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ניוזלטר - פסח תשע"ד
  

אגודת צער בעלי חיים בישראל ע"ר
ארבעה אחים ממתינים לבית חם

  

 

חכם - אנג'לינה
מעבר לדירה קטנה יותר גרם
לבעלים של אנג'לינה, כלבה
מעורבת בצבע שחור-חום בת 7
שנים, לנטוש אותה. אנג'לינה היא
כלבה עם המון חכמה וניסיון חיים,
היא ממושמעת, יודעת פקודות
בסיסיות, מחונכת לצרכים ורגילה
לגור בדירה. כעת כל מבוקשה
הוא לקבל הזדמנות נוספת עם

משפחה חמה ואוהבת.

  

 

רשע - ניק 
ניק, חתול מעורב יפהפה ומרשים
בן 8 חודשים, זקוק למישהו שייתן
לו ביטחון ויבין שצריך לתת לו זמן
כדי לרכוש את אמונו. בהתחלה
הוא קצת חושש ולכן עלול לשרוט,
אבל אנחנו יודעים שלא באמת
מדובר בחתול עם אופי רע, אלא
בחתול סקרן ומתלטף שזקוק
לתנאים קצת יותר רגועים
ושקטים לעומת אלה שהוא חווה

בחתולייה.

  

 

תם - לורד 
לורד, כלב מעורב בן שנה
וחודשיים בצבע לבן עם כתמים
שחורים ועין אחת כחולה, ממתין
לבית חם כבר כמה חודשים. הוא
ממש לא מודע לגודל הפיסי ולכוח
שלו ועדיין מתנהג כמו גור, אופיו
חברותי, הוא אוהב לשחק עם
צעצועים ומסתדר היטב עם כלבים
אחרים. הוא ישמח להגיע לבית
חדש, רצוי עם בעלים שיוכלו

להוציא אותו לטיולים ארוכים.

  

 

זה שאינו יודע לשאול - טייסון 
טייסון, כלב רועים מעורב גדול
ומרשים בצבע לבן עם כתמים
חומים, נמסר לאגודה כשהיה גור
צעיר בן שלושה חודשים. מאז
חלפו שבעה חודשים וטייסון בעל
העיניים הירוקות השובות עדיין
ממתין לבית חם. הוא שובב, בעל
שמחת חיים, אוהב לשחק עם
כלבים אחרים, והחיוך הקבוע
שעל פניו יכניס המון אושר לכל

משפחה שתאמץ אותו.

לבעלי חיים נוספים לאימוץ לחץ כאן

עזרו לנו לעזור להם
  

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

אנא עזרו לנו לעזור להם.
  

חברים יקרים, 
  

כמדי שנה לקראת חג הפסח, אנו שמחים לשלוח אליכם את הניוזלטר המסורתי שלנו, המסכם את
פעילות האגודה בחודשים האחרונים.

  

אווירת ההתחדשות האביבית מורגשת גם אצלנו באגודה, עם סיום שיפוץ הלובי והמרפאה הווטרינרית
ובניית הרמפה בכניסה למתחם המיועדת להנגשת המקום עבור נכים. פרויקט זה, פרי תכנון משרד
האדריכלים עצמון אדריכלים ושות', יצא לפועל הודות לתרומתם של אנשים אדיבים, ואנו בטוחים כי
המתקנים החדשים והמרפאה המודרנית יאפשרו לנו להעניק שירות מקצועי לקהל הרחב וטיפול מיטבי

לבעלי החיים.
  

עונת האביב, המתאפיינת בהתעוררות הטבע, מזמנת גם המלטות של בעלי חיים, ביניהם המוני גורי
חתולים הנולדים ברחוב או ננטשים באכזריות לאחר המלטה של חתולת בית לא מעוקרת. כדי למנוע
המלטות לא רצויות ולצמצם את סבלם של הגורים האומללים, אנא שימו לב לחתולים חסרי הבית
שבסביבתכם ובמידת הצורך צרו קשר עם הרשות המקומית, שאחראית על עיקור וסירוס החתולים, או

התקשרו אלינו לבירור פרטים על אודות ביצוע הניתוחים במרפאה שלנו.
  

את משמעות היציאה מעבדות לחירות אנו חווים בכל יום באגודה עם הסוסים והחמורים שאותם אנו
משקמים לאחר שעברו התעללות והזנחה מצד בעליהם, ואין מאושרים מאתנו כאשר אחד מהם מסיים
תהליך שיקום ארוך ואנו מוצאים עבורו בעלים אחראיים. לצערנו, בעיית הסוסים והחמורים רחוקה מאוד
מפתרון, וזאת בשל אזלת ידן של הרשויות, מודעות נמוכה ומחסור בתקציבים ובכוח אדם, ואנו ממשיכים

להפעיל לחץ על הגופים השונים כדי שטיפול הרשויות בבעלי חיים אלה יהיה מהיר ויעיל.
  

למאמצינו למצוא בתים חמים לחתולים ולכלבים הנטושים המגיעים לאגודה הצטרפו לאחרונה שתי
יוזמות חדשות: האחת של חברת ההפקות zipipro, שהתנדבה להפיק סרטוני וידאו לבעלי החיים, בהם

תוכלו לצפות בעמוד היו טיוב שלנו, באתר האינטרנט ובעמוד הפייסבוק. 
  

היוזמה השנייה שייכת לשדר הרדיו הפופולארי אליקו, המגיש את התוכנית
"ערב ים תיכוני" ברדיו לב המדינה (91FM). לקראת פסח מוציא אליקו אוסף
להיטים חגיגי, "אליקו 8 - אוסף הזהב", שכל הכנסותיו ייתרמו לאגודה.
האוסף החדש, אותו ניתן לרכוש בחנויות המוסיקה וברשתות סטימצקי וצומת
ספרים, כולל את 20 הלהיטים הגדולים ביותר במוזיקה הים תיכונית כיום.
בקרוב יתקיים ברדיו לב המדינה יום שידורים מיוחד, אשר במסגרתו התחנה,
שמהווה את הבית החם של המוזיקה המזרחית, תעודד את מאזיניה להעניק

בית חם לכלבים ולחתולים השוהים באגודה.
אנו רוצים להודות מקרב לב לאנשי zipipro, לאליקו ולכל צוות תחנת הרדיו על עזרתם ותמיכתם

באגודה. 
  

בברכת חג שמח,
  

צוות אגודת צער בעלי חיים בישראל

  

 

אתר האגודה לילדים
  

לפני כחודשיים השיקה האגודה אתר
אינטרנט לילדים, המהווה פלטפורמה נוספת
להעלאת מודעות ולהעברת מסרים חשובים
בתחום רווחת בעלי החיים לילדים ולבני נוער.
האתר החדש כולל מידע על האגודה,
פעילותה ובעלי החיים בהם היא מטפלת,
לצד חדשות, כתבות מעשירות וסרטוני וידאו,
תכנים הקשורים לאימוץ אחראי, מגזין מקוון,

  

 

חוקים חדשים ביוזמת האגודה
  

אגודת צער בעלי חיים בישראל פועלת שנים
רבות במישור הפרלמנטרי במטרה ליזום
חוקים לרווחתם של בעלי החיים. בשנה
שעברה עבר בכנסת חוק ביוזמת האגודה,
לפיו על בעלים של כלבים לא מסורסים או
מעוקרים לשלם אגרה שנתית גבוהה יותר,
וזאת במטרה לעודד אותם לעקר או לסרס
את כלביהם. לאחרונה אושרה בקריאה
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פרטים לתרומות: 
תרומות ניתן להעביר באמצעות כרטיס
אשראי בטלפון (4553*, 03-5136500) או

באתר האינטרנט של האגודה.
  

המחאות לפקודת “אגודת צער בעלי חיים
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. 
לפרטים על אודות ייעוץ משפטי למעוניינים
בכתיבת צוואה, ניתן להתקשר למשרדי

האגודה.
 

  

שיקום סוסים וחמורים
  

אנו מזמינים אתכם להיכנס לפנסיון
הסוסים והחמורים הווירטואלי שלנו, שבו
תוכלו להכיר את הסוסים והחמורים
המקסימים, שסבלו מהתעללות ממושכת
ומהזנחה פושעת, ולאחר שהגיעו לאגודה
עברו שיקום על ידי הצוות המסור שלנו

ויצאו מעבדות לחירות. 
בפנסיון תוכלו לקרוא על החילוצים ועל
תהליכי השיקום וגם לאמץ באופן וירטואלי
כל בעל חיים שסיפורו נגע ללבכם.
תמיכתכם האדיבה תסייע לנו לעמוד
בהוצאות הגבוהות של האכלת הסוסים

והחמורים ושל הטיפול הרפואי בהם. 
 

  

המלצות על ספרים וסרטים, טיפים לעבודות
בבית הספר, סדרות קומיקס, קישורים
למשחקים ואזור מיוחד המוקדש לאיכות
הסביבה. אתר האגודה לילדים, שהוא
הראשון מסוגו בישראל, פועל במקביל לאתר
האינטרנט של האגודה, ומספק מידע עשיר
בצורה ידידותית ובגובה העיניים, דבר חשוב
ומשמעותי, במיוחד בעידן הנוכחי, שבו ילדים
ובני נוער חשופים למידע אין סופי, שאינו

תמיד מתאים להם.
  

טרומית הצעת חוק חדשה ביוזמת האגודה,
לפיה ארגונים למען בעלי חיים, כלביות
עירוניות ומתקנים מוגנים יוכלו למסור לאימוץ
כלב או חתול רק לאחר שעבר ניתוח עיקור או
סירוס - מדיניות אותה מנהיגה האגודה כבר
עשרות שנים. אנו מאמינים כי חוק זה ייטיב
עם בעלי החיים, יצמצם את מספר ההמלטות
הלא רצויות ואת כמות ההמתות, יביא לביצוע
אימוצים בצורה אחראית ויסייע ליצירת
מדיניות אחידה בנושא זה בכל הגופים

הרלוונטיים.

  

 

רגשות שצריך לכבד
  

מתוך אמונה כי חינוך דור העתיד הוא
המפתח ליצירת חברה מוסרית, המגלה
סובלנות ויחס הומאני גם כלפי בעלי החיים,
מפעילה האגודה במשך שנים ארוכות את
המחלקה לחינוך להומאניות. מחלקה זו
מעבירה מדי שנה מאות פעילויות חינוכיות
לקבוצות מכל הגילים והמגזרים, המתקיימות

במתחם האגודה או במוסדות שונים. 
לאחרונה הפיקה מחלקת החינוך וידאו קליפ
לשיר "רגשות שצריך לכבד", שנכתב במיוחד
על ידי הראפר ג'מיל נפאר בעברית ובערבית.
בקליפ, שהופק במטרה להעלות מודעות
בקרב ילדים ובני נוער בצורך לכבד את בעלי
החיים ואת רגשותיהם ולמנוע מקרי
התעללות, מצולמים ילדים יהודים וערבים
מעמותת "חינוך לפסגות" ביפו ברגעים

מרגשים שחוו עם בעלי החיים באגודה. 
לפרטים נוספים על פעילויות החינוך צרו

עמנו קשר בטלפון: 4553*.

  

 

מרפאה מודרנית
  

במרכז השיפוץ שנערך לאחרונה באגודה
עמדה המרפאה הווטרינרית שלנו, המספקת
שירותים וטרינריים לכלבים ולחתולים של
הקהל הרחב ומטפלת בכל בעלי החיים

החוסים באגודה. 
המרפאה שלנו עומדת כיום בסטנדרטים של
בית חולים וטרינרי ומעניקה לחיות המחמד
ולבעליהן טיפול מיטבי ושירות מקצועי
בתנאים הטובים ביותר. היא כוללת אזור
מיוחד לקבלת קהל, שני חדרי ניתוח, חדר
רנטגן, מעבדה, חדר הכנה לניתוח, חדר
אשפוז וחדר התאוששות, ומצוידת בציוד
מתקדם כגון מכונת רנטגן ומכונת הרדמה

בגז המיועדת לביצוע ניתוחים שונים.
גם אתם מוזמנים ליהנות משירותי
המרפאה, המציעה את כל השירותים
הווטרינריים במחירים נוחים, כולל בדיקות,
חיסונים, טיפולים דנטליים וניתוחי עיקור
וסירוס, המבוצעים על ידי הווטרינרים

המנוסים שלנו.
  

______________________________________________________________________________________________________
  

כתובת: הרצל 159 תל אביב 68101 | טלפון: 4553*, 03-5136500 | פייסבוק: www.facebook.com/spcail | אתר: www.spca.co.il | דוא”ל:
 info@spca.co.il

  

להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן
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