
  
 על ידי רופאים ציםמומלו כםיכלבלבריאותם צים נחוה יםרפואי כיםהלים ה סירוסועיקור 

תוכלו לקבל תשובות בעלון זה . הגנת הסביבההמשרד לומשרד החקלאות ווטרינרים ועל ידי 
  . לשאלות נפוצות בעניין זה

  
  ? כלבכםבריאות ם לשובימדוע העיקור והסירוס ח

  
, ים למניעת דלקות רחם וגידולים סרטניים בעטיןשובם החהכלבה הוא אחד האמצעיעיקור 

סרטן האשכים ב וי שילקוכיהזכרים מפחית את הססירוס . והוא גורם חשוב בבריאות הכלבה
    .  ואיכותיים יותר בריאים יותר,סירוס ארוכים יותר/חייהם של כלבים שעברו עיקור.והערמונית

  
  ?האם עיקור וסירוס טבעיים לכלב שלי

  
.  וכך גם אינסטינקט האמהותוד לבני אדם הדחף המיני של כלבים הוא הורמונלי בלבדבניג

הכלבים אינם חשים , כאשר מונעים את יצירת ההורמונים המכתיבים את ההתנהגות המינית
דה ין הכלבה אינה יודעת שהיא מפסורייההתעברות והכאשר מונעים את ה. סר כלשהוחב

   . משהו
   

ואין להם שליטה על מספר , דם אינם שואפים לחוות את חווית ההורותבניגוד לבני א, כלבים
מאפשר המלטה , סומחליט שלא לעקר או לסר, מי שבוחר להימנע מהתערבות .ההמלטות

   .הזנחה או המתהסופם ו,  שלרובם לא ימצא ביתגוריםבלתי מבוקרת של 
  

  ? ה שלי/האם העיקור או הסירוס יפגעו בכלב
) במיוחד לכלבה(שמולן ניצבת הסכנה  ,וס תופעות לוואי מעטותלתהליך העיקור והסיר

הכלבים .  בהרדמה מלאהים המבוצעםיי כירורגכים הליםהוסירוס עיקור . עיקור-כתוצאה מאי
מסקר שהוזמן על ידי משרדי החקלאות .  שעות24-48חוזרים בדרך כלל לתפקוד מלא תוך 

בשל או סירוס ם מביצוע ניתוחי עיקור  נרתעים לעיתייםוהגנת הסביבה עולה כי בעלי כלב
את התופעות הללו  .רוחהשינויים בהתנהגות או במצב , השמנהבהם , החשש מתופעות לוואי

  .   טיפול ותזונה נכוניםניתן להפחית למינימום באמצעות 
  

  ? תך/מדוע כדאי לך לעקר או לסרס את כלבך
 בתקופות ךומבני הבית את חוסר הנוחות הכרו, בעל הכלב, העיקור והסירוס חוסכים ממך

  :הייחום המתרחשות פעמיים בשנה
  ה  /העלולים לגרום לפגיעה בכלב, בריחה מהבית ושוטטות-
  דימום אצל כלבות  -
  מטרד הנגרם כתוצאה מהתקהלות כלבים זכרים סביב הכלבה המיוחמת -
  ם לפציעות קשותגורמיהמאבקי זכרים -
  

בים שעברו עיקור וסירוס הם לכ.  את התנהגותם של הכלביםניםמתמהעיקור והסירוס 
  . בעלי מזג נוח וטוב יותר



  
  
  
  

  ?אוהבים כלבים
וצאים מ השאר.  מהם מוצאים בית10%רק . עשרות אלפי כלבים וגורים ננטשים מדי שנה

 מורדמים למוות או, לי רכבמוזנחים או נדרסים תחת גלג,  רעבים-ברחובותמותם את 
  .ניות ובכלביות העמותותרובכלביות העי

  
  . הבחירה שלא לעקר משמעותה הבאת אלפי גורים לא רצויים לעולם

     !!! זוהי בחירה לא מוסרית
  

 בקרב הפחתת ההמלטותהראשונים במעלה להמניעה אמצעי  םכם היכלבעיקור וסירוס 
  . של כלבים נטושיםבל והסוכתוצאה מכך צמצום ההמתות , הכלבים

  .לחברה ולסביבה, לבעליהם, זהו מעשה של חסד לכלבים
  
  
   ?הילדיםו

 הגורים .במיוחד במשפחות עם ילדים ,המלטת גורים היא חוויה מרגשת לבעלי כלבים
  . חוגגים את הרחבת המשפחהובעלי הכלבים, הצעירים מתוקים ומלאי קסם

זקוקים , ותכמו תינוק, הגורים. עם הגורים מה עושים -עולה השאלה , מהר מאוד, ואולם
ולעתים , הם הופכים תלויים לחלוטין בבעליהם, ומרגע שהם חדלים לינוק, למרחב, לטיפול
. פחה למצוא בית חם לגוריםבמקרים רבים לא מצליחה המש .לעול כבד על בני הבית, רבות
המתקשים אף , חיים או מועברים לארגונים למען בעלי ,מסולקים לרחוב במקרה הגרועהם 

  . הם למצוא בית לאלפי הגורים
  

הפרידה מהגורים הנשלחים לרחוב או מועברים למכלאה משאירה משקעים קשים 
  . כל בני הביתבליבם של בליבות הילדים ו

  
  
  

  :לידיעתך
) 60% -כ(העיקור והסירוס יזכו אותך בהנחה משמעותית 

  באגרת הרישיון והכלבת 
   

  
  
 
  
  
  


