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  תאריך סגיר שם הכלב כיתה גזעמס                                                                                                                                                                              
 לידה

 תואר  ציון שם הבעלים

  אנדריאה אלנה   20.4.09  107069  מורג בית המשינבין   צעירים ז  וויפט  22
  דיאקונסה 

    טוב מאד

   פון היליתclown מתבגרים ז  1
 

   )סיים אליפות ישראל (  CAC  1מצוין  הילית וציפורת כרמל 26.4.08 105853

ולדיסלב ולודמילה   26.4.08  105852 ילית רלי פון ה'צ      2
  שיפרין

 R.CAC  2מצוין 

  בלו פון כרמית אלופים ז  3
 

  הילית וציפורת כרמל 3.5.06 101766
 

   3מצוין 

   פון היליתאפולו    4
ISR CH, GR CH  

      וציפורת כרמלהילית  12.1.05  98790
  

 Res Gr CAC 2מצוין 

  ונס'סמרטי ג     23
ISR CH  

 Res-BIS, BOB,BD, r CACG.   1מצוין   שיר קרמר  16.8.05  99030
 

  הילית וציפורת כרמל  28.11.08  107553  דולי פון הילית    נצעירות  5
  

   לא הגיעה

  לינה פון הילית 'אנג אלופות נ  6
ISR CH, GR CH 

  Gr CAC, BB , BOS מצוין  הילית וציפורת כרמל 12.1.05 98788
  

  לי לאלגונה  פתוחה נ  בורזוי  7
  

  טוב מאד  לימור ושגיא שטהל  12.10.06  102110

גאליל אסים אל פואד   6-9גורים   סאלוקי  8
  ר"צליל מית

קרן מינץ וגל   11.8.09  ברישום 
  רויטשטיין

מבטיח 
 1מאד 

BPIS, BP 

גוואר משאל אל נור       9
 ר"צליל מית

מבטיח   קרן מינץ ונדב לוי  11.8.09  ברישום
 2מאד 

 

 Desert Roze Blair  3-6גורות     10
Tzlil Meitar 

  סאיה אנטילה פינלנד  19.8.09  ברישום
  )קרן מינץ( 

מבטיחה 
  1מאד 

 

גווארה פאיז אל   6-9גורות     11
 ר"דהבאב צליל מית

קרן מינץ ואבישג   11.8.09  ברישום
  מורגנשטרן

מבטיחה 
  1מאד 

 

  צעירים ז    12
  

  1מצוין   לנס סטיבנס  14.4.09  504360  וי'באך האונדס אוף ג
  

BJIS,BJ,J CAC  

18      ALBI אורניה אל 
  אמירה

   טוב מאד  אלכסנדרה קלמנוביץ  4.5.09  107276



  קרן מינץ 24.9.07 103971 קוואנטו חוואס פתוחה  ז  13
 

  )סיים אליפות ישראל ( CAC מצוין

יוליוס אבן אודם   אלופים ז   14
  ספקטור אל ראזאל

ISR CH  

  BIS, BOB, BD, ACGr C מצוין  קרן מינץ  2.12.07  104921
  )על–סיים אליפות ( 

ארטוש האונדס אוף    15
 ISR CH , וי'ג

 Res.Gr CAC  2מצוין  עופר גרובר 20.9.06 102056

 ALRASTABAN צעירות  16
  אורניה אל אמירה

  2מצוין  יוליה ווזיליקין 4.5.09 107282

17     ASSAIF אורניה אל 
  אמירה

  וב מאדט  יוליה ווזיליקין  4.5.09  107278

אורורה אל שמס צליל      19
 ר"מית

קרן מינץ וגל   18.12.08  504344
  רויטשטיין

 J CAC  1מצוין 

  וי'סטיק האונדס אוף ג פתוחה נ  20
  

 CAC 1מצוין   לנס סטיבנס  16.1.08  104829

  קרן מינץ ISR CH  103973  24.9.07 ונוס שיין  אלופות נ    21
  

  Gr CAC, BB, BOS 1מצוין 
  )על-ליפות סיימה א(

  
  


