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עד כמה מוכר לכם התסריט הבא :כל המשפחה מתכנסת מסביב לשולחן האוכל ,מוכנה ומזומנה לסעוד
באירוע החברתי הכה מוכר .אך אבוי ,דבר מה מעכיר על האווירה הנעימה – יללות ותחנונים בלתי פוסקים
מצד גור הכלבים החמוד שגם רוצה להצטרף לארוחה .מה ,לא מגיע לו? הוא לא חלק מן המשפחה? אז
זהו ,שלא .עם כל הרצון הטוב לשתף אותו במנהג המשפחתי ,המזון המיועד לבני אדם כלל וכלל אינו
מתאים לכלב ובמיוחד לא לגור כלבים שקיבתו רגישה מאוד.

אפילו אם מדובר בחתיכה קטנה מדי פעם כדי להרגיע את הכלב או רק בשאריות מזון – הגור החמוד אינו
מעכל כמו שצריך מזון של בני אדם והוא עלול לסבול משלל תופעות בלתי נעימות :השמנה ,בעיות
במערכת העיכול ,הרעלות חלילה )אם תתנו לו שוקולד או בצל או ענבים למשל( ,ואפילו מחנק אם תתנו לו
עצמות קטנות.

כלב שלא ידע את טעמו של אוכל של בני אדם סביר להניח שלא יפריע בשעת הארוחה ,אבל כלב
שמתחנן הוא כלב שפעם אחת לפחות כבר נתנו לו .מספיק לפנק פעם אחת כדי שהכלב יפתח את ההרגל
המגונה להתחנן למזון בשעה שכולם אוכלים .לכלבים יש מזון לכלבים – זה החינוך הכי בסיסי שיש.
ויש עוד עניין ,עניין הצ'ופרים .יש לנו נטייה לתת לכלב צ'ופר על התנהגות טובה או סתם כי בא לנו אבל
מבחינת הכלב כל יחס מצדנו הוא בגדר צ'ופר .עדיף לשחק עם הכלב אם אתם רוצים להפגין כלפיו יחס
של אכפתיות ואהבה .הוא ייהנה מזה ,ישפר את הכושר הגופני שלו והקשר ביניכם יתחזק .זה עדיף על
חלוקת צ'ופרים.
מה הטעות הגדולה ביותר? כשחושפים את המטבח והארונות שלו בפני הגורון .יש ליצור נתק בין ההתניה
שכאשר שקית נפתחת במטבח מסתתרת בה הפתעה שתגרום לגור להתייצב מיד כדי לבחון מה נחבא שם
עבורו ,כנ"ל לגבי פתיחה של דלת המקרר .צריך להעביר לכלב את המסר שאין במקרר שום דבר בשבילו.

איך אם כן כבר מהיום הראשון שמביאים את הגור הביתה מרגילים אותו שהמטבח הוא מחוץ לתחום? מאוד
פשוט :מאחסנים את המזון לכלבים ואת כל הצעצועים של הכלב בארון משלו ,בסמוך למקום ההאכלה
שלו .זה אמור להיות מקום קבוע ורחוק מההמולה בבית ורחוק ככל הניתן מן המטבח.
מה עוד כדאי לדעת על הרגלי אכילה נכונים של כלבים ? חשוב להאכיל את הכלב בשעות קבועות .כלב
הוא חיה שמאמצת לעצמה הרגלים כדי להעניק לעצמה שליטה .כלב רוצה לדעת מה מצפה לו .גם
לתפקוד של מערכת העיכול יש יתרון בהאכלה בשעות קבועות .השתדלו להאכיל את הגור בעת שאתם
אוכלים וחשוב מכל באזור ההאכלה שלו .אם זה לא ניתן דאגו לו למשחק או לתעסוקה אחרת בזמן שאתם
אוכלים .משחק שמוחבא בו מזון הוא המלצה מצוינת.

בהצלחה בחינוך הגור החדש שלכם!
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