(ע"ר)

אנחנו שמחים שהחלטתם להרחיב את המשפחה והגעתם אלינו לאמץ חבר.
אנחנו כאן כדי לעזור לכם להתאים כלב לבית ולעשות את החיבור המושלם.
כדי שהאימוץ יהיה מוצלח לשני הצדדים ,בלי החזרות ולבבות שבורים ,הנה
כמה נקודות חשובות למחשבה:

 .1כולנו רוצים לאמץ :כל יושבי הבית ,בני המשפחה כולל כולם (אבא ,אמא ,ילדים) או כל השותפים לדירה
מוכנים ורוצים לאמץ כלב .גם כשהילדים ילכו לצבא או יעזבו את הבית אתם תמשיכו לקחת על עצמכם את
הטיפול בכלב עד סוף ימיו.
 .2כלב זה לא משחק ילדים :למרות שהילדים נורא מבקשים ,כלב לא מאמצים כדי שיהיה משחק לילדים.
אנחנו מאמצים את הכלב כי אנחנו ,ההורים ,מחויבים לטפל בו כל החיים .לילדים נמאס מהר מאוד
מהאטרקציה החדשה שנכנסה הביתה והטיפול נופל על ההורים .גם אם הילדים מבטיחים לעזור ,דעו שהם
לבדם לא יוכלו לעשות זאת.
.3מרחב מוגן :בדקו שהבית והחצר שלכם ערוכים לקלוט כלב  -שלא יברח ויוכל להיות בסביבה מוגנת כל
חייו.
 .4כלב כלכלי :בדקו שיש באפשרותכם הכלכלית לטפל בכלב ולדאוג לו כבן משפחה שזקוק לטיפולים
רפואיים ,חיסונים ,מזון ,פנסיון כשאתם טסים לחו"ל ועוד.
 .5לטיול יצאנו :בדקו שיש באפשרותכם לדאוג לכך שהכלב ייצא לפחות  3פעמים ביום לטיול שחשוב לחילוץ
עצמות ,מפגש עם עוד זנבות וכמובן עשיית צרכים  -גם אם יש לכם גינה .אם כולם עובדים בדקו שיש מי
שיעשה זאת למשך כל חייו.
 .6בעל הבית השתגע? אם אתם גרים בדירה שכורה בדקו שהחוזה עם בעל הבית מאפשר לכם להכניס כלב
הביתה .במידה והחלטתם לעבור דירה אל תסכימו לעבור לדירה שלא מתירים בה כניסה של בעלי חיים.
 .7כלבים לא מדברים עברית :כלב הוא לא בן אדם ,הוא לא תמיד יודע נימוסי בית וגבולות ועלול להרוס,
לקפוץ ,לעשות צרכים ולנבוח .דעו שהכלבים לא מבינים את השפה שלנו ולכעוס לא תמיד יעזור ,צריך סבלנות
ואף ייעוץ מקצועי וניתן לפתור את הדברים שמפריעים.
 .8הסתגלות ראשונית  :הכלב שתאמצו אינו יודע לאן הוא הולך ,אינו מכיר את הסביבה החדשה שלו וצריך
זמן הסתגלות  ,לרב הכלבים לוקח בין שבוע לשבועיים להסתגל ולהרגיש בטוחים במקום החדש .חשוב להיות
רגישים לתקופת הסתגלות זו ולהכיר לכלב בצורה חיובית את הבית החדש ובו זמנית להכתיב גבולות ולהסביר
מה מותר ומה אסור.
 .9ילדים וכלבים זה שמחה :אם אתם זוג צעיר שמתכנן בעתיד להביא ילדים ,קחו בחשבון שהכלב נשאר גם
אחרי הלידה של הילד הראשון ,השני ,השלישי וכן ירבו.
 .10כלב הוא חלק מהמשפחה :תעברו דירה ,תחליפו ספות,תטוסו לחו"ל ,תחליפו עבודה ,תתחתנו ,חלילה
תתגרשו ,תצבעו את הדירה ,תחליפו מטבח  -העיקר שהכלב יישאר חלק מהמשפחה ויישאר אתכם אחרי כל
השינויים.
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שאלון התאמה למאמצים
שם _______________________ כתובת ___________________ טלפון_____________

מטרת השאלון היא לאתר את הכלב המתאים לך ביותר באמצעות מענה על השאלות הבאות:



מה גודל הכלב שאת/ה מחפש/ת?

קטן (לדוגמא טרייר) /בינוני (לדוגמא בורדר קולי) /גדול (לדוגמא לברדור) /כל גודל


מה גיל הכלב שאת/ה מחפש/ת?

גור  /עד שנתיים  /בין שנתיים +לחמש לשנים  /בין חמש לשמונה שנים  /מעל שמונה שנים  /כל גיל


זכר או נקבה?

זכר /נקבה /לא משנה


האם את/ה גר/ה ב:

דירה  /בית פרטי עם קומות ומדרגות  /בית פרטי של קומה אחת (ללא מדרגות)  /אחר


האם את/ה:

גר בשכירות /גר בבית שבבעלותך /אחר


האם מתואם עם בעל הדירה\ כתוב בחוזה שאפשר להביא כלב?

כן\ לא \ מתואם אך לא כתוב בחוזה


האם יש לך גינה/חצר?

כן  /לא /גינה משותפת


האם החצר מגודרת לגמרי?

כן  /לא  /תוקם גדר בקרוב


גובה מינימלי של הגדר

פחות מ 1.20מטר  /בין  1.20ל 1.50מטר  /בין  1.50ל 1.80מטר  /גבוהה יותר


מי גר בבית?

מס' מבוגרים ___ מס' ילדים ___ גילאי הילדים _____________________________
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האם ילדים מבקרים בבית?

לא  /כן ,גילאי הילדים _______________________________


האם הכלב יישאר לבד בבית?

בבקרים ,מס' שעות ______
בשעות אחה"צ ,מס' שעות ________
היכן הכלב ישן בלילה ?____________________________________________________
היכן הכלב ישהה בזמן היעדרותכם מהבית? ______________________________________



האם יש לך כלבים נוספים?

לא  /כן ,מין הכלב _________סוג הכלב ______________________


האם יש לך חיות מחמד נוספות?

חתולים  /ציפורים  /מכרסמים  /אחר ____________________


כמה פעילות גופנית תוכל לספק לכלבך מדי יום?

בימות השבוע ,מס' שעות ________ בסופי שבוע ,מס' שעות _________


עד כמה את/ה פעיל/ה?

מאוד  /ממוצע  /מעט

אני רוצה שהכלב שלי

חשוב מאוד

די חשוב

לא חשוב

יאהב ילדים
יסתדר עם חתולים
יאהב כלבים אחרים
יסתדר עם חיות משק
יאהב זרים
יוכל להישאר לבד
מחונך לצרכים
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ניסיון בגידול כלבים (סמן/י מה שמתאים)
זו הפעם הראשונה שאני מגדל/ת כלב
יש לי ניסיון בגידול כלבים
יש לי ניסיון באילוף כלבים
יש לי ניסיון רב ואוכל לאלף כלב בעייתי



האם גידלת כלב בעבר?

כילד  /כבוגר /לא


מה קרה לכלב?
_______________________________________________________________



האם תיקח/י את הכלב אתך לעבודה?

כן  /לא


האם את/ה מתכנן/ת בקרוב:

תינוק  /מעבר בית  /חופשה בשבועות הקרובים  /שינוי בשעות העבודה


האם את/ה גמלאי/ת?

כן  /לא


האם את/ה או מישהו מבני המשפחה הקרובה הואשם בעבר בהתעללות או התאכזרות כלפי
בעל חיים?

כן  /לא
אנא פרט/י כל מידע נוסף שעשוי לעזור לנו להתאים לך כלב
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

איך הגעת אלינו?
מודעה בעיתון  /מודעה ברדיו  /אתר אינטרנט  /פייסבוק  /כתבה בעיתון  /המלצה אישית  /אחר
______________________________________
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אני מצהיר/ה בזאת שאני מסכים/ה ומבין/ה ש:
הכלב מאומץ כחיית מחמד ביתית ואין לקשור אותו בחוץ או במלונה .הכלב מאומץ כחיית מחמד ולא ככלב
שמירה או למטרות הרבעה .לתנו לחיות לחיות שמורה הזכות לקחת בחזרה את הכלב אם אינו מטופל
כראוי .בכל מקרה שאינך יכול/ה לגדל עוד את הכלב מכל סיבה שהיא ,הכלב יוחזר לתנו לחיות לחיות.
כל אחריות להוצאות וטיפולים וטרינריים עתידיים חלה על המאמץ.
אנו מוסרים את כל המידע שיש ברשותנו על הכלב ,ובכל זאת ,לעיתים ישנם פרטים שאיננו יודעים ולכן
לא יכולים לחזות התנהגות של הכלב.
תנו לחיות לחיות מוכנה לתמוך ולייעץ למאמצים בכל נושא .תקופת ההסתגלות של הכלב בבית יכולה
לקחת  6חודשים ויותר.
אם את/ה גר/ה בשכירות תנו לחיות לחיות יכולה ליצור קשר עם בעל הבית שלך כדי לוודא שחוזה
השכירות שלך מאפשר אחזקת בעלי חיים.

חתימה _____________________________

תאריך ___________________________
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