ההתאחדות הישראלית לכלבנות (ע"ר)
טופס אישור לחיוב באשראי
להחזיר לפקס 03-6727173
עודכן 18.09.2017
סה"כ שם המועדון /חוג /פריט

תעריף

שם המועדון /חוג /פריט

₪ 1,200

המועדון הישראלי לדוברמן

₪ 250

₪ 220
₪ 300
₪ 250
₪ 500
₪ 250
₪ 220
₪ 250
₪ 250
₪ 300

המועדון הישראלי לדני ענק
המועדון הישראלי לטריירים
המועדון הישראלי לכלב רועים בלגי
המועדון הישראלי לכלבי בוקסר
המועדון הישראלי לכלבי צאן
המועדון הישראלי לכלבי צייד
המועדון הישראלי לכלבי רטריבר
המועדון הישראלי לספניאל
המועדון הישראלי לפודל

₪ 250
₪ 220
₪ 220
₪ 270
₪ 250
₪ 220
₪ 250
₪ 250
₪ 230

₪ 200

המועדון הישראלי לרודזיאן רידג'בק

₪ 220

₪180
₪ 230
₪ 280

המועדון הישראלי לרוטווילר
המועדון ספורט כלבי עבודה
המועדון הישראלי לכלבי פומרניאן

₪ 300
₪ 630
₪ 250

תעודת יוחסין עד גיל  6חודשים-
מחיר אתר
תעודת יוחסין עד גיל  6חודשים
תעודת יוחסין לאחר גיל  6חודשים

₪170

פענוח צילום אגן

₪ 130

₪ 205
₪ 290

פענוח צילום מרפקים
פענוח צילום אגן +מרפקים

₪ 130
₪ 220

תעודת יוחסין לאחר  6חודשים -מחיר
אתר

₪ 255

דמי משלוח תעודות יוחסין

₪ 25

רישום כלב יבוא
תעודת יצוא
העברת בעלות

₪ 320
₪ 255
₪100

רישום כלב בספר גידול נלווה (מיון)

₪ 170

תעודת אלוף

₪50

תעודת אלוף לבעלים מחו"ל

₪ 120

אישור כלב טהור גזע
אישור כלב טהור גזע

₪ 15
₪ 15

שינוי שם כלב (עד גיל  9חודשים)
שם בית גידול
העתק תעודת יוחסין
רישום גור לא לגידול עד גיל 6
חודשים
רישום גור שנגנב  /עמותות
ביקורת שגר ומה"ג ע"י ועדת גידול
מדעית
תיקון תעודת יוחסין עד  6חודשים
תיקון תעודת יוחסין  6-9חודשים

₪ 190
₪ 290
₪ 120

החוג הישראלי לאילוף כלבים
ואג'יליטי
החוג הישראלי להאונדס
החוג הישראלי לכלב רועים גרמני
החוג הישראלי לכלבי דוגה
החוג הישראלי לכלבי הגנה והצלה
החוג הישראלי לכלבי הרים שוויצרים
החוג הישראלי לכלבי רוח
החוג הישראלי לכלבי רועים
החוג הישראלי לכלבי שפיץ
החוג הישראלי לכלבים זעירים
החוג הישראלי לסן ברנרדר
וניופאונדלנד
החוג הישראלי לפינצ'ר
החוג הישראלי לשנאוצר
החוג הישראלי לכלבים צפוניים

תעריף

כמות

כמות

₪ 85
₪30
₪ 440
₪ 50
₪ 100

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

סה"כ לחיוב₪ ___________ :

סגי"ר_____________ :

שם פרטי ________________ שם משפחה __________________

ת.ז_________________.

מס' כרטיס _____________________________________ תוקף ________/
סוג כרטיס ________________ טלפון סלולרי_____________________________________
כתובת__________________________________________ מיקוד___________________
גזע הכלב_(חובה)___________________________________________________________
דוא"ל ___________________________________________________________________
הערות_________________________________________________________________________:
__________________________________________________________________

סה"כ

