נוהל מה"ג
מה"ג יתנהל בשני מסלולים מקבילים:
מסלול מה"ג בביצוע ועדת גידול מדעית


יקבעו  4מועדים בשנה .המועדים יקבעו מראש לכל השנה העוקבת .לפחות  3מתוך  4המועדים יהיו ביום
חול .התאריכים יפורסמו מראש באתר ההתאחדות .ברצונה תוכל ועדת גידול מדעית להוסיף מועדים
נוספים.



ההרשמה למועדים אלו תהייה בפניה ישירה של בעל הכלב/ה לועדת גידול מדעית.



מועדונים רשאים גם הם להפנות כלבים למה"ג במסלול זה.



ההרשמה למה"ג במסלול זה הינה עד שבועיים לפני מועד ביצוע המה"ג.



לא יאוחר משבועיים לפני מועד המה"ג ישובצו השופטים לביצוע המה"ג וועדת גידול תודיע לכל מועדון
על הכלבים שנרשמו למה"ג ,מבין גזעיו ,וכן על זהות השופט שיבצע את המה"ג לגזעיו.



שיבוץ השופטים לגזעים השונים במה"ג יתבצע לפי העקרונות הבאים :עדיפות ראשונה לשופט שהוא
ספציפי ובעל זיקה מיוחדת לגזע ,עדיפות שניה לשופט שהוא ספציפי לגזע ,עדיפות שלישית לשופט שהוא
ספציפי לקבוצה ,עדיפות אחרונה לשופט מקיף ללא התמחות בקבוצה או בגזע.



למועדון יש זכות לבקש שינוי השופט שעורך את המה"ג לגזעיו ,וזאת בתנאי שהוא יספק שופט חלופי
לאותו מועד ,אשר אין לו זיקה למי מהכלבים הנבחנים ואשר יאושר ע"י הועדה.



כל גזע שמשתתף במה"ג חובה על מועדון הגזע לספק נציג מטעמו שיהיה משקיף במה"ג.



בגזעים בהם קיים טופס מה"ג ספציפי לגזע יתבצע המה"ג עפ"י טופס זה ,בגזעים להם אין טופס מה"ג
מיוחד יתבצע המבדק על פי טופס מה"ג כללי המצ"ב כנספח למסמך זה.



מה"ג לכלב/ה שנפסל/ה בתערוכה יתבצע אך ורק במסלול זה.



ניהול המה"ג על כל היבטיו יעשה ע"י ועדת גידול מדעית.



עותק של טופס המה"ג יועבר למועדון הגזע עד  5ימים לאחר ביצוע המה"ג.



התשלום למה"ג יהיה בסך  ₪ 300מהם יופרשו  ₪ 20לחבר השופטים ו ₪ 20-לועדת גידול/להתאחדות
וכן ישולם לשופט החזר הוצאות נסיעה .יתרת הכסף תועבר למועדון הגזע .תעריפי המה"ג יעודכנו מעת
לעת.

מסלול מה"ג בביצוע מועדון



מועדון רשאי לפנות לועדת גידול ולבקש אישור לביצוע מה"גים .ועדת גידול תדון בבקשה ותאשר
אותה בהתאם לשיקול דעתה .הועדה רשאית להתנות תנאים לגבי אופן ביצוע המה"ג ע"י
המועדון .האישור יינתן לשנה ובסופה על המועדון יהיה לבקש אישור חדש לניהול מה"גים.
במידה ובמהלך השנה יתגלו חריגות באופן בו המועדון מנהל את המה"ג רשאית ועדת גידול,
לאחר ששמעה את המועדון ,לשלול את היתר עריכת המה"גים.



מועדון שקיבל אישור לנהל מה"גים ומעוניין לערוך מה"ג יפנה לועדה לקבלת אישור עריכת מה"ג
על גבי טופס מיוחד ,הנלווה לנוהל זה .בסמכותה של הועדה לאשר את המה"ג ,לאשר אותו
בכפוף לשינויים ,או שלא לאשר את הבקשה .הבקשה תשלח מראש באופן שיאפשר לפרסם את
מועדי המה"גים שעורך המועדון לפחות  30יום מראש .אושר קיום המה"ג תפרסם ועדת גידול
את דבר קיומו באתר ההתאחדות ,על המועדון לפרסם את מועדי המה"גים המאושרים לפחות
 30יום טרם עריכתם באמצעים העומדים לרשותו :אתר המועדון ו/או עמוד פייסבוק.



מועדון רשאי להגיש בקשה לביצוע לבצע "מה"ג דחוף" בשל צורך לבדוק כלב/ה לפני הרבעה או
מסיבות דחופות אחרות .הבקשה תוגש לועדה בצרוף הסבר לסיבת הדחיפות .מה"ג שכזה יערך
בנוהל זהה למה"ג מועדון רגיל ,להוציא העובדה שיאושר ויבוצע בפרק זמן מקוצר.



בחירת השופט לביצוע מה"ג בביצוע מועדון תהייה בהתאם לאותו סדר העדיפות כבמסלול ועדת
גידול .ועדת גידול זכאית לאשר או לפסול את השופט המוצע לעריכת המה"ג ע"י המועדון .שופט
לא יוכל לבצע מה"ג לכלב שיש לו זיקה אליו.



המועדון יעביר לועדת גידול מדעית עד  48שעות לפני המה"ג את רשימת הכלבים המשתתפים:
גזע ,שם ,סגיר ,פרטי הבעלים וצילום כלבת בתוקף



לאורך כל ביצוע המה"ג יהיה נוכח במקום נציג ועדת גידול ,ותהייה לו סמכות לעצור או לפסול את
המה"ג בכל רגע נתון באם עולה החשד לניהול לא תקין או לא מקצועי של המה"ג.



המה"ג יתבצע על גבי טופס מה"ג מאושר של המועדון או טופס מה"ג כללי המופיע בנספח לנוהל
זה.



עותק של טופס המה"ג ,החתום עי השופט ,נציג המועדון ונציג ועדת גידול מדעית יופקד בסוף
המה"ג בידי נציג ועדת גידול והוא זה שיעבירו למשרדי ההתאחדות לא יאוחר מחמישה ימים
לאחר המבדק.



המועדון זכאי לקבוע את עלות המה"ג ,מתוכה יועברו  ₪ 20לחבר השופטים ו ₪ 20-לועדת
גידול/ההתאחדות וכן ישולם לשופט החזר הוצאות נסיעה .במקרה של מה"ג דחוף עלות המה"ג
תהייה  150%מעלות מה"ג רגיל של המועדון ובכל מקרה לא תפחת מ.₪ 370-

נספח
טופס מה"ג כללי.
טופס בקשה לעריכת מה"ג ע"י מועדון

