
 דבר יושבת הראש

חברים יקרים,

בימים אלה מציינת אגודת צער בעלי חיים 
בישראל-תל אביב 80 שנים להיווסדה; 80 
שנים של פעילות אינטנסיבית למען רווחתם 
של בעלי החיים בישראל, המתבצעת הודות 
המסורים,  ולמתנדבים  העובדים  לצוות 
התורמים  הטובים  לאנשים  והודות 

להגשמת מטרות האגודה.
בדרך  שאנו  בטוחה  אני  אך  ארוכה,  והדרך  רבה  עוד  המלאכה 
חלקם  מרגשים,  ברגעים  מלאה  הייתה  החולפת  השנה  הנכונה. 
בעל  עמד  מהם  אחד  כל  כשמאחורי  מאושרים,  וחלקם  עצובים 
חיים וסיפורו המיוחד. המאמצים המשותפים שאנו עושים מביאים 
לתוצאות מבורכות, ואני גאה להציג בפניכם חלק מן הפעילויות ומן 

ההישגים של שנת תשס"ז.
אני מודה מעומק לבי לכל מי שלקח חלק והצטרף למשפחת אגודת 
צער בעלי חיים בישראל, ומאחלת לכם ולכל בעלי החיים שנה מלאה 

ברגעים מאושרים.

הילמה שמושקוביץ
יו"ר )מתנדבת(

אגודת צער בעלי חיים בישראל-תל אביב

 שנת בריאות

המרפאה הווטרינרית של האגודה פתוחה לקהל הרחב שבעה 
במחירים  שונים  וטרינריים  שירותים  ומספקת  בשבוע,  ימים 
בסבסוד  רבים  משאבים  השקענו  האחרונות  בשנים  נמוכים. 
למנוע  במטרה  ולחתולים,  לכלבים  וסירוס  עיקור  ניתוחי 
כמו  נטושים.  חיים  בעלי  של  יתר  וריבוי  רצויות  לא  המלטות 
החקלאות  משרד  שיזם  המבצע  עם  פעולה  משתפים  אנו  כן 
ניתוחים אלה במחיר  ואנו מסבסדים  ולסירוס כלבים,  לעיקור 
הנמוך עוד יותר מהמחיר המומלץ. במסגרת מבצע זה ניתחנו 
ואנו  כלבים,  מ-170  למעלה  האחרונים  החודשים  בארבעת 

תקווה כי המבצע המבורך יימשך לאורך זמן. 

 עיקור וסירוס חתולים: 80 ש"ח
 עיקור כלבות: 180 ש"ח 

 סירוס כלבים זכרים: 150 ש"ח
התקשרו עוד היום לקביעת תור 

לניתוחים חיוניים אלה. 
טלפון: 1599-50-2005

 שנת רווחה

בחודש יוני האחרון פנינו אליכם, חברים, ידידים, מתנדבים ותורמים, 
הנאלצים  לכלבים  רווחה  חצרות  להקמת  סיוע  לקבל  במטרה 
לשהות בהסגר. על-פי החוק, כלבים נטושים חסרי שבב אלקטרוני 
והיסטוריה רפואית מוכחת חייבים להימצא בהסגר לתקופה של 30 
יום לפני מסירתם לאימוץ. עלות הפרויקט הייתה כ-70,000 ש"ח, 

ומחצית מהסכום הושג בעזרתכם, אנשים נפלאים.
בניית החצרות הסתיימה באמצע אוגוסט 2007, ושחרור הכלבים 
לחצר יצר התרגשות רבה בקרב העובדים והמתנדבים. בקרוב 

נזמין את כולכם לטקס הנחת שלט התודות לתורמים. 
אנו מודים לכם על התרומות הנדיבות, המאפשרות לנו להעניק 

תנאים טובים יותר לבעלי החיים בבית המחסה.

 שנה של אהבה

במהלך השנה שחלפה מצאנו בתים חמים עבור למעלה מ-1600 
האימוץ  יועצי  שלנו.  המחסה  בבית  ששהו  נטושים  חיים  בעלי 
לבית  יגיע  חיים  בעל  שכל  לכך  דואגים  האגודה  של  המנוסים 
המשפחות,  עם  ארוכה  שיחה  כולל  התהליך  ביותר.  לו  המתאים 
הצדדים,  שני  בצורכי  בהתחשב  למשפחה  החיים  בעל  התאמת 

הדרכה והכוונה, כדי שבעלי החיים ייהנו מפרק ב מוצלח ומפנק.
שעות  את  שהארכנו  ומאז  בשבוע,  ימים  שבעה  פועלת  האגודה 
השעה  עד  השבוע  ובסוף   21:30 השעה  עד  חול  )בימי  הפעילות 

14:00( עלה מספר האימוצים באופן ניכר. 
הנטושים,  החיים  מבעלי  לאחד  חם  בית  לתת  לכם  אנו ממליצים 
ולקבל את השנה החדשה עם חבר חדש שיעניק לכם הרבה חום 

ואהבה.

חתולים וכלבים הם לא החוסים היחידים באגודה; אנו קולטים סוסים 
ומשקיעים  פושעת  ומהזנחה  קשה  מהתעללות  שסבלו  וחמורים 
מאמצים לשקמם בעזרת אנשי מקצוע מנוסים. רשויות וטרינריות רבות 
בארץ החלו לשתף עמנו פעולה ולהחרים את בהמות המשא המסכנות 

מידיהם של עבריינים המעבידים אותן בפרך. 
מציאת בית חלופי הולם לסוסים ולחמורים הנה משימה לא פשוטה, 
ולשם כך אנו נוסעים ברחבי הארץ על מנת לבדוק כי האנשים המעוניינים 
לאמץ את בעלי החיים האלה אכן יכולים להעניק להם טיפול מקצועי. 
אנו מאמינים כי הרף הגבוה והתנאים המחמירים שהצבנו ימנעו את 

חזרתם של הסוסים והחמורים למעגל הסבל.

יועצי האימוץ של האגודה. מימין: דימה וילוובסקי, כנרת בהר, דוד אוחיון

 שנת חופש

בתמונה: חמורים שהוחרמו על ידי עיריית תל אביב, עברו שיקום באגודה והועברו לקיבוץ גבע, שם הם חיים 
לצד בריכות הדגים האורגניות.



 אגודת צער בעלי חיים בישראל-תל אביב

כתובת: רחוב הרצל 159 תל אביב 68101

טלפון: 1599-50-2005

פקס: 03-5185889

www.spca.co.il :אתר אינטרנט

info@spca.co.il :דואר אלקטרוני

שעות פעילות

ימים א-ה: 21:30-08:00

יום ו: 14:00-08:00

שבת: 14:00-11:00

צער  למניעת  פועלת  אביב  בישראל-תל  חיים  בעלי  צער  אגודת 
וסבל מבעלי חיים. שערי האגודה פתוחים בכל שעה לכל בעל חיים 
הזקוק למקלט ולהגנה. המתקנים המודרניים של האגודה מעניקים 
לרווחתם.  ביותר  הנוחים  התנאים  את  החוסים  החיים  לבעלי 
בבעלי  והתעללויות  התאכזרויות  נגד  למאבקים  שותפה  האגודה 
למנוע  במטרה  ולעיקור  לסירוס  המודעות  להגברת  ופועלת  חיים 

ריבוי יתר של בעלי חיים לא רצויים.

שירותי האגודה
 מרפאה וטרינרית במחירים מסובסדים

 חילוץ ואיסוף בעלי חיים במצוקה
 שירותי פנסיון לחיות מחמד

 חינוך והדרכה

תמיכה  מקבלת  ואינה  רווח,  מטרות  ללא  עמותה  הינה  האגודה 
ועד  על-ידי  מנוהלת  היא  ציבוריים.  או  ממשלתיים  מגורמים 
מתנדבים ותקציביה מגיעים מתרומות, דמי חבר והכנסות תמורת 

שירותים וטרינריים ופנסיון. 

פרטים לתרומות
מספר עמותה: 580000156

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

תרומות באמצעות כרטיסי אשראי ניתן לבצע בטלפון 1599-50-2005 
www.spca.co.il/ssl/donate.asp :או באתר האגודה

חיים  בעלי  צער  אגודת  לכתובת:  בדואר  לשלוח  ניתן  המחאות 
בישראל-תל אביב, רחוב הרצל 159 תל אביב 68101

 שנה בטוחה

האגודה  של  ה-CATנועים  יחידת 
במטרה   ,2001 בשנת  הוקמה 
לחלץ ולסייע במהירות האפשרית 
ראש  לקראת  במצוקה.  לחתולים 
השנה קיבלו החתולים חסרי הבית 
של גוש דן מתנה נפלאה: קבוצת 
היבואניות  אחת  אבניר,  עופר 
דו- רכב  לכלי  בישראל  הגדולות 
ואופנועי  טרקטורונים  גלגליים, 
ה-CATנועים  ליחידת  תרמה  ים, 
אופנוע חדש מסוג קימקו ניו דינק 

200i, שישמש כניידת חילוץ.
בישראל חיים כ-2 מיליון חתולים 
חרפה  לחיי  שנידונו  בית,  חסרי 
מקבלים  אנו  יום  מדי  ברחוב. 
שנפגעו  לחתולים  לסייע  קריאות 
ולחלץ  מהתעללות,  או  מתאונות 
שונים  הלכודים במקומות  אחרים 

ונמצאים במצבים קשים. 
אנו מודים לקבוצת עופר אבניר על תרומתה, שבעזרתה נוכל למנוע 

צער וסבל מתמשך מחתולים ברחובות גוש דן. 
טלפון מוקד החירום באגודה: 1599-50-2005 

 שנה הומאנית

ביותר  החשובות  המטרות  אחת 
היא  חיים  מבעלי  וסבל  צער  למניעת 
החינוך  מחלקת  להומאניות.  החינוך 
שלנו מארחת במתחם האגודה קבוצות 
של ילדים ובני נוער, ומעבירה פעילויות 
קהילתיים  במרכזים  ספר,  בבתי 
כגון  ערכים  שבמרכזן  נוער,  ובתנועות 
נתינה  אחריות,  אמפתיה,  סובלנות, 

וכיבוד הטבע והסביבה. 
לילדים,  מיוחד  עיתון  השקנו  בנוסף, 
הרך  לגיל  סופרים  עם  מפגשים  ערכנו 
לטיפול  מרכז  לפתוח  עומדים  ואנו 
מטפלים  עם  חיים  בעלי  באמצעות 

מקצועיים ומנוסים. 
ופרויקטים  אלה  חינוכיים  פרויקטים 
יכולים  תכנון  הנמצאים בשלבי  נוספים 
לתרומות,  הודות  ורק  אך  להתקיים 
ולכן כל תרומה למען חינוך דור העתיד 

תתקבל בברכה.

עיתון אגודת 
צער בעלי חיים 

בישראל, תל אביב

המצפים והמאמצים
כל הכללים לאימוץ מוצלח

בשער: חני וסויה נחמיאס

”לגדל בעל חיים זו מתנה אמיתית“

יוצאת לחופשי
סיפורה של מאמי האתון

וגם...
קומיקס, שעשועונים ופרסים

של

בשער: חני וסויה נחמיאס

”לגדל בעל חיים זו מתנה אמיתית“
המסר חנישל
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