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 סה"כ כמות תעריף שם המועדון/ חוג/ פריט סה"כ כמות תעריף שם המועדון/ חוג/ פריט

החוג הישראלי לאילוף כלבים 
 ואג'יליטי

   ₪ 250 המועדון הישראלי לדוברמן   ₪ 1,200

   ₪ 250 המועדון הישראלי לדני ענק   ₪ 220 החוג הישראלי להאונדס

   ₪ 220 המועדון הישראלי לטריירים   ₪ 300 ועים גרמניהחוג הישראלי לכלב ר

   ₪ 220 המועדון הישראלי לכלב רועים בלגי   ₪ 250 החוג הישראלי לכלבי דוגה

   ₪ 270 המועדון הישראלי לכלבי בוקסר   ₪ 500 החוג הישראלי לכלבי הגנה והצלה

   ₪ 250 י לכלבי צאןהמועדון הישראל   ₪ 250 החוג הישראלי לכלבי הרים שוויצרים

   ₪ 220 המועדון הישראלי לכלבי צייד   ₪ 220 החוג הישראלי לכלבי רוח

   ₪ 250 המועדון הישראלי לכלבי רטריבר   ₪ 250 החוג הישראלי לכלבי רועים

   ₪ 250 המועדון הישראלי לספניאל   ₪ 250 החוג הישראלי לכלבי שפיץ

   ₪ 230 המועדון הישראלי לפודל   ₪ 300 החוג הישראלי לכלבים זעירים
החוג הישראלי לסן ברנרדר 

 וניופאונדלנד
   ₪ 220 המועדון הישראלי לרודזיאן רידג'בק   ₪ 200

   ₪ 300 המועדון הישראלי לרוטווילר   180₪ החוג הישראלי לפינצ'ר

   ₪ 630 מועדון ספורט כלבי עבודהה   ₪ 230 החוג הישראלי לשנאוצר

   ₪ 250 המועדון הישראלי לכלבי פומרניאן   ₪ 280 ם צפונייםלי לכלביהחוג הישרא
 

 -חודשים 6גיל  תעודת יוחסין עד 
   ₪ 130 פענוח צילום אגן   170₪ מחיר אתר

   ₪  130 פענוח צילום מרפקים   ₪ 205 חודשים 6תעודת יוחסין עד גיל 

   ₪   220 פענוח צילום אגן+ מרפקים   ₪ 290 חודשים  6תעודת יוחסין  לאחר גיל 
מחיר  -חודשים 6תעודת יוחסין לאחר 

   ₪ 25 ודות יוחסיןדמי משלוח תע   ₪  255 אתר

   ₪ 190 חודשים( 9שינוי  שם כלב  )עד גיל     ₪ 320 רישום כלב יבוא 

   ₪ 290 שם בית גידול   ₪ 255 תעודת יצוא 

   ₪ 120 העתק תעודת יוחסין   100₪ העברת בעלות

   ₪ 170 )מיון(  כלב בספר גידול נלווהרישום  
 6רישום גור לא לגידול עד גיל 

   ₪ 85 חודשים

   30₪ רישום גור שנגנב / עמותות   50₪ תעודת אלוף

ביקורת שגר ומה"ג ע"י ועדת גידול    ₪ 120 תעודת אלוף לבעלים מחו"ל 
   ₪ 440 מדעית

   ₪ 50 חודשים 6תיקון תעודת יוחסין עד    ₪  15 אישור כלב טהור גזע

   ₪  100 חודשים 6-9  תיקון תעודת יוחסין   ₪  15 אישור כלב טהור גזע
 

 . למי שאינו חבר, המחיר כפול.(תעודת אלוף לתושב חו"ל*המחירים הינם לחברי המועדונים/חוגים בהי"ל )למעט 
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