
המדריך
איך נעזור לאהובים שלנו 

ההולכים על ארבע שמרגישים 
מפוחדים, רועדים, או מייללים - 
להיפטר מהחרדה, להרגיש טוב 

ולהיות אנרגטיים ושמחים?

המלא



כשחיית המחמד שלנו 
חווה חרדה - זה יכול 

להיות מלחיץ
אנחנו רוצים לתת לאהובים שלנו, ההולכים על ארבע, את הטיפול הכי 
טוב ולעזור להם להתמודד עם בעיות בריאות ונפש בדיוק כמו שהיינו 

עושים עם הילדים שלנו, כי הם באמת גם הילדים שלנו.

לפעמים כשהם נפצעים, קל לנו להבין מה צריך לעשות ואיך להתמודד, 
כיוון שזוהי פגיעה חיצונית וניתן לראותה בבירור.

אבל כשהכלב או החתול שלנו נכנסים לחרדה ונראים מבוהלים, רועדים, 
בורחים או מסתתרים – זה יכול להיות מלחיץ גם עבורנו כי לא תמיד ברור 

לנו איך להתמודד ומה נכון לעשות כדי לעזור להם.

באינטרנט ניתן למצוא המון מידע, שלא תמיד מתאים לבעיה של 
האהובים שלנו ולכן כל מיני שיטות שאנחנו מנסים ולפעמים נדמה שהן 

עובדות, בסופו של דבר הן יעילות רק לטווח הקצר ובעיית החרדה חוזרת.

לכן יצרנו את המדריך הזה – כדי לעזור לכם פעם אחת ולתמיד להבין 
ולעזור לכלב או החתול שלכם להפסיק לחוש חרדה, להיות אנרגטיים, 

שמחים, אוהבים – ופשוט להרגיש טוב יותר, כי איכות החיים שלהם – 
חשובה לכם.

יש כמה דרכים, חלקן שימושיות לטווח הקצר – שמעלימות את התחושה 
כאן ועכשיו!

וחלקן לטווח הארוך – טיפול שנועד להתמודד עם הבעיה לאורך זמן.

קדימה, זה הזמן לצאת לדרך וללמוד איך אפשר לסייע לאהובים 
שלנו עם החרדה - עוד השבוע!



מה גורם
לבעל החיים שלי

להרגיש חרדה?
ישנן סיבות רבות שעלולות לגרום לחרדה אצל בעלי 

חיים )כלבים וחתולים(, הסיבות המרכזיות הן:

אם חוו בעבר כליאה, הזנחה, נטישה או התעללות – 	 
הם עלולים לפתח תסמיני חרדה, פחדים ותגובות לא 

רציונאליות.

אם חוו טראומות מאירועי פציעות )דריסה, נפילה וכדו'(	 

במידה ולא נחשפו בגיל צעיר לרעשים, מכוניות ותנועה 	 
ערה של אנשים – הם עלולים בגיל מבוגר לפתח 

חששות מכל אלו.

לעיתים בעיות רפואיות שיוצרות כאב – יכולות להגביר 	 
את החרדה והרגישות של בעלי החיים.



אם הכלב או החתול שלכם הראה אחד או יותר מהסימנים 
הללו לאחרונה, יש סיכוי שהוא מתמודד עם חרדה וכדאי 

להתחיל לעשות פעולות שיסייעו לו להרגיש טוב יותר.

תכף נגיע לשלב של מה אפשר לעשות.

אבל לפני כן, חשוב יותר: מה אסור לעשות כשבעל החיים 
מראה סימני חרדה ומה עשוי לגרום לסימני החרדה 

להתחזק?

איך 
מגיבים 
בעלי 
החיים 
הסובלים 
מחרדה?

רעידות	 

ריור יתר	 

ליקוק באוויר	 

יללות/נביחות	 

התחבאות במקום מסתור	 

הקאות	 

ריצת "אמוק" כבריחה	 

לעיתים גם תוקפנות	 



לא לצעוק עליהם
לפעמים כשבעל החיים מראה את אחד התסמינים הללו, 

אנחנו, מתוך בהלה, עשויים לצעוק על הכלב או החתול 
שלנו, לכעוס עליו ואפילו להעניש אותו.

דבר שעשוי לחזק את החרדה והבהלה של בעל החיים.

לא לחבק אותם
פעולה נוספת שאנחנו עושים היא לחבק, ללטף ולהרגיע 

את הכלב או החתול שלנו, זוהי כמובן תגובה טבעית 
שמגיעה מתוך אהבה, אבל גם אותה מומלץ לא לבצע 

מכיוון שהיא עלולה לעודד התנהגות חרדתית.

ולכן, לפני שנסביר מה כן כדאי לעשות – שימו לב שאתם 
לא צועקים, נוזפים או מחבקים את הכלב או החתול שלכם 

בעת שהם חשים חרדה.

2 הדברים 
שאסור לעשות 
כשבעל החיים 
חווה חרדה

ולכן לפני שנסביר מה כן כדאי לעשות
שימו לב שאתה לא צועקים, נוזפים או מחבקים את הכלב או החתול שלכם בעת שהם חשים חרדה.



3 הדברים שכן
כדאי לעשות

כשבעל החיים סובל מחרדה



01
הסחת הדעת המיידית
הדבר החשוב ביותר לעשות בזמן שהחיה שלנו חווה חרדה, אם זה בגלל 

רעש או גורם חיצוני – זה קודם כל להתעלם מהגורם, כאילו לא קיים.

הדבר השני הוא לתרגל פקודות והוראות עם הכלב/ה ביום יום במצב 
"רגיל" בו הם לא נמצאים בחרדה . אם עבדנו איתו על פקודות "שב" או 

"ארצה" זה זמן מעולה לתרגל איתו את הפקודות הללו כדי לנתק אותו 
ממקור האירוע/סימפטום שמכניס אותו לחרדה ומיד לאחר הצלחה בהן 

לתת ממתק או חיזוק חיובי.

אם מדובר בחתול/ה – גם כאן התגובה שלכם לאירוע היא משמעותית 
וחשובה, שדרו רוגע וביטחון, תראו להם שאתם לא נבהלים, דברו בטון 

רגוע ונעים ונסו להסיח את דעתם מגורם החרדה עם משחק, או אפילו עם 
ממתק. 

לעיתים החתול/ה שלכם יחפשו להביע אמון בהסתכלות ובמצמוץ העיניים 
ישירות אליכם, סימן שמראה לכם שהם מביעים בכם אמון. רצוי לעודד 
התנהגות כזו, להראות ולהביע סימן חיבה ברור חזרה שיכול לחזק את 

הקשר ביניכם ולסייע להורדת רמת החרדה. במידה והחתול/ה בחרו 
להסתתר, נסו לשבת קצת ליד מקום המסתור ולדבר בטון ובצורה שאתם 
יודעים ומכירים שהחתול/ה שלכם אוהבים. חשוב, אל תנסו להוציא אותם 

בכח משם. זה יכול להחמיר את רמת החרדה

שורה תחתונה - הראו לבעל החיים שלכם שאתם לא מתרגשים 
מהרעש/מקור חיצוני, הסיחו את דעתו ותנסו לנתק אותו מחשבתית 

ופיסית מהגורם שמכניס אותו לחרדה. זו הפעולה המהירה והנכונה 
ביותר לעשות כשרוצים לעזור מיידית לבעל החיים שלנו שחווה חרדה.



02
הטיפול התרופתי

טיפול תרופתי לכלב או לחתול יכול לסייע בהפחתת 
החרדה. ישנם מספר סוגים של טיפולים תרופתיים וניתן 

לתת אותם כתוסף מזון נוזלי או בטבליות.

ישנם תרופות שניתנות לטווח הקצר ובאופן נקודתי בעת 
החשיפה למקור רעש שגורם לחרדה - ויש כאלו הניתנות 

למשך תקופה ארוכה וההשפעה שלהן מורגשת רק לאחר 
שבועיים-שלושה של נטילת התרופה.

התרופות הללו דומות מאוד לתרופות שאנחנו, בני האדם 
לוקחים.

הן משחררות את הורמון הסרוטונין ומייצבות את מצב רוחו 
של הכלב.

כמובן, חובה להתייעץ עם וטרינר מוסמך לפני שנוטלים את 
התרופות הללו, כדי להתאים את הטיפול הבטוח ביותר.

החיסרון המרכזי של טיפול בתרופות עם השפעה כימית 
על המוח של החיה – הוא תופעות הלוואי שעשויות להיות 

לא נעימות. חשוב לברר את תופעות הלוואי של כל תרופה, 
להבין את הסיכונים ולהתייעץ עם איש מקצוע.

שורה תחתונה - יש מגוון טיפולים תרופתיים שאפשר 
לנסות, את הטיפול מקבלים לאחר התייעצות עם וטרינר 

מומחה. חשוב לשים לב שלתרופות יש תופעות לוואי.



03
הטיפול הטבעי

ישנה דרך נוספת לטפל בחרדה של הכלב או 
החתול, דרך שכבר הוכיחה את עצמה כיעילה 

עם בעלי חיים בכל העולם והדבר המדהים – 
היא ללא תופעות לוואי!

על פי מחקרים, טיפול בשמן CBD לכלבים 
וחתולים יכול להפחית את החרדה משמעותית 

וליצור עבורם ועבורכם חיים נוחים ונעימים יותר.



?CBD מהו
והוכחה בכל העולם כבעלת סגולות רפואיות  זוהי תרכובת המצויה בצמח הקנאביס 

רבות גם לבני אדם וגם לבעלי החיים.
את  להפחית  רגוע,  יותר  להרגיש  שלכם  החיים  לבעל  ולעזור  לסייע  יכול  השמן 

תופעות החרדה ולאפשר לכלב או לחתול להרגיש הרבה יותר טוב.

למה כדאי לטפל ב-CBD עם כלבים או חתולים שסובלים מחרדה?
טיפול יפחית משמעותית את החרדה – ללא תופעות לוואי	 
CBD לכלבים וחתולים הוא מוצר מוכר והוכח כבטוח לשימוש	 
שונות 	  רפואיות  בעיות  לריפוי   CBD בשמן  ומשתמשים  רכשו  מהאמריקאים   34%

שהבולטת מבניהן היא החרדה.
שמן CBD לא גורם לתחושת "היי" אך יש בו סגולות רפואיות שהוכחו מדעית	 
שימוש ב-CBD לכלבים עשוי לפתור את בעיית החרדה תוך שבוע	 

נשמע לכם מעניין? 
לפני  להתייעץ  רוצים  והייתם  בנושא  נוספות  שאלות  לכם  יש  שבטח  יודעים  אנחנו 

ההזמנה כדי להיות בטוחים מה המינון הנכון ואיך כדאי לפעול
לכם  יעזור  מטעמנו  מומחה  ויועץ  פרטים,  להשאיר  אתכם  להזמין  רוצים  אנחנו  ולכן 

לדייק איזה פיתרון יהיה היעיל ביותר לכלב או לחתול שלכם?
לחצו על הכפתור כאן למטה, השאירו פרטים, ונחזור אליכם בהודעת וואצפ

המדריך נכתב ונערך בעזרת וטרינרים, מאלפים ומטפלים כדי להבטיח את איכות התוכן המוצג.
חשוב לזכור שאין במדריך זה כוונה לייעוץ רפואי/תרופתי/טיפולי והוא אינו תחליף לייעוץ רפואי מכל סוג שהוא.

 לחצו כאן ונעזור לכם לפתור את החרדה של הכלב או החתול

https://tovlee.com/leads/?utm_source=email-marketing&utm_medium=pdf&utm_campaign=free-guide

