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 דבר יושבת הראש 
חברים יקרים,

בפתחה של השנה החדשה אני גאה להציג בפניכם את לוח 
השנה המסורתי של אגודת צער בעלי חיים בישראל, אשר מוקדש 
הפעם לקשר המיוחד הנרקם בין קשישים לבעלי חיים, ומופיעים 
 בו בני הגיל השלישי עם חתולים ועם כלבים שאומצו באגודה.

 
מחמד  חיית  גידול  של  ההשלכות  את  שבדקו  רבים  מחקרים 
בקרב בני הגיל השלישי הצביעו, בין השאר, על בריאות פיזית 
ונפשית טובה יותר, הפגת הבדידות, תחושות אופטימיות וערך 
עצמי גבוה, עידוד פעילות פיזית ויצירת קשרים חברתיים, ובאופן 
כללי - שיפור באיכות החיים. מכל אלה ברור מדוע חשוב לעודד 
קשישים המעוניינים בכך לגדל חיית מחמד או להימצא בסביבת 
בעלי חיים, לסייע להם בעת הצורך בטיפול בבעל החיים ולעודד 

בתי אבות לאפשר לדיירים להחזיק ברשותם חיית מחמד.
 

כמי שבעצמה משתייכת לאוכלוסיית הפנסיונרים ומגדלת במשך 
שנים כלבים וחתולים, חשוב לי להבהיר כי לגידול בעל חיים יש 
גם צדדים נוחים פחות, וכי בכל מקרה מומלץ לשקול לא רק את 

טובתו של האדם אלא גם את טובת בעל החיים ואת רווחתו.

לאגודה, המציינת למעלה מ-85 שנות פעילות, קשרים חמים 
ומעת  חיים  בעלי  אצלנו  אימצו  חלקם  רבים;  פנסיונרים  עם 
לעת מגיעים למרפאה הווטרינרית שלנו לצורך מתן חיסונים 
וטיפולים. אחרים מתנדבים בתחומים שונים ותורמים מזמנם 
ומהידע שלהם לטובת בעלי החיים, ורבים נוספים לוקחים חלק 
בפעילויות המיוחדות שמעבירה מחלקת החינוך להומאניות של 
האגודה בבתי אבות, במועדוני יום ובבתי דיור מוגן. מחלקה זו 
שונות,  לקבוצות  חינוכיות  פעילויות  מאות  שנה  מדי  מעבירה 
מילדי גן ועד לבני הגיל השלישי, וביניהן תלמידים, סטודנטים, 
תלמידים  מהתפוצות,  יהודים  חיילים,  נוער,  תנועות  חניכי 
תרומה  בימי  חברות  עובדי  קייטנות,  ילדי  הערבי,  מהמגזר 
לקהילה ואנשים ממסגרות טיפוליות שונות. פרטים נוספים על 

פעילויות החינוך ניתן לקבל במשרדי האגודה.
 

מלבד פעילויות החינוך, השנה האחרונה הייתה עמוסה בעשייה 
האגודה  יזמה  הפרלמנטרי  במישור  מבוטלים.  לא  ובהישגים 
הצעת חוק שעברה ברוב קולות במליאת הכנסת, שלפיה בעלים 
לכלבים שאינם מסורסים או מעוקרים ישלמו אגרת חידוש רישיון 
אלפי  עשרות  של  המלטות  למנוע  במטרה  וזאת  יותר,  גבוהה 
כלבים מדי שנה, אשר לא מוצאים בית ונידונים לחיי סבל ברחוב, 
אני  זו  או להמתת חסד. בהזדמנות  לשהייה ארוכה במכלאות 
רוצה להודות לחברי הכנסת איתן כבל )יו”ר השדולה להגנה על 
בעלי חיים בכנסת(, פאינה קירשנבאום, ניצן הורוביץ ודב חנין, 
אשר קידמו את החוק ובכך תרמו לרווחתם של הכלבים בארץ.

העיקורים  נושא  בהעלאת  מפתח  תפקיד  לה  אשר  האגודה, 
מיוחד  מבצע  השנה  יזמה  אף  הציבור,  למודעות  והסירוסים 
הודות  עלות  במחירי  אלה  ניתוחים  הוצעו  במסגרתו  אשר 
לתרומה שהתקבלה למטרה זו מחברת צ’ק פוינט. במהלך שני 
וחתולים,  כלבים  מ-400  למעלה  וסורסו  עוקרו  המבצע  חודשי 
ואני מזמינה את ציבור מגדלי חיות המחמד שעדיין לא ביצעו 
ניתוחים חשובים אלה להגיע למרפאה הווטרינרית שלנו וליהנות 

ממחירים מסובסדים.

גם השנה המשכנו במסורת הקמפיין “לא הכפרה שלך”, במטרה 
לעודד את הציבור להמיר את מנהג שחיטת התרנגולים ביום 
כיפור במתן צדקה. לקמפיין זה נרתמו השר להגנת הסביבה 
גלעד ארדן, חברי הכנסת רונית תירוש, נינו אסבזדה, פאינה 
מנחם  והרב  חנין  ודב  הורוביץ  ניצן  כבל,  איתן  קירשנבאום, 
הבינלאומי,  החיים  בעלי  יום  את  ציינו  פרומן. בהמשך השנה 
והחתולים  הכלבים  בעלי  ציבור  את  הזמנו  במסגרתו  אשר 
ליהנות משלל הנחות, מבצעים והטבות, וחגגנו עם מתנדבים 

ועם חברים במסיבת החנוכה המסורתית שלנו.

של  ביממה  שעות   24 חילוץ  היא  העיקרית  עבודתנו  אולם 
בעלי חיים אשר למרבה הצער ננטשו, אבדו, נפצעו או עברו 
והמתנדבים  המסורים  האגודה  אנשי  וקליטתם.  התעללות, 
היקרים עושים כמיטב יכולתם לתת לבעלי החיים את הטיפול 
מאמצים  בתים  עבורם  ולמצוא  ביותר  הטובים  השיקום  ואת 

מתאימים ואחראיים. לכל בעל חיים עזוב סיפור מיוחד משלו, 
ומציאת בית מאמץ היא משימה לא פשוטה, אשר למענה אנו 

מפעילים את מיטב האנשים והמחלקות שלנו.

אחד הכלים המרכזיים המסייעים לאגודה להגיע לציבור הרחב, 
חשובים  מסרים  להפיץ  שונים,  נושאים  למודעות  להעלות 
האחרונות  בשנתיים  החברתית.  המדיה  הוא  משוב,  ולקבל 
מפעילה האגודה דף פייסבוק בעל למעלה מ-10,000 חברים, 
החיים.  בעלי  למען  הפועלת  שוקקת  לקהילה  במה  המהווה 
מדי חודש מגיעים העדכונים השונים המועלים בדף לעשרות 
כמה  הפייסבוק  בדף  התקיימו  השנה  במהלך  גולשים.  אלפי 
ולאחרונה פתחנו  חיים,  אימוץ בעלי  עידוד  תחרויות שמטרתן 
קבוצה מיוחדת הנקראת “קומנדו צער בעלי חיים”, שהחברים 
נטושים,  ולחתולים  לכלבים  בתים  למצוא  לנו  מסייעים  בה 
ורעיונות לפעילותנו. אם  ידיעות חשובות ולספק משוב  לשתף 
מוזמנים  אתם  ברשת,  לפעילות  להצטרף  מעוניינים  אתם  גם 
 ,www.facebook.com/SPCAIL שלנו,  הפייסבוק  לדף  לגלוש 
ללחוץ על Like, להזמין את חבריכם לדף ולהפיץ את התכנים. 
סיפורים רבים על בעלי חיים, על חילוצים מיוחדים ועל מקרי 
שלנו  האינטרנט  באתר  גם  למצוא  תוכלו  מרגשים   אימוץ 

)www.spca.co.il( בשפות עברית, אנגלית ורוסית.     

רבים,  פרויקטים  האגודה  מתכננת  החדשה  השנה  לקראת 
וביניהם קידום חוקים חדשים, שיפוץ האורוות המשמשות אותנו 
ושיפוץ  והזנחה,  התעללות  שעברו  וחמורים  סוסים  לשיקום 
כגדולה,  קטנה  תרומה,  כל  החי.  ופינת  הווטרינרית  המרפאה 
שלנו  השנים  רב  המפעל  פעילות  את  להמשיך  לנו  מאפשרת 
לבעלי  לעזור  כדי  עצמנו  על  שנטלנו  ההתחייבויות  את  ולקיים 

החיים העזובים.

הוועד,  לחברי  האגודה,  לעובדי  לב  מקרב  להודות  רוצה  אני 
לנו  המסייעים  בדרך  השותפים  ולכל  המסורים  למתנדבים 

בעשייה המתמשכת לקידום רווחת בעלי החיים בישראל.

בברכת שנה טובה ומלאת חמלה,

הילמה שמושקוביץ
יו”ר )מתנדבת(

אגודת צער בעלי חיים בישראל

September 2012, Tisrei 5772
Greetings from the Chairwoman
Dear Friends,
At the start of the new year, I am proud to present the 
Society for Prevention of Cruelty to Animals in Israel’s 
traditional calendar, which is dedicated this year to the 
special bond between the elderly and animals. The 
calendar depicts the elderly with the cats and dogs 
they adopted from the SPCA Israel.
Numerous studies have shown the effects of raising 
pets among the elderly indicating better physical and 
emotional health, alleviation of loneliness, a higher 
level of optimism and greater self-esteem, in addition 
to increased physical activity and establishment of 
social relations. In general, improved quality of life. The 
study clearly shows the importance of encouraging the 
elderly who wish to do so to raise a pet or to be in the 
presence of animals, to help them treat animals and to 
encourage nursing homes to allow tenants to keep pets.  
As someone who is herself a retiree and who has 
been raising dogs and cats for many years, I believe 
it is important also to note the less comfortable 
aspects of raising pets and that it is important to 
consider not only the welfare of the person but also 
the best interests of the animal. 
The SPCA Israel, which has been operating for 85 years, 
has strong ties with many retirees; some of whom have 
adopted animals from us and who occasionally arrive at 
our veterinary clinic for vaccinations and treatment for 
their pets. Others volunteer in various sectors, donating 
their time and knowledge to the benefit of animals. 
Many others participate in the special activities offered 
by the SPCA’s Humanity Education Department in 
nursing homes, day centers and protected housing. This 
department offers hundreds of educational activities 
every year to various groups, from preschoolers 
to senior citizens, including pupils, students, youth 
movement members, soldiers, Diaspora Jews, Arab 
pupils, campers, company employees during community 
contribution days and to people in various therapeutic 
frameworks. Additional information on educational 
activities is available from the offices of the SPCA Israel. 
In addition to educational activities, this year saw the 
SPCA busy in an array of activities that produced more 
than a few accomplishments. On the parliamentary 
level, the SPCA Israel drafted a law that passed with 
a majority vote in the Knesset plenum in which dog-
owners who did not spay or neuter their animal must 
pay a higher license renewal fee in order to prevent the 
breeding of tens of thousands of puppies every year 
that cannot find a home and that are doomed to a life 
of suffering on the street, lengthy stays in the pound 
or euthanasia. I would like to take this opportunity 
to thank MKs Eitan Cabel (Chairman of the Lobby 
for the Protection of Animals in the Knesset), Faina 
Kirshenbaum, Nitzan Horowitz and Dov Khenin, whose 
promotion of the law contributed to the welfare of dogs 
in Israel.
The SPCA Israel, which plays a critical role in 
raising the issue of spaying and neutering in public 
awareness, launched this year a special campaign in 
which these surgeries were offered at cost thanks to 
a donation received from Checkpoint. During the two 
months of the campaign, over 400 dogs and cats were 
spayed and neutered, and I invite the animal raising 

public who have still not had their animals spayed or 
neutered to come to our veterinary clinic and benefit 
from the subsidized prices.
This year, we continued the campaign ”Not your 
Redemption” to encourage the public to switch from the 
ritual of chicken slaughtering on Yom Kippur to donating to 
charity. This campaign was promoted by Environmental 
Minister Gilad Erdan, MKs Ronit Tirosh, Nino Abesadze, 
Faina Kirshenbaum, Eitan Cabel, NItzan Horowitz and 
Dov Khenin as well as Rabbi Menachem Froman. 
During this year, the SPCA Israel marked International 
Animal Day in which the public of dog- and cat-owners 
were invited to enjoy a range of discounts, sales and 
benefits. We celebrated with volunteers and members 
in our traditional Chanukah party.
Our main work is 24/7 rescue of animals that, 
unfortunately, were abandoned, lost, injured or abused. 
Dedicated SPCA Israel members and volunteers do 
their best to give these animals the proper treatment 
and the best rehabilitation possible and to find suitable, 
responsible adoptive homes. Every abandoned animal 
has their own unique story, and finding an adoptive 
home is not a simple task but is one that is carried out 
by our highly trained staff.
One of the major tools the SPCA Israel uses to increase 
public awareness of various issues, to distribute 
important messages and to receive feedback is social 
media. Over the past two years, the SPCA Israel has 
been operating a Facebook page, which has over 
10,000 members and serves as a stage for the vibrant 
community that works for animals. Every month, 
various updates are uploaded to the page to be viewed 
by tenths of thousands of visitors. During this year, the 
Facebook page hosted several competitions designed 
to encourage animal adoption. We recently opened a 
special group called the ”SPCA Commando” whose 
members help us find homes for abandoned cats and 
dogs, share important news and provide feedback and 
ideas for our activities. People interested in joining 
our network activity can visit our Facebook page at   
www.facebook.com/SPCAIL and click on LIKE, invite 
your friends to the page and distribute the content. 
Many stories about animals, special rescues and 
moving adoptions can be found on our website  
(www.spca.co.il) in Hebrew, English and Russian.
Ahead of the new year, the SPCA Israel is planning 
numerous projects, including the promotion of new 
laws, renovation of the stables used to rehabilitate 
horses and donkeys that had been abused and 
neglected, and renovation of the veterinary clinic and 
petting zoo. Every donation, small and large, allows us 
to continue our activities and meet our obligations that 
we assumed to help abandoned animals.
I want to thank from the bottom of my heart all SPCA 
Israel employees, committee members, dedicated 
volunteers and all partners who have helped us 
continue to promote animal welfare in Israel.
Happy and Compassionate New Year
Hilma Shmoshkovitz
Chairwoman (volunteer)
The Society for Prevention of Cruelty to Animals in Israel

The Society for Prevention of Cruelty to Animals in Israel

אלה, התוספת הטרייה למשפחתם של הילמה ואמיר שמושקוביץ, אשר עוקרה בגיל חודשיים.  
Ella, the new addition to the family of Amir and Hilma Shmoshkovitz, was spayed at 2 months.



הילדה פרידשטיין, מזלי וטינה
במשך עשרות שנים שימשה הילדה פרידשטיין )92( מהוד השרון כיו”ר אגודת צער בעלי חיים בישראל בהתנדבות 
והובילה מאבקים רבים לרווחת בעלי חיים. הילדה, צמחונית אדוקה מגיל צעיר, מגדלת כלבים מאז ילדותה ומקפידה כי 
גם תזונתם תהיה צמחונית. לרוב היא מאמצת כלבים מבוגרים, אשר סיכוייהם למצוא בית מאמץ קלושים, והיא מאמינה 
כי למזון הצמחוני שהם צורכים השפעה גדולה על בריאותם ועל תוחלת חייהם. לראייה - כל כלביה של הילדה הגיעו לגיל 
מופלג, רבים מהם לגיל 20 או קרוב לכך. כיום מגדלת הילדה בביתה שתי כלבות מבוגרות שאומצו באגודה - מזלי, כלבת 

פודל מתוקה ועיוורת בת 14 וטינה, כלבת פינצ’ר מעורבת חירשת בת 16. 

Hilda Friedstein, Mazly and Tina
For dozens of years, Hilda Friedstein (92) of Hod Hasharon voluntarily served as Chairwoman of the SPCA 
Israel, spearheading many battles on behalf of animal welfare. Hilda, a strict vegetarian from an early age, 
has been raising dogs since childhood, making sure that the animals are kept on a vegetarian diet as well. 
She largely adopts adults dogs with little chance of finding adoptive homes and believes that a vegetarian 
diet strongly affects the animal’s health and life expectancy. Fact is that all Hilda’s dogs lived long, many of 
them became 20 years or close to that number. Hilda is currently raising two adult dogs she adopted from the 
Society - Mazly, a sweet, blind 14-year-old poodle, and Tina, a mixed breed deaf 16-year-old pinscher. 



          Sept 2012 ספטמבר

 www.spca.co.il | www.facebook.com/spcail | 1599-50-2005 :אגודת צער בעלי חיים בישראל ע”ר  |  הרצל 159 תל אביב 68101 | טלפון   

אלול תשע”ב - תשרי תשע”ג

1 יד

3 טז4 יז 5 יח 6 יט 7 כ 2 טו8 כא

10 כג11 כד 12 כה 13 כו 14 כז 9 כב15כח

17 א18 ב 19 ג 20 ד 21 ה 16 כט22 ו

23 ז24 ח25 ט 26 י 27 יא 28 יב 29 יג

30 יד

ראש השנהראש השנהצום גדליה

יום כיפור

ערב ראש השנה

 ערב יום כיפור

ערב סוכות

Sun | ראשוןS Mon | שניS Tues | akhaשלישי Wed | akhaרביעי Thurs | akhaחמישי Fri | akhaשישי Sat | akhaשבת



חנה לב וטנטי
חנה לב )65( ובן זוגה מגדלים כלבים במשך שנים ארוכות ונהנים מהאהבה ומהאושר שמביאים הכלבים 
לביתם שבתל אביב. חודש לאחר שכלבתם האהובה נפטרה מסרטן, הגיעה חנה לאגודת צער בעלי חיים 
בישראל וראתה את טנטי, כלבת טרייר מעורבת ומקסימה. טנטי הקטנה הזכירה לחנה את כלבתה הקודמת 
היא  וכיום  בביתה החדש,  טנטי התאקלמה במהירות  וביופייה הפנימי.  בשמחת החיים המתפרצת שלה 
כלבה חברותית ומקסימה בת 13, שלמרות גילה אוהבת לרוץ ולהשתולל עם כלבים אחרים ונהנית לשחק 

עם נכדיה של חנה.

Hannah Lev and Tanti
Hannah Lev (65) and her lifepartner have been raising dogs for many years, enjoying the love and 
happiness that the dogs bring into their Tel-Aviv home. One month after their beloved dog died 
of cancer, Hannah arrived at the SPCA Israel, where she spotted Tanti, a charming mixed-breed 
terriertype. Tiny Tanti reminded Hannah of their previous dog with its joie de vivre and internal 
beauty. Tanti quickly adjusted to her new home and is now a friendly, 13-year-old dog that, despite 
her age, continues to run and frolic with other dogs, and playing with Hannah’s grandchildren.
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1 טו2 טז 3 יז 4 יח 5 יט 6 כ

8 כב9 כג 10 כד 11 כה 12 כו 7 כא13 כז

15 כט16 ל 17 א 18 ב 19 ג 14 כח20 ד

22 ו23 ז 24 ח 25 ט 26 י 21 ה27 יא

28 יב29 יג30 יד

סוכות

31 טו

שמחת תורה

 חול המועד סוכות חול המועד סוכות

 יום זכויות בע”ח הבינלאומי

 חול המועד סוכות חול המועד סוכות חול המועד סוכות

הושענא רבא

Mon | שניS Tues | akhaשלישי Wed | akhaרביעי Thurs | akhaחמישי Fri | akhaשישי Sat | akhaשבת

 יום הזכרון 
ליצחק רבין

 عيد األضحى



תרצה לוי ולאקי
תרצה לוי )60( ובני משפחתה מתל אביב החליטו להכניס לביתם וללבם חבר חדש לחיים ההולך על ארבע. 
לאחר חיפושים ממושכים בעמותות שונות נכנסו בני המשפחה לאתר האינטרנט של אגודת צער בעלי חיים 
בישראל והבחינו במדור האימוצים בלאקי, כלבה מעורבת מתוקה במיוחד. בני המשפחה הגיעו לאגודה 
כדי לאמץ את לאקי וגילו כלבה מדהימה ואוהבת, שמחכה בקוצר רוח לבית חם. כיום מבלה לאקי את יומה 

במשחקים ומודה לבני משפחת לוי על ההזדמנות שהעניקו לה.

Tirza Levy and Lucky
Tirza Levy (60) and her family from Tel-Aviv decided to bring a new four-legged friend into their home 
and hearts. After searching in many animal-holding organization, the family browsed the SPCA Israel 
website and spotted Lucky, an incredibly sweet mixed breed, in the adoption section. The family arrived 
to adopt Lucky and discovered an amazing and loving dog that eagerly anticipated a warm home. 
Today, Lucky spends her days playing and thanking the Levy family for the opportunity they gave her.



          Nov 2012 נובמבר
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חשון - כסלו תשע”ג

29 טו30 טז

1 טז 2 יז 3 יח

5 כ6 כא 7 כב 8 כג 9 כד 4 יט10 כה

12 כז13 כח 14 כט 15 א 16 ב 11 כו17 ג

19 ה20 ו 21 ז 22 ח 23 ט 18 ד24 י

25 יא26 יב27 יג 28 יד

Sun | ראשוןS Mon | שניS Tues | akhaשלישי Wed | akhaרביעי Thurs | akhaחמישי Fri | akhaשישי Sat | akhaשבת

رأس السنة الهجرية



גילה פורת ומשי
מה עבר על משי, כלבה מעורבת מקסימה, עד לרגע שבו ננטשה על ידי בעליה באגודה, לעולם לא נדע. 
מה שבטוח הוא כי חייה השתנו לבלי היכר כאשר הגורל זימן לה מפגש עם גילה פורת )75( ובני משפחתה 
מפתח תקווה. בני המשפחה, שכלבתם נפטרה בגיל מבוגר, הגיעו לאגודת צער בעלי חיים בישראל כדי 
לבחור חבר חדש לחיים, ובן רגע התאהבו במשי. משי המתוקה מצאה במהירות את מקומה במשפחתה 

החדשה והיא נהנית מתשומת הלב הרבה המורעפת עליה.

Gila Porat and Meshi
Although we will never know what the gorgeous mixed breed Meshi went through until she was 
abandoned by her owners at the SPCA Israel,  we do know that her life has undergone a complete 
turnaround when fate intervened in the form of a meeting with Gila Porat (75) and her family who 
hail from Petach Tikva. The family, which recently buried their elderly dog, came to the SPCA Israel 
to choose a new lifelong friend immediately fell in love with Meshi, who quickly found her place in 
a new family and is soaking up all the love and attention being showered on her.



           Dec 2012 דצמבר
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כסלו - טבת תשע”ג

Sun | ראשוןS Mon | שניS Tues | akhaשלישי Wed | akhaרביעי Thurs | akhaחמישי Fri | akhaשישי Sat | akhaשבת

1 יז

3 יט4 כ 5 כא 6 כב 7 כג 2 יח8 כד

10 כו11 כז 12 כח 13 כט 14 א 9 כה15ב

17 ד18 ה 19 ו 20 ז 21 ח 16 ג22 ט

23 י24 יא25 יב 26 יג 27 יד 28 טו 29 טז

30 יז

חנוכה

31 יח

חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה חנוכהחנוכהחנוכה

cChristmas Eve

cNew Year’s Eve

cChristmas cChristmasצום עשרה בטבת



אווה וג’ורג’ קומלוש עם פיפי
לפני שלוש שנים נאלצו אווה )78( וג’ורג’ )80( קומלוש מקריית גת להיפרד מכלבתם האהובה, שנפטרה בגיל 
מבוגר ממחלה. הפרידה הייתה קשה, ומאחר שבני הזוג קומלוש מרבים בנסיעות, הם התלבטו ארוכות אם 
לאמץ כלבה חדשה. בתם, שהתקשתה לראות את הוריה ללא חבר מסור על ארבע, שכנעה אותם לעשות 
את הצעד ואף התנדבה לשמור על הכלבה כאשר הוריה נעדרים מביתם. בעת ביקור באגודת צער בעלי חיים 
בישראל בחרו אווה וג’ורג’ לאמץ את פיפי, כלבת טרייר מעורבת ומתוקה, אשר הצטרפה בשמחה למשפחה.

Eva and George Komlosh and Fifi
Three years ago, Eva (78) and George (80) Komlosh of Kiryat Gat were forced to part with their much 
loved dog who died of old age and illness. The separation was hard, but because the couple frequently 
travels, they deliberated long and hard whether or not to adopt a new dog. Their daughter, who found 
it difficult to see her parents without a dedicated four-legged member in the family, persuaded them to 
adopt another dog and even volunteered to keep the dog with her when her parents will be away on 
a holiday. During their visit to the SPCA Israel, Eva and George decided to adopt Fifi, a sweet mixed-
breed terrier, who happily joined their family.



           Jan 2013 ינואר
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טבת - שבט תשע”ג

1 יט

31 כ

2 כ 3 כא 4 כב 5 כג

7 כה8 כו 9 כז 10 כח 11 כט 6 כד12 א

14 ג15 ד 16 ה 17 ו 18 ז 13 ב19 ח

21 י22 יא 23 יב 24 יג 25 יד 20 ט26 טו

27 טז28 יז29 יח 30 יט

Sun | ראשוןS Mon | שניS Tues | akhaשלישי Wed | akhaרביעי Thurs | akhaחמישי Fri | akhaשישי Sat | akhaשבת

ראש השנה 
לאילנות

cNew Year’s Day

c المولد النبوي



קלרה אמסלם ובובי
בבית משפחת אמסלם מתל אביב אוהבים כלבים, ולבני המשפחה ניסיון רב בגידול בעלי חיים. כאשר אביה 
חיים  לאגודת צער בעלי  על ארבע, הגיעה המשפחה  לטיולי אחר הצהריים חבר  לצרף  ביקש  של קלרה 
בישראל במטרה למצוא את הכלב המושלם. בובי, כלב מעורב מתוק, שבה מיד את לבם, ולאחר תהליך 
נהנה  והוא  בבובי,  לטפל   )80( קלרה  נפטר, ממשיכה  לאחר שאביה  כיום,  בית.  לבן  הפך  קצר  הסתגלות 

מטיולים ארוכים ומהמון אהבה ופינוקים.

Clara Amsalem and Bobby
The Amsalem home in Tel-Aviv loves its dogs, and the family has extensive experience in 
raising animals. When Clara’s father wanted to add a four-legged member to their afternoon 
hikes, the family arrived at the SPCA Israel to find the perfect dog. Bobby, a sweet mixed 
breed, captured their heart at first sight. After a brief adjustment process, the dog became 
part of the family. Today, since her father died, Clara (80) continues to care for Bobby, who 
continues to enjoy long walks and pampering.



           Feb 2013 פברואר
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שבט - אדר תשע”ג

28 יח

1 כא 2 כב

4 כד5 כה 6 כו 7 כז 8 כח 3 כג9 כט

11 א12 ב 13 ג 14 ד 15 ה 10 ל16 ו

18 ח19 ט 20 י 21 יא 22 יב 17 ז23 יג

24 יד25 טו26 טז 27 יז

Sun | ראשוןS Mon | שניS Tues | akhaשלישי Wed | akhaרביעי Thurs | akhaחמישי Fri | akhaשישי Sat | akhaשבת

פורים שושן פורים

תענית אסתר

יום המשפחה



אברהם לניאדו, בסט ולון
גידל כלבים רבים. בחייו חלה  )60( מתל אביב הוא חובב כלבים מושבע ובמהלך השנים  אברהם לניאדו 
תפנית כאשר כלבו האהוב בסט אבד, וכל המאמצים למצוא אותו העלו חרס. כעבור חצי שנה החליט לניאדו 
כי הוא מתגעגע לחיים עם כלב, וכאשר הגיע לאגודת צער בעלי חיים בישראל למצוא חבר חדש לחיים, הוא 
בחר לאמץ את לון - כלב מעורב חברותי במיוחד. למרבה המזל, כעבור כמה חודשים שב בסט הביתה, 

התחבר במהירות עם לון, ומאז חיים השלושה באושר.  

Avraham Laniado, Best and Lon
Avraham Laniado (60) of Tel-Aviv is a sworn dog lover and has, over the years, raised many 
dogs. His life took a turn when his much loved dog Best got lost and was not found despite 
tremendous effort. About six months later, Laniado decided that he missed living with a dog and 
when he arrived at the SPCA Israel to find a new friend, he chose to adopt Lon- a mixed and 
particularly social breed. As luck would have it, several months later, Best found his way home, 
quickly connected with Lon and the three have been living happily ever after ever since. 



           Mar 2013 מרץ
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bניסן תשע”ג h x אדר - 

Sun | ראשוןS Mon | שניS Tues | akhaשלישי Wed | akhaרביעי Thurs | akhaחמישי Fri | akhaשישי Sat | akhaשבת

2 כ

4 כב5 כג 6 כד 7 כה 8 כו 3 כא9 כז

11 כט12 א 13 ב 14 ג 15 ד 10 כח16ה

18 ז19 ח 20 ט 21 י 22 יא 17 ו23 יב

24 יג25 יד26 טו 27 טז 28 יז 29 יח 30 יט

31Easter כ
ה חול המועד

1 יט

ד חול המועד
Good Friday
ערב פסחפסחא חול המועדב חול המועדג חול המועד



טובה צבר ולוקו
ולביתם המון חום  ואלו הכניסו לחייהם  ובני משפחתה גידלו תמיד כלבים,  )62( מראשון לציון  טובה צבר 
ואהבה. כחודש לאחר מותו של כלבם האהוב בגיל 18 החליטו בני המשפחה למלא את החור שנפער בלבם 
ולאמץ כלב. החיפוש אחר כלב מתאים הביא אותם לאגודת צער בעלי חיים בישראל, ובני המשפחה התאהבו 

בלוקו, כלב מעורב יפהפה ומקסים שננטש על ידי בעליו והפך במהרה לחלק בלתי נפרד ממשפחת צבר.

Tova Tzabar and Loco
Tova Tzabar (62) of Rishon le Zion and her family always raised dogs that have brought much love 
and warmth into their lives. About one month after the death of their beloved 18-year-old dog, the 
family decided to fill the void in their heart by adopting another one. The search for just the right 
dog led them to the Society for the Prevention of Cruelty to Animals in Israel, where they fell in love 
with Loco, a beautiful mixed dog that was abandoned by its owners that quickly became an integral 
part of the Tzabar family. 



Sun | ראשוןS

        Apr 2013 אפריל
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ניסן - אייר תשע”ג

1 כא2 כב 3 כג 4 כד 5 כה 6 כו

8 כח9 כט 10 ל 11 א 12 ב 7 כז13 ג

15 ה16 ו 17 ז 18 ח 19 ט 14 ד20 י

22 יב23 יג 24 יד 25 טו 26 טז 21 יא27 יז

28 יח29 יט30 כ

שביעי של פסח

יום השואה

Mon | שניS Tues | akhaשלישי Wed | akhaרביעי Thurs | akhaחמישי Fri | akhaשישי Sat | akhaשבת

יום הזכרון יום העצמאות

לג בעומר



רבקה כהן ומצה
רבקה כהן )78( מתל אביב התלבטה ארוכות לפני שהחליטה לאמץ כלב. היתרונות הרבים שבגידול כלבים 
היו ידועים לה מחבריה מגדלי הכלבים, וכאשר הגיעה לאגודת צער בעלי חיים בישראל, בקשתה היחידה 
הייתה כלב חברותי שיקבל אותה ואת נכדיה באהבה. כשהבחינה במצה, כלבת טרייר מעורבת, היא הבינה 
שמשאלותיה התגשמו. מצה, שננטשה על ידי בעליה בשער האגודה בחג הפסח, זכתה בבית חם ואוהב, 

כבשה את לב כל בני המשפחה, והם נהנים להרעיף עליה ליטופים ופינוקים.

Rivka Cohen and Matzah
Rivka Cohen (78) of Tel-Aviv deliberated for a long time before deciding to adopt a dog. Rivka was 
already aware of the many benefits of raising dogs and when she arrived at the SPCA Israel, her 
only request was for a friendly dog who would accept her and her grandchildren with love. When 
Rivka spotted Matzah, a mixed terrier, she realized that her wish had come true. Matzah, who 
was abandoned by her owners at the gate of the SPCA on Passover, won a loving, warm home. 
Matzah captured the heart of the entire family, who showers the dog with love and pampering.



           May 2013 מאי
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אייר - סיון תשע”ג

30 כא31 כב

1 כא 2 כב 3 כג 4 כד

6 כו7 כז 8 כח 9 כי 10 א 5 כה11 ב

13 ד14 ה 15 ו 16 ז 17 ח 12 ג18 ט

20 יא21 יב 22 יג 23 יד 24 טו 19 י25 טז

26 יז27 יח28 יט 29 כ

Sun | ראשוןS Mon | שניS Tues | akhaשלישי Wed | akhaרביעי Thurs | akhaחמישי Fri | akhaשישי Sat | akhaשבת

יום ירושלים

ערב שבועותשבועות



עופר ירושלמי וג’ונס
)63( מסביון הוא חבר ותיק של אגודת צער בעלי חיים בישראל, ובעבר אימץ ממנה כמה  עופר ירושלמי 
חתולים. לאחר שחתולתו האהובה נפטרה בשיבה טובה, החליט עופר לאמץ חברה חדשה מהאגודה, אך מי 
שמשך את תשומת לבו בעת ביקורו במקום היה דווקא ג’ונס, כלב מעורב וחמוד ביותר שננטש ברחוב ושהה 
באגודה כמה שבועות. עופר אימץ את ג’ונס לחיק משפחתו, אך אהבתו לחתולים לא הרפתה, וכמה חודשים 

לאחר מכן הוא שב לאגודה, אימץ חתולה אצילית בשם גולי, והיא מסתדרת מצוין עם אחיה הגדול.

Ofer Yerushalmi and Jones
Ofer Yerushalmi (63) of Savyon is a veteran member of the SPCA Israel, having adopted 
several cats from the Society. After his beloved cat died, Ofer decided to adopt a new friend 
from the Society. This time, Jones, a cute mixed breed dog who was abandoned on the street 
and brought to the Society, captured his attention. Ofer adopted Jones into his family but 
his love of cats did not wane and several months later, he returned to the SPCA, where he 
adopted a noble-like cat named Julie, who gets along fine with her big brother.



           Jun 2013 יוני
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סיון - תמוז תשע”ג

Sun | ראשוןS Mon | שניS Tues | akhaשלישי Wed | akhaרביעי Thurs | akhaחמישי Fri | akhaשישי Sat | akhaשבת

1 כג

3 כה4 כו 5 כז 6 כח 7 כט 2 כד8 ל

10 ב11 ג 12 ד 13 ה 14 ו 9 א15ז

17 ט18 י 19 יא 20 יב 21 יג 16 ח22 יד

23 טו24 טז25 יז 26 יח 27 יט 28 כ 29 כא

30 כב

צום יז בתמוז



מרים שעיה, בלינצ’ס, טרוצ’קה ולופו
מרים שעיה )67( מגדרה, המגדלת בביתה כלב בשם בלינצ’ס, החליטה כי כלב נוסף יכניס שמחה לביתה 
ויעניק לבלינצ’ס חברה כאשר היא לא נמצאת בבית. מרים ובלינצ’ס הגיעו לאגודת צער בעלי חיים בישראל 
ומצאו שפה משותפת עם לופו, כלב פקינז מקסים שהמתין לבית חם. לופו הסתדר מיד עם בלינצ’ס, והשניים 
הפכו במהירות לבלתי נפרדים. כמה חודשים מאוחר יותר מצאה מרים כלב משוטט, החליטה לאמץ גם 

אותו, נתנה לו את השם טרוצ’קה )סוכרייה ברוסית(, ושלישיית הכלבים מסבה לה אושר רב. 

Miriam Shaya, Blintzes, Trotzka and Lupo
Miriam Shaya (67) of Gadera, who is raising Blintzes, decided to add another dog into her 
happy home and to give Blintzes a companion to play with when she wasn’t home. Miriam 
and Blintzes came to the SPCA Israel and found Lupo, a charming Pekinese that was waiting 
for a good home. Lupo immediately got along with Blintzes, and the two quickly became 
inseparable. Several months later, Miriam found a stray dog and decided to adopt it as well, 
naming it Trotzka (candy in Russian) and the three dogs form an inseparable gang. 
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סילבי קרמון וג’סי
בן  ולאחר שנאלצה להיפרד מכלבה האהוב  חייה,  כל  גידלה כלבים במשך  )64( מתל אביב  סילבי קרמון 
ה-14, החליטה למהר ולאמץ כלב שיקל עליה את תחושת האבדן. לאחר חיפושים ממושכים בעמותות שונות 
וניסיונות רבים למצוא כלב מתאים, הגיעה סילבי עם בעלה דוד לאגודת צער בעלי חיים בישראל ומצאה 
את ג’סי, כלבה מעורבת מסוג רועה גרמני. ג’סי נקשרה לשער האגודה בעודה גורה, ובמשך כמה חודשים 
טיפל בה במסירות צוות עובדים. כיום ג’סי היא כלבה עדינה ומקסימה שממלאת את חיי משפחתה החדשה 

באושר ובאהבה.

Silvy Karmon and Jessie
Silvy Karmon (64) of Tel-Aviv has raised dogs her entire life. After she was forced to part with her 14-year-
old dog, Silvy quickly decided to adopt a dog to alleviate her sense of loss. After a prolonged search in 
various organizations and frequent attempts to find the right dog, Silvy arrived with her husband David 
at the SPCA Israel, where they found Jessie, a mixed German Shepherd. Jessie was found tied to the 
SPCA Israel gate as a puppy and was treated with care for several months by the SPCA staff. Today, 
Jessie is a gentle, charming dog who fills the life of her new family with much love and joy.
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דורה חרמוב וסימה 
במשך שנים ארוכות גידלה דורה חרמוב )75( מתל אביב את כלבתה באהבה גדולה, אך בגיל 13 נפטרה 
וחְסרה להם שמחת החיים  ובני משפחתה, שכאבו את אבדן הכלבה,  דורה  הכלבה ממחלה בטרם עת. 
שהכניסה לביתם, הגיעו לאגודת צער בעלי חיים בישראל במטרה למצוא כלבה חדשה. סימה, כלבה מעורבת 
וחמודה, שבתה את לב המשפחה והתגלתה ככלבה המושלמת. היא מקבלת המון אהבה, חיבוקים וליטופים 

ומחזירה לכולם אהבה ללא תנאים.

Dora Harmov and Sima
For many years, Dora Harmov (75) of Tel-Aviv raised her beloved large dog, which died at the 
age of 13, before its time. Dora and her family sorely felt the loss of the dog and missed the joy 
it brought into their home. They came to the SPCA Israel to find a new dog. Sima, a charming 
mixed breed, won the family’s heart and proved to be the perfect dog. Sima is showered with 
plenty of love, hugs and pats, and returns back her love and thanks.
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ערב ראש השנהראש השנהראש השנה

צום גדליה

ערב סוכות סוכות א חול המועד ב חול המועד

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

 ערב יום כיפוריום כיפור



בדיקות כלליות | כל סוגי החיסונים | בדיקות מעבדה  
טיפולי   | והדרכה  ייעוץ   | אלקטרוניים  שבבים 
וסירוסים במחירים מסובסדים  עיקורים   | שיניים 

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

המרפאה הווטרינרית פתוחה 7 ימים בשבוע

פרטים לתרומות: 
תרומות ניתן להעביר באמצעות כרטיס אשראי 
האינטרנט  באתר  או   1599-50-2005 בטלפון 

.(www.spca.co.il) של האגודה

חיים  בעלי  צער  “אגודת  לפקודת  המחאות 
בישראל” ניתן לשלוח בדואר לכתובת: אגודת 
צער בעלי חיים בישראל, רחוב הרצל 159 תל 

אביב 68101.

אגודת צער בעלי חיים בישראל
מספר עמותה: 580000156

בנק מרכנתיל דיסקונט בע”מ, שד’ ירושלים 16א’ 
תל אביב-יפו, סניף: 653, מספר חשבון: 1066

התרומות מוכרות לצורכי מס. 
למעוניינים  משפטי  ייעוץ  אודות  על  לפרטים 
למשרדי  להתקשר  ניתן  צוואה,  בכתיבת 

האגודה.

עזרו לנו לעזור להם

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

פינוקים, משחקים וצעצועים.

פנסיון לחיות מחמד

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

קשים ואף נופלים קורבן להתעללות מכוונת ואכזרית.

אגודת צער בעלי חיים בישראל משקמת סוסים וחמורים 
אלה באמצעות טיפול של וטרינרים מומחים ושל מפרזלים 
מקצועיים. השיקום הארוך והמורכב כרוך בהוצאות גדולות 
עבור מזון וטיפולים רפואיים מקיפים. כתוצאה מכך מדובר 
אל הפועל  להוציא  יכולים  אנו  יקר מאוד, שאותו  בתהליך 

הודות לתרומות המתקבלות באגודה.

הסבל,  למעגל  ישובו  לא  והחמורים  שהסוסים  לוודא  כדי 
האורוות,  על  האחראי  ידי  על  נבדקת  לאימוצם  פנייה  כל 
והם מועברים לגורמים בעלי ניסיון הנמצאים תחת פיקוח 

וטרינרי. 

בואו לבקר אותנו
מעבירה  להומאניות  החינוך  מחלקת 
מכל  לקבוצות  חינוכיות  פעילויות 
ובמוסדות  האגודה  במתחם  הגילים 
ניתנים  המודרכים  הסיורים  שונים. 
משחקים,  הסברים,  וכוללים  בחינם 
החיים  בעלי  עם  אמצעי  בלתי  מפגש 
והוצאה לטיול של הכלבים המועמדים 

לאימוץ.

בעלי  לרווחת  האגודה  של  הענפה  פעילותה 
לתרומות.  הודות  מתאפשרת  בישראל  החיים 

אנא עזרו לנו לעזור להם.

אגודת צער בעלי חיים בישראל ע”ר
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 1927 בשנת  הוקמה  אשר  בישראל,  חיים  בעלי  צער  אגודת 
ומציינת השנה 85 שנות פעילות, היא העמותה הוותיקה והגדולה 
ביותר בישראל לרווחת בעלי חיים. האגודה הנה עמותה ללא 
מטרות רווח המנוהלת על ידי ועד מתנדבים, ותקציביה מגיעים 
אימוצים  וטרינריים,  שירותים  תמורת  ומהכנסות  מתרומות 

ופנסיון לחיות מחמד.
שערי האגודה פתוחים לכל בעל חיים הזקוק למקלט ולהגנה. 
החיים  לבעלי  למצוא  כדי  המאמצים  כל  את  עושה  האגודה 
מדריכי  של  מערך  מפעילה  כך  ולשם  חמים,  בתים  הנטושים 
אימוץ. מתוך ניסיונה רב השנים בנתה האגודה תהליך הנקרא 
“אימוץ אחראי”, המדגיש את האחריות ואת המחויבות הכרוכות 
בתהליך זה. מטרתו היא ליצור התאמה מקסימלית בין המאמץ 
בביתו החדש  יגדל  החיים  כדי שבעל  וזאת  החיים,  בעל  לבין 

במשך כל ימי חייו. 

שירותי האגודה
ימים  שבעה  שונים  שירותים  הרחב  לקהל  מעניקה  האגודה 

בשבוע: 
 קליטת בעלי חיים נטושים ומציאת בתים מאמצים

 מרפאה וטרינרית הפתוחה לקהל הרחב
 חילוץ בעלי חיים במצוקה ואיסופם

 שירותי פנסיון לחיות מחמד
 מחלקת חינוך להומאניות

במישור  חיים  בעלי  לרווחת  חוקים  האגודה  יוזמת  בנוסף 
הפרלמנטרי, שותפה למאבקים שונים הקשורים לזכויות בעלי 
החיים ומנהלת אורווה שבה משוקמים סוסים וחמורים לאחר 

שסבלו מהתעללות ומהזנחה.

The Society for Prevention of Cruelty to Animals in Israel 
Address :  159 Herzl  Street,  Tel  Aviv 68101 Israel  |  Telephone :  +972-3-5136500 
Fax :  +972-3-5185889 |  Website :  www.spcaisrael .org |  E-mail :  info@spca.co. i l 
Opening Hours: Sunday-Thursday: 08:00-20:00, Friday: 08:00-14:00, Saturday: 11:00-14:00.

Founded in 1927, The Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals in Israel is marking its 85th year of 
operations, making it Israel’s most veteran and largest 
animal welfare organization. The SPCA Israel is a 
non-profit organization that is managed by volunteers, 
with its budgets coming from donations and income 
generated from veterinary services, adoption and pet 
boarding.
SPCA Israel is open to all animals that need shelter and 
protection. The Society does everything it can to find 
abandoned animals warm homes, operating a system 
of adoption counselors. Based on extensive experience, 
the Society created a processed known as ”Responsible 
Adoption”, which emphasizes the responsibilities and 
commitment involved in the process. The program is 
designed to create maximum compatibility between the 
adopting party and the animal to ensure that the animal 
will be raised in the new home for the rest of its life.
 
SPCA Israel Services
The SPCA Israel offers an array of services throughout 
the week to the general public:

 Acceptance of abandoned animals and finding   
    adoptive homes
 Veterinary clinic that is open to the general public
 Rescue and collection of animals in distress
 Boarding services for pets
 Education for Humanity Department

The SPCA Israel also initiates animal welfare laws in 
the parliamentary arena, is partner in various battles 
related to animal rights and manages a stable to 
rehabilitate horses and donkeys that have suffered 
abuse and neglect.

The SPCA Israel provides 
boarding for pets at low, affordable 
prices. Dogs and cats that are 
boarded with the SPCA receive 
quality food, are examined by a 
veterinarian every day and enjoy 
the attention given by workers 
and volunteers. The recently 
renovated boarding facilities for 
cats offers cats an infinite array of 
luxuries, games and toys.

Pet Boarding Facilities

Information for Donations: 
For contributing by credit card, please enter our 
website (www.spcaisrael.org), or call the phone 
number: 1599-50-2005 (if calling from outside 
Israel, please call +972-3-5136500).
Checks should be made out to: ”Society for 
Prevention of Cruelty to Animals in Israel” and mailed 
to us at Society for Prevention of Cruelty to Animals 
in Israel, 159 Herzl Street, Tel-Aviv 68101 Israel. 

Society for Prevention of Cruelty to Animals in Israel
Amuta Number: 580000156 
Mercantile Discount Bank Ltd. 16a Yerushalaim 
Boulevard Tel-Aviv/Jaffa, Branch: 653 Account No 1066
Donations in Israel are recognized for tax puposes in 
Israel, while for North America donations given through 
PEF are tax deductable.
For information about legal advice on estate issues, 
contact the SPCA office.

Help Us Help Them
SPCA Israel activities is possible thanks to 
donations. Please help us help them.

General examination | every type of immunization   
laboratory tests | electronic  chips | counseling  and 
instruction | dental work | spaying and neutering at 
subsidized prices 
The public can arrive at the veterinary clinic during 
SPCA Israel’s business hours. No appointment 
necessary. Surgeries must be scheduled in 
advance by phone.

Our veterinary clinic is open 7 days a week

Come visit us
The Education for Humanity 
Department offers educational 
activities to groups of all ages in 
the SPCA facility and in various 
institutions. Free guided tours 
include explanations, games, direct 
encounters with animals and dogs 
that are up for adoption.

Horse and Donkey Rehabilitation
Unfortunately, even in the 21st century, many horses 
and donkeys suffer from neglect and abuse. Their 
owners push them beyond their ability, feeding 
them inappropriate food, neglecting their health
and occasionally abandoning them once their 
strength wanes. Many are used as riding vehicles, 
harnessed to carts under harsh conditions and are 
even victim to intentional brutal abuse.
 
The SPCA Israel rehabilitates these horses 
and donkeys by providing care form specialist 
veterinarians and blacksmiths. The lengthy and 
complex rehabilitation of horses and donkeys is 
very expensive in terms of high cost of food and 
comprehensive medical treatment. As a result, 
the process becomes extremely expensive, but is 
something the SPCA Israel would like to continue 
with the help of urgent needed donations.

In order to make sure that the horses and donkeys 
do not return to the cycle of suffering, every query 
for adoption is reviewed by the stable director, and 
they are sent to experienced sites that are under 
veterinary oversight
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של  האדיבה  בעזרתם  הופק  השנה  לוח 

אקסלנס נשואה - בית השקעות, בנק מרכנתיל 

י.חזנולד - סוכנות ביטוח וד”ר אליס  דיסקונט, 

נאומוב-רבן.

The calendar was produced with the 
generous assistance of Excellence 
Nessuah Investment House, Mercantile 
Discount Bank, Y. Hazenvald - Insurance 
Agency and Dr. Alice Naumoff-Raban.
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