עמדת ההתאחדות הישראלית לכלבנות – דיון על מניעת סחר והרבעות כלבים
ההתאחדות הישראלית לכלבנות (ע.ר ).מאגדת את כלל העמותות של העוסקים בטיפוח כלבים מתועדים
ובספורט כלבני .ההתאחדות הינה הנציגה של הפדרציה הכלבנית העולמית ( )FCIבישראל ומנהלת את ספר
הגידול הישראלי.
ההתאחדות מאמינה כי גידול כלבים צריך להיעשות אך ורק באופן אחראי ,תוך הקפדה על בריאות
והתאמת ההורים ועל רווחת האם והגורים .גידול אחראי צריך להיות מתועד ומבוקר.
נתונים :בעיה מרכזית בטיפול בנושא כלבים חסרי בית בישראל הינה העדר נתונים .לפי נתוני ד"ר מורגן
(עבור משרד החקלאות  )2020כ 400,000-כלבים ידועים לרשויות בישראל ,מתוכם כ 47,000-הנרשמים מדי
שנה בפעם הראשונה .לפי הערכות שונות מספר הכלבים הבלתי מדווחים בישראל עשוי להתקרב למספר
הכלבים המדווחים .לעמותות מגיעים כ 10,000-כלבים בשנה (ד"ר מורגן .)2020,לא קיימים נתונים רשמיים
לגבי המספר הכולל של כלבים הננטשים מדי שנה ,להערכת העמותות קיימים בישראל בישראל 50,000-
 100,000כלבים חסרי בית ,מספר הכלבים המומתים בישראל מדי שנה אינו ידוע.
האוכלוסייה היחידה לגביה יש מידע מלא הינה אוכלוסיית הכלבים המתועדים .המגדלים חברי ההתאחדות
הישראלית לכלבנות מחוייבים בסטנדרט דיווח קפדני .בישראל נולדים כ 3,600--כלבים מתועדים בשנה
ומיובאים כ 400-נוספים .שיעורם המוערך בכלל אוכלוסיית הכלבים בישראל הוא כ 8%-מכלל הכלבים
הרשומים וכ 5%-מכלל הכלבים .חלקם של הכלבים המתועדים בהסגרים ,בעמותות ובקרב הכלבים המומתים
נמוך בהרבה אף מחלקם הזעיר בכלל האוכלוסייה .בעולם ידוע מתאם לפיו בארצות בהן אחוז הכלבים
המתועדים גבוה אחוז הכלבים חסרי הבית נמוך ולהיפך .בגל נטישות הכלבים שנרשם בישראל עם סיום סגר
הקורונה לא נמנו כלבים מתועדים בקרב הכלבים שהוחזרו לעמותות ומקלטים.
גידול כלבים אחראי :הפתרון להרבעות לא אחראיות הינו הטלת האחריות על המגדל .לשם כך נדרשים:
נגישות וכלי חינוך והסברה נהלים רישום ,תיעוד ומעקב כלי אכיפה אפקטיביים – אלו כולם
נמצאים במערכת הוולונטרית של הכלבנות המתועדת באמצעות ההתאחדות הישראלית לכלבנות:
כלבים מתועדים הינם היחידים עליהם מוטלות מגבלות בהרבעה .מאושרים להרבעה אך ורק כלבים שעברו
בדיקה גופנית צורנית ,בדיקות בריאות שונות בהתאם לגזע (כגון צילומי מפרקים ,בדיקות עיניים ובדיקות
גנטיות) ,וסיווג פרופיל גנטי .על המלטות מתועדות חלה מגבלת גיל מינימום וגיל מקסימום להרבעת הכלבה,
מגבלה על המלטות ברצף ועוד .כל המלטה של כלבים מתועדים עוברת בקורת שגר בה נבדקת בריאות
האם והגורים ,מקום ההמלטה ותנאי האחזקה של הכלבים ,פגמים מולדים ועוד .הבדיקה מוודאת שהגורים לא
הוצאו מחזקת האם בגיל מוקדם מדי.
מטפחי כלבים מתועדים מחויבים בתנאים שמעבר לדרישות החוק :עליהם לשבב את הגורים על חשבונם
לפני יציאת הגורים מהבית (בגיל  6-8שבועות ,לעומת כלל הכלבים המשובבים רק בגיל  3חודשים); עליהם
לערוך בדיקות גנטיות ,לציית למגוון כללי אתיקה של ההתאחדות הישראלית וההתאחדות הבינלאומית ()FCI
ועוד.
על כל כלב מתועד חלה חובת דיווח ורישום מה שמאפשר איתור ובקרה.
כלב מתועד הינו בעל מאפייני גודל ,מבנה ,פרווה והתנהגות הניתנים לחיזוי ולהתאמה לצרכים ,לרצונות
וליכולות של המשפחה הבוחרת בו ,מכאן שהסיכון לנטישתו קטן בהרבה .כלבים אלו מתאימים במיוחד
לאנשים ,משפחות וילדים בעלי צרכים מיוחדים.
ההתאחדות הישראלית לכלבנות מנהלת מערך מידע מקיף לניהול ובקרה ,וכוללת מנגנון אכיפה מובנה ,כל
מי שפועל במסגרתה מחוייב לנהליה ,אי עמידה בהם גורר הוצאה מהמערכת.
מכאן שטיפוח כלבים מתועדים באמצעות המערכת הכלבנית המוסדרת הינו הדרך להבטחת שלומם של
הכלבים ולטווח הארוך מהווה פתרון לבעיה הקשה של גידול פיראטי ,מטחנות גורים וכלבים לא רצויים.

