Operational definitions for behavior checklist - Hebrew
רשימת הגדרות אופרציונליות להתנהגות
.1
חרדה במקומות לא מוכרים – חרד במהלך ביקורים ראשונים במקומות לא מוכרים .מתבטא
כפעילות מוגברת או מופחתת ,זהיר ו/או פחות מגיב או ממוקד.
לא מופיע כלל – לא מוטרד משינוי בסביבות משתנות .נשאר רגוע.
קל מאד – מראה סימנים קלים של חרדה במקומות לא מוכרים .מתאושש במהירות רבה ונשאר מסוגל
לעבוד ולהגיב בצורה אפקטיבית .סימנים עשויים לכלול תנועות לשון קלות ,חוסר שקט או האטה קלים,
אובדן קל של תגובתיות לעבודה.
קל – סימנים קלים או בינוניים של חרדה במקומות לא מוכרים .מתאושש במהירות .סימנים עשויים
לכלול תנועות לשון תכופות ,חוסר שקט או האטה בינוניים ,אובדן קל של תגובתיות לעבודה.
בינוני -חרדה בולטת במקומות לא מוכרים והתאוששות איטית .סימנים עשויים לכלול חוסר שקט בינוני,
התנשפות ,יבבות ,תנועות עוויתיות מהירות ,התנהגות עצורה ,מצומצמת ,התנהגות המעידה על רצון
לברוח ,חיפוש אחר תמיכה של המאמן .ממשיך לעבוד עם עידוד.
מופיע במידה רבה – חרדה גדולה מאד במקומות לא מוכרים .לא מצליח להתאושש לרמה קודמת של
נינוחות ותגובתיות .סימנים עשויים לכלול תנועות לשון ,יבבות ,תנועות עוויתיות מהירות ,התנהגות
המעידה על רצון לברוח ,התנהגות עצורה ,מצומצמת ,היצמדות למאמן .אינו ממשיך לעבוד.

.2
רגישות לרעשים – היבהלות ,שפת גוף לחוצה ,היחפזות ,בריחה ,או פעילות העתקה )displacement
 ,)behaviorכשנחשף לרעש כמו צופרי מכוניות ,מייבשי שיער ,שואבי אבק ודפיקות.
לא מופיע כלל – אין תגובת היבהלות ,פחד ,או דאגה כשנחשף לקולות פתאומיים או רמים מכל מקור
שהוא ,למעט רעם או תנועת כלי רכב.
קל מאד  -סימנים קלים מאד לדאגה או היבהלות כשנחשף לרעשים פתאומיים או חזקים מכל מקור
שהוא ,למעט רעם ותנועת כלי רכב .סימנים עשויים לכלול שינוי קל מאד באנרגיה (האטה או האצה) ו/או
שפת גוף מעט מתוחה ,עם חזרה כמעט מיידית לתפקוד רגיל .אינו מוטרד מחשיפה חוזרת לרעש .ממשיך
לעבוד.
קל – סימנים קלים לדאגה או היבהלות כשנחשף לרעשים פתאומיים או חזקים מכל מקור שהוא ,למעט
רעם ותנועת כלי רכב .סימנים עשויים לכלול שינוי קל עד בינוני באנרגיה (האטה או האצה) ו/או שפת גוף
מתוחה ברמה קלה עד בינונית ,עם חזרה מהירה לתפקוד רגיל .ממשיך לעבוד ומשתפר בחשיפה עוקבת.
בינוני – דאגה בינונית או היבהלות כשנחשף לרעשים פתאומיים או חזקים מכל מקור שהוא ,למעט רעם
ותנועת כלי רכב ,שמפריעים ליכולתו של הכלב להמשיך לעבוד בלי עידוד .סימנים עשויים לכלול שינוי
בינוני באנרגיה (האטה או האצה) ו/או שפת גוף מתוחה ברמה בינונית ואיטיות בהסתגלות .הכלב יכול
להראות אסטרטגיית התמודדות של התרחקות קלה ,שחרור של אנרגיה רגשית ו/או עד דקה של זמן
הסתגלות.
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מופיע במידה רבה – דאגה חמורה או תגובת פחד כשנחשף לרעשים פתאומיים או חזקים מכל מקור
שהוא ,למעט רעם ותנועת כלי רכב ,שמפריעים ליכולתו של הכלב להמשיך לעבוד למרות עידוד .סימנים
עשויים לכלול שינוי במידה בינונית עד רבה באנרגיה (האטה או האצה) ,ו/או שפת גוף מתוחה מאד .הכלב
יכול להראות אסטרטגיית התמודדות משמעותית של התרחקות ,שחרור של אנרגיה רגשית ו/או מעל דקה
של זמן הסתגלות ,למרות תמיכה.

.3
פחד מעצמים לא מוכרים – פחד ,הימנעות ,או חשד מעצמים לא מוכרים ,שיכולים להיות הכל ,אבל
דוגמאות שכיחות הן שקיות פלסטיק ,פסלים ,ציוד גינה ,בלונים וכו'.
לא מופיע כלל – אין תגובת היבהלות ,פחד או דאגה כשנחשף לעצמים לא מוכרים .נכון לגשת ולחקור
עצמים חדשים אם מורשה.
קל מאד – סימנים קלים מאד של דאגה או היבהלות כשנחשף לעצמים לא מוכרים .סימנים עשויים
לכלול שינוי קל מאד באנרגיה (האטה או האצה) ו/או שפת גוף מתוחה קלה עם חזרה כמעט מיידית
לתפקוד רגיל .לא נצפית דאגה אם החשיפה חוזרת על עצמה ובאופן כללי ייגש ויחקור עצם לא מוכר לאחר
שהתגבר על החשש הראשוני .ממשיך לעבוד.
קל – סימנים קלים של דאגה או היבהלות כשנחשף לעצמים לא מוכרים .סימנים עשויים לכלול שינוי קל
עד בינוני באנרגיה (האטה או האצה) ו/או שפת גוף מתוחה ברמה קלה עד בינונית ,עם חזרה מהירה
לתפקוד רגיל .מראה חוסר רצון קל להתקרב ולחקור עצמים לא מוכרים ,אך יעשה זאת עם עידוד .ממשיך
לעבוד ומשתפר עם חשיפה עוקבת.
בינוני – דאגה או היבהלות במידה בינונית כשנחשף לעצמים לא מוכרים שמפריעים ליכולתו של הכלב
להמשיך לעבוד בלי עידוד .סימנים עשויים לכלול שינוי במידה בינונית באנרגיה (האטה או האצה) ו/או
שפת גוף מתוחה במידה בינונית ,ואיטיות בהסתגלות .מראה חוסר רצון מסוים להתקרב לעצמים לא
מוכרים ,גם עם עידוד .הכלב יכול להראות אסטרטגיה של התמודדות כמו התרחקות קלה ,או שחרור
אנרגיה רגשית שמתבטא בפעילות מוגברת ו/או עד דקה של זמן הסתגלות.
מופיע במידה רבה – דאגה רבה ,או היבהלות במידה רבה כשנחשף לעצמים לא מוכרים שמפריעים
ליכולתו של הכלב להמשיך בעבודה ,למרות עידוד .סימנים עשויים לכלול שינוי במידה בינונית עד חמורה
באנרגיה (האטה או האצה) ו/או שפת גוף מתוחה מאד .מראה חוסר רצון בולט להתקרב לעצמים לא
מוכרים ,למרות עידוד .הכלב יכול להראות אסטרטגיית הסתגלות חזקה שמתבטאת בהתרחקות ,או
שחרור אנרגיה רגשית שמתבטאת בפעילות מוגברת ו/או זמן הסתגלות של מעל דקה ,למרות עידוד.

.4
פחד מסוגי משטחי הליכה  -מפוחד ,עצבני ,חרד ממשטחי הליכה מגוונים :רצפות חלקות ,סבכות,
או אחרים.
לא מופיע כלל – אין חשש או בהלה כשמתקרב למשטחי הליכה שונים (רצפות חלקות ,סבכות); עובר
עליהם בלי לשנות את קצב ההליכה.
קל מאד – סימנים קלים מאד של הימנעות כשמתקרב ,או הולך על משטחים שונים (רצפות חלקות,
סבכות) .סימנים עשויים לכלול היסוס קל כשבא לדרוך על המשטח ,היחפזות קלה מאד בזמן המעבר על
המשטח ושפת גוף מעט מתוחה .ממשיך לעבוד.
קל – סימנים קלים של הימנעות כשמתקרב ,או הולך על משטחים שונים .סימנים עשויים לכלול היסוס
קל כשבא לדרוך על המשטח עם הצטמצמות חולפת קלה של הגוף ,היחפזות קלה בעת המעבר מעל המשטח
ושפת גוף מתוחה במידה קלה .ממשיך לעבוד ומשתפר עם חשיפה עוקבת בלי עידוד של המאמן.
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בינוני – סימנים של הימנעות במידה בינונית כשמתקרב ,או הולך על משטחים שונים .סימנים עשויים
לכלול עצירה כשמתקרב ,ניסיונות לקפוץ מעל ,היחפזות כדי לרדת מהמשטח ,או האטה משמעותית .תמיד
יראה נטייה להימנע מהם ,אך לא על חשבון עשיית טעות בביצוע הנחיות ,או סיכון של האדם .נדרש עידוד
כדי שימשיך לעבוד.
מופיע במידה רבה –מפוחד כשמתקרב ,או הולך על משטחים שונים .סימנים עשויים לכלול היסוס,
היחפזות ,עצירה ,או סירוב להתקדם ,שפת גוף מתוחה במידה רבה .אינו ממשיך לעבוד .יימנע מהם גם אם
יגרום לטעות בביצוע הנחיות ,או טעות אחרת שעלולה לסכן את האדם.

.5
פחד מכלבים – תגובות מרוסנות לכלבים אחרים המולכים ברצועה ,או חופשיים ,כמו מנח גוף נמוך,
רתיעה ,הרכנת ראש ,חרד ,נמנע ,שיער צוואר סומר ,נסוג ,מסרב להתקדם ,צופה ממרחק.
לא מופיע כלל – אינו מראה סימנים של חשש או חשד מכלבים לא מוכרים; מרגיש נוח ליד כלבים
אחרים.
קל מאד – זהיר מעט כשמתקרבים אליו כלבים בודדים שאינם מוכרים ,אך מתמקד מחדש במהירות
בעבודה עם עידוד מילולי .סימנים עשויים לכלול סמירת שיער קלה מאד ,האטה קלה מאד ,זנב נמוך ,ו/או
הימנעות קלה .נשאר קשוב למאמן ומתאושש מיד.
קל – לפעמים מראה זהירות קלה ליד כלבים אחרים .סימנים עשויים לכלול סמירת שיער קלה ,האטה
קלה ,התרחקות ו/או התעלמות מכלב מתקרב ויכול להשמיע קולות למשך זמן קצר .מגיב מיד להתערבות
של מאמן ומתאושש במהירות ברגע שעובר את הכלב.
בינוני – מראה זהירות במידה בינונית ליד כלבים אחרים .סימנים עשויים לכלול סמירת שיער במידה
בינונית ,מנח גוף נמוך ,רתיעה ,הרכנת ראש ,צפייה בכלב אחר מקרוב ,אך בדרך כלל בלי לעמוד מולו
ישירות ו/או השמעת קולות חזרתית .דורש תמיכה רבה של מאמן בנוכחות כלבים אחרים.
מופיע במידה רבה – זהיר מאד או חרד מכלבים אחרים ובדרך כלל נמנע מהם .כשנחשף לכלבים,
סימנים עשויים לכלול מתח ו/או חשש (שיער סמור מאד ,תנועות לשון ,רעד ,נהמות ,נסיגה ,בריחה) .יכול
להפוך לתוקפני כשנמצא במצב בו אינו יכול להימלט בקלות ('דחוק לקיר') .נדרשת תמיכה רבה של מאמן
בנוכחות כלבים אחרים.

.6
פחד ממדרגות – נחפז ,מסרב ,או מהסס במדרגות :מדרגות סגורות ,מדרגות אחוריות פתוחות,
מדרגות סבכה פתוחות ,במעלה מדרגות ,במורד מדרגות.
לא מופיע כלל – רגוע כשעומד ,או עולה ויורד במדרגות מכל סוג.
קל מאד – סימנים קלים מאד של הימנעות כשמתקרב ,או הולך על מדרגות .סימנים עשויים לכלול
היסוס קל לדרוך על מדרגות ,היחפזות קלה מאד כשנמצא על המדרגות ושפת גוף מתוחה במידה קלה
מאד .ממשיך לעבוד.
קל – סימנים קלים של הימנעות כשמתקרב ,או הולך על מדרגות .סימנים עשויים לכלול היסוס קל לעמוד
על המדרגות עם הצטמצמות חולפת קלה של הגוף ,היחפזות קלה על המדרגות ,ושפת גוף מתוחה במידה
קלה .ממשיך לעבוד ומשתפר עם חשיפה עוקבת.
בינוני – סימנים בינוניים של הימנעות או דאגה כשמתקרב ,או הולך על מדרגות .סימנים עשויים לכלול
עצירה כשמתקרב ,ניסיונות לקפוץ מהמדרגות ,נחפז לעלות ואז מייבב ומהסס לרדת ,הנחת רגליים
קדמיות על המדרגות אבל לא את הרגליים האחוריות ,ואז עולה על המדרגות .מצטמצם כשנע על
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המדרגות ,ממהר לעזוב .אינו חש בנוח כשצריך להתאים את עצמו למהירות המאמן ,או להמתין על
המדרגות.
מופיע במידה רבה – מפוחד כשמתקרב ,או הולך על מדרגות .סימנים עשויים לכלול היסוס ,היחפזות,
עצירה ,סירוב ,שפת גוף מתוחה מאד .אינו ממשיך לעבוד .יימנע ממדרגות או ימהר כשנע עליהן ,אפילו אם
יגרום לטעות בביצוע הנחיות ,או טעות אחרת שעלולה לסכן את האדם .ממהר לעזוב.

.7
פחד מתנועת כלי רכב – שפת גוף מתוחה ,זנב נמוך או מכונס בין הרגליים ,שינוי ברמת פעילות,
היבהלות ,נסיגה ,בריחה כתגובה למראה ,או קולות של כלי רכב.
לא מופיע כלל – חש בנוח בסביבת תנועת כלי רכב ,ללא קשר לעוצמת הגירויים.
קל מאד – חרד במידה מועטה כשנחשף לתנועת כלי רכב כבדה או רועשת .מתאושש במהירות .סימנים
עשויים לכלול תנועות לשון קלות ,ו/או שפת גוף מתוחה מעט (אוזניים נמוכות ומשוכות מעט לאחור,
שפתיים משוכות לאחור) .ממשיך לעבוד.
קל – חרד במידה קלה ,או מראה מצוקה כשנחשף לתנועת כלי רכב כבדה או רועשת .סימנים עשויים
לכלול היחפזות במידה קלה מאד להתרחק מהאיזור עם התאוששות טובה ,תנועות לשון תכופות,
התנשמות קלה חולפת ו/או שפת גוף מתוחה במידה בינונית .ממשיך לעבוד ומשתפר עם חשיפה עוקבת.
בינוני – סימנים בינוניים של חרדה או מצוקה כשנחשף לתנועת כלי רכב כבדה או רועשת .סימנים
עשויים לכלול היחפזות במידה בינונית להתרחק מהאיזור ,שפת גוף מתוחה ,היבהלות עם התאוששות
מהירה ,אך לא נסיגה .מאבד את המיקוד בעבודה ,אך מאמן יכול לתמוך בכלב במהלך האירוע.
מופיע במידה רבה – מפוחד בסמוך לתנועת כלי רכב .סימנים עשויים לכלול שפת גוף מתוחה ,נסיגה,
היבהלות עם התאוששות איטית .אינו יכול לבצע את עבודתו ומנסה להימלט.

.8
חרדת נטישה – חסר שקט ,משמיע קולות ו/או הופך הרסני כשנשאר לבדו.
לא מופיע כלל – אינו מראה סימני מצוקה כשנשאר לבדו.
קל מאד – יבבות במידה קלה מאד ו/או חסר שקט במידה קלה מאד מיד עם הישארותו לבד ,אך נרגע
ומשתתק בתוך  5דקות.
קל – יבבות קלות ו/או כמה נביחות ו/או חסר שקט במידה קלה כשנשאר לבדו ,אך נרגע ומשתתק לבסוף
בתוך  5דקות.
בינוני – יבבות במידה בינוניות ו/או נביחות ו/או נראה נסער וחסר שקט במידה בינונית כשנשאר לבדו.
משמיע קולות במשך כל זמן הישארותו לבדו.
מופיע במידה רבה – מאד קולני ו/או מאד נסער ו/או מצוי במצוקה כשנשאר לבדו .יכול להיות הרסני
או לפגוע בעצמו.

.9
היקשרות יתר – קשור יתר על המידה למאמן ראשי ,מחפש לחזור למאמן ראשי כשמאומן על ידי
אחרים.
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לא מופיע כלל – מסתגל ברצון למאמן ,או מטפל חדש ,אפילו כשרואה את המאמן הראשי.
קל מאד – מראה היקשרות מעטה למאמן ראשי ואנשים מוכרים; בא לידי ביטוי על ידי חיפוש המאמן,
אך מסתגל ברצון למאמן או מטפל חדש ,שמספק תמיכה לפרקי זמן קצרים.
קל – מראה היקשרות במידה קלה למאמן ראשי ואנשים מוכרים; בא לידי ביטוי על ידי חיפוש המאמן,
או מראה חרדה קלה ,עם או ללא השמעת קולות מועטה ,אך מסתגל ברצון למאמן או מטפל חדש עם
תמיכה ,שיכולה לכלול שימוש במזון.
בינוני – מפתח היקשרות חזקה למאמן ראשי ואנשים מוכרים; מסתגל באיטיות למאמן או מטפל חדש,
גם כשהמאמן הראשי אינו נראה בסביבה; בא לידי ביטוי על ידי חיפוש ממושך של המאמן הראשי ו/או
חרדה במידה בינונית וקושי ו/או חוסר רצון לעבוד עם ,ולהגיב למאמן חדש ,למרות שמקבל תמיכה.
מתקשה להתמיד במשימה.
מופיע במידה רבה – מפתח היקשרות חזקה מאד למאמן ראשי ואנשים מוכרים .הסתגלות איטית
מאד למאמן או מטפל חדש אם מאמן ראשי אינו נוכח; בא לידי ביטוי על ידי חרדה רבה וחוסר יכולת או
רצון מתמשכים לעבוד עם ,ולהגיב למאמן חדש ,למרות שמקבל תמיכה .אינו מסוגל להתמיד במשימה.

.10
חרדה מזרים – מבוהל ,עצבני ,חרד עם זרים ,חשדן ,נמנע ,שיערו סומר ,מתקרב באיטיות ,מתביית על
זרים ,נובח ,נוהם ,נמלט.
לא מופיע כלל – אינו מראה סימנים של פחד או חשד מפני אנשים לא מוכרים; נינוח בסביבת זרים,
בלי קשר להופעה או התנהגות לא מוכרים.
קל מאד – זהיר מעט כשמתקרבים אליו ,או כשעובר על פני אנשים בודדים שאינם מוכרים.
כשמתקרבים אליו ,סימנים עשויים לכלול סיבוב הראש הצידה והפניית המבט לכיוון אחר ו/או הטיה קלה
של הגוף הצידה .כשעובר על פניהם ,סימנים עשויים לכלול התבוננות באדם ,ו/או האטה קלה .מתאושש
במהירות ,אך יכול להיות שיצטרך מעט עידוד מילולי מהמאמן.
קל – זהיר במידה קלה כשמתקרבים אליו ,או כשעובר על פני אנשים בודדים שאינם מוכרים.
כשמתקרבים אליו ,סימנים עשויים לכלול הזזת הגוף הרחק כדי להימנע ממגע ו/או הצטמצמות קלה של
הגוף .כשעובר על פניהם ,סימנים עשויים לכלול האטה קלה ,התמקדות קלה על האדם ,סמירת שיער קלה
ו/או הצטמצמות קלה של הגוף .מתאושש במהירות ברגע שעובר את האדם ,אך יכול להיות שיצטרך
תמיכה ועידוד מהמאמן.
בינוני – זהיר במידה בינונית כשמתקרבים אליו ,או כשעובר על פני אנשים בודדים שאינם מוכרים.
כשמתקרבים אליו ,סימנים עשויים לכלול מנח גוף נמוך ,משיכה קלה לאחור כדי להימנע ממגע ,סמירת
שיער בינונית ו/או יכול להשמיע קולות .כשעובר על פניהם ,סימנים עשויים לכלול האטה בינונית ו/או
היסוס לעבור ,התמקדות במידה בינונית על האדם ,סמירת שיער בינונית ,השמעת קולות ו/או הצטמצמות
בינונית של הגוף .איטי יותר בהתאוששות ,גם עם תמיכה של המאמן.
מופיע במידה רבה – זהיר מאד כשמתקרבים אליו ,או כשעובר על פני אנשים בודדים שאינם מוכרים.
כשמתקרבים אליו ,סימנים עשויים לכלול התרחבות העיניים ,סמירת שיער בולטת ,רעד ,השמעת קולות,
נסיגה ו/או הימלטות .יכול להפוך לתוקפני במצב בו הוא מרגיש "דחוק לפינה" .אינו מסוגל לעבוד כשעובר
על פני אדם לא מוכר ,יכול להשמיע קולות ו/או להראות הצטמצמות במידה רבה של הגוף .איטי מאד
בהתאוששות ,גם עם תמיכה של המאמן.
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דאגה מטיפול בגוף – נמנע ,חרד ,חושש ו/או תוקפני כשמטופל בפעילויות לא-פולשניות כבדיקת
וטרינר ,טיפוח וניקיון ,ו/או גזיזת ציפורניים.
לא מופיע כלל – נינוח כשמטופל בפעילויות לא-פולשניות כבדיקת וטרינר ,טיפוח וניקיון ,גזיזת
ציפורניים.
קל מאד – סימנים קלים מאד של דאגה כמו תנועות לשון קלות מאד ,שפת גוף וטונוס שרירים מתוחים
במידה קלה מאד ,ו/או פיהוק כשמטופל בפעילויות לא-פולשניות כבדיקת וטרינר ,טיפוח וניקיון ,גזיזת
ציפורניים .אין קושי להשתלט עליו ,ואינו זקוק לתמיכה ,או שזקוק למעט תמיכה.
קל – דאגה קלה מתבטאת כשהופך לפעיל ,או מרוסן במידה קלה ,ויכול להראות תנועות לשון קלות ,שפת
גוף וטונוס שרירים מתוחים קלות ,כשמטופל בפעילויות לא-פולשניות כבדיקת וטרינר ,טיפוח וניקיון,
גזיזת ציפורניים .זקוק לטיפול תומך כדי לשלוט בו.
בינוני – דאגה בינונית מתבטאת כשהופך לפעיל ,או מרוסן במידה בינונית ,ויכול להראות תנועות לשון
במידה בינונית ,שפת גוף וטונוס שרירים מתוחים במידה בינונית ,פיהוק ו/או התנשפות כשמטופל
בפעילויות לא-פולשניות כבדיקת וטרינר ,טיפוח וניקיון ,גזיזת ציפורניים .קשה לשלוט בו ,למרות שניתן לו
טיפול תומך משמעותי.
מופיע במידה רבה – מפוחד מאד מטיפול בגוף ,מתבטא כשהופך לפעיל או מרוסן במידה רבה.
התנהגויות עשויות לכלול בריחה או ניסיונות להימלט ,נהמות ,סמירת שיער ,חשיפת שיניים ,נשיכה
מדומה לאזהרה ,ו/או ניסיונות לנשוך כשמטופל בפעילויות לא-פולשניות כבדיקת וטרינר ,טיפוח וניקיון,
גזיזת ציפורניים .קשה מאד לשלוט בו ,למרות ניסיונות משמעותיים לטיפול תומך.

.12
נסוג כשמתקרבים אליו – מסיט ראש או פנים הצידה כשאנשים מוכרים מתקרבים אליו.
לא מופיע כלל – אינו מסיט ראש או פנים הצידה כשמתקרבים אליו אנשים מוכרים.
קל מאד – מסיט ראשו או פנים הצידה במידה קלה מאד כשמתקרבים אליו אנשים מוכרים .עם מעט
עידוד ,מוכן ברצון שיתקרבו אליו ללא פיתוי של מזון.
קל – מסיט ראש או פנים הצידה במידה קלה כשמתקרבים אליו אנשים מוכרים .מגיב ברצון לפיתוי של
מזון ו/או עידוד על מנת שלא לסגת כשמתקרבים אליו.
בינוני – מסיט ראש או פנים הצידה במידה בינונית כשמתקרבים אליו אנשים מוכרים .מגיב בהיסוס
לפיתוי של מזון ו/או עידוד ,על מנת שלא לסגת כשמתקרבים אליו.
מופיע במידה רבה – מסיט ראש או פנים הצידה במידה רבה כשמתקרבים אליו אנשים מוכרים .מגיב
באיטיות לפיתוי של מזון ו/או עידוד ,אך נשאר הססני או ממשיך לסגת כשמתקרבים אליו.

.13
רגישות לרתמה – מוריד רגליים אחוריות כשידית הרתמה מונחת על הגב.
לא מופיע כלל – הכלב לא מראה כל ירידה של הגוף כשידית הרתמה מונחת על גבו ,בהשוואה למצב בו
הידית אינה על גבו.
קל מאד – הכלב תחילה מראה התכופפות מאד קלה ,יורד ללא יותר מאשר רבע מגובה ההליכה הרגיל
כשידית הרתמה מונחת על גבו ,וכשעובד מסתגל בתוך כמה דקות ,ממשיך ללכת בצורה כמעט רגילה.
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קל – הכלב תחילה מראה התכופפות קלה ,יורד ללא יותר מאשר מחצית מגובה ההליכה הרגיל כשידית
הרתמה מונחת על גבו ,וכשעובד מסתגל בתוך כמה דקות ,ממשיך ללכת בצורה כמעט רגילה.
בינוני – הכלב תחילה מראה התכופפות במידה בינונית ,יורד קרוב מאד לאדמה ,והולך במנח מאד כפוף,
אך מסתגל בתוך כמה דקות כשעובד ,וממשיך ללכת בצורה כמעט רגילה.
מופיע במידה רבה – הכלב מראה התכופפות במידה רבה ,יורד קרוב מאד לאדמה והולך במנח מאד
כפוף ,כשהברכיים קרובות בכמה אינצ'ים לאדמה כשידית הרתמה מונחת על הגב .ההסתגלות לידית
הרתמה על הגב מאד איטית.

.14
הימנעות ממאוורר – פחד או הימנעות כשעובר על פני מאוורר.
לא מופיע כלל – לא מוטרד כשעובר על פני מאוורר .נשאר רגוע.
קל מאד – מתחיל להראות סימנים קלים מאד של חרדה כשעובר על פני מאוורר .מתאושש במהירות
רבה ונשאר מסוגל לעבוד ולהגיב ביעילות .סימנים עשויים לכלול תנועות לשון קלות ,חוסר שקט קל ו/או
איבוד קל של תגובתיות לעבודה.
קל – סימנים קלים של חרדה כשעובר על פני מאוורר .מתאושש במהירות .סימנים עשויים לכלול תנועות
לשון תכופות ,חוסר שקט במידה בינונית ,היחפזות קלה ו/או איבוד קל של תגובתיות לעבודה.
בינוני – חרדה במידה בינונית והתאוששות איטית כשעובר על פני מאוורר .סימנים עשויים לכלול חוסר
שקט ,התנשפות ,יבבות ,תנועות עוויתיות מהירות ,מרוסן במידה בינונית ,מצטמצם ו/או מחפש מעט
תמיכה של מאמן .ממשיך לעבוד עם עידוד.
מופיע במידה רבה – חרדה רבה כשעובר על פני מאוורר .סימנים עשויים לכלול היחפזות ,תנועות
לשון ,יבבות ,תנועות עויתיות מהירות ,מרוסן במידה רבה ,מצטמצם ו/או נצמד למאמן .אינו ממשיך
לעבוד .לא מצליח להתאושש ולחזור לרמת הנינוחות והתגובתיות הקודמות.

.15
רגישות של הגוף למגע בעצמים– תגובה מרוסנת למגע פיזי עם עצמים ,חוץ מאשר ידית הרתמה
על הגב .בא לידי ביטוי על ידי דריכות-יתר במנח הצבת כף הרגל ,הימנעות ממקומות צפופים ,מיקוד של
 1/2מטר עד מטר אחד לפני הכלב ו/או קופא או נמנע כשהרתמה מועברת מעל הראש.
לא מופיע כלל – אינו מוטרד ממגע פיזי של עצמים כמו דריכה על משטחים מחוספסים ,עלים ,ענפים
וכיוב' ,קולר או רצועה הנוגעים בגוף ,הכנסת הראש לתוך רתמה וכיוב' .נשאר נינוח.
קל מאד – בתחילה מראה סימנים קלים מאד של חרדה ממגע פיזי של עצמים כמו דריכה על משטחים
מחוספסים ,עלים ,ענפים וכיוב' ,קולר או רצועה הנוגעים בגוף ,הכנסת הראש לתוך רתמה .מתאושש מהר
מאד ומסוגל להמשיך לעבוד ולהגיב ביעילות .סימני חרדה יכולים לכלול תנועות לשון מועטות ,האטה קלה
ו/או הימנעות במידה קלה מאד עם איבוד קל של תגובתיות לעבודה.
קל – סימנים קלים של חרדה ממגע פיזי של עצמים כמו דריכה על משטחים מחוספסים ,עלים ,ענפים
וכיוב' ,קולר או רצועה הנוגעים בגוף ,הכנסת הראש לתוך רתמה .מתאושש במהירות ,אך מראה איבוד קל
של תגובתיות לעבודה ,במיוחד עם הנחיות .סימני חרדה עשויים לכלול תנועות לשון תכופות ,דריכות-יתר
קלה במקום בו דורך ,האטה במידה בינונית או חוסר שקט ו/או הימנעות במידה קלה ממקומות צפופים.
בינוני – חרדה בינונית והתאוששות איטית ממגע פיזי של עצמים .ממשיך לעבוד עם עידוד ,אך מראה
איבוד של תגובתיות לעבוד במידה בינונית .סימני חרדה עשויים לכלול דריכות-יתר בינונית כשדורך,
הימנעות ממקומות צפופים ו/או הימנעות בינונית מרתמה שמועברת מעל הראש.
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מופיע במידה רבה – חרדה חמורה ממגע פיזי עם עצמים .אינו ממשיך לעבוד ,אינו מצליח להתאושש
ולחזור לרמה קודמת של נינוחות ותגובתיות .סימנים עשויים לכלול היחפזות ,תנועות לשון תכופות מאד,
דריכות-יתר חמורה כשדורך ,חוסר ציות להוראות המאמן כדי להימנע ממצבים ו/או קופא או נמנע בכוח
מהרתמה שמועברת מעל הראש.

.16
חרד מפני נסיעה בכלי רכב – נמנע מכניסה לתוך כלי רכב ,אינו נרגע בזמן נסיעה.
לא מופיע כלל – אינו מוטרד מכניסה ונסיעה במכוניות וברכב מסחרי .נשאר רגוע.
קל מאד – מראה תחילה סימנים קלים של מתח הקשור לחרדה כשנכנס ונוסע במכוניות ורכבים
מסחריים .מתאושש במהירות רבה ונשאר מסוגל לעבוד ולהגיב ביעילות .סימנים עשויים לכלול תנועות
לשון מועטות ,חוסר שקט קל ו/או איבוד קל של תגובתיות לעבודה.
קל – סימנים קלים של מתח הקשור לחרדה כשנכנס ונוסע במכוניות ורכבים מסחריים .מתאושש
במהירות .סימנים עשויים לכלול תנועות לשון תכופות ,חוסר שקט במידה בינונית ,מעט היחפזות ו/או
איבוד קל של תגובתיות לעבודה.
בינוני – מתח במידה בינונית הקשור לחרדה והתאוששות איטית כשנכנס ונוסע במכוניות ורכבים
מסחריים .סימנים עשויים לכלול תנועות לשון תכופות מאד ,חוסר שקט ,התנשפויות ,יבבות ,תנועות
עוויתיות מהירות ,ריסון ,הצטמצמות ו/או חיפוש אחר מעט תמיכה מהמאמן .ממשיך לעבוד עם עידוד.
מופיע במידה רבה – מתח רב הקשור לחרדה כשנכנס ונוסע במכוניות רכבים מסחריים .אינו מצליח
להתאושש ולחזור לרמת נינוחות ותגובתיות קודמת .סימנים עשויים לכלול היחפזות ,תנועות לשון תכופות
מאד ,יבבות ,תנועות עוויתיות מהירות ,ריסון ,הצטמצמות ו/או היצמדות למאמן .אינו ממשיך לעבוד.

.17
עצור ,או נמנע באופן פאסיבי כשנחשף למצבים בעלי פוטנציאל דחק (– )stress
מתמודד עם מצבי דחק בצורה גרועה ,בא לידי ביטוי באופן פאסיבי כהתנתקות ( ,)shut downהימנעות,
נסיגה ,פעילות העתקה ( (displacement activityשל הימנעות מפעילות על ידי רחרוח ו/או הפסקת פעילות
בתגובה למצב דחק.
לא מופיע כלל – אין עדות של התנהגות מרוסנת כשנחשף למצבים בעלי פוטנציאל דחק .נשאר רגוע.
קל מאד – במקרים בודדים ,הופך למרוסן במידה קלה מאד בתגובה למצב דחק .הסימנים עשויים לכלול
האטה קלה מאד ,פרקי זמן קצרים של הימנעות מפעילות על ידי רחרוח ו/או תנועות לשון קלות מאד .מגיב
ברצון לעידוד ומתאושש במהירות .לא מפריע ליכולתו לעבוד ,או להמשיך להגיב למאמן.
קל – לפעמים הופך למרוסן במידה קלה בתגובה למצבי דחק .הכלב מפנים דחק במידה קלה .סימנים
עשויים לכלול האטה קלה ונסיגה קלה ,התנשפות קלה ,פרקי זמן ארוכים יותר של הימנעות מפעילות על
ידי רחרוח ו/או תגובות הימנעויות אחרות ו/או תנועות לשון קלות .מתאושש במהירות סבירה עם עידוד,
או עם מתן זמן להסתגלות .לא מפריע ליכולתו לעבוד ,או להמשיך להגיב למאמן.
בינוני – הופך למרוסן במידה בינונית בתגובה למצבי דחק ,לפעמים באופן שמפריע ליכולתו לעבוד או
להמשיך להגיב למאמן ,למרות תמיכה ועידוד ו/או כשניתן לו פרק זמן קצר להסתגלות .הכלב מפנים את
הדחק באופן בינוני .סימנים עשויים לכלול האטה בינונית ונסיגה ,התנשפות במידה בינונית ,פרקי זמן
ממושכים של הימנעות מפעילות על ידי רחרוח ו/או תגובות הימנעות אחרות.
מופיע במידה רבה – הופך למרוסן במידה רבה בתגובה למצבי דחק ,באופן שאינו מסוגל לעבוד או
להמשיך להגיב למאמן ,למרות תמיכה ועידוד ו/או כשניתן לו זמן קצר להסתגלות .הכלב מפנים דחק
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באופן קשה .סימנים עשויים לכלול התנתקות ( ,)shut downנסיגה קשה ,התנשפויות קשות ו/או
ממושכות ,פרקי זמן ממושכים של תנועות לשון בינוניות ,הימנעות מפעילות על ידי רחרוח ו/או תגובות
הימנעות אחרות בשילוב חוסר יכולת להגיב למאמן.

.18
מונע כשנחשף למצבים בעלי פוטנציאל דחק ( – )stressמתמודד עם מצבי דחק בצורה
גרועה ,מתבטא בכך שהופך ליותר פעיל :תנועות מהירות יותר ,לקיחה גסה של חטיפים ,מוסח יותר ,או
התנהגות העתקה ) (displacement behaviorאחרות ,כדי לשחרר אנרגיה רגשית.
לא מופיע כלל – אין עדות להתנהגות משולהבת כשנחשף למצבים בעלי פוטנציאל דחק.
קל מאד – במקרים בודדים הופך למשולהב במידה קלה מאד כתגובה לדחק .סימנים עשויים לכלול עליה
קלה מאד בתנועות גוף ,תנועות לשון קלות מאד ,התנהגות העתקה ) (displacement activitiesבעוצמה
קלה מאד ,כמו ,אך לא רק ,פרקי זמן קצרים של חיטוט באשפה ,רחרוח .מתאושש מהר מאד עם עידוד
ו/או כשניתן לו זמן קצר להסתגלות .לא מפריע ליכולתו לעבוד ,או להמשיך להגיב למאמן.
קל – לפעמים הופך למשולהב במידה קלה כתגובה לדחק .סימנים עשויים לכלול עליה קלה בתנועות גוף,
תנועות לשון קלות ,טלטול ראש לעיתים נדירות ו/או גירוד של הגוף ,התנשפויות קלות ,ו/או הופעה קלה
של התנהגות העתקה ( (displacement activitiesכמו ,אך לא רק ,חיטוט חזרתי באשפה ,או ניסיונות
לחטט .מתאושש במהירות סבירה עם עידוד ו/או כשניתן לו זמן קצר להסתגלות .לא מפריע ליכולתו
לעבוד ,או להמשיך להגיב למאמן.
בינוני – הופך למשולהב במידה בינונית בתגובה לדחק ,לעיתים ברמה שמפריעה ליכולתו לעבוד או
להמשיך להגיב למאמן ,למרות תמיכה ועידוד ו/או כשניתן לו זמן קצר להסתגלות .סימנים עשויים לכלול
עליה במידה בינונית בתנועות הגוף ,תנועות גוף עוויתיות במידה קלה ,ריצה לתוך חפצים או שמראה פחות
שליטה בגוף ,תנועות לשון במידה בינונית ,לפעמים טלטול של הראש ו/או התגרדות של הגוף ,התנשפות
במידה בינונית ,ו/או הופעה בינונית של התנהגות העתקה ) (displacement activitiesכמו ,אך לא רק,
חיטוט חזרתי באשפה ,או ניסיונות לחטט.
מופיע במידה רבה – הופך להיפר-משולהב בתגובה לדחק ,ברמה שאינו מסוגל לעבוד או להמשיך
להגיב למאמן ,למרות תמיכה ועידוד ו/או כשניתן לו זמן קצר להסתגלות .סימנים עשויים לכלול עליה רבה
מאד בתנועות הגוף ,תנועות גוף מאד עוויתיות ,ריצה לתוך חפצים או שמראה לעיתים קרובות יותר שליטה
ירודה בגוף ,תנועות לשון תכופות ,טלטול ראש תכוף ,ו/או התגרדות של הגוף ,התנשפויות חמורות או
מתמשכות ו/או הופעה חמורה של התנהגות העתקה ) (displacement activitiesכמו ,אך לא רק ,חיטוט
חזרתי באשפה ,או ניסיונות לחטט.

.19
מתרגש בקלות – הופך למשולהב בקלות בתגובה לגירוי כמו ,אך לא רק ,מפגש עם אדם ,כשרואה חיה
אחרת ,כשמלטפים אותו ,כשמצפה ליציאה החוצה ,להליכה ,או לנסיעה במכונית; יכול לייבב כתגובה
לגירוי.
לא מופיע כלל – נשאר רגוע כשנחשף לגירוי מרגש .אין צורך בהכוונה נוספת של מאמן כדי לשלוט
בהתנהגותו של הכלב.
קל מאד – במקרים בודדים הופך משולהב בתגובה לגירוי מרגש .סימנים עשויים לכלול עליה קלה מאד
בתנועות הגוף ,תנועות לשון קלות מאד ,הופעה קלה מאד של התנהגות העתקה (displacement
) ,activitiesכמו ,אך לא רק ,פרקי זמן קצרים של חיטוט באשפה ,רחרוח .מתאושש במהירות רבה עם
עידוד ו/או כשניתן לו זמן קצר להסתגל .לא מפריע ליכולתו לעבוד או להמשיך להגיב למאמן.
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קל – לפעמים משולהב במידה קלה בתגובה לגירוי מרגש .סימנים עשויים לכלול עליה קלה בתנועות הגוף,
תנועות לשון קלות ,טלטול ראש לעיתים רחוקות ו/או גירוד של הגוף ,התנשפות קלה ,ו/או הופעה קלה של
התנהגות העתקה ( ,(displacement activitiesכמו ,אך לא רק ,חיטוט חזרתי באשפה ,או ניסיונות לחטט.
מתאושש במהירות סבירה עם עידוד ו/או כשניתן לו זמן קצר להסתגל .לא מפריע ליכולתו לעבוד או
להמשיך להגיב למאמן.
בינוני – הופך למשולהב במידה בינונית בתגובה לגירוי מרגש ברמה כזו שאינו יכול לעבוד או להמשיך
להגיב למאמן ,למרות תמיכה ועידוד ו/או כשניתן לו זמן קצר להסתגל .תגובה מוגזמת לגירוי מרגש מקשה
על שליטת המאמן בכלב ,ו/או מצריכה זמן ממושך מהכלב להירגע .סימנים עשויים לכלול עליה במידה
בינונית בתנועות הגוף ,מעט תנועות גוף עוויתיות ,ריצה לתוך חפצים או שליטה מופחתת בגוף ,תנועות
לשון במידה בינונית ,לפעמים טלטול של הראש ו/או גירוד של הגוף ,התנשפויות במידה בינונית ,ו/או
הופעה בינונית של התנהגות העתקה ) ,(displacement activitiesכמו חיטוט חזרתי באשפה ,או ניסיונות
לחטט.
מופיע במידה רבה – הופך למשולהב באופן פרוע בתגובה לגירוי מרגש ,ברמה כזו שאינו מסוגל לעבוד
או להמשיך להגיב למאמן ,למרות תמיכה ועידוד ו/או כשניתן לו זמן קצר להסתגל .התגובה המוגזמת
הקשה לגירוי מרגש מקשה מאד על שליטת המאמן בכלב .סימנים עשויים לכלול עליה רבה בתנועות הגוף,
תנועות גוף מאד עוויתיות ,ריצה לתוך חפצים או תדירות גבוהה יותר של שליטה גרועה בגוף ,תנועות לשון
תכופות מאד ,טלטולים תכופים של הראש ו/או גירוד של הגוף ,התנשפויות קשות או ממושכות ו/או הופעה
חמורה של התנהגות העתקה ) ,(displacement activitiesכמו ,אך לא רק ,חיטוט חזרתי באשפה ,או
ניסיונות לחטט.

.20
ויסות-עצמי ירוד – לוקח לכלב זמן ממושך לחזור למצב הרגשי ההתחלתי ( )baselineשלו בעקבות
חשיפה למצב של גרוי מעורר או מלחיץ.
לא מופיע כלל – חוזר מיד (בפחות מ 15-שניות) למצב הרגשי ההתחלתי לאחר חשיפה לגירוי מרגש או
מלחיץ.
קל מאד – חוזר מהר מאד ( 15-30שניות) למצב הרגשי ההתחלתי אחרי שגירוי מרגש או מלחיץ נעלם.
קל – חוזר במהירות ( 30שניות עד  2דקות) למצב הרגשי ההתחלתי אחרי שגירוי מרגש או מלחיץ נעלם.
בינוני – איטי בחזרה ( 2-5דקות) למצב הרגשי ההתחלתי בעקבות חשיפה ,ולאחר שגירוי מרגש או מלחיץ
נעלם .ייתכן זמן התאוששות הדרגתית ארוך בעקבות חשיפה חוזרת לגירוי מרגש ו/או מלחיץ.
מופיע במידה רבה – איטי מאד (יותר מ 5-דקות) בחזרה למצב רגשי התחלתי אחרי שגירוי מרגש או
מלחיץ נעלם ,ולעיתים קרובות נדרש זמן התאוששות הדרגתית ארוך בעקבות חשיפה חוזרת לגירוי מרגש
ו/או מלחיץ.

.21
חסר שקט כשמאמן אינו פעיל – אינו רגוע ו/או עוסק בענייניו כשהמאמן אינו פעיל.
לא מופיע כלל – ממתין בסבלנות באופן רגוע כשהמאמן אינו פעיל .נרגע מהר מאד ,או מיד.
קל מאד – פעיל במידה קלה מאד ו/או עוסק במידה קלה מאד בדברים אחרים ,כשנדרשת עד דקה אחת
כדי להירגע ולהמתין בסבלנות ,כשהמאמן אינו פעיל.
קל – פעיל במידה קלה ו/או עוסק במידה קלה בדברים אחרים ,כשנדרשות עד  3דקות כדי להירגע
ולהמתין בסבלנות ,כשהמאמן אינו פעיל.
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בינוני – פעיל במידה בינונית ו/או עסוק במידה בינונית בדברים אחרים ,כשנדרשות עד  3-5דקות כדי
להירגע ולהמתין בסבלנות ,כשהמאמן אינו פעיל.
מופיע במידה רבה – פעיל מאד (היפראקטיבי) ,ו/או עוסק במידה רבה בדברים אחרים ,כשנדרשות
יותר מ 5-דקות כדי להירגע ולהמתין בסבלנות ,כשהמאמן אינו פעיל.

.22
פחד ממשטחים גבוהים ,או מדרונות ,וכיוב' – הכלב חושש ,חרד ,מהסס בקרבת שולי
משטחים מוגבהים ,מדרגות ללא מעקה ,או משטחים גבוהים אחרים.
לא מופיע כלל – רגוע כשנמצע על משטחים גבוהים מכל הסוגים.
קל מאד – סימנים קלים מאד של זהירות כשמתקרב לשוליים ,או כשנמצא על משטח גבוה .סימנים
עשויים לכלול שפת גוף מתוחה במידה קלה מאד והססנות ,אך ממשיך לעבוד.
קל – סימנים קלים של חרדה כשמתקרב לשוליים ,מדרונות ,או כשנמצא על משטח גבוה .סימנים עשויים
לכלול שפת גוף מתוחה במידה קלה ,הססנות קלה עם הצטמצמות חולפת קלה של הגוף ו/או היחפזות
קלה .ממשיך לעבוד ומשתפר עם חשיפה עוקבת.
בינוני – סימנים בינוניים של חשש כשמתקרב לשוליים ,מדרונות ,או כשנמצא על משטח גבוה .סימנים
עשויים לכלול שפת גוף מתוחה במידה בינונית ,עצירה כשמתקרב ,משיכה לאחור משולי המשטח,
הצטמצמות במידה בינונית .אינו חש בנוח להתאים את הקצב למאמן ,או להמתין על המשטח המוגבה.
מופיע במידה רבה – סימנים בולטים של חרדה כשמתקרב לשוליים ,מדרונות ,או כשנמצא על משטח
גבוה .סימנים עשויים לכלול שפת גוף מתוחה במידה רבה ,עצירה כשמתקרב ,או סירוב בולט להתקדם,
משיכה חזקה לאחור משולי המשטח ,הצטמצמות רבה .אינו ממשיך לעבוד .לא יעבוד בצורה מוצלחת על
משטחים גבוהים.

.23
נובח ללא הפסקה – נובח ללא הפסקה כשנבהל או מתרגש.
לא מופיע כלל – לעולם לא ,או לעיתים רחוקות ,נובח כשנבהל או מתרגש.
קל מאד – לפעמים ינבח כמה פעמים כשמתרגש או נבהל ,אך משתתק מיד ללא צורך בהתערבות של
המאמן ,כשעדין חשוף לגירוי המרגש/מבהיל.
קל – לפעמים ינבח כמה פעמים כשמתרגש או נבהל ,אך נדרשת הכוונת המאמן ,ו/או תמיכה כדי להשקיט
במהירות ,כשעדין חשוף לגירוי המרגש/מבהיל.
בינוני – לעיתים קרובות נובח שוב ושוב כשנרגש או נבהל ,ונדרשת בדרך כלל הכוונה חוזרת ו/או תמיכה
מהמאמן כדי לעצור את הנביחה ,כשעדין חשוף לגירוי המרגש/מבהיל.
מופיע במידה רבה – לעיתים קרובות נובח שוב ושוב כשנרגש או נבהל ,למרות תמיכה חוזרת של
המאמן ו/או ניסיונות לארגן מחדש את התנהגותו .ימשיך לנבוח לאורך כל זמן החשיפה לגירוי
המרגש/מבהיל.

.24
רמת אנרגיה גבוהה – הכלב זקוק ליותר דרכים לשחרור אנרגיה מאשר הכלב הממוצע ,כדי להגיע
להתנהגות רגועה.
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לא מופיע כלל – זקוק לאימון או פעילות מינימאליים; יכול להעדיף להיות לא פעיל .שבע רצון משכיבה
רגועה במשך רוב היום .נרגע במהירות אחרי פרק זמן קצר של פעילות.
קל מאד – זקוק לאימון ופעילות ממוצעים כדי לשמר התנהגות רגועה .יכול להזדקק לאימון אחד קצר
בלבד ביום .לפעמים זקוק לדרכי שחרור אנרגיה נוספות כדי להירגע ולשכב רגוע ,עם פרקי זמן קצרים של
לעיסת צעצועים/משחקים ,או פעילות במהלך היום.
קל – זקוק לאימון מעבר לממוצע כדי לשמר התנהגות רגועה .לעיתים קרובות זקוק לדרכי שחרור אנרגיה
נוספות כדי להירגע ולשכב רגוע ,בתוספת פרקי זמן קצרים של לעיסת משחקים/צעצועים ,או פעילות
במהלך היום.
בינוני – זקוק לאימון מעל הממוצע ,ולעיתים קרובות אינו מסוגל לשמר התנהגות רגועה למרות האימון.
לעיתים קרובות זקוק לדרכים משמעותיות לשחרור אנרגיה בכמות גבוהה בצורה חריגה כדי להירגע ,ואינו
שוכב רגוע לאורך זמן ,עם תקופות קצרות של לעיסת צעצועים/משחקים ,או פעילות במהלך היום.
מופיע במידה רבה – זקוק לאימון מעל הממוצע ולעיתים רחוקות מסוגל לשמר התנהגות רגועה,
למרות אימון .זקוק באופן עקבי לדרכים לשחרור אנרגיה בכמויות גבוהות בצורה חריגה כדי להירגע ואינו
שוכב רגוע לאורך זמן ,עם תקופות קצרות של לעיסת צעצועים או פעילות במהלך היום.

.25

חסר מיקוד
לא מופיע כלל – לכלב יש יכולת חזקה לדבוק במשימה בכל סוגי הסביבות ,או מצבי העבודה.
קל מאד – לכלב יש יכולת טובה לדבוק במשימה בכל סוגי הסביבות ,או מצבי עבודה .לעיתים רחוקות
הוא מאבד מיקוד ,ומסוגל לחזור מיידית למיקוד עם תמיכה מינימאלית מהמאמן.
קל – לכלב יש יכולת טובה לדבוק במשימה בכל סוגי הסביבות ,או מצבי עבודה .לפעמים מאבד מיקוד
ובדרך כלל נדרשות פעולות מכוונות קלות ,או תמיכה אחרת מהמאמן כדי לחזור למיקוד.
בינוני – לכלב יש יכולת ירודה יותר לדבוק במשימה בחלק מסביבות ,או מצבי עבודה .לעיתים קרובות
מאבד מיקוד ונדרשת פעולת הכוונה בינונית ,או תמיכה אחרת מהמאמן כדי לחזור למיקוד .מתקשה
לעבוד בלי התערבות רבה ,ו/או תמיכה ,כדי להשאיר אותו ממוקד בעבודה.
מופיע במידה רבה – לכלב יש יכולת ירודה לדבוק במשימה בחלק מסביבות או מצבי עבודה .לעיתים
קרובות מאד מאבד מיקוד ,תוך מעבר מהסחה להסחה ,ובדרך כלל נדרשת פעולה מכוונת ,או תמיכה
אחרת מהמאמן כדי לחזור למיקוד ,או שאינו מסוגל לחזור למיקוד כלל .אינו מסוגל לעבוד ללא התערבות
רבה ו/או תמיכה כדי להשאיר אותו ממוקד במשימה.

.26
מתרגש מתנועה– מוסח בקלות על ידי תנועה שאינה של בעל חיים :עלים עפים ברוח ,הבזקי אור,
צינור מתיז מים וכיוב' ,ומתקשה לכוון מחדש את הקשב.
לא מופיע כלל – הכלב יכול להתעלם ,או להפגין דריכות קצרה לתנועה כמו אור ,עלים עפים ברוח
וכיוב' ,ו/או יכול לחקור בקצרה ,או לעקוב בשלווה אחר התנועה כשלא עובד ,אך הדבר אינו מפריע
לעבודה .הכלב אינו מראה סימנים של התרגשות ,המתבטאת בהגברת פעילות ,או בהשמעת קולות.
קל מאד – הכלב נדרך ומראה עניין קל מאד בתנועה כמו אור ,עלים עפים ברוח וכיוב' ,ויכול להתרגש
במידה קלה מאד ,המתבטאת בהגברה קלה מאד של פעילות ,וזאת אם לא מכוון לעשות דבר אחר .נרגע
ברצון וממשיך להגיב למאמן.
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קל – הכלב נדרך ונראה שמופרע בקלות ,מראה עניין קל בתנועה כמו אור ,עלים עפים ברוח וכיוב' ,ויכול
להתרגש במידה קלה המתבטאת בהגברה קלה של פעילות ,עניין מתמשך קל ו/או יבבה קצרה .יכולות
להידרש  15שניות או פחות כדי להירגע אחרי שהגירוי נעלם .מגיב ברצון להוראה מהמאמן.
בינוני – הכלב נדרך ומראה עניין בינוני בתנועה כמו אור ,עלים עפים ברוח וכיוב' ,הבאים לידי ביטוי
בהתרגשות בינונית ,בהגברה בינונית של פעילות ,ירידה בתגובתיות למאמן ,באופן שמפריע לעבודה ,יבבות
במידה בינונית ו/או נביחות קלות ,ו/או עניין מתמשך בינוני בתנועה .יכולות להידרש עד  3דקות כדי
להירגע לגמרי אחרי שהגירוי נעלם.
מופיע במידה רבה – מראה רמה גבוהה של עניין בתנועה כמו אור ,עלים עפים ברוח וכיוב' ,והתרגשות
ו/או עניין עיקש מאד בתנועה ,שמפריעים בעבודה .יכול להידרש זמן ממושך כדי להירגע לגמרי אחרי
שהגירוי נעלם.

.27
רודף אחר חיות – מתרגש מחיות שאינן כלבים (לדוג' ,חתולים ,חרקים ,סנאים וכיוב') עם המשכיות
בגילוי העניין.
לא מופיע כלל – מתעלם במידה רבה מהסחות של חיות אחרות (שאינן כלבים) ,כמו ציפורים ,סנאים,
ארנבים וכיוב' .אינו מראה תשוקה ל"טרף" .נשאר ממוקד בעבודה למרות תנועות בסביבה.
קל מאד – מראה מוסחות ועניין קלים מאד ברדיפה או זינוק לכיוון חיות אחרות (שאינן כלבים) ,כמו
ציפורים ,סנאים ,ארנבים וכיוב' ,וחוזר להתמקד בעבודה במהירות עם עידוד ,אך ללא צורך בהתערבות
המאמן ,ונרגע ברצון למרות שהחיות נוכחות.
קל – מראה מוסחות ועניין קלים ברדיפה או זינוק לכיוון חיות אחרות (שאינן כלבים) ,כמו ציפורים,
סנאים ,ארנבים וכיוב' ,ומגיב למאמן .יכול לחזור ולהתמקד בעבודה עם התערבות קלה של המאמן ,אינו
מראה עניין מתמשך ונרגע ברצון למרות שהחיות נוכחות.
בינוני – מראה מוסחות ועניין במידה בינונית ברדיפה או זינוק לכיוון חיות אחרות (שאינן כלבים) ,כמו
ציפורים ,סנאים ,ארנבים וכיוב' ,הופך לפחות תגובתי למאמן למשכי זמן קצרים .מראה עניין מתמשך
ברמה בינונית ,אבל יירגע ברצון כשהמרחק מהחיות יגדל.
מופיע במידה רבה – מראה מוסחות רבה ועניין מתמשך ברדיפה או זינוק לכיוון חיות אחרות (שאינן
כלבים) ,כמו ציפורים ,סנאים ,ארנבים וכיוב' ,ואינו מגיב היטב למאמן .מתקשה לחזור ולהתמקד בעבודה
ומחזיר במהירות את תשומת ליבו לרדיפת החיות .אינו יכול לשמר את המיקוד בעבודה.

.28
מוסחות למראה כלבים – מראה עניין מתמשך ורמת ריגוש גבוהה במפגש עם כלב(ים) אחר(ים).
לא מופיע כלל – מראה עניין מועט ,או חוסר עניין בכלבים אחרים ,והמיקוד שלו אינו מושפע
מנוכחותם .אינו דורש התערבות ו/או תמיכה מהמאמן.
קל מאד – מקרים בודדים של איבוד מיקוד ,מוסח במידה קלה על ידי כלב אחר ,אך חוזר למיקוד
במהירות עם התערבות ו/או תמיכה קלה מאד של המאמן.
קל – לפעמים מאבד מיקוד ומוסח במידה קלה על ידי כלב אחר .נדרשת התערבות ו/או תמיכה קלה של
המאמן כדי לחזור למיקוד.
בינוני – לעיתים קרובות מאבד מיקוד ומוסח במידה בינונית בסביבת כלבים אחרים ו/או מראה עניין
מתמשך בכלבים אחרים .בדרך כלל דורש התערבות ו/או תמיכה בינונית של מאמן כדי לחזור למיקוד.
13

מופיע במידה רבה – מגלה עניין רב בכלבים .מוסח בעקביות בסביבת כלבים אחרים ,כשמגלה בהם
עניין מתמשך .מתקשה או אינו יכול לחזור למיקוד ,למרות התערבות המאמן.

.29
רחרוח – מוסח על ידי גירוי של חוש הריח.
לא מופיע כלל – בדרך כלל מתעלם מגירויים של חוש הריח ,או מרחרח מעט כשאינו אמור למלא
פקודה .נשאר ממוקד בעבודה .אינו מגלה עניין מתמשך.
קל מאד – מוסח לזמן קצר בגלל גירוי של חוש הריח ומרחרח במידה קלה מאד ,אך חוזר במהירות
למיקוד בעבודה עם עידוד .יכול לחזור להתמקד בעבודה עם התערבות קלה מאד של המאמן .אינו מגלה
עניין מתמשך.
קל – מוסח במידה קלה בגלל גירוי של חוש הריח ,ומרחרח במידה קלה ,אך נשאר תגובתי למאמן .יכול
לחזור ולהתמקד בעבודה עם התערבות קלה של המאמן .אינו מגלה עניין מתמשך.
בינוני – מוסח במידה בינונית בגלל גירוי של חוש הריח ,ומרחרח במידה בינונית .מגיב פחות למאמן
לפרקי זמן קצרים של  10שניות או פחות ,ונדרשת התערבות של המאמן במידה בינונית .מגלה עניין
מתמשך במידה בינונית.
מופיע במידה רבה – מוסח במידה רבה בגלל גירוי של חוש הריח ,ומרחרח במידה מוגזמת .הופך
פחות תגובתי למאמן לפרקי זמן ארוכים יותר מ 10-שניות ,הדורשים התערבות משמעותית של המאמן.
מתקשה לחזור ולהתמקד בעבודה ,ומחזיר במהירות את תשומת הלב לרחרוח .מגלה עניין מתמשך חזק
מאד.

.30
חיטוט באשפה – תמיד מחטט באשפה בחיפוש אחר מזון או דברים אחרים.
לא מופיע כלל – לעולם ,בכל זמן או בכל מקום ,אינו מחטט באשפה.
קל מאד – מחטט באשפה במקרים בודדים ,אבל עוצר עם קבלת פקודה מילולית ,וקל לשלוט בו .אינו
ממשיך.
קל – לפעמים מחטט באשפה ,אך עוצר עם התערבות ו/או תמיכה של המאמן ואינו ממשיך.
בינוני – לעיתים קרובות מחטט באשפה ונדרשת רמה גבוהה של מאמץ של המאמן כדי לכוון בחזרה את
התנהגותו ,אך עוצר בסופו של דבר עם התערבות ו/או תמיכה של המאמן .מתעקש להמשיך.
מופיע במידה רבה – באופן שגרתי מחטט באשפה ולעיתים קרובות חוזר לחטט באשפה אחרי
התערבות ו/או תמיכה של המאמן .מתעקש להמשיך.

.31
התנהגות לא הולמת בבית – לועס חפצים בעלי ערך ,גונב מזון או דברים אחרים ,מנסה לקחת
דברים מהשיש ,משולחנות וכיוב' ,או מתוך פח האשפה.
לא מופיע כלל – ניתן לסמוך עליו שלא ילעס חפצים בעלי ערך ,ייקח דברים מהשיש ,ייקח אשפה ,או
יעלה על רהיטים במקומות מוכרים.
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קל מאד – לעיתים רחוקות (פחות מפעם בחודש) נוטה לאחת או יותר התנהגויות לא הולמות בבית (לועס
חפצים בעלי ערך ,לוקח דברים מהשיש ,לוקח אשפה ,או עולה על הרהיטים) במקומות מוכרים .ניתן
בקלות רבה לכוונו להימנע מכך ,ואינו ממשיך.
קל – לפעמים (פחות מפעמיים בחודש) נוטה לאחת או יותר התנהגויות לא הולמות בבית (לועס חפצים
בעלי ערך ,לוקח דברים מהשיש ,לוקח אשפה ,או עולה על רהיטים) במקומות מוכרים .ניתן בקלות רבה
לכוון אותו להימנע מכך ואינו ממשיך.
בינוני – לעיתים קרובות ( 3-6פעמים בחודש) ,נוטה לאחת או יותר התנהגויות לא הולמות בבית (לועס
חפצים בעלי ערך ,לוקח דברים מהשיש ,לוקח אשפה ,או עולה על הרהיטים) במקומות מוכרים .קשה יותר
לכוונו להימנע מכך וייתכן שימשיך.
מופיע במידה רבה – לעיתים קרובות (יותר מ 6-פעמים בחודש) מנסה או מצליח באחת או יותר
התנהגויות לא הולמות בבית (לועס חפצים בעלי ערך ,לוקח דברים מהשיש ,לוקח אשפה ,או עולה על
הרהיטים) במקומות מוכרים .קשה יותר לכוון אותו להימנע מכך וייתכן שימשיך.

.32
חסר יוזמה – חסר מוטיבציה פנימית לחפש אחר פיתרונות ,כשמבצע משימה שקיבל מהמאמן שלו.
לא מופיע כלל – מוטיבציה פנימית אידיאלית לחפש פתרונות ,כשמבצע משימה שקיבל מהמאמן שלו.
קל מאד – חסר קל מאד של מוטיבציה פנימית לחפש פתרונות ,כשמבצע משימה שקיבל מהמאמן שלו.
קל – חסר קל של מוטיבציה פנימית לחפש פתרונות ,כשמבצע משימה שקיבל מהמאמן שלו.
בינוני – חסר בינוני של מוטיבציה פנימית לחפש פתרונות ,כשמבצע משימה שקיבל מהמאמן שלו.
מופיע במידה רבה – חסר חמור של מוטיבציה פנימית לחפש פתרונות כשמבצע משימה שקיבל
מהמאמן שלו.

.33
אינו משתף פעולה – הכלב עסוק בענייניו; חסר את הרצון הגלוי להגיב למאמן.
לא מופיע כלל – הכלב בדרך כלל מראה רצון חזק לציית להוראות מאמן.
קל מאד – הכלב לפעמים עוסק בענייניו ,אך עושה זאת בתדירות קלה מאד .בדרך כלל עם רצון בינוני
לציית להוראות המאמן.
קל – הכלב לעיתים קרובות עוסק בענייניו ,אך עושה זאת בתדירות קלה .בדרך כלל עם רצון קל לציית
להוראות המאמן.
בינוני – הכלב לעיתים קרובות עוסק בענייניו ועושה זאת בתדירות בינונית .בדרך כלל עם רצון ירוד
לציית להוראות המאמן.
מופיע במידה רבה – הכלב לעיתים קרובות מאד עוסק בענייניו ועושה זאת בתדירות בינונית עד רבה.
בדרך כלל עם רצון ירוד מאד לציית להוראות המאמן.

.34
מגלה תוקפנות כשמאותגר – ו/או כשאוכל ,משחקים וחפצים נלקחים ממנו; שומר על רכושו.
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לא מופיע כלל – אינו מראה סימנים של תוקפנות כלפי המאמן כשמאותגר ,או כשהמאמן מנסה לקחת
ממנו אוכל ,משחקים ,או חפצים אהובים אחרים.
קל מאד – מראה התנגדות קלה לכך שחפצים/משחקים/אוכל נלקחים ממנו ויכול לנגוח עם הפה את
המאמן ,אך מוותר במהירות.
קל – נוהם כשמאותגר ,או כשאוכל/משחקים/חפצים נלקחים ממנו ,אך יוותר לאחר ניסיונות קלים של
המאמן להשפיע על התנהגותו.
בינוני – נוהם וחושף שיניים כשמאותגר ,או כשאוכל/משחקים/חפצים נלקחים ממנו ,או כשהמאמן
מתקרב אליו בעת שהכלב מחזיק באוכל/משחקים/חפצים .לא תמיד יוותר בתגובה למאמצי המאמן לשנות
את התנהגותו.
מופיע במידה רבה – נוהם ,חושף שיניים ומנסה לנשוך או לחטוף כשמאותגר ,או
כשאוכל/משחקים/חפצים נלקחים ממנו.

.35
תוקפנות כלפי זרים – חשדן כלפי אנשים לא מוכרים; שיערו סומר ,נוהם ,נובח ,חושף שיניים כשזר
מתקרב.
לא מופיע כלל – אינו מגלה סימנים של תוקפנות או חשדנות כלפי זרים.
קל מאד – סימנים קלים מאד של חשדנות כלפי כמה זרים .סימנים עשויים לכלול התמקדות חשדנית
מידי פעם על אנשים לא מוכרים מסויימים ו/או סמירת שיער .חוזר במהירות להתמקד בעבודה עם עידוד
מילולי.
קל – סימנים קלים של חשדנות כלפי כמה זרים .סימנים עשויים לכלול התמקדות חשדנית מידי פעם על
אנשים לא מוכרים מסוימים ו/או סמירת שיער ,בליווי נביחה או נהימה חלשות .חוזר ומתמקד בעבודה עם
עידוד.
בינוני – סימנים בינוניים של תוקפנות כלפי כמה זרים .סימנים עשויים לכלול התמקדות חשדנית תכופה
באנשים לא מוכרים ,יחד עם סמירת שיער ונהימות ,נביחות ו/או חשיפת שיניים כשהאדם מתקרב מהר
מידי ,או נחווה כמאיים.
מופיע במידה רבה – תוקפני מאד כלפי רוב הזרים ,כולל התמקדות חשדנית תכופה באנשים לא
מוכרים ,יחד עם סמירת שיער ,נהימות ו/או חשיפת שיניים כשהאדם מתקרב .יכול לנשוך או לנסות לנשוך
אם האדם הזר מתקרב ו/או יכול לנסות לגרש אותו.

.36
תוקפנות כלפי כלבים – מראה תוקפנות כלפי כלבים אחרים (תוקף ,נוהם ,מזנק כלפי ,נושך ,או
מנסה לנשוך).
לא מופיע כלל – אינו מראה סימנים של תוקפנות כלפי כלבים לא מוכרים.
קל מאד – סימנים קלים מאד של נטיות תוקפניות כלפי כמה כלבים לא מוכרים .סימנים כוללים סמירת
שיער קלה מאד ,שפת גוף נוקשה במידה קלה מאד ו/או  profilingקל מאד כשמופיעים כלבים לא מוכרים.
אינו נוהם ,נובח ,חושף שיניים ,או מנסה לנשוך .חוזר ומתמקד בעבודה ברצון עם תמיכה ו/או עידוד קלים
מאד של המאמן.
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קל – סימנים קלים של נטיות תוקפניות כלפי כמה כלבים לא מוכרים .סימנים כוללים סמירת שיער קלה,
שפת גוף נוקשה במידה קלה ו/או  profilingקל כשמופיעים כלבים לא מוכרים ,יחד עם נהימה ו/או נביחה
שקטה כשמופיעים כלבים לא מוכרים .אינו חושף שיניים ,או מנסה לנשוך .חוזר ומתמקד בעבודה ברצון
עם תמיכה ו/או עידוד קלים של המאמן.
בינוני – סימנים בינוניים של נטיות תוקפניות כלפי כמה ,או הרבה כלבים לא מוכרים .סימנים כוללים
סמירת שיער בינונית ,שפת גוף נוקשה במידה בינונית ו/או  profilingבינוני כשמופיעים כלבים לא
מוכרים ,תוקף ,מזנק כלפי הכלב ,לעיתים קרובות בזמן שנוהם ,נובח ו/או חושף שיניים .אינו מנסה לנשוך
כשמופיע כלב לא מוכר .קושי במידה בינונית לחזור ולהתמקד בעבודה עם התערבות ותמיכה משמעותית
של המאמן.
מופיע במידה רבה – תוקפנות קשה כלפי כמה ,או הרבה כלבים לא מוכרים .סימנים כוללים סמירת
שיער חמורה ,שפת גוף נוקשה במידה רבה ו/או  profilingחמור כשמופיעים כלבים לא מוכרים .תוקף,
מזנק כלפי הכלב ,לעיתים קרובות מלווה בנהמה ,נובח ,או חושף שיניים ו/או נושך או מנסה לנשוך
כשמופיע כלב לא מוכר .מתקשה מאד לחזור ולהתמקד בעבודה עם התערבות ותמיכה משמעותית של
המאמן.

.37
מגן על הטריטוריה שלו – מראה סימנים של תוקפנות כשאדם או כלב מתקרבים למאמן ,או לאיזור
שנתפס על ידי הכלב כ"מרחב שלו".
לא מופיע כלל – אינו מראה סימנים של הגנתיות כשאדם או כלב מתקרבים למאמן שלו ואל איזור
שנתפס כמרחב שלו (מלונה ,מכונית ,ארגז ,משרד).
קל מאד –לפעמים מגלה סימנים קלים מאד של תוקפנות (נהימה ,נביחה ,סמירת שיער) כשאדם או כלב
מתקרבים בסמוך למאמן שלו או למרחב שלו .לא ממשיך .נרגע במהירות ,משתתק בקלות.
קל – מגלה סימנים קלים של תוקפנות (נהימה ,נביחה ,סמירת שיער) כשאדם או כלב מתקרבים למאמן
שלו או למרחב שלו .ממשיך במידה קלה .ממשיך בנביחה דרוכה גם לאחר שנדרש להיות בשקט.
בינוני – מגלה סימנים בינוניים של תוקפנות (נביחה ,נהימה ,סמירת שיער ,חשיפת שיניים) כשאדם או
כלב מתקרבים למאמן שלו או למרחב שלו .יכול לנסות  snapאם המפריע אינו נסוג .ממשיך במידה
בינונית .נשאר מתוח כל זמן שהאדם או הכלב נמצאים במרחב שלו.
מופיע במידה רבה – נובח/נוהם בתוקפנות כלפי כל אדם או כלב שחולף ליד המרחב או המאמן שלו,
וינסה לנשוך או לעקוב אחר כל אחד שפולש למרחב שלו או של המאמן שלו .ממשיך במידה רבה.

.38

עשיית צרכים לא הולמת בזמן שעובד
לא מופיע כלל – לעולם אינו עושה את צרכיו בדרך.
קל מאד – לעיתים רחוקות עושה צרכים בדרך ,והנטייה לעשות זאת השתפרה באופן ניכר עם הגיל ,ויש
להניח שלא תהווה בעיה בעתיד.
קל – לפעמים עושה צרכים בדרך .התאמה של זמני ההאכלה/כמות האוכל וזמנים יזומים וסדורים
לעשיית צרכים שיפרו את הבעיה.
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בינוני – לעיתים קרובות עושה צרכים ,או מנסה לעשות צרכים בדרך .הראה שיפור מסוים עם הגיל ו/או
שינויים בשגרת ההאכלה.
מופיע במידה רבה – באופן שגרתי עושה צרכים כפי רצונו ובמקומות לא הולמים .ניסיונות לקבוע
זמני יציאות צפויים נכשלו ,והכלב אינו מראה שיפור עם הגיל.

.39
התנהגות חברתית לא הולמת עם אנשים – מראה התנהגות חברתית לא הולמת עם אנשים.
לא מופיע כלל – מתנהג באופן חברתי נעים בסביבת אנשים בכל הגילאים בכל המסגרות ,המתבטא
בכך שאינו קופץ על אנשים ,לועס ידיים ו/או מחכך את חוטמו באנשים.
קל מאד – לעיתים רחוקות מראה התנהגות חברתית לא מותאמת באופן קל מאד בסביבת אנשים,
המתבטאת בניסיונות קצרים לקפוץ על אנשים ,ללעוס כפות ידיים בעדינות ו/או חיכוך קל של האף .אינו
ממשיך ומגיב במהירות להנחיות של המאמן.
קל – לפעמים מראה התנהגות חברתית לא מותאמת במידה קלה בסביבת אנשים ,המתבטאת בקפיצות
קצרות על אנשים ,לעיסת כפות ידיים במידה בינונית ו/או חיכוך של האף בעוצמה בינונית .יכול להמשיך
באופן קל ,אך מגיב במהירות להנחיות של המאמן.
בינוני – מראה לעיתים קרובות התנהגות חברתית לא מותאמת בסביבת אנשים במידה קלה עד בינונית,
כמו קפיצות בעוצמה חזקה על אנשים ,לעיסה חזקה של כפות ידיים ו/או נגיחות קלות עם החוטם .יכול
להמשיך באופן בינוני ונדרשים ניסיונות חוזרים ונשנים של המאמן לארגונו מחדש.
מופיע במידה רבה – מראה התנהגות חברתית לא מותאמת במידה רבה בסביבת אנשים ,כמו קפיצות
חזקות על אנשים ,לעיסה חזקה של כפות ידיים עם או בלי שיניים ,ו/או נגיחות חוטם חזקות .מתמיד
בהתנהגותו .מגיב בצורה ירודה להכוונה של המאמן.

.40
אינו עקבי – התנהגות הכלב ,הביטחון והיכולת להתמודד ,אינם עקביים בהערכות רבות בסביבות
מגוונות.
לא מופיע כלל – הביטחון של הכלב ,התנהגותו ו/או יכולתו להתמודד ,עקביים מאד בהערכות רבות
בסביבות מגוונות.
קל מאד – הביטחון של הכלב ,התנהגותו ו/או יכולתו להתמודד ,משתנים במידה קלה מאד בהערכות
רבות בסביבות מגוונות.
קל – הביטחון של הכלב ,התנהגותו ו/או יכולתו להתמודד ,משתנים במידה קלה בהערכות רבות בסביבות
מגוונות.
בינוני – הביטחון של הכלב ,התנהגותו ו/או יכולתו להתמודד ,משתנים במידה בינונית בהערכות רבות
בסביבות מגוונות.
מופיע במידה רבה – הביטחון של הכלב ,התנהגותו ו/או יכולתו להתמודד בלתי צפויים באופן קיצוני
בהערכות רבות בסביבות מגוונות.

.41
הצוות מאמן/כלב – כמה טוב עובדים ביחד הכלב והמאמן.
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עובדים היטב

אינם עובדים היטב

–

הצוות עובד היטב ביחד ברוב המצבים.

-

הצוות עובד היטב ביחד ,למעט פרקי זמן קצרים במצבים חדשים ,או מאד
מרגשים.

-

הצוות עובד היטב ביחד ,למעט לפרקי זמן בינוניים וארוכים במצבים
חדשים ,או מאד מרגשים.

-

עבודת צוות אפקטיבית משתבשת לפרקי זמן בינוניים ומתמשכים
במצבים חדשים ו/או מעוררים במידה קלה עד בינונית.

–

עבודת צוות אפקטיבית משתבשת לפרקי זמן ממושכים
במצבים חדשים ו/או מעוררים ,במידה קלה עד בינונית.

.42
הערכה משווה – באיזו מידה מתאים הכלב הזה לעבוד ככלב נחיה ,בהשוואה לכלבים שלנו.
הערה :יש להשתמש בציון  9אם את/ה באמת רואה את הכלב משמש ככלב נחיה .כמו כן ,השתמש בציון 1
במידה והכלב הוא מועמד גרוע מאד/שאינו מתאים כלל
 9כלב זה מתאים מאד לשמש ככלב נחיה
8
7
6
5
4
3
2
 1כלב זה אינו מתאים כלל לשמש ככלב נחיה

התנהגות חברתית שאינה הולמת עם כלבים
לא מופיע כלל – מתנהג בצורה חברתית מותאמת בסביבת כלבים בכל המצבים ,ללא התנהגות כמו
הטחת הגוף ,humping ,כפיית משחק על כלב אחר שמאותת שאינו מעוניין בכך.
קל מאד – לעיתים קרובות מתנהג באופן שאינו מותאם חברתית במידה קלה בסביבת כלבים ,מתבטא
על ידי הפגנת רצון למשחק במידה קלה מאד ,למרות שהכלב האחר מאותת להפסיק.
קל – לפעמים מתנהג באופן שאינו מותאם חברתית במידה קלה בסביבת כלבים ,מתבטא בהפגנת רצון
למשחק במידה קלה ו/או שימוש בחוטם ובפה ,למרות שהכלב האחר מאותת להפסיק.
בינוני – לעיתים קרובות מתנהג באופן שאינו מותאם חברתית במידה בינונית בסביבת כלבים ,מתבטא
בהפגנת רצון למשחק למרות שהכלב האחר מאותת להפסיק ,דחיפות עם החוטם ,שימוש בפה ו/או
 humpingקצר.
מופיע במידה רבה – לעיתים קרובות מתנהג באופן שאינו מותאם חברתית במידה רבה בסביבת
כלבים ,מתבטא בהפגנת רצון עקשנית למשחק ,למרות שהכלב האחר מאותת להפסיק ו/או דחיפות חזקות
עם החוטם ,שימוש אגרסיבי בפה ו/או  humpingמתמשך.
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לא מופיע כלל – אין שינוי בהתנהגות הכלב מיד לפני ,במהלך ,או מיד לאחר סופת רעמים.
קל מאד – מודעות קלה מאד לסופת רעמים ,המתבטאת בעצירת הפעילות ו/או הפניית הקשב לרעשי
סופת הרעמים למשך מספר שניות ,ואז חוזר להתנהגות רגילה; אין הפרעה לעבודה.
קל – מודעות וחרדה קלה מפני סופת הרעמים; מראה התנשפות קלה ו/או חוסר שקט לפני ו/או במהלך
הסופה; לא מפריע לעבודה ,או תגובה למשחק ,או לפקודות מוכרות.
בינוני – מודעות וחרדה במידה בינונית מפני סופת הרעמים; מראה התנשפות בינונית ו/או חוסר שקט
לפני ו/או במהלך הסופה; מפריע במידה קלה לעבודה ,או תגובה למשחק ,או לפקודות מוכרות.
מופיע במידה רבה – מודעות וחרדה רבה מפני סופת הרעמים; מראה התנשפות רבה ו/או חוסר שקט
לפני ,במהלך ו/או אחרי הסופה; מפריע במידה בינונית עד חמורה לעבודה ,או תגובה למשחק ,או להוראות
מוכרות.

קושי להסתגל לחיים במלונה – מתקשה להסתגל לחיים בסביבת המלונה ,מתבטא בתגובות
רגשיות של לחץ ו/או קושי לשמור על מצב בריאותו בשל חיים במלונה.
לא מופיע כלל – מסתגל היטב לחיים במלונה .יכול להתרגש כשרואה אנשים או כלבים ,אך אין
שינויים בהתנהגות האופייניים להסתגלות לקויה לחיים במלונה כמו חרדה ,או התנהגות מבולבלת.
קל מאד – מראה שינויים קלים מאד בהתנהגות ,כמו השמעת קולות לפעמים ,עליה או ירידה קלות
בפעילות כשמוכנס למלונה ,ומסתגל בתוך כמה ימים לחיים במלונה.
קל – מראה שינויים קלים בהתנהגות ,כמו השמעת קולות לעיתים קרובות ,עליה או ירידה בפעילות
כשמוכנס למלונה .מסתגל לחיים במלונה בתוך שבועיים.
בינוני – גם לאחר שבועיים של שהות במלונה ,מראה שינויים בהתנהגות במידה בינונית ,כמו סימנים
תכופים של חוסר יכולת להסתגל למלונה ,המצריכים טיפול ואמצעים להקלת השהיה במלונה במידה
חריגה ,על מנת לשמור על מצב בריאותו ו/או מצבו הרגשי.
מופיע במידה רבה – גם לאחר שבועיים של שהות במלונה ,ממשיך להראות סימנים של חוסר יכולת
להסתגל לחיים במלונה ,וחייבים להוציאו מסביבת המלונה כדי לשמר מצב בריאות ו/או מצב רגשי רגוע.

.Our thanks to Orna Braun and Amy Toren for leading the way in providing this translation
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