
   19.3.2010 גבעת חיים מאוחד  –תערוכת חורף   תוצאות

  שבדיה  PAUL STANTON  : שופט  
  

  תאריך סגיר שם הכלב כיתה גזעמס                                                                                                                           
 לידה

 תואר  ציון שם הבעלים

  גל רויטשטיין+קרן מינץ   11.8.09  ברישום   גאליל אסים אל פואד   6-9גורים   סאלוקי  1

  

VP3  

  נדב לוי+ קרן מינץ   11.8.09  ברישום גוואר משאל אל נור       2

  

VP2  

  קרן מינץ  11.8.09  ברישום  גאסור מאגדי פאריז      3

  

VP1 2-BPIS,BP,CW 

4      Bahrham badi malik שבדיה, פאולין ברלט  8.7.09  ברישום  

  

VP4  

  קרן מינץ  19.8.09  ברישום  Desert Roze Blair  6-9גורות     5

  

VP3   

אבישג + קרן מינץ   11.8.09  ברישום גווארה פאיז אל דהבאב       6

  מורגנשטרן

VP1  CW 

7      Jamal nuri ell najma שבדיה,ולין ברלט פא  11.8.09  ברישום   

  

VP   

  8.7.09  ברישום באסירה אטא ריאן      8

  

   VP  צחי נבו+קרן מינץ

9      Durra al jawanna גרמניה, ביאנסה קוסברג  19.8.09  ברישום  

  

VP   

  תמר גוטפרוינד  11.8.09  ברישום גאוודה סאלים שאדאן      10

  

VP   

  רוברעופר ג  19.7.09  504377  וי'פתחה האונדס אוף ג –אל       11

  

VP2   

  צעירים ז    12

  

   VG  לנס סטיבנס  14.4.09  504360  וי'באך האונדס אוף ג

13      ALBI אלכסנדרה קלמנוביץ  4.5.09  107276  אורניה אל אמירה  

  

ABSENT   

  קרן מינץ 20.8.06 504332 סיני ביוד פתוחה  ז  14

 
VG   

  שפרק-קרד'אדוארדו ג  7.12.06  102326  כרים ספקטור אל ראזאל    15
  

EXC.2 R.CAC  



  פרקש-קרד'אדוארדו ג  18.9.07  103882  לאטיף ספקטור אל ראזאל     16

  

EXC1 BOB,BD,CACCW,

,BIS  

יוליוס אבן אודם ספקטור   אלופים ז   17

  אל ראזאל

  ,EXC1 CAC.GRCW  קרן מינץ  2.12.07  104921

  עופר גרובר 20.9.06 102056 ,  וי'ארטוש האונדס אוף ג   18

 
EXC2  CACRE.GR. 

  קוונט חוואס   38

  

  EXC3  קרן מינץ+גל רויטשטיין  24.9.07  103971

אורניה  ALRASTABAN צעירות  19

  אל אמירה

,,EXC1 ,BJJCACCW יוליה ווזיליקין 4.5.09 107282

2-BJIS 

20     ASSAIF  אורניה אל

  אמירה

  יוליה ווזיליקין  4.5.09  107278

  

VG  

אורורה אל שמס צליל   מתבגרות נ   21

 ר"מית
  גל רויטשטיין+ קרן מינץ   18.12.08  504344

  

VG  

  מיכאל חרפקובסקי  20.11.08  504358  סוניה     22

  

EXC1 ,BB,BOSCACCW, 

אהבה נס חנוכה צליל      23

  מיתר

  נדב קאלי  18.12.09  504341

  

VG  

  וי'סטיק האונדס אוף ג פתוחה נ  24

  

 .EXC CACCW,R  לנס סטיבנס  16.1.08  104829

  עופר גרובר      וי 'האונדס אוף ג  גידולבית    

  

EXC  

  זויה סלדק  1.9.09  ברישום Achtiar ak yar paladin  6-9גורים  אפגאני 25

  

VP BPISCW,BP,  

 Achtiar ak yar pallada  6-9גורות   26
perli 

  VP CW  זויה סלדק  1.9.09  ברישום

 Veshnost zevs  אלופים ז  27
zagadka agni 

  ,EXC BOB,GR.CACCW  ה מיטיןדרי  2.7.03  12321

  פיונה לאלי  פתוחה נ  בורזוי  28

  

  VG  אסף ודפנה שולמן  12.10.06  102111

29  IW  צעירות נ  Ginger rogers of 
lahrob 

  י עמרני"ניל  20.12.08  13244

  

EXC ,BJ,JCAC,CW 

3-BJIS,BIS 

  אקונסה די אנדריאה אלנה  20.4.09  107069  נבין מורג בית המשי  צעירים ז  וויפט  30

  

ABSENT    

  הילית וציפורת כרמל 26.4.08 105854 כוכב השחר פון הילית  מתבגרים ז  31

 
ABSENT   



  ולדיסלב ולודמילה שיפרין  26.4.08  105852 רלי פון הילית 'צ      32

  

VG  

  פון הילית CLOWN אלופים ז  33

 
  הילית וציפורת כרמל 26.4.08 105853

 
EXC2 R.GR.CAC 

  ונס'סמרטי ג     34

  

 ,EXC1  ,BD,GR.CACCW  שיר קרמר  16.8.05  99030

BOS 

  ראובן פלג  20.4.09  107071  ולי מורג בית המשי'ג  צעירות נ   35

  

EXC1  ,JCACCW,BJ, 

3-BJIS 

  הילית וציפורת כרמל  28.11.08  107553  דולי פון הילית   מתבגרות נ  36

  

EXC  CACCW, 

  לינה פון הילית 'אנג אלופות נ  37

 
 EXC ,BB,,GR.CACCW הילית וציפורת כרמל 12.1.05 98788

BOB,RES.BIS  

  הילית וציפורת כרמל      פון הילית  בית גידול   

  

EXC   

  


