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spcaisrael@אינסטגרם:  

 kids.spca.co.ilהאתר לילדים:  

ת:שעות פעילות האגודה והמרפאה הווטרינרי
20:00-8:00ימים א-ה:  

14:00-8:00יום ו:  
 14:00-11:00שבת:  

אגודת צער בעלי חיים בישראל, שהוקמה
, היא הארגון הוותיק ביותר בישראל 1927בשנת  

יעת לרווחת בעלי חיים. האגודה, הפועלת למנ
צער וסבל מבעלי חיים, הנה עמותה ללא מטרות 

רווח ושעריה פתוחים לכל בעל חיים הזקוק 
למקלט ולהגנה. בין השירותים אותם מספקת 

בים וחתולים נטושים האגודה: קליטת כל
ת ומציאת בתים מאמצים עבורם, מרפאה וטרינרי
במחירים נוחים, פנסיון לחיות מחמד ומחלקה 

יות. עוד פועלת האגודה במישור לחינוך להומאנ
הפרלמנטרי במטרה לקדם חוקים לרווחת בעלי 

החיים. 

מידע נוסף ומאמרים מקצועיים על בריאות 
תן למצוא יב, תזונה, טיפוח והתנהגות, נהכל

אתר האינטרנט שלנו בכפתור "מדריכים" ב
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12-13 יום האימוץ 

16-19 בריאות הכלב

22-23 גורים 

28-29 כלב הולך לאיבוד

20-21 ילדים וכלבים

30 חוקים 

14-15 ימים ראשונים

אילוף  24-27

10-11 הכנת הבית

8-9 בחירת הכלב
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 8צע, nאגזד ~
בישראלחייםבעליזר

עלאתכם  מברכים אנו 
חבר לאמץ  ההחלטה 

תכם ולחייכם ביחדש ל
כיהוכיחו  ומחקרים בים,רב כלבגידול  תרונותהי

בריאים ורגועים  אנשים הם מחמד חיות של בעליהם 
םיברהת ונרותיהד צל .הכוראם ייחת לחתוי עלבותר וי

למשלנוחים,  הפחות הצדדים את גם בחשבון לקחת יש 
לטיוליםב הכלהוצאת  טיפול,בבות והמחויהאחריות  

יהרוסב שהכלוהאפשרות  הלכלוך ביום, פעמים מספר 
ועל האוכל על תהכספיההוצאה  ת,בביברים דכמה  

הטיפולים הרפואיים והזמן הנדרש לכל אלה.  

או ה חמגנו אים ייחלעבלשוץ ימשאן בילהב שוח
זוהי כשנמאס.  בקלות עליו לוותר שאפשר בתחבי
השקעההדורשת  ארוכות, יםלשנת ירצינבות מחוי
ילפנרגע  ואהבה. בלתשומת  בהוהרכסף  זמן, של 

אתם  האם חשבו: האימוץ בתהליך מתחילים שאתם 
ים?מוכנמשפחתכם  יבנגם  האם לכך? יםמוכנאמת ב

הפיסיים צרכיו  כל את בלכללספק  יכולים אתם האם 
יך מדרת אאו קרן, כהיא ה בשוהתאם  ים?פשיוהנ

האימוץ שלנו.

ביותר בה הטובצורה  אתכם להכין נועד זה מדריך 
וצמאתשב לכהם גום תאם גשי תועמשמהי ונישל

ב חשובהתאם.  להיערך לכם ויעזור לעבור, עומדים 
חתאהשטינוחוה דגואבםיאמצנהםבילכהבוריכרוכזל

לאהסתגלות  תקופת צפויה בלכלוגם  לכם גם לפחות. 
בהתאם תמיד תהיה לא זו בתקופה והתנהגותו קלה, 

אתם  מה ביןישהוא  עד זמן ייקח זה שלכם. לציפיות 
ותבלנבסואזרהתןלכו,שלתולוגבהםמהומנומיםוצר

בסופו- לכם ישתלם זה שלו. המלאה להסתגלות עד 
חברות, לחייכם  שיוסיף חדש בחברתזכו  התהליך של 

בר. דנאמנות ואהבה שאינה תלויה ב

יוצאים 
לחופשה?

 www.facebook.com\spcail|www.spca.co.il|*4553טלפון:  |ב אביתל  159הרצל  

בים ולחתולים פנסיון האגודה לכל
תחת השגחת וטרינרים 
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הכנסתהיא  האימוץ שמשמעות כיוון 
שכל רצוי  המשפחתי, לתא חדש חבר 

בישלבכל  שותפים יהיו המשפחה יבנ
אגודהבבקר לותיאלצו  תכןיהתהליך.  

בהכלאת  שתמצאו עד פעמים מספר 
ים,נבחנבים כליש - לכם המתאים 

כאלהאו ילדים,  ימפנשנרתעים  כאלה 
אחרים.בים כלעם  דריםמסתשאינם  

האימוץביועצי  היוועצו תתפשרו, אל 
למצוא לכם שיעזרו שלנו, המנוסים 

החיים ולאורח  לכם תאיםשיב הכלאת  
שלכם. 

בחירת 
ב הכל

גזע 

בים כלוגם  גזעיים ביםכלגם  נמצאים אגודהב
וקל מאוד, מרשימים אמנם הגזעיים בים.מעור

האופיתכונות  יהיו ומה יגיעו הם גודל זהלאילדעת  
גנטיותממחלות  לסבול נוטים הם אך שלהם, 
יותר בריאים  ביםהמעורבים הכללגזעם.  בהתאם 

החלטתם אם  ים.מגוונואופי  צבע גודל, בעליו
 ,עזגהל עד ומללוא ורקלץ למומ ,יעזגב לכץ מאל

יו ועל אופן הטיפול הנדרש. על מאפיינ

גודל 

אופןבאך  אופיו, על בהכרח מעיד אינו בהכלגודל 
מרחבמזון,  ליותר זקוקים דוליםגבים כלכללי  

לשלוט יותר  קל יםקטנבים בכלת. פיסיופעילות  
ב אם יש במשפחה ילדים. בר חשוטיולים, דב

גיל 

בלטוקבועים,  הרגלים יש כבר מבוגר בלכל
בחוץצרכיו  את לעשות יידע הוא בלרוולרע.  

על תודה  לכם יוקיר והוא ת,בביהרס  לזרוע ולא 
צריךגור  לעומתו, לו. שהענקתם החדש תהבי

במהלכהכחודש,  בת הסתגלות תקופת לעבור 
להרוסולא  בחוץ צרכיו את לעשות אותו מלמדים 

בר שמדוכך  במשחקיו,ובכרסומיו  תהביאת  
ב. דולה יותר של זמן ותשומת לבהשקעה ג

שם 

אובהואגודה בהנמצאים  ביםמהכלדול גחלק 
תןישנלשם  רגילים והם בעליהם, ידי על אלינו 
לנו ידוע ולא משוטטים שנמצאו ביםלכללהם.  
על שם מוענק כזה(, היה )אם המקורי שמם 

להחליף  אפשר מקרה בכל האגודה. צוות ידי 
תקופה לאחר אליו תרגליוהוא  שמו את בלכל
ב,הכלשם  את לשנות החלטתם אם ארוכה. לא 

הברות, שתי בן קליט בשם בחורלמומלץ  
לפקודות  בצלילם שדומים משמות ולהימנע 

כמו “שב”, “ארצה”, בוא”. 
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הכנת  
ת הבי

האימוץ  תהליך את שתעברו לאחר
יועץעם  מפגש הכולל אגודה,ב

ומתןב הכלבחירת  אימוצים, 
הדרושים, הווטרינריים  הטיפולים 

וברעיהבלכהואבלהכשחר אלו
להביאתוכלו  עיקור, או סירוס 

תה.הבישלכם  החדש החבר את 
של בואו  לקראת תבביההיערכות  

חדש:לתינוק  להיערכות דומה בהכל
מיוחדים זרים אביבלהצטייד  צריך 

וללטינה, היגיילה, אכילל ,שינהל
ולמשחקים.  

שינה 

או  שטיח, קבועה, מיטה בלכללהכין  מומלץ
הסלון אזורבהמיטה  את מקמו דולה.גת כרי
יבנאת  לראות יוכל בשהכלכך  המטבח, או 

בו  לשהות מרחב לו שיהיה וכדי המשפחה, 
ד. בכשיישאר ל

אכילה

המתאימות ולאוכל למים קעריות הכינו 
)רצוי  בותיצישהקעריות  ודאו ב.הכללגודל  

אותן ומקמו נוחה, אליהן ושהגישה ירוסטה(מנ
בחטיפים  הצטיידו ב.הכלשל  למיטה סמוך 

ים. במזון מפנק עבור הימים הראשונו

קולר 

נעים שהוא – עור קולר סוגים: מגוון יש
- ברזל שרשרת ולכלוך; ריח סופג אבל למגע 

וקולר ריסון; הדורשים דוליםגבים לכלמיועדת 
ברתמה,  להשתמש מומלץ יקוי.לנקל  סינתטי 
ב. תה את הלחץ מאזור הצוואר של הכלהמפחי

רצועה

של  אורך בעלת ברצועה להשתמש מומלץ 
בקצה לולאה בעלת מטרים, יים-שלושהכשנ

בהטולשליטה  היד על להשחיל שאפשר אחד 
רצועה  לקחת כדאי וחזק דולגב הכלאם  יותר. 

ב קצר. עבה. רצועה קצרה תחזיק את הכל
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אחרים בבית

רצוי משמעותי. יום הוא זה יום 
או שבוע בסוף אותו לקבוע  יום

המשפחה יבנשכל  כך בחופשה, 
יישאר  לא בשהכלוכדי  יחד, יהיו 

ת.ים בביד בימיו הראשונבל האימוץ 

לילה ראשוןאיסוף הכלב

תתבקשותה הביב הכלאת  שתיקחו ילפנ
במשרדהבירוקרטיים  הפרטים את להסדיר 
מספראת  תקבלו זה במעמד במרפאה.והקבלה  

יקשיענסירוס או עיקור ואישור בהכלשל  השבב 
תקבלובמרפאה  ת.השנתיהאגרה  על הנחה לכם 

הרפואי הטיפול  על והדרכה יםחיסונפנקס  
כל את  לשמור הקפידו הצורך. במידת בבכל

 הללו. המסמכים

הנסיעה הביתה

תההביהנסיעה  ילפנב הכלאת  להאכיל לא רצוי 
נוסף  אדם עם להגיע כדאי דרך.ביקיא  שלא כדי 
האחורי ב במושבהכלעם  ויישב לנהג תלווהשי

יעתלמנד בבהריפודים  את כסו הרכב. של 
ביםכלהקאות.  או צרכים של אפשרי לכלוך 

על בהוישיברכב  מנסיעה חוששים מסוימים 
שהנסיעה דלוהשתלהם.  לעזור יכולה הרצפה 

פתע בלימות בלי האפשר, ככל רגועה תהיה 
אליו  ברוודב הכלאת  וחבקו לטפו וצפירות. 

את מעט לפתוח כדאי ומרגיע. שקט טוןב
ארוכה בנסיעה ברמדוואם  לאוורור, החלון 
קלה  ולהתרעננות צרכים להפסקת דרךבעצרו  

ד(. ב)עם רצועה בל

הכניסה הביתה

ורק בשכונה היכרות לטיול צאו הגעתכם עם 
אל בהכלאת  הוליכו תה.הביהיכנסו  אחריו 

להתנפל בלי עבורו, שבחרתם תבביהפינה  
ברוגע  אליו ברודבוקים, בחיובשמחה  עליו 

בכל החדשה. בתוסביאת  לרחרח לו יחווהנ
בשמו  לו קראו עליכם יסתכל שהוא פעם 

תחיל להתרגל אליו.החדש כדי שי
הראשונה  הסעודה ולאכול. לשתות בלכלתנו  
כך אחר שעה כחצי מאוד. בהחשוהחדש  תבבי

אחרי כך עשו לטיול. החוצה בשואותו  הוציאו 
צרכיו  את לעשות שעליו ביןשיעד  ארוחה, כל 

רק בחוץ. 

כל לאורך שיישן כדי בהכלאת  לעייף נסו
ילפנכשעה  המשחקים את הפסיקו אך הלילה, 
למשך שלו האוכל את ממנו הרחיקו השינה. 
לילה  זהו יים,סבלנהיו  לטיול. אתו וצאו הלילה 

ב. של חששות עבור הכל

מפגש עם בעלי חיים 

אלאותו  גם הביאו תבביב כלעוד  קיים אם
תיהראשונשההיכרות  כדי האימוץ מקום 

נוספתאפשרות  יטראלי.נבמקום  תתרחש 
הגיעועם  בחוץ ביםהכלי שנבין  להפגיש היא 
ת.בילהראשונה  יסתוכני לפנהחדש,  בהכלשל  

להםותנו  רצועה תהיה יהםשלשנהקפידו  
דרים,מסתלא  הם אם י.השנאת  אחד להריח 

עם טיילו  ב.שוונסו  שיירגעו עד יהםבינהפרידו  
כולםחזרו  ואז כחבורה שירגישו כדי יחד יהםשנ

כדינוכח  יהיה נוסף שאדם )רצוי תההבייחד  
במקרהבנפרד  ביםהכלי בשנלשלוט  שתוכלו 
ביםהכלי שנשל  האוכל כלי בין הפרידו הצורך(. 

הקיים. ב הכלשל  הצעצועים את והרחיקו 
יהם.בו ביניים לא יריהשגיחו שהשנ

לאוכלכלי  לו שימו ת,בביחתול  ויש במידה 
בהכלשל  ידו להישג מחוץ גבוה במקום ומים 

גבוה,למקום  ברוחלאפשרות  לו והשאירו 
אותו.לתקוף  ירצה בוהכלבמקרה  מפלט כמקום 
החדשב הכלעל  הרצועה את להשאיר מומלץ 

הצורך,במקרה  בו לשלוט שתוכלו כדי עת בכל 
כמשחק.אפילו  החתול אחרי לרדוף לו לתת ולא 
גםצעצוע.  או חטיף עם דעתו את להסיח נסו 

הגבולותאת  ללמוד צריכים בהכלוגם  החתול 
ב חשווהכי  י,השנאת  אחד דולכבי השנשל  אחד 

יים למצב.להיות ערנ
לאחרתחברו יהחיים  בעלי ישנבהם  מקרים יש 

הם אחרים  במקרים ואילו הסתגלות תקופת 
בים, כלי בשנבר כשמדולנצח. ימהשנאחד תעלמוי

י וזה בסדר. תמיד אחד יהיה יותר דומיננטי מהשנ
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ימים  
ים ראשונ

צריךשלכם  בהכלים הראשונבימים 
אסור. ומה מותר מה אותו שתלמדו 
ולמשחקים, אהבה  להפגנת במקביל 

לעתיםב, הכללחינוך  לדאוג בחשו
במשךעליו  תכעסו אל בקשיחות. אף 

לאחריה,אך  ההסתגלות, תקופת 
שלכם,הגבולות  את דוקביכשהוא  

שאינם ברים דלעשות  לו תתנו אל 
הואאם  למשל, עליכם. בליםמקו

יםיינמעונואינכם  הספה על עולה 
בעדינותממנה  אותו הרחיקו בכך, 
עקביים היו  ב.מתקרשהוא  פעם בכל 

במקביל, בין.יהוא  בסוף יים,וסבלנ
כל על ביחיוזוק חילו  לתת הקפידו 

ולשמר. לעודד  רוצים שאתם התנהגות 

נסיעה ראשונה לווטרינר 
האגודה)במרפאת  הווטרינר אצל הראשון הביקור

להנחיות בהתאם  ייערך אחר( וטרינר אצל או 
חוויה להיות עלולה זו האימוץ. ביום בלתםשקי

במגע  בואשידלו השתולכן  בהכלעבור  מלחיצה 
בים אחרים במקום. ימום כלעם מינ

ד,מתנגהוא  ואם בהכלאת  לטפו הטיפול זמןב
תשכחו אל ב.שוונסו  בועזאלא  עליו תכעסו אל 

לטיפולים הנוגעים  המסמכים כל את אתכם להביא 
במקרה מרשמים  ולקחת בעבר בלקיב שהכל

הצורך. 

סוציאלי זציה

מינם. יבנלחברת  זקוקים גורים, בעיקר בים,כל
הגבולות, את יהשנאת  אחד מלמדים הם 

את  להפגיש דלוהשתיחד.  יםונהנמשחקים  
ביום. שונה אחד בכללפחות  עם שלכם בהכל

)עם זה את זה לרחרח להם יחוהנבתחילה  
לתת אפשר יהםבינדרים מסתהם  ואם רצועה( 

גינת  כגון ומוגן טוחבבמקום  בןכמולשחק,  להם 
בים מגודרת. כל
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16 

עיקור וסירוסתזונה הרגלי אכילה

בריאותו, על ישירה השפעה בהכללתזונת  
לחסוך  שיכול איכותי מזון לקנות מומלץ ולכן 
הוצאות ומכם שונות בריאותיות בעיות בכםמכל

להתאים יש עתידיים. טיפולים על כספיות 
על  בהכתופי  על ולגודלו בהכללגיל  המזון את 

בוגרים ביםלכללגורים,  מיוחד מזון )יש זההארי
להסתמך ולא 7(, גיל מעל מבוגרים ביםלכלאו  
אינו  הוא שכן החיות, בחנות המוכר המלצת על 

וטרינר.

בכםשכלבים המרכיכל  את מכיל ביםכלמזון  
מהמטבח. מזון לו לתת מומלץ לא ולכן צריך, 

בנתינת הבריאותיים יםהסיכונעל  בנוסף 
ביסרבכם שכלבכך  יםמסתכנאתם  תיביאוכל  
יקשה זה ברדשלו.  בשהיהאוכל  את לאכול 
להביא ועלול טווח הארוךבב בכללטפל  עליכם 

יים, שינלריקבון  הגורמת שן אבן להצטברות 
יכיים חמורות.ריח רע מהפה ודלקות חנ

ב”מזון  בהכלאת  “לפנק” המבקשים לאלה 
ב: תי” – שימו לאמי

 בשר, ירקות, פירות, אורז, טונה. מזון מומלץ:
בעיותל)גורם  בלמתומזון  מומלץ:לא  מזון

ב כרולשלשולים(,  )גורמים בחלמוצרי  עיכול(, 
ומאכלים  חמוצים לגזים(, )גורמים תביוכרו

עתירי סוכר ועתירי שומן.
שמהווים ושוקולד בצל בהחלט:אסור  מזון 

לו ואין מאחר בהכלשל  לחייו תתיאמיסכנה  
בל למקויגוד בנלפירוקם.  הדרוש האנזים את 

בעצמות; ביםכללהאכיל  מומלץ לא ב,לחשו
העצם של החדים והקצוות להישבר עלולות הן 

המעיים את לקרוע ואף לפצוע עלולים השבורה 
ביםלכלהמומלצות  העצמות ב.הכלשל  והוושט 

תורמות  שאף עצם מח עם בקר עצמות הן 
יים. יקוי השינלנ

ארוחות 4לגור  לתת מומלץ שנה חצי גיל עד
 ארוחות. 3ביום, ומגיל חצי שנה עד שנה  

פעמיים להאכיל יש שנה( )מגיל בוגר בכל
ולא קבועות, בכמויותוקבועים  יםזמנבביום  

יום  מדי לו ספקו האכילה. במהלך לו להפריע 
מים טריים ונקו בקביעות את כלי האוכל שלו. 

רחצה וטיפוח 

יום, כל ארוכה פרווה בעלי ביםכללהבריש  רצוי
בחודש. פעם לפחות הקצרה הפרווה בעלי ואת 
אופןבלמקלחת  זקוק אינו הוא נקי בכםכלאם  

נקייה פרווה על לשמירה מקלחת קבוע. 
שמפו עם שנה לחצי אחת מומלצת ומטופחת 

בשכבת פוגעות תכופות מקלחות מיוחד. 
גורמות ואף בהכלעור  של תהטבעיההגנה  
פריחות  גירודים, קשקשים, מוגברת, לנשירה 

ברירה ואין במידה נעים. לא וריח עור בעיותו
הפרווה  את שטפו בים(, רחצה לאחר )למשל 

במים ללא שמפו. 

המתבצעים ביםחשותוחים ינהם  וסירוס עיקור
ת. יחסימהירה  מהם וההחלמה תכלליבהרדמה  

בליםומקויים להומאננחשבים  אלה תוחיםינ
בותהתרלצמצם  במטרה ביהמערהעולם  בכל 

תרונות ילהם  ויש מחמד חיות של מבוקרת בלתי 
את מאריכים שונות, מחלות מונעים הם בים:ר

איכות את משפרים בים,הכלשל  החיים תוחלת 
ואת ביותהאגרסירמת  את תיםומפחיחייהם  

בלכלבעלים  בנוסף, ת.מהביבריחתם  סיכוי 
נמוכה  תשנתיאגרה  משלמים מסורס/מעוקר 

יותר. 
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בריאות  
הכלב

חיסונים

ב,הכלשל  בריאותולמאוד  ביםחשוים החיסונ
ת יחיונים לחיסונהמומלץ  יםהזמנבלוח  והעמידה 

תוח מערכת החיסון. ים ולפידנליצירת נוג

חודשים  3מגיל  בכללכל  בהחוחיסון  בת:כל
אדם. יבנלגם  בקתהמדבת הכלמחלת  דנג

בתהכלחיסון  עם לשנה. אחת תןינהחיסון  
י, אלקטרונשבב  בלכללהחדיר  בהחוהראשון  

ב. תן פעם אחת בחיי הכליהנ

בקות מדמחלות  6ל-הגנה  המכיל חיסון משושה:
ביםולכללגורים  המסוכנות פרוו( גם יהן)בינ

שבועות 6-8בגיל  לראשונה תןינהחיסון  בוגרים. 
שלבמרווחים  נוספות פעמיים עליו לחזור ויש 

זריקות 3של  סדרה )סה”כ שבועיים/שלושה 
מעל ב בכלבר מדוכאשר  או מכן, לאחר משושה(. 

תן אחת לשנה. יגיל שנה, החיסון נ

)ספירוצרקה-לופי(: הפארק תולעת חיסון
לתולעת  מונע טיפול אלא חיסון לא זהו למעשה 

שאכל  לאחר בהכללגוף  חודרת אשר ת,יקטלנ
היות  למוות. לגרום ויכולה נגועה בלזת חיפושי

ב לכללתת  להקפיד יש מונע, טיפולבבר ומדו
 חודשים. 3את הזריקה פעם ב-

גורים מחלת דכנגפרוו  חיסון פרוו:חיסון 
 6בגיל  לגורים ורק אך תןינת יוקטלנשכיחה  

שבועות. 

טפילים 

קרציות פרעושים, כמו מטפילים בלסוב כל
יםזונינבתוכו,  או עליו חיים הם ותולעים. 

אותם לאתר בחשוולכן  סבל, לו וגורמים ממנו 
רק אינם ופרעושים קרציות מהם. ולהיפטר 

שבנוסף לזכור בחשומטרידה.  תאסתטיבעיה  
להעביר עלולים הם דם, מוצצי בהיותם לסכנה 

חלקן  אשר בכםלכלומסוכנות  בותרמחלות  

להיפטר היחידה הדרך אדם. יבנלבקות מדאף 
ת הביחיות  בכל קבוע טיפול היא לחלוטין מהם 

וטיפול בחצר. 

טיפול נגד תולעים

בליםסואשר  ביםלכלזריקה. באו  בכדור תןינ
על ולחזור כדור או זריקה לתת יש מתולעים 
מומלץ זה טיפול ימים. 10כעבור  הפעולה 

בליםסושאינם  בוגרים ביםלכלהגורים.  לכל 
פעם זריקה או כדור לתת מומלץ מתולעים 

נוהגים מתולעים בליםהסובים כלשנה.  בחצי 
כמו  ב,ללכך  לשים כדאי ולכן בישבן להתגרד 

גם להימצאות תולעים בצואה. 

טיפול מונע לפרעושים 

לטפטף יש בחודש. פעם אמפולות/ריסוס
או בהכלבעורף  העור על האמפולה תוכן את 
ללקק( יכול אינו הוא אשר )מקום השכמות בין 

הטפטוף.  ילפנבש ייהיה  שהעור ולדאוג 

ימפנהגנה  ומקנה לדם העור דרך נספג החומר
את  ורוחצים במידה חודש. למשך פרעושים 

בעהשלושה-ארהטיפול  על לחזור יש בהכל
פעם לטיפול לדאוג יש הרחצה. לאחר ימים 

לגיל  בללשים  בוחשוהשנה,  עונות בכל בחודש 
ב בכדי למנוע הרעלה. ולמשקל הכל

טיפול מונע לקרציות

קולר  בלכללשים  מומלץ ב-קיץהאביבעונת  
4-6שבין  לתקופה יעיל הקולר קרציות. דנג

לא  נסו היצרן(. להוראות בל)שימו  חודשים 
אם ידיים לשטוף והקפידו הקולר את להרטיב

נגעתם בו. 
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ילדים  
וכלבים

כאשר תינוק מצטרף למשפחה עם כלב

ילפנעוד  החדש למצב בהכלאת  להרגיל בחשו
צריךב הכלזאת,  לעשות להצליח כדי הלידה. 
בלהקשימספיק  ומאולף כנדרש מחוסן להיות 

למשל,בשערות,  בלכלמשכו  תנאי. ללא לכם 
התינוק,לו  שיעשה למה אותו להרגיל כדי 
החוליםת מבישמיכה  לו הביאו- אפשר ואם 
אותה להריח  לו ותנו עטוף היה התינוק בה 

ולהתרגל לריח שלו. 
התינוק,ליד  רגוע ויהיה יישב בשהכלב חשו

יששלו.  לחדר להיכנס עליו לאסור גם ואפשר 
כדיהתינוק  של מהבכי להתעלם אותו ללמד 
בה הרביים. חיוזוקים חילו  ולתת ינבח שלא 

כשמשהוומתריעים  בגידול עוזרים ביםכל
אופןבשום  אסור אבל התינוק, עם בסדר לא 

אוהתינוק  כלפי ירכושנלהיות  בלכללאפשר  
את להבין  צריך בהכלוצעצועים.  אוכל כלפי 

כשאתםלכן  ת,בביהחדשה  בהירארכיה מקומו
כךאחר  ורק לתינוק כל קודם לכו תההבינכנסים  

ללכתב לכלתנו  טיול זמןבב. לכלב לתשומת  תנו 
השגיחו מקרה,  בכל יה.לפנולא  העגלה אחרי 

בנפרד. ב ועל התינוק, יחד ותמיד על הכל

ילדים עם למשפחה מצטרף כאשר כלב

תהמשפחתיהמחמד  תחייבים רילדים  עבור
יקשמענלוויה  בן ביותר; בהטוהחבר  היא 

לפתח לילד ועוזר ברדבתלויה  שאינה אהבה 
ויכולת לזולת רגישות עצמי, ביטחון אחריות, 

אוגרים,  ארנבים, גם ת.רגשיונתינה  קבלה 
להיות יכולים דגים ואפילו יםשרקנבילים, גר

לטיפול זוכים הם כאשר מוצלחות מחמד חיות 
תלחייחיים  בעל להפוך הנכונה הדרך המתאים. 

עוד כאל אליו להתייחס היא אוהבת מחמד 
לקיומו חבריה בשאר שתלוי במשפחה חבר 

תה הביאותו  להביא מספיק לא זה ולאושרו. 

שלא  בינוישכולם  בוחשוהילדים”  “בשביל
י.בר בסידור זמנמדו

למשפחה חיים בעל לצרף ממליצים מומחים 
הנכון תויהעיאך  6, בן לפחות הוא הילד כאשר 

אתם זה ואת הילד, של הבגרות במידת תלוי 
יראשונתנאי  מכולם. בטומכירים  ההורים 

שליטה  להפגין יכולתו הוא הילד של למוכנותו 
אתם  אם “לא”. למילה ולהישמע תעצמי
של  חיים בעלי עם אותו הפגישו טים,במתל

חברים ועקבו אחר התנהגותו. 

ילדים וגורים

בוחרים יםקטנילדים  עם בותרבמשפחות  
לגידול יותר נוח שהוא מחשבה מתוך גור, לאמץ 

תמיד לא זה לילדים. יותר ומתאים ולטיפול, 
בההרדורשים  יותר, שבריריים גורים- נכון 

תוך ולנשוך לשרוט ונוטים וזהירות, בלתשומת  
היא  ביותר הנכונה הבחירה לעתים משחק. כדי 

ילדים. בחברת ומורגל יבלנסורגוע,  בוגר, בבכל
יועץ או מאלף )וטרינר, מומחה עם התייעצו 
מתאים  הכי בכלזה אישתחליטו  ילפנאימוץ(  

למשפחה שלכם. 

של  ההתאמה מידת ב,לחשושנהוג  למה יגודבנ
שלו  בגיל או בגזע תלויה אינה לילדים בהכל

בלקישהוא  טיפולבובחינוך  בעיקר אלא ד,בבל
שהוא בכבוד,ואהבה בשמטופל  בכלומקבל.  

הפיסיים  צרכיו ושכל ומאולף מעוקר/מסורס 
והנפשיים מסופקים, הוא המתאים ביותר.

המחמד תחייועל  ילדכם על תבימרלהגנה  
עליהם תהיה שתמיד מאוד בחשושלכם,  
יחד. נמצאים הם כאשר מבוגר אדם של השגחה 

כיצד להבין לילדכם לעזור זה בחשופחות  לא 
- החיים בעל של הראייה תמזוויהעולם  נראה 

בכבוד הראויים. זהירות וכך הם ינהגו בו ב
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צעצועים שינה 
ברים.דולכרסם  לנשוך זה משחק גור, עבור
ת,בביהחפצים  את להרוס ממנו למנוע כדי 

צעצועים בצורת בותאלטרנטילו  ספקו 
מעור  עשויים שאינם ביםלכלוחטיפים  לעיסים 

בריםודערך  יקרי חפצים ממנו הרחיקו בש.מיו
חומרי  כמו עבורו, יםמסוכנלהיות  שעלולים 

יםקטנוצעצועים  שקיות חשמל, חוטי יקוי,נ
ואפילו חדים חפצים מהם, להיחנק שאפשר 

בים לכלמאוד  שרעילים מסוימים צמחים 
בצלים(. ב, הרדוף, פקעות ובלו)למשל: חל

רחצה

חייו  בחודשי הגור את לרחוץ לא מומלץ 
בשכבת פוגעות תכופות מקלחות ים.הראשונ
גורמות ואף שלו העור של תהטבעיההגנה  
נעים. לא וריח עור בעיות מוגברת, לנשירה 
של  יקיוןלנבהחלט  מספיקה הפרווה הברשת 

הגור. 

חינוך 

בעל להיות דלשיגכדי  צעיר מגיל הגור את חנכו
המשפחה.  יבנועם  תבביהיטב  דרויסתנוח  מזג 

מהר תופסים גורים ים,קטנילדים  כמו דיוקב
לפתח  מצוינת הזדמנות וזו בוגר במכליותר  

בים. להם הרגלים טו

תזונה 

בכלמאשר  יותר עשירה לתזונה זקוק גור
על ושמרו לגורים, מיוחד במזון בחרו בוגר. 

לארוחות במקביל )רצוי קבועות האכלה שעות 
4לגור  לתת מומלץ שנה חצי גיל עד שלכם(. 
ארוחות,  3שנה  עד שנה חצי מגיל ביום, ארוחות 

מגיל שנה ואילך שתי ארוחות. 

שבועות. 8הוא  גור לקחת המומלץ הגיל
יהיה בוודאי הוא תכםביליגיע  הוא כאשר 

בלילות  בעיקר ולאחיו, לאמו תגעגעוימפוחד  
אפשר בחורף, עליו להקל כדי ים.הראשונ

חמים  מים בבקבוק או חימום תבכרילהשתמש  
ד או במגבת. )לא מדי!( עטופים בב

גורים וילדים

הגור בין להתנהלות כללים מספר קבעו 
כוונה. בלי זהבזה  יפגעו שלא כדי לילדיכם, 

לנהוג ושיש צעצוע אינו שהגור לילדים הסבירו 
לא בעיקרואותו  ללטף בעדינות,וזהירות בבו  

בהבהררגישה  ששמיעתו כיוון לידו, לצעוק 
לחברים  יהפכו הם במהרה האדם. יבנמשלנו,  

בים. הכי טו

צרכים 

צרכיו את לעשות שעליו יודע אינו הצעיר הגור
הכינו להתאפק. לו קשה ועדיין ת,בילמחוץ  
ים, תונבעימרופדת  תיזמנשירותים  פינת עבורו 

במקום פיפי יעשה אם בו תנזפו אל אופן בשוםו
אתו לצאת דלוהשתבמקביל  ת.בביאחר  

השכם בלילה, בעיקר שיותר, כמה לטיולים 
שהגור  פעם בכל שלו. ארוחה כל ולאחר בבוקר 

יעשה את צרכיו בחוץ - שבחו אותו. 

חמודיםאמנם  הם ביםכלגורי 
בהרהשקעה  דורשים אבל להפליא,  גורים

איןאם  ב.לותשומת  סבלנות זמן, של 
אלה, כל את להם לספק ביכולתכם 

אפילו גור, דווקא לאמץ תתפתו אל 
ממשוהילדים  מקסים ממש הוא אם 

רוציםשאתם  החלטתם אם מבקשים. 
שהואמה  כל את לגור יקלהענויכולים  

לכם. שיעזרו  טיפים כמה הנה צריך, 
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אילוף 

את הנוטשים  ביםרבעלים  יסיוננו,מנ
עושיםאלינו,  אותם ומביאים ביהםכל

בחשוהתנהגות.  בעיות בעקבות זאת 
ההתנהגות בעיות  ברושאת  לדעת 

ותעמצאברופתלןתינבלכהשל 
שלקטנה  השקעה ידי ועל אילוף, 

עוגמתאת  למנוע אפשר וכסף זמן 
והן  בלכלהן  הנגרמת דולההגהנפש  

בעלים. ל

האדם בין  התקשורת את לשפר האילוף מטרת
ללמדרוצים  שאנו כיוון לאדם. בהכלבין וב לכל

לדאוגעלינו  אסור, ומה מותר מה בהכלאת  
ביםכללנו.  תולצייב להקשימסוגל  שיהיה לכך 

ברנזק  לגרום עלולים בעליהםלבים מקשישאינם  
)לנשוך(.בה לסביאו  ולהיפצע(, )להידרס לעצמם 

לאילוף ספר בתיופרטיים  מאלפים קיימים 
אילוף ב)לרות יבנמואילוף  תיתוכנהמציעים  

בנות למציעים  חלקם מתקדם(. או בסיסי 
הבעלים  לצרכי המותאמת תאישית יתוכנ
בהכלאת  לאלף בותהרהשיטות  מבין ב.והכל
על מבוססות כולן מאחרת. בהשטושיטה  אין 

בלהקשיאותו  ללמד בסיסיים: כללים אותם 
בהתאם אותו תבייולאליו  ביםקשולהיות  לכם, 

יש  תכם.בביהנדרשים  ההתנהגות לכללי 

בוא ארצה, שב, כמו- בסיסיות ציות פקודות
בעליולב יקשילא  בכלשום  שבלעדיהן- ועוד 
מתקדמות  פקודות ויש למאולף; יחשב ולא 

בכם.נוספות שתוכלו ללמד את כל

פעולה אותה על ויחזור משהו ילמד בשכלכדי  
אילוף שיטות יש אותו. לחזק יש רצויה 

על בהכל)תגמול  ביחיוזוק חיעל  המבוססות 
שימוש  למשל עושה, שהוא נכונה פעולה כל 

ליטוף( או חיוך צעצוע, חטיף, נעים, בורדיטון ב
טעויות(. על )הענשתו שלילי זוקחיעל  ואחרות 

לא פעולות על לחזור לא בלכללגרום  מנת על 
לא פעולה הוא תיקון אותו. לתקן יש רצויות 
בי,ואסרטיגבוה  בורדיטון  כמו ב,לכלנעימה  
שפריץ  או חזק רעש ברצועה, או בקולר משיכה 

מים. 

אילוף, הדורשות בעיות תעוררושיעד  תחכו אל
להשתרש עלולות כבר הן זה בשבשלמשום  

במבחן תעמוד שלכם והסבלנות בהכלאצל  
התנהגות  את לחזות אפשר תמיד לא קשה. 

בהכלשל  וההתנהגות החדש, תבביב הכל
להפתיע עלולה אגודהבשפגשתם  הידידותי 

כבר האילוף בתהליך להתחיל בחשולכן  אתכם. 
אימצתם  אם ת.בביב הכלשל  יםהראשונמימיו  

בעיותותכונות  יש גזע לכל כי דעו גזעי, בכל
לאחר נפתרות בותרבעיות  אותו. המאפיינות 

מקרה בכל אולם ארוכה, לא הסתגלות תקופת 
בעיות  לפתור מנת על גם בהכלאת  לאלף כדאי 

יכם. אלה וגם כדי לשפר את התקשורת בינ
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אכילת צואה 

אילוף 

נזפו נעליים, או מהשולחן אוכל גונב אם הכלב

ביםכלאצל  נפוצות בעיות מספר יכםלפנ
הבעיה אם הופעתן. עם בהן לטיפול וטיפים 

לא נפתרת, היוועצו במאלף מקצועי.  

גניבות

בים כלב לרוהם  צואה לאכול הנוהגים ביםכל
לרסס נסוכזהבמקרהד.בבלבשימאוכליםזוניהנ

ב אוכל “רגיל”. ספריי מר על הצואה, או תנו לכל

נבחנות יתר

בים כלאו  שמירה ביכלב בקרנפוצה  בעיה 
השתיקו תטריטוריאליבה והסיבמידה  ים.קטנ
אותו. ישוהענ – ממשיך הוא אם מיד. בהכלאת  

הביטחון את שפרו פחד, היא בהוהסיבמידה  
לפקודות תלצייאילוף  משחק, בעזרת בהכלשל  

בהכלאם  מכיר. שהוא ביםכלעם  והתרועעות 
בת לסביהחפץ  את יסוהכנמסוים  מחפץ מפחד 

המחייה שלו והתעלמו מנביחותיו. 

חרדת נטישה 

להפוך צריך דבללהישאר  מפחד בהכלכאשר 
אותו השאירו פעם בכל עצמאי. ליותר אותו 

הסמוך בחדר רק אתם אם גם ד,בלזמן  ליותר 
נוסף פתרון דקות. לכמה תמהבייוצאים  או 

יםהזמנלוח  שינוי ידי על בהכלאת  בלבללהוא  
אתם כאילו נהגו לדוגמה, שלכם. ההרגלים או 

המפתחות,  צרור את קחו ת,מהבילצאת  עומדים 
ב שהכלאחרת  פעולה כל בצעו או מעיל, בשול

ת. מכיר ומזהה, אולם לאחר מכן הישארו בבי

פחד מרעשים 

צפירות זיקוקים, של מרעש חרד בהכלאם 
ולהרגיע ללטף אינסטינקטבהילחמו  ואזעקות, 

ופשוט - שלו הפחד את להאדיר בכךו- אותו 
התעלמו.

עליכם סבלנות. זה אילוףבהמשחק  שם- זכרו 
פעם ולחזור תחנך,יב שהכלעד  יםסבלנלהיות  

יםיפנשהוא  עד בריםהדאותם  על פעם אחר 
יסבלנלהיות  ילמד בהכלשגם  בחשואותם.  

אוכל,  כמו – אוהב שהוא בריםלדלחכות  וידע 
צעצועים וטיולים - ולא להתנפל עליהם. 
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צרכים

בחדר או תבביצרכיו  את עושה בהכלכאשר  
הוא שבו קבוע יום סדר לו הקנו המדרגות, 

צרכים. תלעשיילטיול  ייצא כך אחר ומיד יאכל 
אותו בעליו  כועסים שאתם לו הראו במקביל, 

הרגע. 

כרסום והרס 

יהםששינגורים  אצל מאוד נפוצה בעיה
דבלשנשארים  ביםכלאצל  או צומחות, 

בלכלתנו  אותם. בושעזעל  בבעליהם ו”נוקמים” 
ללעיסה, תחליפים לו ספקו אנרגיה, להוציא 

בספריי  לכרסם נוהג שהוא בריםהדאת  ורססו 
תן להשיג בחנות חיות(. ימיוחד בעל טעם מר )נ

הרחיקו )למשל אותו ישווהענרגע  אותובבו 
לקשר היא נוספת אפשרות מהשולחן(. אותו 

אם למשל, למעשה. נעימה לא חוויה עבורו 
כוס לחפץ קשרו מסוים, חפץ לקחת נוהג הוא 

הוא  כאשר עליו שיישפכו מים עם מפלסטיק 
ימשוך אותו. 

נשיכות 

משחקכדי  תוך לנשוך נוהג בוהכלבמקרה 
לגעוריש  הפה. עם לשחק לו תאפשרו אל 
לנשיכותשקשורים  צעצועים ממנו למנוע בו, 

שלכם.היד  על ספריי מר לשים או חבל(, )כמו 
לנשוךונוהג  ביאגרסיב הכלבהם  במקרים 

להיוועץ וכדאי  הבעיה, שורש את דוקבליש  
במאלף מקצועי. 

27 



     
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הולך  בכל
בוד לאי

םידעומנם יאםבירםיבלכילבע
ביםכלשל  העצומים למספרים 
בותהאורולסכנות  בודלאיההולכים  

מדימתמודדים  אגודהבאנו  להם. 
כשמגיעים זו  שכיחה תופעה עם יום 

שוננטחלקם )ם שוטטימבים כללינו א
מצאולא  וחלקם בעליהם ידי על 
בעליםותה( הביחזרה  הדרך את 

עלד. בהאובם כלאחר  המחפשים 
של הנפש  עוגמת את למנוע מנת 
אמצעי עשרה  יכםלפנושלכם,  בהכל

תקטין עליהם  שהקפדה יעה,מנ
כי הסיכוי  את משמעותי אופןב

ד. בכם יאבכל

ת מהבילצאת  הקפידו החוק, בשמחייכפי  1.
יסיוננו,מנברצועה.  תמיד קשור בכשהכל

ביהםכלכי  הנשבעים ביםכלבעלי  גם 
לקריאותיהם ונשמעים מאולפים מחונכים, 

ביהםכלכי  לגלות מופתעים ולפקודותיהם, 
כלשהו. גירוי בעקבות אותם בוועזלרוץ  החלו 
כך ברצועה. והשתמשו סיכון תיקחו אל אנא 

וגם  בכםכלביטחון  על גם החוק, על גם תשמרו 
בעלי חיים אחרים. על ביטחון אנשים ו

ביםרבים כלבעלי  פוסחים עליו נוסף חוק 2.
י.אלקטרונבשבב  בהכלאת  לשבב בההחוהוא  

ופעמים  כמוהו מאין בחשוי האלקטרונהשבב  
לראות  תזכו האם שתקבע היא הימצאותו בותר

בוד. ב לאחר שהלך לאיבכם שואת כל

ביםכללרישום  הארצי המאגר בותרפעמים  3.
 )www.vtr.moag.gov.il( בפרטי מעודכן אינו

הבעלים. בפרטי או נושא בכםכלאותו  השבב 
ים מעודכנהפרטים  כל כי לוודא מומלץ לכן 

בים”. ת “מאגר כלאפליקצייבמאגר, כמו גם ב

ועליה תתגיב הכללקולר  להצמיד הקפידו 4.
שלכם.  יםהמעודכנהטלפון  ומספרי פרטיכם 

שלכם  החיפושים זמן את לחסוך יכולה זו תתגי
ב. ואת זמנו היקר של האדם שימצא את הכל

כי  ולוודא פעם מדי בהכלאת  לצלם כדאי 5.
יופיעו כאלה( יש )אם מיוחדים מזהים יםסימנ

תמונה  בודלאיילך  בוהכלבמידה  בתמונה. 
מודעה  הכנת לצורך הן תשימושיתהיה  תיעדכנ

ב. והן לצורך הוכחת בעלות על הכל

את יקטינו בההכלעיקור  או בהכלסירוס  6.
תפתהילא  למשל, מסורס, בכלבריחתם.  סיכויי 
דרכו  את דולאבמיוחמת  בהכלאחר  לרדוף 

תרונותיאלה  תוחיםילנכידוע,  תה.הביבחזרה 
מנת על אותם מעודדים ואנו בים,רבריאותיים  

לא  גורים של מבוקרת בלתי הולדה למנוע 
ת מאמץ. תקשו למצוא בירצויים שי

לחברת  הזקוק חברותי חיים בעל הוא בכל 7.
אחד הוא שעמום אנשים. ולחברת מינו יבנ

להשאיר לא רצוי ולכן ביםכלבריחת להגורמים  
בכל ארוכות שעות במשך תבבידו בלב הכלאת  
ולהשאיר ומשחקים צעצועים לו לספק יום, 

אותו מוציאים אתם כאשר פתוח. רדיו מקלט 
על הקפידו ת,בביארוכות  שעות אחרי לטיול 

זקוק  הוא אנרגיה, להוציא לו תנו ארוך. טיול 
לכך. 

מהן ויודעים היטב בכםכלאת  מכירים אתם 8.
הקפידו בריחתו את למנוע מנת על יכולותיו. 

יודע בהכלאם  )ונעולה סגורה תהיה הדלת כי 
נוספות מילוט דרכי אין וכי אותה( לפתוח כיצד 

החוצה. לצאת בהכלאת  לפתות העלולות 
ברוח לעלול  בהכלכי  לאפשרות מודעים היו 

ת. י הביוהדריכו גם את שאר בנ

ב הכלאצל  ליצור עלול חדשה לדירה מעבר 9.
והמוכר. הישן למעונו לחזור ורצון בולבל

בסעיף הכללים על הקפידו כזה, במקרה 
הראשונה בתקופה לכך, בנוסףוהקודם,  
לטיולים בהכלאת  קחו המעבר, שלאחר 
לו  ותנו רצועה!( )עם החדשה בשכונה ארוכים 

בה. להכיר את הסבי

בהכלבכם. כלבין ליכם בינהקשר  את חזקו 10.
מה אותו וילמד גבולות לו בשיצילמנהיג  זקוק 
תולצייב להקשיידע  בהכלאם  אסור. ומה מותר 
יותר  בהטותהיה  יכםבינהתקשורת  לכם, 

ברח יקטן. והסיכוי שהוא י

29 28 

www.vtr.moag.gov.il


 
 

 
      

       
 
 
 

      

 8אגודתצע, ~
בישראלחייםבעליזו

חוקים 
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וטיפול  גידול בנושא חוקים מספר יש בישראל
יהם: ב, בינבכל

שבב אלקטרוני

הואב. הכלשל  הזהות תעודת למעשה הוא השבב 
אותםלאתר  ומאפשר בעליו של הפרטים את מכיל 

והחלטתם במידה ברח. או דאבב שהכלבמקרה  
ב חשואחר,  מישהו של לחזקתו בהכלאת  להעביר 

חוודלות רדוסמה רוצבת ולעבר יבעהלד ואמ
על  תהמקומיהרשות  של תהווטרינרילמחלקה  

וענמיתך כ .םיבבשהז כרמת או נכדעישת נמ
נמצאאינו  שכבר בלכלהקשורים  דוחות מקבלת 

הפרטיםאם  מסוימים, במקרים בבעלותכם. 
לאוטרינר  ב,בכלשמחזיק  למי תאמוילא  בשבב 

היוצאים ביםהכלכל  לידיעתכם, בו. לטפל יוכל 
י. אלקטרונשבב  נושאים האגודה מטעם לאימוץ 

רצועה

מחוץ  טיול זמןבברצועה  קשור להיות בחייב כל
אחרים במקומותומיוחדות  בגינות דבמלת, ביל

לשחרר תןינבהם ות המקומיהרשות  שמקצה 
בשהכלבמקרה  תיחיונהרצועה  בים.הכלאת  

קורה שזה מלמד יסיוןהננעלם.  או לכביש רץ 
להפליא  ממושמע שלו בשהכלשחושב  למי גם 

את  ימצא או בעליולבסמוך  יישאר בוודאיו
תה. דרכו חזרה הבי

איסוף צרכים 
ת לעשיילטיול  בהכלאת  מוציאים כאשר

צרכים, יש לאסוף את הצואה שלו. 

מחסום 

ביםמחויחוק  פי על יםמסוכנדרים שמוגבים כל
הם  כאשר )זמם( לפיהם מחסום עם להיות 

ת. בינמצאים מחוץ ל

לבריאות!

ת של האגודההמרפאה הווטרינרי
 ימים בשבוע 7פתוחה  

ניתן להגיע למרפאה במהלך שעות הפעילות ללא קביעת תור. ניתוחים יש לתאם מראש בטלפון
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