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         10.8.2022תשפ"ב                                                                               באב י"ג 

 

לאומי-ןיום החתול הבי  

 

מ  יום זה נקבע  באוגוסט בכל שנה. 8-לאומי חל ב-ןיום החתול הבי ה ט  בְּ ר ר  פֵּ  ְלשַׁ

ל .חתולי ברוחתולי בית  את החיים של ֲחִגיִגי ֶשח  ּיֹום ה  ֶרֶגל ה  ביום שני השבוע,  לְּ

פ  כמה פרטים שיעזרו  ש  עי  ח  את  רלְּ ב  רְּ ל א  ְך ע  הֹול   . י ה 

 

ס מבינים לא אנחנו מה י ח   ?לחתולים בְּ

ת ה   פ  נּועֹותמשתמשים החתולים  היא השפה העיקרית שלהם.של החתולים  ּוףגשְּ  ִבתְּ

ו   רְּ פ  זּוז ה ֶשל ה  נ ב, ִבתְּ רכדי  בתנועה של האוזניים ושל השפם ה,וִבזְּ ש  קְּ ת  זו הסיבה .  לְּ

 .אנחנו פשוט לא דוברים אותה שפה החתולים אומרים.ה לנו להבין מה העיקרית שקש

ְךכשהחתול  כֵּ היח  להפגין  זאת כדיבכם את ראשו, הוא עושה  ְמחַׁ הפעולה הזו . בָּ

הְת נותנת לחתול  טּוח  וכך הוא מרגיש  ,שאתם קרובים אליו חּושָּ  יותר.  ב 

 

 ?החתולים עם טוב ֶקֶשר שיהיה כדי לעשות מה

ִסיסִ צְּ ל  זקוקים החתולים  בְּ ִכים ה  שלהם, כלומר אוכל, מים, מקום נוח לישון,  יםיִ ר 

אי איתכם ולהחליט אם  ֶקֶשרואז הם יוכלו להתחיל לבדוק את ה ד   להתחברכְּ

 ולסמוך עליכם. איתכם

 

ג   איך  ?חתול לד  לְּ
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ִכיםהביתה, הכינו  חתוללפני שתביאו  ר  ז צְּ ג  רְּ ִקים , צלחת אוכל, כלי מים,א  ח  ומקומות  ִמשְּ

 עלול לבלוע ולהכניס שהחתול לטיפוס לגובה. השלב הבא הוא להרים מהרצפה דברים 

 

 

 

 

רּויֶשיִ לארונות דברים שאתם לא רוצים  בְּ ֲחקּו. ש  ִקיםעם החתול כמה שיותר.  ש  ח   ִמשְּ

ל  יעזרו  ראותו כיצד  דמ  לְּ ש  קְּ ת   איתכם. לְּ

 

ר פֵּ  לשנות לטובה.  – ְלשַׁ

ְךְמחַׁ   משפשף.  – כֵּ

היח    אהבה.  – בָּ

הְת   הרגשה.  – חּושָּ

 


