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 תאריך סגיר שם הכלב כיתה גזע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  מס                                                                                                                           
 לידה

 תואר ציון שם הבעלים

 סאלוקי 1
 

הילל ניסים ונפלאות נשמה  6-2גורים 
 טובה 

  מבטיח מאד טמןחבוריס פי 11.8.11 114121

1   Heaven knows 
Neshama Tova 

 CW,BP מבטיח מאד קרן מינץ+איש אבירם 11.8.11 114122

בא לי באלישה נשמה  6-2גורות   3
 טובה

 CW מבטיחה מאד קרן מינץ+בוריס פיחטמן  11.8.11 113831

4   Hart and soul 
Neshama Tova 

 

  מבטיחה מאד קרן מינץ 11.8.11 114127

טראד מאבו קרינאת  צעירים ז  1
 נשמה טובה

  לא הגיע איברהים אבו קרינאת 13.7.11 194301

 הינדי פתוחה ז  6
 

ונחמה ליאת גולדפרב  13.1.19 194493
 קירש

  לא הגיע

7   ALBI אורניה אל אמירה 
 

אלכסנדרה קלמנוביץ  4.1.90 197171
 יוליה ווזיליקין+

BD.BOB.,CACCW, מצוין
BIS-1 

ור משאל אל נור נשמה גאו אלופים ז  8
 טובה

 

 ,GR.CACCW מצוין קרן מינץ 8.7.90 190111

 ליילה ספקטור אל ראזאל צעירות נ  9
 

 רן כהןאו 11.1.11 111179
 

  לא הגיעה

שרב מאבו קרינאת נשמה    10
 טובה

  לא הגיעה איברהים אבו קרינאת 13.7.11 194491

 יוליה ווזיליקין Saif Urnia al Amira-As 107278 4.1.90 פתוחה נ  11
 

 ,CACCW 1מצוין 

דוריה אסא מן הומה    12
 נשמה טובה

 RES. CAC 1מצוין  קרן מינץ 10.8.90 190111

באסירה אטא ריאן נשמה    13
 טובה

190111 8.7.90 
 

  3מצוין  קרן מינץ

 אלטאיס אורניה אל אמירה אלופות נ  14
 

,BB, GR.CACCW , מצוין קרן מינץ 4.1.90 197189
BOS 



 וויפט 15
 

 Gorgeous Julius Von  0-6גורים 
Hilit 

  לא הגיע יגאל עומר 11.19.11 ברישום

16  
 

 CW מבטיח מאד תומר בן משה  11.7.11 ברישום Flowery love Von Hilit 6-2גורים 

  0-6גורות   17
 

Gorgoeus Gucci Von 
Hilit 

 CW,BP מבטיחה מאד דרור פרידמן והילית כרמל 11.19.11 ברישום

  6-2גורות   18
 

  מבטיחה מאד עידו גת וגבי משה 14.1.11 14139 קורה -שירלי

 קירה -לוסי   19
 

 CW מבטיחה מאד עידו גת וגבי משה 14.1.11 14110

 צפרא סיריק  ESTICJSOBERS MA 13930 11.1.11 צעירים ז  20
 

 ,BJ,BJISJCACCW, מצוין

 נבין בית המשי מורג פתוחה ז   21
 

  לא הגיע דיאקונסה-אנדריאה אלנה 19.4.90 197910

 ריין   22
 

  לא הגיע וק'ילנה איוונצ 0.1.19 190441

23   Stout 141904 
 

 ,CACCW מצוין עדי הדר 0.1.19

 אלופים ז  24
 

 ,GR.CACCW מצוין ציפורת והילית כרמל 11.4.98 181319 קלאון פון הילית

 קשישים ז   25
 

 ,CW,BV,BD,BOS מצוין ציפורת והילית כרמל 11.1.91 08709 אפולו פון הילית
BVIS 

 רנסמה- נינה צעירות נ  26
 

 ,JCACCW מצוין משה  עידו גת וגבי 11.1.11 14111

 ציפורת והילית כרמל  0.8.19 111300 אלקטרה פון הילית מתבגרות נ   27
 

 ,RES.CACCW מצוין

28   Karadhras Pina 
Colada 

  לא הגיעה דיאקונסה-אנדריאה אלנה 11.11.19 13818

 Alvere’s Simply פתוחה  נ  29
Irresistible 

BB,BOB,,CACWC, מצוין הילית כרמל 19.1.90 333111
BIS-2 

   
 

      

30 IW נ אלופות  Ginger Rogers  - גפן 
 

 ,BB,GR.CACCW, מצוין רוני וינטרוב 19.11.98 13144
BOB, BIS-5 

  
 

       



 Nightingale with a פתוחה נ אפגאני 31
spritefriend Kafiry 

 אנה קנטור  2.10.08 13406
 

  טוב מאד

 yar  chtiar akA אלופות נ  32
palladiaperli 

 ,BB,GR.CACCW, מצוין זויה סלדק  1.0.90 13843
BOB,BIS-4 

         

33 IG 0-6 ותגור Desert Wind Spector 
el Razal  

 CW,BP,BPIS מבטיחה מאד נדב לוי  10.0.11 ברישום

 פתוחה ז   34
 

אלסנדרו ספקטור אל 
 ראזאל

 ,CACCW מצוין נדב לוי 4.7.97 193111

 Astra Bravissimo ז אלופים  35
Maestro 

 ,BDGR.CACCW, מצוין מיכאל וסבטלנה אלנט  19.1.19 13114
BOS 

 מיכאל וסבטלנה אלנט Bonnie Pyari Sarna 14022 18.1.11 צעירות נ  36
 

 ,BJJCACCW, מצוין

  Julia my iris in the sky מתבגרות נ   37
 ספקטור אל ראזאל

 

 ,BB,BOB,CACCW, מצוין נדב לוי 18.8.19 111749
BIS-3 

 קוני ספקטור אל ראזאל אלופות נ   38
 

  לא הגיעה נדב לוי 4.7.97 193114

 
 
 
 
 


