בואו לאמץ חבר לחיים!
להעניק בית חם ולקבל אהבה בלי גבולות.
אימוץ אחראי בתקופת פוסט הקורונה
נגיף הקורונה השפיע על העולם בכלל היבטים ויצר השלכות שונות ,אחת מהן היא תופעת אימוץ בעלי
חיים ובכללם הכלבים .הכלבים עזרו להרבה אנשים בכדי להפיג את הבדידות בזמן הצורך להתרחק
ולהתבודד מפני המגפה .בשבועות האחרונים כשהקורונה מאחורינו  ,ניתן לראות בבירור עליה
במספר נטישות הכלבים שאומצו במהלך השנה האחרונה.
חשוב להבהיר שישנן סיבות ויתרונות רבים מדוע כדאי לשמור על חברתם של הכלב או החתול
לצדינו גם בתקופה זו .לא בכדי נאמר על כלב שהוא חברו הטוב של האדם .החום
והאהבה שהכלבים מעניקים לבעליהם הם בלתי נדלים ותורמים להפחתת
הלחץ היום יומי שאנו נתונים בו .גם מבחינה מדעית ,קירבה לכלב ידועה כזרז לשחרור
הורמון האוקסיטוצין ,הידוע גם כהורמון האהבה.
יתרון נוסף באימוץ כלב ,בעיקר במשפחות עם ילדים ,הוא בכך שהכלב חיוני
עבור הילד ומלמד אותו מהי חמלה לסביבה ולבעלי חיים בכלל ;לקיחת אחריות
) ביחוד לאור העובדה שכלב דורש טיפול יומיומי הכולל טיולים ,הזנה ועוד(.
האחריות תתחלק בין בני המשפחה ותיצור קרבה ומכנה משותף בו כולם
נוטלים חלק.
האם כדאי לאמץ גור או כלב בוגר?
רבים הולכים ומחפשים את הגור הקטן והחמוד ,כמו זה שדמותו מופיעה על גבי
אריזת נייר הטואלט ,כדי ללטף ולשחק עמו .אך בניגוד למיתוס שגורים עדיפים
מבחינת אימוץ ,לאימוץ כלב בוגר יש יתרון גדול :כלבים בוגרים ניכרים בסבלנות,
שמצריכה מכם פחות זמן של אילוף לצרכים למשל ;אופיים מגובש וידוע כבר בתחילתו של
האימוץ.
אז לפני שאתם רצים לכלבייה ,זכרו שאימוץ הוא לא רכישה מידית הנובעת
מהתלהבות ,אלא החלטה שקולה ומודעת לכל המחויבות העומדת בצדה.
אימוץ כלב מחייב את בעליו לאחריות ביחס למזון ,טיולים ,קניית ציוד מתאים,
טיפול רפואי וחיסונים ובעיקר יחס חם ואוהב .חשבו מה הכלב שהכי מתאים עבורכם?
שאלו את עצמכם :מה סגנון חיי ?יש לי ילדים ?מה אופי מקום מגוריי ומה
מתאים לאישיות שלי .זכרו ,שלכל סיר יש מכסה וכך לכל בעל כלב יש את
הכלב המתאים לו .ברוב הכלביות והעמותות ישנם מתאמי אימוצים ,היכולים
להתאים לכם את הכלב בצורה הכי נכונה .הגיעו בהרכב משפחתי מלא
לפגישה והיכרות עם הכלב לפני האימוץ.

גם לכלב נדרשת תקופה הסתגלות
ע"פ חוק ,כלב שאומץ מכלביה או מעמותה יימסר מסורס/מעוקרת ,בעל שבב
ולאחר החיסונים הדרושים .כשאתם בדרך הביתה עם הכלב החדש ,דאגו להכין
את בני המשפחה לקראת האימוץ ,להסביר להם מה נדרש מהם ,ולהכין ציוד
הנדרש לכלב על מנת שתהיה לו את סביבה מתאימה .תקופת ההסתגלות
של הכלב נמשכת כשבועיים .חשוב להיות עירניים לבעיות שמתעוררות ,להיות
סבלניים ולשמור על קשר עם הכלבייה או העמותה ממנה אימצתם את הכלב,
כדי לקבל עצה.
זכרו ,אימוץ כלב הוא לכל החיים וזה תהליך שדורש אחריות .בתמורה לכך ,תקבלו בן משפחה והמון
אהבה שתמלא את ביתכם.
עיריית עפולה מקיימת בשיתוף עם כלביית הרשות "בשדות" ימי אימוץ דיגיטלים בפייסבוק לייב
בכל יום שישי האחרון של החודש .ניתן לקבל את הקישור ליום האימוץ הדיגיטלי בדף הפייסבוק
של השירות הוטרינרי או באתר העירייה בדף השירותים הוטרינרים.
מאמצים באחריות בחסות משרד החקלאות ועיריית עפולה!
ניתן להגיע לאמץ כלבים בכל יום שישי בין השעות  8:00-14:00בכלביית הרשות "בשדות" פרטים
בטלפון .0544545210
במידה ואתם מעוניינים לאמץ כלב אנא התקשרו ל 046484213או למייל vet@afula.muni.il

