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ילדי גן פקאן בפתח תקווה נרתמו בהתלהבות רבה לסייע לבעלי החיים 
החוסים באגודה. במהלך השנה שעברה ארגנו הילדים כמה פעילויות, 
ביניהן יצירת מסכות צבעוניות בפורים והכנת מצות בפסח. את הכסף 

שאספו הילדים מהמכירות הם תרמו בגאווה גדולה לאגודה. 

 גן פקאן, פתח תקווה
ציור: ליאם סעאת

ילדי גן שחר מפתח תקווה הצטרפו למועדון צב"ח בשנתו השנייה ומיד 
כשבכספי  למחזור,  המיועדים  ריקים  ובקבוקים  פחיות  לאסוף  נרתמו 
הפיקדון נרכש מזון לבעלי החיים החוסים באגודה. כחלק מפעילותם 
החיים  בעלי  את  מקרוב  ופגשו  באגודה  מרגש  ביקור  הגן  ילדי  ערכו 

השונים להם הם מסייעים.

 גן שחר, פתח תקווה
ציור: שירה אייל ושחף נעמי 

בית הספר אושא יחד ברמת גן, שבו לומדים בכיתות משולבות תלמידים 
עוד  צב"ח  למועדון  הצטרף  ודתיות,  מסורתיות  חילוניות,  ממשפחות 
בשנתו הראשונה. לאחר שעברו הכשרה באגודה, חברי נבחרת צב"ח 
של בית הספר הכינו מצגות מקוריות בנושא בעלי חיים וערכו הרצאות 

לתלמידי כל השכבות.

בית ספר אושא יחד, רמת גן 
ציור: איתי הרמתי 

לציון,  בראשון  המעיין  י"ב  מקיף  הספר  מבית  צב"ח  נבחרת  חברי 
הלומדים בשכבת כיתות ט, ערכו ביקור באגודה, שבמהלכו הם עברו 
חברי  ניצלו  הספר  בבית  שהתקיים  ההורים  יום  את  הכשרתם.  את 
הנבחרת לפעילות מיוחדת - מכירת שתייה חמה ועוגות מעשה ידיהם, 

וההכנסות נתרמו לאגודה.

 בשער: 

 בית ספר מקיף י"ב המעיין, ראשון לציון
ציור: סשה בקר 



דבר יושבת הראש, ראש השנה תשע"ז

כללי,  באופן  וסבלנית  הומאנית  חברה  ליצירת  הדרך  כי  סבורה  אני 
הציבור,  מודעות  בהעלאת  עוברת  חיים,  בעלי  רווחת  בנושא  ובמיוחד 
ובעיקר בחינוך הדור הצעיר ובטיפוחו. לשם כך אנו מפתחים באגודה 
באופן תמידי את המחלקה לחינוך להומאניות, שמעבירה את המסרים 
החשובים שלנו באמצעות פעילויות חינוך, עיתונים, משחקים ועזרים 
פעילויות  מאות  המחלקה  מדריכי  מעבירים  שנה  בכל  יצירתיים. 
ועד לבני הגיל השלישי, ביניהן  גן  לקבוצות מכל הגילים, החל מילדי 
חברות  עובדי  מיוחדים,  צרכים  עם  אנשים  המגזרים,  מכל  תלמידים 
שמשתתפים בימי תרומה לקהילה ועוד. הפעילויות מתקיימות בבתי 
המגיעות  וקבוצות  שונים,  ובמוסדות  אבות  בבתי  במתנ"סים,  ספר, 
עם  אמצעיים  בלתי  ממפגשים  ונהנות  מודרך  סיור  מקבלות  לאגודה 

בעלי החיים.

פרויקט הדגל של מחלקת החינוך להומאניות הוא מועדון צב"ח )צער 
ביניים, תיכונים  יסודיים, חטיבות  חיים(, שבו חברים בתי ספר  בעלי 
וגני ילדים מהמגזר היהודי, הערבי, הדתי ומהחינוך המיוחד. המועדון 
רותם מוסדות חינוך אלה לפעול למען בעלי החיים ולקיים פעילויות 
שונות, ביניהן איסוף בקבוקים למחזור, כשבכספי הפיקדון נרכש מזון 

לבעלי החיים החוסים באגודה. 

בוחר  מוסד  וכל  לשורותיו,  להצטרף  חינוך  למוסדות  קורא  המועדון 
בילדים ובבני נוער, שנושא בעלי החיים קרוב ללבם, ומזמין אותם להרכיב 
את נבחרת צב"ח של בית הספר או הגן. בהמשך, נבחרות מבתי הספר 
השונים מגיעות ליום הכשרה מיוחד באגודה. לאחר ההכשרה תלמידים 
לומדים,  הם  בהם  החינוך  במוסדות  האגודה  כשגרירי  משמשים  אלה 
חיים,  בעלי  למען  פעילויות  ויוזמים  בכיתות  הרצאות  מעבירים  כשהם 
בליווי מקצועי של צוות המחלקה לחינוך להומאניות. כך אנו מעצימים 
ובאמצעות מתן כלים מתאימים מעניקים להם את הבמה  את הילדים, 

לגלות יוזמה ויצירתיות בכל הקשור לסיוע לבעלי חיים במצוקה.
 

את לוח השנה המסורתי שלנו בחרנו להקדיש ליצירותיהם של חברי 
נבחרות צב"ח השונות. אני רוצה להודות לכל הילדים שהכינו יצירות 
הציורים  בחירת  בתהליך  חלק  שלקח  ולמי  ומרגשות,  מקסימות 
המופיעים בלוח - האמנית הרב תחומית אריאלה שביד, המשורר רוני 

סומק והמורה לאמנות ענבל לב.

כמי שמתנדבת באגודה למעלה משלושה עשורים, אני חייבת להודות 
לצד  פשוטים  לא  אירועים  עם  התמודדות  עמו  מביא  יום  כל  כי 
מתמונות  מקבלת  אני  להמשיך  הכוח  את  ומרגשים.  משמחים  רגעים 
מילדים  אלינו,  ונשלחות  באגודה  שאומץ  חיים  בעל  עם  משפחתיות 
ממעניו,   שחולץ  סוס  מעוד  חיים,  בעלי  בחברת  האושר  את  שמגלים 
מהעובדים ומהמתנדבים המסורים, ומכל גילוי של נתינה ועזרה. כשאני 
מתבוננת בציורים המרהיבים ומתוודעת לעוד פעילות ערכית שנערכת 
במסגרת מועדון צב"ח, אני יודעת כי אנו בדרך הנכונה, וכי ילדים אלה 
מפתחים מודעות ויחס הומאני לבעלי חיים ולא יתעללו בהם. למעשה, 
על  ומסתמכת  הציבור  של  פעולה  בשיתוף  תלויה  שלנו  הפעילות  כל 
ובצעדים  משותפים  שבכוחות  מאמינה  ואני  אלינו,  שמגיעות  תרומות 
קטנים אנו מחוללים שינויים שמשפיעים לא רק על בעלי החיים, אלא 

גם עלינו כחברה.

בברכת שנה טובה ומלאה באהבה ובחמלה,

הילמה שמושקוביץ
יו"ר )מתנדבת(
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חברים יקרים,

להיווסדה  שנים   90 נציין  הבאה  בשנה 
בישראל,  חיים  בעלי  צער  אגודת  של 
הפועלת מאז הקמתה ללא ליאות לקידום 
בעלי  רווחת  בתחום  שונים  אספקטים 
חלו  השנים  שלאורך  למרות  החיים. 
ותמורות  חשובים  תהליכים  בישראל 
משמעותיות, המצב עדיין רחוק מלהשביע 
למנוע   - כשהיתה  נותרה  ומטרתנו  רצון, 
את  לשנות  החיים,  מבעלי  וסבל  צער 
עבור  יותר  טוב  עתיד  וליצור  המציאות 

אלה שאינם יכולים להשמיע את קולם.



כדי לסייע לבעלי החיים באגודה, יזמו חברי נבחרת צב"ח מבית הספר הדר ברמת השרון יריד מיוחד, שבו נמכרו מאכלים שונים, דברי מאפה ושתייה 
שהכינו בעצמם. תלמידי בית הספר רכשו את המוצרים בתמורה לבקבוקים ופחיות המיועדים למחזור, ואת כספי הפיקדון תרמו השגרירים לאגודה. 

בית ספר הדר, רמת השרון | ציור: אורי גבאי ונוי שבתאי



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

 2 כט

אב - אלול תשע”וספטמבר 2016           
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 1 כח 3 ל

 4 א 5 ב 6 ג 7 ד 8 ה 10 ז 9 ו

 11 ח 12 ט 13 י 14 יא 15 יב 17 יד 16 יג

 18 טו 19 טז 20 יז 21 יח 22 יט 24 כא 23 כ

 25 כב 26 כג 27 כד 28 כה 29 כו 30 כז

מזון איכותי לכלבים ולחתולים 08-9340587



עם הצטרפותו של בית הספר פעמונים מרעננה למועדון צב"ח, הוחלט כי מי שירכיבו את נבחרת צב"ח של בית הספר יהיו תלמידים מכיתה ה3. חברי 
הנבחרת ביקרו באגודה ועברו הכשרה מיוחדת, ולאחריה העבירו התלמידים שיעורים בנושא רווחת בעלי חיים לתלמידי שכבות ג-ו בבית הספר.

בית ספר פעמונים, רעננה | ציור: אמיר כהן 



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

אלול תשע”ו - תשרי תשע”זאוקטובר 2016           
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 1 כח

 5 ג 6 ד 8 ו 7 ה
 צום גדליה

 4 ב
 ראש השנה

 3 א
 ראש השנה

 2 כט
 ערב ראש השנה

 12 י 13 יא 15 יג 14 יב
יום כיפור

 11 ט
 ערב יום כיפור

 9 ז 10 ח

 21 יט
 חוה"מ 

 22 כ
חוה"מ 

 20 יח
חוה"מ 

 19 יז
חוה"מ 

 18 טז
חוה"מ 

 17 טו
 סוכות

 16 יד
 ערב סוכות

 24 כב 25 כג 26 כד 27 כה 28 כו
שמחת תורה 

 23 כא
הושענא רבה 

 29 כז

 31 כט 30 כח

מזון וציוד לכל חיות המחמד 08-9340587



במסגרת פעילותם הענפה של חברי נבחרת צב"ח מבית הספר עתידים, קיימו השגרירים הפנינג ענק בבית הספר, שבו הם הציגו לתלמידים עובדות 
הקשורות לזכויות בעלי חיים. במהלך האירוע ארגנה הנבחרת תחרות איסוף בקבוקים בין הכיתות, שבה נאספו אלפי בקבוקים למחזור ובכספי הפיקדון 

נרכש מזון לבעלי החיים באגודה.

בית ספר עתידים, מועצה אזורית גזר | ציור: עינב אהרוני 



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

 4 ג

תשרי - חשוון תשע”זנובמבר 2016           
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 3 ב 5 ד

 6 ה 7 ו 8 ז 9 ח 10 ט 12 יא 11 י

 13 יב 14 יג 15 יד 16 טו 17 טז 19 יח 18 יז
יום הזיכרון 
ליצחק רבין 

 20 יט 21 כ 22 כא 23 כב 24 כג 26 כה 25 כד

 27 כו 28 כז 29 כח 30 כט

 1 ל 2 א

08-9340587



בית הספר תל"י גאולים היה הראשון מבתי הספר בבירה להצטרף למועדון צב"ח. חברי נחברת צב"ח של בית הספר הגיעו ליום הכשרה מיוחד באגודה, 
שבמהלכו הם ערכו סיור במתחם, עברו הכשרה ולמדו על האגודה ועל פועלה. בהמשך הכינו חברי הנבחרת מצגת מיוחדת על האגודה והעבירו אותה 

בכיתות לתלמידי בית הספר.

בית ספר תל"י גאולים, ירושלים | ציור: מיטל בלוך



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

 2 ב

כסלו - טבת תשע”זדצמבר 2016           
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 1 א 3 ג

 4 ד 5 ה 6 ו 7 ז 8 ח 10 י 9 ט

 11 יא 12 יב 13 יג 14 יד 15 טו 17 יז 16 טז

 24 כד 23 כג
ערב חנוכה 

 18 יח 19 יט 20 כ 21 כא 22 כב

 30 א
 חנוכה

 29 כט
 חנוכה

 28 כח
 חנוכה

 27 כז
 חנוכה

 26 כו
 חנוכה

 25 כה
חנוכה

 31 ב
 חנוכה

08-9340587



ליום ההכשרה שלהם באגודה, הגיעו חברי נבחרת צב"ח של בית הספר נוף ים בהרצליה, כשהם מצוידים בשמיכות עבור בעלי החיים. לאחר שעברו סיור 
מודרך, קיבלו הסברים וערכו מפגשים בלתי אמצעיים עם בעלי החיים, הכינו חברי הנבחרת מצגת בנושא רווחת בעלי חיים וזכויותיהם, אותה הם העבירו 

בכל הכיתות לשאר תלמידי בית הספר.

בית ספר נוף ים, הרצליה | ציור:  גולן בן זקן



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

 6 ח

טבת - שבט תשע”זינואר 2017           

 
 כתובת: רחוב הרצל 159 תל אביב | טלפון: 4553*, 03-5136500
kids.spca.co.il :האתר לילדים | www.spca.co.il :אתר  
תערובות מזון לחיות מחמד אקזוטיותחפשו אותנו בפייסבוק: אגודת צער בעלי חיים בישראל

 5 ז 7 ט

10 יב 11 יג 12 יד 14 טז 13 טו  8 י 9 יא
 צום עשרה בטבת

 15 יז 16 יח 17 יט 18 כ 19 כא 21 כג 20 כב

 22 כד 23 כה 24 כו 25 כז 26 כח 28 א 27 כט

 29 ב 30 ג 31 ד

 1 ג 2 ד 3 ה 4 ו
 חנוכה

08-9340587



במסגרת פעילותם כחברי נבחרת צב"ח בבית הספר רמת אפעל ללימודי חי, חברה וסביבה, קיימו השגרירים הצעירים יום הסברה בנושא בעלי חיים. 
חברי הנבחרת גם מתמידים באיסוף בקבוקים ופחיות המיועדים למחזור, כשכספי הפיקדון משמשים לרכישת מזון עבור בעלי החיים החוסים באגודה. 

בית ספר רמת אפעל ללימודי חי, חברה וסביבה, רמת גן | ציור: אלעד בן ניסן 



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

 3 ז

שבט - אדר תשע”זפברואר 2017           
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 2 ו 4 ח

 11 טו 10 יד
 רה"ש לאילנות

 5 ט 6 י 7 יא 8 יב 9 יג

 12 טז 13 יז 14 יח 15 יט 16 כ 18 כב 17 כא

 19 כג 20 כד 21 כה 22 כו 23 כז 25 כט 24 כח

 26 ל 27 א 28 ב

 1 ה

08-9340587



יום ההכשרה של חברי נבחרת צב"ח מבית הספר אבן גבירול בחיפה, כלל סיור מודרך במתחם האגודה, לימוד על נושאים כגון ביות, אימוץ אחראי, סירוס 
ועיקור ורגשות בעלי חיים, וכמובן מפגש עם בעלי החיים. לאחר הכשרתם החלו השגרירים לעודד איסוף פחיות ובקבוקים המיועדים למחזור בבית ספרם, 

כשאת כספי הפיקדון תרמו לאגודה. 

בית ספר אבן גבירול, חיפה | ציור: רזיאל



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

 3 ה

אדר - ניסן תשע”זמרץ 2017           

 
 כתובת: רחוב הרצל 159 תל אביב | טלפון: 4553*, 03-5136500
kids.spca.co.il :האתר לילדים | www.spca.co.il :אתר  
נסורת ומצעים מעץ ממוחזרחפשו אותנו בפייסבוק: אגודת צער בעלי חיים בישראל

 2 ד 4 ו

 9 יא 11 יג 10 יב
 תענית אסתר

 5 ז 6 ח 7 ט 8 י

 13 טו 14 טז 15 יז 16 יח 18 כ 17 יט
 שושן פורים

 12 יד
 פורים

22 כד 23 כה 25 כז 24 כו  19 כא 20 כב 21 כג

 26 כח 27 כט 28 א 29 ב 30 ג 31 ד

 1 ג

08-9340587



חברי נבחרת צב"ח מבית הספר רמות ים במכמורת, שהצטרפו למועדון צב"ח באמצעות עמותת "מופת", עודדו לאורך השנה את תלמידי בית הספר לאסוף 
בקבוקים למחזור. עוד ארגנו חברי הנבחרת אירוע התרמה גדול במהלך הפסקה פעילה, שבו הם מכרו לתלמידים עוגות, עוגיות ופופקורן אותם הכינו בעצמם.  

בית ספר רמות ים, מכמורת | ציור: ענבל עמיר 



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

ניסן - אייר תשע”זאפריל 2017           

 
 כתובת: רחוב הרצל 159 תל אביב | טלפון: 4553*, 03-5136500
kids.spca.co.il :האתר לילדים | www.spca.co.il :אתר  
מוצרי מזון לתוכים ולמכרסמים חפשו אותנו בפייסבוק: אגודת צער בעלי חיים בישראל

 1 ה

 2 ו 3 ז 4 ח 5 ט 6 י 8 יב 7 יא

 14 יח
 חוה"מ

 15 יט
 חוה"מ

 13 יז
 חוה"מ

 12 טז
חוה"מ

 11 טו 
 פסח

 10 יד 
 ערב פסח

 9 יג

 17 כא 18 כב 19 כג 20 כד 22 כו 21 כה
 שביעי של פסח

 16 כ
 חוה"מ

 24 כח 25 כט 26 ל 27 א 28 ב
יום הזיכרון 

לשואה ולגבורה

 29 ג 23 כז

 30 ד

08-9340587



בית הספר תל חי בתל אביב היה הראשון להצטרף למועדון צב"ח. במסגרת פעילותם המבורכת, ארגנו חברי נבחרת צב"ח של בית הספר אירועי התרמה 
שונים, שבהם הם מכרו דברי מאפה ושתייה ואספו באופן קבוע בקבוקים ריקים למחזור. חברי הנבחרת הגיעו לאגודה לעתים תכופות כדי לטייל עם 

הכלבים המועמדים לאימוץ ואף קישטו את קירות מחלקות בעלי החיים בציורים מרהיבים.

בית ספר תל חי, תל אביב | ציור: מישל בלגוטין



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

 5 ט

אייר - סיוון תשע”זמאי 2017           

 
 כתובת: רחוב הרצל 159 תל אביב | טלפון: 4553*, 03-5136500
kids.spca.co.il :האתר לילדים | www.spca.co.il :אתר  
חפשו אותנו בפייסבוק: אגודת צער בעלי חיים בישראל

 4 ח 6 י

 13 יז 12 טז
 ערב ל"ג בעומר

 7 יא 8 יב 9 יג 10 יד 11 טו

 14 יח 15 יט 16 כ 17 כא 18 כב 20 כד 19 כג
 ל"ג בעומר

 24 כח 25 כט 27 ב 26 א
 יום ירושלים

 21 כה 22 כו 23 כז

 31 ו
 שבועות

 30 ה
 ערב שבועות

 28 ג 29 ד

 2 ו 3 ז
 יום העצמאות

 1 ה
 יום הזיכרון

מזון איכותי לכלבים ולחתולים 08-9340587



חברי המועצה הירוקה בבית הספר אליאנס בתל אביב, המרכיבים את נבחרת צב"ח, הגיעו לאגודה ליום הכשרה, שבו הם למדו על האגודה ועל מצב בעלי 
החיים בישראל. בהמשך ארגנו חברי הנבחרת פעילות מיוחדת ביום הורים שהתקיים בבית הספר - שוק קח-תן, שבו מכרו התלמידים חפצים משומשים 

ואף אספו בקבוקים המיועדים למחזור, ואת ההכנסות תרמו לאגודה.

בית ספר אליאנס, תל אביב | ציור: היאלי מינץ 



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

 2 ח

סיוון - תמוז תשע”זיוני 2017           

 
 כתובת: רחוב הרצל 159 תל אביב | טלפון: 4553*, 03-5136500
kids.spca.co.il :האתר לילדים | www.spca.co.il :אתר  
חפשו אותנו בפייסבוק: אגודת צער בעלי חיים בישראל

 1 ז 3 ט

 4 י 5 יא 6 יב 7 יג 8 יד 10 טז 9 טו

 11 יז 12 יח 13 יט 14 כ 15 כא 17 כג 16 כב

 18 כד 19 כה 20 כו 21 כז 22 כח 24 ל 23 כט

 25 א 26 ב 27 ג 28 ד 29 ה 30 ו

מזון איכותי לכלבים ולחתולים 08-9340587



כחלק מפעילותם כחברי נבחרת צב"ח, קיימו השגרירים מבית הספר קיבוץ גלויות בפתח תקווה יריד גדול שכל ההכנסות ממנו נתרמו לאגודה. החברים 
הקימו בבית הספר תחנות שונות, שבהן הם מכרו פופקורן, משקאות אותם סחטו מלימונים ומתפוזים, שקיות אורגנזה אותן מילאו בשבבי סבונים ריחניים 

ומוצרים נוספים. כמו כן, נציגים מכל כיתה הביאו ליריד עוגות וכדורי שוקולד מעשה ידיהם. 

בית ספר קיבוץ גלויות, פתח תקווה | ציור: ראם סויסה 



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

תמוז - אב תשע”זיולי 2017           

 
 כתובת: רחוב הרצל 159 תל אביב | טלפון: 4553*, 03-5136500
kids.spca.co.il :האתר לילדים | www.spca.co.il :אתר  
חפשו אותנו בפייסבוק: אגודת צער בעלי חיים בישראל

 1 ז

 2 ח 3 ט 4 י 5 יא 6 יב 8 יד 7 יג

 11 יז  12 יח 13 יט 15 כא 14 כ
 צום יז בתמוז

 9 טו 10 טז 

 16 כב 17 כג 18 כד 19 כה 20 כו 22 כח 21 כז

25 ב 26 ג 27 ד 28 ה  29 ו 23 כט 24 א

 31 ח  30 ז
 ערב תשעה באב

מוצרים מעוצבים לכלבים וחתולים 08-9340587



גן סיגליות בקריית אתא הוא גן ירוק, וזהו גן הילדים הראשון מהקריות להצטרף למועדון צב"ח. בכל יום ראשון במהלך השנה, תרם כל ילד שקל אחד, 
ובסוף השנה תרמו ילדי הגן את הכסף שהצטבר עבור פעילות האגודה ובעלי החיים. 

גן סיגליות, קריית אתא



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

 4 יב

אב - אלול תשע”זאוגוסט 2017           

 
 כתובת: רחוב הרצל 159 תל אביב | טלפון: 4553*, 03-5136500
kids.spca.co.il :האתר לילדים | www.spca.co.il :אתר  
חפשו אותנו בפייסבוק: אגודת צער בעלי חיים בישראל

 3 יא 5 יג

 7 טו 8 טז 9 יז 10 יח 12 כ 11 יט
טו באב

 6 יד

 13 כא 14 כב 15 כג 16 כד 17 כה 19 כז 18 כו

 20 כח 21 כט 22 ל 23 א 24 ב 26 ד 25 ג

 27 ה 28 ו 29 ז 30 ח 31 ט

1 ט 2 י
תשעה באב

מזון וציוד לכל חיות המחמד 08-9340587



נבחרת צב"ח בבית הספר ברטוב ברעננה מורכבת מתלמידי כיתה א1. לאחר שחברי הנבחרת קיבלו את הכשרתם מידי מחלקת החינוך של האגודה, הם 
עברו בכל כיתות בית הספר, סיפרו לתלמידים על האגודה ועל פועלה וביקשו אותם לאסוף בקבוקים ופחיות המיועדים למחזור. כדי לעודד את התלמידים 

לאסוף בקבוקים, השגרירים היקרים הציבו מחזורית בסמוך לכיתתם ועליה שלטים צבעוניים.

בית ספר ברטוב, רעננה | ציור: עידו אבינועם 



שבתשישיחמישישלישישניראשון רביעי

 1 י

אלול תשע"ז - תשרי תשע”חספטמבר 2017           

 
 כתובת: רחוב הרצל 159 תל אביב | טלפון: 4553*, 03-5136500
kids.spca.co.il :האתר לילדים | www.spca.co.il :אתר  
חפשו אותנו בפייסבוק: אגודת צער בעלי חיים בישראל

 2 יא

 3 יב 4 יג 5 יד 6 טו 7 טז 9 יח 8 יז

 10 יט 11 כ 12 כא 13 כב 14 כג 16 כה 15 כד

22 ב
 ראש השנה

21 א 23 ג
 ראש השנה

20 כט
ערב ראש השנה

 17 כו 18 כז 19 כח

29 ט
 ערב יום כיפור

24 ד 25 ה 26 ו 27 ז 28 ח
 צום גדליה

30 י
 יום כיפור

תגי שם מעוצבים לכלבים וחתולים  08-9340587



אגודת צער בעלי חיים בישראל, אשר הוקמה בשנת 1927 ומציינת השנה
89 שנות פעילות, היא הארגון הוותיק והגדול ביותר בישראל לרווחת

בעלי חיים.

האגודה הנה עמותה ללא מטרות רווח המנוהלת על ידי ועד מתנדבים,
ותקציביה מגיעים מתרומות ומהכנסות תמורת שירותים וטרינריים, אימוצים

ופנסיון לחיות מחמד.

שערי האגודה פתוחים לכל בעל חיים הזקוק למקלט ולהגנה. האגודה עושה
את כל המאמצים כדי למצוא לבעלי החיים הנטושים בתים חמים, ולשם כך
מפעילה מערך של מדריכי 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
לבין בעל החיים, וזאת כדי שבעל החיים יגדל בביתו החדש במשך כל חייו.

בנוסף יוזמת האגודה חוקים לרווחת בעלי חיים במישור הפרלמנטרי,
שותפה למאבקים שונים הקשורים לזכויות בעלי החיים ומנהלת אורווה

שבה משוקמים סוסים וחמורים לאחר שסבלו מהתעללות ומהזנחה.

האגודה מספקת שירותים שונים שבעה ימים בשבוע:
 קליטת בעלי חיים נטושים ומציאת בתים מאמצים | מרפאה וטרינרית
הפתוחה לקהל הרחב | חילוץ בעלי חיים במצוקה | שירותי פנסיון לחיות

מחמד | מחלקת חינוך להומאניות

 עזרו לנו לעזור להם

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

פרטים לתרומות:
תרומות ניתן להעביר באמצעות כרטיס אשראי בטלפון 03-5136500,

 .)www.spca.co.il( או באתר האינטרנט של האגודה 

המחאות לפקודת “אגודת צער בעלי חיים בישראל” ניתן לשלוח בדואר
לכתובת: אגודת צער בעלי חיים בישראל, רח’ הרצל 159 תל אביב 68101.

 להעברה בנקאית: אגודת צער בעלי חיים בישראל,  בנק מרכנתיל
דיסקונט בע”מ, שד’ ירושלים 16א תל אביב-יפו, סניף: 653, מס‘ חשבון: 1066.

אגודת צער בעלי חיים בישראל | מספר עמותה: 580000156.
התרומות מוכרות לצורכי מס. לפרטים על אודות ייעוץ משפטי למעוניינים

בכתיבת צוואה, ניתן להתקשר למשרדי האגודה.

בואו לבקר אותנו
מחלקת החינוך להומאניות של האגודה
מעבירה פעילויות חינוכיות לקבוצות מכל

הגילים במתחם האגודה ובמוסדות שונים.
 הסיורים המודרכים באגודה כוללים הסברים,
הפעלות, מפגש בלתי אמצעי עם בעלי החיים

והוצאה לטיול של הכלבים המועמדים לאימוץ. 
 לפרטים נוספים על אודות הפעילויות
החינוכיות ועל הצטרפות למערך המתנדבים

שלנו, אנא צרו עמנו קשר בטלפון 4553*. 

בדיקות כלליות • כל סוגי החיסונים • בדיקות מעבדה
• שבבים אלקטרוניים • טיפולי שיניים • ייעוץ והדרכה

• עיקורים וסירוסים במחירים נוחים
   ניתן להגיע למרפאה במהלך שעות הפעילות של האגודה
ללא קביעת תור. ניתוחים יש לתאם מראש בטלפון.

פנסיון האגודה 
יוצאים לחופשה? מחפשים סידור מתאים לכלב
או לחתול? פנסיון האגודה, הנמצא תחת
השגחת וטרינרים, ישמח לארח את חיית

המחמד שלכם במחיר נוח במיוחד.

מועדון צב”ח
מוסדות חינוך, גני ילדים ובתי הספר מוזמנים
להצטרף למועדון צב”ח )צער בעלי חיים( -
פרויקט חינוכי של המחלקה לחינוך להומאניות,
אשר במסגרתו מסייעים ילדים לבעלי החיים,
 וזאת באמצעות איסוף בקבוקים למחזור וייזום

אירועים ופעילויות שונות.
 לפרטים נוספים צרו עמנו קשר בטלפון 4553*.

המרפאה הווטרינרית של האגודה פתוחה 7 ימים בשבוע

 לפרטים נוספים צרו עמנו קשר בטלפון 4553*.



כמה מרגש היה לצפות בילדי גן חרצית באבן יהודה, שהגיעו לפעילות חווייתית באגודה, כשבידיהם שמיכות שתפרו במיוחד עבור הכלבים החוסים בבית 
המחסה של האגודה. בהמשך אספו הילדים בקבוקים למחזור ואת כספי הפיקדון תרמו לאגודה, שרכשה באמצעותו מזון לבעלי החיים. 

גן חרצית, אבן יהודה 



בישראל חיים  בעלי  צער  אגודת   |  2016 שמורות  הזכויות  כל   ©
עיצוב : vipdesign.co.il - חיים שוורצנברג

הפקה: יניב עובדיה, המחלקה לחינוך להומאניות

חברת י.ח.ד מדיוני
מייבאת,  המייצרת,  משפחתית,  חברה  הינה  בע"מ  מדיוני  י.ח.ד 
ומשווקת מזון וציוד למגוון בעלי חיים - כלבים, חתולים, ציפורים, 
מכרסמים, דגים וחיות משק. החברה החלה את פעילותה בשנת 
לחקלאות  הפקולטה  מטעם  מוסמך  מדיוני,  דניאל  ידי  על   1997
בהזנת בעלי חיים, ומאז היא מתפתחת ומציעה מגוון רחב ואיכותי 
של מוצרים במחירים הוגנים, העומדים בתקני האיכות הגבוהים 

בעולם.
עולמיות  חברות  של  מוצרים  בלעדי  באופן  מייבאת  החברה 
 Benelux NV )ארה"ב(,   Pretty Bird LTD כגון   מובילות, 
 Rogz )צרפת(,   Flatazor Pro-Nutrition )בלגיה(,   SAVIC-ו
 Brandenburg Group-איטליה( ו( MY FAMILY ,)דרום אפריקה(
וטרינרים,  חיות,  גני  נמנים  לקוחותיה  על  )גרמניה(.   Company

חוות, פינות חי, חנויות, מגדלים פרטיים ומגדלים מקצועיים.
   www.medioni.co.il  ,08-9340587 מדיוני,  י.ח.ד  חברת 

לוח השנה הודפס בחסות :


