
...בחר אחד

והיפרד לשלום מהאחרים...



פיצוץ אוכלוסין של כלבים וחתולים גורם כל 

אלפי כלבים וחתולים  -שנה למותם של מאות

מכלאות וברחובות משום שאין  , בהסגרים

.מספיק בתים חמים עבורם



?כיצד נוצרה בעיה זו



במהלך שבע שנים חתולה וצאצאיה יכולים להמליט

.גורים420,000

כך זה התחיל ... די בהמלטה אחת



במהלך שש שנים כלבה וצאצאיה יכולים להמליט  

.גורים62,000



מחסה-בתי



מכלאות עירוניות





.מעט מאד מהם שורדים ומגיעים לבגרות, למעשה



.מן הכלבים שמתים במכלאות ובהסגרים הם כלבים גזעיים40%-קרוב ל



חיים מתוך דחף -אנשים קונים בעל, לעיתים קרובות

 .משום שהוא חמוד ונעים לליטוף, רגעי



אולם גורים גדלים מהר מאד



TOYS “R” NOT US!

.מחמד ומנדנדים להוריהם-ילדים רוצים חיית

 .חיים הם מהר מאד מאבדים עניין בהם-לאחר שקיבלו בעל



כך מותם  , ככל שהריבוי הטבעי של כלבים וחתולים גדל

 .בשל המחסור החמור בבתים מאמצים, המהיר קרב



בכך שנהיה בעלים אחראיים יותר

?כיצד נוכל לשנות זאת



נספק מים טריים ומזון איכותי מדי יום לכלב או  

  .לחתול שלנו



.לעולם לא ניתן לו לטייל לבדו. נטייל עם כלב ברצועה בלבד



.על תג הקולר( טלפון+שם )נרשום את פרטי הכלב והחתול 

 .הוסף שבב אלקטרוני, כן-כמו. טלפון על הקולר עצמו' רצוי לציין מס



 .המחמד שלך בתאריך המסומן בפנקס החיסונים-נחסן את חיית

 .ביקור שנתי אצל הוטרינר מונע בעיות רפואיות בעתיד



המחמד בהקדם כדי להבטיח את בריאותה  -נסרס ונעקר את חיית

.החיים בישראל-אוכלוסין של בעלי-התקינה וכדי למנוע פיצוץ



סירוס\חייהם של כלבים וחתולים שעברו עיקור

.ארוכים ובריאים יותר 

לעומת  ,עיקור היא השיטה הבריאה למניעת ייחום

.זריקות נגד ייחום הגורמות לדלקת ולסרטן הרחם

.  העלולה להיות קטלנית, עיקור כלבות וחתולות מונע דלקת רחם

עיקור מונע סרטן רחם וסרטן השחלות ומפחית את מקרי סרטן העטין

(.במיוחד אם העיקור נעשה לפני הייחום הראשון)

עיקור נקבות מונע את הופעת הייחום ותופעות של התנהגות  

.עצבנית שאופיינית לתקופת הייחום

.עיקור מפחית משיכת זכרים לא רצויים אל הנקבה שלכם



סיכוייהם להיות קורבן של  , החתול שלך אינם תוקפניים\גם אם הכלב 

.תוקפנות גדולים בהרבה כאשר הם אינם מסורסים

סירוס כלבים וחתולים מפחית את מקרי  

.סרטן האשכים ובעיות פרוסטטה

כלבים וחתולים מסורסים לא מפתחים  

.כמו סימון טריטוריה, הרגלים בלתי רצויים

ממקרי נשיכות  70%-בכ. סירוס זכרים מפחית נטייה לתוקפנות

.י כלבים בישראל  היו מעורבים זכרים לא מסורסים"אדם ע

,  נפצעים ופוצעים פחות , זכרים מסורסים נלחמים פחות

.פחות( הולכים לאיבוד)ובורחים



.חיות מחמד מסורסות או מעוקרות הן בריאות יותר וחייהן ארוכים יותר

יותררגועותמעוקרות\מסורסותמחמדחיות

.אנשיםכלפיגםנוחמזגבעלותוהן

ביתחסריחתוליםשלחייהםואיכותבריאותםגם

,אותםמאכילה\אתאם.עיקור\סירוסלאחרתשתפר

.אותםלסרס\לעקרגםדאגנא



:זכרו

סירוס של חיות מחמד מציל  / עיקור

חיים-חיים של אלפי בעלי



?האם אתה מוכן למחוייבות כזו 

לפניעל המחויבות שבגידול חתול או כלב חשבו

! שאתם מאמצים 



ניקח , בעלי הכלבים והחתולים, אם אנו

לשפר את נוכל, אחריות על החיות שלנו

.איכות חייהם של כל הכלבים והחתולים



?מה עוד אתה יכול לעשות כדי לעזור

חיים-תרום לארגונים ולעמותות למען הצלת בעלי

חיים-התנדב בארגון למען בעלי

הפץ מידע להגברת מודעות הציבור

הפוך לדובר בנושא בסביבתך הקרובה



,תמיד אפשר להשפיע ולשנות

!זה תלוי בך 

,אם כל אחד מאיתנו יעשה מעט

!נשיג הרבה


