
 רישום כלב יבוא בספר הגידול: נוהל

 

 כללי .1

 .נוהל זה בא לעגן את אופן הטיפול ברישום כלבי יבוא בספר הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות .1.1

 . ח אל מדינת ישראל"או תקנות רגולטוריות העוסקות ביבוא בע/נוהל זה הינו נוהל משלים ואינו מחליף את הוראות החוק ו .1.1

נוהל להפעלת התהליך כמפורט בכלב יבוא בספר הגידול הינו תנאי מקדים  המופיעה בתעריפון ההתאחדות  תשלום אגרת רישום .1.1

  .זה

 .במחיר כפול מזה המופיעה בתעריפון יחויב, רישום כלב יבוא עבור מי שאינו חבר בהתאחדות

הרושם אינו חבר בהתאחדות גם אם , מהמחיר הנקוב בתעריפון 50%החזר בגין אי רישום כלב יבוא בספר הגידול יהיה  .1.1

 .הישראלית לכלבנות ושילם מחיר כפול עבור השירות

, וכתוצאה מכך שילם דמי רישום כלב יבוא כנקוב בתעריפון, רק עקב רישום כלב היבוא, אם נרשם המבקש כחבר במועדון

 .ועדון אליו נרשםהסכום המוחזר עקב הרישום למועדון ינוכה מהמ. ₪ 110יוחזרו לו בנוסף דמי הרישום בניכוי 

 

 :הגדרות .1

י "מדינת ישראל עשל  השיפוט שטחלכנס ילה"( הכלב"להלן , אחד או יותר)הגורמת לכלב פעולה : למדינת ישראל ייבוא .1.1

 . .מדינת ישראל אל  הגבול הכלב את פעולה זו כרוכה במעבר של( אןלהלן היבו. )צד שלישיאו /הבעלים ו

חברה , עוסק מורשה, יכול להיות אדם פרטי. של מדינת ישראל לתחום השיפוט הכלביוזם ודואג להכנסת רם שהגו: יבואן .1.1

בין אם בכוונתו להחזיק את הכלב בבעלותו ובין אם פעולת היבוא מבוצעת עבור צד  ,עמותה או כל ישות משפטית אחרת, פרטית

 '.ג

 .הכלב ליבואן המוכר את  ל"בעלי הכלב בחו: יצואן .1.1

 .י היבואן ליצואן עבור כלב יבוא"הסכום ששולם ע: תמורה .1.1

 . עבורו מבוצע יבוא הכלב' המאמתים עסקת מכר של הכלב בין היצואן ליבואן או לצד ג מסמכים  :הסכם מכר .1.5

 .ואת התמורה שיקבל היצואן בגין העסקה( באם קיים כזה)המסמכים יכילו את פרטי הכלב לרבות מספר שבב וקעקוע 

ו מי מטעמו לתרגם מסמכים אלו יהיה היבואן א, במידה וידרשו מסמכים אלו להתאחדות הישראלית לכלבנות: למען הסר ספק

 .י מתורגמן מוסמך ועל חשבונו ולהציג את התרגום בצמוד למסמך המקור"לעברית ע

 .במדינת ישראל עוקב באופן הכלב שהותלצורך לארץ ישראל , הבאת כלב שנולד מחוץ לגבולות מדינת ישראל: כלב יבוא .1.2

כלל כל תקופה מתחת ילעניין חישוב הרציפות ת. ברציפות' ח 2כלב הנמצא במדינת ישראל : שוהה באופן קבוע בישראלכלב  .1.2

 .הה במדינת ישראלשלחודש ימים בהם הכלב לא 

פעמים ' ל מס"חודשים במהלכם יצא לחו 2שהה במדינת ישראל , ח"נשאר בבעלות תוש, כלב שהגיע למדינת ישראל: לדוגמא

שוהה באופן קבוע כלב יחשב כ, יום 10-ל פחות מ"בחוכשבכל אחת מהפעמים שהה ( להרבעה או לכל מטרה אחרת, לתערוכות)

 .בישראל

 .הרשום בהסכם המכר, בעלים החדש של הכלבמהיצואן לשינוי הבעלות של הכלב בספר הגידול : העברת בעלות .1.2

 'נמכר הכלב לצד ג, ולאחר שהכלב הגיע לשטח ישראל( להלן הרוכש הראשון)רכש אדם כלב יבוא מהיצואן , למען הסר ספק

לרוכש הראשון ורק לאחר מכן העברת בעלות לרוכש י נוהל זה ולהעביר בעלות "לפעול עפיש צורך לבצע , (להלן הרוכש השני)

 השני

 מסמכים המאמתים שהכלב נכנס כחוק לשטח השיפוט של מדינת ישראל וכל המיסים הנדרשים שולמו במלואם :מסמכי יבוא .1.2

 המאמתים כי הכלב בריא( המדינה ממנה יובא הכלב)ממדינת המקור מסמכים  :אישורים ווטרינרים .1.10

 .ומחוסן       

 . הישראלית לכלבנות ההתאחדותי "מוכרת עה, מקוריתתעודת יוחסין  :מדינה זרהמ מקורית תעודת יוחסין .1.11

 במשרדיאו כל צילום תעודת יוחסין לא יתקבל /ו" העתק נאמן למקור"צילום תעודת יוחסין הכולל חותמת , למען הסר ספק

 .ההתאחדות לעניין רישום כלב יבוא בספר הגידול של ההתאחדות הישראלית לכלבנות

 . זהים לפרטי הכלב, מדינה זרה היוחסיןוידוא כי הפרטים המופיעים על תעודת  :אימות נתונים .1.11

 (אם קיים)מספר שבב ומספר הקעקוע , גזע הכלב: הנדרשים הינםהפרטים 

 .כאמור בנספח ג, שהוסמך פרטנית לבצע אימות נתונים לכלב או אדם/כל בעל תפקיד ו :מאמת נתונים .1.11

 

 תהליך רישום כלב בספר הגידול .3

 :עםבעל הכלב מתבקש להגיע למשרדי ההתאחדות . משרדי ההתאחדותתהליך אימות נתוני כלב יבוא יבוצע ב, ככלל .1.1

 כלב היבוא .א.

 מקורית ממדינה זרהתעודת יוחסין  .ב.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D_%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%98_(%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C


מסמך זה נדרש רק במידה , המאמת כי הבעלים החדש של הכלב הינו האדם המבקש לרשום את הכלב על שמו הסכם מכר .ג.

 .ושם הבעלים בתעודת היוחסין הינו שם היצואן

לא , במידה ושם הבעלים של הכלב בתעודת היוחסין אינו שמו של היצואן או שמו של זה המבקש לרשום את הכלב על שמו בישראל: הערה

 ישום בספר הגידוליבוצע הר

 :הכוולים את אישורים וטרנירים .ד.

 פרט למדינות בהן לא נדרש חיסון לכלבת, טופס נוגדני כלבת -

 ממדינת היבוא וטרינר ממשלתימסמך יבוא עליו חתום הרופא  -

 

 . משרדי ההתאחדותאימות נתונים בחובה להגיע עם הכלב ל, 'היה והכלב שייך לאחד הגזעים המפורטים בנספח א .1.1

 .מחוץ למשרדי ההתאחדות, מגזע וממדינה המופיעים ברשימה זו לכלבלא ניתן לאמת נתוני יבוא , למען הסר ספק

 

', במפורט בנספח אימות נתונים כמסמך , ניתן להביא למשרדי ההתאחדות ,אחדותתלמשרדי הה כתחליף להבאת כלב היבוא .1.1

 '.גמפורט בנספח כי מאמת נתונים "מאושר ע

 

מ שכלב היבוא יהיה לבד במשרד "זאת ע , מומלץ לתאם מועד במשרדי ההתאחדות, כלב יבוא בנוכחות הכלבלצורך רישום  .1.1

 .או קהל הנמצא במשרד/של כלבים אחרים ו םקב נוכחותעמבלי להרגיש חוסר נוחות 

 

ם הרשום בהסכם י האד"הכלב ילווה ע. 1.1קבלת כלב יבוא במשרדי ההתאחדות תבוצע בחדר סגור המיועד לכך כאמור בסעיף  .1.5

לנוהל זה המצורף י אדם שהוסמך לכך ביפוי כח בכתב "או ע בן משפחה דרגה ראשונה, המכר שאליו יש להעביר את הבעלות

 '.דכנספח 

 

יונח על פיו של הכלב מחסום מחשש שהכלב ינשך את מאמת הנתונים במהלך , של מאמת הנתונים דיי שיקול דעתו הבלע"עפ .1.2

 .הבדיקה

 

ש "אם תעודת היוחסין הינה ע. ש היצואן"ש הבעלים החדש או ע"יוודא כי הכלב רשום בתעודת היוחסין עמאמת הנתונים  .1.2

לרבות מספר , הסכם מכר בין היצואן לבינו כשפרטי הכלב מופיעים על ההסכםלצד תעודת היוחסין יציג  הכלבבעלי , היצואן

 .ג תעודת היוחסין"כשזה תואם את מספר השבב המופיע ע .השבב

 

מאמת הנתונים יקראת בעזרת קורא שבבים את מספר השבב שעל הכלב ויאמת את המספר מול המספר הקיים : ימות שבבא .1.2

 .בתעודת היוחסין

 

 .הכלב קיים קעקועתעודת היוחסין של הכלב קיים רישום של קעקוע ועל ועל יבוצע רק במידה : אימות קעקוע .1.2

 

 'בנספח גתעד את עבודתו בצילומים כנדרש מאמת הנתונים י .1.10

 

 מצבים אפשריים בעת אימות הנתונים ואופן הטיפול בכל אחד מהם .3.33

 בעל הכלבעל . לא ניתן לרשום את הכלב בספר הגידול: תעודת היוחסיןלא מתאים למספר השבב על  של הכלב מספר שבב .א.

 .עם מספר השבב הנכוןלפנות ליצואן ולבקש לקבל את תעודת היוחסין ממדינה זרה 

 

ניתן : מספר השבב של הכלב מתאים למספר השבב בתעודת היוחסין, ואין קעקוע על הכלב, בתעודת היוחסיןקיים קעקוע  .ב.

 . לרשום את הכלב בספר הגידול

 

של הכלב מתאים למספר שבב המספר , הקעקוע על הכלב שונה מזה המופיע על התעודה , בתעודת היוחסין קיים קעקוע .ג.

מזכירות ההתאחדות הישראלית לכלבנות תפנה לארגון . את הכלב בספר הגידוללא ניתן לרשום : השבב בתעודת היוחסין

 .הכלבני בו רשום הכלב ותבקש הבהרות לגבי מספר הקעקוע הנכון

 . להשלים את פעולת הרישוםיהיה ניתן  -היה וארגון הכלבים מהמדינה הזרה יאשר שחלה טעות 

ועבר לועדת גידול הכלב לא ירשם בספר הגידול והאירוע יי, רישום הכלבלא אישר ארגון הכלבים של המדינה הזרה את 

  .מדעית שתברר באם קיים חשש לניסיון להונות את ההתאחדות הישראלית לכלבנות

 



יש לבצע את אימות מספר שבב עם  לא אותר שבב על הכלב. קיים קעקוע על תעודת היוחסין התואם את הקעקוע על הכלב .ד.

נתונים שונים בטרם יוחלט כי לא קיים שבב על כלב היבוא או שמספר השבב שונה מזה מאמתי  1י "ע, קוראי שבבים 1

מזכירות . לא ניתן לרשום את הכלב בספר הגידול -היה והבעיה נשארה . המופיע בתעודת היוחסין ממדינה זרה מאחר

מספר השבב / השבב  ההתאחדות הישראלית לכלבנות תפנה לארגון הכלבני בו רשום הכלב ותבקש הבהרות לגבי העדר

 .השגוי

ניתן , היה וארגון הכלבים מהמדינה הזרה יאשר שחלה טעות והכלב לא שובב או שמספר השבב נכון אך לא ניתן לקריאה

 . להשלים את פעולת הרישום

 .כתנאי לרישום יש לשלוח את הכלב לווטרינר לשיבוב ולהשלים את פרטי השבב בטרם ירשם בספר הגידול

 . לא ניתן לרשום בספר הגידול, הכלבים של המדינה הזרה את העדר השיבוב של כלב היבוא לא אישר ארגון

 

יש  אותר שבב בעל מספר שונה מהמופיע על תעודת היוחסין. תעודת היוחסין התואם את הקעקוע על הכלבקיים קעקוע על  .ה.

יוחלט כי לא קיים שבב על כלב מאמתי נתונים שונים בטרם  1י "ע, קוראי שבבים 1עם  מספר שבבת ואימלבצע את 

 . או שמספר השבב שונה מזה המופיע בתעודת היוחסין ממדינה זרה מאחר ויתכן וכלב היבוא שובב פעמיים היבוא

 .מספר השבב השגוימזכירות ההתאחדות הישראלית לכלבנות תפנה לארגון הכלבני בו רשום הכלב ותבקש הבהרות לגבי 

על בסיס מספר  .ניתן להשלים את פעולת הרישום, במספר השבבהיה וארגון הכלבים מהמדינה הזרה יאשר שחלה טעות 

  השבב שעל הכלב

 . לא ירשם בספר הגידול, כלב היבואהשיבוב של לא אישר ארגון הכלבים של המדינה הזרה את העדר 

 

 קעקוע לא תואם ובדיקת שבב לא תואמת .ו.

 של ההורים והכלב לצורך אימות תעודת היוחסין DNAתדרש בדיקת 

 

 העדר הסכם מכר .ז.

לא ירשם הכלב בספר , היה והבעלים של הכלב בתעודת היוחסין הינו היצואן ולא קיים ברשות המחזיק בכלב הסכם מכר

 .הגידול

 

 העדר מסמכי יבוא .1.11

 .ההתאחדות הישראלית לכלבנות לא תבחן קיום מסמכי יבוא

 

 .גם אם זה מתבצע במשרדי ההתאחדות 'ג הטופס המצורף כנספח ג"בוצע עיאימות נתוני כלב היבוא  .1.11

 במערכת יבוצעאימות פרטי כלב היבוא , כאשר המערכת הממוכנת של ההתאחדות הישראלית לכלבנות תתמוך בכך, לעתיד

 .ויחתם אלקטרונית בלבד הממוכנת

תאריך (, אם קיים כזה)מספר הקעקוע , מספר השבב, גזע הכלבלרבות  סהמופיעים בטופכל הפרטים דיווח האימות יכלול את 

 OTP-אישור האימות יבוצע בחתימה וחותמת כאשר הטופס ידני וב. ומי אימת את הנתונים, מקום ביצוע האימות, האימות

 לסלולרי של מאמת הנתונים המורשה אם בוצע אלקטרונית

 

 ביצוע הפעולהתחילת לכלבנות תגבה את עלות רישום כלב היבוא בספר הגידול כתנאי מקדים למזכירות ההתאחדות הישראלית  .1.11

 .תשלום האגרה להכנסת כלב יבוא לספר הגידול הינו תנאי מקדים לביצוע אימות הנתונים, למען הסר ספק

 

את תעודת היוחסין של כלב היבוא ותחתים בחותמת  המזכירות תצלם, היה והוצגו למזכרות ההתאחדות כל המסמכים הנדרשים .1.15

 . ממועד זה יתחיל מניין הימים לטיפול בבקשה ."התקבל"

 .אין להחתים בחותמת התקבליצולמו כל במסמכים אך  1.11היה ונדרש טיפול בבקשה בהתאם למפורט בסעיף 

 

צילום תעודת היוחסין , יתהיוחסין המקורתעודת לרבות , את כל המסמכים תסרוקמזכירות ההתאחדות הישראלית לכלבנות  .1.12

והתמונות שצולמו במהלך אימות הנתונים והתכתבויות אם  (אם היה בשימוש)טופס אימות הנתונים הידני ", התקבל"המוחתמת 

 .היו כאלה

 

אם היו )יש לציין בפני מנהל ספר הגידול את כל הבעיות . דיגיטלית תשלח לאישור מנהל ספר הגידולהבקשה בליווי כל הצרופות  .1.12

 .כיצד טופלו ובאילו מיילים עליו למצוא את התימוכין לפתרון הבעיות שצויינו(, כאלה

 



יש להעביר את המסמכים לאישור מנהל ספר . אין בסמכות מזכירות ההתאחדות לאשר או לפסול אימות נתונים של כלב יבוא .1.12

 י הנחיותיו"ולפעול עפ 1.12הגידול בציון הערות כאמור בסעיף 

 

התכתבות עם התאחדות הכלבנות : כגון בסמכות מנהל ספר הגידול לבקש הבהרות נוספות באשר לאימות פרטי כלב היבוא .1.12

וכן בסמכותו לפנות באופן עצמאי לכל מי ועדת גידול מדעית אישורי , התכתבות עם היבואן, התכתבות עם היצואן, מהמדינה הזרה

 .הכל בכפוף לאמור בנוהל זה -שימצא לנכון לברור כל פרט הנראה לו מהותי לצורך הנושא 

 .מזכירות ההתאחדות תפעל להשלמת הנתונים הנדרשים למנהל ספר הגידול, במידה ומנהל ספר הגידול יבקש זאת

 

הכרעת ועדת גידול ליועבר הטיפול , במקרים אלו. לאשר את רישום כלב היבוא בספר הגידולמנהל ספר הגידול רשאי שלא  .1.10

 .ולא ניתנת לעירעור החלטת הוועדה הינה סופית ומוחלטת. מדעית

 

נדרשת מזכירות ההתאחדות להשלים את הטיפול לרבות הקלדת , שום כלב היבוא בספר הגידוליאישר מנהל ספר הגידול את ר .1.11

 .ימים ממועד האישור 2פרטי היוחסין של כלב היבוא לספר הגידול בתוך 

 

 ". התקבל"החתמת הבקשה בחותמת יום ממועד  10משך הטיפול בבקשה לרישום כלב יבוא בספר הגידול לא יעלה על  .1

 .נמצאת בטיפול ההתאחדות הישראלית לכלבנות לרבות מנהל ספר הגידולעניין מניין הימים יספרו כל הימים שהבקשה ל

 

 .אופן הטיפול במשרדי ההתאחדות בעדכון ספר הגידול יפורט בנוהל נפרד .5



 או למדינות יבוא/ו לגזעיםהנחיות מיוחדות  –' אנספח 

 

 אלו מחייב אימות נתונים אך ורק במשרדי ההתאחדות מגזעיםיבוא כלבים 

 שפיץ גרמני על כל הואריאנטים, יורקשיר טרייר, מלטז, שיצו, צ'יוואווה
 

 לעניין אימות נתונים לגזעים המפורטים בנספח זה במשרדי ההתאחדות מדינות היבוא
 כל המדינות

  



 אימות נתוני כלב יבוא טופס -' נספח ב

 
 טופס אימות נתונים לכלב יבוא

 

 פרטי בעל הכלב

 : _____________שם פרטי:______________, שם משפחה________________: זהות' מס

 : ______________________________________________________________________כתובת

 

 פרטי הכלב

יבוא ממדינה  ____:___________________גזע הכלב: _________________________________ שם הכלב

 ______/___/___הגיע לישראל בתאריך ,  _____________________

 

 הצהרת מבצע אימות הנתונים

 -ה____ אימות נתונים לכלב שפרטיו רשומים לעיל ביום באופן אישי מ מאשר בזאת כי ביצעתי "אני הח

 ____________________________________ :בכתובת: ____:___ בשעה_____/____/____ 

 

 :כי מספר השבב על הכלב ואת מספר השבב בתעודה ומצאתיבדקתי באופן אישי את מספר השבב 

 : _______________________בעזרת קורא שבבים מהכלב:____________________   רשום בתעודה

 מספר השבב מהכלב ובתעודה זהים>  < 

 מספר השבב מהכלב ומספר השבב הרשום בתעודה אינם זהים>  < 

 מספר השבב שנקרא מהכלב רשום מעלה, אין בתעודה רישום של שבב <>  

 הכלבמשבב הצלחתי לקרוא מספר  לאיש מספר שבב על התעודה >  < 

 

 :ם קיים רישום על קעקוע בתעודת היוחסין ומצאתי כידקתי באופן אישי אב

 _______________________: הקעקוע על גוף הכלב:____________________   רשום בתעודה

 לא נבדק קעקוע על הכלבלכן , אין בתעודה רישום על קעקוע>  < 

 הקעקוע על הכלב והקעקוע המצוין בתעודה זהים>  < 

 בתעודה אינם זהים ןהקעקוע על הכלב והקעקוע המצוי>  < 

 קעקוע על הכלבלא מצאתי , תעודהבקעקוע ציון לגבי יש >  < 

 

 _______________________________: שם מאמת הנתונים

 

 : ___________________חתימה וחותמת                                                        

 

 מומלץ בעזרת הטלפון הסלולרי: לאימות יש לצרף את התמונות הבאות

 צילום תעודת היוחסין -

 הכלבצילום קורא השבבים עם מספר השבב של הכלב מעל גוף  -

 צילום של הכלב  -

 (אם קיים כזה)צילום הקעקוע על הכלב  -

צילום קבלה עבור תשלום לאימות הנתונים מחוץ למשרדי ההתאחדות -



 רשאים לבצע אימות נתונים לכלב יבוא –' פח גנס

 

 הולאחר שמאמת הנתונים חתם על הצהרה כמפורט בנספח  'כפוף לאמור בנספח א, האמור בנספח זה, למען הסר ספק

 

 

 על הצהרה כמפורט בנספח ה'. שחתמו בתפקיד זה בפעל המתפקדים החוגים/המועדונים רים"יו כל -
 .'ה בנספח כמפורט הצהרה על שחתמו זה בתפקיד בפועל המתפקדים הגזע מקדמי כל -
 .מקדם הוא אותו מהגזע שאינו לכלב גם, נתונים אימות לבצע רשאי גזע מקדם, ספק הסר למען  
 זה בתפקיד בפועל המתפקדים, גידול וועדת חברי כל -  
 פעיל צורה שופט כל -
 בפועל הגידול ספר מנהל -

 התאחדות הישראלית לכלבנות בפועל המתפקדים בפעל בתפקיד זההכל חברי הנהלת  -

 

 .רשאים לבצע אימות נתוניםהאנשים בתפקידים לשעבר ברשימה לעיל אינם , למען הסר ספק

 

 .לא רשאי לאמת נתונים, או בית הדין/י ועדת גידול ו"כל אדם שעבר עבירה והוענש ע

 
  



 יפוי כח לרישום כלב יבוא' דנספח 

 

 ___________/____/____תאריך 

 

 ______________________________' ז מס"בעל ת_______________________________________ אני 

 

 _____________________בעיר ______________ מספר __________________________ הגר ברחוב 

 

 _______________________ל "דוא_________________________ טל ' מס________________ מיקוד 

 

 ' ____________________________סז מ"בעל ת__________________________ מיפה את כוחו של 

 

 __________________ שבב' מס __________________________לרשום על שמי את הכלב מגזע 

 

 <אם קיים בתעודת היוחסין_______________________ >קעקוע ' מס)*( 

 

ידי ומרצוני החופשי וכי לא אוכל לבוא אל  על, דרכון המאמת כי יפוי כח זה ניתן מטעמי/ רישיון נהיגה / ז "מצורף בזאת צילום ת

 .ההתאחדות הישראלית לכלבנות בכל טענה שהיא על כך שהכלב נרשם על שמי בניגוד לרצוני

 

 ולראיה באתי על החתום

 

____________________________________ 

  



 נספח ה

 

 הצהרת בעל תפקיד לצורך אישור אימות נתונים

 

 ___________________________________זהות ' בעל מס__________________________________,  אני

 

 _______________________________________________________________________המשמש בתפקיד 

 

 .מבקש לשמש בתפקיד מאמת נתוני כלב יבוא

 

 .ספר הגידולא והשלכותיה על ידועה וברורה לי משמעות אימות נתונים לכלב יבו

 
אבצע את אימות הנתונים כמוגדר בנוהל אימות נתונים לכלב יבוא וכי לא אקבל כל טובת הנאה ממבקש אימות אני מצהיר בזאת כי 

 .הנתונים

 
 חתימה

 

 .ידוע לי כי נתוני אימות הנתונים שביצעתי ישמשו לצורך רישום הכלב בספר הגידול

 

 

                                                                          

                                                                                     __________________________________ 

                                                                                                        

 


