
כיצד

שינויים 
עונתיים
 משפיעים על הבריאות 

של חיית המחמד שלכם?

גלו את 4 הדרכים שבהן חיית המחמד 
שלכם יכולה להיות מושפעת

מדריך להגברת המודעות | 8 דקות קריאה



ה מ ד ק ה

 זה אלפי שנים שבעלי חיים מלווים אותנו
וחיים באושר לצידנו.

כיום שינויים עונתיים 
 משנים את העולם

של כולנו.
תנאי מזג האוויר המשתנים חושפים את חיות 

המחמד שלנו לבעיות, כמו סטרס ומכות חום, כמו 
גם לסכנה מפתוגנים הנישאים על טפילים חיצוניים.

כדי לנתח את האתגרים הנובעים מהשינויים 
העונתיים, עבדנו לצד מדענים מובילים בעולם 
 בתחום בריאות בעלי החיים, ונביא במדריך זה 

הסבר מפורט על הממצאים.



הקדמה

מהם שינויים עונתיים?

שינויים עונתיים הם שינויים בדפוסי מזג האוויר, 
שגורמים לשינויים באוקיאנוסים, בפני השטח של 

היבשות ובכיסויי הקרח, המתרחשים לאורך זמן.

מזג האוויר שלנו נעשה קיצוני יותר ויותר, עם סיכוי 
גובר לאירועים כמו שיטפונות, בצורות, סופות טורנדו 

ושריפות יער.

בד בבד, הטמפרטורה עולה באזורים רבים בעולם, 
משנה את בתי הגידול שלנו ועלולה לפעמים לשבש 

את אורח חיינו.

אם כך, איך כל זה משפיע על חיית המחמד שלך?



הקדמה
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ארבע ההשלכות העיקריות 
של שינויים עונתיים

אפשר לחלק את ההשפעות לארבע קטגוריות מרכזיות, 
שביחד מקיפות את הרווחה של חיית המחמד שלך בחיי 

היומיום ואת הסיכונים שאליהם היא חשופה.

טפילים
 העלייה המתמדת בטמפרטורה כבר משנה 

 חלק מדפוסי הביולוגיה של טפילים וקטוריים 
)נשאי מחלות( המעבירים פתוגנים.*

מחלות
טפילים רבים נושאים פתוגנים העלולים לגרום 

לבעיות בריאות חמורות אצל חיות המחמד שלנו.

התנהגות
 תנאי מזג אוויר קיצוניים עלולים לשבש את 

 המקצב היומיומי של חיית המחמד שלנו, 
ולגרום לה לאי־נוחות מרובה.

בריאות אחת
אתגרים בריאותיים מטפילים וממזג האוויר הם בעיה 

של כולנו - חיות המחמד שלנו ואנחנו באותה סירה.

* המועצה לטפילים בבעלי חיים - Companion Animal Parasite Council. המלצות נוכחיות בנושא הדברת טפילים. 
אתר המועצה לטפילים בבעלי חיים. http://www.capcvet.org/capc-recommendations/fleas. אוחזר ב־21 ביולי 2015.
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טפילים
למרבה הצער, טפילים הם חלק מחיי היומיום של 
חיות המחמד שלנו. עשרות מינים זעירים ניזונים 

מהחתולים ומהכלבים שלנו, גורמים להם לגירוי חמור 
ומעלים את הסיכון שלהם לחלות במחלות שונות.



ם י ל י פ ט

מהם הטפילים המסוכנים 
ביותר לחיות המחמד שלנו?

 מספר הטפילים הקיימים בסביבתנו גדל, 
הם מתפשטים לאזורים חדשים ונשארים פעילים 

 לפרקי זמן ארוכים יותר לאורך השנה. 
הטפילים כוללים מגוון רחב של פרוקי רגליים 
השייכים מבחינה טקסונומית לתת־המחלקה 

אקריות )קרציות וקרדיות( ולמחלקת החרקים 
)פרעושים, כינים נושכות ולועסות, זבובי חול 

עוקצים, יתושים וזבובים(. הטפילים החיצוניים 
המרכזיים הם:

פרעושים, קרציות, 
יתושים וזבובי חול



ם י ל י פ ט

מדוע הטפילים האלה מסוכנים 
לחיות המחמד שלנו?

טפילים יכולים להיות מקור המזיק לחיות המחמד 
שלנו. העקיצות שלהם מייצרות תגובות בעור וגירוי 

מציק מאוד, שגורם להן להתגרד ללא הרף, לעיתים 
עד כדי פגיעה בעצמן.

נוסף על כך, טפילים עלולים לעורר בעיה חמורה 
יותר. הם משמשים כפונדקאים למיקרואורגניזמים 
ופועלים כווקטורים, ועלולים להעביר מחלות מבעל 

חיים אחד למשנהו, ואפילו לאנשים.

חלק מהמחלות שהם מעבירים קשות מאוד, בכללן: 
בבזיוזיס, ארליכיוזיס )קדחת קרציות(, לישמניאזיס, 

דירופילאריאזיס )תולעת לב( ומחלת ליים 
)בורליוזיס(. למחלות אלה עלולות להיות השלכות 

מסכנות חיים על חיות המחמד שלנו.

תולעת הלב ומחלת ליים אינן קיימות כרגע בישראל 
וחשיבותן בעיקר לחיות מחמד שמיובאות ממדינות 
אנדמיות )בהן המחלות נפוצות( או לחילופין, לחיות 

מחמד שיוצאות למדינות אנדמיות.

וקטור )נשא מחלות( הוא 
כל גורם אשר נושא ומעביר 

פתוגן לאורגניזם חי אחר.



ם י ל י פ ט
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כיצד טפילים מפיצים פתוגנים?

כאשר טפילים מגיעים לאזורים שלנו, הם מתקבצים 
בסביבות שונות, כמו: יערות, ביצות ואפילו חצרות 

הבתים שלנו, ומתכוננים לארוחת הדם הבאה שלהם.

לכל מין יש שיטה ייחודית משלו לתקוף את חיות 
המחמד שלנו:

פרעושים קופצים על היעד שלהם ממרחק קצר.

זבובי חול מתחילים לצוד עם רדת החשכה, 
ונעשים פעילים לאחר השקיעה.

יתושים יוצאים לצוד אחר פונדקאים ועטים על מי 
שהם מזהים כמתאים.

קרציות מסתתרות בצמחים ובעשב, ואז נצמדות 
לחיה בזמן שהיא עוברת לידם.

לאחר שהטפיל לוכד את הקורבן שלו, הוא מתחיל 
להיזון ממנו. זהו השלב שבו הוא עלול להדביק את 

הפונדקאי בכל פתוגן שהוא נושא.



ם י ל י פ ט

ד"ר פול אוברגאו
 החטיבה הווטרינרית לבריאות הציבור,

אוניברסיטת אוטרכט

ממה שאנו 
רואים באזורנו, 

גינות הן 
המקום השני 
הסביר ביותר 

להיעקץ על ידי 
קרציות.



ם י ל י פ ט

כיצד משפיעים שינויים 
עונתיים על טפילים?

שינויים עונתיים יוצרים את התנאים האידיאליים 
לשגשוג הטפילים. מזג האוויר משפיע על שיעורי 

ההישרדות והרבייה של הווקטורים, והם בתורם 
משפיעים על ההתאמה לבית הגידול, על התפוצה 

ועל השגשוג בו; על העוצמה ועל דפוס הזמן של 
הפעילות הווקטורית )במיוחד שיעורי העקיצות( 

לאורך השנה.

עליית הטמפרטורה מאפשרת לטפילים לחיות 
זמן רב יותר ולהתרבות מהר יותר, וחלק מהמינים 
האקזוטיים שורדים כיום באזורים שקודם לכן היו 

קרים מדי עבורם.

קרציות זרות מגיעות 
לארצות הנורדיות מדי שנה 

 על ידי ציפורים נודדות. 
אם האקלים יתחמם, הן 

יוכלו להתבסס שם ולהתחיל 
 להתרבות. כרגע הן עדיין 

לא יכולות לעשות זאת.



ם י ל י פ ט
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דברים שחשוב לזכור
קיימים צעדים רבים שאפשר לנקוט כדי להגן על 

חיות המחמד שלך מפני טפילים.

להכיר את האזורים המועדים כדי למנוע 
הידבקות בטפילים. קרציות אוהבות חורש 
צפוף, המספק שפע של מקומות מסתור. 
פרעושים נמצאים בגינות ובמקומות חוץ 

אחרים, שם הביצים שהטילו נופלות מחיות 
חולפות. הפרעושים הצעירים יקפצו על כלבים 

ועל חתולים כאשר אלה עוצרים לנוח או עוברים 
לידם. ברגע שהפונדקאי שלהם נכנס הביתה, 
הוא יעביר אותם לשטיחים, לווילונות, לריהוט 

או לעציצים שבבית. פרעושים משגשגים 
במקומות חמים ולחים. יתושים משגשגים 
באזורים לחים, כמו: ביצות, שלוליות, מים 

עומדים ואפילו עציצים. נקו את הסביבה שלכם 
באופן קבוע, נקזו שלוליות מים קטנות, גזמו 

את הצמחייה הגדלה והשליכו פסולת אורגנית 
במיקום מרוחק.



ם י ל י פ ט
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רוב הסיכויים שאתם משתמשים באמצעי 
בקרה ומניעה נגד קרציות וטפילים נוספים כל 

השנה. התייעצו עם הווטרינר שלכם על הסכנות 
מטפילים לחיית המחמד שלכם, כדי לוודא 

שהיא מוגנת כראוי.

חיוני לנקות את פנים הבית, במיוחד את 
האזורים שבהם חיית המחמד מבלה יותר זמן, 

כדי למנוע התפתחות אפשרית של שלבים 
צעירים של כל טפיל שעשוי להסתתר שם.



הקדמה

מחלות
טפילים מתרבים בסביבתנו - ועימם גם מגוון 

המחלות עולה. חיות המחמד שלנו חסרות אונים 
בהגנה על עצמן מפני האיומים החדשים הללו!
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ת ו ל ח מ

מהי מחלה וקטורית?

מחלות וקטוריות הן מחלות הנגרמות על ידי טפילים, 
נגיפים וחיידקים המועברים על ידי וקטורים.

וקטורים הם כל אורגניזם, בדרך כלל פרוקי רגליים 
)קרציות, פרעושים, זבובי חול, יתושים ומינים רבים 

אחרים(, המשמשים כנשאים של גורם זיהומי בין 
כלבים, חתולים ובעלי חיים אחרים.

כאשר הם נושכים את הפונדקאי שלהם, וקטורים 
אלה עלולים להעביר מגוון של פתוגנים שיכולים 

להמשיך לחיות בתוך הפונדקאי החדש )חיית מחמד 
או אדם(.



ת ו ל ח מ

מהן המחלות העיקריות 
שמפיצים וקטורים?

חיות המחמד שלנו יכולות להיות פגיעות למאות 
מחלות וקטוריות, אך חלקן נושאות איום במיוחד.

המחלה
 מתפשטת

על ידי
 נגרמת
על ידי

 ארליכיוזיס
)קדחת קרציות(

חיידקקרציות

פרוטוזואהזבוב החוללישמניאזיס

פרוטוזואהקרציותבבזיוזיס

חיידקקרציותמחלת ליים

תולעת לביתושיםדירופילאריאזיס



ת ו ל ח מ

איזו השפעה יש לשינויי 
האקלים על העברת 

מחלות וקטוריות?

טפילים חיצוניים אינם יכולים לייצר חום מעצמם, 
והם תלויים בטמפרטורות חיצוניות חמימות עד 
חמות. לכן, הטמפרטורה הסביבתית היא תנאי 

למרבית פעילותם, כולל ליכולתם להעביר מחלות.

מחלות רבות שבעבר הוגבלו לאזור הים התיכון 
מגיעות כעת לצפון אירופה. לישמניאזיס היא דוגמה 

 מובהקת לאופן שבו שינויים עונתיים משנים 
את האפידמיולוגיה של המחלות הווקטוריות.

כתוצאה מעליית 
הטמפרטורה, חלק 

מהווקטורים האריכו 
את תקופת הפעילות 

שלהם והרחיבו את אזורי 
 ההתרבות שלהם, ולכן 

גם את הסיכון להעברה.



הנוכחות של 
לישמניאזיס היא 

דוגמה בולטת 
לשינויים עונתיים. 
קשה להאמין שרק 

לפני עשרים שנה 
 היא נחשבה 

מחלה אקזוטית 
מחוץ לאירופה.

פרופ' אציו פרוגליו
 פרופסור לפרזיטולוגיה,

אוניברסיטת טורינו



ת ו ל ח מ

מה ניתן לעשות?

יש אמצעי מניעה רבים עבור חיית המחמד שלכם. 
לדוגמה, תוכלו להגן על הכלב שלכם מפני זבובי 

חול ויתושים באמצעות קולר ייעודי, או לברר אצל 
הווטרינר על מוצרי הגנה מפני קרציות.

הקפידו לשים לב לכל בעיה בריאותית שצצה, ופנו 
לווטרינר אם אתם מבחינים בסימן מעורר דאגה. 

הסימנים הבאים עלולים להצביע על מחלה וקטורית 
או להיות קשורים לבעיה אחרת:

מפרקים נוקשים תשישות 

חוסר רצון לפעילות ירידה בתיאבון 

חניכיים חיוורים שיעול 

שתן או צואה   עייפות מפעילות 
בצבע חריג  

 גם אם חיית המחמד שלכם נראית חסרת אנרגיה, 
זו סיבה טובה דיה לפנות לווטרינר לייעוץ.
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התנהגות
שינויים עונתיים חושפים את חיות המחמד שלנו 

 לטפילים וכמו כן, משבשים את ההרגלים שלהן
ואת שגרת יומן.



ת ו ג ה נ ת ה
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השגרה היומית של חיות המחמד שלנו נפגעת 
בארבע דרכים:

מצב רוח
כאשר הטמפרטורה עולה או יורדת במידה 

ניכרת, בעלי החיים שלנו עלולים לחוות חרדה, 
אובדן תיאבון ואפילו דיכאון עונתי.

נוחות
בתקופות של חום יוצא דופן, חיות המחמד 

שלנו עלולות לסבול מהתייבשות, מעקת חום 
ואפילו ממכת חום.

סערות
השינויים העונתיים מביאים לכך שדפוסי מזג 

אוויר קיצוניים, כמו סערות, נפוצים יותר. מצבים 
כאלה עלולים לגרום לחרדה רבה אצל חיות 

המחמד שלנו.



ת ו ג ה נ ת ה

רבייה4
נוסף על שיבוש חיי היומיום, דפוסי הרבייה של 

חיות המחמד שלנו עלולים להיות מושפעים גם 
הם משינויים עונתיים.

ההשפעה ניכרת במיוחד אצל חתולים, הנוטים 
להתרבות בחודשים החמים יותר. חתולים רבים 

מתרבים כעת בשיא החורף, דבר שמעלה מאוד את 
 מספרם של החתלתולים סביבנו )ולמרבה הצער, 

גם את מספר הגורים הנטושים(. זכרו לעקר ולסרס 
את חיות המחמד שלכם.

 האיחוד האירופי מעריך 
 כי יש כ־100 מיליון 

חיות מחמד ללא בעלים 
ברחבי אירופה.



ת ו ג ה נ ת ה

 חלק
מהפתולוגיות 
 ההתנהגותיות 

שנצפות בכלבים 
ובחתולים, כמו 

 ליקויים
 קוגניטיביים,

 חרדות, פחדים
או פוביה מסערות, 

תואמים לשינויי 
האקלים.

פרופ' קלרה פלסטריני
 פרופסור לרפואה התנהגותית,

אוניברסיטת מילאנו



ת ו ג ה נ ת ה

אילו סימנים לחפש?
להלן כמה סימנים שאולי מצביעים על צורך 

בבדיקת מומחה:

אובדן תיאבון

נביחות או יללות מוגזמות

תשישות

טיפוח מוגזם

חוסר רצון לפעילות



ת ו ג ה נ ת ה

 חשוב גם לעקוב אחר ההתנהגות של חתולות 
כדי לזהות סימנים לייחום. בתקופת הייחום חתולות 
נוטות ליילל בקול גבוה מהרגיל ולהפגין גילויי חיבה 

יתרה, כולל התחככות בריהוט ובקירות כמו גם 
באנשים אהובים.

חתולתכם תתחכך בעיקר עם אחוריה, ותכופות 
תאמץ תנוחת כריעה, עם הרגליים האחוריות והזנב 

מורמים. החלק הבעייתי ביותר עבור הבעלים הוא 
היללות והסימון בריח. היא גם תנסה לצאת מהבית 

בחיפוש אחר זכר, על כל הסיכונים הכרוכים בכך 
)הידבקות במחלות, המלטות לא רצויות, תאונות...(. 

 חתולות בייחום זקוקות להתייחסות מיוחדת, 
התייעצו עם הווטרינר.



ת ו ג ה נ ת ה

1

2

כמה עצות
קיימים צעדים רבים שתוכלו לנקוט כדי להגן על 

חיית המחמד שלכם.

חפשו סימנים

אתם מכירים את חיית המחמד שלכם טוב יותר 
מכולם, לכן נסו לזהות שינויים בהתנהגותה 

הרגילה, כגון: חוסר נוחות, עצבנות או התנהגות 
תוקפנית, ופנו לווטרינר בכל חשש שעולה.

דאגו להגנה מפני חום

כל בעלי החיים, ובמיוחד הגזעים הברכיצפאליים 
)כלבים פחוסי אף כמו הבולדוג והפאג(, צריכים 

לקבל מקום מוצל בתוך הבית, עם שפע של 
מים. תנו להם אפילו לשחק עם קוביות קרח.



ת ו ג ה נ ת ה

3

4

דאגו להגנה מפני הקור

גם במקרה של פרץ קור יש לנקוט צעדי הגנה. 
לדוגמה, אפשר לנגב את חיית המחמד אחרי 

טיול בחוץ, להלביש להם מגפונים להליכה על 
קרקע קפואה, ולנגב את רגליהם כדי להסיר 

גרגרי מלח שנלכדו בין כריות הכפות.

פעילות גופנית היא חיונית

לא משנה מה מזג האוויר, חשוב להקפיד על 
פעילות גופנית קבועה כדי להפחית לחצים, 
לספק גירוי חיוני ולמנוע השמנת יתר. אפילו 

בחום קיצוני, עדיין אפשר לצאת עם הכלב 
לטיול מוקדם בבוקר או מאוחר בערב או 

להפעיל אותו במשחקים שיוצרים לבד בבית.



ת ו ג ה נ ת ה

היערכות לביקור אצל הווטרינר5

מומלץ להכין כלבים וחתולים לביקור אצל 
הווטרינר - במיוחד אם הכלב או החתול סובלים 

מהפרעה התנהגותית. לפני לקיחת חתול 
לווטרינר חשוב להתכונן מראש.

יש שלושה היבטים עיקריים להיערכות: 
ארגז הנשיאה לחתול, הנסיעה ברכב ואזור 

ההמתנה במרפאה הווטרינרית. השאירו את 
ארגז הנשיאה של החתול פתוח תמיד בבית, 

כדי שהחתול יתרגל להיכנס ולצאת ממנו ללא 
קונוטציות שליליות. הבעלים והווטרינר יכולים 

לשתף פעולה כדי שהביקור יהיה פחות מלחיץ.



4

בריאות 
אחת

הבריאות שלנו ובריאות חיות המחמד 
שלנו קשורות זו בזו באופן הדוק.



ת ח א ת  ו א י ר ב

יש מחלות המשותפות לחתולים ולכלבים ועלולות 
 להדביק גם אנשים )מחלות זואונוטיות(. 

מחלת ליים היא דוגמה לכך, ובארצות הברית היא 
מדורגת במקום השני מבחינת מהירות התפשטותה. 

ברשימת הנפגעים ממנה נמצאים ידוענים, ובהם: 
 ג'סטין ביבר, אלק בולדווין ובלה חדיד. גם אנשים 
וגם כלבים עלולים להידבק בה, בעקבות נשיכה 

מאותו סוג של קרציה.

לפי האו"ם, כ-60% 
מהמחלות המדבקות 

באנשים עלולות להיות 
זואונוטיות, ומחלות 

זיהומיות חדשות 
ממשיכות להופיע.



ת ח א ת  ו א י ר ב

 איך ייתכן שאנשים 
וחיות מחמד עלולים 

לחלות באותן מחלות?
אותם פתוגנים אשר עוברים מטפילים לחיות מחמד 

יכולים לעבור גם מטפילים לבני אדם.

לרוב זה המקרה בקרציות, שמתרכזות באזורי חורש 
הסמוכים לבתי מגורים. חוקרים בהולנד אפילו גילו 

שגינות הן מקום נפוץ לקרציות.



ת ח א ת  ו א י ר ב

מחלות וקטוריות 
מסוכנות לבני אדם 

מאותן הסיבות שהן 
 מסוכנות לבעלי חיים.
 לכן וטרינרים מגינים

 לא רק על בריאות 
 בעלי החיים שלנו,

 אלא גם על
 הבריאות שלנו

ושל המשפחה שלנו.

פרופ' לורה הלן קרמר
 פרופסור לפרזיטולוגיה,

אוניברסיטת פארמה



ת ח א ת  ו א י ר ב

יש דברים שתוכלו לעשות כדי להגן על כל המשפחה 
שלכם:

סרקו את הבית בחיפוש אחר מקומות שעלולים 
להיות מקום מסתור לטפילים )כגון פינות נסתרות 

ולחות בגינה(, והשגיחו על המצב בגינה שלכם.

נקו באופן קבוע את המקומות שמשמשים את הכלב 
או את החתול שלכם בתוך הבית.

חשבו במונחים של היגיינה כאשר אתם מנקים אחר 
חיית המחמד שלכם. נקו את ארגז הצרכים מדי יום, 
והשתמשו בכפפות או שטפו ידיים לעיתים קרובות.

לבסוף, הקפידו על שגרת טיפול בחיית המחמד 
שלכם נגד טפילים, כמו: פרעושים, קרציות ותולעים. 

קיימים טיפולי מניעה רבים ויעילים.

 למעשה זו השקעה למען כל המשפחה. 
איום הטפילים קיים בכל ימות השנה.



ת ח א ת  ו א י ר ב

שאלו את הווטרינר שלכם
כאשר הווטרינר שלכם ימליץ לכם על טיפול נגד 
טפילים, הוא ייקח בחשבון גורמים רבים, וביניהם:

אם מדובר בכלב או בחתול

גיל וגזע

מצב גופני

סגנון החיים שלכם וסיכון אפשרי מטפילים

עונת השנה והאזור הגיאוגרפי

קלות מתן הטיפול

ההעדפות שלכם



ת ח א ת  ו א י ר ב
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חמשת הכללים להגנה על משק 
הבית מפני טפילים חיצוניים

המאבק נגד טפילים יכול להתנהל בחזיתות מרובות, 
אך כדאי לצפות מראש את נוכחותם המזיק.

כדי שכל טיפול יעבוד כראוי, חיוני לתת את 
הטיפול הנכון נגד הטפילים. התייעצו עם 

הווטרינר כדי לבחור נכון.

טפלו בכל הכלבים והחתולים שבבית במקביל.

עקבו אחר ההוראות למינון ולטיפול חוזר.

השתמשו תמיד במוצרים של מותגים מוכרים 
שנבדקו ושנמצאו אמינים.

הפכו את האזור שמסביב לבית לפחות ידידותי 
לטפילים: היפטרו מחומרים אורגניים, סתמו 

חורים ומחילות ונקזו שלוליות קטנות של מים.

קל יותר למנוע מחלות 
מאשר לרפא אותן.



ה נ ו ר ח א ה  ב ש ח מ

השינויים העונתיים מגבירים את הסיכון למחלות 
וקטוריות. וקטורים מתפשטים ויחד איתם גם 

המחלות: אם אין וקטור, אין מחלה.

גם אזור התפשטות המחלה וגם תקופת הפעילות 
לאורך השנה עלולים להתרחב בהדרגה, ולהעלות כך 
את הסיכון. שימוש באמצעים למניעת טפילים בחיות 

המחמד יפחית מחלות אלו. אנו יכולים לצמצם את 
ההשפעה של טפילים על חיות המחמד שלנו.

הכלבים והחתולים שלנו לא יכולים להגן על עצמם 
מפני האיומים הללו, ולכן חיוני שנעשה זאת למענם. 

על ידי נקיטת צעדים בסיסיים, נוכל לשפר באופן 
משמעותי את איכות חייהם.

אז בואו נפעל כבר עכשיו. 
זה המעט שנוכל לעשות 

למען חיות המחמד 
האהובות שלנו.



למידע נוסף על הגנה למען המחר, בקרו באתר 
האינטרנט שלנו, בכתובת:

www.protectourfuturetoo.com

 המידע שנמסר כאן מוגש כשירות לציבור 
ואינו מיועד להחליף ייעוץ מקצועי.

לקבלת המלצות בריאות מיטביות יש לפנות 
לווטרינרים.


