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   הקדמה

הכלב הינו חברו של האדם מאז למעלה משלושים וחמישה אלף שנים. בעקבות הביות יצר הכלב שתוף פעולה 
 רתי עם האדם והיה תלוי באדם בתחומים מסוימים. עקב כך הפך האדם כאחראי במיוחד לרווחתו של הכלב.חב

 
היחס לכלב חייב להיות . בריאותו הגופנית והנפשית של הכלב היא בעלת עדיפות עליונה בעת הכשרתו של הכלב

החיסונים ובדיקות רפואיות הן  . כמובן שהספקת מזון ומים מספקת לכלב, כמו דאגה לבריאותו,הוגן, והומאני
 .צרכיוכדי לספק את  ותרגוללכך קיימת החובה לאפשר לכלב מגע סדיר עם בני אדם  ברמעחיוניות. 

במהלך ההיסטוריה היה על הכלב לבצע עבודות שונות ומשונות כעוזרו של האדם. בעולם המודרני מבוצע חלק 
ל הכלב המודרני חובה  להעניק לכלב, במקום המטלות שאבדו . לכן יש לבעהטכנולוגיהגדול ממשימות אלה על ידי 
יחד עם מגע הדוק לאדם. כתוצאה מהנ"ל יש להמליץ על ותואמת את נטיותיו, לו, תנועה ופעילות מספיקה 

המבחנים לכלבי ליווי, מבחנים לכלבי שירות, מבחנים לכלבי גישוש, כלבי חיפוש.  יש להעסיק את הכלב בהתאם 
כולת הביצוע שלו. בנוסף לתנועה מספקת, מושגים כאן תעסוקה אינטנסיבית בפעולות הלוקחות לתכונותיו ולי

האחרות של הכלב. הצורות השונות של הספורט  תכונותיובחשבון את יכולת הלימוד, את יצר התנועה ואת 
תנהגות הכלבני מתאימות לכך במיוחד. כלבים שאין להם תעסוקה מספקת עלולים להפוך למטרד ולגרום לה

 פסולה ברשות הרבים.
 

על האדם המאלף את כלבו, או עוסק בספורט יחד אתו לעבור יחד עם הכלב שנמסר לידיו הדרכה קפדנית. 
תוכני  תמטרתה של ההדרכה היא הרמוניה גדולה ככל האפשר בין האדם לכלב. מטרת כל ההדרכה היא העבר

האדם לכלבו בסיס לכל הפעילויות, ללא קשר באיזה  בין בהרמוניהלימוד המתאימים לכלב המסוים. יש לראות 
 .חשוב להסתכל על כלבך בצורה הוגנת ולהבין את יכולותיוה ילהגיע להרמונכדי ספורט כלבני מדובר. 

 
לאדם חובה מוסרית לחנך ולהנחות את הכלב במידה מספקת. השיטות לכך חייבות להתבסס על הממצאים של 

ינוך, ההדרכה או האילוף יש להשתמש תמיד בשיטה בלתי אלימה וחיובית מדעי ההתנהגות. להשגת מטרות הח
השימוש  עבור הכלב. יש להימנע מאמצעי חינוך, לימוד ואילוף בלתי מתאימים )ראה חוק הגנה על בעלי חיים(.

בכלב בספורט חייב להתבסס על המבנה שלו, יכולת הביצוע והמוכנות שלו. יש להימנע מהשפעה על יכולת 
ע של הכלב על ידי תרופות או שימוש באמצעים הנוגדים את רווחת בעלי החיים. על האדם ללמוד ביסודיות הביצו

לבצען נוגדת כל הכרה אתית. ידידו של הכלב  לאת תכונותיו של כלבו. הדרישה שהכלב יבצע פעולות שאינו מסוג
 וגל לכך.המודע לאחריותו ישתתף במבחנים, תחרויות ואימונים רק עם כלב בריא ומס

  



 
   FCI 8102-תקנות מבחנים של ה 3עמוד 

 

 

 תוכן העניינים

 8 ....................................................................................................................................................... הקדמה

 3 .............................................................................................................................................. העניינים תוכן

 2 ............................................................................................................................................ כלליים קיצורים

 2 ......................................................................................................................................................... :תוקף

 2 ........................................................................................................................................................... כללי

 2 ........................................................................................................................................... המבחנים עונות

 2 .................................................................................................................................................. המבחן ימי

 2 ........................................................................................................... (ממ- PL) מבחן מנהל/מבחנים ארגון

 2 ............................................................................................................................................ המבחן ביקורת

 01 ...........................................................................................................................................העבודה שופט

 01 .......................................................................................................................... השתתפות רשות הוראות

 00 ........................................................................................................... חיסונים והוראות סימום נגד הוראות

 00 ...................................................................................................................................... חברתית התאמה

 00 .................................................................................................................... המבחן דרגת לפי ליום יחידות

 08 ................................................................................................................................... במבחן המשתתפים

 08 .......................................................................................................... גופנית המוגבלים במבחן משתתפים

 08 ......................................................................................................................... רצועה החזקת/קולר חובת

 08 ....................................................................................................................................... פה מחסום חובת

 08 .......................................................................................................................................... ביטוחית חבות

 08 ..................................................................................................................................................... חיסונים

 03 .............................................................................................................. מדליות/גביעים חלוקת, סיום טקס

 03 ............................................................................................................................................ עבודה תוארי

 03 .............................................................................................................................................. ציונים פנקס

 03 ................................................................. (המבחן דרגות כל על חל' " )ג מקצוע(: "TSB) קרב יצר הערכת

 01 ..................................................................................................................................................... פקודות

 01 ......................................................................................................... מיוחדות הוראות/בינלאומיות הוראות

 01 ................................................................................................................... אירופה יפותאל/העולם אליפות

 01 .............................................................................................................................................. ענישה זכות

 01 ........................................................................................................................ (disqualification) פסילה

 01 ......................................................................................................................................... מבחןה הפסקת

 01 ...................................................................................................... (termination) המבחן להפסקת סיבות

 01 ....................................................................................................................... פציעה/מחלה בגלל הפסקה

 01 ..................................................................................................................................... טמפרמנט הערכת

 01 ................................................................................................................................... האופי מבחן תוצאת



 
   FCI 8102-תקנות מבחנים של ה 4עמוד 

 

 
 01 ..............................................................................................................................................זהות בדיקת

 01 ........................................................................................................................ לירי אדישים ינםשא כלבים

 02 .................................................................................................................................................... הערכות

 02 ............................................................................................................................................ נקודות טבלת

 02 ......................................................................................................................................... באחוזים חישוב

 02 ................................................................................................................... בודדים תרגילים נקודות טבלת

 02 ................................................................................................................................ השרוול מחזיק תקנות

 88 .................................................................................................................. השונים חניםהמב לגבי הוראות

 VT-BH ..................................................................................... 88 בתנועה בטיחות מבחן עם ליווי כלב מבחן

 88 ............................................................................................ הרחוב חלק עם ליווי כלב מבחן: המבחן תיאור

 83 ............................................................................................................................................... רחוב מבחן

 83 ........................................................................................................................... אנשים קבוצת עם פגישה

 83 ........................................................................................................................... אופניים רוכבי עם פגישה

 83 .................................................................................................................................... מכוניות עם פגישה

 83 ....................................................................................................................... גלגליות או רצים עם פגישה

 83 ........................................................................................................................... אחרים כלבים עם פגישה

 83 ................................................ חיים בעלי כלפי התנהגות, ברחוב לבדו קצר לזמן שהושאר הכלב התנהגות

 81 ................................................................................................ כלליות הוראות.  גישוש עבודת –' א מקצוע

 ZTP-IGP ............................................................................................................... 81-ו V-IGP למבחני עקבות

 FH-IGP ................................................................................................. 81-ו, 0IFH ,8-IFH- רק: חוצות עקבות

 FH-IGP ........................................................................................................................ 81-ו IFH-8 רק: מיוחד

 81 ............................................................................................................................ לעקבות מתאימה קרקע

 81 .......................................................................................................................................... העקבות הנחת

 81 ...................................................................................................................................................... חפצים

 81 ......................................................................................................................................... החפצים מציאת

 81 ........................................................................................................................................................ סימון

 81 ............................................................................................................................................ הבאה/הרמה

 81 .......................................................................................... (רצועה ללא) חופשי גישוש או רצועה עם גישוש

 81 ............................................................................................................................................ גישוש רצועת

 81 .............................................................................................................................................חופשי גישוש

 81 ...................................................................................................................................... סיום הודעת/דיווח

 81 ............................................................................................................ בגישוש התנהגות/הגישוש התחלת

 IFH  /8-IFH  /FH-IGP ................................................................................................................... 81-0 -ל רק

 81 ........................................................................................................................................................ פניות

 81 ........................................................................................................................................................ עידוד



 
   FCI 8102-תקנות מבחנים של ה 5עמוד 

 

 
 81 .......................................................................................................................................... פסילה/הפסקה

 81 ......................................................................................... :העבודה שופט אחריות/להערכה נוספות נקודות

 82 ............................................................................................................ המבחן דרגות לכל נקודות הפחתת

 82 .................................................................................................................................. משמעת –' ב מקצוע

 82 ............................................................................................................................................ (HZ: )פקודות

 82 .......................................................................................................................................... נוספות פקודות

 31 ............................................................................................... הבודדות בדרגות התרגילים וערכיות חלוקה

 IBGH ............................................................................................................................... 30 0 – 3 -ב מיוחד

 ZTP-IGB ........................................................................................................ 30-ו V-IGP של משמעת תרגילי

 30 ......................................................................................................................................................... דיווח

 30 ............................................................................................................................. תרגיל של וסוף התחלה

 30 ............................................................................................................................................. מוצא עמידת

 38 ....................................................................................................................................................... פיתוח

 38 ....................................................................................................................................................... איסוף

 38 ................................................................................... לרגלי מעבר/ הנוהג לפני ישיבה/לנוהג חזרה קריאה

 38 ........................................................................................................................................................ עידוד

 38 ......................................................................................................................................... בתנוחה שגיאה

 38 .................................................................................................................................. ההבאה מקל עזיבת

 38 ............................................................................................................................................ הבאה מקלות

 33 ..................................................................................................................................................... מקפצה

 33 ..................................................................................................................................................... משולש

 33 .......................................................................................................................... התרגילים תיאור עם רגלי

 33 ............................................................................................................... ויריות רצועה ללא רגלי – רצועות

 IGP ......................................................... 33-3 עד IGP-0-ו V-UGP ,ZTP-IGP במבחנים רק יתקיים הירי  ביצוע

 31 ........................................................................................................................................... הליכה תרשים

 31 ........................................................................................................................................................ ביצוע

 31 .................................................................................................................................. להערכה קריטריונים

 31 .............................................................................................................. (המבחן רמות כל) מתנועה ישיבה

 31 .................................................................................................................................. להערכה קריטריונים

 31 .............................................................................................................................. "אלי" קריאה עם ארצה

 31 .................................................................................................................................. להערכה קריטריונים

 IBGH ................................................................................................................ 31-0-ו IGP-8 מהליכה עמידה

 31 .................................................................................................................................. להערכה קריטריונים

 31 .................................................................................................................. (IGP-3 רק) ריצה מתוך עמידה

 31 .................................................................................................................................. להערכה קריטריונים



 
   FCI 8102-תקנות מבחנים של ה 6עמוד 

 

 
 31 .......................................................................................................................................... במישור הבאה

 31 .................................................................................................................................. להערכה יםקריטריונ

 31 ................................................................................................ המשולש ולפני המקפצה לפני מוצא עמידת

 31 ................................................................................................................. 'מ 0 בגובה מקפצה מעל הבאה

 31 .................................................................................................................................. להערכה קריטריונים

 31 .............................................................................................................. (IGP-0 רק) המשולש מעל קפיצה

 31 .................................................................................................................................. להערכה קריטריונים

 31 ................................................................................................................................. המשולש מעל הבאה

 31 .................................................................................................................................. להערכה קריטריונים

 31 ........................................................................................................................ "ארצה" עם קדימה שליחה

 32 .................................................................................................................................. להערכה קריטריונים

 32 ............................................................................................................................. דעת הסחת תוך שכיבה

 32 .................................................................................................................................. להערכה קריטריונים

 32 ........................................................................................................................................................ עידוד

 32 .......................................................................................................................................... חובה הפחתות

 11 ............................................................................................... (IGP 3-0 מבחן דרגות) – הגנה –' ג מקצוע

 11 .......................................................................................................................................... כלליות הוראות

במגרש ............................................................................................................................................... סימנים
 ................................................................................................................................................................ 11 

 11 ..................................................................................................................................................... מחסות

 11 ....................................................................................................................................... בסיסיות דרישות

 11 ............................................................................................................................. ההגנה בתרגילי הערכה

 10 .................................................................................................. והפחתה הערכה – נוספות פקודות/עזיבה

 10 .......................................................................... (הנקודות וחלוקת תרגילים) IGP-3 עד IGP-0 מבחן דרגות

 10 ............................................................................................................................................. לשופט דיווח

 10 .................................................................................................................. השרוול מחזיק למציאת סריקה

 18 ....................................................................................................................................... והפחתה הערכה

 18 ........................................................................................................... (לנביחה 1-ו לריתוק 01) ונבח רתק

 13 ....................................................................................................................................... והפחתה הערכה

 13 ........................................................................................ (אסקייפ) השרוול מחזיק של בריחה ניסיון מניעת

0-IGP ....................................................................................................................................................... 11 

8-IGP 3-ו-IGP .......................................................................................................................................... 11 

 11 ................................................................................................................... (IGP – 0-IGP-3) בריחה ניסיון

 11 ....................................................................................................................................... והפחתה הערכה

 11 ........................................................................................ (IGP – 0-IGP-3) השמירה משלב תקיפה מניעת



 
   FCI 8102-תקנות מבחנים של ה 7עמוד 

 

 
 11 ............................................................................................................................................. התרגיל סיום

 IGP ..................................................................................................................................... 11-8 מאחור ליווי

 IGP ..................................................................................................................................... 11-3 מאחור ליווי

 11 ................................................................................................................... מאחור בליווי והפחתה הערכה

 IGP .............................................................................................. 11-3 רק. מאחור הליווי מתוך הכלב תקיפת

 11 ..................................................................................................................... (IGP-3 רק) והפחתה הערכה

 11 ............................................................................................... (מרחוק שליחה) תנועה מתוך הכלב תקיפת

 IGP .............................................................. 11-3-ו IGP-8' ג מקצוע םסיו עם, השמירה משלב התקפה מניעת

 12 ......................................................................................................................................... נוספים מבחנים

IGP-ZTP ................................................................................................................................................... 12 

V-IGP ....................................................................................................................................................... 12 

 11 ........................................................................................................................ (FPr 1-3) 0-3 גישוש מבחן

 10 .................................................................................................................... (UPr 1-3) 0-3 משמעת מבחן

 10 .......................................................................................................................... (SPr1-3) 0-3 נההג מבחן

 GPr3 (GPr1-3) .............................................................................................. 10 עד  GPr 1 שירות כלבי מבחן

 10 .................................................................................................................. (StPr 1 – 3)  חיפוש כלבי מבחן

 11 .................................................................................................................................. (IAD) סיבולת מבחן

 IGP ................................................................................................................ 11-8-ו IGP-0-ל עקבות צורות

 IGP .................................................................................................................................. 11-3 עקבות צורת

 V-IFH .................................................................................................................................. 11 עקבות צורת

 FH ................................................................................................................................ 12 – 0 עקבות צורת

 FH-IGP ................................................................................................................. 12-ו IFH-8 עקבות צורת

 IGP ........................................................................................................................................... 10 -ל נספח

 10 ...................................................................................................................................................... סריקה

 10 .............................................................................................................................. בריחה למניעת נקודות

 18 .................................................................................................................. מסתובב עליון חלק עם מקפצה

 13 ..................................................................................................................................................... משולש

 13 ............................................................................................................................................ הבאה מקלות

 

  



 
   FCI 8102-תקנות מבחנים של ה 8עמוד 

 

 

 יםקיצורים כללי

FCI    הפדרציה הבינלאומית לכלבנות 

IGP תקנון מבחנים בינלאומיים לכלבי שירות 

NPO תקנות מבחנים לאומי 

LAO ארגונים לאומיים 

AKZ סימון תואר 

LR שופט עבודה 

GST נקודת המוצא 

PO תקנון המבחן 

RA הוראת השופט 

HZ פקודה 

PL מנהל המבחן 

HL )עוזר )מחזיק שרוול 

HF נוהג 

FL  העקבותמניח 

  

 תוקף:

ואושרו ונתקבלו על  FCI -. הן עובדו על ידי וועדת כלבי שרות של ה10.10.8102 -תקנות אלה יהיו בתוקף החל מה

 .8102בפברואר  FCI-ידי ועד ה

 
 כל ההוראות התקפות עד עתה מאבדות את תוקפן עם כניסת תקנות אלה לתוקף.

 תקנות המבחן הבינלאומיות עובדו בשפה הגרמנית.
.כל אירועי מבחן ברמת המבחן הבינלאומי FCI-( תקפות לכל המדינות החברות בIGPתקנות המבחן הבינלאומיות )

 .)מבחנים ותחרויות( כפופים לתקנות אלה
 

 כללי

  :קיימות שתי מטרות בעריכת מבחנים ותחרויות

 .אליו נועדו לשימוש יםשל הכלבם התאמת .0
 ם.שמירה ושיפור בריאותם וכשירותם של הכלבי .8

 
לשמור על תקנות המבחן הבינלאומיות. יש לשמור במיוחד  FCI  (LAO)-מומלץ לכל ההתאחדויות הלאומיות של ה

. ביצוע כל המבחנים והתחרויות והתנהגות תקנון המבחן הבינלאומיותעל ביצוע תחרויות בינלאומיות לפי 
על כל המשתתפים. על כל המשתתפים המשתתפים כפופים לעקרונות ספורטיביים. הכללים בקווים המנחים חלים 

למלא אחרי דרישות ביצוע שוות. כל האירועים הם בעלי אופי ציבורי פתוח, ויש להודיע למשתתפים באופן גלוי על 
 המקום ושעת ההתחלה.

 
אירועי המבחן או התחרות חייבים להיות תואמים לכל דרגות המבחן או לחלקים הבודדים השלמים של דרגות 

מידה בדרגת מבחן מושלמת  במסגרת אירוע תוכר לצורך הענקת תואר. רק דרגת מבחן מושלמת המבחן. רק ע
 .FCI-כל המדינות החברות ב ים על ידיוכרחייבים להיות מבמסגרת של אירוע תוכר בכל מקרה כתואר. התארים 

 – 8 – 0ר ) רמה ניתן לחזור על כל דרגה במבחן מספר פעמים בלתי מוגבל. יש לעמוד בדרגות המבחן לפי הסד
(. ניתן להציג את הכלב ברמה גבוהה יותר רק אם עמד בכל סעיף בציון מספיק לפחות. על הכלב להבחן תמיד 3

 .חוזרים"(מבחנים ברמה הגבוהה ביותר אליה הגיע, פרט למקרה בו דירוג או הסמכה אינם קשורים במבחן )"
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 עונות המבחנים

ידה ותנאי מזג האוויר מאפשרים זאת ולא קיימת סכנה לאדם ולבעלי ניתן לקיים מבחנים במשך כל השנה במ
החיים. אחרת יש להימנע מקיום המבחן. ההחלטה בדבר נתונה לשופט העבודה. האגודים הלאומיים יכולים 

 להגביל את עונת המבחנים בשטחם.
 

 ימי המבחן 

  וחגים,שבת ( שישיהחופש הנהוגים בסופ"ש: )בישראל הכוונה לימי  א.
 יום חמישי(  -הקודם ליום חופש )בישראל  בחנים ביום ב.   
 תקנות ימי חגג.  

יוצא מן הכלל: יש להתחשב בתקנות ימי חג של המדינות  ניתן לנהוג בהתאם לתקנות המובאות לעיל בימי חג.
חנים . לא ניתן לקבוע מבFCI-השונות, ובמיוחד יש להתחשב בתקנות המיוחדות של הארגונים הלאומיים של ה

 בחצאי ימים החלים לפני ימי חג באמצע השבוע.
 

 ממ(- PLארגון מבחנים/מנהל מבחן )

מנהל המבחן אחראי לחלק הארגוני של אירוע המבחן. הוא מסדר ומשגיח על כל הפעולות הדרושות להכנת וביצוע 
 .ל השופט המכהןהמבחן.  הוא חייב להבטיח מהלך מסודר של האירוע ולעמוד במשך כל זמן האירוע לרשותו ש

 
 בהתאם לכך, מנהל המבחן אינו יכול להציג כלב או לבצע תפקיד אחר כלשהו. מתפקידו בין היתר:

 

  .קבלת כל ההיתרים הדרושים לביצוע האירוע 
 

  גישוש המתאים לכל דרגות המבחן. שטחאיתור 
 

 .הכנת המכשירים הדרושים למהלך המבחן וביגוד המגן הדרוש 
 

 גישוש וציידים אפשרייםמו"מ עם בעלי שטח ה. 
 

 .הכנת חומר כתוב כנדרש. כגון דפי שיפוט ורשימות הערכה לכל דרגות המבחן 
 

 'הכנת כח עזר מקצועי, כמו מחזיקי שרוול במקצוע ההגנה, מניחי עקבות, קבוצת אנשים וכו 
 

  יטוח צד תעודות יוחסין, הוכחות החיסונים ובמקרה ויידרש גם הוכחה לקיום ב, פנקס הציוניםהחזקת
 שלישי.

 
על מנהל המבחן להודיע לשופט העבודה לפחות שלושה ימים מראש את מקום המבחן, שעת ההתחלה, תיאור 

הדרך למקום, סוג המבחן ומספר הכלבים המשתתפים במבחן. במידה והדבר לא יתבצע בזמן הנקוב תהיה 
 לשופט העבודה הזכות לסגת מהתחייבותו לשפוט במבחן.

 

 ביקורת המבחן

אדם, הבקיא רשאים לבצע ביקורת מבחנים. בהתאם לתקנות אלה מבצע  FCI -של ה יםלאומיארגונים הה

בוצע עליו לוודא כי המבחן את ביקורת המבחן.  ,FCI-של ה לאומיהוטל הדבר על ידי הארגון הבמבחנים כאלה עליו 

אלה היכולים להחליט על  קיום כל מבחן ומבחן הםאת בארגונים המאשרים  האחראים . IGPה בהתאם לתקנות

 קיום ביקורת המבחן.
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 שופט העבודה

בהתאם  IGPמבחני  שופט עבודה המוסמך לשפוט  ובעצמלהזמין יכול המבצע את המבחן  מועדון העבודה

יוזמנו השופטים  FCI-של ה . באליפויות עולםלאומיאו ששופט כזה ייקבע על ידי הארגון ה  לאומילהוראות האיגוד ה

. מספרם של שופטי העבודה נתון לשיקולו של לאומיבהסכמת הארגון ה FCI-כלבי העבודה של ה על ידי וועדת

חלקים בודדים בכל יום. באליפויות עולם או אליפויות  31המארגן, אולם שופט עבודה אחד יכול לשפוט לכל היותר 
 .לאומיהארגון ה לאומיות מותר לעבור על כמות זו באישור

 
אסור לשופט העבודה לשפוט כלבים השייכים לו או המוחזקים על ידו או נמצאים בטיפולו, כלבים שבעליהם, 

המחזיקים בהם או המטפלים בהם חיים בבית אחד עם השופט, כלבים אשר נוהגיהם גרים בבית אחד עם השופט. 
 אסור לשופט להציג כלב במבחן בו הוא משמש כשופט.

 
הפרעה לצורת העבודה המוגדרת אסורה. איסור ) לשופט להפריע או להשפיע בהתנהגותו על עבודת הכלב. אסור

שופט העבודה אחראי לשמירה ועמידה מדויקת בהוראות התקנון המחייב של המבחן.   זה חל על כל המקצועות(.
 ובהוראותיו. כלבי עבודה המבחן הבינלאומי ל יש לו הזכות להפסיק את המבחן במקרה של אי עמידה בתקנון 

 

 הוראות רשות השתתפות

עמידה במבחן כלב ליווי לפי כללי  על הכלב להיות בן הגיל הנדרש ביום המבחן. לא יהיו יוצאים מן הכלל.
 ההתאחדות הלאומית הוא תנאי מוקדם להתחלת המבחנים. 

 
 גיל מינימלי תנאי מוקדם 

IBGH-1 BH-VT 01 חודש 

8-IBGH 0-IBGH 01 חודש  

3-IBGH 8-IBGH 0או  0, או משמעת-IGP 01 חודש 

V-IGP VT-BH 01 חודש 

0-IGP VT-BH 02 חודש  

8-IGP 0-IGP 02 חודש  

3-IGP 8-IGP 81 חודש 

V-IFH VT-BH 01 חודש 

0-IFH VT-BH 02 חודש  

8-IFH 0-IFH 02 חודש  

FH-IGP VT-BH 81 חודש 

ZTP-IGP VT-BH 02 חודש  
FPr. 1-3 VT-BH 01 חודש 
UPr. 1-3 BH-VT 01 חודש 

GPr.1-3 BH-VT 01 חודש 

SPr. 1-3 BH-VT 02 חודש 

Stpe.Pr. 1 BH-VT 01 חודש 

Stoe.Pr.2 Stoe.Pr.1 01 חודש 
Stoe.Pr. 3 Stoe.Pr.2 01 חודש 

IAD VT-BH 01 חודש 

 
ל את כול UPr 3-0המשמעת   , מבחןIGPאת התרגילים במבחן גישוש במבחן ים כולל FPr 1-3ני הגישוש מבח

מבחני  כולל את התרגילים במקצוע ג' )הגנה(.  SPr 3-0ההגנה   , ומבחן IGP 0 – 3תרגילי המשמעת לפי מבחן 
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ניתן לבחון מקצועות יחידים אלה, .IGP-1 – IGP-3ג' במבחני -מורכבים רק ממקצועות ב' ו 0-3 (.GPr)כלב שירות 

 לבד.אסורים מבחנים במקצוע ההגנה במבלי שיוענק בגינם תואר. 
במבחנים אלה רשאי הנוהג להחליט באיזו דרגה של המבחן ברצונו להתחיל מבלי שיצטרך להיבחן קודם בדרגה 

 נמוכה יותר.
חובתו של שופט העבודה כל הכלבים, ללא קשר לגודל, גזע או תעודת יוחסין יכולים להשתתף באירועי מבחן. 

 .חן לעמוד בדרישת מב מסוגל מבחינה גופניתהכלב להחליט אם 
 

ות להשתתף בכל המבחנים, אולם יש להחזיקן בנפרד מכל המשתתפים האחרים. הן ישתתפו ממותר לכלבות מיוח
 נים, ובמקצועות האחרים יהיו אחרונות המשתתפים. זמבמקצוע א' )גישוש( בהתאם ללוח ה

 
 שו להשתתף במבחן.לא יור חשודים במחלה מידבקתאו פצועים , כלבים חולים, כלבות בהריון, כלבות מניקות 

או  FCI-במקרה של ספק יחליט הווטרינר. מידע בנוגע לכלבות מיוחמות או מיניקות יינתן בפרסום מיוחד של ה

 הארגון הלאומי.
 

 הוראות נגד סימום והוראות חיסונים

ידי נוהג אשר נרשם על ידי בעליו להשתתפות במבחן ומובא על ידו או על  של כלב יציאותיו, נוזלי גופו ורקמותיו
 .FCI-ביום התחרות חופשיים מכל החומרים המופיעים ברשימת החומרים של הלשטח המבחן חייבים להיות 

-נקציות אפשריות במקרה של הפרה מפורסמים בתקנות המתאימות של הרשימת החומרים, ביצוע הביקורת וס
FCIהיות מחוסן נגד כלבת מוכח על ידי . הארגונים הלאומיים רשאים להרחיב תקנות אלה על אחריותן. על הכלב ל

 תעודת חיסון בעלת תוקף.
 

 חברתיתהתאמה 

כלב אשר בזמן כלשהו במשך המבחן )לפני, תוך כדי או אחרי שהוא עצמו ביצע את התרגיל( ינשוך, ינסה לנשוך, 
שהכלב  מהתחרות. כל הנקודות יבוטלו גם במקרה( disqייפסל )תוקף, או מנסה לתקוף אנשים או כלבים אחרים 

יוכל . במקרה של מבחן הנמשך יומיים תחול ההדחה גם על היום השני, כך שהכלב לא הגיע לסוף המבחן
 להשתתף.

 
יגרמו לפסילה מידית. על הנוהגים של כלבים כאלה להוכיח לפני תחילת מבחן  חוסר השתלבות בחברהמקרים של 

. מלא( BH)  ן כלב ליווי עם מבחן התנהגותאו השתתפות בתחרות הבאה כי הצמד עבר פעם נוספת בהצלחה מבח

 המוכרים לו ותיחתם על ידו.ציונים  ההישגים/פנקסי טפסי הפסילה תירשם ביום המבחן על ידי שופט העבודה בכל 
 בחן כלב ליווי עם בחינת התנהגותלקויה, על הכלב לעמוד שוב במ התאמה חברתית"פסילה עקב  הערת הפסילה: 
(BH  )". 

 

 לפי דרגת המבחן יחידות ליום

FPr, UPr, SPr 1-3 יחידה אחת לכל אחד 

GPr 1-3 8 יחידות לכל שלב 

IBGH 1-3 יחידה אחת לכל שלב 

IFH-V יחידה אחת לכל אחד 

IFH-1, IFH-2 ו- IGP-FH 3 יחידות לכל אחד 

 יחידות לכל אחד 8 (VT-BHמבחן כלב ליווי )

 אחד יחידות לכל 8 (IGP-V) עבודהמבחן מקדים לכלב 

 יחידות לכל אחד 3 (ZTPמבחן התאמה לגידול לכלב שירות )

 יחידות לכל אחד 3 (IGP 0 – 3מבחן כלב שירות )

 יחידה אחת כל אחד 0 – 3כלב חיפוש  מבחן

 יחידה אחת כל אחד סיבולת בינלאומי מבחן
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 המשתתפים במבחן

ייב המשתתף לתשלום דמי המבחן. על המשתתפים במבחן לעמוד בזמני ההרשמה למבחן. עם ההרשמה מתח
במקרה ומסיבות כל שהן לא יוכל משתתף להופיע למבחן, עליו להודיע על כך מיידית למנהל המבחן. על 

המשתתף לעמוד בדרישות מקום האירוע בכל הנוגע להוראות ווטרינריות והוראות בדבר הגנה על בעלי חיים. על 
המבחן. על המשתתף במבחן לנהוג את כלבו בצורה המשתתף להישמע להוראות שופט העבודה ומנהל 

ספורטיבית וללא דופי, ועליו להציג את כלבו בכל המקצועות ללא קשר עם התוצאות שהושגו במקצוע מסוים. סיום 
 .המבחן חל עם ההודעה על תוצאות המבחן )טקס הסיום( והחזרת פנקס הציונים לנוהג

 
)ארבעה(. מותר להפחית ממספר המשתפים ליום אך ורק  1-ל מספר המשתתפים המינימלי ביום מבחנים נקבע

(, וזאת רק אם אותם כלבים ניגשים באותו אירוע למבחן נוסף לקראת תואר VT-BHלנבחנים במבחן כלב ליווי )

גבוה יותר. נוהג אחד יכול להשתתף רק באירוע מבחנים אחד עם אותו הכלב. )מבחן הנמשך יומיים נחשב לאירוע 
(. מותר לנוהג אחד להציג לכל היותר שני כלבים באירוע מבחנים אחד. במסגרת מבחן אחד מותר מבחנים אחד

 (.0וי ביחד עם מבחן אחר בדרגה ולכלב אחד להשיג רק תואר אחד. יוצא מן הכלל: מבחן כלב לי
 

. מותר FCI-תנאי מוקדם להשתתפות במבחן הוא כי הבעלים והנוהג הם חברים בארגון לאומי המוכר על ידי ה

 (.VT/BHלהתאחדות הלאומית לקבוע יוצאים מן הכלל אך ורק למבחני כלב ליווי )
 

 משתתפים במבחן המוגבלים גופנית

תחילת עקב מגבלה גופית לבצע תרגיל בצורה נכונה חייב להודיע על כך לשופט העבודה לפני  נוהג שאינו יכול
כלב בצידו השמאלי, מותר להוביל את הכלב המבחן. אם המגבלה של הנוהג לא מאפשרת לו להוביל את ה

 בהתאם בצד ימין. מותר להתאחדויות הלאומיות לאפשר מגבלות נוספות.
 

 חובת קולר/החזקת רצועה

 יש להציג את הכלב עם:
קולר חנק בעל חוליות גדולות בשורה אחת המונח בצורה חופשית על הכלב. במבחן כלב ליווי מותר גם קולר עור, 

מותר קולר כמו במבחן כלב ליווי פרט לרתמת החזה. במשך  3עד  IBGH 0מות חזה. במבחן קולר בד או רת

 מש בנוסף לקולר החוליות גם ברתמת גישוש או ברתמת היכר.שתעבודת הגישוש מותר לה
 יש להחזיק רצועת הובלה אותה יש להחזיק בצד שאינו פונה לכלב או בצורה חבויה אחרת.

 

 חובת מחסום פה

התאם להוראות הנהוגות בכל מדינה לגבי החזקת כלבים בציבור. מותר לנוהגים המחויבים לתקנות יש לנהוג ב
 לבצע, למשל, את החלק של כלב ליווי המתבצע בציבור עם הכלב נושא מחסום פה. מתאימות

 

 חבות ביטוחית

כלבו. לכן, כמחזיק  הבעלים או הנוהג של הכלב אחראי לכל נזק לאדם, לרכוש או אחר הנגרם על ידו או על ידי
בכלב, עליו להיות מבוטח נגד התוצאות. הנוהג אחראי ויהיה מבוטח נגד כל תאונה לעצמו ולכלבו. ההוראות 

 הניתנות על ידי שופט העבודה או מנהל המבחן מקובלות על ידי הנוהג מרצונו החופשי ועל סיכונו בלבד.
 

 חיסונים

לפי דרישתו את תעודות החיסון הדרושות על פי החוק )תעודת יש להציג בפני שופט העבודה או מנהל המבחן 
 חיסון(.
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 גביעים/מדליות, חלוקת טקס סיום

 .השוניםהמבחנים בנפרד אחרי  טקס הסיוםיש  לבצע את 
תכריע התוצאה במקצוע "ג". אם מספר הנקודות  0-3( דרגות IGPבמקרה של שוויון בנקודות במבחן כלב שרות )

זה תכריע התוצאה במקצוע ב'. במקרה של שוויון בנקודות בכל שלושת המקצועות יינתנו שווה גם במקצוע 
. במקרה של שוויון בנקודות במבחן הבאמקומות שווים )ללא קשר עם דרגת המבחן(. במקרה זה לא יוענק מקום 

קבות יוענקו , במקרה של שוויון בנקודות בשתי הע1( יכריע המספר הגבוה של נקודות יחידותFH-IGPגישוש )

 טקס הסיום אחרי  המבחן מסתיים רשמית רק. םיובטקס הסמקומות שווים. כל המשתתפים במבחן משתתפים 
 .והחזרת פנקסי הציונים

 

 תוארי עבודה

על פי בקשתו של הנוהג המופנית לארגון הלאומי.  FCI-( יוכר על ידי הCACITף עבודה בינלאומי" )והתואר "אל

והמוצגים  FCI-יוענק למשתתפים בתחרויות אשר קבלו לכך אישור מאת ה CACITם וממלא מקו CACITהתואר 

חייבים להיות מוזמנים לתחרות  FCI-(. כל הארגונים הלאומיים של ה3)רמה  רבדרגת המבחן הגבוהה ביות

CACIT ממדינת . יש להזמין לפחות שני שופטי עבודה, כאשר לפחות שופט עבודה אחדFCI   )אחרת )שופט זר 

 כלבים אשר:ללפי בקשתו של שופט העבודה. רק התואר יינתן 
 

 הציון "טוב מאד" בתערוכת צורה. קבלו לפחות את •
 

באופן אוטומטי לדרגה מתקבל  לא  CACIT-. מתן ה קבלו לפחות את הציון "טוב מאד" במבחן •

 שהושגה.
 

ודה )כלבי שירות ואשר עברו מבחן עב FCI-ברשימת הגזעים של ה 3-ו 0,8גזעי הכלבים בקבוצות  •

 וכלבי גישוש(.
 

 התואר "אלוף עבודה לאומי" יוסדר על ידי הארגון הלאומי.
   אחד יוענק בכל תחרות. CACITאחד וממלא מקום  CACITרק תואר 

 

 ציונים פנקס

תהיה לפי הוראות הארגון פנקס הציונים  הנפקת .בתעודת היוחסין אובפנקס ציונים חובה  לרשום כל מבחן 
גם על ידי מנהל התחרות. בכל מקרה יש לרשום ועל ידי שופט העבודה וייחתם ייבחן פנקס הציונים  .הלאומי

מס' )באם קיים(, שם וגזע הכלב, זיהוי הכלב )קעקוע, צ'יפ(, שם, כתובת ואם קיים פנקס ציונים : בפנקס הציונים
-והג, הערכות במקצועות א' ב' ומספר החבר של בעלי הכלב ובמקרה חריג גם שמו ואם קיים מספר החבר של הנ

 (, שם שופט העבודה וחתימתו.TSB, הערכת יצר קרב )(qualification)  ג', סה"כ הנקודות, הסמכה
 

 )חל על כל דרגות המבחן(" (: "מקצוע ג' TSBהערכת יצר קרב )

הקרב השפעה הערכת יצר הקרב אמורה להעריך את מזגו של הכלב בכל הנוגע למטרת גידולו. אין להערכת יצר 
   ".(hold and barkונבח )   רתקבתרגיל " העל תוצאות המבחן או על דירוגו של הכלב. הערכת יצר הקרב מתחיל

 
ולא  (vh)( בולט, קיים a-בוטאות ע"י : )א מבלחץ , ביטחון עצמי ויכולת עמידה יצר :הבאותהנבדקות התכונות 

 .(ngמספיק )

 
התנהגות יצרית ברורה, ביצוע  כאשר הוא מגלה מוכנות רבה לעבודה, יצר קרב בולט"הכלב מקבל את הציון "

 בלתי רגילה.עמידה בלחץ ויכולת   ריכוז גבוההתרגיל באופן ממוקד מטרה, הופעה בטוחה בעצמו, 
 

                                                           
1
 ועדת אכ"ע: כוונה למספר הגבוה יותר באחד העקבות 
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כאשר הוא מוגבל במוכנות לעבודות, התנהגות יצרית מוגבלת, בטחון עצמי  יצר קרב קיים""הציון הכלב מקבל את 

 .עמידה בלחץויכולת  בריכוזגבלות מוגבל , מ
 

במקרה של חוסר במוכנות לעבוד, התנהגות יצרית חסרה, חוסר בטחון  "יצר קרב לא מספיק"הכלב מקבל הציוד 
 בלתי מספיקה.עמידה בלחץ עצמי ויכולת 

 

 פקודות

ם חייבות הפקודות המופיעות בתקנות המבחן הן בגדר הצעה. פקודות הן מילים הנאמרים בצורה רגילה, אול
להיות תמיד שוות לשם פעולה מסוימת. בקריאה "אלי" מותר גם להשתמש בשמו של הכלב במקום הפקודה 

שב שמו של הכלב ח"אלי". בזמן הסריקה מותר להשתמש בנוסף לפקודה "אלי" גם בשמו של הכלב. פרט לאלה י
 בקשר עם כל פקודה אחרת כפקודה כפולה.

 
חנים לאומיים ניתן להשתמש אך ורק בפקודות אשר נקבעו על ידי הארגון הארגון הלאומי רשאי לקבוע שבמב

 הארגון. בכל מקרה מותר מתן הפקודות בשפת האם של הנוהג.בעלון הלאומי ופורסמו 
 

  הוראות בינלאומיות/הוראות מיוחדות

ראות , כגון הוראות השתתפות, הורשאים להרחיב את ההוראות הכלליות FCI-הארגונים הלאומיים של ה

 על בסיס החוקים החלים בתחומם. תברואהווטרינריות, הוראות הגנת בעלי חיים או הוראות 
 

 ( יכול לשמש:V-IGP)כלב שירות( ) IGPהשלב המוקדם  למבחן 

 כמבחן התאמה למעמד כלבי שירות. .0
 

 חיוני כמבחן V-IGP, כאשר כל ארגון לאומי רשאי להחליט אם מבחן IGP-0אי להשתתפות במבחן כתנ .8

 .IGP-0מקדים למבחן 
 

 פות אירופהיאליפות העולם/אל

יחולו על ביצוע אליפויות העולם/אליפויות אירופה השונות. ההוצאה  FCI-התקנונים השונים שפורסמו על ידי ה

 .FCI-עדת כלבי העבודה של הוהשינויים בתקנונים הם מחובת ו
 

 זכות ענישה

במקרה של אי שמירת הסדר והביטחון יש  שטח האירוע.מארגן האירוע אחרי להבטחת הסדר ולביטחון בכל 
הפרת תנאי המסגרת של האירוע, נגד בסיכום עם המארגן.  לשופט העבודה הזכות להפסיק או לסיים את האירוע

 והפרת מנהגי המקום/מדינהובניגוד להתנהגות מקובלת בין אדם לחברו, תקנות המבחן, נגד כללי צער בעלי חיים 
 .רמו להרחקתו מהאירועעל ידי הנוהג יג

לגרום  העלול על החלטות השופט בציבור ביקורתלערעור.  ןסופי ובלתי נית ופסק דינו של שופט העבודה הנ
ענישה נוספים. תלונה אפשרית במקרים שלא מתייחסים לגרור אמצעי  העשוילהרחקה ממגרש הספורט הכלבני ו

ניתן להגיש את התלונה רק דרך על ידי השופט.  מבחןכללי העל הפרת  אאל של השופטהמקצועיות  לקביעותיו 
ימים מיום סיום האירוע. קבלת  2בתוך תלונה זו תוגש מארגן האירוע והיא חייבת להיות חתומה בידי המתלונן. 

התלונה לא תפורש כהתחייבות לשינוי החלטת השופט. סרטי וידיאו לא יורשו לשמש כהוכחות. יש לפעול לפי 
 הארגון הלאומי. הוראות הענישה של
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 (disqualification) פסילה

במקרה של פסילה יבוטלו כל הנקודות שהוענקו עד לרגע הפסילה, כולל הנקודות שהושגו במקצועות האחרים 
. השתתפות הכלב תינתן הערכה. לא בפנקס הציוניםשבוצעו עד לרגע זה. הערות )הסמכות( או נקודות לא יירשמו 

 .בפנקס הציוניםעו אינה מותרת יותר. סיבת הפסילה תירשם במקצועות שטרם בוצ
 

 תוצאה סיבת הפסילה

  הכלב מרים את החפץ על העקבה ומסרב להחזיר
 אותו

  הכלב הולך בעקבות חיות בר ולא ניתן להחזירו
 לעבודה

  הכלב בורח תוך כדי הבחינה ולא חוזר אחרי שלוש
 פקודות

 י הכלב לא נמצא בשליטת הנוהג )למשל תוך כד
אחרי עוזב ; הכלב לא  ליווי מהצד/ליווי מאחור(

הפקודה השלישית )אחת מותרת ושתיים נוספות( 
 של הנוהג פיזית או עוזב רק בעזרת פעולה

  הכלב תופס )לא נוגח( את מחזיק השרוול בחלקי
 גוף שונים מהשרוול המיועד לכך

  אדם אחר מתייחס לבמשך עבודת ההגנה הכלב
ולא ל המבחן וכו'( )שופט העבודה, מנהכמטרה

 שרווללמחזיק 

 פסילה בגלל חוסר משמעת

 פסילה בגלל אופי לקוי פיהכלב אינו אדיש במבחן האו 

  התנהגות בלתי ספורטיבית של הנוהג )למשל
 ו/או אוכל(מוטיבציה אמצעי החזקת 

  הפרת תקנוןIGP התנהגות , צער בעלי חיים או
מוש . חשד, ניסיון לכוונת מרמה על ידי שימקובלת 

 בעזרים אסורים

 פסילה בגלל חוסר ספורטיביות
 

 פסילה בגלל חוסר ספורטיביות

 

 קת המבחןהפס

זו, מוכרות ונשארות בעינן. אם ההפסקה  עד להפסקה, כולל הנקודות שהוענקו במקצועות שהסתיימו כל הנקוד
 ב' נשארות בתוקף.-נקודות, הנקודות שהושגו במקצוע א' ו 1-חלה במקצוע ג' יש להעריך את מקצוע ג' ב
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 (termination) להפסקת המבחןסיבות 

  שלוש פעמים ללא תוצאות. מתחיל את העקבההכלב  
 

 או הנוהג מתעלם מהוראות שופט העבודה  ,הכלב עוזב את העקבה למרחק העולה על אורך הרצועה
 ללכת אחרי הכלב.

 

  תוך הזמן הקצוב.המסלול הכלב לא מגיע לסוף 
 

 ולא  קו האמצע במגרשאת לעזוב לנוהג  מורהמחזיק השרוול לפני ששופט העבודה  הכלב עוזב את 
 , או הוא עוזב שנית את מחזיק השרוול.בפקודה אחת למחזיק שרוול ניתן להחזירו

 הכלב נכשל בתרגיל הגנה. 
 

  הכלב עוזב את מחזיק השרוול לפני הוראת השופט לגשת ו/או הנוהג נותן פקודה כדי לגרום לכלב
 שאר ליד מחזיק השרוול.להי

  להכווינו למחסההכלב לא מוצא את מחזיק השרוול אחרי שלושה ניסיונות כושלים. 

 

 הפסקה בגלל מחלה/פציעה

 יש לנקוט בצעדים הבאים אם מתקבלת הודעה על מחלת הכלב תוך כדי המבחן:
ר ולהשיג מסמך המאשר עליו לגשת לוטרינמהמבחן,  סיים מקצהאם הנוהג מודיע על מחלת הכלב אחרי שכבר 

  יירשם בניירות המבחן "הפסקה בגלל מחלה". הנקודות שהושגו עד לאותו זמן נשארות בתוקףשהכלב לא כשיר. 
. הערה: שופט העבודה רשאי להפסיק את המבחן בעצמו גם ללא הסכמתו של הנוהג אם ותעודות לא מוענקות

אשר מוצגים כלבים כאשר ברור שמפאת גילם ומסיבות הוא קובע שלדעתו הכלב חולה או פצוע. אותו הדבר חל כ
 "הפסקה בגלל פציעה".במקרה זה צער בעלי חיים כבר אסור להציגם. הרישום יהיה 

 

 טמפרמנטהערכת 

(. אם הכלב מעורר תשומת לב בגלל אופי לקוי טקס הסיוםיש לעקוב אחרי אופיו של הכלב במשך כל המבחן )כולל 
(, הוא אינו יכול לעבור את המבחן גם אם השיג את temperamentבעיות אופי )  אם הכלב מראהבמשך האירוע, 

. אם הכלב מורחק בגלל אופי לקוי, יש לציין את הסיבה לכך במסמכי המבחן. הכלב חייב הניקוד הנדרש למעבר
 להיפסל.

 
 לפני התחלת כל מבחן.)בדיקת שבב( יש לבצע את מבחן האופי  .0

 
י. יש לבחור את המקום כך שלא יהיה קשור באופן ברור למגרש האימונים המבחן יתבצע במקום ניאוטרל .8

 או לשטח הגישוש.
 

 .כל כלב מוערך בנפרד .3
 

 לא יצטרכו לבצע מיד אחרי כן את הגישוש או את המבחן. יש לבחור את הזמן כך שהכלבים .1
 יות במשמעת.מת גישוש(. הכלב חייב להתללא ר –הכלבים יוצגו קשורים לרצועה )רצועה הולכה קצרה  .1

 
צריכים להיות אך לא . שופט העבודה הוא המחליט כיצד תבוצע הבדיקה, לכולםבדיוק זהה לא תבוצע בדיקת אופי 

. הבדיקה צריכה להיערך באופן החלק והבטוח ביותר .של הכלבים השונים בין הערכות  משמעותיים הבדלים
. יש להימנע הדבר יעורר באופן טבעי תגובהחן כי בדיקת האופי תתבצע בסביבה רגילה, אין לאתגר את הכלב הנב

, בדיקת הזיהוי היא חלק הכרחי בבדיקת האופי. מותר לשופט העבודה לבצע בדיקה לא טבעי במיוחד מכל גירוי
 ה(. חזרות על פעולה מותרות במקרה זה.י)למשל בעת הירירגישות מקיפה יותר במקרה וגילה 
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מגלה פגמים באופי במשך כלל המבחן, וזאת גם  והואבמידה ל הכלב להפסיק את המבחן ששופט העבודה רשאי 

לא  VT/BHיירשם "לא עמד במבחן אופי/התנהגות". במבחן  בפנקס הציונים. אם עמד בבחינת האופי הראשונה

או  VT/BH( ותחום כלבי ליווי )IGPלבנות את המבחן כך שכלבים מתחום כלבי שירות )ייבחן חוסר רגישות לירי. יש 

IBGH( .לא יוצגו בקבוצה אחת )VT/BH ו-IBGH – .)ללא ירייה 

 

 תוצאת מבחן האופי

 תצוגה חיובית = עבר:
 הכלב בטוח בעצמו -
 מרוכזהכלב שקט, בטוח,  -
 ומרוכז הכלב מלא חיים  -
 מתנהג בטבעיות והוא ידידותיהכלב  -
-  

 לשים תשומת לב מיוחדת בהמשך –מקרים גבוליים 
 בטוח בעצמו במשך המבחן אבל לא תוקפן, ,הכלב אינו יציב -
 קצת מגורה, אבל נרגע במשך ההצגה -

 
 כלבים שאסור להם לגשת למבחן

 כלב לא בטוחים בעצמם ופחדנים, מתחמקים מהבוחן -
 כלבים עצבניים, תוקפניים, נושכים מתוך פחד -
 שכנייםנכלבים  -
-  

 בדיקת זהות

קת מספר הקעקוע או באמצעות חינת האופי. הבדיקה נעשית על ידי בדיבבדיקת הזהות הנה חלק הכרחי מ
ומספר קעקוע חייבים לשאת שבב. על שופט העבודה  תעודת יוחסיןמכשיר לקריאת השבב של הכלב. כלבים ללא 

את מיקרה לאשר במסמכי המבחן שביקורת זו בוצעה. במקרה וסימני הקעקוע אינם ברורים יש לרשום בכל 
מסמכים שהוגשו על ידי הנוהג. יש לרשום הערה בהתאם הסימנים הברורים. מספר הקעקוע חייב להיות תואם ל

נוהגים אשר סימנו את כלביהם בשבב מחוץ  למסמכי המבחן במקרה של חוסר התאמה )כמו מספר בלתי קריא(.
מתאים יעמוד לרשות  שקורא שבביםלמדינה, או רכשו כלב אשר סומן בשבב מחוץ למדינה חייבים לדאוג לכך 

לא ניתנת לבירור באופן מוחלט לא יכולים להשתתף במבחן עבודה. אם שופט הבודק. כלבים אשר זהותם 
העבודה לא מוצא את השבב הוא יורה לנוהג לבצע את בדיקת השבב בעצמו. לאחר מכן יש שוב לבצע בדיקה על 

 ידי שופט העבודה. חובה היא ששופט העבודה יוכל לגעת בכלב במכשיר קריאת השבב.
 

 ילבים שאינם אדישים לירכ

 מה פירוש "הכלב אינו אדיש לירי".
 דוגמאות: הכלב נעמד בזמן הירייה, נראה מפוחד ובורח.

 הכלב מפגין תגובת פחד.
 רץ אל הנוהג -
 מפגין פניקה ומנסה לעזוב את המגרש או עוזב אותו -
 מראה פחד מופגן ומתרוצץ ללא מטרה -

 
ה קשורה בירייה וכו'. במקרה של ספק אינהתגובה  בעת ההערכה יש לשקול אם קיימת שגיאה באילוף, או אם

חייב שופט העבודה לקבוע את האדישות לירי כאשר הוא דורש מן הנוהג לקשור את הכלב לרצועת הולכה באורך 
 01-מטר. על הכלב לעמוד קשור ברצועה רופפת כאשר שופט העבודה יורה יריות נוספות במרחק של כ 8-של כ

 צעדים.
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 הערכות

הצמודות והנקודות )התרשמות( ההערכות )התרשמות( ונקודות. הערכה ופגנו נעשית לפי הערכת הביצועים שה
 לכך חייבים להיות תואמים לביצוע התרגיל.

 

 טבלת נקודות

 לא מספיק מספיק טוב טוב מאד מצויין מירב נקודות
 

1 1.1 1.1 1.1 3.1 3.1-1 

01 01.1 2.1-2.1 2.1-2.1 1.1-1.1 1.1-1 

01 01.1-01.1 01.1-03.1 03.1-08.1 00.1-01.1 01.1-1 

81 81.1-02.1 02.1-02.1 01.1-01.1 01.1-01.1 03.1-1 

31 31.1-82.1 82.1-81.1 81.1-81.1 83.1-80.1 81.1-1 

31 31.1-33.1 38.1-30.1 30.1-82.1 81.1-81.1 81.1-1 

11 11.1-12.1 11.1-11.1 13.1-12.1 11.1-18.1 10.1-1 

11 11.1-11.1 11.1-13.1 18.1-11.1 11.1-12.1 12.1-1 

011 011.1-21.1 21.1-21.1 22.1-21.1 12.1-11.1 12.1-1 

811 811-028 020-021 012.011 012.-011 032-1 

311 311-821 821-811 812-811 832-801 812-1 

 

 חישוב באחוזים

 הפחתה הענקה הערכה
 

 1%או עד פחות  21%= לפחות  מצוין

 01%עד  1או פחות  21%עד  21= טוב מאד

 81%עד  00או פחות  21%עד  22= טוב

 31%עד  80או פחות  11%עד  12=  מספיק

 011%עד  30או פחות  11%-= מתחת ל לא מספיק

 

 טבלת נקודות תרגילים בודדים

ק נקודות שלמות בזמן הערכת מקצוע בודד. לעומת זאת ניתן להעניק חלקי נקודה בהערכת תרגילים יש להעניק ר
בודדים. אם חישוב התוצאה בסוף מקצוע מסוים אינו עומד על נקודה שלמה, יש לעגל כלפי מעלה או מטה 

 בהתאם להתרשמות הכללית.
 מעבר לדרגת המבחן הבאה.מהמספר הגבוה ביותר( בכל סעיף דרושה ל 11%הערכה של מספיק )

 

 תקנות מחזיק השרוול

 א( תנאים מוקדמים להפעלה כמחזיק שרוול במקצוע ג'
 
  .לשמור ולקיים את ההוראות והתקנות של המבחנים מחזיק השרוולעל  .0
 
 ביום המבחן משמש מחזיק השרוול במקצוע ג' כעוזרו של שופט העבודה. .8
 
ור דרישות חוקיות של הביטוח על מחזיק השרוול ללבוש לבוש הגנה מתוך דאגה לביטחונו האישי וכן לא .3

)מכנסי הגנה, מעיל הגנה, שרוול הגנה, מגן אשכים ובמידת הצורך גם כפפות( תוך כדי האימונים, המבחן 
 והתחרות.
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על נעליו של מחזיק השרוול להיות תואמות למזג האוויר/מצב הקרקע, לאפשר עמידה בטוחה ולמנוע  .1

 .החלקה
 
לפני תחילתו של מקצוע ג' מקבל מחזיק השרוול הוראות מאת שופט העבודה. עליו לבצע את פעילותו  .1

 בהתאם להוראות שופט העבודה.
 
על מחזיק השרוול לפעול בהתאם להוראות הנוהג בעת תרגילי פרוק נשק/חיפוש על פי תקנון המבחן.  .1

וב למצב "רגלי" לפני תחילת תרגיל הליווי מן הצד מחזיק השרוול חייב לאפשר לנוהג להביא את כלבו ש
 ו/או מאחור.

 
 IGPכלבים ומעלה בדרגת  1אפשר לעבוד עם מחזיק שרוול אחד במסגרת מבחן שנערך על ידי חוג. אולם  .1

מחייבים שיתוף שני מחזיקי שרוול. יש להפעיל לפחות שני מחזיקי שרוול באירועים אזוריים כמו תחרויות, 
 ה, אליפויות וכו'. בכל האירועים ניתן להפעיל מחזיק שרוול הגר יחד עם הנוהג.מבחני תעוד

 
 ב( עקרונות להתנהגות מחזיק השרוול בעת מבחן:

 
 כללי: .0
 

את מצב האימון והאיכות של הכלב עד כמה שזה אפשרי, במסגרת מבחן על שופט העבודה להעריך  
י ונהיגות(. שופט העבודה מסוגל להעריך בצורה המוצג )לדוגמה, תכונות יצר, סיבולת, ביטחון עצמ

מצב זה, ומעל הכל, הבטחת האופי הספורטיבי של  אובייקטיבית את שהוא רואה ושומע במהלך המבחן.
המבחן )כלומר נקודת מוצא זהה עד כמה שזה אפשרי עבור כל המשתתפים( דורשים שעבודתו של 

ההחלטה כיצד מסיבה זה אין להשאיר את  רורה.מחזיק השרוול תאפשר לשופט העבודה ליצור תמונה ב
על  .לעבוד לחלוטין לפי התקנוןעל מחזיק השרוול  ליתר דיוק,. מחזיק שרוולהלעבוד על חלק ההגנה בידי 

עמידות לדוגמה . אלה הם מתקיימיםהנפרדים בתרגילים החשובים האלמנטים  לוודא שכלשופט העבודה 
רית ונהיגות. בנוסף לכך יש להעריך את חוזק הנשיכה של הכלב. הכלב בלחץ, ביטחון עצמי, התנהגות יצ

לאפשר לכלב לתפוס "תפיסה  על מחזיק השרוולמסיבה זו, במקרה ומתבצעת הערכת חוזק הנשיכה, 
טובה", או במקרה ומתבצעת הערכת כושר העמידה בלחץ מחזיק השרוול נדרש להפעיל את הלחץ 

ת אחידה עד כמה שאפשר של מחזיק השרוול אשר תאפשר המתאים על הכלב. לכן יש לשאוף להתנהגו
 את ביצוע כל ההערכות הנדרשות.

 
 ונביחה" ריתוק" .9
 

ללא תנועה ובלי "תנוחה מאיימת"  –מחוץ לטווח ראייתו של הכלב והנוהג  -מחזיק השרוול עומד במחסה  
על מחזיק השרוול והנביחה  הריתוקכאשר השרוול מכופף במקצת. השרוול משמש כמגן לגוף. בזמן 

להשגיח על הכלב, גירויים נוספים ועמידות עוזרות למיניהן אסורות. יש להחזיק את המקל הרך בצד כלפי 
 מטה.

  
 "מניעת ניסיון בריחה של מחזיק השרוול"  .3
 

ונביחה" יוצא מחזיק השרוול על פי הוראת הנוהג בהליכה רגילה מהמחסה ועומד  ריתוקאחרי תרגיל " 
ו מסמן שופט העבודה )עמדת הבריחה שסומנה לכך(. עמדתו של מחזיק השרוול חייבת במקום עלי

צעדים, במקום שסומן לשם כך, לצידו של מחזיק  1לאפשר לנוהג להוריד את כלבו לארצה במרחק של 
 השרוול בצד השרוול. כיוון הבריחה צריך להיות ידוע לנוהג.

 
הריצה  ,ומבוקר אסרטיבי ח בכיוון ישר בצעד ריצה מהירעל פי הוראת השופט מנסה מחזיק השרוול לברו 

אסור  אופטימלית.תפיסה יש להחזיק את השרוול כך שתהיה לכלב אפשרות . צריכה להיות לא מוגזמת
הבריחה, אולם הוא יכול לשמור את הכלב בזווית לפני למחזיק השרוול לפנות אל הכלב בצורה כל שהיא 

הכלב תפס, רץ מחזיק השרוול הלאה בכיוון ש ברגע. ך כדי הבריחהתו הראייה. אין למשוך את השרוול
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אורך מסלול הריצה של מחזיק השרוול יקבע על ידי  מושך אגב תנועה את השרוול קרוב אל גופו.וישר 

שופט העבודה. מחזיק השרוול מפסיק את ניסיון הבריחה על פי הוראת שופט העבודה. אם ניסיון 
השרוול בדינאמיקה המתאימה ניתנת לשופט העבודה ההזדמנות המיטבית  הבריחה מבוצע על ידי מחזיק

להערכה. כל עזרה מצד מחזיק השרוול, כמו למשל הושטה מוגזמת של השרוול לפני התפיסה, קולות 
גירוי או מכה במקל על מכנס ההגנה לפני תחילת או תוך כדי ניסיון הבריחה, החזקת שרוול בלי מתח 

 אסורים. –הירות הבריחה, עצירה עצמית של ניסיון הבריחה וכו' אחרי התפיסה, הקטנת מ
 

 )חל על כל התרגילים(. 2עצירה ראה נקודה  
 
  "מניעת התקפה משלב השמירה" .4
 

אחרי שלב השמירה ועל פי הוראת השופט, תוקף מחזיק השרוול את הכלב. לשם כך מתבצעות תנועות  
ת הכלב. באותו רגע מותקף הכלב מלפנים בלי להניע את מאיימות של המקל מעל לשרוול, בלי להכות א

מחזיק השרוול תוקף . כאשר הכלב תפס מלפנים השרוול בתנועה נוספת. השרוול מוחזק קרוב אל הגוף
בשלב ההתחלתי אסור. על מחזיק השרוול להפעיל  מחזיק השרוול סיבוב אותו מהצד תוך כדי תנועה.

על שופט העבודה למקם את עצמו כך שיוכל להעריך את התנהגות לחץ על כל הכלבים באותו כיוון. לכן 
התקיפה, את ההתנהגות בשלב הלחץ, את התנהגות התפיסה, העזיבה ושלב השמירה של כל הכלבים. 

 .הובלת הכלב בכוון הנוהג אסורה
 

ו . יש לתת מכות באותשכמותהניתנות על הכתפיים ובאזור  , הןמכות המקלבמבחן עמידה בלחץ על ידי 
 מכת המקל הראשונה ניתנת. המכות ניתנות בתרגילי תקיפה מתוך שלב השמירהחוזק לכל הכלבים. 

לאחר מכת המקל . צעדים נוספים בשלב הלחץ 1-1מכת המקל השניה ניתנת לאחר . צעדים 1-1-אחרי כ
 על ידי איום בעזרת המקל.השניה מופעל לחץ נוסף 

 
ל פי הוראת השופט מפסיק מחזיק השרוול ללחוץ על הכלב. שופט העבודה מחליט על אורך שלב הלחץ. ע 

אם ההתקפה מבוצעת על ידי מחזיק השרוול בדינאמיקה המתאימה ניתנת לשופט העבודה האפשרות 
המיטבית להערכה. כל פעולת עזרה של מחזיק השרוול, כמו למשל הושטת השרוול לפני הנשיכה, קולות 

התחלת ההתקפה, שרוול המוחזק בלי לחץ אחרי הנשיכה בשלב  גירוי או מכות המקל על המכנסיים לפני
 חולשההלחץ, אינטנסיביות משתנה תוך כדי שלב הלחץ ובזמן המכות במקל, עצירה עצמאית במקרה של 

 2עצירה ראה נקודה  בכושר העמידה בלחץ של הכלב וכו' אסורים.
 

 ( 3IGP-ו 9IGP"ליווי מאחור" )רמות מבחן  .1

 
צעדים בהליכה רגילה. שופט  31 -והג מבצע מחזיק השרוול ליווי מאחור לאורך כעל פי הוראת הנ 

העבודה קובע את מהלך הליווי. אסור למחזיק השרוול לבצע תנועות חדות כלשהן תוך כדי הליווי. יש 
מחוץ להחזיק את המקל ואת השרוול כך שלא יהוו גירוי נוסף עבור הכלב. במיוחד יש להחזיק את המקל 

 . מחזיק השרוול הולך באותו קצב עם כל הכלבים.ראיית הכלבלטווח 
 
  9IGP"ליווי מאחור" מסיים בדרגת מבחן  .6

 
צעדים על פי הוראת שופט העבודה. הנוהג הולך אל מחזיק השרוול  31-מחזיק השרוול נעצר אחרי כ

 ופט העבודה.ש לולוקח לו את המקל. על הכלב לשבת תוך כדי כך ברגלי. אחר כך מתבצע ליווי מהצד א
 
 (3IGPן "תקיפת הכלב מתוך ליווי מאחור" )רמות מבח .7

 
מבצע  מחזיק שרוולהפי הוראת שופט העבודה מתוך תנועה. על התקיפה מתוך ליווי מאחור מתבצעת  

קדימה לכיוון הכלב. המקל מונע  באיוםסיבוב מהיר לצד שמאל או ימין וריצה  את התקיפה על ידי
יש לקבל )לתפוס( את הכלב כאשר השרוול מוחזק במיקום גמיש, . כלבלבתנועות מאיימות מעל 

מחזיק לתפוס את הכלב בצורה בטיחותית מבלי להגיע לעצירה מלאה, כל עוד ל מחזיק שרוולהמאפשר ל
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, דרושמקבל )תופס( את הכלב, הוא צריך אם  מחזיק שרוולהכאשר . יש את המיומנויות המתאימות שרוול

יש להימנע מתנועות ולהמשיך את התנועה. של הכלב  לספוג את מומנט התנועהלסובב את הגוף כדי 
בקו  שלב הלחץאת תחיל יואת הכלב בצד ייצב  מחזיק השרוול ,נוספות של השרוול. כאשר הכלב תפס

. על מחזיק השרוול ללחוץ על כל הכלבים באותו כיוון. בהתאם לכך על שופט העבודה להתמקם כך ישר
נהגות בזמן התקיפה, התנהגות תוך שלב הלחץ והתנהגות התפיסה, העזיבה ושלב שיוכל להעריך הת

 אסורה.נוהג ה הכלב בכוון הובלת השמירה אצל כל הכלבים. 
 

שופט העבודה קובע את משך שלב הלחץ. על פי הוראת השופט מפסיק מחזיק השרוול את הלחץ. כאשר  
ושה יש לשופט העבודה יכולת הערכה מיטבית. התקיפה מתבצעת על ידי מחזיק השרוול בדינאמיקה הדר

כל נקיטת עזרה על ידי מחזיק השרוול, כמו למשל סטייה  מוגזמת הצידה המתבצעת על ידי מחזיק 
או מכת מקל על המכנסיים בהתחלת  קולות מגריםהשרוול לפני התפיסה, הגשת השרוול לפני התפיסה, 

ך שלב הלחץ, עוצמה שונה תוך כדי שלב הלחץ, התקיפה, שרוול המוחזק ללא מתח אחרי התפיסה במש
 וכו', אסורים. שהכלב מראה חולשה בעמידה בלחץהפסקה עצמאית במקרה 

 
 .2הפסקה ראה נקודה  

 
  "תקיפת הכלב מתוך תנועה" 2

0-IGP; 31  ,8מטר-IGP :11  ,3מטר-IGP :11 מטר 

 
. הנוהג מקבל הוראה לגשת 0לב נשאר מחזיק השרוול במקום בו הסתיים ש IGP-8-ו IGP-0במבחן ברמה  

 עם כלבו לנקודה המוצא לתרגיל. 
בריצה עד לקו  אליו הופנה המחסהעל פי הוראת שופט העבודה עוזב מחזיק השרוול את  IGP-3-ב

האמצע ותוקף את הנוהג ואת הכלב מבלי להפסיק את הריצה, תוך השמעת קולות ותנועות מאיימות של 
 המקל.

 
את הכלב בלי להפסיק את הריצה כאשר השרוול מוחזק בצורה גמישה. באם יש  על מחזיק השרוול לקבל 

התנופה של הכלב. אסור בשום מקרה לרוץ סביב הכלב. לספוג צורך בכך צריך לסובב את הגוף כדי 
תחיל את שלב הלחץ בכוון ישר. יש למנוע ריצה אל יאותו מחזיק השרוול בצד ו ייצב כאשר הכלב תפס 

חזיק השרוול ללחוץ על כל הכלבים באותו כיוון. על שופט העבודה להתמקם כך על מ מעבר לכלב.
שיתאפשר לו להעריך את התנהגות הכלב תוך תקיפה, את ההתנהגות בשלב הלחץ, התנהגות תפיסה, 

 הכלב בכיוון לנוהג אסורה. הובלתהעזיבה ושלב השמירה אצל כל הכלבים. 
 

פי הוראת שופט העבודה מפסיק מחזיק השרוול את  שופט העבודה קובע את אורך שלב הלחץ. על 
הלחץ. כאשר התקיפה מתבצעת על ידי מחזיק השרוול בדינאמיקה המתאימה יש לשופט העבודה 

הזדמנות מיטבית להערכת הכלב. כל נקיטת עמדה על ידי מחזיק השרוול שעשויה לעזור לכלב כמו למשל 
טייה מוגזמת הצידה לפני התפיסה, ריצה סביב הקטנת מהירות התקיפה, קבלת הכלב מתוך עמידה, ס

הכלב, הושטת השרוול לכלב לפני התפיסה, החזקת שרוול ללא מתח אחרי התפיסה בשלב הלחץ, 
ביכולת עמידה בלחץ של  חולשהעוצמה שונה תוך כדי שלב הלחץ, הפסקת קרב עצמאית במקרה של 

 הכלב וכו' אסורים.
 

 לים(.)חל על כל התרגי 2הפסקה ראה נקודה  
 
 " "הפסקת תרגיל ההגנה 2
 

את התפיסה, העזיבה ואת שלב  לראותכך ששופט העבודה יוכל צריך להתבצע  התרגילים  סיום של כל 
בזמן הלחץ של הכלב )לא להפסיק את הקרב עם הגב לשופט העבודה, לשמור על קשר עין עם השופט(. 

עליו להפחית את הגירוי על דות מול הכלב, צריך להקטין את ההתנג שרוולהמחזיק סיום תרגיל ההגנה, ה
אין להחזיק את השרוול בזווית גבוהה אלא להשאירה במצב בו היה משך ידי הפסקת תנועות השרוול.  

התרגיל. יש להחזיק את המקל מחוץ לטווח ראייתו של הכלב כלפי מטה בצד הגוף. אסור למחזיק השרוול 
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רי העזיבה שומר מחזיק השרוול על קשר עין עם הכלב. לנקוט כל פעולת עזר כדי לגרום לעזיבה. אח

צורות גירוי נוספות כלשהן וכן עמידה מסייעת מכל סוג אסורים. על מנת לשמור על קשר העין עם הכלב 
 מותר למחזיק השרוול, להסתובב לאט יחד עם הכלב בלי לבצע תנועות חדות.

 
 "חוסר ביטחון וכישלון הכלב" .01

 
או עזב את השרוול בשלב הלחץ,  ההגנההמשיך וללחוץ על כלב שלא תפס בתרגיל על מחזיק השרוול ל 

את התרגיל. אסור בשום אופן למחזיק השרוול לנקוט בפעולות סיוע פסיק יורה לו להעד ששופט העבודה 
כלשהן במצבים אלה או להפסיק את התרגיל באופן עצמאי. אסור למחזיק השרוול להביא לעזיבה של כלב 

על ידי עמידה מתאימה או על ידי תנועות המקל. אסור למחזיק השרוול לנקוט  בפקודה זבשאינו עו
. בכל התרגילים ושמירה ריתוקבפעולות גירוי כלשהן אצל כלבים הנוטים לעזוב את מחזיק השרוול בשלבי 

 על מחזיק השרוול להתנהג בצורה נמרצת או סבילה בהתאם לתקנון המבחן. יש להימנע מתנועות הגנה
 .השמירהאם הכלב דוחק או נושך בשלבי 

 

 הוראות לגבי המבחנים השונים

  VT-BHמבחן כלב ליווי עם מבחן בטיחות בתנועה 

האיגודים  היכולים להוכיח כי עמדו במבחן הידע המקצועי בהתאם להוראות הנוהגים ההשתתפות מותרת לכל 
רשאים להבחן כלבים מכל הגזעים  ידע המקצועי.או לכל הנוהגים היכולים להמציא תעודה רשמית על ה הלאומיים

 08-וכל הגדלים. הגיל המותר למבחן ייקבע על ידי האיגודים הלאומיים, אולם הגיל לא יכול להיות פחות מ
 חודשים.

 
מהנקודות הדרושות לא  11%כלבים אשר לא השיגו בחלק א' של המבחן )"מבחן כלב ליווי במגרש אימונים"( 

"(. בסוף המבחן לא יינתנו תוצאות לפי נקודות, אלא רק החלטה הרחובשל המבחן )"מבחן  ייקחו חלק בחלק ב'
מהנקודות  11%"עבר" או "לא עבר" והחלטת שופט המבחן תפורסם. הצלחה במבחן היא כאשר הושגו בחלק א' 

אירוע, שופט הקיימות והתרגילים בחלק ב' הוכרו כמספיקים על ידי שופט העבודה. ואולם, על פי בקשה מנהל ה
הנו תנאי מוקדם לכל  רחוב. מבחן כלב ליווי עם מבחן טקס הסיוםהעבודה רשאי לקבוע דירוג המשתתפים לשם 

המבחנים הבאים המפורטים בתקנות אלה. חזרה על המבחן אינה מצריכה פסק זמן, אולם ניתן לגשת למבחן זה 
ללא  בפנקס הציוניםשום כל תוצאה של המבחן רק פעם אחת במסגרת אירוע אחד )אירוע הנמשך יומיים(. יש לר

 .לתוצאה שהושגהקשר 

 רחובהתיאור המבחן: מבחן כלב ליווי עם חלק 

 לא מתקיימת בדיקת אדישות לירי. VT/BHבמבחן כלב ליווי 

 הדרישות מהתרגילים בהתאם לתיאור התרגילים בחלק הכללי.
 נקודות 01 רגלי עם רצועה

 נקודות 01 רגלי ללא רצועה
 בחלק הכללי VT-BHומת לב: תקנה מיוחד למבחן לתש

 נקודות 01 ישיבה
 בחלק הכללי VT-BHלתשומת לב: תקנה מיוחד למבחן 

 נקודות 01 אליקריאה לארצה עם 
 בחלק הכללי VT-BHלמבחן  תלתשומת לב: תקנה מיוחד

 נקודות 01 ארצה תוך הסחת דעת
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 רחובמבחן 

 כללי
. שופט העבודה בשיתוף ציבוריתחם מש האימונים בסביבה מתאימה בהתרגילים הבאים מתקיימים מחוץ למגר

רחבות(. אסור להפריע לתעבורה הציבורית. איפה ואיך יתבצעו התרגילים )רחובות, דרכים או קובע מנהל המבחן 
דרישות הביצוע לא יכולות להיות מושפעות לרעה על  בגלל המיוחדות של חלק זה של המבחן הוא דורש זמן רב.

נקודות. ההתרשמות הכללית תנו יניביצוע שטחי של כלבים רבים. עבור התרגילים בחלק ב' של המבחן לא ידי 
ושופט העבודה יכול הצעה המכרעת. התרגילים המתוארים להלן הם בגדר בציבור היא עה/בתנוהמתנהל מהכלב 

לדרוש ר לשופט העבודה להתאים אותם באופן מיוחד לנתונים המקומיים. במקרה של ספק בביצוע הכלבים מות
 ביצוע חוזר של התרגיל.

 
 .להרחיבם( והארגונים הלאומיים יכוליםמינימלית מהלך המבחן )התרגילים הבאים מהווים דרישה 

 
 פגישה עם קבוצת אנשים

על פי הוראת השופט הולך הנוהג עם כלבו קשור ברצועה לקטע מדרכה אליו הופנה. שופט העבודה הולך 
, קשור ברצועה מוחזקת בצורה רפויה, לצדו השמאלי של תאים. הכלב צריך ללכת ברצוןבעקבותיו במרחק מ

הנוהג כאשר כתפיו בגובה ברכיו של הנוהג. על הכלב להתנהג באדישות כלפי הולכי הרגל ותנועת הרכב. הנוהג 
והכלב ממשיכים . הנוהג וניטרליותפוגש בדרכו אדם העובר אותו בריצה )בעל תפקיד(. על הכלב להפגין אדישות 

איש לפחות. אחד האנשים בקבוצה פונה אל הנוהג ומברך אותו  1חופשית בעלת ללכת דרך קבוצת אנשים 
 בלחיצת יד. לפי הוראתו של הנוהג על הכלב לשבת או לשכב ליד הנוהג ולהיות שקט בזמן השיחה הקצרה.

 
 פגישה עם רוכבי אופניים

שביל כאשר רוכב אופניים עובר על פניו מאחור תוך צלצול בפעמון.  הכלב הקשור ברצועה הולך עם הנוהג על גבי
במרחק רב ופונה ברכיבה אל הכלב והנוהג. המעבר צריך להתבצע כך שבזמן המעבר הכלב מסתובב הרוכב 

 כלפי הרוכב.נייטרלי יימצא בין האופניים לבין הנוהג. הכלב הקשור צריך להתנהג 
 

 פגישה עם מכוניות
הכלב הקשור ברצועה על פני מכוניות אחדות. אגב כך מתניעה אחת המכוניות. דלת נטרקת הנוהג עובר עם 

במכונית אחרת. מכונית נוספת עוצרת ליד הנוהג והכלב. החלון נפתח והנוהג נשאל שאלה. במקרה זה על הכלב 
 ועה.לשבת או לשכב על פי הוראת הנוהג. על הכלב להיות שקט ואדיש כלפי מכוניות וכל קולות התנ

 
 פגישה עם רצים או גלגליות

הנוהג הולך עם כלבו בדרך שקטה. לפחות שני רצים חולפים על פניו בלי לשנות את הקצב. אחרי שהרצים 
ללכת ברגלי  הכלב לא חייבהתרחקו הם באים שוב מול הכלב והנוהג ועוברים על פניהם בלי לשנות את הקצב. 

ברים על פניו. מותר לנוהג להביא את כלבו למצב של ישיבה או רצים העולהטריד את הלו אסור אך ליד הרגל 
 אחד או שניים בגלגליות. במחליקבמקום רצים ניתן להשתמש גם  רביצה לפני המפגש עם הרצים.

 
 פגישה עם כלבים אחרים

ה כלפי כלב ונוהג העוברים אותו או באים לקראתו. מותר לנוהג לחזור על הפקוד נייטרליותבעל הכלב להתנהג 
 "רגלי" או להביא את כלבו בעת הפגישה למצב של ישיבה או רביצה.

 
 , התנהגות כלפי בעלי חייםברחובהתנהגות הכלב שהושאר לזמן קצר לבדו 

. אחרי מרחק באופן מתוןלפי הוראתו של השופט הולך הנוהג עם הכלב הקשור ברצועה במדרכה של רחוב סואן 
את הכלב לגדר, עמוד או דומה. הנוהג נכנס לחנות או לכניסה של בית  קצר עוצר הנוהג לפי הוראת השופט וקושר

בזמן העדרו של הנוהג עובר אורח )מאנשי  הכלב יכול לעמוד, לשבת או לשכב. מחוץ לתחום ראייתו של הכלב.
צעדים מהכלב הנבחן. על הכלב שהושאר לבדו להתנהג בצורה  1-המבחן( עם כלב קשור לרצועה במרחק של כ

מן העדרו של הנוהג. הוא צריך לאפשר מעבר הכלב השני )אין להשתמש בכלב תוקפן( בלי לנקוט שקטה בז
 בהתנהגות תוקפנית )משיכה חזקה ברצועה, נביחה מתמשכת(. לפי הוראת השופט לוקח הנוהג את כלבו.

אחד  השופט המכהן יחליט אם לבצע את התרגילים הבודדים עם כל הכלבים המשתתפים במבחן במקום :הערה
 או לבצע רק תרגילים אחדים ואז לעבור למקום מבחן נוסף.
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 עבודת גישוש.  הוראות כלליות –מקצוע א' 

עקבה זרה 
 =  ז

עקבה 
 עצמית = ע

0-IGP  
 0 -כלב שירות 

9-IGP 
-כלב שירות 

9 

3-IGP  
- כלב שירות

3 

V-IFH 0-IFH 
 -כלב גישוש 

0 

9-IFH 
  9 - כלב גישוש

FH-IGP 
-כלב שירות

 גישוש

 ז ז ז ע ז ז ע עקבה

אורך 
 מינימלי

פעמיים עקבה של  צעד 0211 צעד 0811 צעד 111 צעד 111 צעד 111 צעד 311
צעד בשני  0211

 מקומות שונים
שני מניחי עקבות 

ימים  8-שונים ב
במסגרת מבחן 

 אחד

מתוכם חצי  2 1 1 1 3 3 צלע
מעגל בקוטר 

 מטר 31של 

מתוכם חצי  2
מעגל בקוטר של 

 מטר 31

 3מתוכם  1 1 8 8 וויתז
זוויות ישרות, 

הזווית 
האחרונה 
מבוצעת 

 כזווית חדה

זוויות  1
 ישרות

, מתוכם 1
לפחות שתי 
זוויות חדות 

(31-11 
 מעלות(

, מתוכם לפחות  1
שתי זוויות חדות 

 מעלות( 31-11)

מרחק בין 
 הזוויות

 11לפחות  צעדים 11לפחות 
 צעדים

 11לפחות 
 צעדים

 11לפחות 
 צעדים

 11ת לפחו
 צעדים

 11לפחות 
 צעדים

 צעדים 11לפחות 

 חפצים
 ארך

 עצמיים 3
3X1 נקודות 

 זרים 3
3X1 נקודות 

 זרים 3
3X1 נקודות 

 של הנוהג 3
3X1 נקודות 

 זרים 1
3X1 נקודות 
0X1 נקודות 

 זרים 1
1X3 נקודות 

 זרים 1
1X3 נקודות 

הנחת 
 החפצים

שני  ,0בצלע  0
בצלע שנייה, 
 האחרון בסוף

 ,0בצלע  0
שני בצלע 

שנייה, 
 האחרון בסוף

. לפחות 0
 011אחרי 

צעדים בצלע 
ראשונה או   

 בצלע השנייה. 
. לפי הוראת 8

שופט 
 3העבודה .

 בסוף

. לפחות 0
 011אחרי 

צעדים על 
או על  0צלע 
 .8צלע 

 8. על צלע 8
 3או 

. 
 אחד בסוף

אחרי  0חפץ 
 צעדים 011

, לפחות
 833חפצים 
על פי 

תרשים. חפץ 
 בסוף 1

אחרי  1חפץ 
 צעדים 011

, חפצים לפחות
לפי  8-1

תרשים )גם שני 
חפצים בצלע 

 אחת אפשריים(

 011אחרי  1חפץ 
, לפחות צעדים

לפי  8-1חפצים 
תרשים )גם שני 

חפצים בצלע 
 אחת אפשריים(

מידות 
החפצים 

 בס"מ

 01 אורך:
 8-3רוחב: 
 1.1-0עובי: 

 01 אורך:
 8-3רוחב: 
 1.1-0עובי: 

 01 אורך:
 8-3רוחב: 
 1.1-0עובי: 

 01 אורך:
 8-3רוחב: 
 1.1-0עובי: 

  01 אורך:
 8-3רוחב: 
 1.1-0עובי: 

  01 אורך:
 8-3רוחב: 
 1.1-0עובי: 

 01 אורך:
 8-3רוחב: 
 1.1-0עובי: 

דקות  31 דקות לפחות 81 זמן השהייה
 לפחות

דקות  11
 לפחות

דקות  21
 לפחות

דקות  081
 לפחות

דקות  021
 לפחות

 דקות לפחות 021

עבודה זמן 
מקסימלי 
 של הכלב

 דקות 11 דקות 11 דקות 31 דקות 81 דקות 81 דקות 01 דקות 01

עקבות 
 חוצות

דקות  31 --------------- ---------------- ---------------- -------------
 לפני התחלה

דקות לפני  31
 התחלה

דקות לפני  31
 התחלה

תנאי 
 מוקדם

VT-BH 0-IGP 8-IGP VT/BH VT/BH 0-IFH 8-IFH  או
VT/BH 

 

 ZTP-IGP-ו V-IGPעקבות למבחני 
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 V-IGP ZTP-IGP 

 עיקבה עצמית עיקבה עצמית 

 צעד 311 צעד 811 אורך לפחות

 3 8 צלעות

 8 0 זויות )זוית ישרה(

 דקות 81 ד באופן מידיולעב השהייה

 דקות 01 דקות 01עד  עבודהזמן 

 ייםעצמחפצים  3 השייכים לנוהגחפצים  8 חפצים

 ס"מ 01אורך  החפציםמידות 
 ס"מ 8-3רוחב 
 ס"מ 1.1-0עובי 

ס"מ 01אורך   
ס"מ 8-3רוחב   
 ס"מ 1.1-0עובי 

 נקודות 12שמירת העקבה:  הערכה
 נקודות 80עצם: 

נקודות 12שמירת העקבה:   
נקודות כ"א 1עצמים:   

 VT-BH VT-BH תנאי מוקדם

 FH-IGP-, ו0IFH ,9-IFH-: רק עקבות חוצות

, או  תעבור על הצלע הראשונה או פניהצעדים אחרי  11צעדים לפני או  11תעבור  העקבה החוצהשאסור 
המסלול מעלות ועליה לחצות את  11-ית פחותה מובזוהמסלול לחצות את  לעקבה החוצה. אסור האחרונה

 לעקבה החוצה . אם הכלב מחליף ועוברהמסלולכל עוד אינו עוזב את  בדיקהפעמיים. לכלב מותר להפגין סימני 
 .(terminated)  וממשיך לעבוד עליה לאורך העולה על אורך רצועה אחת, יש להפסיק את עבודת הגישוש

 FH-IGP-ו IFH-9מיוחד: רק 

לנוהג מותר, אם קבלת אישור לכך מאת שופט העבודה, לעשות הפסקה קצרה בעבודת הגישוש אם לדעתו הוא 
או של כלבו, או לרגל תנאים סביבתיים )למשל חום רב(. ההפסקות  שלו מצב גופניאו כלבו זקוקים לכך לאור 

העקבה. מותר לנוהג לנקות ראשו, עיניו ואפו של הכלב לעבודה על שנוצלו יהיו על חשבון הזמן העומד לרשותם 
. מותר לנוהג לשאת אתו למטרה זו מטלית או ספוג לח. יש להראות את אמצעי חפץבמשך הפסקה או עמידה ליד 

 לפני תחילת העבודה. אמצעי עזר נוספים אסורים. העזר

 קרקע מתאימה לעקבות

בכל רמות המבחן, מותר להתאים את כל הקרקעות הטבעיות כמו, עשב, שדה יער  מתאימים להנחת עקבות. 
 .עהעקבה לקרק

 הנחת העקבות

קיים. בדרגות שופט העבודה המכהן או האחראי על העקבות קובע את מהלך העקבה בהתאמה לשטח הגישוש ה
מקבל מניח העקבות מאת שופט העבודה או האחראי על העקבות תרשים של  FH-IGP-ו FH ,8-FH-0מבחן 

השטח. התרשים כולל סימני דרך בשטח )למשל עצים, עמודי חשמל, צריפים וכו'(. שופט העבודה או האחראי על 
את העקבות בצורות שונות, אסור  בות ומדריך את מניח העקבות. אפשר להניחקהעקבות מפקח על הנחת הע

יונחו בכל עקבה באותו מרחק או במרחקים שווים. נקודת היציאה של העקבה חייבת להיות וחפצים יות פנש
שייקבע בקרקע מיד לשמאל נקודת היציאה של העקבה. מניח העקבה משתהה זמן דגל מסומנת היטב על ידי 

אליו הופנה. יש לשים לב בעת הנחת העקבה  רגילים בכיווןקצר בנקודת היציאה והולך בהליכה טבעית בצעדים 
רצופה תהיה יות מונחות בהליכה רגילה ויש לשים לב שעבודת חיפוש פנשהיא תונח בהליכה טבעית. גם ה

אפשרית. ניתוק בעקבה אסור )ראה תרשים(. עזרה של מניח העקבות על ידי הליכה לא טבעית, גרירת רגליים או 
והם הפניה צעדים לפני או אחרי  81ם של ולא מונחים בתחהחפצים אורך העקבה אסורים. הפסקת ההליכה בכל 

צעדים  01על מניח העקבות להמשיך ללכת לפחות האחרון . אחרי הנחת החפץ המסלולחייבים להיות מונחים על 
 נוספים בכיוון ישר.

 על הכלב והנוהג להיות מחוץ לתחום הראייה במשך הנחת העקבות.
 בנוכחות שופט העבודה אחרי הנחת העקבות.יוגרל דה של המשתתפים סדר העבו
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 חפצים 

( או על V-IGP ,IZTP ,0-IGP ,V-IFHמצבע הקרקע. על הנוהג ) יאסור שצבע החפצים יהיה בולט באופן משמעות

( להראות את החפצים לשופט העבודה או לאחראי על IGP ,3-IGP ,0-IFH ,8-IFH ,FH-IGP-8מניח העקבות )

 31צים שספגו את ריחו של מניח העקבות )או הנוהג( לפחות פקבות לפני הנחתם. מותר להשתמש רק בחהע
בתחרויות דקות. החפצים בתוך העקבה חייבים להיות עשויים מחומרים שונים )לדוגמא: עור, טקסטיל, עץ(. 

הדגל מספר העקבה ) יש לסמן את החפצים במספרים. המספרים חייבים להיות תואמים את IFHומבחן  גדולות

 ליד העקבה(.

 מציאת החפצים

 סימון

הסימון יכול להתבצע בישיבה, שכיבה ועמידה וגם לחילופין. סימון החפצים צריך להיות משכנע וללא התערבות 
אל הכלב ומרים ומראה את החפץ לשופט העבודה. ישירות הנוהג. אחרי הסימון עוזב הנוהג את הרצועה, ניגש 

בצע משמאל או מימין הכלב. הכלב צריך לקבל מעמדה זו שוב פקודה לגשש. הסימון צריך ההרמה יכולה להת
עקומה אינה מהווה שגיאה. על החפץ להיות מונח ישר קצת להיות ישר בכיוון החיפוש. שכיבה, ישיבה או עמידה 

נמצאו בעזרה עד לפקודה להמשיך בגישוש. חפצים שרגוע לפני או בין הרגליים הקדמיות. על הכלב להישאר 
 לא נמצאו. אחרי הסימון ניתנת פקודה להמשך החיפוש.אילו חזקה של הנוהג ייחשבו כ

 
 הרמה/הבאה

לחילופין לסימון יכולה מציאת החפצים להתבצע גם על ידי הרמת החפץ. בעת ההרמה מותר לכלב לעמוד, לשבת 
על הנוהג  ,יאה. אם הכלב מביאאו להביא את החפץ. ההרמה בשכיבה, או המשך ההליכה עם החפץ מהווה שג

לעמוד. הפקודה להמשך העבודה ניתנת במקום בו קבל הנוהג את החפץ. אם גם מניח העקבות לא יכול למצוא 
לא נמצאו תוצע לנוהג עקבה חלופית. אם הוא נוספים חפץ אשר לא סומן, לא יופחתו נקודות. במקרה וחפצים 

 שהכלב עבר על פניהם ולא מצא.פצים ידחה את ההצעה ייחשבו החפצים שלא נמצאו כח
חפץ שלא נמצא על ידי לא יינתנו נקודות על . במבחנים אלה V-IFH-ו IGP ,V-IGP ,ZTP-IGP-0תקנה זו לא חלה על 

 הכלב או הנוהג על עקבה עצמית.
 

 גישוש עם רצועה או גישוש חופשי )ללא רצועה(

 רצועת גישוש

בדיקת אורך הרצועה, בדיקת הקולר ורתמת הגישוש על ידי שופט מטר.  01הכלב יכול לגשש קשור לרצועה בת 
)פלקסי( מתגלגלות העבודה חייבים להתבצע לפני תחילת עבודת הגישוש )לכל המאוחר בהתייצבות(. רצועות 

יכולה לעבור מעל גבו של הכלב, לצידו או בין הרגליים הקדמיות ו/או האחוריות שלו. היא הגישוש אסורות. רצועת 
)מותרות רתמות חזה הגישוש ברתמת  רלהיות קשורה לטבעת המתה של קולר החוליות או להתקן החיבו יכולה

יש לשים לב שהרצועות האחורית לא תעבור  בטןללא רצועות נוספות(. אם נעשה שימוש ברתמת  בטןרתמת או 
ידי הנוהג מותר לה מעבר לצלע האחרונה ועלולה ללחוץ על החלקים הרכים של הכלב. אם הרצועה מוחזקת על 

היות חופשית, אולם יצירת קיצור רציני של המרחק הדרוש בין הנוהג לכלב אסורה. נגיעת הרצועה בקרקע איננה ל
 שגיאה.

 
 גישוש חופשי

 מ' לפחות בין הנוהג לכלב. 01בעת גישוש חופשי יש לשמור על מרחק של 
 

 /הודעת סיוםדיווח

עם הכלב המוכן לגישוש ( עמידת מוצא) במצב של רגלי  ני השופטלפלדיווח  לאחר שנקרא לכך מתייצב הנוהג
ומודיע אם כלבו מרים )הרצועה חייבת להיות פתוחה והרתמה, אם משתמשים בה, חייבת להיות מולבשת לכלב( 

מטר מנקודת ההתחלה.  8-מותר להוביל את הכלב ברצועה קצרה עד למרחק של כ את החפצים או מסמן אותם.
ההתחלה  תכפייה לפני העקבה, תוך כדי התחלת העבודה ולכל אורך העקבה. הכלב מובל לנקודיש להימנע מכל 



 
   FCI 8102-תקנות מבחנים של ה 97עמוד 

 

 
מטר( מותרת. כאן, לכל המאוחר,  8-)כההתחלה לפי הוראת שופט העבודה. ישיבה קצרה של הכלב לפני נקודת 

ין הרגליים רצועה בסידור הרתמה,  חיבור חייבת רצועת הגישוש להיות מובאת למצב אותו רוצה הנוהג )של
הקדמיות/האחוריות( אחרי סיום עבודת הגישוש יש להראות את החפצים שנמצאו לשופט העבודה. משחק או 

 הדיווח צריךהסיום לשופט והשמעת הנקודות שהושגו אסורים. דיווח האכלה אחרי שנמצא החפץ האחרון, לפני 
 הולכה.. לאחר מכן אפשר שוב לקשור את הכלב ברצועת הבעמידת מוצאלהתבצע 

 
 התחלת הגישוש/התנהגות בגישוש

בתחילת העקבה. יש לנוהג לכל היותר אפשרות הדגל לגישוש ליד פקודה מילולית  הגישוש צריך להתחיל עם מתן 
לשלושה ניסיונות להורות לכלב להתחיל בעבודה. הניסיון השני והשלישי יגרמו להפחת נקודות בצלע הראשונה. 

באינטנסיביות גישוש גבוהה  נמוךאף באף נמוך, ולהמשיך את העבודה עם  חלהתחיל במיטת הריהכלב צריך 
. ואינטנסיביתמהירות העבודה אם הכלב עובד בצורה משכנעת ל משמעות אין שווה לכל אורך העקבה. ובמהירות 

מילולית התחלת העבודה )גם התחלה מחודשת אחרי מציאת החפצים( צריכה להתבצע על ידי מתן פקודה 
לאפשר לנוהג מידה מסוימת של חופש ברצועה. התחלת העבודה אינה מותנית בזמן, אדרבה שופט ניתן  לגישוש.

 והתנהגות הכלב בתחילת הצלע הראשונה. העבודה צריך להתרשם מעוצמת הרחרוח
הג אפשרות, אחרי קבלת אישור שופט ואם הכלב מסתבך ברצועת הגישוש כך שהמשך הגישוש מאד קשה, יש לנ

תת לכלב פקודה לשכב כאשר הנוהג מחזיק בקצה הרצועה, לשחרר את הרצועה ולתת לכלב, שוב העבודה, ל
 להמשיך בגישוש. לא מופחתות נקודות בשל כך. תמקצה הרצועה, פקודה מחודש

 
 IFH  /9-IFH  /FH-IGP-0 -רק ל

הגישוש פעם לו להתחיל את מותר אם נוצר אצל הנוהג הרושם שהכלב לא הפנים את העקבה בצורה נכונה, 
 1נוספת. הדבר אפשרי רק פעם אחת ורק אם הנוהג עדיין לא עלה על העקבה. כאן קיימת חובת הפחתה של 

 נקודות.
 

 פניות

בלי לעזוב את העקבה בדיקת ראש  מהווה שגיאה. הפניה בצורה בטוחה. סיבוב ליד  בפניותד ועל הכלב לעב
. על הנוהג לשמור על ובאינטנסיביות לגשש באותו ריכוז ובאותו קצב . אחרי הפנייה על הכלב להמשיךתמותר

 תם הפנייה. הוא אינו חייב להמשיך על גבי העקבה. אולם עזיבת העקבה על ידי הנוהג מותרוהמרחק הקבוע בתח
 רק כאשר הכלב שינה את הכיוון ונמצא באופן ברור על הצלע השנייה.

 
 עידוד

, אולם לא בתחום FH-IGP-ו IGP ,0-IFH 8-IFH-3—בכל דרגות המבחן, פרט למזדמן בזמן הגישוש מותר עידוד 

מותר לפני או אחרי סימון העידוד קצר ליד כל החפצים בכל רמות המבחן. עידוד הפנייה. בנוסף לכך מותר 
 החפצים.

 
 הפסקה/פסילה

כלב. אם הנוהג לא נשמע על ידי הנוהג יורה שופט העבודה לנוהג ללכת אחרי הונבלם אם הכלב עוזב את העקבה 
. אם הכלב לא הגיע לסוף העקבה תוך (terminated)  על שופט העבודה להפסיק את עבודת הגישוש ,להוראה

הזמן הקבוע בכל דרגת מבחן תופסק עבודת הגישוש על ידי שופט העבודה. הוראה זו אינה תקפה אם הכלב 
תוערך. אם להפסקת המבחן . העבודה שבוצעה עד FH-IGP-ו IFH ,8-IFH-0נמצא בצלע האחרונה בדרגות מבחן 

להפסיק את עבודת הגישוש גם אם לשופט מותר הכלב לא מגשש )השתהות ארוכה במקום אחד מבלי לגשש( 
 הכלב נמצא עדיין על העקבה וטרם נוצל כל הזמן העומד לרשותו.

לכלב להישמע על ידי מתן פקודת אם הכלב נשמע ליצר הציד שלו עקב הופעת חיות בר, הנוהג יכול לנסות לגרום 
על פי הוראת השופט, הנוהג קורא לכלבו בפקודת "אלי" ומנסה להמשיך את עבודת הגישוש. הפקודה   ."ארצה"

 "חפש" מותרת במקרה זה. אם הניסיון לא מצליח יש לפסול את הכלב. ההערכה : פסילה עקב חוסר משמעת.
 

 שופט העבודה: אחריותנוספות להערכה/ נקודות
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 ומבוסס על התואר. ותנאי מזג האווירהקרקע הערכת כל צלע מותנית באורכה, סוג 

. אסור למניח העקבות או תופרעעל שופט העבודה לבחור את המרחק מהכלב העובד כך שעבודתו של הכלב לא 
מטר  01מטר רדיוס סביב נוהג וכן מרחק של  01לשופט העבודה להפריע לכלב בתחום בו יש לכלב זכות לגשש )

 להמשך העקבה(.
 

סוג הקרקע, מזג עליו לקחת בחשבון גם את . הכלב או הנוהגעבודת אסור לשופט העבודה להסתמך רק על 
האוויר, גירויים אפשריים וגורם הזמן. עליו לבסס את ההערכה שלו על כלל הגורמים המשפיעים. ההערכה צריכה 

 להתבצע בהתחשבות בגורמים הבאים:
לפני ואחרי הפניות, וכן לפני ואחרי סימון של הכלב  אינטנסיביות)לדוגמא  התנהגות בעת הגישוש •

 החפצים(.
 

מניעה ) , התנהגות לחוצה, התנהגות /הקטיתשל הכלב )לדוגמא התחלה קדחתנית הפנמת הידע •
avoiding)) 

 
 הנוהג אמצעים האסורים בנשיאה במבחן על ידי •

 
 בגלל בעבודה על המסלולשי וק •

 
 יה, חול, שינויי קרקע, זבל(מצב הקרקע )צמח ₀

 מצב הרוח ₀

 חיות בר ₀

 מזג האוויר )חום, קור, גשם, שלג( ₀

 חילופי מזג האוויר ₀

 
של , ואת טמפרמנט העבודה , את בטחונו או חוסר בטחונו לעבוד של הכלבהרצון על שופט העבודה להעריך את 

 עבודת הכלב.
 

 הפחתת נקודות לכל דרגות המבחן

 י, הנוהג לא ניגש לכלב ויש הפעלה מחדש של הכלב על יד עבודת הגישוש הכלב מפסיק אתאם  •
 .נקודות -IFH/FH-IGP :0-9-בנקודות.   -8< -רצועת הגישוש מקצה פקודת "חפש" הניתנת 

 
הכלב מפסיק את עבודת הגישוש והנוהג מפעיל אותו מחדש על ידי מתן פקודת "חפש" ישירות אם  •

 .נקודות -IFH/FH-IGP  :9-9-בנקודות.  -1על יד הכלב  < 
 

או עזרה מילולית בעזרת הרצועה  עזרהשיטוט, עשיית צרכים, הסתובבות בפניות, עידוד מתמשך,  •
 ., אסורים ויש להפחית נקודות בהתאםעקבה או ליד החפציםב
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 משמעת –מקצוע ב' 

 :הוראות כלליות
 דרישות יסודיות

 התנהגות •
 
 ביטחון עצמי ₀
 
 עבודה בשמחה וברצון ₀
 
 צוותהרמוניה ב ₀
   

 ריכוז ופוקוס 
 

 תיאום טכני •
 
 מיקום ₀
 

 ביצוע ₀
 

. המכשירים IGPלפני תחילת עבודת המשמעת על שופט העבודה לבחון את תאימות המכשירים לנדרש במבחן 

 חייבים להיות תואמים ולהימצא במקום.
 ועד לסיום התרגיל. ידת המוצאבעמתשומת לב בהתנהגותו של הכלב, החל בזמן הערכת כל תרגיל יש להתבונן ב

 
 (HZפקודות: )

אם הכלב לא מבצע את התרגיל אחרי שניתנה הפקודה השלישית יש להפסיק את התרגיל הנוכחי ללא מתן 
נקודות. בקריאה "אלי" ניתן להשתמש בשמו של הכלב במקום הפקודה "אלי". שמו של הכלב בשילוב עם כל 

 פקודה ייחשבו כפקודה כפולה.
 

 כלב לפקודה:תגובת ה
 מפחיתה נקודות.לחץ כתגובה לפקודת הנוהג על הכלב לבצע את התרגיל בשמחה. כל התנהגות של פחד או 

 
 פקודות נוספות

נקודות. אם כלב לא  1-פקודות נוספות יש להעריך את התרגיל האמור ב 8אם כלב לא ביצע תרגיל אחרי מתן 
 ם "לא מספיק" גבוה.ווערך התרגיל לכל היותר בתחמבצע חלק מהתרגיל אחרי הפקודה הנוספת השנייה, י

 
 לחלק הרלוונטי בתרגיל"מספיק"  פקודה נוספת אחת:

 לחלק הרלוונטי בתרגיל"לא מספיק"  פקודות נוספות: 8
 

 נקודות לחלק מתרגיל 1למשל: 
 נקודות -0.1נקודות =  1פקודה נוספת אחת: "מספיק" מתוך 

 נקודות -8.1נקודות =  1: "לא מספיק" מתוך פקודה נוספת שניה
 

 .אם הכלב מתחיל תרגיל ללא פקודה יש להעריך את חלק התרגיל כ "לא מספיק"
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 חלוקה וערכיות התרגילים בדרגות הבודדות

 IGP 9-IGP 3-IGP-0 תרגיל
 

 קודותנ 01 נקודות 01 נקודות 01 רגלי ללא רצועה
 

 נקודות 1 נקודות 01 נקודות 01 ישיבה מתוך תנועה
 

שכיבה ביחד עם קריאה 
 "אלי"

 נקודות10 
 מתוך הליכה

 נקודות 01
 מתוך הליכה

 נקודות               01
 מתוך ריצה

ך הליכהועמוד מת  נקודות 1  
 מתוך הליכה וחזרה לכלב

 

 נקודות 01
מתוך ריצה וקריאת הכלב 

 "אלי"

ת מקל במישורהבא  נקודות 01  נקודות10 נקודות 01 
 

על קפיצה והבאת מקל מ
מטר 0מקפצה בגובה   

 נקודות 01 נקודות 01 נקודות 01

קפיצה מעל משולש או 
 הבאת מקל מעל המשולש

 נקודות  01
 קפיצה בלי הבאה

 נקודות  01
קפיצה מעל המשולש וחזרה 

 עם הבאת מקל

 נקודות  01
קפיצה מעל המשולש וחזרה 

 עם הבאת מקל

שליחה "קדימה" עם 
 השכבה

 נקודות 01 נקודות 01 נקודות 01

 שכיבה תוך הסחת דעת
 

 נקודות 01 נקודות 01 נקודות 01

 נקודות 011 נקודות 011 נקודות 011 סך הכל

 
 
 
 

 IBGH 2-IBGH 3-IBG-0 תרגיל

 נקודות 81 נקודות 31 רגלי עם רצועה
 

 

 נקודות 81 נקודות 81 נקודות 31 רגלי ללא רצועה
 

 קודותנ 01 נקודות 01 נקודות 01 ישיבה מתוך הליכה
 

 נקודות01 נקודות 01 נקודות 01 שכיבה מתוך הליכה
 

 נקודות 01   עמידה מתוך הליכה
 

 הבאת מקל במישור
 

 נקודות 01 נקודות 01 

הבאת מקל מעל משולש 
 ס"מ( 011)

 נקודות 01  

 קדימה עם השכבה
 

 נקודות 01 נקודות 01 

 שכיבה תוך הסחת דעת
 

 נקודות 01 נקודות 01 נקודות 01

 נקודות 011 נקודות 011 נקודות 011 הכל סך
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  IBGH 0 – 3 -מיוחד ב

דרגות המבחן בהן נקרא הכלב את הנוהג, ובכל תרגילי ההבאה, הכלב לא חייב לשבת לפני הנוהג אלא יכול  בכל
שניות לפני שהנוהג לוקח את מקל ההבאה  3לעבור מיד לעמדה הבסיסית.)רגלי(. יש לשמור על הפסקה של 

 עם מתן הפקודה "עזוב". מהכלב
 

 החלופות האפשריות. הסדר ייקבע על ידי הגרלה: 1מתוך  1עד  8שופט העבודה יקבע את סדר התרגילים 
 :0חלופה 
 3, 1, 1, 1, 8תרגיל 

 
 :8חלופה 
 1, 8, 1, 3, 1תרגיל 

 
 :3חלופה 
 8, 3, 1, 1, 1תרגיל 

 
 :1חלופה 
 1, 1, 1, 8, 3תרגיל 

 
 :1חלופה 
 1, 8, 3, 1, 1תרגיל 

 
 לפי אותו סדר. 1עד  8על כל המשתתפים לבצע את התרגילים 

 
 ZTP-IGB-ו V-IGPעת של מתרגילי מש

 V-IGP ZTP-IGP תרגיל

 נקודות 81 נקודות 31 רגלי עם רצועה

  נקודות 81 רגלי בלי רצועה

 נקודות 01  ישיבה מתנועה

 נקודות 81 נקודות 01 שכיבה עם קריאה אלי

 נקודות 81 נקודות 01 הבאה במישור

 נקודות 01 נקודות 01 ס"מ( 21קפיצה מעל מקפה )

 נקודות 01 נקודות 01 שכיבה תוך הסחת דעת

 נקודות 011 נקודות 011 סך הכל

 
 דיווח

בהתחלת מקצוע ב' מציג עצמי הנוהג עם כלבו לפני שופט העבודה מקבל את ברכתו. דבר זה נעשה עם כלב 
 .IBGH-3-ו IGP ,3-IGP-8-קשור ברצועה, פרט ב

 
 ף של תרגילוהתחלה וס

התחלה של תרגיל. כל היתר, כמו פניות, עצירות, שינוי קצב ההליכה וכו' מתבצעים לשופט העבודה נותן הוראה 
ומעבר שניות, לדוגמא בזמן הישיבה לפני הנוהג  3, בערך מרווח בין חלקי התרגילבלי הוראה. יש לשמור על 

הכלב, והתחלה של תרגיל חדש. במידה ונוהג שכח תרגיל עידוד של מקל ההבאה,  עזיבה-, החזקהלעמדת מוצא
הפחתת נקודות. חסרון של חלקי  בשל כך יידרש על ידי שופט העבודה להציג את התרגיל החסר. לא נגרמת

 .כן יגרום להפחתת ניקודתרגיל 
 

 עמידת מוצא
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 בכוון בכל תרגיל רק פעם אחת  תמותר תיההתחלת עמידת המוצא. בעמידת מוצאכל תרגיל מתחיל ומסתיים 

על הכלב לשבת ישר, בדריכות כלפי הנוהג, כאשר כתפו נמצאת בגובה הברכיים בצד  בעמדת המוצאקדימה. 
אסור לנוהג לעמוד בפיסוק רגליים ושתי הידיים צריכות להיות שמוטות באופן  בעמידת המוצאשמאל של הנוהג. 

 חופשי ליד הגוף כלפי מטה.
 

 פיתוח

(, עמוד מריצה IBGH-3עם קריאה "אלי", עמוד מתנועה ) נועה"ארצה מת"פיתוח התרגילים "שב מתנועה", 

צעדים לפני מתן  01 ,לכל היותר, או 01. יש לצעוד לפחות עמדת מוצאמושליחה קדימה עם השכבה מתבצע 
 הפקודה לביצוע התרגיל.

 
 איסוף

 ת לכלבו מלפנים או מאחור.בתרגילים בהם יש לאסוף את הכלב יכול הנוהג לגש
 

 מעבר לרגלי/ישיבה לפני הנוהג/ לנוהג קריאה חזרה

אפשר להשתמש גם בשמו של הכלב במקום בפקודה "אלי". שימוש בשמו של הכלב לנוהג  בקריאת הכלב חזרה 
ר אל ישבצורה בטוחה, מהירה, עם כוונה  ברצון ביחד עם הפקודה "אלי" ייחשב כפקודה כפולה. על הכלב לחזור 

. ניתן לבצע את זאת לעמדת מוצאעל הכלב לעבור ישירות  לרגלי, ולהתיישב קרוב לפניו. עם מתן הפקודה הנוהג
 .בסיבוב ציר לשמאל הנוהגהנוהג או לחלופין  עובר סביבכאשר הכלב 

 
 עידוד

לשמור על לתרגיל הבא יש  עמדת המוצאעמידה זו היא גם אם . בעמדת המוצאבסוף כל תרגיל מותר רק עידוד 
 שניות. 3-הפסקה של כ

 
 בתנוחהשגיאה 

 בתנוחהבגין שגיאה בתרגיל הנקודות סך מ 11%( יופחתו הושבה, השכבה, העמדה) התרגילים הטכנייםבכל 
 וזאת באם לא יהיו שגיאות נוספות.

 
 עזיבת מקל ההבאה

 שמעת.בגלל חוסר מ (disq)  אם הכלב לא עוזב את המקל אחרי הפקודה השלישית הוא ייפסל

 
 מקלות הבאה

 המבחן.מארגן בתרגילי ההבאה מותר להשתמש רק במקלות הבאה שהוכנו על ידי 
 מותר להשתמש במקל הבאה השייך לנוהג.(IBGH)  3-ו 8יוצא מן הכלל: במבחני כלב ליווי מדרגה 

 כל המשתתפים חייבים לעבוד באותם מקלות. מקלות ההבאה חייבים להיות תואמים לתקנות הבאות:
 גשר חייב להיות עשוי עץ.ה -
 חייבים להתאים.שנקבעו המשקלים  -
 ס"מ. 1מרחק הגשר מהקרקע חייב להיות לפחות  -

 
 
 

9-IBGH 3-IBGH 0-IGP 9-IGP 3-IGP 

 גרם 8111 גרם 0111 גרם 111 מקל השייך לנוהג מקל השייך לנוהג מישור

 גרם 111 גרם 111 גרם 111   מקפצה

 משולש
 

 גרם 111 גרם 111 מקל ללא מקל השייך לנהוג 

 V-IGP ZTP-IGP    

    גרם 111 מקל השייך לנוהג מישור
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 מקפצה

ס"מ. המקפצה הנדרשת היא מקפצת "מטוטלת" )ראה שרטוט(.  011ס"מ, רוחב  011מידות המקפצה: גובה 
ציר.  ס"מ חייב להיות בר תנועה על 81ס"מ מהקרקע הוא קבוע. החלק העליון,  12החלק התחתון עד לגובה 

בתחרויות גדולות ואליפויות, וכו' ייעשה שימוש במקפצה זו עם כניסת תקנות אלה לתוקף. למבחני מועדון מקומיים 
 שנים כדי לשנות את מבנה המקפצה. 3תינתן תקופת מעבר של 

 קפיצות ניסיון תוך כדי המבחן, אסורות.
 

 משולש

ס"מ מחוברים בחלקם העליון. המרחק בין שני  020ס"מ וגובה  011משני קירות לטיפוס ברוחב  יהמשולש בנו
ס"מ. כל שטח הקירות חייב להיות מצופה  021הקירות בקרקע יהיה מספיק כדי שהגובה האנכי של המכשיר יהיה 
מ"מ. כל הכלבים  81/12חווקי עץ במידה של  3בציפוי מונע החלקה. במחצית העליונה של הקירות יותקנו בכל צד 

 אסורות.המבחן מעל אותו מכשול. קפיצות ניסיון תוך כדי  במבחן חייבים לקפוץ
 

 ס"מ. 011כך שיוצר גובה של המשולש ייקבע  IBGH 3במבחן 

 
 תיאור התרגיליםרגלי עם 

 רגלי ללא רצועה ויריות –רצועות 

ם המוצא. הכלב צריך ללכת עלרגלי על הכלב ללכת עם הנוהג מתוך עמידת  מילולית פעמי של פקודה-עם מתן  חד
הברך . עליו להישאר כל הזמן עם הכתף בגובה בבטחון, עם כוונה, ללא לחץ וכשהוא מרוכז בנוהגלב, תשומת 

לפי התרשים להלן. על  תהנוהג. ההליכה ברגלי ללא רצועה מבוצעעם  )ישר( ובמיקום מקביל, בצידו השמאלי
לתרגיל "שכיבה עם הסחת  וצאניגש לעמדת המהנוהג השני בזמן ש ההתחלתית המוצא הנוהג להיות בעמידת 

צעדים  01מ"מ( ממרחק של  1דעת". לבחינת אדישות הכלב לירי יבוצעו בקו ההליכה הראשון שתי יריות )קליבר 
 שניות. 1לפחות ובהפרש זמן של 

 
 IGP-3עד  IGP-0-ו V-UGP ,ZTP-IGPביצוע  הירי יתקיים רק במבחנים 

וא לא נראה אדיש הוא ייפסל ולא יוכרו כל הנקודות שניתנו לו עד על הכלב להתנהג באדישות כלפי היריות. באם ה
ביריה נוספת מותר לשופט העבודה לבחון את אדישותו של הכלב שנית  ,למועד זה. אם תגובה הכלב איננה ברורה

 ובנפרד.
 

 (.לא יינתנו יריות IBGH-3עד  VT-BH ,0-IBGH)בדרגות מבחן 

 
לכלב מותר לפנות ימינה סביב הנוהג או להסתובב שמאלה  בסיבוב לשמאל.סיבובים לאחור יבוצעו על ידי הנוהג 

.  הריצה וההליכה האטית חייבים להיות שונים באופן מהותי )סיבוב ציר( ולהישאר בגובה הברך של הנוהג
 מההליכה הרגילה. שינוי הקצב יבוצע ללא צעדי ביניים.

 שבת ללא פקודה.יש להראות עצירה אחרי הסיבוב השני לאחור. על הכלב ל
         V-IGP ,ZTP-IGP ,VT/BH ,0-IBGHההליכה דרך קבוצה שאנשיה נמצאים בתנועה תבוצע ברגלי עם רצועה )

(. על הנוהג להקיף עם הכלב אדם אחד מצד IBGH-3 -ו 3-0IGP ,8-IBGH( וברגלי ללא רצועה במבחנים )IBGH-8-ו

צור בקבוצה לפחות פעם אחת בקרבה של אדם אחד. ניתנת (, ולע2)למשל בצורה הספרה שמאל ימין ואחר מצד  
רשות לשופט העבודה לדרוש ביצוע חוזר. לפי הוראת שופט העבודה עוזב הנוהג עם כלבו את הקבוצה ועומד 

 סופית. עמידת מוצא הכלב מותר רק אחרי עזיבת הקבוצה ועידוד בעמידה בסיסית סופית. 
 . הכלב חייב ללכת במצב רגלי נכון גם לשם לקיחת מקל ההבאה.רגלי ללא רצועה יבוצע גם בין התרגילים

 
צעדים הליכה  11. הרגלי עם הרצועה יבוצע בהתאם לתרשים. ברגלי ללא רצועה יבוצעו VT-BHקביעה מיוחדת 

צעדים בריצה, עובר ללא  01עד  01צעד לריצה, מציג  01עד  01ישרה, אחרי סיבוב לאחור עובר הנוהג אחרי 
בעמידת צעדים נוספים עובר שוב להליכה רגילה. התרגיל מסתיים  01עד  01להליכה אטית ואחרי צעדי מעבר 

 מוצא
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 תרשים הליכה

 תרשים הליכה רגלי עם רצועה/ללא רצועה

 
 ביצוע

 IGP-3-ו IGP-8הולך הנוהג עם הכלב קשור ברצועה, וברמות  ZTP-IGP-ט IBGH ,V-IGB-8-ו IGP ,0-IBGH-0ברמה 

 הכלב ברגלי ללא רצועה אל שופט העבודה, מושיב את הכלב ומציג את עצמו.עם  IBGH-3-ו

 
 לעמידת המוצא( IBGH-8-ו VT-BH ,0-IBGH-אחרי אישור שופט העבודה הולך הנוהג בכל הרמות )פרט ל

. אחרי הוראה נוספת של . בעמדת המוצא הכלב צריך להיות ישר, רגוע וקשובההתחלתית ברגלי ללא רצועה
הולך עם הנוהג, ללא לחץ, בטוח, עם כוונה, ג מתחיל את התרגיל. עם מתן הפקודה "רגלי" הכלב השופט הנוה

ישר ומהר. על הכלב להישאר תמיד במצב בו כתף הכלב נמצאת בגובה הברך בשמאלו של הנוהג, ועליו לשבת 
 בעצמו ישר ומהיר בזמן עצירה.

 
צעדים  01עד  01עצירה. אחרי הפנייה לאחור וצעדים ישר ללא  11בהתחלת התרגיל הולך הנוהג עם כלבו 

צעדים כ"א(. המעבר בין  01-01אטית )נוספות מציג הנוהג בעזרת הפקודה "רגלי" את הריצה ואת ההליכה ה
 הריצה להליכה האטית חייב להתבצע בלי צעדי ביניים.
ים התרגיל בעמדת הנקודה בה מסתיההתחלתית היא גם  הנקודה בה מתחיל הנוהג את התרגיל בעמידת מוצא

 מוצא.
 

  על הנוהג לסובב בתוך הקבוצה אדם אחד מצד שמאל ואדם אחר מצד ימין. עליו לעצור בקבוצה פעם אחת.
אפשר לבצע את הפנייה לאחור בשתי צורות. במסגרת מבחן אחד או תחרות יש לבצע תמיד אותה צורה של 

  פנייה.
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 קריטריונים להערכה

, סטייה הצידה, פיגור בהליכה או ישיבה מהוססת, פקודות נוספות, עזרה גופנית, הכלב את הנוהג ה על ידיהקדמ
שגיאות בעמידה הבסיסית, חוסר תשומת לב, חוסר שמחת עבודה/חוסר מוטיבציה או לחץ והתנהגות לא חופשית 

 של הכלב יגרמו להפחתת נקודות בהתאם.
 

 ישיבה מתנועה )כל רמות המבחן(

 .מהנקודות 11%ת, פיתוח, ביצוע ישיבה, התחלתי עמידת מוצא: 0חלק 
 מהנקודות. 11%ת : יסופ עמידת מוצאוהתקרבות של הנוהג,  , ריכוז בנוהגהכלבמ: התרחקות 8חלק 

"שב" על הכלב לשבת מיד בכיוון ההליכה, מבלי  המילולית צעדים, עם מתן הפקודה 01עד  01אחרי פיתוח של 
. הנוהגר יושב בשקט עם תשומת לב מופנית אל א. על הכלב להישרלאחושהנוהג ישנה את קצב הליכתו או יביט 

צעדים בכל רמות המבחן. לפי הוראת שופט העבודה חוזר הנוהג את כלבו. תקנה  01הנוהג מתרחק למרחק של 
 : אחרי הפיתוח מותר לנוהג להיעצר ולתת את הפקודה "שב" לפני שהוא מתרחק מהכלב.VT-BH-מיוחדת ל

 
 הקריטריונים להערכ

ישיבה איטית, התנהגות לא שקטה ללא תשומת לב תוך הישיבה בנוסף לשגיאות אחרות יגרמו להפחתת נקודות 
 נקודות(. -IGP 8.1-3-נקודות נוספות בגין התרגיל )ב 1מתאימה. עמידה או שכיבה של הכלב מחייבת הפחתת 

 
 עם קריאה "אלי"ארצה 

 .מהנקודות 11%". התחלתית, פיתוח, ביצוע "ארצה עמידת מוצא: 0חלק 
 מהנקודות. 11%. ישיבת הכלב מול הנוהג, עמדת מוצא בסוף התרגיל קריאה ל"אלי",: 8חלק 

 IGB-3עד     IBGH-0-ו ZTP-IGPת V-IGPת IGP-8-ו IGP-0צעדים ברמות מבחן  01עד  01פיתוח התרגיל על ידי 

 המילוליתדים בריצה. עם מתן הפקודה צע 01-01-עובר הנוהג לאחר מכן ל IGP-3מתבצע בהליכה רגילה. במבחן 

"ארצה" על הכלב לשכב מיד וישר בכיוון הריצה מבלי שהנוהג ישנה את מהלך ההליכה או מסתכל לאחור. הנוהג 
לנוהג  צעדים נוספים ומסתובב אל הכלב. על הכלב לשכב במנוחה ובתשומת לב  31רץ לפחות  ,IGP-3ב ,הולך או

את שופט העבודה נקרא הכלב אל הנוהג על ידי הפקודה "אלי" או קריאה בשמו לפי הור עד למתן הפקודה "אלי".
ישר אל הנוהג להתיישב קרוב וישר לפני הנוהג. עם מתן במהירות, ללא לחץ, עם כוונה, של הכלב. על הכלב לבוא 

 הסופית. לעמידת המוצאהפקודה "רגלי" על הכלב לעבור באופן מידי 
יתוח מותר לנוהג להיעצר ולתת את הפקודה "ארצה" לפני שהוא מתרחק : אחרי הפVT-BH-תקנה מיוחדת ל

 מהכלב. )יש לשים לב למרחב הזמן(.
 

 קריטריונים להערכה

ריצה לא החלטית אל הנוהג, עזרה של הנוהג כמו עמידת שכיבה לא שקטה וחוסר תשומת לב,  שכיבה איטית,
קודות. אם הכלב מתיישב או עומד מתחייבת מתאימה של הנ הפיסוק בנוסף לשגיאות אחרות גורמים להפחת

 מכלל התרגיל. 11%הפחת 
 

פקודות נוספות חייבת להיות בלתי מספיק )אפס(. במקרה זה  8הערכת התרגיל לכלב שלא מגיע לנוהג לאחר 
 מותר לגשת אל הכלב ולקחת אותו והמשך המבחן מותר.

 
 IBGH-0-ו IGP-9עמידה מהליכה 

 מהנקודות. 11%פיתוח, ביצוע "עמוד".  התחלתית, עמידת מוצא: 0חלק 
 מהנקודות. 11%סופית.  עמידת מוצא, וריכוז הכלב בו  הנוהגחזרת : 8חלק 

צעדים על הכלב לעמוד מיד וישר בכיוון התנועה עם מתן הפקודה "עמוד", מבלי  01עד  01אחרי פיתוח של 
צעדים ומסתובב אל כלבו. לפי  01ת שהנוהג יעצור או ישנה את קצב ההליכה שלו. הנוהג מתקדם עוד לפחו

 .לעמידת מוצאהוראת שופט העבודה חוזר הנוהג אל הכלב, עומד לצדו הימני ובעזרת פקודה מביא את הכלב 
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 קריטריונים להערכה

, עזרה של הנוהג בנוסף לשגיאות אחרות גורמים להפחת נקודות ריכוז בנוהג, לא שקטה וחוסר יתעמידה לא מיד
 .IGP-8-נקודות ב -8.1 -ו IBGH-3-נקודות ב -1יושב או שוכב קיימת חובת הפחתה נוספת של בהתאם. אם הכלב 

 
 (IGP-3עמידה מתוך ריצה )רק 

 .מהנקודות 11%התחלתית, פיתוח, ביצוע עמידה.  עמידת מוצא: 0חלק 
 מהנקודות. 11%סופית.  עמידת מוצאאל הנוהג ישיבה לפניו, הגעה  : 8חלק 

צעדים בריצה על הכלב לעמוד מיד וישר בכיוון התנועה עם מתן הפקודה "עמוד" מבלי  01ד ע 01אחרי פיתוח של 
 31שהנוהג יעצור או ישנה או יפסיק את קצב התנועה שלו או יסתובב להביט אל כלבו. הנוהג רץ עוד לפחות 

דה  נקרא הכלב צעדים, ומסתובב את כלבו. על הכלב לעמוד בשקט ובתשומת לב לנוהג. לפי הוראות שופט העבו
בשמחה, ממוקד  במהירות הגיע אל הנוהגל. על הכלב הנוהגעל ידי פקודת "אלי" או :שמו של הכלב" לבוא אל 

 לעמידת המוצאוישירות אל הנוהג ולשבת קרוב וישר לפני הנוהג. על פי הפקודה "רגלי" על הכלב לעבור ישר 
 (.שניות 3להמתנה של הסופית. )יש לשים לב 

 
 להערכה קריטריונים

 עמידה לא מידית, לא שקטה, ללא תשומת לב, ריצה לא ממוקדת מטרה אל הנוהג, עזרה של הנוהג כמו למשל
עמידה בפיסוק רגליים בנוסף לשגיאות אחרות גורמים להפחתת נקודות בהתאם. אם הכלב יושב או שוכב חובה 

י תאחרי הפקודה הנוספת השנייה כבלנקודות נוספות. יש להעריך תרגל של כלב שאינו בא לנוהג  -1להוריד 
 מספיק )אפס(. במקרה זה מותר לגשת אל הכלב ולקחת אותו ומותר להמשיך במבחן.

 
 הבאה במישור

בעת הזריקה מותרת אבל הזזת רגל מטר.  01-הישרה למרחק של כ מעמדת המוצאהנוהג זורק את מקל ההבאה 
ות. מותר לתת את הפקודה "הבא" רק אחרי שהמקל שני 3-של כ מרווחאחרי משיכת הרגל חזרה יש לשמור על 

על הקרקע. עם מתן הפקודה "הבא" על הכלב לרוץ ישר אל המקל, להרים אותו מיד ולהביא אותו ישר  אינו זז יותר
וחזרה. כאשר הוא יושב לפני הנוהג וגם תוך המקל ממוקדת מטרה אל עם מוטיבציה, אל הנוהג. עליו להפגין ריצה 

שניות את פקודת העזיבה וייקח את  3-של כ מרווחחזיק במקל בשקט בפיו עד שהנוהג ייתן, אחרי ההבאה עליו לה
שניות על  3-של כנוסף   מרווחתוך הישיבה לפני הנוהג. אחרי  השל המקל דרוש החזקה חזקה אך רגועההמקל. 

של  השמוטה למטה הכלב לחזור לפי פקודה לעמידה הבסיסית. תוך כדי כך מוחזק מקל ההבאה בידו הימנית
 על הנוהג להחזיר את מקל ההבאה למעמד המיועד לכך. הנוהג.

 
 קריטריונים להערכה

פעולה לא ממוקדת מטרה של הכלב בריצה לשם וחזרה, שגיאה בהרמה, הפלת כלב המראה חוסר מוטיבציה, 
המוצא ובעמידות ל, , בהצגת המקהמקל, משחק או לעיסה, עמידת פיסוק של הנוהג, שגיאה בישיבה לפני הנוהג 

 הנוהג.עזרת של כל סוג  )למשל התנהגות לא שקטה( גורמים להפחתת נקודות כמו גם 
 

 לפני המקפצה ולפני המשולשעמידת מוצא 

 מטר. 1של הנוהג אל מכשירי הקפיצה צריך בכל מקרה להיות לפחות  עמידת המוצאהמרחק בין 
 

 מ' 0הבאה מעל מקפצה בגובה 

הישרה הנוהג זורק  עמידת המוצאמטר מהמקפצה. מתוך  1במרחק של  בעמידת מוצאד על הנוהג והכלב לעמו
בעת הזריקה מותרת. אחרי חזרה לעמידה יש הזזת רגל ס"מ.  011ה בגובה צגרם( מעל מקפ 111מקל הבאה )

שניות. על הכלב לשבת חופשי ושקט ליד הנוהג שלו. על פי הפקודה "קפוץ" על הכלב לבצע את  3להמתין 
ישירות אל המקל, להרים אותו באופן במהירות ופיצה. תוך כדי הקפיצה יש לתת פקודה "הבא". על הכלב לרוץ הק

באופן ללא לחץ, באופן חיובי, מידי ולקפוץ חזרה כדי להביא אותו אל הנוהג. על הכלב לבצע את כל התרגיל 
כאשר הוא יושב חזק ורגוע ת המקל בלי לנגוע במקפצה. עליו להחזיק א  ממוקד מטרה ולהפגין קפיצות חזקות

עד שהנוהג, אחרי שהות של שלוש שניות, לוקח את המקל בפקודה לעזיבה. לפני הנוהג וגם במשך ההבאה 



 
   FCI 8102-תקנות מבחנים של ה 37עמוד 

 

 
שניות יש להביא את הכלב בפקודה  3-ההחזקה טובה של המקל על ידי הכלב חיונית. אחרי הפסקה נוספת של כ

ידו הימנית השמוטה למטה של הנוהג. על הנוהג להחזיר את . תוך כדי כך מוחזק מקל ההבאה בלעמדת המוצא
 המקל למעמד המיועד לכך.

 
 קריטריונים להערכה

לחץ, טיפוס לחוץ או חסר פעולה לא ממוקדת מטרה של הכלב, שגיאות בהרמה, הפלת המקל, משחק או לעיסה, 
לא  ת)למשל התנהגוהמוצא דות עמידת פיסוק של הנוהג, שגיאות בישיבה לפני הנוהג ובעמיעוצמה על המשולש, 

 0מקפצה מחייבת הפחת של עד בהכלב נגיעת של הנוהג גורמים להפחתה מתאימה. כל סוגי העזרה שקטה(, 
 נקודות. 8מחייבת הפחתה של דריכה נקודה לכל קפיצה, 

הערכה חלקית של התרגיל אפשרית רק כאשר מתוך שלושת חלקי התרגיל )קפיצה לשם, הבאה, קפיצה חזרה( 
 בוצעו לפחות קפיצה אחת וחלק תרגיל "הבא".

 נקודות 01   קפיצה לשם או חזרה לא בוצעה, המקל הובא ללא דופי:
 נקודות  1    קפיצה לשם וחזרה ללא דופי, המקל לא הובא

 נקודות 1  אם הכלב הופך את המקפצה תוך הקפיצה לשם, יש חובת הפחת של
 ההבאה והקפיצה חזרה. חוזרים על התרגיל. בביצוע החוזר  מוערכים

 
 (IGP-0קפיצה מעל המשולש )רק 

" הולך הנוהג לצד השני ונעמד במרחק של שבלפני המשולש. אחרי מתן הפקודה " בעמידת מוצאעל הנוהג לעמוד 
מ' לפחות מהמשולש. על פי הוראת שופט העבודה הוא נותן לכלב את הפקודה לקפוץ ולבוא אליו. על הכלב  1

שניות מקבל הכלב הוראה  3-של כהמתנה לפניו. אחרי וקרוב חזקה, להגיע לנהוג ולשבת ישר  לבצע קפיצת טיפוס
 .לעמידת מוצא

 
 קריטריונים להערכה

שגיאות בישיבה לפני הנוהג ועזרת הנוהג בסיום  לחץ,, , קפיצה מהוססת וחסרת כחבעמידת המוצאשגיאות 
 גורמים להפחתה.

 
 הבאה מעל המשולש

זורק הנוהג  עמידת המוצאמטר לפני המשולש. מתוך  1במרחק של לפחות  בעמידת מוצא הנוהג עומד עם כלבו
בעת הזריקה מותרת. לאחר חזרה הזזת רגל ס" מ.   021גרם( מעל למשולש בגובה  111מקל הבאה )משקל 

 שניות. על הכלב לשבת חופשי ושקט ליד הנוהג. בעת זריקת המקל 3-של כמרווח זמן לעמידה יש לשמור על 
. תוך כדי הטיפוסעל הכלב לבצע את  ,ההתחלתית. עם מתן הפקודה בעמידת המוצאנמצא הכלב עם הנוהג 

על לנוהג ניתנת הפקודה להביא. על הכלב לרוץ ישירות אל המקל, להרים אותו מיד ולהביא אותו ישירות הטיפוס 
ולהראות טיפוס חלק ומלא  חץ,, ללא לבחזרה. על הכלב לבצע את כל התרגיל בצורה ממוקדת מטרהטיפוס ידי 

עד שהנוהג בצורה רגועה וחזקה . במשך ההבאה וגם בישיבה לפני הנוהג על הכלב להחזיק את המקל עוצמה
שניות יש לתת לכלב פקודה  3-שניות, לעזוב את המקל ולוקח אותו מהכלב. אחרי כ 3 -של כהמתנה נותן, לאחר 

ימין שמוטה כלפי מטה. על הנוהג להחזיר את המקל למעמד . המקל מוחזק על ידי הנוהג ביד לעמידת מוצא
 המיועד לכך.

 
 קריטריונים להערכה

, שגיאות בהרמה, הפלת המקל, בהלוך או בחזור לא ממוקד מטרה של הכלב כלב איטי, חסר מוטיבציה, טיפוס
לא  תשל התנהגומשחק או לעיסה, עמידת פיסוק של הנוהג, שגיאות בישיבה לפני הנוהג ובעמידות הבסיסי )למ

כדי לזכות בהערכה חלקית חובה על הכלב להביא ולבצע  עזרות של הנוהג גורמים להפחתה מתאימה.ו שקטה(, 
 נקודות בנוסף לשגיאות אחרות. 1-לפחות קפיצה אחת. קפיצה שלא בוצעה גורמת להפחתת חובה של 

 
 "ארצה"שליחה קדימה עם 

 מהנקודות. 11%הריצה קדימה. התחלתית, פיתוח, ביצוע  עמידת מוצא: 0 חלק
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 מהנקודות. 11%סופית.  עמידת מוצאהוראת שופט העבודה, ב: קבלת הפקודה "ארצה" 8חלק 

מהמרחק הדרוש לריצה קדימה או לא ניתן לעצור אותו  11%לפחות במרחק של  את התרגילאם הכלב לא מבצע 
 עם שלוש פקודות, לא תינתן הערכה לתרגיל.

 
בהישמע של היד. הנוהג נשאר במקום. הרמה  ובו בזמןקדימה על ידי מתן פקודה אחת הנוהג שולח את הכלב 

הוראת השופט בצעד בכיוון המצוין.  31לפחות  ובמהירותפקודה על הכלב להתרחק בצורה ממוקדת, בקו ישר ה
ה לכיוון כאשר על הכלב לשכב באופן מידי. מותר לנוהג להחזיק את ידו למעל ,נותן הנוהג את הפקודה "ארצה"

 שניות 3-הוראת שופט העבודה הולך הנוהג אל הכלב ועומד בצד ימין שלו. אחרי כבהריצה עד שהכלב שוכב. 
 .וישר בעמידת מוצאדה על הכלב לשבת מהר ווראת שופט העבודה ומתן הפקבהו

 
 קריטריונים להערכה

באיסוף  א שקטה וכן שגיאותביצוע איטי של השכיבה, שכיבה לללא מטרה, ה מהוססת, שגיאות בפיתוח, ריצ
 גורמות להפחת נוספת של נקודות.מוצא בעמידות ו הכלב 

 
 נקודות -0.1  הכלב נעצר אחר הפקודה הראשונה, לא נשכב. פקודה נוספת לשכיבה

 נקודות -8.1 שוכב אחרי פקודה נוספת שניהלא נשכב. הכלב נעצר אחרי הפקודה הראשונה, 
 נקודות -3.1 פקודות נוספות 8גם אחרי נשכב אולם לא הכלב נעצר אחרי הפקודה הראשונה 

 נקודות -8.1      הכלב נעצר רק אחרי פקודה נוספת. נשכב
 נקודות -3.1     פקודות נוספות. נשכב 8הכלב נעצר רק אחרי 
 נקודות     1      פקודות נוספות 8הכלב לא נעצר אחרי 

 אחרי ששופט העבודההכלב נשכב מיד לפי הפקודה הראשונה, אולם הוא קם 
 מהמרחק לנוהג 11%, נעצר עד נתן את ההוראה לנוהג לגשת אל הכלב

 נקודות -1 עד      ונשמע לפקודה לעצור: הערכה
 שגיאות נוספות בהתנהגות  יגרמו להפחתה נוספת. שגיאות בפיתוח, ריצה 

 של השכיבה, שכיבה לא שקטה וכןאיטי מהוססת, ביצוע קדימה 
 נוספת של התרגיל. היגרמו להפחתמוצא השגיאות בעמידות 

 
 שכיבה תוך הסחת דעת

יש להציג את תרגיל השכיבה עם הסחת דעת תוך זמן ביצוע תרגיל של כלב אחר. על הכלב לשכב בפקודה מתוך 
במקום שסומן על ידי שופט העבודה. לאחר מכן על הנוהג לעמוד במקום שמורה לו שופט העבודה  עמדת מוצא

 מבחן: בהתאם לכל דרגת
0-IGP ,8-IGP ,V-IGP ,ZTP-IGP 0-3-ו IBGH צעדים לפחות, ובתחום ראייתו של  31, הנוהג עומד במרחק של

 הכלב )פונה עם הגב לכלב(.
3-IGP צעדים לפחות מחוץ לתחום ראייתו של הכלב. 31: הנוהג עומד במרחק של 

 על הכלב לשכב בשקט ללא התערבות הנוהג כאשר הכלב השני עובד.
 

 טריונים להערכהקרי

התנהגות לא שקטה, עזרה של הנוהג, קימה מוקדמת מדי, עמידה או ישיבה, עזיבת  בעמידות המוצא,שגיאות 
 מקום השכיבה גורמים להפחתה בהתאם.
כללים הבאים כאשר הכלב הפחות ההפחתות הנוספות יחולו  11%-כדי לאפשר הערכה חלקית של התרגיל ב

 שלושה מטר:-ל למעלה מעוזב את מקום הרביצה למרחק ש
0-IGP.הערכה אפשרית אם הכלב השני העובד השלים את התרגיל השלישי : 

8-IGP.הערכה חלקית אפשרית אם הכלב השני העובד השלים את התרגיל הרביעי : 

3-IGP.הערכה חלקית אפשרית אם הכלב השני העובד השלים את התרגיל החמישי : 

0-IBGHהשני העובד השלים את התרגיל השלישי : הערכה חלקית אפשרית אם הכלב. 

8-IBGHהערכה חלקית אפשרית אם הכלב השני העובד השלים את התרגיל הרביעי :. 

3-IBGHהערכה חלקית אפשרית אם הכלב השני העובד השלים את התרגיל החמישי :. 
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V-IGPהערכה חלקית אפשרית כאשר הכלב השני העובד השלים את התרגיל הרביעי  :. 

ZTP-IGP: .הערכה חלקית אפשרית כאשר הכלב השני העובד השלים את הרגיל הרביעי 

 נקודות. 3אם הכלב בא לקראת הנוהג כאשר זה הולך אל הכלב כדי לקחת אותו יופחתו עד 
 

 עידוד

 3חדשה, או לשמור על ההפסקה של  לתפוס עמדת מוצאיכול הנוהג  ולאחר מכן. בסוף כל תרגילמותר עידוד 
 הקיימת. וצאהמבעמדת שניות 

 
 הפחתות חובה

 0-IGP 9-IGP 3-IGP 

 תרגיל ישיבה
 א יושבל

 
 נקודות -1

 
 נקודות-1

 
 נקודות -8.1

 תרגיל שכיבה
 לא שוכב

 תרגיל עמידה
 לא עומד

 
 נקודות -1
 

 

 
 נקודות -1
 

 נקודות -8.1

 
 נקודות -1
 
 נקודות-1

 תרגיל הבאה
 הכלב לא מביא

על  להבאת המקל הכלבהעלאת מוטיבציה של 
 ידי יציאת הנוהג מעמידת המוצא.

 
 נקודות 1
 

 לא מספיק

 
 נקודות 1
 

 לא מספיק

 
 נקודות 1
 

 לא מספיק

 מקפצה מעל קפיצה
 והבאה רק קפיצה אחת

 אין קפיצה
 אין הבאה

 
 נקודות -1

 נקודות -01
 נקודות -01

 
 נקודות -1

 נקודות -01
 נקודות -01

 
 נקודות -1

 נקודות-01
 נקודות -01

 )רק קפיצה אחת( משולש למע קפיצה
 
 

 אין קפיצה
 

 
 
 

 נקודות -01

 0רק קפיצה 
 נקודות -1והבאה 

 
 אין הבאה

 נקודות - 01
 

 0רק קפיצה 
 נקודות-1והבאה 

 
 אין הבאה

 נקודות -01

 קדימה עם שכיבה
 ראה תיאור התרגיל
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 (IGP 3-0)דרגות מבחן  –הגנה  –קצוע ג' מ

 הוראות כלליות

כל תרגילי ההתגוננות במקצוע ההגנה מותר לכלב לתפוס רק את השרוול המיועד לכך. נשיכה באופן עקרוני, ב
 בחלקי גוף לא ממוגנים של מחזיק השרוול גורם לפסילה.

 בארצות בהן מבחן עם מקל אסור באופן חוקי, ניתן לבצע חלק זה של המבחן ללא המקל.
 פיים ובאזור הגב והמפרקת.אם מבוצעים תרגילים עם מקל, השימוש במקל מותר רק בכת

 

 במגרש סימנים

 חייבים להיות ברורים ונראים היטב על ידי הנוהג, שופט העבודה ומחזיק השרוול: IGPהסימנים הדרושים במבחני 
 

 נקודת העמידה של הנוהג לשם קריאת הכלב מתוך המחסה בו הוא נובח. •
 

בו חייב הכלב המהווים את המרחק עדים( צ 81) ונקודת הסיוםנקודת העמידה של מחזיק השרוול לבריחה  •
 למנוע את הבריחה. )ראה תרשים(.

 
 .נקודת השכבת הכלב לשם בריחה. )ראה תרשים( •

 
 ."סימון עבור הנוהג לתרגיל "תקיפת הכלב מתנועה •

 
 מחסות

מחסות מכל צד( )ראה תרשים(. ששת מחסות אלה חייבים לעמוד בכל  3מחסות בצורה מדורגת ) 1יש להעמיד 
 .(IGP 0-3ת מבחן )דרג

 
 דרישות בסיסיות

וכן בלחץ במשך כל עבודת ההגנה יש לקחת בחשבון את ההתנהגות היצרית, הביטחון העצמי, יכולת עמידה 
את הרושם שהוא מוכן בכל עת לבצע באופן עצמאי את ביטחון עצמי ווהמשמעת. על הכלב לשדר  ביצועי הנשיכה

 הקרב עם מחזיק השרוול.
 

 ההגנה הערכה בתרגילי

 מגבלות בקריטריונים החשובים הבאים יוערכו בהתאם:
 הכלב אינו מגיב להתקפה בביטחון עצמי ובתפיסה חזקה, מלאה ושקטה עד לעזיבה. •

 
 .בזמן התרגיל התנהגות לא בטוחה של הכלב •

 
 .ליד מחזיק השרוולמראה שמירה דומיננטית ועוצמה ואינו שומר קרוב הכלב לא  •

 
 

רה בחוסר דריכות למחזיק השרוול ו/או שמי • הפחתה בדרגה אחת
 מעט הטרדה במשך השמירה

שמירה ללא דריכותו/או מטריד מאד במשך  • הפחתה בשתי דרגות
 השמירה

הכלב לא שומר על מחזיק השרוול, אולם נשאר  • הפחתה בשלוש דרגות
 לידו

הכלב עוזב את מחזיק השרוול ומתקדם  • לא מספיק
 לקראת הנוהג המתקרב אליו
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הכלב לא עומד בלחץ של מחזיק השרוול, יורד  •  (termination)הפסקה
 מהשרוול ומאפשר למחזיק השרוול לגרשו

 
הכלב עוזב את מחזיק השרוול לפני הוראתו  •

של שופט העבודה לנוהג לגשת אליו או הנוהג 
נותן פקודה כדי לגרום לכלב להישאר ליד  

 מחזיק השרוול

 
 הערכה והפחתה –עזיבה/פקודות נוספות 

 8אם הכלב לא עוזב אחרי הפקודה המותרת הראשונה מקבל הנוהג הוראה מאת שופט העבודה למתן עד 
 פקודות נוספות לעזיבה.

 

עזיבה 
 מהוססת

פקודת נוספת 
אחת עם עזיבה 

 מידית

פקודה נוספת 
אחת עם עזיבה 

 מהוססת

שתי פקודות 
נוספות עם 

 עזיבה מידית

שתי פקודות 
נוספות עם 

עזיבה 
 מהוססת

עזיבה אחרי  אין
הפקודה 
הנוספת 
נקיטת השנייה 
אמצעים 

 נוספים לעזיבה

 פסילה 1.1-2.1 1.1 3.1-1.1 3.1 1.1-3.1

 אם הכלב תופס פעם נוספת )רק במשך הליווי מהצד( מותר לתת פקודה נוספת כדי להשיג שליטה על הכלב.
 

 )תרגילים וחלוקת הנקודות(  IGP-3עד  IGP-0דרגות מבחן 

 IGP 9-IGP 3-IGP-0 תרגילים

 01 1 1 סריקה

 01 01 01 ונבח רתק

 01 01 81 מניעת ניסיון בריחה

 01 81 31 מניעת תקיפה בשלב השמירה

 1 1 - ליווי מאחור

 01 - - תקיפת הכלב תוך ליווי מאחור

 01 81 31 תקיפת הכלב מתוך תנועה

 01 81 - מניעת התקפה בשלב השמירה

 011 011 011 סך הכל נקודות

 
 דיווח לשופט

ואילו , עם כלב הקשור ברצועה ZTP-IGP-ו IGP ,V-IGP-0במבחני . בעמידת מוצאשופט העבודה ל מדווחהנוהג 

כאשר הנוהג עומד בכיוון השופט  מתבצע הדיווח. הנוהג לשופט עם כלב ללא רצועה מדווח IGP-3-ו IGP-8במבחני 

 .ומרים את ידו" סריקה"להתחלת תרגיל  בעמידת מוצא
 

 סריקה למציאת מחזיק השרוול

לקבלת אישור השופט לתחילת הסריקה, לאחר אישור כיוון לשופט העבודה, ל הנוהג פונההתרגיל  בתחילת
 לכיוון המחסות. השופט, פונה

 

0-IGP9 , מחסה אחד-IGP 4 3 מחסות-IGP 6 מחסות 

הכלב מובל קשור לרצועה לנקודת 
 קו ישר עםהמוצא בקו האמצעי ב

הכלב מובל ברגלי ללא רצועה 
לנקודת המוצא בקו המחסה 

הכלב מובל ברגלי ללא רצועה 
המחסה  קולנקודת המוצא ב
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י, ועומד שם המחסה השיש
. הרצועה משוחררת. בעמידת מוצא

הנוהג מסמן את מוכנותו להתחלת 
התרגיל באמצעות הרמת היד. 

שופט העבודה הכלב  אישוראחרי 
נשלח ישירות את המחסה בו נמצא 

 .מחזיק השרוול

. בעמידת מוצאהשלישי, ועומד שם 
באמצעות הרמת היד הנוהג מראה 

שהוא מוכן להתחיל בתרגיל. אחרי 
שופט העבודה נשלח הכלב  אישור

 לסריקה.

. בעמידת מוצאהראשון, ועומד 
הנוהג מראה באמצעות הרמת היד 
שהוא מוכן להתחיל בתרגיל. אחרי 

שופט העבודה נשלח הכלב  אישור
 לסריקה.

 
במהירות מהנוהג, צאת וק" ומתן סימן על ידי יד ימין או שמאל. עליו לרכלב נשלח לסרוק באמצעות פקודה "סה

קרוב ובתשומת לב. כאשר הכלב ביצע ריצה לצד  ובמהירות,  ולהקיף אותםלרוץ אל המחסות בצורה ממוקדת 
"סרוק" לסריקת המחסה הבא. הנוהג פקודת  תנועת ידתוך   ולאחר מכן,בפקודה "אלי" בשמו ואחד קורא לו הנוהג 

נע בצעד רגיל על קו האמצע המדומיין. אסור לנוהג לעזוב את הקו במשך הסריקה. פקודות "סרוק" או סימני ידיים 
נוספים אסורים כאשר הכלב הגיע למחסה בו נמצא מחזיק השרוול, והנוהג נשאר עומד עד להוראה של שופט 

 העבודה להתקרב.
 

 הערכה והפחתה

בתחילת התרגיל, אם הוא מקבל פקודות קוליות או  בעמידת המוצאדות יופחתו בהתאם אם הכלב אינו שקט נקו
מקיף , אם הכלב טבעיתסימני ידיים נוספים, אם הנוהג לא שומר על קו האמצע המדומיין ואינו נע עליו בהליכה 

אם הוא לא סורק מחסה או לא  , אם הכלב פועל באופן עצמאי ולא לפי הוראות הנוהג,הקפה רחבה את המחסה
 , תבוצע הפחתה מתאימה.לשלוט בכלבסורק אותו בצורה יסודית, אם ניתן רק בקושי 

 
באפס נקודות. עבודת ההגנה  תרגיל הסריקהיוערך במהלך הסריקה הכלב מגיע לעמדת מוצא ליד הנוהג, אם 

מקצה  לעמידת מוצאשנייה  שוב שליחת הכלב לעבודה. אם הוא חוזר פעם תיכולה להמשך כאשר מתאפשר
 ההגנה מסתיים.

יש לנוהג רשות לשני ניסיונות נוספות לשלוח את הכלב  בפקודה הראשונה, אם הכלב לא מצא את מחזיק השרוול
 .מקצה ההגנה מסתייםישירות למחסה בו נמצא מחזיק השרוול. אם גם זה לא מצליח 

 
 לנביחה( 5-לריתוק ו 01רתק ונבח )

 את הכלב. להוראת השופט על מנת להחזיר אליו  הנוהג צריך להמתין
. רציפה, ובתשומת לב, לנבוח בצורה עם בטחון עצמי, אקטיבית, דומיננטיתמחזיק השרוול  להתמודד עםעל הכלב 

 . התרגיל מסתיים כדלקמן:עד להוראת השופט לנוהג להתקרב שניות 81כהנביחה נמשכת 
 
 

0-IGP 9-IGP 3-IGP 

דה הולך לפי הוראת שופט העבו
ק של חהנוהג למקום המסומן במר

 צעדים ממחזיק השרוול. 1
על פי הוראת שופט העבודה קורא 

, או לעמדת מוצאהנוהג לכלב 
לחילופין ניגש לכלב הנובח, נותן לו 
פקודה לשבת, קושר אותו לרצועה 
ומוביל אותו למקום המסומן לשם 

 .בעמידת מוצאכך ועומד שם 
 מותר להוביל את הכלב למקום
 המסומן גם ברגלי ללא רצועה.

לפי הוראת שופט העבודה הולך 
הנוהג למקום המסומן חמישה 

צעדים ממחזיק השרוול , ואחרי 
הוראה נוספת של שופט העבודה 
 הוא קורא לכלבו לעמידה בסיסית.

 

לפי הוראת שופט העבודה הולך 
הנוהג למקום המסומן חמישה 

צעדים ממחזיק השרוול , ואחרי 
ת של שופט העבודה הוראה נוספ

 .הוא קורא לכלבו לעמידה בסיסית
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 הערכה והפחתה

וכן מגבלות , מחזיק השרוולמגבלות בבטחון עצמי בדומיננטיות הכלב על קפיצה על מחזיק השרוול, תפיסה, 
אסור לכלב  התרגילבנביחה מתמשכת ולוחצת עד לקריאה חזרה אל הנוהג יגרמו להפחתה בהתאם. במשך 

 .מהשופט או מהנוהגלהיות מוסח 
 

 ולא מתמשכת. אנרגטית, נביחה חלשה, לא לוחצת, לא 
פעיל ליד מחזיק לשמור באופן אולם נשאר  כלב שאינו נובח

 השרוול

 לא מספיקמספיק עד 
 

 לא מספיק

 הטרדת מחזיק השרוול על ידי נגיעה, קפיצה וכו'
 הכלב תופס חזק, עוזב רק אחרי פקודה

 ד לא מספיקמוערך בהתאם באופן נמוך ע
 נקודות -01עד 

 יוצאאם הכלב עוזב את מחזיק השרוול לפני שהנוהג 
. ניתן לשלוח את הוראת שופט העבודה את קו האמצעב

 .הכלב שוב, פעם אחת
, שלב ההגנה יכול אם הכלב נשאר עכשיו ליד מחזיק השרוול

או במידה והכלב לא נענה לפקודה לחזור למחסה  להימשך
 חזיק השרוולהוא עוזב שוב את מש

 נקודות -01 לא מספיק
 
 
 
 
 
 

 הפסקה )יצר קרב לא מספיק(

אם הכלב עוזב את מחזיק השרוול תוך כדי התקרבותו של 
 הנוהג אל המחסה, 

 או אם הכלב מגיע את הנוהג לפני קבלת הפקודה

 תהיה "לא מספיק"הערכה 
 

 תהיה "לא מספיק"הערכה 

באופן עצמאי ה ולא עוזב סאם הכלב תופס את השרוול במח
מקבל הנוהג הוראה להגיע לנקודת הקריאה לחזרה. מותר 

לכלב לבוא אל הנוהג על ידי מתן פקודה חד פעמית  לקרוא
 לעזיבה ולהגעה לנוהג. הפקודה תינתן יחד כפקודה אחת.

 נקודות -01 לא מספיק
 פסילה-אם הכלב לא מגיע 

 
 מניעת ניסיון בריחה של מחזיק השרוול )אסקייפ(

 ופקודה לעזיבה. לתחילת התרגיל פקודה
השרוול הולך בהליכה רגילה  מחזיקלפי הוראת שופט העבודה הנוהג דורש ממחזיק השרוול לעזוב את המחסה. 

 בריחה.תרגיל הלנקודת המוצא ל
 לבריחה.המסומנת הכלב לנקודה השכיבה הנוהג לוקח ברגלי את 
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0-IGP 

שכיבה לתרגיל הבריחה ועליו לשבת שם בישיבה הבסיסית. עליו הכלב מובל ברגלי עם או בלי רצועה למקום ה
, ערני ומרוכז, וללכת במקום הנכון ליד ברכו של הנוהג. במידה והתרגיל מבוצע כאשר הכלב קשור בשליטהלהיות 

. על הכלב לבצע מיד ורק אז לתת לו את הפקודה לארצהאת הרצועה  בעמדת המוצא לתרגילברצועה , יש להוריד 
כלפי מחזיק השרוול. המרחק בין הכלב לבין מחזיק  ובדריכותת הפקודה "ארצה" להתנהג בשקט, בביטחון ומהר א

השופט מורה צעדים. הנוהג חוזר אל המחסה ונשאר שם בקו ראייה עם הכלב ושופט העבודה.  1השרוול הוא 
 למחזיק השרוול להתחיל את התרגיל.

 
9-IGP 3-ו-IGP 

, בשליטההשכיבה לתרגיל הבריחה ועליו לשבת שם בישיבה הבסיסית. עליו להיות הכלב מובל בלי רצועה למקום 
, ועליו ערני ומרוכז, וללכת במקום הנכון ליד ברכו של הנוהג. על הכלב לבצע מיד ומהר את הפקודה "ארצה"

 1וא כלפי מחזיק השרוול. המרחק בין הכלב לבין מחזיק השרוול ה ובדריכות, בביטחון בצורה רגועהלהתנהג 
השופט מורה למחזיק השרוול צעדים. הנוהג חוזר אל המחסה ונשאר שם בקו ראייה עם הכלב ושופט העבודה. 

 להתחיל בבריחה.
 

 (IGP – 0-IGP-3ניסיון בריחה )

מחזיק השרוול מנסה לברוח לפי הוראת שופט העבודה.  באותו זמן ועל פי פקודה חד פעמית למניעת בריחתו של 
הכלב למנוע את ניסיון הבריחה. על הכלב למנוע את ניסיון הבריחה ללא היסוס, בהחלטיות  מחזיק השרוול, על

המעבר בין עמידתו השקטה של מחזיק השרוול ועד לעזיבה  שלב .וחזקה החלטית אנרגטיתרבה ועל ידי תפיסה 
צמאי פקודה בערך שנייה אחת. אחרי שלב המעבר על הכלב לעזוב. לנוהג מותר לתת לשם כך באופן ע נמשך 

 שניות. 1שניות(. שלב השמירה לאחר מכן הוא בערך  3לעזיבה אחרי זמן מתאים )בערך 
 

 הערכה והפחתה

הבריחה. העדר  וניסיון אפקטיבי למניעת  לא חזקהעם תפיסה  ואנרגטית , לאמהירהלא החלטית,  נשיכה לא
ת קרוב למחזיק השרוול גורמים להפחתה ומלאה עד לעזיבה, העדר שמירה ערנית ודומיננטי רגועה, יציבהתפיסה 

 בהתאם.
 אם לא ניתנת פקודה למניעת הבריחה תחול הפחתה של דרגה אחת.

 מקצה ההגנה מופסק.צעדים,  81אם הכלב ממשיך לשכב בעת ניסיון הבריחה, או אם הבריחה לא נמנעת תוך 
 

 (IGP – 0-IGP-3מניעת תקיפה משלב השמירה )

 .לעמידת מוצאקודה אחת לעזיבה ופ 0פקודות: פקודה 
את הכלב. על הכלב להתגונן  תוקף שניות ולפי הוראת שופט העבודה מחזיק השרוול  1-אחרי שלב השמירה בן כ

וחזקה. יש להפעיל לחץ על הכלב באמצעות איום יציבה נמרצת מתפרצת ללא התערבות הנוהג, על ידי תפיסה 
 , יציבה רגועהכושר עמידה בלחץ ולתפיסה מלאה חדת לביטחונו העצמי,ובמכה . יש לתת תשומת לב מי

הוראת שופט ב. במהלך נהיגת הכלב על ידי מחזיק השרוול, ניתנות שתי מכות מקל רך. של הכלב ומתמשכת
בעמידה שתגרום לכלב להיות עם גבו לנוהג. אחרי ההפסקה על ידי  שלב הלחץהעבודה מסיים מחזיק השרוול את 

שניות. על  0שקטה של מחזיק השרוול ועד לעזיבת השרוול יש שלב מעבר של בערך מחזיק השרוול, בין עמידתו ה
פקודה לעזיבה אחרי הזמן המתאים. על מחזיק  ביוזמתואחרי שלב המעבר. מותר לנוהג לתת  בהכלב לעזו

, בדריכותעל הכלב לשמור על מחזיק השרוול  העזיבההשרוול לעמוד בשקט תוך כדי ואחרי העזיבה.  אחרי 
 טחון עצמי ובדומיננטיות רבה.בבי

 
 סיום התרגיל

0-IGP 
. הכלב בעמידת מוצאהוראת שופט העבודה ניגש הנוהג ישר ובהליכה רגילה אל כלבו ונותן לו פקודה לשבת ב

 נקשר ברצועה. המקל הרך נשאר בידי מחזיק השרוול. מותר לנוהג להמשיך לעבוד עם הכלב ללא רצועה.
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9-IGP 3-ו-IGP 
 .בעמידת מוצאהעבודה ניגש הנוהג ישר ובהליכה רגילה אל כלבו ונותן לו פקודה לשבת  הוראת שופטב

 המקל הרך נשאר בידי מחזיק השרוול.
 

 הערכה והפחתה
 נשיכה לא רגועה, לא יציבהחוסר בתגובה החלטית, מהירה ונמרצת ותפיסה חזקה ומניעה יעילה של ההתקפה, 

הטרדת מחזיק השרוול  תוך ת ודומיננטית קרוב אל מחזיק השרוול מלאה על לעזיבה, חוסר בשמירה ממוקדלא ו
 להפחתה מתאימה.כדי שמירה  יגרמו 

 
 IGP-9ליווי מאחור 

 .פקודה לליווי
 

התרגיל מתחיל עם פקודת הליווי מאחור על ידי הנוהג, אחרי שמחזיק השרוול נעמד בנקודת ההתחלה לתרגיל. 
פניה אינה הכרחית. שופט העבודה קובע את מהלך הליווי. הנוהג דורש צעדים.  31הליווי מאחור נערך למרחק של 

צעדים, כאשר הכלב   2-לכת קדימה והולך אחריו עם הכלב ללא רצועה במרחק של כהתחיל לממחזיק השרוול ל
שומר עליו בתשומת לב. יש לשמור על מרחק זה במשך כל הליווי מאחור. מחזיק השרוול נעצר לפי הוראת שופט 

 .ולוקח ממנו את המקל לצידואל מחזיק השרוול, נעמד  דריכותה. הנוהג הולך עם הכלב ללא רצועה ותוך העבוד
צעדים אל שופט העבודה. פקודה  81-מתבצע ליווי מהצד למרחק של כ לאחר מכן. בעמדת מוצאעל הכלב לשבת 

מחזיק השרוול תוך כדי הליווי רוך ללהיות דלליווי מותרת. על הכלב ללכת בין מחזיק השרוול לבין הנוהג. על הכלב 
לקפוץ עליו או לתפוס אותו. יחד עם זה על הכלב להתבונן במחזיק  לגעת בשרוול,אולם אסור לו  להטריד אותו, 

שופט העבודה, ומדווח את סיום  לפני בעמידת מוצאהשרוול בצורה ממוקדת. בסוף הליווי עומד הנוהג עם הכלב 
 החלק הראשון.

 
 IGP-3ליווי מאחור 

 פקודה לליווי.
 

הליווי מתבצע למרחק  .התרגיל מתחיל עם דרישת הנוהג לליווי אחרי שמחזיק השרוול עומד בעמדה ההתחלתית
 צעדים. פנייה אינה הכרחית.  31של 

לכת קדימה והולך אחריו עם הכלב התחיל לודה קובע את מהלך הליווי. הנוהג דורש ממחזיק השרוול לבשופט הע
. יש לשמור על מרחק זה במשך כל בדריכות למחזיק השרוולצעדים, כאשר הכלב   2-חק של כללא רצועה במר

 הליווי מאחור. 
 

 הערכה והפחתה בליווי מאחור

ליד הנוהג יגרמו  במיקום הנכוןמחזיק השרוול, אינו הולך ל דרוך או התנהגות לחוצה, אינו  הימנעותהכלב שמפגין 
 להפחתה בהתאם.

 
 IGP-3ליווי מאחור. רק תקיפת הכלב מתוך ה

 פקודה אחת לעזיבה ופקודה אחת לישיבה.
 
על ידי מחזיק השרוול ללא  הוראת שופט העבודה מתבצעת ללא עצירה תקיפת הכלב מתוך הליווי מאחורב

ללא היסוס וללא התערבות הנוהג על ידי להתמודד עם מחזיק השרוול . על הכלב התערבות הנוהג וללא היסוס
איום נהיגה לוחצת ו על ידי  מחזיק השרוול לעבור לשלב הלחץ. אחרי התפיסה ה, ואנרגטיתמלאתפיסה חזקה 

ומתמשכת. רגועה לב במיוחד לביטחונו העצמי, ליכולת הספיגה ולתפיסה מלא, חזקה  םמכות המקל. כאן יש לשי
ל ידי מחזיק ע הלחץלפי הוראת שופט העבודה. שלב המעבר בין הפסקת  שלב הלחץמחזיק השרוול מפסיק את 

על הכלב לעזוב. מותר לנוהג  שלב המעברהשרוול, עמידה שקטה שלו ועד לעזיבה הוא בערך שניה אחת. אחרי 
להישאר לעמוד בשקט.  מחזיק השרוול על בזמן ואחרי העזיבה לתת תוך זמן מתאים פקודה עצמאית לעזיבה. 

ודומיננטיות גבוהים. , דריכות בביטחון עצמי אחרי העזיבה על הכלב להישאר סמוך למחזיק השרוול ולשמור עליו
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אל הכלב וקורא לו בפקודה ל"רגלי". הנוהג לוקח  וישירות הלאחר הוראת שופט העבודה הולך הנוהג בהליכה רגיל

מחזיק השרוול וליווי מהצד אל שופט  לצדחדשה  עמידת מוצאמתבצעת  לאחר מכןאת המקל ממחזיק השרוול. 
דים. מתן פקודה לליווי מותר. על הכלב ללכת בין הנוהג לבין מחזיק השרוול. תוך כדי צע 81-העבודה במרחק של כ

מחזיק השרוול, אולם אסור לו להטריד את מחזיק השרוול, לקפוץ עליו או לתפוס  להיות דרוך לכווןהליווי על הכלב 
ת המקל ומודיע על סיום שופט העבודה, מוסר לו א מול בעמידת מוצאהכלב עם אותו. בסוף הליווי נעמד הנוהג 

 החלק הראשון.
 

 (IGP-3הערכה והפחתה )רק 

עם תפיסה חזקה ומניעה פעילה של ההתקפה, העדר תפיסה שקטה  אנרגטית העדר תגובה ממוקדת, מהירה
 ממוקדת ודומיננטית קרוב אל מחזיק השרוול  יגרמו להפחתה בהתאם.דרוכה ומלאה עד לעזיבה, העדר שמירה 

 
 ך תנועה )שליחה מרחוק(תקיפת הכלב מתו

 פקודות לעזיבה, ישיבה וליווי.
 

כאשר מחזיק ת ניתנה הראשונ קריאת האיוםלהינתן על ידי מחזיק השרוול בכל הדרגות.  קריאות איום צריכות
 .קריאת האיום השניה, כאשר הכלב קרוב לעימות עם מחזיק השרוול השרוול מתחיל לרוץ לעבר הכלב.

 
0-IGP 

 
מוביל את הכלב קשור ברצועה או ברגלי ללא רצועה  הנוהגומד במקום בו הסתיים התרגיל קודם. מחזיק השרוול ע

ר. על הכלב ללכת ברגלי נכון ליד ברכו של הנוהג. אחרי שהם מגיעים טמ 31-במרחק של כ השליחה לנקודת 
, ומנתק 'מידת מוצאבעהנוהג נעמד ומסתובב לכיוון מחזיק השרוול. הכלב מקבל פקודה לישיבה  השליחהלנקודת 

. מותר להחזיק את הכלב בקולר. אסור לנוהג להלהיב את הכלב. על פי הוראת שופט העבודה תוקף את הרצועה
ותנועות מאיימות חזקות. מיד עם סימן מאת שופט  איום/צעקהמחזיק השרוול את הכלב חזיתית תוך מתן קולות 
הכלב לצאת ללא היסוס ובהחלטיות ודומיננטיות  נגד  . עללצאתהעבודה משחרר הנוהג את הכלב עם מתן פקודה 

. כאן יש לתת תשומת לב הלחצההתקפת מחזיק השרוול. אחרי שהכלב תפס יש ללחוץ עליו על ידי איום במקל ו
וחזקה. לנוהג עצמו אסור לעזוב את מקומו. על רגועה  מיוחדת לביטחון העצמי, עמידה בפני לחץ ולתפיסה מלאה

בכך שהוא עומד בשקט וגורם לכלב  נהיגת הכלב ושלב הלחץבודה מסיים מחזיק השרוול את פי הוראת שופט הע
המעבר בין הפסקת הקרב על ידי מחזיק השרוול ועמידתו השקטה ועד לעזיבה היא  שלבלעמוד עם גבו אל הנוהג. 

י העזיבה על שניה. לנוהג מותר לתת באופן עצמאי פקודה לעזיבה בתוך זמן מתאים. תוך כדי ואחר 0בערך 
בביטחון עצמי ובדומיננטיות גבוהה. על פי בעוצמה, בדריכות, מחזיק השרוול לעמוד בשקט ועל הכלב לשמור עליו 

ו לרצועה. תוקושר אומביא אותו לעמידת מוצא על ידי הפקודה "שב"  הוראת שופט העבודה הולך הנוהג אל כלבו 
פרוק את מחזיק השרוול מהמקל בכל דרך שיבחר, כל עוד הנוהג רשאי ל הנוהג לוקח את המקל ממחזיק השרוול.

 .הוא וכלבו נשארים יחד ליד מחזיק השרוול
צעדים  81-תקיים ליווי מהצד למרחק כמחדשה ליד מחזיק השרוול ו בעמידת מוצאאחר כך עומד הנוהג עם הכלב 

י או לליווי מותרת. על הכלב אל שופט העבודה כאשר הכלב קשור ברצועה או הולך ברגלי ללא רצועה. פקודה לרגל
מחזיק השרוול, אולם אסור לו להיות דרוך לכוון ללכת בין מחזיק השרוול לבין הנוהג. תוך כדי הליווי על הכלב 

ליד שופט העבודה, בעמידת מוצא , לקפוץ עליו או לתפוס אותו. בסוף הליווי עומד הנוהג עם הכלב להטריד אותו
ום עבודת ההגנה.  לפי הוראת השופט הולך הנוהג עם הכלב קשור ברצועה על סי ומדווחמעביר לו את המקל 

 .קבלת הביקורתלמקום ובשליטה 
 
9-IGP 

 
מטר לנקודת  11-מוביל הנוהג את הכלב ברגלי ללא רצועה למרחק של כ לאחר סיום תרגיל ה"ליווי מאחור"

 השליחה, והג. אחרי שהגיעו לנקודת . על הכלב ללכת בהליכת רגלי נכונה ובתשומת לב ליד ברכו של הנהשליחה
". מותר להחזיק את הכלב שבבפקודת " ר לישיבת מוצאעוצר הנוהג ומסתובב אל מחזיק השרוול. הכלב עוב

למחזיק השרוול בקולר. אסור לנוהג להלהיב את הכלב. על פי הוראת שופט העבודה  ובדריכותהיושב בשקט 
ותנועות מאיימות חזקות. מיד עם סימן מאת שופט  איום קולות  תוקף מחזיק השרוול את הכלב חזיתית תוך מתן
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ללא היסוס  להתמודד עם מחזיק השרוול  על הכלב  ליציאה. העבודה משחרר הנוהג את הכלב עם מתן פקודה 

ללחוץ עליו על  על מחזיק השרוול אחרי שהכלב תפס נגד התקפת מחזיק השרוול.  גבוההבהחלטיות ודומיננטיות 
במקל. כאן יש לתת תשומת לב מיוחדת לביטחון העצמי, עמידה בפני לחץ ולתפיסה מלאה וחזקה. לנוהג ידי איום 

בכך שהוא עומד  שלב הלחץעצמו אסור לעזוב את מקומו. על פי הוראת שופט העבודה מסיים מחזיק השרוול את 
מחזיק השרוול ועמידתו המעבר בין הפסקת הקרב על ידי  שלב בשקט וגורם לכלב לעמוד עם גבו אל הנוהג. 

שניה. לנוהג מותר לתת באופן עצמאי פקודה לעזיבה בתוך זמן מתאים. תוך  0השקטה ועד לעזיבה היא בערך 
, בביטחון עצמי ובדומיננטיות בדריכותכדי ואחרי העזיבה על מחזיק השרוול לעמוד בשקט ועל הכלב לשמור עליו 

 שניות. 1-גבוהה למשך כ
 
3-IGP 

 
וי מהצד לאחר תרגיל "תקיפת הכלב מליווי מאחור", מוביל הנוהג את הכלב ברגלי למקום המסומן על עם סיום הליו

בשמחה ובריכוז. ללא לחץ, של המחסה הראשון. על הכלב ללכת ברגלי ללא רצועה  בתשומת לב,  בקוקו האמצע 
ומסתובב. בפקודה לישיבה  עומד הנוהג השליחההוא הולך ישר, נכון ליד ברכו של הנוהג. אחרי שהגיעו למקום 

למחזיק השרוול בקולר, אולם  ובדריכות. מותר להחזיק את הכלב היושב ישר, בשקט לעמידת מוצאעובר הכלב 
אסור לנוהג להלהיב את הכלב. לפי הוראת שופט העבודה יוצא מחזיק השרוול המצויד במקל מתוך מחסה ורץ אל 

לכיוון הנוהג ותוקף, מבלי להפסיק את הריצה, את הנוהג ואת האמצע הוא רץ  קו האמצע. אחרי שהוא מגיע לקו
מטר ובהתאם  11הכלב חזיתית תוך מתן קולות ותנועות איום. מיד עם התקרבו של מחזיק השרוול למרחק של 

. על הכלב למנוע בלי היסוס את ההתקפה, לצאת להוראת שופט העבודה, משחרר הנוהג את הכלב במתן פקודה
מחזיק השרוול   מפעיל לחץ על הכלב תוך כדי איום עם המקל טיות גבוהה. אחרי התפיסה בהחלטיות ודומיננ

של  ויציבהחזקה  רגועה . כאן יש לתת תשומת לב מיוחדת  לביטחון העצמי, עמידה בלחץ ולתפיסה מלאה,הרך
 ,ונעמד לחץשלב ההכלב. אסור לנוהג לעזוב את מקומו. על פי הוראת שופט העבודה מסיים מחזיק השרוול את 

פרק מתקיים שלב המעבר,  וגורם לכלב לעמוד עם גבו אל הנוהג. אחרי הפסקת הקרב על ידי מחזיק השרוול,
בערך שניה אחת. מותר לנוהג לתת פקודת  הנמשך הזמן בין עמידתו השקטה של מחזיק השרוול עד לעזיבה 

לעמוד בשקט, ועל הכלב לשמור על  עזיבה עצמאית תוך זמן מתאים. במשך ואחרי העזיבה על מחזיק השרוול
 שניות. 1-בביטחון עצמי ובדומיננטיות למשך כ בדריכות, בעוצמהמחזיק השרוול 

 
 (IGP – 3IGP-0הערכה והפחתה )

 
ההתקפה, העדר תפיסה שקטה  ויעילה למניעתחזקה יציבה  תפיסה העדר עם  ולא אנרגטיתמהירה תגובה לא 

 ודומיננטיות קרוב למחזיק השרוול יגרמו להפחתה בהתאם. ותבדריכומלאה עד לעזיבה, העדר שמירה 
 

 IGP-3-ו IGP-9מניעת התקפה משלב השמירה, עם סיום מקצוע ג' 

 פקודות לעזיבה, ישיבה וליווי.
 

 (IGP – 3IGP-0הערכה והפחתה )

 
ה העדר תגובה מוחלטת, מהירה ונמרצת עם תפיסה חזקה ומניעה משכנעת של ההתקפה, העדר תפיסה שקטנ

 ומלאה עד לעזיבה, העדר שמירה בתשומת לב ודומיננטיות קרוב למחזיק השרוול יגרמו להפחתה בהתאם.
 

 פקודות לעזיבה, ישיבה וליווי.
 

אחרי סיום התרגיל "מניעת התקפה מתנועה" ובהתאם להוראת שופט העבודה מתחיל מחזיק השרוול התקפה על 
ל ידי תפיסה אנרגטית  וחזקה. יש להפעיל לחץ על  הכלב על ידי הכלב. על הכלב להתגונן ללא הוראה של הנוהג ע

איום במקל ונהיגה בלחץ על ידי מחזיק השרוול. כאן יש לשים לב במיוחד לביטחון העצמי, עוצמת הנשיכה, עמידה 
על פי הוראת שופט העבודה מפסיק מחזיק . IGP-3-רק בבלחץ ולתפיסה מלאה ויציבה. שתי מכות מקל יינתנו 

ול את הקרב ונעמד כך שהכלב יהיה עם גבו לנוהג. שלב המעבר בין הפסקת הקרב, ועד לעזיבה הוא בערך השרו
שנייה אחת, אחר כך על הכלב לעזוב. מותר לנוהג לתת באופן עצמאי פקודת עזיבה אחרי זמן מתאים . על מחזיק 
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מחזיק השרוול  בדריכות, עוצמה,  השרוול לעמוד בשקט תוך כדי ואחרי העזיבה. אחרי שעזב, על הכלב לשמור על

 בביטחון עצמי ובדומיננטיות רבה.
 

אחרי ששופט העבודה מורה לו, הולך הנוהג אל הכלב, ובפקודת "שב" מביא אותו לעמידת מוצא. המקל נלקח 
ממחזיק השרוול. צורת פריקת מחזיק השרוול מנשקו היא בהתאם לשיקול דעתו של הנוהג. )גישת מחזיק השרוול 

 ג אסורה, חובה להוביל את הכלב אל מחזיק השרוול(.לנוה
צעדים אל שופט  81-אחרי כן מבוצעת שוב עמידת מוצא ליד מחזיק השרוול וליווי מהצד ללא רצועה למרחק של כ

העבודה. פקודה ל"רגלי" או לליווי מותרת. על הכלב ללכת בין מחזיק השרוול לבין הנוהג. תוך כדי הליווי על הכלב 
וך אל מחזיק השרוול, אולם אסור לו תוך כדי כך להציק למחזיק השרוול, לקפוץ עליו או לתפוס. בסוף להיות דר

הליווי נעמד הנוהג עם הכלב בעמידת מוצא מול השופט, מוסר לשופט העבודה את המקל ומדווח על סיום עבודת 
ת מוצא חדשה. הכלב נקשר צעדים ועמיד 1 -ההגנה. לאחר מכן מתבצעת הליכת רגלי ללא רצועה למרחק של כ

 לרצועה ומובל בשליטה אל מקום קבלת הביקורת.
 

 הערכה והפחתה
 

העדר תגובה, מהירה, יציבה ואנרגטית עם תפיסה חזקה ויעילה של התקיפה, העדר תפיסה שקטה ומלאה עד 
רמו להפחתה לעזיבה, העדר דריכות למחזיק השרוול  ודומיננטית קרוב למחזיק השרוול וכן נגיעות בשרוול יג

 בהתאם.
 

 מבחנים נוספים

IGP-ZTP 

 ב' מסתברים מתוך ההוראות הכלליות.-ביצוע התרגילים במקצועות א' ו
 יש לבצע את מקצוע ג' ובצורה הבאה:

 נקודות 01       : מציאה ונביחה0תרגיל 
 נקודות 01/31      : צעידה ותקיפה של הנוהג8תרגיל 
 נקודות 11      : תקיפת הנוהג והכלב3תרגיל 
 נקודות 1      : ליווי אל שופט העבודה1תרגיל 

 נקודות 011         סך הכל
 

 כללי
 

מכות המקל מותרות רק בכתפיים ובאזור הגב. לכלב מותר תוך כדי כך לתפוס רק את השרוול. מתקיימת הערכת 
 יצר קרב.

 
 ביצוע

 
 .פקודה, למשל "סרוק" או "קדימה" –נקודות  01: מציאה ונביחה

צעדים במחסה מחוץ לטווח הראייה של הכלב. על פי הוראת שופט  81-חזיק השרוול נמצא במרחק של כמ
 העבודה משחרר הנוהג את הרצועה ושולח אותו בפקודה "סרוק" או "קדימה" ו/או תנועה של היד אל המחסה.

 
לכלב לקפוץ או  על הכלב למצוא את מחזיק השרוול בצורה פעלתנית, ובתשומת לב בנביחה מתמשכת. אסור

לתפוס את מחזיק השרוול. מיד לאחר הוראת שופט העבודה הולך הנוהג אל הכלב ומחזיק אותו בקולר. אחרי 
 יציאתו של מחזיק השרוול הכלב נקשר ברצועה ומובא בתוך המחסה לעמידה הבסיסית.

 
ו "ליווי", "עצור" או פקודה "רגלי" א –נקודות  31תקיפה  –נקודות  01צעידה  – צעידה אל ותקיפת הנוהג

 "קדימה", "די", "שב".
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צעדים מהמחסה במקום המסומן לשם כך.  31לפי הוראת שופט העבודה מוביל הנוהג את הכלב למרחק של 

במקום זה נעמד הנוהג והכלב בעמידה בסיסית ומשחרר את הרצועה. יש לתלות את הרצועה על הגוף או 
הנוהג עם הכלב ברגלי ללא רצועה לכיוון המחסה של מחזיק להכניסה לכיס. בהוראת שופט העבודה הולך 

השרוול. על הכלב ללכת קרוב לרגלו של הנוהג. בהוראת שופט העבודה מבצע מחזיק השרוול תקיפה של הנוהג 
צעדים מהמחסה. על הכלב למנוע מיד את  01והכלב תוך מתן קולות איום כאשר הנוהג או הכלב נמצאים מרחק 

מכות מקל על ידי מחזיק השרוול. על הנוהג  8יסה חזקה ומלאה. אם הכלב תפס הוא מקבל ההתקפה על ידי תפ
עצמו אסור לעזוב את מקומו. עידוד על ידי הנוהג לשם מניעת ההתקפה מותר. עם הוראת שופט העבודה מפסיק 

מור על מחזיק השרוול את ההתקפה ועומד בשקט. על הכלב לעזוב בעצמו או לאחר קבלת הפקודה "די" ולש
 מחזיק השרוול.

על הנוהג לעמוד בשקט, בלי להשפיע על הכלב, תוך מתן הפקודה לעזיבה. על פי הוראת שופט העבודה הולך 
 הנוהג מיד בהליכה רגילה בדרך ישרה לכלב ונותן לו פקודת ישיבה בעמידה הבסיסית.

תרחק מחזיק השרוול בהליכה הכלב מחוזק בקולר, אולם אסור לנוהג להמריץ אותו. בהוראת שופט העבודה מ
צעדים הוא מסתובב אל הנוהג ותוקף אותו ואת הכלב חזיתית תוך השמעת  11-רגילה מהנוהג ומהכלב. אחרי כ

צעדים, משחרר הנוהג את  31-קולות ותנועות איום. בהוראת שופט העבודה, כאשר מחזיק השרוול במרחק של כ
ללא היסוס על ידי תפיסה נמרצת וחזקה. מותר לו לתקוף  הכלב בפקודה "תפוס". על הכלב למנוע את ההתקפה

רק את השרוול. אסור לנוהג עצמו לעזוב את מקום העמידה. לפי הוראת שופט העבודה מפסיק מחזיק השרוול את 
 הקרב. על הכלב לעזוב מיד אחרי הפסקת הקרב. מותר לנוהג לתת פקודה עצמאית לעזיבה תוך זמן מתאים.

ט, ללא השפעה על הכלב, תוך מתן הפקודה לעזיבה. אחרי העזיבה על הכלב להישאר קרוב על הנוהג לעמוד בשק
למחזיק השרוול ולשמור עלי בצורה ממוקדת. לפי הוראת שופט העבודה הולך הנוהג מיד, בהליכה רגילה, בדרך 

 ישרה אל הכלב ונותן לו פקודת ישיבה. הנוהג קושר את הכלב ברצועה.
 

 פקודה "רגלי" או "ליווי" –נקודות  1 – ליווי לשופט העבודה
צעדים. פקודה ל"רגלי" או "ליווי" מותרת. על הכלב ללכת  01-מתבצע ליווי מחזיק השרוול מהצד למרחק של כ

בצידו הימני של מחזיק השרוול כך שהוא יימצא בין מחזיק השרוול לבין הנוהג. תוך כדי הליווי על הכלב לשמור 
ל, אולם אסור לו להציק, לקפוץ או לתפוס. הקבוצה נעצרת לפני שופט העבודה בתשומת לב על מחזיק השרוו

 ומודיעה על סיום מקצוע ג'.
 
V-IGP 

. אפשר להשתמש במבחן FCI-( עובד על ידי הוועדה לכלבי עבודה של הIGP-0)שלב מוקדם למבחן  V-IGPהמבחן 

 -זה כ
 .מבחן רשות לרישום בקבוצת כלבי עבודה .0
, כאשר כל ארגון לאומי יכו להחליט אם מבחן זה יהיה חובה בתחום IGP-0ת למבחן כתנאי לאפשרות לגש .8

 הארגון.
 נקודות 011מקצוע א'      

 נקודות 011 מקצוע ב'
 נקודות 011 מקצוע ג'
 נקודות 311 סך הכל

  
 הוראות רשות השתתפות

 
להשתתפות הוא עמידה במבחן על הכלב להיות בן הנקוב ביום המבחן. יוצאים מן הכלל אסורים. תנאי מוקדם 

VT/BH .בהתאם לכללים הלאומיים הנהוגים 

 
 דרישות

 
 ב' נתן בתקנות הכלליות.-ביצוע התרגילים במקצועות א' ו

 יש לבצע את מקצוע ג' בצורה הבאה:
 נקודות 01      : מציאה ונביחה0תרגיל 
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 נקודות 31   : מניעת ניסיון בריחה של מחזיק השרוול8תרגיל 
 נקודות 11     תקיפת הנוהג והכלב :3תרגיל 
 נקודות   1     : ליווי לשופט העבודה1תרגיל 

 נקודות 011        סך הכל
 

 הוראות כלליות
 מתבצעת הערכת יצר קרב. מחזיק השרוול משתמש במקל לאיום על הכלב, אולם בלי לתת מכה.

 
 פקודות למשל "סרוק" או "קדימה". –נקודות  01 מציאה ונביחה:

צעדים ומחוץ לתחום ראייתו של הכלב. לפי הוראת שופט העבודה  81-יק השרוול נמצא במחסה במרחק של כמחז
משחרר הנוהג את הרצועה ושולח את הכלב באמצעות פקודה ו/או סימן יד אל המחסה. על הכלב למצוא את 

מחזיק השרוול. הנוהג הולך מחזיק השרוול בתשומת לב ולנבוח לידו באופן רציף. אסור לכלב לקפוץ או לתפוס את 
 מיד אחרי הוראת שופט העבודה אל הכלב ומחזיק אותו בקולר.

 
 פקודה לעזיבה. –נקודות  31 – מניעת ניסיון בריחה של מחזיק השרוול

כאשר הנוהג מחזיק את הכלב בקולר יוצא מחזיק השרוול מהמחסה ומנסה לברוח. לפי הוראת שופט העבודה 
ם קבלת פקודה על הכלב למנוע את ניסיון הבריחה על ידי תפיסה חזקה ונמרצת. משחרר הנוהג את הכלב. ע

מותר לו לתפוס רק את השרוול. עם קבלת הוראה של שופט העבודה מפסיק מחזיק השרוול לברוח. על הכלב 
 לעזוב מיד עם עמידתו. מותר לנוהג לתת באופן עצמאי פקודה לעזיבה אחרי זמן מתאים.

ט תוך מתן הפקודה לעזיבה, בלי להשפיע על הכלב. אחרי העזיבה על הכלב להישאר קרוב על הנוהג לעמוד בשק
למחזיק השרוול ולשמור עליו באופן ממוקדם. מיד אחרי קבלת הפקודה מאת שופט העבודה הולך הנוהג אל הכלב 

 ומחזיק אותו בקולר.
 

 , "שב", "רגלי או ליווי".פקודה "עצור" או "קדימה", "עזוב" –נקודות  11 – תקיפת הנוהג והכלב
אולם אסור לנוהג לעודד אותו. לפי הוראת שופט העבודה עוזב מחזיק השרוול בהליכה רגילה  הכלב מוחזק בקולר

צעדים מסתובב מחזיק השרוול ותוקף חזיתית את הנוהג ואת הכלב  תוך השמעת  81-את הנוהג והכלב. אחרי כ
תוך מתן פקודה. על הכלב למנוע את התקיפה ללא היסוס על ידי קולות ותנועות איום. הנוהג עוזב את הכלב 

תפיסה נמרצת וחזקה. מותר לו לתפוס רק את השרוול. אסור לנוהג עצמו לעזוב את מקום העמידה. לפי הוראת 
שופט העבודה מפסיק מחזיק השרוול את הקרב. על הכלב לעזוב מיד אחרי הפסקת הקרב. מותר לנוהג לתת 

 דה לעזיבה אחרי זמן מתאים.באופן עצמאי פקו
על הנוהג לעמוד בשקט תוך מתן הפקודה לעזיבה, בלי להשפיע על הכלב. אחרי העזיבה על הכלב להישאר קרוב 
למחזיק השרוול ולשמור עליו באופן ממוקד. אחרי הוראת השופט הולך הנוהג מיד בהליכה רגילה, וישר אל הכלב 

 הנוהג קושר את הכלב לרצועה.ובפקודה גורם לו לשבת בישיבה הבסיסית. 
 

 נקודות, פקודה למשל "רגלי" או "ליווי" 1 – ליווי את שופט העבודה
צעדים אל שופט העבודה. פקודה ל"רגלי" או "ליווי"  01-מתבצע ליווי מהצד של מחזיק השרוול למרחק של כ

השרוול לבין הנוהג. במשך מותרת. על הכלב ללכת לצדו הימני של מחזיק השרוול, כך שהוא יימצא בין מחזיק 
הליווי על הכלב לשמור באופן ממוקד על מחזיק השרוול, אולם אסור לו להציק, לקפוץ או לתפוס את מחזיק 

 השרוול. הקבוצה עוצרת לפני שופט העבודה ומודיעה על סיום מקצוע ג'.
 

 (FPr 1-3) 0-3מבחן גישוש 

. לנוהג מותר להחליט באיזו IGP 3עד  -0בדרגות המבחן מורכבות רק ממקצוע א'  3עד  0מבחני הגישוש בדרגות 

 רמה להציג את הכלב.
 

 לא ניתן תואר בהתאם לתקנות תערוכות תצוגה, תקנות גידול ותקנות התאמה לגידול.
 

 שגוי מספיק טוב טוב מאד מצוין מירב נקודות

011 21-011 21-21 21-22 11-12 1-12 
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 .3עד  0ר אין חובה בצע את מבחן הגישוש לפי סד

 
 (UPr 1-3) 0-3מבחן משמעת 

. לנוהג מותר להחליט IGP 3עד  -0מורכבות רק ממקצוע ב' בדרגות המבחן  3עד  0מבחני המשמעת בדרגות 

 באיזו רמה להציג את הכלב.
 

 לא ניתן תואר בהתאם לתקנות תערוכות תצוגה, תקנות גידול ותקנות התאמה לגידול.
 

 שגוי מספיק ובט טוב מאד מצוין מירב נקודות

011 21-011 21-21 21-22 11-12 1-12 

 .3עד  0אין חובה לבצע את מבחן המשמעת לפי סדר 
 

 (SPr1-3) 0-3ה הגנמבחן 

. לנוהג מותר להחליט באיזו IGP 3עד  -0מורכבות רק ממקצוע ג' בדרגות המבחן  3עד  0מבחני ההגנה בדרגות 

 רמה להציג את הכלב.
 

 תקנות תערוכות תצוגה, תקנות גידול ותקנות התאמה לגידול.לא ניתן תואר בהתאם ל
 מותרות. אינן תחרויות לשם התחרות במקצוע ג'   הערה:

 
 

 שגוי מספיק טוב טוב מאד מצוין מירב נקודות

011 21-011 21-21 21-22 11-12 1-12 

 
 .3עד  0אין חובה לבצע את מבחן המשמעת לפי סדר 

 

 GPr3 (GPr1-3)עד   GPr 1מבחן כלבי שירות 

 811מירב הנקודות 
 

. עבודת גישוש לא IGP – 3-IGP-0ג' בדרגות המבחן -מורכבים רק ממקצועות ב' ו GPr 1 – 3מבחני כלבי השרות 

 מוצגת במבחנים אלה. לנוהג מותר להחליט באיזו רמה להציג את הכלב.
 

 מה לגידול.לא ניתן תואר בהתאם לתקנות תערוכות תצוגה, תקנות גידול ותקנות התא
 

 שגוי מספיק טוב טוב מאד מצוין מירב נקודות

911 028-811 021-020 011-012 011-012 1-032 

 

 (StPr 1 – 3)מבחן כלבי חיפוש  

 דרגות מבחן לכלבי חיפוש:
 בצורה שונה ומתאימות לכל דרגת מבחן בנפרד.הדרישות מדורגות 

 

 זמן חיפוש נקודות חפצים גודל שדה החיפוש דרגה

0 81 X 31 חפצים של הנוהג מטר 
 ס"מ 01X3X0חפצים / מידות  8

 חומר = מותר זהה
 חפץ אחד שמאל, חפץ אחד ימין

 
81/80 

 
01 

 דקות

8 81 X 11 חפצים זרים, מטר   
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 ס"מ 01X3X0חפצים / גודל  1

 חומר = שונה
 חפצים ימין 8חפצים שמאל,  8

01/01/01/00 08  
 דקות

3 31 X 11 חפצים זרים, מטר 
 ס"מ 1X3X0חפצים / גודל:  1

 חומר = שונה
 חפצים מונחים באופן אקראי 

 
2/2/2/2/2 

 
01 

 דקות

 
 כללי:

התנאי המוקדם להשתתפות במבחן זה היא ההנחה שהכלב המדובר הוא בן חמישה עשר חודש וכי עמד במבחן 
FCI-BH/VT  או מבחןVT/BH .לאומי 

דה ומודיע את שמו ואת שם הכלב, ואת דרגת המבחן. אחר הנוהג מתייצב בעמידה ספורטיבית אצל שופט העבו
 כך הוא הולך עם הכלב הקשור ברצועה למקום ההתחלה המסומן ועומד שם בעמידה בסיסית.

 לביצוע העבודה הכלב משוחרר מהרצועה. על הנוהג לשמור על הרצועה. אין להפעיל כל כפייה או כח.
 יאה. הצופים חייבים להיות במרחק מתאים משדה החיפוש.חריגה קטנה מגבולות שדה הגישוש לא מהווה שג

 
 איכות השטח לעבודת החיפוש:

קרקע: כל סוגי הקרקע הטבעיים )עשב, חריש, יער(, קיום עצים אפשרי ) יש למנוע עד כמה שאפשר חיפוש 
 בעיניים, ולכן אין להשתמש בשטחי דשא קצר או שטחים דומים(.

 .כדי לא להשאיר "עקבות" תוך הנחת/זריקת החפצים לרוחבו מספר פעמיםעל אנשים לחצות את השטח לאורכו ו
 על ידי עמודי סימון מותר. שסימון גבולות שדה החיפו

 
 חפצים:

 חומר: עץ, עור, עור מלאכותי, טקסטיל
 אסור שהחפצים המונחים יהיו נבדלים מהותית בצבעם ובצורתם מהקרקע, ואין להניח אותם בתחום הראייה.

נחים על ידי שופט העבודה. על הנוהג והכלב להיות מחוץ לתחום הראייה בזמן הנחת החפצים. לא החפצים מו
 נקבע זמן להמצאות החפצים בשטח. אפשר להתחיל בחיפוש מיד אחרי ההנחה.

 
 הפעלת הכלב לחיפוש

 
 שופט העבודה נותן לנוהג את קווי התיחום של שדה החיפוש וקו האמצע הדמיוני .

 הכלב בקו האמצע הדמיוני של שדה החיפוש מותרת. התוויה קצרה של
הנוהג נע על קו האמצע הדמיוני. מותר לו לעזוב את הקו הזה רק לפרקים קצרים כדי להרים את החפצים שנמצאו 

על ידי הכלב. אחר כך מופעל הכלב מקו האמצע שוב להמשיך בחיפוש. פקודות שמע ופקודות ידיים מותרות. 
 היות מושלמת על ידי הפקודה "חפש".הפקודה "אבד" יכולה ל

 חיפוש עם "אף גבוה" אינו שגיאה. מותר לחפש בשדה החיפוש פעמים אחדות.
 

 התנהגות ליד החפצים:
על הכלב לסמן את החפצים בצורה משכנעת ואסור לו לנגוע בהם. עליו לסמן את החפצים על ידי ישיבה, עמידה, 

 גורמת שהחפץ המדובר לא יוערך.שכיבה או לחילופין. פקודה לסימון אסורה ו
פקודות הגורמות לכלב לשכב ליד החפץ אסורות. כאשר הכלב סימן חפץ הנוהג הולך אליו, מראה את החפץ 
לשופט העבודה על ידי הרמה, הולך חזרה לקו האמצע הדמיוני ומפעיל משם את הכלב מיד להמשך עבודת 

 החיפוש.
ם החפץ שנמצא חייב להיות מונח ישירות בתחום בין הרגליים כיוון השכיבה ליד החפצים אינה קבועה. אול

 הקדמיות.
 הנוהג מגיע אל הכלב תמיד מן הצד ואסור לו לעמוד לפני הכלב. שבח קצר אחרי הרמת החפץ מותר.

יש לקשור את הכלב לרצועה אחרי מציאת החפץ האחרון. אחרי זה מתקיימים הצגת החפצים והודעת הגמר על יד 
 שופט העבודה.
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 הערכה:

 11נקודות לכל מבחן. על מנת לעמוד במבחן יש להשיג לפחות  011הינו  3 – 0מירב הנקודות למבחן החיפוש 
 נקודות.

 
 הדרגות: 3קריטריונים להערכה לכל 

 נקודות 81     התמדת הכלב .א
 )ציות לפקודות השמע/היד של הנוהג(

 נקודות 81    עוצמת החיפוש של הכלב .ב
 חזקה של חוש הריח( )מוכנות להפעלה יותר

 נקודות 01      התמדה .ג
 )התמשכות חוש הריח עד למציאת החפץ(

 נקודות 2     התנהגות הנוהג .ד
 )השפעה על הכלב(

 נקודות 10     מציאת החפצים .ה
 )סימון משכנע(

 

 שגוי מספיק טוב טוב מאד מצוין מירב נקודות

011 21-011 21-21 21-22 11-12 1-12 

 
 הוראות ביצוע

מתחיל בעמידה בסיסית בקצה שדה החיפוש ומסתיים עם הודעת הסיום לשופט העבודה. יש להראות את  התרגיל
 החפצים שנמצאו על ידי הכלב.

 
 קריטריונים חיוביים

עבודה שווה, שקטנה וזורמת, שחרור מהיר מהנוהג, תגובה מידית לפקודות, אבודות מתמשכת וממוקדת של 
 האמצע.הכלב, סטיות רחוקות של הכלב מקו 

 
 שגוי:

 הרמת חפץ על ידי הכלב. חפצים שמסומנים בעזרה חזקה של הנוהג לא יוערכו.
 נקודות 3 – 0הפחתה של       נגיעה בחפץ 
 נקודות 3 – 0הפחתה של     קימה לפני הזמן, פקודות אסורות 
  נקודות 1 – 8הפחתה של    עזיבת קו האמצע הדמיוני על ידי הנוהג 
 נקודות 2 – 1הפחתה של    יית צרכים ועודתפיסת עכברים, עש 
 נקודות 2 – 1הפחתה של      עבודת הכלב ללא חשק 

 
 יש להפסיק את עבודת החיפוש אחרי שכבר הזמן הקבוע לכך. הנקודות שהוענקו עד לרגע זה נשארות בתקוף.

 
רה לא מותרת של התנהגות לא שקטנה בעת הסימון, נביחה, עז קריטריונים שליליים נוספים להערכה הם: 

 הנוהג, חצייה גדולה של גבולות שדה החיפוש על ידי הכלב.
 

 

 
 

 
 
 

0רמה   
 

  x 30 20גודל השדה 
 מ'
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9רמה   
   

  x 40 20גודל השדה 
 מ'

 

 
 
 

3רמה   
 

  x 50 30גודל השדה 
 מ'

 
 

 (IADמבחן סיבולת )

 כללי
 מטרה

 
מאמץ גופני בדרגה מסוימת בלי להראות דימני עייפות מבחן הסיבולת צריך להוות הוכחה שהכלב מסוגל לבצע 

רבים. במבנה גופו של הכלב יכול המאמץ להתבצע רק בעזרת ריצה, בה אנו יודעים על דרישות מוגברות 
מהאיברים הפנימיים, ובפרט הלב והראיות וכן איברי התנועה, אולם במאמץ זה באות לביטוי גם תכונות אחרות 

חייבים לראות בהתגברות על המשימה ללא קושי הוכחה לבריאותו של הכלב והמצאות כמו מזג וקשיחות. אנו 
 התכונות המבוקשות על ידנו.

 יש לוודא את זהותם של הכלבים לפני המבחן.
 

כללים שווים לכללים החלים מטעם ההתאחדויות הלאומיות על יתר המבחנים , חלים גם על אישור האירוע. 
 או בלוח היוחסין. יש לרשום את תוצאת המבחן ברשימת ההערכות. בפנקס הציוניםהמבחן נרשם 

 
עם הגשת הבקשה לקיום מבחן סיבולת מתחייב המבצע לערוך את מבחן הסיבולת בחודשי הקיץ רק בשעות לפני 

מעלות  88הצהריים המוקדמות או בשעות אחר הצהרים המאוחרות. מידת החום החיצוני לא צריכה לעלות על 
 צלזיוס.

פות במבחן סיבולת היא חופשית.. לא ניתן לתבוע את המבצע או את שופט העבודה בגין שום פגיעה ההשתת
 גופנית של הנוהג או הכלב.

 
 הרשאת הכלבים

כלבים ועד מספר מרבי של  1חודש. מותר לשתף במבחן ביום אחד לפחות  01הגיל המזערי למבחן סיבולת הוא 
תחייבת נוכחותם של שני שופטי עבודה. מסיבות בטחון מותר לכל כלבים מ 81-כלבים. במקרה של למעלה מ 81

 משתתף להציג רק כלב אחד.
הכלבים חייבים להיות בבריאות מלאה ומאומנים היטב. השתתפות של כלבים חולים, לא מספיק חזקים, כלבות 

 מיוחמות, הרות או מיניקות אסורה.
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ל שופט העבודה להשתכנע שהכלב נמצא במצב בתחילת המבחן מתייצבים המשתתפים אצל שופט העבודה. ע

רוח טוב. יש לשלול כלבים העושים רושם עייף או חוסר שמחה מהשתתפות במבחן. אם כלב מראה תוך כדי 
המבחן סימני התעייפות מוגברים או מגבלות אחרות יש להפסיק את המבחן של אותו כלב. ההחלטה היא בכל 

 .מקרה של שופט העבודה ולא ניתנת לערעור
 

 הערכה
 לא ניתנות נקודות וציונים, רק "עמד מבחן" או "לא עמד במבחן".

 
 שטח המבחן

המבחן צריך התבצע ברחובות ובדרכים שונים עד כמה שזה  אפשרי. באים בחשבון רחובות אספלט, מרצפות 
 ורחובות ודרכים לא מרוצפים.

 
 ביצוע מבחן הסיבולת

 קילומטר לשעה. 01עד  08קילומטר בקצב של  81מעבר מרחק של 
 

 אימון ריצה
בהתאם להוראות תנועה ברחוב, על הכלב לרוץ ריצה רגילה כאשר הוא קשור לרצועה בצד הימני של אופני הנוהג. 

יש להימנע מריצה מהירה מדי. הרצועה צריכה להיות מספיק ארוכה כדי לאפשר לכלב להתאים את עצמו לכל 
משיכה קלה ברצועה אינה שגיאה, אולם פיגור מתמיד של הכלב כן.  ( מותרים.springerמהירות. מתקני קשירה )

דקות. תוך זמן זה על שופט העבודה לבדוק סימני עייפות  01ק"מ יש לעשות הפסקה של  2אחרי שעברו 
ק"מ  1אפשריים אצל הכלבים. יש לשלול המשך השתתפות של כלבים עייפים במיוחד. אחרי ההפסקה יש לעבור 

דקות. במשך הפסקה זו יש לתת לכלב הזדמנות להתנועע בחופשיות. זמן קצר  81פסקה של נוספים ולעשות ה
לפני המשך תרגיל הריצה על שופט העבודה לבדוק תופעות עייפות או פצעי ריצה ברגלי הכלבים. יש להפסיק את 

שות הפסקה של השתתפותם של כלבים עייפים במיוחד או בעלי פצעים ברגליים. אחרי סיום תרגיל הריצה יש לע
דקות. במשך ההפסקה יש לתת לכלב הזדמנות להתנועע בחופשיות. על השופט לקבוע עתה אם הכלב מראה  01

 סימני עייפות או אם יש לו פצעי ריצה ברגליים.
 

השופט ומנהל התחברות ללוות את הכלבים אם אפשר על גבי אופניים או לנוסע אחריהם במכונית. יש לרשום את 
אים של הכלבים. ליווי הנבחרים על ידי מכונית הכרחי, כדי שאפשר יהיה להעמיס כלבים שמראים הקביעות המת

 שאינם עומדים במאמץ על המכונית ולהובילם הלאה.
 

 08ציון לא עמד במבחן ניתן כאשר הכלבים מראים תופעות עייפות יוצאות מן הכלל ולא יכלו לעמוד בקצב של 
 רבה.ק"מ/שעה, אלא צריכים זמן רב בה

 
 תרשימים:

 צורות של עקבות  •

 תרשים צעדים במשמעת     •

 הנחת החפצים     •

 מקלות הבאה     •

 נקודות סימון     •

 מכשירי קפיצה     •
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 IGP-9-ו IGP-0-צורות עקבות ל

 .הצורות המובאות להלן יכולות להיות גם בכיוון הפוך )תמונת ראי(
 

 
 

 IGP-3צורת עקבות 

 .)תמונת ראי( ךת להלן יכולות להיות בכיוון הפוהצורות המובאו
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 V-IFH צורת עקבות

 .V-IFH-צורת עקבות אפשריות ל

 

 
  



 
   FCI 8102-תקנות מבחנים של ה 58עמוד 

 

 

 FH – 0צורת עקבות 
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 FH-IGP-ו IFH-9צורת עקבות 

 
 :צורות עקבה אפשריות

 

A A A

  

 

A

      

A

           

A

 

 

A

                                      

A
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  זווית לשמאל      זווית לימין

 

 דרך חלופית להנחת החפץ       הנחת החפץ                                           

                                              

 פנייה חדה לשמאל        פנייה חדה לימין

                                  

 עקבה חוצה        פנייה חדה

 



 
   FCI 8102-תקנות מבחנים של ה 60עמוד 

 

 

 IGP -נספח ל

 סריקה

 
 

 יחהנקודות למניעת בר

 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
   FCI 8102-תקנות מבחנים של ה 69עמוד 

 

 
 מקפצה עם חלק עליון מסתובב

 ס"מ 81ס"מ, החלק העליון, המסתובב הוא  12החלק הקבוע של המקפצה הוא 
 

 

 
  



 
   FCI 8102-תקנות מבחנים של ה 63עמוד 

 

 

 
 

 משולש

 

 
 011המשולש מורכב משני קירות טיפוס ברוחב 

ס"מ מחוברים בחלקם העליון.  020ס"מ וגובה 
על הקרקע המרחק בין שני הקירות מספיק כדי 

ס"מ. כל שטח המשולש חייב  021ליצור גובה של 
להיות מצופה בציפוי מונע החלקה. במחצית 

קרשים )זיזים(  3העליונה של הקירות יש להתקין 
מ"מ. כל הכלבים במבחן  81/12לטיפוס בגודל 

 חייבים לקפוץ מעל אותם מתקנים.
 

 קפיצות ניסיון תוך כדי המבחן אסורות.
 
 

 
 
 

 מקלות הבאה

 0-IGP 9-IGP  3-IGP 

 

 גרם 8,111 גרם 0,111 גרם 111 מישור

 גרם 111 גרם 111 גרם 111 מקפצה

 גרם 111 גרם 111  משולש

 
 

 שרטוט מקל הבאה
 

ידי המארגן-רק מקלות הבאה שהוכנו על  
ידי כל המשתתפים.-מותרים לשימוש על  

אסורים.מקלות הבאה השייכים לנוהג   
 

בלבד. השרטוט המקל בתקנות אלה הנו דוגמ  
משקלים יתאימו, כי המקל המחבר יהיהחשוב שה  

ס"מ מהקרקע. 1עשוי עץ וכי יהיה רחוק לפחות   
 

 

 

 

 


