
 

 ישראל  רינגנוהל וועדת מונדיאו -ית לכלבנות ההתאחדות הישראל

   מטרות: .1

במסגרת ההתאחדות הישראלית   מונדיאורינג כוון ולפקח על תחום הקדם,לפתח, למסד, לל .1.1

 ( הי"ל )הלכלבנות 

 למסד את המועדון הישראלי לספורט כלבני מונדיאורינג כמועדון פעיל בהי"ל.  .1.2

ם בהי"ל ולחבריהם לגבי ההיבטים המקצועיים של  לייעץ להנהלת ההי"ל לחוגים החברי .1.3

 רינג מונדיאו העיסוק ב

 להסמיך מדריכים ושופטים  .1.4

 לאשר ולפקח על קיום תחרויות ומבחנים ולנהל את רישום תוצאותיהם  .1.5

 . FCI  -לקבוע את נציגי ישראל מטעם ההי"ל בתחרויות ה .1.6

 .   FCIה את ישראל ותשתתף כל שנה באליפויות העולם של בניית נבחרת שתייצג  .1.7

 עידוד התקשרות ושיתופי פעולה עם מועדונים, חוגים של אנשי מקצוע בארץ ובחו"ל.   .1.8

 הרכב הוועדה  .2

 הנהלת ההי"ל ה ישירות לתהיה כפופרינג מונדיאו ועדת ה .2.1

 )על פי צורך הוועדה(  חברים חמישה משלושה או הוועדה תהיה מורכבת  .2.2

 יושב ראש  .2.3

 אחראי ועדת אימון  .2.4

 מזכיר   .2.5

 על פי צורך הוועדה. שני חברים נוספים   .2.6

לארבע שנים קדימה, לאחר בחירת וועד למועדון הישראלי לספורט כלבני   הוועדה תיבחר  .2.7

 מונדיאורינג.  

 : חברי הוועדה .3

 חברי הוועדה חייבים להיות חברים באחד החוגים החברים בהי"ל  .3.1

 שנים לפחות בספורט כלבני.   3בעלי ניסיון של  .3.2



 

 ים בהי"ל. חברים לפחות שנתיים באחד מהחוגים החבר  .3.3

 .  באסיפה הכללית הישראלי לספורט כלבני מונדיאורינג  חברי המועדוןהוועדה תיבחר על ידי  .3.4

מועדון הישראלי לספורט כלבני  ברי הוועדה צריכים להיות מקובלים על רוב החברים בח .3.5

 מונדיאורינג, צריכים להיות נוחים בגישתם כאשר הקו המנחה אותם הינו קידום הספורט. 

ולאחר בחירת וועד המועדון הישראלי לספורט כלבני מונדיאורינג, תיבחר וועדת  שנים    4כל  .3.6

 המועדון הישראלי לספורט כלבני מונדיאורינג.   האסיפה הכללית של מונדיאורינג ישראל, על ידי 

 עבודת הוועדה:   

. אלא אם נאמר אחרת בנוהל  מזכיר הוועדהפניות לוועדה בהתאם לנוהל זה תעשנה אל  .3.7

 . ימים ממועד הפנייה 30ה תשיב לפניות אליה בתוך זה, הוועד

הוועדה תתכנס כשיקבע יו"ר הוועדה כי הדבר נדרש לשם עבודתה ולא פחות מפעם אחת   .3.8

ינהל את ישיבותיה בהן יהיה  יקבע את מקום הוועדה ו חודשים. יו"ר הוועדה  ארבעה בכל  

 . קול אחד בלבד ,  לכל חבר בה לרבות היו"ר

ינהלו פרוטוקול של דיוני הוועדה ושל    ,מקום יושב ראש הוועדהמזכיר הוועדה או ממלא  .3.9

 . החלטותיה 

 אישור מבחנים .4

 קיום תחרות מונדיאורינג מותנה באישור הוועדה  .4.1

יום    45-רשמי, יפנה לוועדה לא יאוחר מ רינג מונדיאו  חוג החבר בהי"ל ורוצה לקיים מבחן  .4.2

, עוזר שופט, מזכירות, וטרינר,  מנהל מבחן דיקויים,   השופט, שם  קודם למבחן המיועד, בציון

ניתן לבקש   ( למשל אם נודע שנמצא בארץ שופט(תאריך ומיקום המבחן. במקרים חריגים 

 . אישור זמן קצר יותר מראש, כל עוד שמתאפשר פרסום נאות של האירוע 

 מיקום המבחן צריך להיות מקובל על רוב חברי הוועדה.  .4.3

היותר ממועד הפנייה, לאחר שתבדוק   ימים לכל   14הוועדה תחזיר לחוג תשובה בתוך  .4.4

שהשופט אכן מוסמך לשפוט. אם מדובר בשופט מחו"ל, הוועדה תבדוק זאת מול  

 .ההתאחדות שאליה שייך השופט

הוועדה תעביר את פרטי המבחן לוועדת התערוכות של ההי"ל לפרסום ברשימת האירועים   .4.5

 .הרשמית של ההי"ל

ל ספרי העבודה של  תחרות, יחתום השופט ע במהלך התחרות, ולכל המאוחר מייד בתום ה .4.6

 המתחרים שהשתתפו. 



 

 . ימי עבודה 5מנהל התחרות מטעם החוג יעביר את התוצאות למזכיר הוועדה בתוך  .4.7

 התנהלות מבחנים .5

 . FCI של הרינג הבינלאומי מונדיאו רשמיים יתנהלו בהתאם לתקנון  רינג מונדיאו  מבחני .5.1

ך לעבור מבחן סוציאליזציה עם הכלב  הוא צרי 1על מנת שכלב יוכל להתחרות ברמה  .5.2

שזה מבחן מקדים הנודע    B.M)בדיקת יציבות ושהכלב לא תוקפני או חששן(, לעבור מבחן 

 )ראה קבצים מצורפים(   (Brevet).בעולם כמבחן  

 נציג הוועדה במבחנים  .6

לקבל רשימה  בחינת הדיקויים, על הגוף המארגן לאפשר לנציג לבחון את התנאים, הציוד ו  .6.1

ת של מנהלי המבחן, עוזרי שופט, מזכירות, עוזרי מנהלי מבחן )מקפצות, סירוב מזון,  מסודר

מהתחרות, במידה והנציג יראה משהו שעלול   שבועיים עד  פרובוקציה בדקה לא לזוז וכו'(  

שופטים, קהל נוהג וכמובן את הכלב, יכתוב הנציג את  תקין כדוגמת משהו שעלול לסכן 

כשיר יותר  את הליקויים או לההמבחן יצטרך לתקן / לשנות    הליקויים והגוף המארגן את 

 ולא אפשרי אזי למצוא מחליפים נאותים. במידה ואפשרי את האנשים, במידה  נכון

לכל אורך  הוועדה רשאית לשלוח נציג מטעמה כצופה במטרה לבדוק תקינות ההתנהלות  .6.2

 . המבחן

  .ולעקוב אחר מהלך המבחן לפני תחילת המבחן   ,וד הצי ואת התנאים   הנציג רשאי לבחון .6.3

יוכל להפנות את דעתו לשופט, השופט יקבל    ימצא שיש במבחן ליקויים חמורים, אם הנציג  .6.4

   את ההחלטה.

במידה ולאחר ביקורו הראשון, היה והנציג יראה כי הליקויים לא תוקנו, יביא זאת לידי   .6.5

 הוועדה אשר תזמן את מארגני המבחן לבירור. 

   .וצאות המבחן במקרים קיצוניים, עם מתן נימוק בכתב הוועדה רשאית לבטל את ת .6.6

  .מחברי הוועדה ולאחר שמיעת נציג החוג שקיים את המבחן 4ההחלטה תתקבל ברוב של 

 פנקסי ציונים:  .7

לכל מתחרה שיבקש זאת    מונדיאורינג ישראל, עבודה רשמיים של   פנקסיהוועדה תנפיק  .7.1

רינג רשאית לדרוש תשלום תמורת הפנקס, בסך שלא יעלה על עלות  המונדיאו והנהלת 

 . ודמי טרחה לנציג המטפל הדפסת הפנקס הוצאות 

ספרי העבודה יהיו בנויים במתכונת מקובלת וישמשו לתיעוד תוצאות המבחנים שעברו   .7.2

  .הכלבים של מחזיק הספר. הכתוב בספר העבודה מהווה הוכחה לתוצאות 



 

במקביל   ,ד נתונים ובו יירשמו ויישמרו תוצאות מבחנים שוניםמזכיר הוועדה יתחזק מס .7.3

לרישומם בספרי העבודה של המשתתפים. הרישום יכיל את כל הפרטים הרשומים בספר  

 . רישום הציונים ידווח למזכירות ההי"ל ויוכנס לרישום תארי הכלב. העבודה 

רשאים לעיין   כל חברי הוועדה, חברי ועדת הביקורת של ההי"ל וחברי הנהלת ההי"ל  .7.4

  .במרשם. נציג מוסמך של החוג רשאי לעיין בתוצאות מבחנים שקיים החוג

 חברים במועדון:  .8

חברי מונדיאורינג יוכלו להיות אנשים שמתאמנים עם כלב, במועדונים השונים, אשר ישלמו   .8.1

 חברות למועדון חברות ראשית או חברות נלווית. 

ן בשל העובדה שמסיבה מסוימת  חבר אשר התאמן בעבר מעל שנה וכרגע לא מתאמ .8.2

ומוצדקת סיים להתאמן עם כלבו יוכל לשמור על החברות שלו עד שנה מרגע הפסקת  

 אימוניו. 

 

 : רינג מונדיאוהסמכת שופטי   .9

  או/ו   זירה בלגיתאו/ו  רינג במונדיאו 3כלבים לרמה  2 לפחות  הכשיר בהצלחהאשר  מאמן .9.1

    . IGP/IPO או/ו ה צרפתית  זיר

  3 , עבר מבחן מונדיאורינג ברמהמתחילת דרכו  הכלבים אשר הכשירכאשר כלב אחד מתוך  .9.2

 F.M.B.Bאו ה .  F.C.I ואף התחרה איתו ברמה בינלאומית באליפות עולם של ה

 דרישות נוספות:  .10

,תהיה הוועדה     2024ספטמבר  בחמש השנים מכניסת הנוהל לתוקף, דהיינו עד   .10.1

פי שיקול דעתה לטובת קידום  על   שופטים תוך מתן הקלה בתנאים הנ"ל רשאית להסמיך 

. שופטים אלו ייחשבו לשופטים בדרג מקומי בלבד ולא יורשו לשפוט  הספורט בארץ

בתחרויות בינלאומיות בארץ ובעולם. אחרי שישלימו את כל התנאים הנ"ל, יהפכו השופטים  

 .הללו לשופטים בינלאומיים

 הגיש לוועדה בקשה מסודרת, הכוללת המלצות של המועדון  .10.2

 יאיון קבלה אצל חברי וועדת המונדיאו וקיבל רוב קולות. עבר ר .10.3

 . שיעבוד איתו על החומר התיאורטי והמעשי   הוועדה תמנה לו שופט חונך .10.4

עם לפחות כלב מכל רמה, לאחר   מבחנים  2יעמוד בזירה לצד שופט מוסמך במשך  .10.5

 מבחנים אך איתו נמצא שופט מוסמך.   3מכן הוא הופך להיות בסטאז' והוא שופט 



 

   רה בהסמכות מחו"להכ .11

יגיש את החומר הרלבנטי  , FCI-מדריך שעבר הסמכה בחו"ל, בארגון החבר ב  .11.1

 . לוועדה 

אם התנאים שנדרשו בהסמכה בחו"ל דומים לתנאים המפורטים בנוהל זה, תאשר   .11.2

 . הוועדה את ההסמכה

והיה אם חסר תנאי או תנאים כמפורט בנוהל זה, רשאית הוועדה לדרוש מהמבקש   .11.3

 . מתאימות לבצע השלמות 

 טיפול בתלונות  .12

 אין לערער על החלטתו המקצועית של שופט.  .12.1

מתחרה אשר יתווכח ו/או יתעמת ו/או ידבר בצורה שאינה הולמת כלפי שופט   .12.2

מונדיאורינג במהלך מבחן או לאחריו, יקבל זימון משמעתי והמשך עתידו כמתחרה יקבע על  

 ידי הוועדה בהתאם לנסיבות ולחומרת מעשיו. 

אינה  בגין התנהלות ש רינג,  במונדיאו ועדה על שופט או מדריך ו נה להוגשה תלו .12.3

תדון הועדה  , FCI -עבירה על תקנוני או נהלי ההי"ל או ה נאותה מצידו של שופט או בגין

בתלונה ואחרי שתשמע את תגובתו של אותו שופט או מדריך היא רשאית להזהיר את  

הדין של ההי"ל שיהיה רשאי לקיים   השופט או המדריך או העביר את התלונה לדיון בבית

השעיית השופט או המדריך   דיון בתלונה בהתאם לסדרי הדין הנהוגים בו ולהורות על

 לפרק זמן מוגבל או לצמיתות   , ןילפי העני   משיפוט והדרכה

 . ניתן לפנות לבית הדין של ההי"ל לשם ערעור על החלטות הוועדה  .12.4

 בחו"ל   תחרויות  - נציגות ישראל  .13

 : ש קריטריונים להשתתפות בנבחרת הוועדה תגב .13.1

יהיו המשתתפים שיקבלו את  ישראל הרשמיים לתחרויות בחו"ל נבחרת נציגי  .13.2

 הציונים הגבוהים ביותר בצורה הבאה ב:  

מבחנים באותה   2במידה ויש עוד   מהניקוד 50%מקנה  – אליפות ישראל השנתית  .13.2.1

 .  מהניקוד  75%שנה, במידה והיה רק עוד מבחן אחד אזי אליפות ישראל תקנה כ 

 מהניקוד  50%מקנים  –תר מבחנים עם הציונים הגבוהים ביו 2 .13.2.2

במידה ויש מקום בנבחרת למתחרים נוספים, תוכל הוועדה ברוב קולות לאשר   .13.2.3

  3משתתפים נוספים אשר עשו מבחן אחד או שתיים באותה שנה )במידה והיו 

 מבחנים ומעלה בארץ( 



 

 ותר לנמוך על פי הדירוג מהגבוה בי -דירוג הנבחרת   .13.2.4

יכולים חברי   2024 ספטמברבשלבי הבנייה של הספורט בארץ, כלומר עד   –הערה  .13.3

 הוועדה לקבוע נציגות ע"פ קריטריונים נוספים. 

רבי של  לים את מספר הנציגים עד למספר המהוועדה תהיה רשאית להש  .13.4

 . משתתפים שרשאים להשתתף בתחרויות הרלבנטיות

 FCI ייצוג ב –נציגות ישראל  .14

ואת    את ההי"ל  אשר ייצגמועמד את שם הלהנהלת ההי"ל תגיש  הוועדה  .14.1

המועמד  ,  FCIשל ה, העולמית רינגמונדיאו בוועדת הרינג ישראל, ויהיה איש הקשר  מונדיאו

  שופט ואינו חייב להיות חבר הוועדה.אינו חייב להיות 

 

 : FCI –רינג מונדיאותקנון ה –נספח א' . .15

 B.M תקנון מבחן ה   –נספח ב'  .16

 מבחן הסוציאליזציה  -'  נספח ג  .17

 תקנון דיקויים  -נספח ד'   .18

 

 

 

 

 

 


