
 

אל תאכילו את החתולים בבוקר לקראת הלכידה.

קחו בחשבון כי לכידה יכולה לקחת זמן כי לא כל חתול נכנס מיד למלכודת. תתכננו את זמנכם כדי להישאר עד

שרוב החתולים ילכדו.

מותר לכם לפי החוק לתעד בתמונות או/ו בוידאו את מהלך הלכידה שימו

צלמו תמונה של כל חתול שנלכד על מנת לזהות ולבדוק שהוא יוחזר בחזרה למקום ממנו נלקח.

בדקו כי הלוכד רושם על כל מנשא עם החתול הנלכד, תיאור חיצוני מדויק של החתול וכתובת ממנה הוא נלכד.

בדקו ניקיון המנשאים, המלכודות ופנים הרכב. לכלוך והפרשות הינם מקור להפצת מחלות קשות בין

החתולים, ובמיוחד במצב של סטרס לפני או אחרי הניתוח והמערכת החיסונית שלהם מוחלשת. שימו לב כי

רכב הלוכד מאוורר כנדרש והחתולים לא חשופים לחום או קור לא סבירים. במידה וזיהיתם בעיה, תעדו

ודווחו לוטרינר העירוני.

בדקו שכל המנשאים עם החתולים מכוסים בבד, הדבר חשוב על מנת להוריד את רמת הסטרס של

החתולים הלכודים. מומלץ להביא עמכם מצעים ועיתונים ישנים לכיסוי המנשאים.

בדקו כי כל מי שנלכד – הוחזר. אם חתול מסוים לא הוחזר, עדכנו את הלוכד, בקשו כי ייצור קשר מיידית

עם המרפאה, ופנו מייד וללא כל דיחוי לוטרינר הרשותי.

חתולים רבים מסתתרים במשך 24-48 שעות לאחר החזרה מהעיקור והדבר טבעי. עם זאת ייתכן כי חתול

נעלם עקב זיהום או בעיה שמקורה בעיקור/סירוס. אם החתול לא מופיע תוך 48 שעות חפשו אותו.

בדקו את מצבם של החתולים כשהם חוזרים לפינת האכלה. אם ניתן, בדקו את התפר אצל נקבות במגע

ידכם. אם מקום התפר רטוב, זה סימן שיש דלקת או התפר החיצוני נפתח. קחו את החתולה מיד לוטרינר!

קחו עמכם מזון שימורים טעים ותציעו אותו לחתולים שחוזרים מעיקור/סירוס.
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החזרת החתולים לשטח המחיה לאחר עיקור/סירוס
נוכחותכם בזמן החזרת החתולים – חשובה וקריטית
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www.noah.org.ilעקבו אחרינו

פתחתם קריאה במוקד העירוני לעיקור, חיכיתם בסבלנות

והתור שלכם ללכידת החתולים לעיקורים סוף סוף הגיע. מזל טוב ובשעה טובה!

זכותכם וחובתכם מוסרית לדאוג לא רק שהחתולים ילכדו, יעברו עיקור וסירוס אלא גם שיחזרו בשלום. 

על פי הנחיות של השירותים הווטרינריים מותר ומומלץ לבצע עיקור/סירוס לחתולה מגיל 4 חודשים, או ממשקל

של קילו אחד, כאשר החתול נמצא במצב גופני טוב. אם יש בפינת האכלה חתולות מניקות גורים עד גיל

חודשיים, אנא תודיעו על כך ללוכד שימנע מלכידתן ולא ישאיר גורים יונקים ללא אמא.

להלן מספר כללים שיעזרו לחתולים לעבור את התהליך בצורה הטובה ביותר :

עיקור וסירוס של חתולי קהילה מציל חיים. 
יחד נדאג שהחתולים יעברו אותו בשלום

וימשיכו לחיות ברווחה.

לכידה לצורך עיקור/סירוס
נוכחותכם חשובה וקריטית בזמן הלכידה ותאפשר לכם בין היתר לפקח ולראות כי החתולים לא

נפצעים במהלך הלכידה, וכי הלוכד מתנהל באופן תקין.

אין לחתולי קהילה אף אחד שיגן עליהם. חייהם של החתולים בידיים שלכם!

https://www.facebook.com/noah.animals
https://www.instagram.com/noah_il/
https://www.youtube.com/noah4animals
https://www.noah.org.il/

