אימוץ בעל חיים – המתכון למשפחה מאושרת
אימוץ בעל חיים גורם למשפחה אושר גדול המלווה בשמחה ,נתינה ואהבה ללא תנאי .יחד עם זאת,
חשוב לזכור כי מדובר באחריות גדולה ובמחויבות לאורך זמן .בשירות הוטרינרי העירוני מעודדים את
המשפחות לאמץ כלבים וחתולים ולהוסיף בן משפחה פרוותי ובעל אישיות מסקרנת שיגרום לכם
להתאהב בו ללא תנאי .עם זאת יש לדאוג שהאימוץ ייעשה מתוך שיקולים מושכלים ,מתוך ההבנה
הכרוכה באימוץ בן או בת משפחה נוספים ,ולהבטיח שבעלי החיים לא יינטשו שוב.
הרופאים הוטרינרים ברשויות המקומיות מדווחים מידי שנה על אלפי כלבים וחתולים נטושים
המשוטטים ברחובות בר חבי הארץ .רובם ננטשו על ידי בעליהם או נולדו לתוך מציאות עצובה של
שיטוט ברחובות ,חיפוש אחר מזון ומחסה ,והפכו להיות מוזנחים ,פצועים ומפוחדים .הווטרינרים
ברשויות המקומיות עושים את מלוא המאמצים להעניק להם טיפול רפואי הכולל עיקור או סירוס,
מתן חיסונים ,שיקומם ולבסוף למצוא להם בתים ראויים ,ומשפחות מאמצות אחראיות ואוהבות .בעלי
החיים מצידם ממתינים לאנשים שיעניקו להם תשומת לב ,ישחקו אתם ,ויעניקו להם בית חם ואוהב.
לצערנו ,הכלבים אשר מגיעים לאימוץ ברשויות המקומיות ,כבר חוו בעבר נטישה טראומטית אחת
לפחות בחייהם .ולכן ,חשוב להדגיש את המחויבות הכרוכה באימוץ אחראי ,אשר מתחיל בהחלטה
מודעת של המאמצים ,ולא מהתלהבות רגעית או מתוך צורך לספק את רצון הילדים ,וממשיך
בהתחייבות להעניק לבעל החיים המאומץ את כל צרכיו ,וכוונה אמיתית לגדל אותו למשך חייו כחלק
מהמשפחה .כל בעל חיים ,כלב או חתול ,מצריך מהמאמצים זמן פנוי ,מקום מגורים מתאים ,יכולת
כלכלית לרכישת מזון מתאים ,חיסונים והענקת טיפול רפואי בשעת הצורך.
הקריטריונים הבסיסים והראשונים לאימוץ כלב או חתול הם:
• אנשים שגילם  18שנים ומעלה ,המתגוררים בדירה שבבעלותם או שחוזה השכירות
שלהם מאפשר גידול בעלי חיים.
• כל בני המשפחה צריכים להיות שותפים לתהליך האימוץ.
• לאחר בחירת בעל החיים המאומץ ,עליו לעבור בדיקה וטרינרית וקבלת החיסונים
הנדרשים .למאמצי הכלבים  -עדכון פרטי הבעלים החדשים על השבב האלקטרוני ,או
סימון הכלב על ידי שבב לכלבים.
• קבלת רישיון האחזקה ופנקס חיסונים.
ד"ר יואל בנט רופא וטרינר העירוני מוסיף" :בישראל קיימת תופעה של כלבים וחתולים נטושים,
העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ,בבריאות ובביטחון התושבים .ההחלטה לאמץ בעל
חיים נטוש היא מבורכת ,וישנם הרבה שיקולים חיוביים באימוץ כלב או חתול .ראשית ,ידוע כי כלבים
וחתולים הם בעלי חיים אוהבים המעניקים אהבה לבעליהם ללא תנאי .ושנית ,אין שיעור טוב מזה
לילדים ,על ערכים ומחויבות לבעל החיים שלהם .בשם צוות השירות הוטרינרי העירוני אנו קוראים
לכם לבוא ולאמץ אל משפחתכם בעל חיים ,וכך גם להציל חיים".
מאמצים באחריות בחסות משרד החקלאות ועיריית עפולה
עיריית עפולה בשיתוף עם כלביית הרשות "בשדות" מקיימת ימי אימוץ דיגיטלים בכל יום שישי
האחרון של החודש.
בנוסף מתוכנן בחופשת הקיץ הפינינג יום אימוץ אזורי בפארק העירוני בעפולה.

*פרטים נוספים ניתן לקבל באתר האינטרנט של העירייה בדף השירות הוטרינרי העירוני וגם
בפייסבוק.

