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אגודת צער בעלי חיים בישראל ,אשר הוקמה בשנת ,1927
היא הארגון הוותיק ביותר בישראל לרווחת בעלי חיים.
האגודה הנה עמותה ללא מטרות רווח ,המספקת שירותים
רבים לקהילה ,ביניהם :קליטת כלבים וחתולים נטושים
ומציאת בתים מאמצים עבורם ,מרפאה וטרינרית במחירים
נוחים ,פנסיון לחיות מחמד ומחלקה לחינוך להומאניות.
עוד פועלת האגודה במישור הפרלמנטרי במטרה לקדם
חוקים לרווחת בעלי החיים וברשותה אורווה מרווחת שבה
משוקמים סוסים וחמורים שסבלו מהתעללות או מהזנחה.

אגודת צער בעלי חיים בישראל

עיקור וסירוס

חתולים חסרי בית
פרטים לתרומות
פעילותה הענפה של האגודה לרווחת בעלי החיים
מתאפשרת הודות לתרומות .אנא עזרו לנו לעזור להם.
תרומות ניתן להעביר באמצעות כרטיס אשראי באתר
האינטרנט של האגודה ( )www.spca.co.ilאו בטלפון
.03-5136500
המחאות לפקודת “אגודת צער בעלי חיים בישראל” ניתן
לשלוח בדואר לכתובת :אגודת צער בעלי חיים בישראל,
רחוב הרצל  159תל אביב .6810121
העברה בנקאית :אגודת צער
בעלי חיים בישראל ,מספר
עמותה .580000156 :בנק
מרכנתיל דיסקונט בע”מ ,שד’
ירושלים 16א’ תל אביב-יפו.
סניף ,653 :מספר חשבון:
.1066

הטיפול בחתולי הרחוב (או כפי שאנו
מעדיפים לקרוא להם  -חתולים חסרי בית)
ובעיית ההתרבות הבלתי מבוקרת שלהם
עולה לאחרונה שוב ושוב על סדר היום
הציבורי בתקשורת ואף בבית הנבחרים.
רבים אינם יודעים כי אנו ,בני האדם ,בייתנו
את החתולים לפני אלפי שנים ,והפכנו אותם
מחיית בר לחיה מבויתת .תהליך הביות פגע
באופן משמעותי ביכולתם של החתולים
לשרוד ברחוב ,ומכיוון שאנו אחראים למצב
זה ,על כולנו מוטלת האחריות לשלומם
ולבריאותם והחובה לטפל בהם באופן
שיוביל לחיים במינימום סבל.

החיים ברחוב

בישראל חיים כיום מיליוני חתולים ברחוב  -תוצאה של אי
אחריותם של בני אדם הנותנים לחתולתם להמליט ונוטשים
ברחוב את הגורים שנולדו.
חתולה לא מעוקרת המתרבה באופן לא מבוקר יכולה
להמליט פעמיים בשנה .בתוך שנים ספורות ימליטו היא
וצאצאיה עשרות אלפי גורים ,וכולנו יודעים איזה גורל נורא
מחכה להם ברחוב :רעב ,מחלות ,תנאי מזג אוויר קשים,
פציעות כתוצאה מתאונות או מהתעללות על ידי בני אדם
אכזריים ,קטטות עד זוב דם ביניהם ,הרעלות ועוד .אפילו
חתכים קטנים או פצעים חודרניים קלים יכולים ,ללא טיפול
רפואי הולם ,להוביל למוות בייסורים.
לצערנו ,רוב החתולים חסרי הבית לא ימותו מזקנה.

חתול אחד היום זה 27,897
חתולים ברחוב בתוך  5שנים.
וברחוב אין חתולים מאושרים.
ואילו זכרים מסורסים הופכים תוקפניים פחות ומנהלים
פחות קרבות ביניהם.
כדי למנוע את ריבוי אוכלוסיית החתולים ואת סבלם ,מומלץ
ליצור קשר עם המחלקה הווטרינרית במקום מגורכם.
רשויות רבות מציעות ניתוחי עיקור וסירוס בחינם ,והשירות
כולל את לכידת החתולים והחזרתם למקום המוכר להם
לאחר הניתוח ,כפי שמורה החוק.

מרפאת האגודה

אגודת צער בעלי חיים בישראל מתמודדת מדי יום עם
בעיית ריבוי היתר של בעלי חיים חסרי בית .איננו רואים
בעיקור ובסירוס פיתרון קסם לבעיה זו ,אך ניתוחים אלה
הנם הכרחיים להקטנת הסבל של החתולים חסרי הבית.
מסיבה זו אנו מבצעים במרפאה הווטרינרית שלנו ניתוחים
אלה ,כמו גם חיסונים וטיפולים נוספים לחתולי הרחוב
ולבעלי החיים הביתיים ,במחירים נוחים.
אם גם אתם מודעים לסבלם של החתולים החיים בקרבת
ביתכם ,מאכילים אותם ומטפלים בהם ,אנא תדאגו לעקר
ולסרס אותם.

מה עושים?

האכלה של קבוצות חתולים ברחוב על ידי אנשים טובים
היא נהדרת אך אינה מספיקה .על מנת שנשפר את איכות
חיי החתולים ונצמצם באופן משמעותי את ריבוי היתר
שלהם ,יש למלא מספר תנאים חשובים :הקפדה על סביבה
נקייה לפינות ההאכלה שלהם ,שיתוף פעולה והסכמה של
השכנים (שאם לא כן  -עוינותם יכולה להיות מופנית כלפי
החתולים) ,מעקב אחר חתולים חדשים המצטרפים לקבוצה
ודאגה לבריאות הקבוצה כולה באמצעות חיסונים ,טיפול
רפואי בעת הצורך וכמובן עיקורים וסירוסים.

מעקרים ומסרסים

עיקור וסירוס הם ניתוחים פשוטים המתבצעים בהרדמה
כללית וההחלמה מהם מהירה .ניתוחים אלה מונעים מחלות
שונות ,מאריכים את תוחלת החיים של החתולים ,משפרים
את איכות חייהם ומצמצמים את אוכלוסיית החתולים
המתרבה באופן לא מבוקר ,וכך למעשה נמנעת הולדה של
גורים הנידונים מראש לחיים מלאי סבל ,סכנות וייסורים
ברחוב .בנוסף לכך נקבות מעוקרות אינן מושכות זכרים,

המרפאה הווטרינרית של האגודה פתוחה  7ימים בשבוע
בדיקות כלליות | כל סוגי החיסונים | בדיקות מעבדה |
שבבים אלקטרוניים | ייעוץ והדרכה | טיפולי שיניים |
עיקורים וסירוסים
ניתן להגיע למרפאה במהלך שעות הפעילות של האגודה
ללא קביעת תור .ניתוחים יש לתאם מראש בטלפון.
לפרטים ולקביעת תור לניתוחים אנא התקשרו.*4553 :
* חתולים חסרי בית שיעוקרו ויסורסו יעברו קטימה של האוזן

