבדק העבוהל
 ערוכות הי"ל. ת  נוהלוכה שבור תער: הליכי אישזהה לפרק ב'

 
 ופי לכלבי ציד: דה והאביצוע מבדק העבו

 FCI עודות יוחסין המוכרות ע"ין של הי"ל או ת סיבעלי תעודות יוחק כלבים רשמו ק ירבד למ .1
 ים המשתתפים במבדק. עודת חיסון בת תוקף לכלבום תדוק קיברינר הרשמי של המבדק יהרופא הוט .2
 עם פיתוי כלשהו. ג את הכלבים ציר להבמבדק אסו .3
 . ד מזכיר אישי ועוזר שופטט יעמולרשות השופ .4
 לב ובעליו. מופיעים פרטי הכ שיפוט אשר בהם לאי דוחות יהיו טפס טות השופלרש .5
 .חלק בלתי נפרד מנספח זה הינוללית וושר ע"י האסיפה הכדק שאהכלב יישפט לפי פרוטוקול המב .6
 ל תעודה רשמית המכירה בכך.י"דק, יקבל מההאת המבכלב העובר  .7
 ה כלשהיא.ניסה לכיתת עבודה, בתערוכדת כן, תעוו, בשום אופזה, איננ נספח ד שבהעבודה והאופי לכלבי צי מבדק .8
 

 במבדק:  השופט
 שופטים.  לנוה והנ"ל  "4ם בהתאם לסעיף "כללי פטים פעילי במבדק רשאים לשפוט שו .1
  וונטיהרל צל האיגוד הכלבני הלאומיפוט, אלי ו/או זר לשרותו של שופט ישראבדק לוודא כשהמ הלת באחריות הנ  .2

 לכך.
 לי פרוטוקול המבדק. י הקפדה על כל כלב מאותו גזע. וזאת תוך כד חיד לכל כלה באופן אצורת השיפוט תעש .3
 עימו אחרת. סוכם לא אם כלבים א  45 -אחד יותר משופט לא ישפוט ביום  .4
 כות המקצועית העליונה במבדק. הסמופט הינו הש .5
 תערוכות.  הלנוכמצוין בבות טכניות, יש לנהוג כל נושא ערעור מסיערעור. לברות ינן ות השופט הינן סופיות ואחלטה .6
 בלבד.  F.C.Iם הוא מחו"ל, בשפת ת ואדו"ח שיפוט בעבריהשופט יכתיב  .7
 שופטים.  נוהלל 9ף רק ו' סעיהמפורטות בפ ות הסיבוזאת משופט לסרב ולשפוט כלב  רשאי .8
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 קבמבד הניקוד
 ין בנספח זה.עי הכלב ע"פ המצויאת ביצו  השופטנקד במהלך המבדק י .1
 אימה.ז כ"עובר" ויקבל תעודה מת ומעלה יוכר 75רק כלב שקיבל ציון  .2

 
 ר הוראת מעב

יים  ים הרלוונטפטים, מנציגי המועדונ משורכב ה שיובת חשיועדת תערוכות צוו מבדקים. תקים   10לאחר שיבוצעו בארץ עד 
 מגדלים. ומ
 

ני הרלוונטי  היבט התקנו ( רעיון הקמת "ועדה לאימון כלבי ציד" וה1)נושאים עיקריים  3בראשונה עמדו בה יות החשיבפני צו
 פרוטוקול וניקודו. ( שיפור ושדרגו מנגנון המבדק, ה3למבדק )מכת שופטים ת והס( הכשר2לכך )
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 הל כלב השנה נו  –פח ז' נס
    ב השנהכל

 FCI-ה יוענקו מדי שנה תארי "כלב השנה" בכל אחד מהגזעים המוכרים ע"י ן של גידול ותצוגהי דופוצאגים יהיש על מנת לעודד ולהוקיר
 "כלב השנה של ישראל".  ו FCIבכל קבוצת  וכן "כלב השנה"צגים בארץ המו

 
 נוהל

 ן לזכר והן לנקבה.ו הכוונת  ב או כלפי אדם, י כלאם כלפ, בין זה בגוף זכר נוהלב  כל הנכתב .1

ות צורה  חודשים ומעלה, הנוטל חלק בתערוכ 9, מגיל FCI-באופן מלא ע"י ה  ל כלב, מגזע המוכרתתף כמש השנה" כלב ב" .2

אחת  ים בוטרינריותים הבשירו שישראל היא מקום מגוריו המרכזי, והרשוםאלי לא פיקטיבי, ר ישר "מספר סגישראל, בעל בי

 ל.ת המקומיות בישראשויוהר

תחל ספירת המרשם מהתערוכה   2017ה השנה. בשנת בדצמבר באות 31ם ב ויסתיי רלינוא 1-בההישגים יחל מדי שנה    םמרש .3

 .  31.12.17 ותסתיים ב 6.5.17ות  הבינלאומית בכנ

ביעה אחרת יהיה דר קת. בהעבנוהישראלית לכלאחדות תאחראי אדם שימונה לצורך זה ע"י הנהלת הה"כלב השנה" יהיה על  .4

 ר ההי"ל.  סגן יו" ,שנתיוע הרי"כלב השנה", המרשם והא ראי עלאח

חראי על  רשם יהיה אהנהלת ההי"ל. הימונה ע"י עובד במשרד ההי"ל או מתנדב, ש –רשם ההישגים ם ינהל בפועל  את המרש .5

אורגנות ע"י מיות ההתערוכות הבינלאומ נהליידי מ  עלברות בהי"ל ותות החמויקוד, שיועבר אליו ע"י מנהלי תערוכות הערישום הנ

 .  לבנותכ ית לשראלההתאחדות הי

 כלול הישגים מתערוכות בישראל בלבד.  מרשם "כלב השנה" י .6

או בחסות ההתאחדות הישראלית לכלבנות,   ( שנערכות ע"יCACIBאומיות ) התערוכות הבינללו תוצאות במרשם "כלב השנה" יכל .7

תערוכות מועדון   3-צאות מולו תיכל ,2017מועדון הגזע. בשנת   בחירת ( לכל גזע, על פי CAC) מועדוןת תערוכו  4-ת מתוצאו כןו

 לבד. ב

ז זאת  שם. המועדון יכרילצורך המר  ת הגזע שתחשבנהתערוכו  4ן הה כל מועדון/חוג גזע ידווח לאחראי על "כלב השנה" מ .8

יכולה  תערוכת פתע לא  )כלומר,  ני קיום התערוכהם לפ יו 30-מ  ולם לא יאוחרשנה, אה בתחילת כל שנה, או לחילופין במהלך

 .  4-לא על יותר מ גזע אולם וכות תער 4-רשאי להכריז על פחות מועדון . מוד כלב השנה(לניק להיחשב

לכלב   טי" לא תחשבשל פ)תערוכת "ס  גזעי המועדון כלעבור שום לריהיא פתוחה  אם אך ורק ב השנה חשב לכללהירוכה תוכל תע .9

ניתן לבקש ניקוד כלב השנה לתערוכה   , (וניםעם שופטים ש מר, נערכת באותו היום)כלו ערוכת מועדון כפולהתון ארגב. השנה(

 . אחת בלבד

מידע ה את ערוכה המכיל ח תוצאות התדו , את ולתבימי עבודה לאחר ק, לא יאוחר משבעה גיםההיש יר לרשםערוכות תעבועדת ת .10

   .הלב השנהרלוונטי לניקוד כ

,  JCAC ,CAC ,GCAC וכה בנפרד, בנוסף לדיווח הקיים על תארילגבי כל גזע שהשתתף בתער ה יכלול,תערוכ אותיווח תוצופס דט .11

VCAC  וסגניהם (ERVERES גם )ה, ואת פרטי )מין, בתערוכ ל בפועו חלק ע שנטלהמידע הבא: מספר הכלבים מאותו גז את

 . ין שכנגדצח המומנ  עצח הגזשם הבעלים(   מנ הכלב,  שםס.ג.י.ר., 

עירים של התערוכה:  ו גם פרטי: מנצחי קבוצות: מקום ראשון, שני ושלישי; כוכב צבלבד ידווח  ( CACIBמיות )ת בינלאותערוכוב .12

 כוכב התערוכה, סגן ראשון, סגן שני.  לישי; , שני ושאשוןמקום ררוכה: , שני ושלישי; כוכב קשישים של התע וןמקום ראש

ם לפעם, בהחלטת  תנות מפע להש  יכולה הניקודד שהינה חלק מנוהל זה. טבלת ניקו  לתכייה יינתן ניקוד בהתאם לטבלכל ז .13

 הנהלת ההי"ל.  

שיקבע ע"י הנהלת  ישראל יינתן ניקוד מיוחד שתערך ב FCI-של ה  ה עולמיתתערוכאו  FCI-ל הל תערוכת סקציה שמקרה שב .14

 בד.  לתערוכה זו בל ההתאחדות הישראלית לכלבנות

  כלבים ומעלה  8זע בו נטלו חלק ה לבין גערוכותה התבים באכל 7ה בין גזע בו השתתפו עד  הבחנ רך לצורך חישוב הניקוד תע .15

 בד.  ערוכה בלבפועל בת שהשתתפו כלביםשבו חלבים י. לצורך מניין הכתערוכהב
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ותר  ביהחולפת. הכלב שזכה במספר הגבוה  אר יסכם הרשם את כלל תוצאות הכלבים שזכו בניקוד בשנהבינו 7-מדי שנה עד ל .16

 FCI-הת סף יקבע בכל אחת מקבוצובנד. נפר  CACIBחשב כל וריאנט הזכאי לע יגזעו. כגזשנה" בה ל נקודות בגזעו יוכרז כ"כלב ש

  לבי השנה בקבוצות יבחר בעל הניקוד הגבוה ביותר כ"כלבכ"כלב השנה בקבוצה" ומבין כל כתר יקוד הגבוה ביוב בעל הנהכל

 השנה של ישראל".  

קבוצה.  ני בכלש  שוי השנה בקבוצות וכן לסגן ראעודות לכלבת תכין  סףעודה לכל כלב שנה בהתאם. בנוכין תת  ל"מזכירות ההי .17

 ם, תמורת תשלום שיקבע מעת לעת.   ת היל ולקבל תעודה בהתאות למזכירוכלו לפנם אלו יובתאריכים הזוכלבים בעלי ה

 .ספר הגידולב  םירש תואר "כלב השנה" בגזע .18

  נקותוע יהם כיותזו זם יוכר ית לכלבנות, ש הישראלות חדרוע שייערך ע"י ההתאימנו לאקבוצות יוזב ב השנהי אות כלעשרת זוכ .19

   .התעודההם ל

   –פר פרטים באותה הקטגוריה ה בין מספר נקודות זהבמקרה של מס .20

על   " ב קשישיםככו"רים" וערוכה", "כוכב צעי כוכב תוצה", "יות "מנצח קבגורקטביקבע כזוכה הכלב שזכה ביותר נקודות  (א)

 .  ערוכות בינלאומיותוהשני בתאשון ם הרהסגני

 .BOB  מנצח גזע בתואר זכיותהכלב שצבר יותר ע לפי ן בין פרטים הוא יוכרבמידה ועדיין נותר שוויו (ב)

 .בגזעים  כלב יותר צטבר מב צח הכלב שנישמר השוויון יוכרע לפי בהי  (ג)

 .  רוכה בינלאומיתעבת BOB ח גזעמנצכה בזש הפעמים י מספר כרע לפיו בהישאר שוויון  (ד)

 ראלית לכלבנות.   שם של ההתאחדות הים הרשמייבכלי רסמוג בכל הקטגוריות יפודירוצאות התו .21

 טבלת ניקוד:   .22

 ומעלה כלבים בגזע  8 כלבים בגזע   7 עד 

BOB 6 10 

BOS 3 5 

BJ  במידה ואינו(BOB  אוBOS ) 2 4 

BV  במידה ואינו(BOB  אוBOS ) 2 4 

   

BIS 20  

BIS 2 15  

BIS 3 10  

BIG 15  

BIG 2 10  

BIG 3 5  

BJIS 15  

BJIS 2 10  

BJIS 3 5  

BVIS 10  

BVIS 2 6  

BVIS 3 3  

 

 


