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לוח השנה הודפס הודות לנדיבותם של כמה תורמים, וביניהם סופיה ואריה רק, ד”ר אליס רבן-נאומוף וא. אספקה וטרינרית.

 דבר יושבת הראש, ספטמבר 2011

חברים יקרים,

השנה  לוח  על  שקיבלנו  הרבות  החיוביות  התגובות  בעקבות 
השנה.  גם  לוח  להוציא  החלטנו  שעברה,  בשנה  שפרסמנו 
באמצעות התמונות והסיפורים שמאחוריהן תוכלו לקבל טעימה 
בעלי  של  רווחתם  למען  האגודה  מפעילות  ולהתרשם  קטנה 
החיים. מובן שבמה זו אינה מאפשרת להציג את כל בעלי החיים 
העוברים בשערי האגודה, וגם אם היינו מפרסמים סיפור שונה 

בכל יום בשנה, עדיין לא היינו יכולים לכלול את כולם. 

האגודה  של  המאומצת  בפעילות  מאוד  גאה  שאני  פי  על  אף 
ובהישגיה ב-84 השנים האחרונות, עדיין מעציבה אותי העובדה 
כי האגודה שלנו, כמו ארגוני בעלי חיים אחרים, עדיין הכרחית, וכי 
המקלט שלנו קולט בעלי חיים נטושים ופצועים 24 שעות ביממה. 
הלב נכמר בכל פעם מחדש אל מול סיפור קשה של בעל חיים 
נטוש, אולם חשוב לי לנצל במה זו ולהודות לעובדים הנהדרים 
כל  במסירות.  בהם  ומטפלים  אלה  חיים  בעלי  שלנו, המקבלים 
אחד מהם מנסה לאזן בין אהבתו לבעלי החיים והתרגשותו מכל 
סיפור מרגש בעל סוף טוב, לבין התחושות הקשות שמלוות את 
כמות המסירות הבלתי נגמרת של בעלי חיים נטושים ולא רצויים 

או כאלה שעברו התעללות.
 

וחלק לא קטן ממקרי ההתעללות מתרחשים  מרבית הנטישות 
בשל התפוצצות האוכלוסין של חיות המחמד ובשל אימוץ הנעשה 
בצורה לא מקצועית. כבר למעלה מרבע מאה אנו עובדים קשה 
מאוד במטרה להפחית את מספר בעלי החיים הלא רצויים, ועל 
שעבר  לאחר  רק  לאימוץ  יימסר  חיים  בעל  שלנו  המדיניות  פי 
ומחירים  הנחות  מעניקים  אנו  במקביל  סירוס.  או  עיקור  ניתוח 
מסובסדים לניתוחים אלה במרפאה הווטרינרית שלנו, ומבצעים 
פעילויות הסברה הן באמצעי התקשורת והן באמצעות מחלקת 
החינוך שלנו, המארחת קבוצות מכל הגילים והמגזרים. כך אנו 
מנסים לחשוף אנשים רבים לנושא ולשכנע אותם לעקר ולסרס 
אולם  אופטימית,  להיות  מנסה  אני  שלהם.  המחמד  חיית  את 
בכל פעם שבה אני רואה קופסת קרטון מלאה בגורים צעירים 
לפתרונה  תגיע  לא  זו  בעיה  כי  מרגישה  אני  לאגודה,  שמגיעה 

במשמרת שלי.

אנו מתייחסים לבעלי החיים משקף  כי האופן שבו  לומר  נהוג 
כי  לציין  חייבת  אני  לזה.  זה  מתייחסים  אנו  בה  הצורה  את 
במהלך שלושים השנים האחרונות בהן אני מתנדבת באגודה, 
חלו תמורות חיוביות רבות בכל הנוגע ליחס לבעלי החיים, ולכן 
אותה  של  השני  החלק  לגבי  אופטימית  להישאר  בוחרת  אני 
אמרה מפורסמת. כמי שהגיעה מחו”ל ועדיין שומרת על קשרים 
אמיצים עם מכרים הקשורים לתחום בעלי החיים, אינני אוהבת 
לשמוע את הטענה כי ישראל מפגרת בנושא זה לעומת מדינות 
מערביות. אני יכולה לומר שהיחס כאן הוא נהדר. נכון, יש אנשים 
המקרים  ברוב  כי  סבורה  אני  אך  אחר,  מקום  בכל  כמו  רעים 
מאחורי נטישת בעל חיים או פגיעה בו עומדת בורות ולא כוונה 
מודעת. הפתרון, כפי שהזכרתי, טמון בחינוך האוכלוסייה ובעיקר 

הדור הצעיר.

אחת ממטרות פרסום לוח השנה שאתם מחזיקים בידיכם הוא 
הכנסת,  חברי  שלנו,  המחוקקים  בפני  פעילותינו  את  לחשוף 

שופטים ובכירים אחרים, אשר יכולים 
שלהם  ההשפעה  בכוח  להשתמש 
על מנת להפוך את ישראל והחברה 

שבה לטובים יותר.
 

אני רוצה להודות לכל אחד מכם, 
ועובדים  מתנדבים  תורמים, 

היותכם  ועל  תמיכתכם  על 
שותפים לדרך. 

בברכת שנה טובה, 
שלווה ומלאת חמלה,

הילמה 
שמושקוביץ

יו”ר )מתנדבת(
אגודת צער בעלי 

 חיים בישראל - 
תל אביב

בוקסר  כלבת  בייבי,  עם  שמושקוביץ  הילמה 
מעורבת, אשר נמצאה בפח אשפה בגיל חודש. 
שמושקוביץ אימצה את הגורה, האכילה אותה 
החברות  והיום  בקבוק,  עם  שבועות  במשך 

האמיצה מציינת שש שנים.



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

ד3ג2ב1

יא10י9ט8ח7ז6ו5ה4

יח17יז16טז15טו14יד13יג12יב11

יט18

ספטמבר           

כה24כד23כג22כב21כא20כ19

ב30א29כט28כח27כז26כו25

החודשים הראשונים בחייה של לוסי, טריירית מעורבת קטנטנה ומקסימה, לא היו קלים. בגיל ארבעה חודשים היא ננטשה ברחוב, נפגעה 
בתאונת דרכים, ובמשך יומיים סבלה בצד הדרך בלי לקבל טיפול. תושבת טירה, שהבחינה בכלבה הפצועה, אספה אותה והזעיקה את אנשי 
האגודה. לוסי טופלה במרפאת האגודה במשך כמה חודשים, שמחת החיים שבה אליה במהירות והצליעה ברגלה השתפרה. לליב שליו, 

שהתאהבה בלוסי, החליטה לאמץ אותה ולהעניק לה בית חם ואוהב.

לליב שליו ולוסי
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אלול תשע”א - תשרי תשע”ב

ערב ראש השנה ראש השנה ראש השנה

عيد الفطر



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

ג1

י8ט7ח6ז5ו4ה3ד2

יז15טז14טו13יד12יג11יב10יא9

כ18יט17יח16

אוקטובר           

כד22כג21כב20כא19

ל28כט27כח26כז25כו24כה23

במהלך חיפוש משטרתי בבית בג’לג’וליה הגיעו לאוזני השוטרים יללות מהן הם התקשו להתעלם. לתדהמתם מצאו השוטרים גור מגזע רועה 
קווקזי בן שלושה חודשים, שאוזניו נחתכו והוא עדיין מדמם. השוטרים הזעיקו את אנשי האגודה, ואלה הבהילו את הגור לטיפול במרפאה, 
שם אובחן כי חיתוך האוזניים נעשה כיממה קודם לכן, כנראה לצורך הכנתו של הגור להשתתף בקרבות כלבים. הגור, שזכה לשם סול, טופל 

באגודה במשך שלושה חודשים ואומץ על ידי גד כוכבי. 

גד כוכבי וסול
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א29

ג31ב30

יום כיפור  ערב יום כיפור צום גדליה

 א חול המועד סוכות ב חול המועד

 שמחת תורה ה חול המועד הושענא רבה ג חול המועד ד חול המועד

 ערב סוכות

תשרי - חשון תשע”ב

יום זכויות בעלי 
החיים הבינלאומי



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

ח5ז4ו3ה2ד1

טו12יד11יג10יב9יא8י7ט6

כא18כ17יט16יח15יז14טז13

נובמבר           

כב19

כט26כח25כז24כו23כה22כג21כג20

ד30ג29ב28א27

סטיבי, גור מעורב ומקסים, נמסר לנו עם שתי אחיותיו בגיל שלושה חודשים על ידי המשפחה המגדלת את אמם. כעבור כמה ימים התגלה כי סטיבי 
עיוור, ואבחון של ד”ר חוי צרפתי ממרפאת העיניים Eyecare קבע כי הוא סובל מקטרקט של גורים בשתי העיניים וכי ניתוח להשבת ראייתו לאחר הנחה 
גדולה יעלה אלפי שקלים. באמצעות פרסום הסיפור בתקשורת ובעמוד הפייסבוק של האגודה נאסף הסכום הנדרש, ועדשה מלאכותית הושתלה בעינו 

של סטיבי. במשך חצי שנה שהה סטיבי באגודה, עד ששניר כהן ויוסי אברהם, שסיפורו של סטיבי נגע ללבם, החליטו להעניק לו בית חם.

שניר כהן, יוסי אברהם וסטיבי
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חשון - כסלו תשע”ב

عيد األضحىعيد األضحىعيد األضحىعيد األضحى

رأس السنة الهجرية



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

ז3ו2ה1

יד10יג9יב8יא7י6ט5ח4

כא17כ16יט15יח14יז13טז12טו11

כב18

דצמבר           

כח24כז23כו22כה21כד20כג19

ד30ג29ב28א27ל26כט25

מדי שנה נולדים אלפי חתולי רחוב בישראל ונאלצים לחיות חיי חרפה וסבל. סימאס, גור חתולים מעורב ושובה לב בן כמה שבועות, הגיע 
לאגודה עם תחילת החורף, כשהוא חולה, מותש וזקוק לטיפול רפואי. לאחר טיפול מסור של רופאי האגודה התאושש סימאס והתגלה כחתול 
חברותי ומלא חיים. סמדר חזן, סטודנטית לווטרינריה שכבר אימצה בעבר כלבה מהאגודה, התאהבה בסימאס המתוק ואימצה אותו. כיום, 

היא מספרת, לא נותר דבר מאותו חתול רחוב צנום ומוזנח, וסימאס הוא חתול פרוותי ומלא ביטחון, שמסתדר היטב עם אחותו הגדולה.   

סמדר חזן וסימאס
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כסלו - טבת תשע”ב

ה31

 ד חנוכה ג חנוכה א חנוכה ב חנוכה

ח חנוכה  ו חנוכה ז חנוכה ה חנוכה

cChristmas Eve

cChristmascNew Year’s Eve cChristmas



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

יב7יא6י5ט4ח3ז2ו1

יט14יח13יז12טז11טו10יד9יג8

כג18כב17כא16כ15

ינואר           

כו21כה20כד19

ד28ג27ב26א25כט24כח23כז22

ו30ה29

אנשים רבים המגיעים לאגודה במטרה לאמץ חתול או כלב מעדיפים גורים, ולכן מציאת בית חם לכלבים ולחתולים בוגרים היא לרוב משימה 
לא פשוטה. דובי, כלב טרייר מעורב בן חמש, שהה באגודה למעלה משנה, שבמהלכה נעשו ניסיונות רבים למצוא עבורו בית מאמץ. לימור 

וגדי סוקניק נכבשו מיד בקסמיו של דובי בעת ביקור באגודה, ומאז הם מגדלים אותו באהבה גדולה.

לימור סוקניק ודובי
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טבת - שבט תשע”ב

ז31

cNew Year’s Day



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

יא4י3ט2ח1

יח11יז10טז9טו8יד7יג6יב5

כה18כד17כג16כב15כא14כ13יט12

פברואר          

ב25א24ל23כט22כח21כז20כו19

ו29ה28ד27ג26

יערה, כלבה מעורבת בת שנה, נמצאה על ידי עובד האגודה בעת טיול ביער להבים. מאות המטיילים באזור נהנו מהטבע, אך התעלמו ממחזה קורע לב:  
יערה, שנקשרה לעץ באמצעות חוט ניילון ללא מזון או שתייה. יערה הובלה למרפאת האגודה, כשהתנהגותה אפאטית ומרוב תשישות לא יכולה היתה לעמוד 
על רגליה. הווטרינרים אבחנו כי יערה סבלה מהתייבשות, מתולעים ומאנמיה )כתוצאה מהטפילים שעל גופה( ובמשך חודש טיפלו בה במסירות עד ששבה 

לאיתנה. אילנה בלום, שנכבשה בקסמיה של יערה, אימצה אותה, ועד היום צוות האגודה שמח לפגוש בה כאשר היא מגיעה לקבל חיסונים במרפאה.

אילנה בלום ויערה
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שבט - אדר תשע”ב

ראש השנה 
לאילנות



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

ט3ח2ז1

טז10טו9יד8יג7יב6יא5י4

כג17כב16כא15כ14יט13יח12יז11

כד18

מרץ           

א24כט23כח22כז21כו20כה19

ז30ו29ה28ד27ג26ב25

מה עבר על ליסה, רועה גרמנית מעורבת בת שנה, עד לרגע שבו נטשו אותה בעליה וקשרו אותה לשער האגודה, לעולם לא נדע. התנהגותה 
המפוחדת הצביעה על כך שסבלה מטראומה או מהתעללות, ורופאי האגודה אבחנו כי היא סובלת מצניחת רחם. שיקומה של ליסה כלל 
ניתוח עיקור ותיקון צניחת הרחם, תרגילי אילוף והמון חום ואהבה. היום היא כלבה שמחה ומאושרת, שמודה על המזל הטוב שנפל בחיקה 

ועל אימוצה על ידי בן גוטר.

בן גוטר וליסה
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אדר - ניסן תשע”ב

ח31

 שושן פורים פוריםתענית אסתר



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

טו7יד6יג5יב4יא3י2ט1

כב14כא13כ12יט11יח10יז9טז8

כו18כה17כד16כג15

 ב חול המועד

ל            י ר פ א

כט21כח20כז19

ג25ב24א23ל22

 א חול המועד

ו28ה27ד26

ז29

 ג חול המועד

ח30

 פסח

 שביעי של פסח ה חול המועד ד חול המועד

 ערב פסח

Good Friday

cEaster

יום הזכרון 
 לשואה ולגבורה

יום העצמאות יום הזכרון

מוקה, כלבה מעורבת בת שנה וחצי, ננטשה ברחוב והצטרפה לסטטיסטיקה האכזרית של כלבים נטושים שנפגעים מרכב חולף. היא הגיעה 
לאגודה עם רגל שבורה במצב של תת-תזונה, וצוות הווטרינרים התגייס מיד לתהליך השיקום שלה. במשך שמונה חודשים קיבלה מוקה 
טיפול מסור, עלתה במשקל והרגל הפצועה החלימה. הסוף הטוב הגיע כאשר ניר בר הגיע לאגודה לאמץ כלב, ובחר להעניק למוקה בית חם 

ואוהב.

ניר בר ומוקה
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thאייר תשע”ב h ניסן - 



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

יג5יב4יא3י2ט1

כ12יט11יח10יז9טז8טו7יד6

כו18כה17כד16כג15כב14כא13

מאי          

כז19

ה26ד25ג24ב23א22כט21כח20

ט30ח29ז28ו27

תלונה שהתקבלה במשרדי האגודה על התעללות והזנחה קשה של חמישה כלבים, הנמצאים במחסן מבודד בלב שטח חקלאי בקבוצת 
כינרת, הובילה למבצע חילוץ. נציגי האגודה נדהמו לגלות את הכלבים כשהם מוחזקים בשטח קטנטן ומטונף מצרכיהם, ללא אפשרות לראות 
אור יום, כולם במצב של רעב ורזון קשים ביותר וסובלים מדלקות עיניים, מטפילים ומפצעים שונים. מיקי, שרפיי מעורב עם לברדור בן שלוש, 

טופל והתחזק במרפאה במשך כמה שבועות, עד שאומץ על ידי עידו גולן ופתח פרק ב מוצלח בחייו.

עידו גולן ומיקי
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אייר - סיון תשע”ב

י31

 לג בעומר

 ערב שבועות שבועות



סיפורים על אודות בעלי חיים המאמצים גורים ממין שונה שובים מיד את לבנו. גור חתולים משוטט, שנכנס בטעות לכלוב הבבונים בפינת חי באזור השרון, 
אומץ על ידי אחת הנקבות. נקבת הבבון, שלא עזבה את הגור לרגע, מנעה ממנו במשך ימים להגיע למזון והוא הפך לרעב ותשוש. לאחר התערבות 
האגודה החל תהליך חילוץ שארך יומיים, מאחר והמחלצים רצו להימנע משימוש בחומרי הרדמה. הגור, שקיבל את השם מוגלי, הובהל למרפאת האגודה, 

שם אובחן כי הוא סובל מניוון שרירים ברגליו כתוצאה מחוסר השימוש בהן. לאחר תקופת התאוששות והשגחה רפואית אומץ מוגלי ע”י ערן דן.

ערן דן ומוגלי

שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

יב2יא1

יט9יח8יז7טז6טו5יד4יג3

כו16כה15כד14כג13כב12כא11כ10

כח18כז17

יוני           

ג23ב22א21ל20כט19

י30ט29ח28ז27ו26ה25ד24
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סיון - תמוז תשע”ב



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

יז7טז6טו5יד4יג3יב2יא1

כד14כג13כב12כא11כ10יט9יח8

כח18כז17כו16כה15

י            ל ו י

ב21א20כט19

ט28ח27ז26ו25ה24ד23ג22

יא30י29

אחת הסיבות השכיחות לנטישת חיית מחמד היא בעיה רפואית המצריכה טיפול. וכך, את האחריות המתבקשת לגורל בעל החיים מחליף 
הפתרון הקל ביותר - נטישתו. כך הגיעה אלינו צ’לסי, כלבת רודיז’יאן רידג’בק גזעית בת שנה. צ’לסי סבלה מבעיות חריפות באגן, שהקשו 
עליה ללכת, ובמשך שבועות ארוכים עברה סדרות של טיפולים רפואיים. בזכות בעליה החדשים, הרצל לוין ממושב חגור, היא הפכה לכלבה 

תוססת ופעילה שנהנית מטיולים ומריצות בשדות המושב.

הרצל לוין וצ’לסי
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תמוז - אב תשע”ב

יב31

 צום יז בתמוז

 צום תשעה באב

رمضان



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

טז4טו3יד2יג1

כג11כב10כא9כ8יט7יח6יז5

ל18כט17כח16כז15כו14כה13כד12

אוגוסט          

ז25ו24ה23ד22ג21ב20א19

יא29י28ט27ח26

בשבת נעימה וקיצית החליט ענאן עכילה לקחת את כלבו צ’יף, דוברמן גזעי בן חמישה חודשים, לטיול בחוף הים. צ’יף הסקרן, שנקשר באחורי הטנדר, הבחין 
בחתול שעמד על המדרכה הסמוכה לכביש וקפץ לעברו תוך כדי נסיעה. ענאן המודאג, ששמע את רעש המכה ויללות רמות, הבהיל את צ’יף למרפאת 
האגודה, שם הוחלט לנתחו מיד. בניתוח אורתופדי ארוך ומורכב טיפלו הווטרינרים ברגלו המרוסקת של צ’יף ושיקמו אותו במשך שבועות ארוכים. למרות 

המלצות מכרים לנטוש את הכלב, מדי יום הגיע ענאן לאגודה לבקר את צ’יף, ועם סיום ההשגחה הרפואית חזר צ’יף, שעדיין סובל מצליעה קלה, לביתו.

ענאן עכילה וצ’יף
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אב - אלול תשע”ב

عيد الفطر

יג31יב30



שישיחמישישלישישניראשון

שבת

רביעי

יד1

כא8כ7יט6יח5יז4טז3טו2

כח15כז14כו13כה12כד11כג10כב9

ב18א17כט16

ספטמבר           

ו22ה21ד20ג19

יב28יא27י26ט25ח24ז23

שון, גור אמסטף בן ארבעה חודשים, נמצא קשור לשער האגודה כשאוזניו מדממות לאחר שנחתכו באכזריות. מאחר שמדובר בכלב מגזע 
הנחשב מסוכן, עולה חשד סביר שחיתוך האוזניים בצורה שסיכנה את חייו, נעשה במטרה לייעד אותו להשתתף בקרבות כלבים. במרפאת 
האגודה קיבל שון עירויים נגד התייבשות ואנטיביוטיקה למניעת זיהומים. במהלך תקופת האשפוז של שון התאהב בו משה גטניו, אביו של 

אחד מעובדי האגודה, ועם החלמתו החליט גטניו לאמץ את שון ולהפוך אותו לכלב חברותי וממושמע.

משה גטניו ושון
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אלול - תשרי תשע”ב

יג29

יד30

ראש השנה ראש השנהערב ראש השנה

יום כיפור  ערב יום כיפור

 צום גדליה



הראשונה  האגודה  היא  אביב  תל   - בישראל  חיים  בעלי  צער  אגודת 
שערי  שנים.  מ-84  למעלה  ופועלת  החיים  בעלי  לרווחת  בארץ  שהוקמה 
האגודה פתוחים לכל בעל חיים הזקוק למקלט ולהגנה ומדי יום אנו קולטים 
על-ידי  המנוהלת  האגודה,  ופצועים.  נטושים  חיים  בעלי  של  שונים  סוגים 
ועד מתנדבים, הינה עמותה ללא מטרות רווח ותקציביה מגיעים מתרומות 

ומהכנסות תמורת שירותים וטרינריים ופנסיון לחיות מחמד. 

שירותי האגודה
 קליטת בעלי חיים נטושים ומציאת בתים מאמצים

 מרפאה וטרינרית הפתוחה לקהל הרחב
 חילוץ ואיסוף בעלי חיים במצוקה

 שירותי פנסיון לחיות מחמד
 מחלקת חינוך להומאניות

מעבדה  בדיקות   | החיסונים  סוגי  כל   | כלליות  בדיקות 
שיניים  טיפולי   | והדרכה  ייעוץ   | אלקטרוניים  שבבים 
עיקורים וסירוסים במחירים מסובסדים  )עיקור וסירוס 
ש”ח(  100 של  מיוחד  במחיר  חתולים 

ניתן להגיע למרפאה במהלך שעות הפעילות 
של האגודה ללא קביעת תור. ניתוחים יש 
לתאם מראש בטלפון.

המרפאה הווטרינרית שלנו פתוחה שבעה ימים בשבוע

פרטים לתרומות: מספר עמותה: 
580000156. בנק מרכנתיל 

דיסקונט בע”מ, שד’ ירושלים 16א’ 
תל אביב-יפו, סניף 653, מספר 

חשבון: 1066.

באמצעות  תרומות  להעביר  ניתן 
כרטיסי אשראי באתר האגודה או 

בטלפון 1599-50-2005.

בדואר  לשלוח  ניתן  המחאות 
חיים  בעלי  צער  אגודת  לכתובת: 
הרצל  רחוב  אביב,  תל   - בישראל 

159 תל אביב 68101.

להם לעזור  ו  לנ עזרו 

לחיות  פנסיון  מפעילה  האגודה 
ושווים  נמוכים  במחירים  מחמד 
והחתולים  הכלבים  נפש.  לכל 
מזון  מקבלים  בפנסיון  השוהים 
איכותי, עוברים בכל יום בדיקה של 
וטרינר ונהנים מתשומת הלב של 
העובדים ושל המתנדבים. פנסיון 
לאחרונה  שעבר  שלנו,  החתולים 
שיפוץ מקיף, מציע לחתולים אינסוף 

פינוקים, משחקים וצעצועים.

מחמד לחיות  פנסיון 

שיקום סוסים וחמורים 
מהזנחה  סובלים  רבים  וחמורים  סוסים  ה-21  במאה  גם  לצערנו, 
יכולתם, מאכילים  לגבול  אותם מעבר  בעליהם מעבידים  ומהתעללות. 
אותם במזון לא מתאים, מזניחים את בריאותם ולעתים נוטשים אותם 
נרתמים  רכב,  ככלי  משמשים  מהם  רבים  אוזלים.  כוחותיהם  כאשר 

לעגלות בתנאים קשים ואף נופלים קורבן להתעללות מכוונת ואכזרית.
אגודת צער בעלי חיים בישראל - תל אביב משקמת אותם באמצעות 
טיפול של וטרינרים מומחים ומפרזלים מקצועיים. כדי לוודא שהסוסים 
כל  הסבל,  למעגל  ישובו  לא  והחמורים 
פנייה לאימוצם נבדקת על ידי האחראי 
למקומות  מועברים  ואלה  האורוות,  על 
פיקוח  תחת  הנמצאים  ניסיון  בעלי 

וטרינרי. 
השיקום הארוך והמורכב של החמורים 
ושל  מזון  של  גבוהות  בעלויות  כרוך 
טיפולים רפואיים מקיפים. כתוצאה מכך 
אנו  אותו  מאוד,  יקר  בתהליך  מדובר 
יכולים להוציא אל הפועל הודות לתרומות 

המתקבלות באגודה.

בואו לבקר אותנו
להומאניות  החינוך  מחלקת 
האגודה  במתחם  מארחת 
צעירים  של  שונות  קבוצות 
המודרכים  הסיורים  ומבוגרים. 
ניתנים בחינם וכוללים הסברים, 
בעלי  עם  אמצעי  בלתי  מפגש 
החיים והוצאה לטיול של הכלבים 

המועמדים לאימוץ.

ג ר ב נ צ ר ו ו ש ם  י י ח  : ב  ו צ י ע ו ם  ו ל י צ
י  נ ו ר ש ר  י נ ש  : ה כ י ר ע ו ה  ב י ת כ
י ע ל ק - י ס י ר כ י  ל ח  : ה ק פ  ה
ן י רובינשטי רות  ר:  ציבו יחסי  ו דוברות 

פעילותה העניפה של האגודה לרווחת בעלי החיים בישראל, 
מתאפשרת הודות לתרומות. אנא עזרו לנו לעזור להם.

ב אבי תל   - בישראל  ם  י חי י  בעל צער  דת  ו  אג
 The Society for Prevention of Cruelty to Animals in Israel - Tel Aviv 
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