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 תקנון תערוכות -ההתאחדות הישראלית לכלבנות 
  222.4.2.התקבל באסיפה כללית של הי"ל בתאריך 

 09.07.2014באסיפה כללית של הי"ל התקבלו שינויים 

 424.2.4.2.-בתוקף החל מ

 

 :הגדרות לתקנון זה – ראשוןפרק 
   - 2 תערוכת כלבים.

 )להלן: הי"ל(אירוע שנערך באישור ההתאחדות הישראלית לכלבנות הינה  2א

  תכליתה הצגת כלבים גזעיים ושיפוטם2ו

 2כל התערוכות הנערכות ע"י מוסדות ההי"ל וחבריו יתנהלו בהתאם לתקנון זה  2ב

 5אם ישפטו בה לפחות ב ,א, בכל מובן שהותערוכת כלבים תחשב לתערוכה 2ג

 כלבים2

 בדיקת צורת הכלב בהתאם לתקן הגזע ומתן הערכה וציון  -בתערוכה  2 שיפוט.

 בכתב לפי רמתו של הכלב2 שיפוט הכלב יתבצע ע"י שופט צורה מוסמך2

 Federation Cynologique התקן הרשמי כפי שנקבע ע"י : -2 תקן הגזע 3

International  : להלןF.C.I 2 

הגוף הרשמי והנבחר של הי"ל האחראי על אישור תערוכות, פיקוח  –2 ועדת תערוכות .

 תערוכות הי"ל2ופיקוח על ניהול  ,בהתאם לתקנון זהעל ביצוע תערוכות מועדונים 

 ואחראי על ניהול התערוכה   ג רשמי מטעם הגוף מארגן התערוכה2נצי –2 מנהל תערוכה 3

 על פי תקנון זה לרבות דרישות חוקיות אחרות הנדרשות בעת קיום תערוכת כלבים2    

 

 סוגי תערוכות:  - שניפרק 

 וקה כלהלן:התערוכות תסווגנה בהתאם לחל2 .

 א2 תערוכה לאומית2   

 ב2 תערוכה בינלאומית2   

 2ופעוטות ג2 תערוכת גורים   

 ד2 תערוכה מיוחדת2   

 

 :הנ"ל .לסעיף  2 פירוט.

 :תערוכה לאומיתא2    

 וניתן  הי"להועדת תערוכות של 2 תערוכה לאומית הינה תערוכה שאושרה ע"י .א     

  ,JCAC, GCAC, VCACת ישראל )יולאליפו שונות תיולהעניק בה מועמדו           

           CAC2) 

 כלל הגזעים המוכרים את 2 תערוכה לאומית יכולה לכלול גזע אחד, מספר גזעים, או .א     

 ע"י ההי"ל2לשיפוט בארץ            

  / וגיםח2 תערוכה המיועדת לגזע אחד או לקבוצת גזעים, תיערך אך ורק ע"י 3א     

 מועדונים המאגדים בתוכם את הגזעים המשתתפים או באישורם2           

 קבלת 2 תערוכה לכלל הגזעים תוכל להתבצע ע"י כל אחד מחברי ההי"ל לאחר 2א     

 אישור ע"י הנהלת ההי"ל2           
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 :תערוכה בינלאומיתב2 

 וניתן להעניק  F.C.I -תערוכה אשר אושרה ע"י הנהלת ההי"ל והתערוכה בינ"ל הינה 2 .ב

 CACIB2בה בנוסף לתארים הלאומיים גם מועמדות לאליפות יופי בינלאומית:     

 F.C.I 2התערוכה תתקיים בהתאם לתקנון זה ותקנון התערוכות של 2 .ב

 התערוכה2 ביום ולפרסמו קטלוג להפיקחובה 2 בתערוכה בינלאומית 3ב

 שם הכלבים ושם בית הגידול, בקטלוג תופיע רשימת הכלבים המשתתפים בתערוכה:     

 מספריהם הקטלוגיים, התארים שלהם, שם ההורים ובית הגידול ומספרי הסגי"ר     

 כנית התערוכה ורשימת השופטים תובת המגדל, שם וכתובת הבעלים, תשלהם, שם וכ    

 בזירות ובזירה המרכזית2    

 וכן סמלי ההי"ל  בלועזית CACIB -ו F.C.Iעל כריכת הקטלוג יודפסו המילים הבאות:    

 F.C.I2 -וה   

 

 :ופעוטות תערוכת גוריםג2 

 לו2 תערוכה ם כלבים בכיתות גיל אמשתתפיהינה תערוכה בה  ופעוטות 2 תערוכת גורים.ג

 יכולה להתקיים כתערוכה עצמאית או כחלק מתערוכה לאומית או בינלאומית2זו     

 חודשים2 9עד  3כלבים מגיל יכולים להשתתף  ופעוטות 2 בתערוכת גורים.ג

 2לגילאים אלויוענקו ציונים ותארים המיוחדים  ופעוטות 2 בתצוגת גורים3ג

 

 :תערוכה מיוחדתד2 

 2 תערוכה מיוחדת הינה תערוכת כלבים שאינה שייכת לאחת הקטגוריות הקודמות ואשר .ד

 ההי"ל2 שלאושרה ע"י ועדת תערוכות      

 כמו גם תערוכת  ' לתקנון זה2הרוכה מיוחדת2 ראה נספח כתע, חרות אלוף האלופים ת2 .ד

 "תערוכת צעירים"2או  "כוכב קשישים"     

 , כובב תערוכה משותף 2 התארגנות מס' מועדוני גזע לביצוע תערוכה משותפת עם3ד

 ואינה דורשת אישור מיוחד של ועדת תערוכות2 ,שייכת לקטגוריה זו, מותרת      

 

 :הערות מיוחדות2 3

 : בעיקרון כל תערוכה 2F.C.I השתתפותם בתערוכה של  גזעים שאינם מוכרים ע"י ה א

 שאושרו )גזעים  .., כולל קבוצה F.C.Iכלבים מגזעים המוכרים ע"י ה כל הפתוחה ל   

 (CACIB2באופן זמני ושעדיין לא אושר להם תואר    

 להשתתף בתערוכות ( יורשה ..) גם לא בקבוצה  F.C.I2גזע שלא מוכר על ידי 2 .א  

 בתנאי שרשום בספר הגידול החיצוני2ל רק "היה        

 2 ל בגזע החדש ובתקן המאושר לו"הנהלת חבר השופטים תדאג לעדכון שופטי ההי2 .א  

 שופטי קבוצה או ספציפית, לו את הגזע יהיו רשאים לשפוט רק שופטים המוסמכים )       

 (שופטים מקיפים        
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 הליכי אישור תערוכה: - :ישלישפרק 

 ל "גוף המארגן תערוכה , יזמין את השופט על גבי טופס ייעודי של ההי 2.

 2(.ב ) ראה נספח    

 ילמשרדיום לפני מועד התערוכה  25 עד 2 הגוף המארגן תערוכה ישלח בקשה רשמית.

 ובה יפרט את הנתונים הבאים: ההי"ל    

 א2 סוג התערוכה 

  ועדים להשתתף בתערוכההמיב2 גזעי הכלבים 

 ג2 מיקום התערוכה

 ד2 מועד התערוכה 

 ה2 שם מנהל התערוכה 

 ו2 שמות השופטים

 ז2 שם הוטרינר האחראי

 ח2 סוגי החיסונים הנדרשים

 

 תוך בתענה תטופל ובקשה ה 2ועדת תערוכותההי"ל יעבירו את הבקשה ל משרד 32

  2השבועיים מיום קבלת    

 2את התערוכהלשפוט המוזמן של השופט  אסמכותיולוודא  ת ועדת התערוכובאחריות  א2

 מזכירות חבר השופטים2מאישור ועדת תערוכות תבקש  – י2 שופט ישראלב

 תבדוק את אסמכותיו של השופט באתר הייעודי לשם כך  ועדת תערוכות  -2 שופט זרג

 לקבלת ה הוועדתפנה 2 במידה ונמנע הדבר מכל סיבה שהיא, F.C.I2 -הפועל מטעם ה   

  אישור מהארגון הכלבני הרשמי בארץ בה הוא רשום2   

  למזכירות חבר ,גוף המארגן לועדת התערוכות  העתק מאישור2 משרדי ההי"ל ישלחו ד

 השופטים ולשופטי התערוכה עצמה2    

 הי"ל הבלוח התערוכות שבאתר התערוכה פרטי  את פרסם2 באחריות ועדת תערוכות לה

 ה2 עות לפני מועדשבו  2 לפחות    

 

 :תערוכת פתע2 2

 הבקשה ש למרות דת תערוכות לאשר קיום תערוכת פתעבמקרים מיוחדים תוכל וע2 .א

 2 בהחלטתה לאשר את הבקשה או הנ"ל בפרק זמן קצר מהנקבע בסעיף הוגשהלאישורה     

 ועדת תערוכות את נסיבות הבקשה וחריגותה2  שקולת לדחותה,    

 למועדון תערוכת פתע יותר מפעם אחת בשנה קלנדרית2    אושר בכל מקרה לא ת2 .א

 לא  ,שמארגן מועדון אחרבמידה וחלק מגזעי המועדון ישתתפו  בתערוכת פתע ואולם      

 2יחשב כתערוכת פתע של המועדון     

 בעלי הכלבים, המבקש יתחייב כי כל  /חוגרק אם המועדוןתאושר 2 תערוכת פתע 3א

 יקבלו  בתערוכה, החברים במועדונים המשתתפים בתערוכה, משתתפיםהגזעים המ      

 את המידע המלא על התערוכה טרם מועדה ויוכלו להירשם אליה2      

 

 : פרסום2 5

 עם קבלת האישור לעריכת התערוכה חייבת הנהלת התערוכה לפרסם את קיום     

 ם:ובו יכללו הפרטים הבאיבאתר הי"ל התערוכה בפרסום רשמי     

 א2 שם הגוף המארגן
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 ב2 מנהל התערוכה

 ג2 סוג התערוכה

 ד2 מועד ומקום התערוכה

 גזעיםה2 רשימת השופטים וה

 ו2 רשימת החיסונים הנדרשים

  2 מזכירות חבר השופטים תעביר למנהל התערוכה את רשימת המתמחים המורשים6

 ה2ימים לפני מועד התערוכ 3וזאת עד  בתערוכה להתמחות והמתוכננים    

 2 מנהל התערוכה יהיה אחראי בפני ועדת תערוכות על ביצוע התערוכה לפי תקנון זה2.

 : על מנהל התערוכה לקיים את כל הנדרש חובות ע"פ תקנות משרד החקלאות2 8

 השונות ובהקשר זה לקבל אישור לקיום התערוכה ע"י הוטרינר המחוזי ולדווח  בתקנות    

 2עודי רלוונטי, למשרד החקלאות עד שבוע טרם ביצועהעל קיום התערוכה, בטופס יי    

 

 ביצוע התערוכה - :רביעיפרק 

 

 2 עקרונות.

 2 לתערוכה ירשמו אך ורק כלבים בעלי תעודות יוחסין של ההי"ל, בעלי תעודות רישום א

 , F.C.I -של ההי"ל או תעודות זרות המוכרות ע"י ה / חיצוני של ספר גידול נילווה    

 מתעודת היוחסין שלהם מצוי במשרדי ההי"ל לפני תחילת התערוכה2 שהעתק     

 בתערוכת גורים, שהינה חלק מתערוכה לאומית או מיוחדת, תותר השתתפות גורים,2 ב

 שעדיין לא הונפקו להם תעודות, ובתנאי שהתקבל אצל הנהלת התערוכה אישור בכתב     

 ת בהליכי רישום2ממרכז הגזע או הצהרת בעל הכלב על כך שהתעודו    

 כלב בעל תעודת יוחסין זרה אשר מקום מושבו הקבוע של בעליו הוא ישראל, יוכל  2 ג

  2קבוע סגי"ר ויקבל להשתתף בתערוכה במידה ויהיה רשום גם בספר הגידול הישראלי    

 במידה ובעלי הכלב מבקשים להשתתף בתערוכה למרות שטרם סיימו את ההליך     

 ל הרישום בספר הגידול הישראלי, יאושר הדבר ואולם כל תואר בו יזכו הביורוקרטי ש    

 יוקפא עד לסיום הרישום2   

 :רישום ביום התערוכה 2 ד

  בתערוכה בינלאומית22 אסור .ד

 רישום ביום התערוכה מותר אך אינו מומלץ2 בתערוכה לאומית 2 .ד

 2וחסין מקורית של הכלבהצגת תעודות י חובת ,במקום יםרישום כלבמתבצע במידה ו    

 לא יוכלו להשתתף  ,/ פסולים לגידול לגידול בספר הגידול נקבע כי הם לא2 כלבים שה

    2בתערוכה   

 כל כלב המשתתף בתערוכה ייבדק ע"י הרופא הוטרינר הרשמי של התערוכה שיבדוק:2 ז

 2 תעודת חיסון כלבת ברת תוקף2.ז

 פרוו וירוס(2 הנהלת התערוכה מראש )כגון: 2 תעודות חיסון נוספות אשר נדרשו ע"י.ז

 או אין בידי  מדבקתבמחלה כי כלב נגוע מצא או יחשוד הרופא הוטרינר ו2 במידה 3ז

 מהמקום2 ירחיקו –הבעלים תעודות חיסון תקפות כנדרש      

 הנערכים ע"י ההי"ל  במופעים או בתערוכות  ,או אוזניים\זנב ו ץקצוה /השתתפות כלב2 ח

 בתקנות משרד בחוקי המדינה ובהתאם לנקבע  והינ רגונים החברים בהי"לוהא    

 2חקלאותה    

 כלב עם קולר דוקרנים, זמם או רתמה2בזירה 2 לא יישפט ט
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   ארגון:2 .

 פעילים( .)

 מנהל התערוכה א2 

  של כל התקנות הנקבעות בתקנון זה2 לשם כך ן2 מנהל התערוכה אחראי אישית לביצוע.א

 להיות אדם בעל ידע וניסיון בארגון תערוכות2 עליו     

 בתערוכה בינ"ל  מארגן התערוכה2 /חוגועד המועדוןיו"ר 2 מנהל התערוכה ימונה ע"י .א

 מינוי מנהל התערוכה הינו באחריות הנהלת הי"ל2      

 קבלת אישור רלוונטי מועדת תערוכות / חבר נהל התערוכה לוודא מ2 באחריות 3א

 והמקצים  את הגזעים הנשפטים בתערוכהשל השופט לשפוט  על הסמכתוהשופטים       

 2השונים בה      

 אסמכתו של שופט  פנה לקבלת אישור למזכירות חבר השופטים2י - ישופט ישראל -  .32א

 בתקנון השופטים הישראלי2 נקבעתזה            

 וועדת תערוכות כדי למנהל התערוכה פנה י - F.C.I -מארץ החברה ב -שופט זר - .32א 

 , ישירות או דרך ן הכלבני הרשמי בארץ בה הוא רשוםקבל אישור מהארגושזו ת           

 אסמכתו הרשמית של השופט במדינה בה  F.C.I22 -אתר השופטים המנוהל ע"י ה           

  הוא רשום, היא הקובעת את כשירותו של השופט לשפוט גזעים, קבוצות ומקצים           

 שונים2           

 : F.C.I -שופט זר מארץ שאינה חברה ב - 323א 

 FCI2בעבור תערוכות בינלאומיות: יש לנהוג כנקבע כתקנון            

 מנהל התערוכה לוועדת תערוכות כדי שזו פנה בעבור שיפוט בתערוכות לאומיות: י           

 2ץ בה הוא רשוםקבל אישור מהארגון הכלבני הרשמי בארת           

  ועדת תערוכות תחליט האם לאשר או לא לאשר את השופט, בעבור כל גזע וגזע אליו    

 מבקשים להזמינו לשפוט וזאת בהסתמך בנקבע באישור מחו"ל ובחינתו אל מול תקנון    

   FCI  2ותקנון השופטים הישראלי וכן בנסיונו של השופט בשיפוט הגזעים שבנדון 

 האנגלי יאושר במידה והינו   KCשל ה   Bהחלטת הועדה:  שופט ברשימה )קו מנחה ל   

 כלבים מהגזע הנדון(2 54.תערוכות ולפחות  4.בעל ניסיון שיפוט של    

 בכל מקרה אישור סופי ינתן רק אם תקבל מהשופט הצהרה כי הוא מתחייב לשפוט ע"פ    

 FCI2 -גזע של התקני ה   

 ל התערוכה לרווחת השופט והפעילים כולל אספקה 2 במהלך התערוכה ידאג מנה2א

 שוטפת של שתיה קרה וחמה, כיבוד קל2      

 2 מנהל התערוכה יעמיד לרשות הפעילים בזירה את הפריטים הבאים:5א

    הממולאים בפרטים הרלוונטיים והממויינים בהתאם לסדר  דוחות שיפוט - .52א    

 השיפוט2              

 (2במידה ומחולקים)ופרסים שונים  , גביעיםליותמד - .52א    

 כתיבה2כלי  - 523א    

 שלטי סימון למקומות ראשון שני ושלישי2 - 522א    

 2בהתאם לנדרש ומד גובהשולחן שיפוט  - 525א    

 אמצעי סניטציה שונים )ניר מגבת, מגבונים לחים(2 - .52א    

 ומנהל זירה2 שופט, מזכיר זירהות יעמיד לרשות השופט מזכיר2 מנהל התערוכה 6א
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 : זירה2 מזכירות ב

 לכניסת הכתות לזירה, לדאוג  תפקידה למיין את הדוחות ולהכין דוחות שיפוט בהתאם2 .ב

 לקבלת העתקי הדוחות עם הציונים, התארים וחתימת השופט ולהפיץ העתקים       

 למציגים2      

 ה של מסמכי המזכירות ולהכין רשימה סדוררישום מדויק של תוצאות השיפוט ב2 לבצע .ב

 הכלבים המיועדים לעלות לשלבי השיפוט השונים2      

 

 : שופט2 מזכיר ג

  2השופט את דו"ח השיפוט בשפה המקורית כפי שהוכתב ע"יבמדויק ירשום 2 .ג

 דו"ח שיפוט2 ג וכן יחתום על כלוריידאג שהשופט יעניק ציונים, תארים, ד2 .ג

 

 : המנהל הזיר2 ד

 ידאג להכנת הכיתה העומדת להישפט 2 .ד

 יהיה אחראי על הסדר וההתנהגות הנאותה של המציגים וכלביהם2 2 .ד

 

 ( כללי.)

 מנהל , מזכיר השופט, השופט להלן האנשים הרשאים להימצא בזירה בנוסף למציגים:2 א

 פטים מזכירות חבר השוע"י בכתב  השרואבשיפוט )רק אם התמחותו מתמחה , הזירה    

 נציג מטעם ועדת , מנהל התערוכה, צלם התערוכה , , טרם התערוכה(ההי"לשל     

 כל בעלי התפקידים בזירה יישאו על בגדם תג לזיהוי תפקידם2 תערוכות2    

 2 טפסי דוחות השיפוט יכללו את הפרטים הבאים:ב

 2השופט ושם2 שם הגוף המארגן, מיקום ומועד התערוכה .ב

  השיפוטת 2 הגזע וכית.ב

 2 מספר קטלוגי32ב

 2 תאריך לידה22ב

 קבוע או זמני )ס2ג2י2ר2 זמני ינופק לכלב אורח או לכלב המצוי בהליכי  ר2י2ג22 מספר ס5ב

 רישום בספר הגידול הישראלי ואשר בידיו המסמכים הרלוונטיים המאפשרים הליך      

 רישום זה(     

 2 הערכת השופט וחתימתו62ב

 2 ציון ודרוג2.ב

 באם ניתנו2 ,2 תארים8ב

 בשום אופן לא יכיל דוח השיפוט, באופן הגלוי לעיני השופט, פרטים נוספים למצויין 2 9ב

 נ"ל ואשר עלולים לחשוף בפני השופט מידע נוסף על הכלב הנשפט2ב     

 בהקשר זה יודגש במיוחד כי לא יחשף בפני השופט שם הכלב או בית גידולו, שם       

 או המגדל, ארץ מקור של הכלב וספר הגידול בו הוא רשום )ראשי או  הבעלים      

 2נילווה(      
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 דיווח על תוצאות תערוכה – (3)

 מנהל  באחריותבתערוכה לאומית ובינלאומית דיווחי תוצאות לאחר סיום התערוכה:  2א

  ( ולהעבירו לוועדת ג' )ראה נספחתארים, דיווח תוצאות וטופס למלא התערוכה     

 יובא אישור לא עמד מנהל התערוכה בלו"ז זה,  .יום מסיום התערוכה ..תערוכות תוך     

  2התארים בתערוכה להחלטת ועדת תערוכות    

 )ההתניה בסעיף זה אינה תקפה במידה והתערוכה מתנהלת תוך שימוש בתכנת    

 וצאות המקוונת של הי"ל המאפשרת עדכון מיידי של ספר הגידול בת התערוכות   

 התערוכה ואולם מנהל התערוכה נדרש למלא את הנספח על כל פרטיו האחרים ]למעט    

 טבלת תארים[ ולהעבירו לועדת תערוכות(2   

 ( וסגן מועמד CACIBבינלאומית )יופי  רשימת הכלבים שזכו במועמד לאליפות 2 ב

  -כות לאישור התועבר על ידי ועדת התערו ( R. CACIBבינלאומית )יופי לאליפות     

    F.C.I2 קטלוג כנדרש  התערוכה2 לרשימה יצורף מסיוםיום  94 -וזאת לא יאוחר מ 

 2התערוכה    

  שאר התארים הלאומיים  יעודכנו בספר הגידול 22 ג

 CACIB 2 -אינו זכאי ל / חיצוני כלב מספר גידול נילווה2 ד

 במהלך התערוכה2 יישלל  CACIBבמידה וכלב מספר גידול נילווה יקבל מהשופט 2 ה

 R.CACIB2 –תואר זה מהכלב לאחר התערוכה ויועבר ל    

 2 קיבל כלב ציון "פסול" בתערוכה, יירשם הדבר בספר הגידול2 נוהל הטיפול בפסילה זו ו

 נקבע בתקנון גידול של הי"ל2   

 

 נהלים2 3

 

 געת הנוהג ה כניסה לזירת השיפוט2ב2 על הנוהגים והכלבים להימצא בזמן המתאים א

  החובהדית של הנוהג2 עליו עלפתח זירת השיפוט הינה באחריותו הבלבזמן והכלב     

 לשים לב להתנהלות הזירה ולהתקדמות סדר השיפוט2     

  כניסתו של הנוהג והכלב אל תוך זירת השיפוט תתבצע רק לאחר שהוזמן לכך על ידי ב2 

 מנהל הזירה או השופט2    

   ,רה לאחר שהשופט סיים את שיפוט הכיתה, חלוקת הציונים והתאריםלזי הנכנס2 כלב ג

 אינו זכאי להישפט ואינו זכאי להחזרת דמי הרישום2 במידה והשופט מוכן לשפטו הוא    

 רשאי לכך והשיפוט יעשה לאחר גמר שיפוט הגזע ומתן התארים2 כמובן שכלב זה לא    

 ט בלבד2אלא בדו"ח שיפו יוכל לזכות בתואר כלשהו   

  להצטרףלבקש באמצעות מנהל הזירה , רשאי הנוהג באם שיפוט הכיתה לא הסתיים2 ד

 קבלת אישור מהשופט2רק לאחר  לשיפוט ויעשה זאת    

 לא יוחזרו עקב אי השתתפות למעט:לתערוכה 2 דמי רישום ה

 2 ביטול התערוכה2.ה

 רק באישור יינתן  –במידה ובעל הכלבה מחליט לבטל את הרישום 2 ייחום הכלבה ).ה

 וטרינרי(2והרופא ה    

 טרינרי(2ו)רק באישור הרופא הו 2 מות הכלב3ה

  ן2 האחריות לרישום כלב לכיתה המתאימה לו, נתונה בידיו של הרושם בלבד2 בכיתות בהו

 על בעלי הכלב להחליט לאיזו כיתה הוא מבקש לרשום את  גילאית, חפיפה מתקיימת   

 עשה זאת יוכנס הכלב לכיתה הנמוכה בסדר השיפוט2הכלב2 במידה ולא י   
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 ניתנים לשינוי2 רק אם יוכח  וואינקבוע הרכב כיתות השיפוט, כפי שפורסמו בקטלוג  2ז

  כי רישום זה מקורו בטעות טכנית, רשאי מנהל התערוכה להעביר ,במהלכה של תערוכה   

 כלב מכיתה אחת לאחרת2   

 2 בתערוכה וסדר שיפוט ת את רשימת השופטים2 להנהלת התערוכה הזכות לשנוח

 לערער אך ורק על טעות טכנית שנבעה ניתן  –2 ערעור על תוצאות תערוכה ט

  2של הכלבהערכה המרישום, חלוקה לכיתות או גורמים מטעים שאינם קשורים לעצם     

  יום מתום התערוכה2 2.על הערעור להיות מוגש עד     

 ת התערוכה ועדת ערעורים שתכלול את מנהל התערוכה ושני במקרה כזה תקבע הנהל    

 פעילים נוספים שיקבעו ע"י מנהל התערוכה2    

 

 השיפוט בזירה:ונהלי סדרי  - :חמישיפרק 

 

 2 חלוקה לכיתות:.

 ארם2והכלבים המשתתפים בתערוכה ימוינו ויחולקו בהתאם לגזעם, מינם, גילם ותא2 

 לזכרים ונקבות כדלקמן: הכלבים ישפטו בכיתות נפרדות    

 חודשיםBABY- 3-6  2 פעוטות2 כיתת .א  

 חודשיםPUPPY- 6-9  2  כיתת גורים2 .א  

 חודשים2  8.-9ניתן לרשום לכיתה זו כלבים מגיל   -JUNIOR כיתת צעירים 2 3א  

  2.-5. ניתן לרשום לכיתה זו כלבים מגיל -INTERMEDIATE  כיתת מתבגרים2 2א  

 אינם בעלי תואר אלוף ישראל2שבתנאי ם וחודשי        

 בתנאי חודשים ו 5.מעל ניתן לרשום לכיתה זו כלבים מגיל  -OPEN כיתה פתוחה 2 5א  

 שאינם בעלי תואר אלוף ישראל2       

 חודשים  5.מעל ניתן לרשום לכיתה זו כלבים מגיל  -WORKING כיתת עבודה 2 6א  

 F.C.I 2 -מוכר בה תואר עבודהובתנאי שהם בעלי         

 חודשים,  5.מעל גיל ניתן לרשום לכיתה זו כלבים  -CHAMPION כיתת אלופים 2 .א  

 מדינה  "אלוף2 ניתן לרשום לכיתה זו גם כלב בעל תואר ""בעלי תואר "אלוף ישראל        

 אלוף בינלאומי"2"ו/או  אחרת        

 שנים2 . גיל כלבים מעלו ניתן לרשום לכיתה ז - VETERAN כיתת קשישים2 8א  

 

 רק בכיתה אחת2 ,באותה התערוכה2 כלב יוכל להישפט ב

 ליו"ר ועדת לאחר מתן הודעה מתאימה  מארגן התערוכה רשאי  לאומיות2 בתערוכות ג

 תחת השם "כיתה  לאחד את כתת המתבגרים עם הכיתה הפתוחה תערוכות של הי"ל   

 פתוחה"2   

  –כיתת צעירים  :כיתות משנה .-הצעירים לחלוקת כיתת מאושרת 2 בגזעי רועה גרמני ד

  ותכיתאחת מיודגש כי כלב הרשום ל – חודשים 8.-.. -כיתת צעירים ו חודשים ..-9    

 כיתות אלו  .כיתת צעירים2 מנצחי לזכאי להתחרות רק על תארים הרלוונטיים  אלו    

 2)ראה להלן(  JCAC ארותהביניהם על  יתחרו   
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 :ים2 ציונ.

 שיפוט הכלב המוצג יקבע השופט את ציונו2  בתום

הוא שיקבע את המשך דרכו של הכלב בתערוכה2 בעיקרון רק כלבים שקיבלו את זה ציון 

 הציון מצויין ממשיכים להתחרות2

 :פעוטותו כיתות גוריםב ם2 ציוניא  

 VERY PROMISING 2 מבטיח מאוד.א     

 PROMISING 2 מבטיח.א     

 SATISFACTORY משביע רצון2 3א     

  DISQUALIFIED 2 פסול2א     

  2CANNOT BE JUDGED לא ניתן לשיפוט 5א     

 

 :בוגרות2 ציונים בכיתות ב

 יינתן לכלב המייצג את הגזע ולפי התקן, מרשים EXCELLENT - 2 מצוין.ב  

 בתכונותיו וחסר שגיאות משמעותיות2        

  נושא בלינתן לכלב המייצג את גזעו כהלכה אי VERY GOOD - 2 טוב מאוד.ב  

 שגיאות קלות2        

 יינתן לכלב המייצג את גזעו, אך יש לו פגם בולטGOOD 2 - 2 טוב3ב  

 יינתן לכלב המיצג את גזעו אך שגיאות מונעות ממנו  SUFFICIENT - 2 מספיק2ב  

 לשמש דגם לגזע2        

 ב אשר נמצאו בו שגיאות פוסלות לפי תקן יינתן לכל DISQUALIFIED - 2 פסול5ב  

 הגזע2       

 יינתן לכלב אשר לדעת השופט  CANNOT BE JUDGED - 2 לא ניתן לשיפוט6ב  

 דקו2ואינו מאפשר לבשאינו מוצג במצב תקין או        

  

 דירוג הכלבים בכיתה 32

מאד )בכיתות  בכל כיתה ידרג השופט את כל הכלבים שקיבלו את הציונים מצויין או טוב

2 במידה ויש יותר כלבים בכיתה, 3-.-.ומבטיח( בסדר , מבטיח מאד והפעוטות הגורים

 הינו חובה ויש לציינו בדוח השיפוט2הכלבים הראשונים  3מומלץ לדרג את כולם2 דירוג 

 

 :הניתנים במהלך תערוכה םתארי2 2

 נקבעו בתקנון:בהתאם לתנאים ש ,השופט להעניק את התארים שלהלן רשאיבכל כיתה 

 

 :ופעוטות גורים תארים בתערוכתא2   

 , זכר ונקבה, הפעוטות .יבחר מבין  -( Best baby - Bb הטוב בגזע ) פעוט2 ה.א  

 2שדורגו ראשונים בכיתתם ובתנאי שקיבלו את הציון מבטיח מאד        

 בה, שדורגו הגורים, זכר ונק .יבחר מבין  –( 2Best Puppy - BP הגור הטוב בגזע ).א  

 2ראשונים בכיתתם ובתנאי שקיבלו את הציון מבטיח מאד        

 2 במידה והתערוכה הינה של יותר מגזע אחד, יתחרו המנצחים הנ"ל בהתאמה על 3א  

 / הגור הטוב בתערוכה2 פעוטהתואר ה        
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 :תארים בתערוכה לאומית2 ב

רק לכלב הרלוונטי לכיתה וזאת  תוארה רשאי השופט להעניק אתבכל כיתות השיפוט  

 ודורג ראשון בכיתתו2 שקיבל את הציון מצוין

  בכיתת צעירים2 .מצוין  -2JCAC .ב

 )במידה ומתקיימת חלוקה לשתי כיתות צעירים כדוגמת הרועה הגרמני, יחולק התואר      

 בכל מקרה פעם אחת בלבד לכל מגדר(       

 בכיתת מתבגרים2 .מצוין  -2CW .ב

 בכיתה פתוחה2 .מצוין  -2CW 3ב

 בכיתת עבודה2 .מצוין  - 2CW 2ב

 בכיתת אלופים2 .מצוין  - 2GCAC 5ב

 בכיתת קשישים2 .מצוין  - 2VCAC 6ב

 

ניתן להעניק בהתאמה את התואר סגן מועמד, לכלב שקיבל  שלהן2 בכל אחד מהכיתות ג

 את הציון מצויין ודורג שני בכיתתו:

 א' הנ"ל(.)ראו הערה רלוונטית סעיף  צעירים2בכיתת  2מצוין  -2rJCAC .ג  

 בכיתת אלופים2 2מצוין  - 2rGCAC .ג  

 בכיתת קשישים2 2מצוין  - 2rVCAC 3ג  

 זוכה מבין בגזע צעיר הטוב ביותר תואר זה ינתן ה –( 2BJ הצעיר הטוב בגזע )2ג  

  הנקבהJCAC  2הצעיר וזוכת התואר   JCACהתואר      

 מתבגרים, כיתותכל אחת מההכלבים בלכלב הטוב ביותר מבין  -( CW) מנצח כיתה2 5ג  

 בנותנו תואר זה קובע השופט כי הכלב ראוי להתחרות על התואר  עבודה2ופתוחה,        

      CAC2 

 שזכו בתארים בכיתות  יםהכלבלכלב הטובה ביותר מבין  -( BDהכלב הטוב בגזע )  62ג  

 , עבודה, אלופים וקשישים2צעירים, מתבגרים, פתוחה        

 הכלבות שזכו לכלבה הטובה ביותר מבין  -( 2BB הכלבה הטובה בגזע ).ג  

 2וקשישים אלופים ,מתבגרים, פתוחה, עבודהצעירים, בכיתות  יםבתאר       

 תת יכב VCACהכלב שזכה בתואר יינתן למנצח/ת בין  -(2BV הקשיש הטוב בגזע )8ג  

 כיתת קשישות2ב VCACתה בתואר לכלבה שזכקשישים        

 כלבה וה BD הטוב בגזע כלבה יינתן למנצח/ת בין -(2BOB מנצח הגזע )9ג  

 BB2 הטובה בגזע       

 מהמין הנגדי, אשר התחרה על התואר יינתן לכלב/ה  -(2BOS מנצח המין הנגדי )4.ג  

 2ושלא זכה/תה בואשר  (BOB)מנצח הגזע         

 

 :ינלאומיתתארים בתערוכה ב2 ד

 פיםיוענקו בנוסף לתארים שפורטו בסעי F.C.I -בתערוכה בינלאומית שאושרה ע"י ה

 , גם תארים בינלאומיים:הנ"לב'+ג' 

 השופט רשאי להעניק תואר זה  –( 2CACIB מועמד/ת לאליפות יופי בינלאומית ).ד  

 בגרים, פתוחה, ים ביותר מבין מקבלי התארים בכיתות מתהטובוהן לנקבה לזכר הן         

 עבודה ואלופים2        

 להעניק תואר זה  השופט רשאי -(rCACIBסגן מועמד/ת לאליפות יופי בינלאומית )2 .ד  
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 2 )הן זכרים והן נקבות( CACIB -לאחר הכלב/ה שזכה ב .לכלב/ה שדורג/ה כמספר        

 שדורג שני בכיתת יודגש כי בעת התחרות על תואר זה יש לקחת בחשבון את הכלב        

 שלהלן הקובע את סדר השיפוט בזירה2 .המנצח2 פירוט נוסף ראו בסעיף       

 או  CACIBקשישים לא יתחרה על התואר צעירים או תת יכלב/ה מכיובהר כי 2 3ד  

       rCACIB2 

 

 ה2 תארים כללי:

 ו חייב לתת של השופט והוא אינהבלעדית מתן תארים נתון לשיקול דעתו יודגש כי 2  .ה 

 וגם אם  , גם אם היו בה כלבים שזכו בציון "מצוין"או במקצה כל שהוא תואר בכתה        

 לא נתן השופט לכלב תואר, לא יוכל הכלב להמשיך ולהתחרות על  2.דורגו כמס'         

 תארים נוספים2        

 ם באותה כיתה22 מתן ציון ותואר לכלב בכיתה אינו תלוי במספר הכלבים הנשפטי.ה  

 יזכה , VCACאו  JCAC, CAC ,GCACאחד מהתארים ב ,יחיד בגזע ,2 זכה כלב3ה  

 BOB2 אוטומטית גם בתואר מנצח גזע        

 

  –הנרשמים בספר הגידול  תארים 2 5

 ם:תארים המוענקים ע"י ההי"ל לצמיתות לכלב שעמד בקריטריונים הנדרשי

 :(Israel Junior Championתואר "אלוף ישראל צעיר" )ה2 א  

 משני שופטים שוניםJCAC  2  .יוענק לכלב שקיבל       

  :Israel Champion –" )אי"ל( אלוף ישראלהתואר "2 ב  

  .לפחות ע"י  (,CAC) פעמים מועמדות לאליפות ישראל 3יוענק לכלב אשר קיבל       

 2ל הי"לאחד בתערוכה בינלאומית ש CAC, מהם לפחות שופטים שונים      

 בתערוכה  CAC – פעמים מועמדות לאליפות ישראל 3כן יוענק התואר לכלב שקיבל       

 תערוכה בינלאומית2ב RCAC+ לאומית       

 יוענק באופן אוטומטי לאלוף בינלאומי ו/או לאומי שמקום  "אלוף ישראל"תואר ה2 ג  

 בתנאי שהכלב רשום ו GCAC2או  CACבמידה וזכה בתואר  ,מושבו הקבוע בחו"ל     

 חודשים מיום הגעתו  6 -בבעלות של מי שאינו תושב, וחזר לחו"ל תוך פרק זמן של כ     

 לארץ, ושהה שם תקופה של לפחות שנה2 בכל מצב אחר ישלל התואר2 התואר יוענק      

 לכלב עם עזיבתו את הארץ2     

 

 ( Israel Grand Champion" )ישראלי על-תואר "אלוף2 הד  

 , אחד מהם לפחות משני שופטים שונים GCACיוענק לכלב שקיבל שלושה 2 .ד    

 2בתערוכה בינ"ל         

 יוענק באופן אוטומטי לאלוף בינלאומי ו/או לאומי  "על ישראלי-תואר "אלוף2 .ד    

 םזכה קוד , אם כברGCACבמידה וזכה בתואר , מושבו הקבוע בחו"ל שמקום           

 לכן בתואר "אלוף ישראל"2 הדבר ייעשה בתנאי שהכלב רשום בבעלות של מי           

 חודשים מיום הגעתו לארץ,  6 -שאינו תושב, וחזר לחו"ל בתוך פרק זמן של כ         

 ישלל התואר2 התואר יוענק יושהה שם תקופה של לפחות שנה2 בכל מצב אחר          

 לכלב עם עזיבתו את הארץ2         

 יוענק לכלב אשר  (Israel Veteran Champion) "אלוף ישראל קשיש"2  התואר ה  

 משני שופטים שוניםVCAC 2 .קיבל        
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 ספר הגידול, בתעודת היוחסין של הכלב )לא רלוונטיות ב מויירש2 כל התארים הנ"ל ו  

 2המתאימלכלב מחו"ל(2 בעלי הכלב והמגדל יוכלו לרכוש במשרדי ההי"ל תעודה      

  הי"ל2ההזוכים בתארים השונים באתר את תדאג לפרסם  2 ועדת תערוכותז  

 פי דיווחים מוסמכים -מזכירות ספר הגידול תנהל "ספר אלוף ישראל" בו ירשמו על2 ח  

 מהנהלות התערוכות מועמדויות לאליפות ישראל2      

 וב' כתנאי לקבלת מועדון/חוג גזע רשאי לבקש דרישה נוספת כגון מבחן עבודה וכי2 ט  

 לאחר שמיעת תערוכות אישור הדרישה הנוספת יינתן ע"י וועדת  אלוף ישראל2תואר       

 המועדון2 נציג      

 2 לא יכול כלב לצבור תארים מעבר לנדרש2 זכה כלב במספר התארים הנדרש בתערוכה י  

 התואר הרלוונטי לאומית וטרם זכה במספר הנדרש בתערוכה בינלאומית כדי לקבל את      

 RESERVE2)ולהיפך(, יועברו התארים העודפים בהם יזכה בעתיד, לכלב שזכה ב      

 

 נוהל בחירת הכלב/ה הטוב/ה בגזע והענקת תארים: -2 סדר שיפוט בזירה 6

בעיקרון ישפטו ראשית כל כיתות הזכרים ויוענקו התארים הרלוונטיים למגדר זה א2 

ויוענקו התארים הרלוונטיים למגדר זה2 רק לאחר סיום ולאחר מכן כל כיתות הנקבות 

  שיפוט כל הכיתות יתקיימו מקצים בין מגדריים2

יועלו ע"י מנהל הזירה   BDתואר הלהענקת  -כיתות הזכרים כל לאחר סיום שיפוט ב2 

 הכלבים הבאים:

 בכיתת צעירים JCAC .מצוין 

 כיתת מתבגריםב CW .מצוין 

 בודהכיתת כיתת עב CW .מצוין 

 כיתת פתוחהב CW .מצוין 

 אלופים כיתתב GCAC .מצוין 

 בכיתת קשישים VCAC .מצוין 

 :לחלוקה ר דירוג זה יחולקו התארים הנותריםח2 לאהכלביםכל דרג את יהשופט 

השופט להעניק  רשאי ,כלב שדורג ראשון מבין מנצחי כיתות מתבגרים, פתוחה ועבודהל2 ג

 CAC2את התואר לשיקולו 

יתקיים מקצה נוסף לתחרות על התואר  CACה והעניק השופט את התואר במיד2 ד

rCAC 2 על תואר זה יתחרו מנצחי הכיתות שנותרו )והמצויינים בסעיף ג' הנ"ל( כשנוסף

 CAC2 -מכיתתו של הכלב הזוכה ב .יון מצויין צלהם הכלב הזוכה ב

 יתבקשו לעזוב את הזירהCAC  2זכו בתואר  שלאהכלבים  כלה2 

 CACIB2גם את התואר לשיקולו תערוכה בינלאומית, רשאי השופט להעניק ב2 ו

 2זה זכאי לתוארשנותר בזירה וש ,תואר זה יינתן לכלב הראשון בדירוג

יתקיים מקצה נוסף לתחרות על התואר  CACIBהתואר  והעניק השופט את2 במידה ז

rCACIB2 ב לא זכהעל תואר זה יתחרו הכלב ש- CACIB  הציון  שקיבל אתבכלב 

 CACIB2 -ב מכיתתו של הכלב הזוכה .מצויין 

יתבקשו  ,CACIBכל הכלבים שהתחרו אבל לא זכו בתואר בתערוכה בינלאומית, ח2 

 2לעזוב את הזירה

 BD2מדורג ראשון יזכה בתואר שנותר 2 הזכר ט
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י2 סדר שיפוט זה נועד לקבוע עובדה כי בכל מקרה לא, יבחר כלב כזכר הטוב בגזע אלא 

  מבין התארים הבאים:כלשהו זכה קודם לכן בתואר אם 

 JCAC, CAC, GCAC CACIB, VCAC 

 יועלו ע"י מנהל הזירה השונים, יםתארהלהענקת ו2 לאחר סיום שיפוט כיתות הנקבות יא

 יודגש כי סעיף י' הנ"ל תקף גם לנקבות2 הנ"ל2ח  –ב  פיםהכלבות בהתאם לנקבע בסעי

 BB2בה שנותרה מדורגת ראשונה תיזכה בתואר הנקבהתאמה לסעיף ט' הנ"ל: יב2 

 יג2 רק לאחר סיום השיפוט המגדרי יערכו תחרויות בין מגדריות:

 JCAC, יתחרו הזכר והנקבה שזכו בתארים BJהצעיר הטוב בגזע  ארולהענקת הת יד2

 2VCAC להענקת התואר הקשיש הטוב בגזע, יתחרו הזכר והנקבה שזכו בתארים טו

/  BBהזכר והנקבה שזכו בתארים יתחרו  BOS -ו BOBמנצח הגזע  2 להענקת התאריםיז

BD תאמה2בה 

 

 הזירה המרכזית -פרק שישי 

 מיקצים התחרותיים שלהלן:בתערוכה רב גזעית ייערכו בזירה המרכזית ה2 .

 בתערוכה הטוב ביותר הפעוט2 תחרות א  

 2 תחרות הגור הטוב ביותר בתערוכהב  

 בתערוכה ב ביותרתחרות הכלב הצעיר הטו2 ג  

 בתערוכה 2 תחרות הכלב הקשיש הטוב ביותרד  

 *2 תחרות זוגותה  

 *2 תחרות בתי גידולו  

 *2 תחרות קבוצות צאצאיםז  

 2 תחרות )גמר, במידה והתקיימו מוקדמות( נוהג צעירח  

 2BIG מנצחי קבוצות ט  

 2BIS כוכב התערוכה י  
 * הגדרות ראה להלן    

 

 הינו המלצה בלבד והנהלת התערוכה רשאית לשנותו בהתאם  נ"לה2 סדר השיפוט .

 2 בכל מקרה סדר השיפוט כפי שמפורסם על כך מראש לצרכים ובתנאי שהודיעה    

 בקטלוג התערוכה, הוא הקובע2    

 יתבצע ע"י שופט המוסמך לכך בהתאם לנקבע בתקנון שופטים  הנ"ל במיקציםהשיפוט 2 3

 FCI2דובר בשופט זר, בהתאם לנקבע בתקנון שופטים של במידה והמ הי"ל2השל     

 סגנים2 .-2 בכל מיקצה יבחר מנצח ו2

 בתערוכה רב גזעית יעלו לזירה מנצחי הגזעים ויתחרו כל גזע  -הנ"ל  4.+29 לסעיפים 5

 או החלוקה F.C.I 2 -חלוקת הקבוצות הינה חלוקת ה על המקום הראשון בקבוצה שלו2    

 די ועדת תערוכות 2המאושרת על י    

 2ואשר השתתפו בתערוכה השייכים לבעלים אחד ,זכר ונקבה, מאותו הגזעות: 2 זוג6

 של בית גידול אחד אשר מקורם רשום קבוצת כלבים מגזע אחד ומגידול  2 בתי גידול:.

 כלבים  5 ולכל היותר כלבים 3קבוצה זו תכלול לפחות  2המלטות שונותלפחות משתי     

 2בים להישפט באותה תערוכהאשר חיי    

 קבוצת כלבים מגזע אחד הכוללת אב וצאצאיו כאשר  - 2PROGENY קבוצת צאצאים 8

 הצאצאים הם בנים/ות לשתי כלבות לפחות, או אם וצאצאיה כאשר הצאצאים הם     
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 צאצאים אשר כולם חייבים להישפט  3-2בנים/ות לשני כלבים לפחות2 האב/אם יובילו     

 תערוכה2 באותה    

 

 נוהג הצעיר -פרק שביעי 

 ון זהלתקנ  ד'ראה נספח 

 

 השופט בתערוכה: :שמיניפרק 

 2 בתערוכה רשאים לשפוט שופטים פעילים לפי רשימת חבר השופטים ו/או שופטים .

 F.C.I2 -התקנוני מחו"ל המאושרים לשפוט לפי     

 ון זה2לתקנ .ב2 שופט מחו"ל יוזמן ע"י מילוי הטופס המצוי בנספח .

 אירוח והחזר הוצאות: 2 3

  כתוצאה ישירה מהשתתפותםהוצאות שנגרמו להם  הנהלת התערוכה תחזיר לשופטיםא2   

 התאם להצהרת השופט ובתיאום מראש וזאת בהתאם לנקבע בתקנון תערוכה בב      

      F.C.I2 2 

 לתקנון זה2 .בשופט מחו"ל ימלא טופס החזר הוצאות המצוי בנספח ב2   

  המקום בו מתקיימת2 יודגש באחריות הנהלת התערוכה להסיע את השופט מ/אל ג  

 הוצאות נסיעה כמקובל2לשופט התערוכה או להחזיר      

 2ארוחה2 במהלך התערוכה תדאג הנהלת התערוכה לספק לשופט שתיה חמה / קרה וד  

 

נושאים שנקבעו  2 השופט הוא הסמכות המקצועית העליונה בזירה בכל דבר ועניין למעט2

 הי"ל2המראש באחריות גורמים אחרים כגון מנהל התערוכה או ועדת תערוכות של 

 הערכתו של השופט אינה ניתנת לערעור2 

 

2 השופט יכתיב דו"ח שיפוט על כל כלב וכלב ללא יוצא מן הכלל, ידרגו בהתאם ויעניק 5

 2ובהתאם לתנאים שנקבעו בתקנון זה לו תואר לפי החלטתו

 עשה בצורה אחידה לגבי כל כלב וכלב2יהשיפוט  פןאו2 6

 לסרב לשפוט כלב מהסיבות הבאות: רשאי2 השופט .

 או ספורטיבי בזירה הציבורי והסדר את התקנון ו/או את ה2 התנהגות הנוהג אינה הולמת א  

 מחוצה לה2     

 2 הנוהג אינו שולט בהתנהגות הכלב2ב  

 2מחוץ לזירהכאשר הוא  ,נושך אדם/ 2 הכלב תוקף ג  

 2זירהל ץחומ ,2 הכלב תוקף ונושך כלבים אחריםד  

 צורתו של הכלב בניגוד למותר בתקן את 2 במידה והתגלה ע"י השופט ניסיון לשנות ה  

  F.C.I.2ובניגוד לנקבע בתקנוני ה  הגזע     

 ע לו 2 במהלך התערוכה, באחריות מנהל הזירה להביא לידיעת השופט כל מידע הנוג8

 והקשור לסעיפים הנ"ל2 השופט, כסמכות העליונה בזירה, הוא זה שיחליט על     

 התייחסותו למידע זה2 לאחר תום השיפוט, באחריות מנהל התערוכה להביא לידיעת     

 ועדת תערוכות, כל מידע, הקשור לסעיפים הנ"ל2 הועדה, בתוקף סמכותה תדון במידע     

 אם2ותקבע את החלטתה בהת    

  שימצא ע"י השופט כמראה, כל כלב F.C.Iבהתאם לנקבע בכל תקנוני הגזע של ה  92

 כל כלב המראה סימנים פיזיולוגיים או  ,ובנוסף מיםי תוקפנות או פחד מוגזנסימ    
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 לתת לו ציון השופט על –על פגיעה בבריאותו אנטומיים לא נורמליים המעידים     

 וח השיפוט את הסיבה לפסילה זו2על השופט לפרט בד 2"פסול"    

 

 א2 שיפוט יתבצע תמיד תוך כדי הכתבת דוח שיפוט לכל כלב וכלב2 42.

  כלבים 84 כלבים בשעה ועד 4. -לשפוט בקצב של יותר משופט ב2 אין לצפות מ      

 כלבים2 44.תן לתכנן שיפוט של עד ני, בתיאום מראשביום2           

 זה ללא הסכמה ברורה של השופט )סעיף זה תקף בתערוכות ג2 אין לחרוג ממספר       

 לאומיות בלבד(2         

 

 סמכויות ועדת תערוכות - תשיעיפרק 

 הי"ל2הזה הינו בנוסף למצויין בתקנון  פרק2 כל הנקבע ב.

  ספר הגידול2 לשם כךב לרישוםתארים ו ותתערוכ מאשרה2 ועדת תערוכות הינה הגוף .

 כות לבצע ביקורת במהלך תערוכות כדי לוודא את התנהלותן רשאית ועדת תערו    

 בהתאם לנדרש בתקנון2    

 בנושאים שלהלן:בעתירות שיוגשו בפניה 2 ועדת תערוכות תשב גם כועדת בדיקה 3

 די כ לשנות צורתו של הכלב ,לאחר סיום השיפוטהתגלה ניסיון נטען / במידה וא2   

 להשפיע על שיפוטו2      

 2כלבלתנו מתוך שגגה טכנית ניציון / תואר ה ונטען כי במיד2 ב  

 ג2 במידה ונטען על התנהלות / התנהגות בלתי ראויה מצד בעל כלב / מציג במהלך   

 תערוכה2     

 תקנון זה, על כל נספחיו2 על כלליד2 במידה ונטען על עבירה כל שהיא   

 בתה כוועדת בדיקה:על ידי וועדת תערוכות בשינושאים הנ"ל ה תבדיק לאחר2 2

 העדויות, עמדה המקיף את הטענות, העובדות,  מסמךאת החלטתה בהוועדה א2 תגבש   

 סיכומה המקצועי, והמלצתה2      

 ולסיים מבחינתה בזאת את הדיון בנושא2 העתירהלדחות את הועדה ב2 רשאית   

 לנזוף או להתריע בפני נשוא התלונה2 הועדהוג2 רשאית   

 הי"ל ההעמדה, קובלנה שתוגש לבית הדין של  מסמךלגבש קובלנה ע"ס עדה בוו2 רשאית ד

 ואשר תיוצג בו ע"י יו"ר ועדת תערוכות2    

 על נימוקים טכניים מבוססים, רשאית הועדה להעביר תואר מכלב  הנסמך2 רק במקרה ה

 שזכה בו לסגנו2    

 

 התנהגות והתנהלות מציגים - עשיריפרק 

 המחייב כל נוהג ומציג ,' לתקנון זהאפח לעניין זה ראו נס2 .

 כל נוהגי הכלבים בתערוכה ישאו תג עם מספר משתתף במקום בולט2 .

 על הכלבים להיות קשורים ומובלים ברצועה כל זמן היותם בזירה ומחוצה לה 2 3

 בגדרה / כלוב, כשאינו נשפט(השמור )למעט כלב     

 נים לכיוון התנועה2 אין להציג / להעמיד בעת שיפוט הכלבים בכיתה עליהם להיות פו2 2

 כלבים הפונים זה לזה2    

     F.C.I 2-( אסור בתערוכות בינלאומיות של ה2double handling ניהוג כפול )5

 בתערוכות לאומיות יאושר ניהוג כפול רק בתיאום ובהסכמה מוקדמת של השופט     

 שרשאי להציב את גבולותיו בנושא2    
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 :נספחים

 בתערוכות תקנון אתי לנוהגי כלבים –נספח א' 

 טופס החזר הוצאות לשופט מחו"ל -.מכתב הזמנה לשופט מחו"ל,  – . –נספח ב' 

 תוצאות תערוכה דיווח - .בקשה לתערוכה,  – .ים: טפס –נספח ג' 

 תקנון תחרות נוהג צעיר –' דנספח 

 תקנון ונהלים לתחרות אלוף האלופים –נספח ה' 

 מבדקי עבודה ואופי לכלבי ציד -' ונספח 
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 ' לתקנון תערוכותאנספח 

 תקנון לנוהגי כלבים בתחרויות יופי

 

 מבוא

 נספח זה לתקנון מגדיר את כללי הצגת כלבים בתערוכות יופי בכלל וכללי אתיקה בפרט2

מטרת הנספח לתקנון לקבוע מסגרת התנהלות והתנהגות של מציגי כלבים טרם הצגת 

 מהלך הצגתם, לפני ובמהלך התערוכה2 הכלבים בזירה וב

הכללים בנספח זה לתקנון יחולו על כל מציגי הכלבים חובבנים ומקצועיים כאחד, המציגים 

כלב/ים בתערוכות יופי המאורגנות במסגרת ההתאחדות הישראלית לכלבנות ו/או באחד 

 הארגונים החברים בה2

 

 חובת הנוהג כלפי הכלב ובזירה א2

יב לשים בראש מעייניו את רווחתו, בטחונו ושלומו של הכלב/ים הנוהג מתחי   .א2

טיפולו2 לרבות בזמן הובלת הכלב שבאחריותו אל ומאת   הנמצא/ים תחת השגחתו ו/או

מקום התערוכה2 אחריות זו תעמוד מעל כל שיקול עסקי או אישי של הנוהג2 האחריות 

ם אחר בו הנוהג מסתייע לשם הינה מוחלטת ואינה ניתנת להעברה לעוזר/מתאמן או כל אד

 טיפול או שמירה על הכלב2

הנוהג  לא יזרוק אוכל בזירה במזיד וידאג לאסוף אוכל שנפל מידיו או מפי הכלב     .א2

אותו הוא מציג 2 הנוהג לא יעקוף/ישנה/יחליף סדר הליכה/ריצה בזירה אלא אם קיבל על 

 כך הוראה או הרשאה מהשופט2 

דה יתרה כי הכלב אותו הוא נוהג לא יתקוף ו/או יתגרה בכלבים הנוהג יקפיד הקפ   3א2

 אחרים הן בזירה והן מחוצה לה2

הנוהג לא יפריע לנוהגים אחרים באמצעות חפצים רועשים/מצפצפים אלא אם קיבל    2א2

 על כך הרשאה מראש מהשופט בזירה2 

ת לכלבנות הנוהג מתחייב לפעול ולהתנהג על פי תקנוני ההתאחדות הישראלי   5א2

 F.C.I 2 -ולתקנוני ה

הנוהג מתחייב להתנהג באופן ספורטיבי, מכובד והוגן אל השופטים, מנהלי הזירה,    6א2

 אנשי המזכירות ואל  הנוהגים האחרים וזאת במשך כל זמן קיום התערוכה2

הנוהג ו/או בעל הכלב לא ישתמש באמצעים לא מוסריים ובלתי חוקיים העלולים    .א2

על התנהגותו של הכלב אותו הוא מציג, לרבות אמצעים להגברת המרץ של הכלב להשפיע 

המוצג על ידו2 הנוהג אף ימנע כל פעולה העלולה להיעשות על ידי בעל הכלב או מי 

מטעמו, אם ידע על כך טרם עת ויימנע מהצגת כלב שלדעתו נעשו עמו דברים מהסוג 

 המדובר, אם ידע על כך לאחר מעשה2

ג ו/או בעל הכלב לא יעשה פעולה כלשהי העלולה להתפרש כהתעללות בכלב, הנוה   8א2

אפילו למרעית עין וזאת בתוך ומחוץ לזירה ובמהלך כל התערוכה2 הנוהג אף ימנע כל 

הכלב או מי מטעמו ויימנע מהצגת כלב שלדעתו  פעולה כזו העלולה להיעשות על ידי בעל

 נעשו עמו דברים מהסוג המדובר2

ג ו/או בעל הכלב  לא ישנה את מראהו החיצוני של כלב באמצעים אסורים כמו הנוה   9א2

ושימוש בספריי שיער או דבקים או גיר או כל חומר  אשר אמור  צביעת כתמי צבע

כמו כן ימנע הנוהג כל פעולה כזו העלולה  לטשטש או לשנות  לצורך הסתרתם וכו',

 הצגת כלב 2להיעשות על ידי בעל הכלב או מי מטעמו ויימנע מ
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 שופט                                        -יחסי נוהג ב2

הנוהג לא יארח שופט בביתו או בכל מקום אחר לפני התערוכה וכן לא ייסע עם    .ב2

 לתערוכה2 שופט

הנוהג לא יפנה אל השופט ולא ישוחח עמו על כל נושא במהלך  התערוכה אלא אם    .ב2

 ט  בשאלה   ספציפית2 התשובה תהיה עניינית, לעצם השאלה ובקצרה 2פנה אליו השופ

הנוהג או בעל הכלב לא יתרועע עם שופטים לפני ובמהלך התערוכה וימנע מסממני    3ב2

 קירבה וחברות פומביים עד לסיומה המלא של התערוכה

בכל בקשה ו/או פניה של הנוהג לשופט בעת השיפוט בזירה, תיעשה אך ורק    2ב2

 ובנוכחותו באמצעות מנהל הזירה

 שופט לא יופגש עם כלבים אותם הוא אמור לשפוט טרם הצגתם בזירה2   5ב2

 

 לבוש  ג2

הנוהג יקפיד על לבוש והופעה הולמים המכבדים אותו ,את השופטים וכלל באי   .ג2

 התערוכה2

 

 נהלי ניהוג ד2

יבה שהיא,למעט ממנהל הנוהג אינו רשאי לבקש לדחות שיפוט בגזע מסוים מכל ס  .ד2

 התערוכה בלבד2 אין להפנות בקשה זו לאף גורם אחר, לבטח שלא בזירת השיפוט

נוהג היודע טרם התערוכה כי עליו להציג מספר גזעים, רשאי להגיש  מראש להנהלת   .ד2

התערוכה את רשימת הגזעים שבכוונתו להציג בתערוכה ולבקש התחשבות לגבי סדר 

 השיפוט2

( ו/או העמדת כלבים בזירה פנים אל פנים  DOUBLE HANDLINGכפול )ניהוג   3ד2

בתערוכות חוג/ים במידה והנוהג או בעל הכלב מבקש בינלאומיות2  אסורה בתערוכות

לבקש על כך אישור מראש מהנהלת  לבצע בזמן הצגת הכלב בזירה ניהוג כפול, עליו

הדבר ברור וידוע  ודא כיהתערוכה2 זו מצידה תבקש על כך אישור מהשופט במקום ותו

 לכלל הנוהגים המשתפים בתערוכה זו2

השופט ו/או מנהל הזירה רשאים להוציא מהזירה  כלב שמציגו לא מצליח להשתלט   2ד2

מגלה סימני תוקפנות המסוכנים לכלבים אחרים ו/או בני אדם הנמצאים  עליו עד כי הכלב

 בשטח הזירה או מחוצה לה2

 

 ענישה ה2

לועדת תערוכות בעל כלב אשר יפר את כללי תקנון זה2 ניתן להגיש תלונה נוהג או   .ה2

 של הי"ל ביושבה כועדת בדיקה2 בהתאם לנקבע בפרק ה' לתקנון תערוכות2

 של הי"ל2 ועדת תערוכות רשאית לגבש קובלנה מקצועית שתופנה לבית הדין .ה2

 כחייב בדין:להלן העונשים שרשאי להטיל בית הדין במידה ומצא את הנתבע  3ה2

 נזיפה 

 ביטול תארים שקיבל הכלב בתערוכה שבנידון 

במספר תערוכות שעורכת ההתאחדות הישראלית לכלבנות  איסור השתתפות המציג

 במדינת ישראל  F.C.Iוהגופים החברים בה וכן תערוכות המעניקות תארים של 
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קצוב עד שנה   ןאיסור השתתפות כלב או כלבים  בתערוכות או במספר תערוכות  למשך זמ

 וכל זאת בהתאם לחומרת ההפרה של כללי התקנון2

 

 האינטרנט שלה כל החלטה רההתאחדות הישראלית לכלבנות תירשום ותפרסם באת  2ה2

הקשורה לתלונה שהוגשה נגד הנוהג או כלבו שהפר את כללי התקנון  של ועדת הבירור

 ת השונותהפיקוח   שלה על  התערוכו ותפעל לאכיפת ההחלטה במסגרת

במידה וועדת התערוכות של הי"ל מחליטה שלא להגיש קובלנה מקצועית לבית הדין  5ה2

 של הי"ל, רשאי מי שנראה נפגע מכך להגיש ערר על החלטתה בפני בית הדין של הי"ל2

 

 הערות כלליות

נספח זה הינו חלק בלתי נפרד מתקנון התערוכות של הי"ל וההתייחסות אליו תהיה כאל 

 נון לכל דברכללי תק
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 מחו"ל מכתב הזמנה לשופט – .נספח ב'                                               

Judging Invitation                                 The Israeli Kennel Club 
Dear __________________________________________________ 

Referring to the previous contact _____________________________ 

We have the pleasure to invite you to judge at our championship dog show 

( ) International all breed show                                    ( ) indoors 

( ) National club show _______________                     ( ) outdoors 

Organized by permission of the Israeli Kennel Club (IKC) 

DATE __________________ PLACE _________________ ISRAEL 

You’ll find the preliminary list of breeds enclosed, the final list will be 

confirmed later. We ask you kindly to inform us if you have any wishes 

about the breeds you would like to judge. We also ask you to mention, if 

you are going to judge in Israel in the near future (breeds , place ,date) . 

We ask you kindly to inform us the maximum number of dogs you will 

judge per day: 

I prefer to judge  ( ) 80   ( ) 90  ( ) 100  dogs/day 

Language ______________________ 

 

 

Travelling arrangements 

( )  The show committee will make the arrangements. 

The show committee will arrange details and schedule with the 

judge's consent 

( )  I prefer to arrange my travelling on my own 

Please note that the tickets should be booked by the most 

advantageous alternative (within the limit of apex-price)  and with 

agreement of the show committee. 
 

 

 

1
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On behalf of the show committee: 

Place _____________________ date ________________________ 

Name in block letters _____________________________________ 

Tel/mobile _______________ e-mail _________________________ 

Address _______________________________________________ 

Signature ____________________________ 

 

 

We ask you to reply by the ___/____/20___  

 

Thank you for the invitation, 

( ) I am able to accept the appointment; ( ) I am unable to accept the 

appointment 

I agree to judge all breeds / final competitions mentioned in this 

invitation. 

Note __________________________________________________ 

Place ____________________ date ______________________ 

Tel/mobile _________________ e-mail ________________________ 

Address ________________________________________________ 

Signature ________________________________ 

 

Please send the filled form to the above address  

Keep the copy for your use. 
 

 

 

 

 

 
2
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 טופס החזר הוצאות לשופט מחו"ל – .נספח ב'

 

                       Travel expenses for judges 
The Israel Kennel Club - IKC    ***    Invitation by the: 

 

Judge's name  

E-mail  

Show venue  --- 

Date & time 

of departure 

 Date & time 

of return 

 

    

Reimbursement is requested in _______ (please state currency) 

   Amount 

Flight ticket From    To   

Bus  From    To   

Taxi  From    To   

Parking  --- ---  

Other 

expenses 

  

Day fee    

   

Total amount  ***  

 

 

   

Date:  Signature   
 

 

 

 

 

 

 

For internal use 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

תיעוד ורישום פרטי  

 התשלום והמשלם
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 בקשה לתערוכה לאומית – .נספח ג'

 

 ועדת תערוכות -הי"ל אל: 
 

 מאת: ______________________
 

 חוג/מועדון: ___________________
 

 

 תארים בתערוכה בקשה לאישור הענקתהנדון: 
 

 סוג התערוכה: ___________________________________________________ 2.

 

 גזעי הכלבים הנשפטים: ____________________________________________ 2.

 

 מיקום התערוכה: __________________________________________________ 32

 

 _________________________מועד התערוכה: __________________________ 22

 

 שם מנהל התערוכה: _______________________________________________ 52

         

 : ____________________________נייד: _____________________    קווי טלפון        

 

 שמות השופטים: __________________________________________________ 62

        

                                ________________________________________________________________ 

   לשופט מחו"ל שם מלא באנגלית וארץ מוצא        

 אם יש יותר משופט אחד נא לציין את הגזעים שכל אחד שופט        
        

 ______________________האחראי: _______________________  רהווטרינשם  2.

 

 סוגי החיסונים הנדרשים: ___________________________________________ 82

 

 : _____________________________________________ פקס למשלוח האישור 92

 

 רצ"ב טופס היתר מופע לתערוכות כלבים חתום כנדרש2 42.

 

 על פי פקודת הכלבת2 מנהל התערוכה מתחייב לקבל אישור לקיום תערוכת כלבים 2..

 

מנהל התערוכה מתחייב למלא אחר כל החוקים התקנות וההיתרים הנדרשים על פי החוק והתקנות  2..

 ממארגן ארוע2

 

 

 שם מנהל התערוכה: ___________________________________________

 

 חתימת מנהל התערוכה: _________________________________________     
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 טופס דיווח תוצאות תערוכה לאומית – .נספח ג'

 
 

 דוח תוצאות תערוכה

 _________________      שם התערוכה:    _______________        מועדון חוג:

 _______________מיקום התערוכה:__     ______________ תאריך התערוכה:

 ______________________________שם השופט / שופטים: ____________

 
 לשלוח העתק דו"ח שיפוט חובה -כלבים שנפסלו בתערוכה

 גזע סגיר מין שם הכלב סיבה שופט

      

      

 

 
 *** במידה והתערוכה ממוחשבת דרך מערכות הי"ל, אין צורך למלא את הטבלה מטה

 כן חובה למלא את כל הטבלאות / הסעיפים האחרים       

 

 _______________גזע_____________       שופט_______

 

 תואר מין 2ר2י2ג2ס שם הכלב בעלים

 JCAC זכר   

 rJCAC זכר   

 CAC זכר   

 rCAC זכר   

 GCAC זכר   

 rGCAC זכר   

 VCAC זכר   

 rVCAC זכר   

 JCAC נקבה   

 rJCAC נקבה   

 CAC נקבה   

 rCAC נקבה   

 GCAC נקבה   

 rGCAC נקבה   

 VCAC נקבה   

 rVCAC נקבה   
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 גזע_____________       שופט______________________

 

 תואר מין 2ר2י2ג2ס שם הכלב בעלים

 JCAC זכר   

 rJCAC זכר   

 CAC זכר   

 rCAC זכר   

 GCAC זכר   

 rGCAC זכר   

 VCAC זכר   

 rVCAC זכר   

 JCAC נקבה   

 rJCAC נקבה   

 CAC נקבה   

 rCAC נקבה   

 GCAC נקבה   

 rGCAC נקבה   

 VCAC נקבה   

 rVCAC נקבה   

 

 

 _____________________________ גזעים שנשפטו אך לא הוענקו בהם תארים

 

 _________________  ________________ כלבים מחו"ל שניצחו כיתת אלופים
 )יש לצרף העתק תעודה והעתק תעודת אלוף(

 

 ח________________ כמות הכלבים בתערוכה____________ תאריך הדיוו

 

 מנהל התערוכה_______________ חתימה________________________    
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  –' לתקנון תערוכות דנספח                                              

 נוהג צעירה

 
 ליגת הנוהג הצעיר .1

ית, החל מהתחרות שאחרי הגמר של השנה ליגת הנוהג הצעיר תתקיים במהלך שנה קלנדר

 הקודמת2

 :במסגרת הליגה, יחולקו המשתתפים לשלוש קבוצות גיל

 3.עד  8בני  –צעירים 

 8.עד  3.בני  –בוגרים 

 שזו שנתם הראשונה בליגה, לפי בקשתם 8.עד  8בני  –מתחילים 
 :התחרות בליגה בוחנת .2

 וניה ושיתוף פעולה בין המציג בין הילד לכלב "הרמושיתוף הפעולה את הקשר  א(

 כלבו" ל           

הנוהג להציג את כלבו, בעמידה ובתנועה, בהתאם למקובל בגזע הפרטנית את יכולת  ב(

 גה ספציפית של הכלב בהתאם לגזעו"2"הצ

  תוך שמירת קשר עין עימו2 את יכולת הנוהג לעקוב אחר הוראות השופט ג(

 התמצאות בה2 ד(        עירנות למתרחש בזירה ו

 את התנהגות הזירה של הילד, כולל לבוש שמתאים לתנאי השטח ולכלב (ה

 הצגת המנשך של הכלב (ו

 בשילוב עם כלבים אחרים בזירה2הצגת כלבו של המציג  (ז

 ח(       יכולת להציג כלבים מגזעים אחרים ושל נוהגים אחרים2

יעילות מקצועית ב למציגו, ג הצעיר המשלב הרמוניה בין הכללבוש הולם של הנוה (ט

 2אסתטיקהו

 בקיאות וידע בנושאים כלבניים הקשורים להצגת כלבים בתערוכה2 י(      

 
 :מהלך התחרות .3

 62-.הנוהגים הצעירים ייכנסו לזירה בקבוצות של  א(

 השופט יבחן את כל המשתתפים בשלושה תרגילים בתנועה וכן בהעמדת הכלב ב(

 חן, רשאים הנוהגים האחרים לתת לכלביהם לנוחבזמן שאחד הנוהגים נב ג(

השופט ייתן לכל המשתתפים בזירה לבצע את אותם התרגילים, אך רשאי להחליף  ד(

 תרגילים מקבוצה לקבוצה

 השופט ייתן לכל משתתף ומשתתף ניקוד בטופס הייעודי )נספח א'( ה(

 סכם את הנקודות2בסיום בחינת הקבוצה שבזירה, יאסוף מזכיר הזירה את הדוחות וי (ו

בסיום כל קבוצת גיל, יימסרו למשתתפים התוצאות וחמשת בעלי הציונים הגבוהים  (ז

 ביותר יעלו לשלב הגמר2

שלב הגמר ייערך עבור כל קבוצת גיל בנפרד, לא יינתנו נקודות והשופט רשאי  (ח

לתת לכל משתתף שני תרגילים לבד, תרגיל אחד במשותף עם נוהג/ים אחר/ים 

 אחד בהחלפת כלבים2 ותרגיל

בסיום השלב, ימקם השופט את שלושת הנוהגים המנצחים על פי שיקול דעתו  (ט

 די2עהבל
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 כללי התנהגות .4 

 המשתתפים לא יפריעו זה לזה במהלך התחרות2 א( 

 המשתתפים לא יזרקו אוכל בזירה  ב(

 המשתתפים יקבלו את החלטות השופט ברוח טובה ג(

יעוץ מחוץ לזירה במהלך התחרות )מותר לעודד אבל אסור למשתתף אסור לקבל י ד(

 לתת הוראות(

 ל להשתתף בתחרות 2משתתף שאיחר לשיפוט לא יוכ ה(

 משתתף לא ישוחח עם השופט אלא אם השופט פונה אליו2 ו(

 –תוך כדי שיפוט ואם יעשו כן לפני או להורים ומלווים אסור לפנות אל שופט  ז(

 הילד ייפסל

 
 ניקוד .5

כל חמשת כל משתתף יקבל ניקוד על חמישה פרמטרים2 השופט חייב לתת ניקוד ב א(

 הפרמטרים2

 4.בנוסף לניקוד הזה, יקבל המשתתף שזכה במקום הראשון בקבוצתו תוספת של  ב(

 2 5והמקום השלישי  .נקודות, המקום השני 

 ינהלו רישום שוטף של הניקוד2 הליגה ואדם נוסף שייבחר לצורך כךר "יו ג(

 
 תחרות הגמר .6

בין חודש דצמבר לינואר אך לא יאוחר ממועד הרישום תחרות הגמר תתקיים  א(

 קראפט'ס2 ל

 התחרות תתקיים בשני שלבים: שלב ראשון וגמר2 ב(

גיל שקיבלו את הניקוד המצטבר הת וישתתפו בתחרות עשרת הילדים מכל קבוצ (ג

 גבוה ביותר שלהם2 התחרויות שבהן קיבלו את ניקוד ה ארבעהגבוה ביותר ב

יהיו רשאים לייצג את ישראל בחו"ל, כאשר הראשון ייצג את  המנצחים בגמר (ד

 ההי"ל בקראפט'ס שבאנגליה; השני באליפות העולם והשלישי באליפות אירופה2

שופטים, רצוי שאחד מהם יהיה מחו"ל ומומחה לשיפוט נוהג  ארבעהבגמר ישפטו ה(      

 צעיר2

את ישפוט כל שופט ישפטו שלושה שופטים כאשר רות הגמר תחשלב הראשון בב (ו

 אחת הקבוצות בשעה ששני השופטים האחרים מעניקים למשתתפים ניקוד משלהם2

בסיום השלב הראשון, יסוכמו נקודות שלושת השופטים עבור כל המתחרים  (ז

  המתחרים בעלי הניקוד הגבוה ביותר בשלב המוקדם יעלו לגמר2 ארבעתו

לפי  המתחרים שעלו לגמר ארבעת לבדו וימקם את  הרביעי שופט שפוט הבגמר, י ח(

שאר המתחרים ידורגו מהמקום החמישי ואילך על פי הניקוד שקבלו  ראות עיניו2

 בשלב הראשון2

 
 שופטי הנוהג הצעיר .7

 קיים קורסי הסמכה לשופטי נוהג צעיר2רשה לכלבנות של ההי"ל, להמדבאחריות  א(

ומעלה והשתתף בליגת הנוהג  8.מדות לקורס זה כל אדם שגילו רשאי להגיש מוע ב(

ומעלה ולא השתתף  5.כל אדם שגילו  ר במשך שנתיים ברציפות לכל הפחות,הצעי
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בליגת הנוהג הצעיר במשך שנתיים ברציפות אך יש לו רקע של לפחות שלוש שנים 

 כל אדם שהוסמך כשופט גזע או כשופט עבודה של ההי"ל2  ,בהצגת כלבים

והיא  הנהלת ההי"למועמדות של מועמדים שאינם שופטי גזע או עבודה תוגש ל ג(

 חליט אם לקבל את המועמד2תדון בה ות

לאחר קורס השיפוט הראשון, רק שופטים ישראלים בעלי הסמכה יורשו לשפוט  ד(

 את ליגת הנוהג הצעיר2 הדרישה אינה חלה על שופטים מחו"ל2

 

 ל מנת לשפוט נוהג צעיר במיומנות המתאימה2הקורס ילמד את כל הדרוש ע ה(

 ו(          שיפוט גמר נוהג הצעיר יתקיים ע"י שופט צורה מוסמך2
 מדריכים .9

תכשיר מדריכים מבין משתתפי הליגה בקבוצת הבוגרים וכן חברים  מדרשה ה א(

 בוגרים אחרים2

ות, תקנונים המדריכים יעברו קורס שבו ילמדו את עקרונות הצגת הכלבים, התנהג ב(

 וכו' על מנת שיוכלו לבצע את פעילות ההדרכה לנוער ולמבוגרים2

 תעודד בוגרי המדרשה לכלבנות לעבור את קורס המדריכים2 ההי"ל ג(

 
 פעילויות נוספות .11

 קיים מפגשי הצגת כלבים סדירים במקומות שונים בארץ2באחריות מנהלת הליגה ל א(

את כלל חברי ההי"ל המעוניינים ללמוד  פטיםם ושובמפגשים אלו ילמדו מדריכי ב(

 רשאית לגבות תשלום תמורת ההשתתפות2 הי"לכיצד להציג את כלבם2 ה

 תקיים פעילויות אחרות לצורך גיבוש חברתי ועידוד ההשתתפות2 מנהלת הליגה ג(

 
 כספים וספונסרים .11

 מנהלת הליגה תגיש להנהלת ההי"ל הצעת תקציב )הכנסות והוצאות( א(

 את מחיר ההשתתפות בתחרויות הליגה ובשאר הפעילויות תקבע הנהלת ההי"ל2 ב(

 בספונסרים בתאום ובאישור הנהלת ההי"ל2 רמנהלת הליגה רשאית להיעז ג(

כל הכספים שיתקבלו כתוצאה מפעילות הליגה ישולמו במשרדי ההי"ל וישמשו  ד(

ם ולפעילים, פרסים לכיסוי ההוצאות הכרוכות בארגון וניהול הליגה, מתנות לשופטי

 למשתתפים ולמנצחים וכל זאת בהתאם להצעת התקציב2

 
 מנהלת הליגה .12

 הליגה תתנהל תחת חסותה של ועדת חינוך ומדרשה2 א(

מיו"ר המדרשה ועוד שני חברים שיצורפו לשם כך הנהלת הליגה תהייה מורכבת  ב(

 להנהלת המדרשה בדרך של מינוי2

ומעלה והשתתף בליגת  8.הליגה כל אדם שגילו  להגיש מועמדות לניהול רשאי ב(

ומעלה ולא  5.כל אדם שגילו  ר במשך שנתיים ברציפות לכל הפחות;הנוהג הצעי

השתתף בליגת הנוהג הצעיר במשך שנתיים ברציפות אך יש לו רקע של לפחות 

כל אדם  ו פעיל במועדון/חוג החברים בהי"ל;שלוש שנים בהצגת כלבים ו/א

זע או כשופט עבודה של ההי"ל2 על המועמד להיות חבר שהוסמך כשופט ג

  במועדון/חוג החברים בהי"ל2

 ה(     פעילות הליגה תהיה כפופה לביקורת מבקר ההי"ל2
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 לתקנון תערוכות ה'נספח                                                        

 תקנות לתחרות "אלוף האלופים"

  

ם" נועדה לבחור את הכלב הבולט של השנה. התחרות תתקיים תחרות "אלוף האלופי .1

 לקראת סוף כל שנה קלנדרית והמנצח יוכרז אלוף האלופים של ישראל לשנה זו.

במידה ותתקיים תחרות בינלאומית תואמת בשנה שלאחר מכן, המנצח הוא זה שייצג את  .2

ג את הי"ל בחו"ל הכלבנות הישראלית בחו"ל. במידה והכלב הזוכה מוותר על הזכות לייצ

 תעבור זכות זו לסגנו הראשון וכך הלאה עד לסגן הרביעי.

רשאי להירשם לתחרות כל כלב בבעלות ישראלית ואשר מתגורר דרך קבע בישראל ושהשיג  .3

 את התואר "אלוף ישראל". בהתאם לתקנון התערוכות של הי"ל.

 אחד לפחות מחו"ל. את התחרות ישפטו שלושה שופטים, כולם שופטים מקיפים, רצוי שופט .4

מכל שופט,  111עד  1-במקצה הראשון, יישפט כל כלב בידי שלושת השופטים ויקבל ציון מ .5

נקודות לכלב. הכלבים לא יקבלו  1511נק' מכל שופט, סה"כ  511קטגוריות שונות,  5בעבור 

 .1דוחות שיפוט, אלא ציון בלבד בטופס שמצורף להלן כנספח ג'

 את הציונים הגבוהים ביותר יעלו לשלב הבא. שישה עשר הכלבים שיקבלו  .6

בהתאם לציון הכולל שקיבלו בשלב הראשון וסדר השיפוט בשלב רבע  1-16הכלבים ידורגו  .7

 . 2וחצי הגמר ייקבע בהתאם לדירוג זה. ראה נספח ג'

בטבלה  1כלבים ציון זהה, דירוגם יקבע לפי הציון שקיבלו במימד מס'  2במידה וקיבלו  .8

את הציון הגבוה יותר ימוקם בהתאם. אם גם לאחר ביצוע דירוג זה עדיין והכלב שקיבל 

. אם גם לאחר דירוג זה קיימים כלבים שווי 2קיימים כלבים שווי דירוג, יקבע הציון במימד 

 דירוג, יובאו הכלבים לשיפוט נוסף בפני פאנל השיפוט שיקבע את דירוגם.

, כאשר השופטים knock outבצורת בשלבי רבע וחצי הגמר, יישפטו הכלבים בזוגות  .9

 שלט ידני בעד אחד הכלבים על פי צבע המסלול שעליו הוא מוצג. מצביעים בעזרת

שלב הגמר: ארבעת הכלבים שיגיעו לגמר יוכנסו לזירה אחת. כל שופט בתורו ייגש אל כל  .11

אחד מהכלבים וישפוט אותם בעמידה ובתנועה. לאחר מכן יתבקש השופט לדרג את הכלבים 

 2. הניקוד יינתן בהתאם לכתוב בחלקו השני של נספח ג'1-4

יודגש כי השיפוט הינו אישי וחשאי. בכל שלב שלו  לא ידע אף שופט את הדירוג והניקוד  .11

 שנתן עמיתו.

 התואר "אלוף האלופים" יירשם בספר הגידול. .12
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 טופס דירוג כלבים – 2תחרות אלוף האלופים, נספח ג
 

 )ראה פירוט להלן( 11-ל 1הציון הוא בין  6, בשורה 21-ל 1הציון נע בין  1-5סולם שלהלן. בשורות אנא דרג כל משתתף על פי ה
 

 מס' משתתף                   
 תכונה

                

                 התרשמות כללית 1

                 הופעה 2

                 תנועה 3

                 מבנה כללי 4

                 מבנה ייחודי 5

                  

                 סה"כ 

 
 וכו', מגדריות פרופורציות: טיפוסיות, איזון, עוצמה, כללי - 1מימד 

 וכו', אופי מצב תצוגתי: כריזמה, שואו, הופעה - 2מימד 

 טיפוסית לגזע תנועה - 3מימד 

 'בית חזה, זנב, זיוותים מנשך ומשנן וכו ,נים אנטומיים בכלב: שריר ועצם, ראש, קו עליוןתצורה נכונה של מב - כללי מבנה - 4מימד 
 הספציפי הנשפט והייחודיים לגזע החשובים -תצורה נכונה של מבנים אנטומיים בכלב   - מבנה ייחודי - 5מימד 

 
 .ות, יודח מייד מהתחרהעדכניבו שגיאה פוסלת ע"פ תקן הגזע  תימצאכל כלב ש -הערה: 
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Champion of champions competition – score sheet 
 
Please score each dog on the six following variables. The first five variables are to be scored on a scale of 1-20 while the last variable is only 1-10. Please note the 
instructions below. 
 

                                    Dog no. 
Variable 

 

                Overall impression 1 

                Appearance 2 

                Movement 3 

                General structure 4 

                Unique structure 5 

                  

                Total  

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

etc. 
5. Unique structure – correct formation of anatomical parts of the dog that are specific and significant for its breed 
 
Comment: any dog displaying a disqualifying fault according to the updated breed standard shall be immediately excused from the competition.
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 תחרות אלוף האלופים

 טבלת ריכוז שלב רבע/ חצי גמר – 1נספח ג'

 חלק א'

 
 
 
 

 רבע
 גמר

 
 
 
 

 חצי גמר
 
 
 
 

 חלק ב'
 דירוג וניקוד לשלב הגמר טבלת

 

 ניקוד מציג מס' מקום

1  13 

2  7 

3  3 

4  1 
 

. 9 5 .3 . .4 6 .2 3 .. . .5 .6 8 .. 2 
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 ' לתקנון תערוכותונספח 

 מבדקי עבודה ואופי לכלבי ציד.

 

 כללי:

 

2 מבדק עבודה ואופי לכלבי ציד הינו אירוע הנערך באישור ההתאחדות הישראלית לכלבנות ותכליתו בדיקת .

הציד ותכונות העבודה הבסיסיות שלהם, כל זאת אם נדרש הדבר ובהתאם, לתקן אופיים של הכלבים מגזעיי כלבי 

 הגזע2

 

2 מבדקי העבודה והאופי לכלבי הציד יוגדרו, לצורכי התקנון, כ"תערוכה מיוחדת" וכל כללי תקנון התערוכות .

 הרלוונטיים, יחולו עליהם2

 

הנדרשים בנספח זה, עבור כל גזע וגזע, תוך  2 מבדק העבודה והאופי לכלבי הציד יתקיים בהתאם לקריטריונים3

 כדי הערכה והסבר בכתב לרמתו של הכלב ומתן ציון מספרי2

 

 2 שיפוט הכלב יתבצע ע"י שופט צורה לגזע שהוסמך לכך ע"י הנהלת חבר השופטים והנהלת הי"ל22

 

כול להתקיים בו זמנית 2 מבדק העבודה והאופי לכלבי הציד אינו מחייב מספר מינימלי של משתתפים כמו גם י5

 לגזעים שונים2 כל זאת ובתנאי שכל דרישות המבדק, כפי שבאו לידי ביטוי בתקנון זה, יתקיימו2

 

2 א2 היוזמה לשינוי מבדק עבודה ואופי, לגזע מסוים מכלבי הציד, חייבת להיות מוגשת לאסיפה הכללית בצירוף 6

 בודה והאופי2שופטים המאושרים לשיפוט הגזע, במבדק הע .המלצה של 

 

ב2 היוזמה להוספת מבדק עבודה ואופי חדש, לגזע מכלבי הציד, שלא היה עבורו מבדק עד אותו זמן, בנספח זה, 

 שופטים המאושרים לשיפוט הגזע2 3חייבת להיות מוגשת לאסיפה הכללית ולכלול המלצה בכתב של 

 

 

 

 הליכי אישור מבדק העבודה והאופי לכלבי ציד:
 

 : הליכי אישור תערוכה שבתקנון תערוכות הי"ל22 זהה לפרק ב'.

 

 

 

 ביצוע מבדק העבודה והאופי לכלבי ציד:
 

 2F.C.I2 למבדק ירשמו רק כלבים בעלי תעודות יוחסין של הי"ל או תעודות יוחסין המוכרות ע"י .

 

 2 הרופא הוטרינר הרשמי של המבדק יבדוק קיום תעודת חיסון בת תוקף לכלבים המשתתפים במבדק2.

 

 2 במבדק אסור להציג את הכלבים עם פיתוי כלשהו32

 

 2 לרשות השופט יעמוד מזכיר אישי ועוזר שופט22
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 2 לרשות השופט יהיו טפסי דוחות שיפוט אשר בהם לא מופיעים פרטי הכלב ובעליו52

 

 2 הכלב יישפט לפי פרוטוקול המבדק שאושר ע"י האסיפה הכללית והינו חלק בלתי נפרד מנספח זה62

 

 2 כלב העובר את המבדק, יקבל מההי"ל תעודה רשמית המכירה בכך2.

 

2 מבדק העבודה והאופי לכלבי ציד שבנספח זה, איננו, בשום אופן, תעודת כניסה לכיתת עבודה, בתערוכה 8

 כלשהיא2

 

 

 

 השופט במבדק:

  

 

 2" הנ"ל ותקנון שופטים22 במבדק רשאים לשפוט שופטים פעילים בהתאם לסעיף "כללי .

 

2 באחריות הנהלת המבדק לוודא כשרותו של שופט ישראלי ו/או זר לשפוט, אצל האיגוד הכלבני הלאומי .

 הרלוונטי לכך2

 

 2 צורת השיפוט תעשה באופן אחיד לכל כלב מאותו גזע2 וזאת תוך כדי הקפדה על כל כללי פרוטוקול המבדק32

 

 סוכם עימו אחרת2כלבים אלא אם  25 -2 שופט לא ישפוט ביום אחד יותר מ2

 

 2 השופט הינו הסמכות המקצועית העליונה במבדק52

 

2 החלטות השופט הינן סופיות ואינן ברות ערעור2 לכל נושא ערעור מסיבות טכניות, יש לנהוג כמצוין בתקנון 6

 תערוכות2

 

 בלבד2F.C.I 2 השופט יכתיב דו"ח שיפוט בעברית ואם הוא מחו"ל, בשפת .

 

 לתקנון שופטים2 9ולשפוט כלב וזאת מהסיבות המפורטות בפרק ו' סעיף 2 רשאי שופט לסרב 8

 

 

 

 הניקוד במבדק

 2 במהלך המבדק ינקד השופט את ביצועי הכלב ע"פ המצויין בנספח זה2.

 

 ומעלה יוכרז כ"עובר" ויקבל תעודה מתאימה2 2.5 רק כלב שקיבל ציון .
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 הוראת מעבר
ים ועדת תערוכות צוות חשיבה שיורכב משופטים, מנציגי המועדונים מבדקים2 תק 4.לאחר שיבוצעו בארץ עד 

 הרלוונטיים וממגדלים2

 

( רעיון הקמת "ועדה לאימון כלבי ציד" וההיבט .נושאים עיקריים ) 3בפני צוות החשיבה יעמדו בראשונה 

הפרוטוקול  ( שיפור ושדרגו מנגנון המבדק,3( הכשרת והסמכת שופטים למבדק ).התקנוני הרלוונטי לכך )

 וניקודו2

 

 


