
השירות הווטרינרי העירוני בעפולה מייחס חשיבות רבה בפעילויות 
למניעת התרבות וסבלם של כלבים חסרי בית.

לעיקור  מבצע  של  בעיצומו  הווטרינרי  השירות  אלו,  בימים 
לעקר/לסרס  בעיר  הכלבים  בעלי  את  ומזמינים  כלבים  וסירוס 

את כלביהם בחינם.
מי זכאי להשתתף במבצע עיקורים/ סירוס ללא עלות?

2019, או כלבים מעל גיל  לבעלי כלבים המוחזקים ברישיון לפני שנת 
שנתיים המוחזקים ללא רישיון ורישיונם יוסדר במועד העיקור/סירוס.

למה לעקר ולסרס?
עיקור וסירוס הם הליכים רפואיים הנחוצים לבריאות כלבכם ומומלצים 
אחד  הוא  העיקור  בנקבות  העולם.  בכל  וטרינרים  רופאים  ידי  על 
בעטין.  סרטניים  וגידולים  רחם  דלקות  למניעת  החשובים  האמצעים 
בזכרים הסירוס מפחית את הסיכון לסרטן האשכים והערמונית. חייהם 
ואיכותיים  יותר  בריאים  יותר,  ארוכים  עיקור/סירוס  שעברו  כלבים  של 

יותר.
האם זה לא מסוכן להעביר את כלבי ניתוח שאיננו הכרחי?

עיקור וסירוס הם הליכים כירורגים המבוצעים בהרדמה מלאה. הניתוח 
מאוד נפוץ ומתבצע בשגרה, הכלבים חוזרים לתפקוד מלא תוך 24-48 

שעות. לתהליך הסירוס והעיקור תופעות לוואי מעטות.
האם אני מונע מכלבי להרגיש זכר או מכלבתי את הרגש האימהי 

אותו היא רוצה?
שמופיע  אינסטינקטיבי  רגש  הוא  וחתולים  כלבים  אצל  אימהות  רגש 
כתוצאה  אובדן  יחושו  לא  וחתולים  שכלבים  כך,  ההמלטה.  לאחר  רק 
מהעיקור והסירוס. ברמה ההתנהגותית, הסירוס מחליש את דומיננטיות 
והתנהגויות  מיוחמות  נקבות  לחיפוש  מהבית  בריחות  מונע  הזכר, 
מזג  בעלי  הם  וסירוס  עיקור  שעברו  כלבים  נקבות.  בקרבת  תוקפניות 

נוח וטוב יותר.
האם זה כדאי כלכלית?

מלבד מימון הניתוח לכלב במסגרת מבצע זה, בעלי כלבות מעוקרות 
מופחת  מחיר  השנתי  הרישיון  חידוש  על  משלמים  מסורסים  וכלבים 
משמעותית )הנחה של למעלה מ300 ₪ בשנה!( לעומת בעלי כלבים 

שלא עברו עיקור או סירוס.
מה הן היתרונות שלי כבעל כלב?

חוסר  את  חוסכים  אשר  הכלבים,  בעלי  שלנו,  הנוחות  את  לשכוח  אין 
הנוחות הכרוך בתקופת הייחום המתקיימות פעמיים בשנה דימום אצל 

נקבות ואגרסיביות אצל זכרים סביב כלבה מיוחמת.
האם סירוס/עיקור תורם גם לסביבה?

אם  גם  והסבל.  השוטטות  מעגל  את  מגדילים  גורים  וריבוי  המלטות 
בעל הכלב יצליח למסור את כל הגורים לאימוץ, הרי שהוא מונע בדרך 

עקיפה את אימוצם של גורים אחרים הממתינים בכלביות ועמותות.
מתי ניתן לעקר?

ניתן לבצע את העיקור מגיל 6 חודשים ואף בתקופת ההיריון.
איך נרשמים?

תושב עפולה מוזמן לתאם מול השירות הווטרינרי העירוני כבר עכשיו 
באתר האינטרנט שלנו: www.afula.muni.il בדף שירות הוטרינרי

*טופס בקשה לעיקור/סירוס*. הביצוע יחל מיד כשיתאפשר.
מאמצים באחריות בחסות משרד החקלאות ועיריית עפולה

למבצע עיקור/סירוס
כלבים - חינם!

עיריית עפולה מזמינה אתכם 
בעלי הכלבים


