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 תאריך סגיר שם הכלב כיתה גזע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  מס                                                                                                                           
 לידה

 תואר ציון שם הבעלים

 מיכאל ולנה חרפקובסקי 05.1.10 824405 לילה 1-6גורות  סאלוקי 1
 

מבטיחה 
 מאד

CW,BP,BPIS 

 Heaven knows צעירים ז  0
Neshama Tova 

 R.JCAC 0מצוין  קרן מינץ+איש אבירם 01.5.11 114122

ונפלאות נשמה הילל ניסים    3
 (נגוס)טובה 

 ,CW 1מצוין  בוריס פיחטמן 01.5.11 114121
,BD,BOSJCAC 

 ברק ורעם נשמה טובה    4
 

  3מצוין  אורנית כהן עזרא 03.5.11 824305

 קרן מינץ 15.8.11 824425 יוליה אהובתי נשמה טובה צעירות נ  5
 

  לא השתתפה

0   Hart and soul 
Neshama Tova 

  3מצוין  קרן מינץ 01.5.11 114127

שארייה היפה מכולם    12
 נשמה טובה

 ,BJ,BJISJCACCW, 1מצוין  לאורה בירן+ קרן מינץ 03.5.11 824305

בא לי באלישה נשמה    11
 (באלו)טובה 

 R.JCAC 0מצוין  קרן מינץ+בוריס פיחטמן  01.5.11 113538

 קרן מינץ+ איש אבירם 8.10.12 824433 קרן אור מאקסל מתבגרות  10
 

 CW מצוין

 יוליה ווזיליקין As-Saif Urnia al Amira 107278 4.8.20 פתוחה נ  13
 

 R.CAC 0מצוין 

דוריה אסא מן הומה    14
 נשמה טובה

,BB,BOB,CACCW,  1מצוין קרן מינץ 10.5.20 120181
BIS 

באסירה אטא ריאן נשמה    18
 טובה

120101 5.5.20 
 

  טוב מאד נבו צחי+ קרן מינץ 

 אלטאיס אורניה אל אמירה אלופות נ  15
 

 ,GRCACCW מצוין קרן מינץ 4.8.20 125052

 
 
 

 

        



 צפרא סיריק  SOBERS MAJESTIC 13930 01.1.11 ז מתבגרים וויפט 10
 

 ,BDCAC,CW מצוין

 נבין בית המשי מורג פתוחה ז   02
 

 ,R.CACCW יןמצו דיאקונסה-אנדריאה אלנה 02.4.20 125210

 Karadhras Pina מתבגרות נ  01
Colada 

 ,BB,BOBCACCW, מצוין דיאקונסה-אנדריאה אלנה 11.11.12 13515

   
 

      

00 IW אלופות נ Ginger Rogers   - גפן 
 

 ,BB,GRCACCW, מצוין רוני וינטרוב 02.10.25 13044
BOB 

  
 

       

 אלופים ז אפגאני 03
 

Ahtiar ak Jar Paladin 13842 1.0.20 מצוין אנה סרייבסקי+ זויה סלדק ,BD,GRCACCW, 
BOS 

 Nightingale with a פתוחה נ  04
spritefriend Kafiry 

 אנה קנטור  2.10.08 13406
 

  טוב מאד

  Achtiar ak yar אלופות נ  08
palladiaperli 

 ,BB,GRCACCW, מצוין אנה סרייבסקי+זויה סלדק  1.0.20 13543
BOB 

         

27 IG רועי סומך  03.8.12 112580 בובו פתוחה ז 
 

 ,BD,BOSCACCW, מצוין

  Julia my iris in the sky נ  אלופות  01
 ספקטור אל ראזאל

 

 ,BB,GRCACCW, מצוין יוליה ווזיליקין+נדב לוי 05.5.12 111542
BOB 

 
 
 
 
 
 


