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 הבהרה בעניין טיפול המחלקה הווטרינרית בעירייה בכלבים משוטטים:

 המחלקה הווטרינרית בקרית גת אמונה על בריאות הציבור ועל רווחת בעלי החיים.

ניגוד כלבים, בניגוד לחתולים, אינם שרדנים ואינם מסתגלים בקלות לחיי הרחוב. נוסף לכך, ב

ואף  בלהקות שעלולות להוות הפרעה ממשיתם, כלבים נוהגים להתקבץ לחתולים האינדיווידואליסטי

 לסכנה לשלומם של התושבים.

ושחרורם חזרה לרחובותינו, המחלקה לוכדת לעיקור לכן, בניגוד לטיפול בחתולים הכולל לכידתם 

 למצוא להם בתים מאמצים.להרחיקם מהרחוב ו כלבים משוטטים במטרה

מתקן זמני עירוני להחזקת כלבים לפני מסירתם לעמותות, אנו משתמשים באופן זמני, בהיעדר 

 בשירותיה של כלבייה מוסדרת באחיסמך שם הם מועמדים לאימוץ.

אנו שמחים וגאים לספר שיש תושבים מדהימים שמציעים עצמם לשמש כאומנה ולהם נמסרים גורי 

זו ההזדמנות להודות  כלבים שצעירים מידי לשהות בכלבייה וגורי חתולים יונקים עד לגמילתם.

 תושבי קרית גת.לאנשים הנפלאים הללו בשמנו ובשם כל 

קרית גת "לצערי, לאחרונה אנו עדים לשיטה צינית חדשה ומגונה שמקודמת בקבוצת פייסבוק ששמה 

 וכך היא פועלת: "הרשמי אוהבת חיות

 הקבוצה מפרסמת תמונה של כלב משוטט ומבקשת מהציבור הרחב לאסוף אותו מהרחוב .1

 את הכלב המסכן יפותבדח לאחר מס' ימים/שעות מתקבל במחלקה טל' שמבקש שנאסוף .2

 תשדורש תאנו מגיעים מידית ולוכדים את הכלב. לאחר מס' דקות אנו מקבלים טלפון מתושב .3

מעולם לא מאתנו לשחרר את הכלב. אנו מסכימים לשחרר את הכלב לאחר חיסון ושיבוב. 

 סירבנו לשחרר כלב לידיו של תושב המעוניין בו.

אנו מסיעים ירה רבלית בו סידור עבורו הבטענה שאין ל לשחרר את הכלב תמסרב תהתושב .4

להגיע  תאותו לאחיסמך. גם אז אנחנו לא מסרבים לשחרר את הכלב אך מבקשים מהתושב

 .בייה בעצמהללכ
ה מפרסמת פוסט מתלהם לקחת אותו לידי הלשחרר את הכלב אך סירב השדרש תהתושב .5

בסירוב  האך נתקלה בבכי לשכנע אותנו לשחרר את הכלב תשניסבפייסבוק בו היא טוענת 

ל נסיעה הירואית ומפרכת )ומיותרת!( לאחיסמך. תמיד בתגובות אנו ולהתיאור יכ מוחלט.

תגובה של התושב שהתקשר בבקשה שנלכוד את הכלב בה הוא מספר איך הלכידה  נמצא

 יציג סרטון או תמונות שתומכים בטענתו.לא  הוא אף פעםהייתה אכזרית ונוראית. 
טרינרית תגיע בקשה ותגובות מתלהמות שדורשות את ראשה של הואחרי הפרסום ושלל  .6

 לתרומה.

 לאחר בירור עולה שהאחראית להתקשרות עמנו ולכל הפרסומים היא מנהלת הדף בעצמה!!! .7
 יש לנו שתי בקשות מכם תושבים יקרים: .8

אם מתפרסם סיפור אכזרי ונוראי מכדי להיות אמיתי, סביר שמדובר בשקר. אנא פנו אלינו  .א

 ברר פרטים נוספים. פרטי ההתקשרות שלנו:ל
 08-6875756טל': 

vet.kgt@gmail.com 

 

אל תתפתו לתרום. צרו עמנו קשר ואנו נבדוק עבורכם אם מדובר בעמותות רשומות  .ב

 ומפוקחות.
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