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 ציאת כלב אובדהמדריך למ

כלב המבוהל ה :יש שני צדדים אובדבכל סיפור של כלב 
 הביתה ובעליו המתוסכלים מוצא את דרכו בחזרה שאינו

שלפניכם  אנו מקווים שהמדריך. ומלאי רגשות האשמה
 האהוב.  להשיב אליכם את כלבכם יסייע לכם
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 עלמותיחיפוש באזור הה
 

הרחוב הוא סביבה מסוכנת עבור הכלב, בעיקר 
מבולבל, מפוחד ורעב. לכן מדובר בכלב  כאשר

בחיפושים בהקדם האפשרי  כדאי להתחיל
כי גם הכלבים  בסביבה בה הכלב נעלם. זכרו

מכמה  המבוהלים ביותר לא יוכלו להרחיק יותר
קילומטרים בכוחות עצמם ממקום ההיעלמות 

 .המקרים הם גם לא ירוצו בקו ישר וברוב
 

היעזרו במכרים, השתמשו באופניים, אופנוע או 
וסרקו היטב את הסביבה. אם הכלב מכיר  ברכ

 ,כדאי לחפש במקומות המוכרים לו, את השכונה
או במסלולי הטיול  כמו הגינה הציבורית

יתכן  ,הקבועים שלו. אם הכלב פחות ידידותי
. ולכן חשוב לקרוא בשמו בקול רם ,והוא מתחבא

בנוסף, נצלו את זמן החיפושים בחוץ להודיע על 
 .רים המתגוררים בשכונהשל הכלב למכ היעלמותו

http://www.spca.co.il/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ככל שיותר אנשים יהיו מודעים לעובדה כי כלבכם 
 כך יעלו הסיכויים למצוא אותו. ,אבד

והקפידו כי היא תכלול  הכינו מודעה קצרה וברורה
הלך לאיבוד, )גדולה  את הפרטים הבאים: כותרת

הכלב, פרטים  , תמונה עדכנית של(‘אבד כלב וכד
 , התאריך(גזע שם, גיל, גודל, צבע,)מזהים 

 -והכי חשוב  ,והמקום בו הוא נראה לאחרונה
זמינים. הצעה של פרס כספי למוצא  מספרי טלפון

 להירתם לעזרתכם.  יכולה לעודד אנשים

כתם, אוזן ( במידה ולכלב יש סימנים מיוחדים
 לא מומלץ לפרסם אותם. כלבים (‘קטומה וכד

גזעיים נגנבים לעתים למטרת הרבעה והכנסת 
אפשר להוסיף במודעה כי הכלב/ה  כןכסף, ול

  .מסורס/מעוקרת

ת המודעות יש לתלות בסביבה בה הכלב אבד א
מודעות, תחנות אוטובוסים, גינות  על לוחות

בעיקר )ובבתי עסק שונים  ציבוריות, פארקים
 (.אלה הקשורים לחיות מחמד

פייסבוק עמוד הפרסמו את המודעה ב ,בנוסף
המיועדים לפרסום ובאתרים ובעמודים שלכם 

ל “שלחו את המודעה בדוא, ובעלי חיים אובדים
רבים  גולשים. המלאה שלכם לרשימת התפוצה

 כמו גם לכלבים משוטטים ,לכאבכםמודעים 
כמו כן  .ויוכלו לעזור לכם במציאת הכלב ,ברחוב

את המודעה בוורסיה מוקטנת ולחלק  ניתן להדפיס
ברחוב במהלך חיפושיכם  אותה לעוברי אורח

 .אחר הכלב

בשלב הבא שלחו את המודעה לרשויות 
עמותות השונות , לכלביות, להמתאימות

 . ולווטרינרים באזור מגוריכם

 
 

 מודעותהכנת 
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על אובדן הכלב יש לדווח למחלקה הווטרינרית 
העירייה או של הרשות המקומית באזור  של

 מגוריכם. 

רבות מפעילות כלביות ותחנות הסגר  מחלקות
כלבים שנמצאו משוטטים. על פי  אליהן מביאים

להישאר בהן לפחות  החוק כלבים אלה חייבים
אותם לאימוץ  ימים בטרם יהיה מותר למסור 10

 או לגורמים אחרים. מסיבה זו מומלץ להגיע
לכלביות מדי יום, לבדוק האם הכלב הגיע לשם 

 .דעות במקוםמודעה על לוח המו ולתלות

הווטרינרית הרשותית ניתן  את פרטי המחלקה
בכל מחלקה  .החקלאות למצוא באתר של משרד

לקבל פרטים אודות תחנת ההסגר אליה  ניתן
 .מתחום הרשות מועברים כלבים

בים הארצי של משרד החקלאות הוא מאגר השב
חשובה מאוד בחיפושים במידה ולכלב  תחנה

 כפי שהחוק מחייב.  האובד היה שבב
 

את המרכז  הרשויות המקומיות אמורות לעדכן
תמיד  הארצי לרישום כלבים, אולם הפרטים לא

 מדויקים וכדי להקל על מוצא הכלב למצוא את
של בעליו המקוריים חשוב לבדוק כי פרטי השבב 

 מופיעים באתר וכי הפרטים שלכם כלבכם
עדכון המאגר . מעודכנים( ובעיקר מספר הטלפון)

 כי הכלב אבד יביא לשינוי הסטטוס שלו, וכך
כאשר מי שימצא את הכלב וירצה להשאיר אותו 

אותו לווטרינר, בדיקת השבב תעלה  אצלו יביא
כי יהיה כתוב באתר שהכלב  את פרטיכם והעובדה

 .הווטרינר רה אדומה אצלאבד תדליק נו
 

של ם כלבים ולרישארצי ה רכזמהחפשו בגוגל: "
 . 03-968610: . טלפון"משרד החקלאות

 עדכון מאגר השבבים
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אנשים בעלי מודעות המוצאים כלב משוטט 
פעם למסור אותו לעמותות הפועלות  מנסים לא

ב העמותות לצערנו, רו. לרווחת בעלי חיים
 ,נטושים והאגודות מסרבות לקבל בעלי חיים

 אולם כדאי ליצור עמן קשר ולבדוק האם הגיעו
אליהן בעלי חיים שכאלה ולשלוח אליהן את 

שהכנתם. כמו כן מומלץ להיכנס לאתרי  המודעה
על תמונות הכלבים המוצעים  האגודות ולעבור

  .לאימוץ

את  ה סוגרתינאאגודת צער בעלי חיים בישראל 
 .שעריה בפני אף בעל חיים הזקוק למקלט ולהגנה

כאשר מגיע אלינו כלב נטוש אנו מקפידים לבדוק 
לו שבב ועושים מאמצים רבים על מנת  האם יש

גם אם פרטי השבב אינם  ,למצוא את בעליו
החוק מחייב  ,מדויקים. במקרה ולכלב אין שבב

 .אותנו לשים אותו לתקופה מסוימת בהסגר

מליצים לבקר אצלנו מדי יום ולבדוק האם אנו מ
הגיע לאגודה ולשלוח אלינו את המודעה  כלבכם

עמותות שונות . 03-5185889 שהכנתם לפקס
מארגנות ימי ( בעיקר כאלה שאין ברשותן כלביות)

 אימוץ במקומות ובימים קבועים. מומלץ לברר
את הפרטים המדויקים, להגיע למקום ולבדוק 

ב מנסה למצוא לו בית שמצא את הכל האם מי
כן בערים שונות בארץ אנשים  במסגרת הזו. כמו

. לרוב מדובר בגורים, מנסים למכור כלבים ברחוב
גור כלבים קיים סיכוי שמי  כך שאם אבד לכם

 .במקומות הללו שמצא אותו ינסה למכור אותו

קיים סיכוי גדול כי מי שמצא את הכלב האובד 
לווטרינר לשם בדיקת השבב ומציאת  ייקח אותו

לשם בדיקה כללית ומתן  לים שלו, אוהבע
 להשאיר אותו אצלו.  חיסונים במידה והוא רוצה

אות ואת מרפ מומלץ מאוד לעדכן את הווטרינרים
 אבדן הכלב בעלי החיים באזור מגוריכם על

ולשלוח אליהם את המודעה שהכנתם על מנת 
 אותה.  שיתלו

 למציאת וטרינרים ומרפאותיהם ניתן להיעזר
ולכלבכם  ובאתרים נוספים. במידה באתר דפי זהב

 מומלץ לידע גם בתי חולים לחיות ,אין שבב
מחמד, שכן יתכן והכלב נפגע בתאונה ומישהו 

 .רחב הביא אותו לטיפול בעל לב

 הודעה למרפאות וטרינריות
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למי שאין ברשותו זמן פנוי, אינו מסתדר עם 
או לאלה  ,הפקס והאינטרנט טכנולוגיות

הכל על מנת  וחים כי עשושרוצים להיות בט
נוסף  להשיב אליהם את כלבם האהוב, אמצעי

הוא לפנות לבלש. בלשים בעלי ניסיון באיתור 
חיים נמצאים בקשר עם הגורמים  בעלי

 .כמובן, בתשלום, השונים. עזרתם כרוכה

 בלשים

 

 www.spca.co.il | www.facebook.com/spcail | 03-5136500*, 4553טלפון:  |תל אביב  159רחוב הרצל  | )ע"ר(אגודת צער בעלי חיים בישראל   

 

 מצעי הגנהא

 

בעלי כלבים רבים אינם מודעים למספרים 
 ולסכנות האורבות יםדאובשל כלבים  העצומים

בישראל, להם. אנו, באגודת צער בעלי חיים 
מתמודדים מדי יום עם תופעה שכיחה זו 

אלינו כלבים אובדים ובעלים  כשמגיעים
הקפדה על מספר כללים  .המחפשים אחר כלבם

הסיכוי לבריחת  תקטין באופן משמעותי את
 .הכלב מהבית

 
כפי שמחייב החוק, הקפידו לצאת מהבית . 1

רצועה. מניסיוננו, גם כשהכלב קשור תמיד ב
בעלי כלבים הנשבעים כי כלביהם מחונכים, 
מאולפים וממושמעים, הולכים תמיד לצידם 
ונשמעים לקריאותיהם ולפקודותיהם, מופתעים 
לגלות כי כלביהם החלו לרוץ ועזבו אותם 
בעקבות גירוי כלשהו. גם אם אתם בטוחים כי 

אנא אל תיקחו  –כלבכם ישמע להוראותיכם 
רו גם על והשתמשו ברצועה. כך תשמסיכון 

כם וגם על ביטחון החוק, גם על ביטחון כלב
 .אנשים ובעלי חיים אחרים

חוק נוסף עליו פוסחים בעלי כלבים רבים הוא . 2
החובה לשים לכלב שבב אלקטרוני. השבב 
האלקטרוני חשוב מאין כמוהו ופעמים רבות 
הימצאותו היא שתקבע האם תזכו לראות את 

 .וב לאחר שאבדכלבכם ש

לא מספיק לשים לכלב שבב וחשוב לוודא כי . 3
פרטי השבב ופרטי הבעלים אכן מעודכנים. 
פעמים רבות מרכז השבבים הארצי אינו מעודכן 
בפרטי השבב אותו כלבכם נושא, ולכן גם אם 
מילאתם אחר הוראות החוק ודאגתם כי לכלב 

כי  מרכז השבביםביהיה שבב, מומלץ לוודא 
 .הפרטים שברשותם נכונים ומעודכנים

http://www.spca.co.il/
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הקפידו להצמיד לקולר הכלב תגית ועליה . 4
פרטיכם ומספרי הטלפון המעודכנים שלכם. 
במידה והכלב יברח או יאבד, הוא לא יתחשב 
בזמן ובמקום המתאימים לכם. גם אם התסריט 

יתרחש ומישהו ימצא את הכלב וירצה  הכי טוב
להשיב אותו לבעליו, יתכן והדבר יקרה בערב או 
בלילה כאשר רוב המרפאות הווטרינריות יהיו 
סגורות. המוצא הישר שירצה להשיב את הכלב 
לבעליו באמצעות בדיקת השבב לא יוכל לעשות 
זאת עד הבוקר )או עד אשר יהיה פנוי 

פון שלכם תחסוך תגית עם מספר הטל מעיסוקיו(.
את זמן החיפושים שלכם ואת זמנו היקר של 

 .האדם שימצא את הכלב

גם אם אינכם צלמים מקצוענים, כדאי לצלם . 5
את הכלב מדי פעם ולהקפיד כי סימנים מזהים 
מיוחדים )אם יש כאלה( יופיעו בתמונה. במידה 
והכלב יאבד, תמונה עדכנית תהיה שימושית הן 

ן לצורך הוכחת בעלות על לצורך הכנת מודעה וה
 .הכלב

סירוס הכלב או עיקור הכלבה יקטינו את סיכוי . 6
בריחתם. כלב מסורס, למשל, לא יתפתה לרדוף 
אחר כלבה מיוחמת ולאבד את דרכו בחזרה 
הביתה. כידוע, לניתוחים אלה יתרונות 
בריאותיים רבים, ואנו מעודדים אותם על מנת 

ים לא רצויים למנוע הולדה בלתי מבוקרת של גור
 .שיתקשו למצוא בית מאמץ
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כלב הוא בעל חיים חברותי הזקוק לחברת בני . 7
מינו ולחברת אנשים. שעמום הוא אחד הגורמים 
לבריחת כלבים. לכן נסו להקפיד לא להשאיר את 
הכלב לבדו בבית במשך שעות ארוכות בכל יום. 
השאירו לו צעצועים ומשחקים ומקלט רדיו 

תם מוציאים אותו לטיול אחרי פתוח, וכאשר א
שעות ארוכות בבית, הקפידו על טיול ארוך ותנו 

 .לו להוציא אנרגיה. הוא זקוק לכך

אתם מכירים את כלבכם היטב ויודעים מהן . 8
יכולותיו. כדי למנוע את בריחתו, הקפידו כי הדלת 
תהיה סגורה )ונעולה אם הכלב יודע כיצד לפתוח 

נוספות העלולות אותה( וכי אין דרכי מילוט 
לפתות את הכלב לצאת החוצה. היו מודעים 
לאפשרות כי הכלב עלול לברוח והדריכו גם את 

 .שאר בני הבית

מעבר לדירה חדשה עלול ליצור אצל הכלב . 9
בלבול ורצון לחזור למעונו הישן והמוכר. במקרה 
כזה, הקפידו על הכללים בסעיף הקודם, ובנוסף 

ר המעבר קחו את לכך, בתקופה הראשונה שלאח
הכלב לטיולים ארוכים בשכונה החדשה )עם 

 .רצועה!( ותנו לו להכיר את הסביבה

חזקו את הקשר ביניכם ובין כלבכם. הכלב . 10
זקוק למנהיג שישים לו גבולות וילמד אותו מה 
מותר ומה אסור. אם הכלב ידע להקשיב ולציית 
לכם, התקשורת ביניכם תהיה טובה יותר והסיכוי 

 .יברח יקטן שהוא

 

 מצעי הגנהא
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