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המרפאה הווטרינרית של האגודה פתוחה שבעה ימים בשבוע 

בדיקות כלליות • כל סוגי החיסונים • בדיקות מעבדה • שבבים אלקטרוניים 
נוחים במחירים  וסירוסים  עיקורים   • שיניים  טיפולי   • והדרכה  ייעוץ   •

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

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 או באתר 

.(www.spca.co.il) 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.
להתקשר  ניתן  צוואה,  בכתיבת  למעוניינים  משפטי  ייעוץ  אודות  על  לפרטים 

למשרדי האגודה.

אגודת צער בעלי חיים בישראל, אשר הוקמה בשנת 1927 ומציינת השנה 87 
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 
“אימוץ  הנקרא  האגודה תהליך  בנתה  רב השנים  ניסיונה  מתוך  אימוץ.  מדריכי  של 
היא  מטרתו  זה.  בתהליך  הכרוכות  המחויבות  ואת  האחריות  את  המדגיש  אחראי”, 
ליצור התאמה מקסימלית בין המאמץ לבין בעל החיים, וזאת כדי שבעל החיים יגדל 

בביתו החדש במשך כל ימי חייו. 

האגודה מספקת שירותים שונים שבעה ימים בשבוע: 

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

וחמורים לאחר שסבלו מהתעללות ומהזנחה.

סידור  מצאתם  ולא  לחופשה  יוצאים 
מתאים לכלב או לחתול? 

פנסיון האגודה ישמח לארח את חיית המחמד 
שלכם עד שובכם במחיר נוח במיוחד. 

האגודה  בפנסיון  והחתולים השוהים  הכלבים 
נהנים ממזון איכותי, מהשגחה וטרינרית ומתשומת 
הלב של צוות העובדים והמתנדבים, ובעלי חיות 

המחמד יכולים לצאת לחופשה בראש שקט.

בואו לבקר אותנו

מחלקת החינוך להומאניות מעבירה פעילויות חינוכיות 
ובמוסדות  האגודה  במתחם  הגילים  מכל  לקבוצות 
שונים. הסיורים המודרכים כוללים הסברים, משחקים, 
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.

שיקום סוסים וחמורים 
לצערנו, גם במאה ה-21 סוסים וחמורים רבים סובלים מהזנחה ומהתעללות. בעליהם 
מעבידים אותם מעבר לגבול יכולתם, מאכילים אותם במזון לא מתאים, מזניחים את 
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 
יקר  בתהליך  מדובר  מכך  כתוצאה  מקיפים.  רפואיים  וטיפולים  מזון  עבור  גדולות 
מאוד, שאותו אנו יכולים להוציא אל הפועל הודות לתרומות המתקבלות באגודה.

כדי לוודא שהסוסים והחמורים לא ישובו למעגל 
הסבל, כל פנייה לאימוצם נבדקת על ידי האחראי 
על האורוות, והם מועברים אך ורק לגורמים בעלי 

ניסיון הנמצאים תחת פיקוח וטרינרי.

לפרטים נוספים היכנסו לפנסיון הסוסים והחמורים 
הווירטואלי באתר האינטרנט של האגודה. 

דבר יו”ר האגודה

ספטמבר 2014, תשרי תשע”ה

חברים יקרים,

על  מעמיקה  הסתכלות  מזמנת  שנה  של  תחילתה 
השנה שחלפה. פעילות האגודה והישגיה במגוון רחב 
של תחומים ממלאים אותי בסיפוק וכן באופטימיות 

לגבי השנה החדשה הבאה עלינו לטובה.

לבעלי  בסיוע  מרכזי  תפקיד  האגודה  עצמה  על  נטלה   1927 בשנת  הקמתה  מאז 
החיים בישראל ובמניעת צער וסבל. המחויבות שלנו למטרות אלה באה לידי ביטוי 
בשנה האחרונה בפעילות השוטפת של כל מחלקות האגודה, בקליטת מאות כלבים 
ובשיקום  במצוקה  חיים  בעלי  בחילוץ  בתים מאמצים,  במציאת  נטושים,  וחתולים 
סוסים וחמורים שסבלו מהתעללות ומהזנחה, כמו גם בפרויקטים שונים להעלאת 

מודעות הציבור לנושאים הקשורים לרווחת בעלי החיים.

ואכן, השנה שחלפה היתה עמוסה בעשייה: במישור הפרלמנטרי יזמנו חוק חדש אשר אושר 
בקריאה טרומית בכנסת, שלפיו כלבים וחתולים יימסרו לאימוץ בכל הארגונים והמתקנים 
רק לאחר שעברו עיקור או סירוס. השקנו אתר אינטרנט מיוחד לילדים ולבני נוער ובו 
שלנו  הפייסבוק  ובעמוד  האינטרנט  באתר  ויזמנו  החיים,  בעלי  מעולם  עשירים  תכנים 
קמפיינים להמרת מנהג הכפרות במתן תרומה, לעידוד אימוץ גורי חתולים לאחר עונת 

ההמלטה באביב ולאימוץ כלבים גדולים גם על ידי אנשים המתגוררים בדירות קטנות. 

נוסף למאות הפעילויות החינוכיות שנערכו במהלך השנה, מחלקת החינוך להומאניות 
ליחידת  לימודים  יזמה תוכנית  חולון,  של האגודה העבירה סדרת הרצאות בסינמטק 
שני  ויצרה  לתלמידים  מאלף  תעודת  הענקת  בשילוב  כלבים  בגידול  מעשית  בגרות 
קמפיינים המלווים בקליפים - האחד להדגשת הצורך בכיבוד רגשות בעלי החיים והשני 
לכבוד ט”ו באב, ובמרכזו הכלבים והחתולים הנטושים הזקוקים אף הם לאהבה ולחום.   

במהלך השנה צָיינו את יום בעלי החיים הבינלאומי במתן הטבות במרפאה הווטרינרית 
שלנו וקיימנו כמה ימי אימוץ חגיגיים, שהבולט ביניהם היה במסגרת שיתוף פעולה עם 
שדרן הרדיו אליקו ותוכניתו “ערב ים תיכוני”, המשודרת ברדיו לב המדינה. עם תחילתו 
של מבצע “צוק איתן” התגייסה האגודה למען תושבי הדרום וחיילי המילואים וקלטה את 

בעלי החיים שלהם בפנסיון, ללא תשלום. 

על  באגודה  שאומצו  לכלבים  הפעם  להקדיש  בחרנו  שלנו  המסורתי  השנה  לוח  את 
אני סבורה  הילדים לכלבים.  בין  ולקשר המיוחד שנרקם  ילדים  ידי משפחות בעלות 
שהתמונות היפהפיות, המשקפות את האושר הגדול שמביא בעל חיים לכל בית, מדברות 

בעד עצמן, וכל אחת מהן שווה לפחות אלף מילים.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות מעומק לבי לצלמת שירן כרמל ולמעצבת הגרפית שירה 
ו”אנסול”,  “סולאנו”  ולחברות  השנה,  לוח  ליצירת  בהתנדבות  התגייסו  אשר  לאוטמן, 
שתרמו להפקתו. כמו כן ברצוני להודות לפנינה רוזנבלום, התורמת מזון לבעלי החיים 
באגודה ממותגי המזון היבש לכלבים ולחתולים שבבעלותה. כל מעשה התנדבות וכל 

תרומה, קטנה כגדולה, מסייעים לנו להמשיך בפעילותנו החשובה לרווחת בעלי החיים.

שתהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת, שנה של חמלה, אהבה ושלום. 

הילמה שמושקוביץ
יו”ר )מתנדבת(

אגודת צער בעלי חיים בישראל 

• קליטת בעלי חיים נטושים ומציאת
   בתים מאמצים 

• מרפאה וטרינרית הפתוחה לקהל הרחב

מל
כר

רן 
שי

ג, 
בר

צנ
ור

שו
ם 

חיי
ה: 

ד ז
מו

בע
ם 

מי
לו

צי

• חילוץ בעלי חיים במצוקה ואיסופם 
• שירותי פנסיון לחיות מחמד

• מחלקת חינוך להומאניות
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 kids.spca.co.il האתר לילדים:   |  www.spca.co.il אתר האגודה: 

7 יח6 יז5 טז4 טו3 יד2 יג1 יב

14 כה13 כד12 כג11 כב 10 כא9 כ8 יט

21 ב20 א19 ל18 כט17 כח16 כז15 כו

28  ט27  ח26 ז25 ו24 ה23 ד22 ג

שוהדגבא

פברואר 2015
שבט - אדר תשע”ה

ראש השנה 
לאילנות

f



עופרי שפע עם מיני

כי יש מי שדואג לחיית המחמד שלך

בחסות

הרצל 159 תל אביב | טלפון: 4553*, 03-5136500 | פקס: 03-5185889 
אגודת צער בעלי חיים בישראל
14:00-11:00 שבת:   ,14:00-8:00 ו:   ,20:00-8:00 א-ה:  פתיחה:  שעות 

info@spca.co.il דוא”ל:   | בישראל  חיים  בעלי  צער  אגודת 
 kids.spca.co.il האתר לילדים:   |  www.spca.co.il אתר האגודה: 

שוהדגבא

7 טז6 טו5 יד4 יג3 יב2 יא1 י

14 כג13 כב12 כא11 כ 10 יט9 יח8 יז

21 א20 כט19 כח18 כז17 כו16 כה15 כד

28  ח27  ז26 ו25 ה24 ד23 ג22 ב

31 יא30 י29 ט

מרץ 2015
אדר - ניסן  תשע”ה

שושן פוריםפוריםתענית אסתר

f



אגם פפל עם זואי

כי יש מי שדואג לחיית המחמד שלך

בחסות

info@spca.co.il דוא”ל:   | בישראל  חיים  בעלי  צער  אגודת 

הרצל 159 תל אביב | טלפון: 4553*, 03-5136500 | פקס: 03-5185889 
אגודת צער בעלי חיים בישראל
14:00-11:00 שבת:   ,14:00-8:00 ו:   ,20:00-8:00 א-ה:  פתיחה:  שעות 
 kids.spca.co.il האתר לילדים:   |  www.spca.co.il אתר האגודה: 

שוהדגבא

4 טו 3 יד2 יג1 יב

11 כב10 כא9 כ8 יט 7 יח6 יז5 טז

18 כט17 כח16 כז15 כו14 כה13 כד12 כג

25  ו24  ה23 ד22 ג21 ב20 א19 ל

30 יא29  י28 ט27 ח26 ז

ניסן - אייר  תשע”ה
אפריל 2015

פסחערב פסח

חוה”מחוה”מחוה”מחוה”מחוה”מ

יום הזיכרון 
לשואה ולגבורה

יום הזיכרון 
לחללי מערכות 

ישראל

יום העצמאות

שביעי של פסח

f



יעל ומיכל דוידוביץ עם ברנרד

כי יש מי שדואג לחיית המחמד שלך

בחסות

info@spca.co.il דוא”ל:   | בישראל  חיים  בעלי  צער  אגודת 

הרצל 159 תל אביב | טלפון: 4553*, 03-5136500 | פקס: 03-5185889 
אגודת צער בעלי חיים בישראל
14:00-11:00 שבת:   ,14:00-8:00 ו:   ,20:00-8:00 א-ה:  פתיחה:  שעות 
 kids.spca.co.il האתר לילדים:   |  www.spca.co.il אתר האגודה: 

שוהדגבא

2 יג1 יב

9 כ8 יט7 יח6 יז 5 טז4 טו3 יד

16 כז15 כו14 כה13 כד12 כג11 כב10 כא

23 ה22  ד21 ג20 ב19 א18 כט17 כח

30 יב29 יא  28 י27  ט26 ח25 ז24 ו

31 יג

מאי 2015
אייר - סיוון  תשע”ה

ל”ג בעומרערב ל”ג בעומר

שבועות

ערב שבועותיום ירושלים

f



כי יש מי שדואג לחיית המחמד שלך

בחסות

ליאן וניתאי כהן עם בילי

info@spca.co.il דוא”ל:   | בישראל  חיים  בעלי  צער  אגודת 

הרצל 159 תל אביב | טלפון: 4553*, 03-5136500 | פקס: 03-5185889 
אגודת צער בעלי חיים בישראל
14:00-11:00 שבת:   ,14:00-8:00 ו:   ,20:00-8:00 א-ה:  פתיחה:  שעות 
 kids.spca.co.il האתר לילדים:   |  www.spca.co.il אתר האגודה: 

שוהדגבא

6 יט5 יח4 יז3 טז2 טו1 יד

13 כו12 כה11 כד10 כג 9 כב8 כא7 כ

20 ג19 ב18 א17 ל16 כט15 כח14 כז

27  י26  ט25 ח24 ז23 ו22 ה21 ד

30 יג29 יב28 יא

סיוון - תמוז  תשע”ה
יוני 2015

f



כי יש מי שדואג לחיית המחמד שלך

בחסות

תמר ומיכאל חכים ורון קטלוניה עם בובה

הרצל 159 תל אביב | טלפון: 4553*, 03-5136500 | פקס: 03-5185889 
אגודת צער בעלי חיים בישראל
14:00-11:00 שבת:   ,14:00-8:00 ו:   ,20:00-8:00 א-ה:  פתיחה:  שעות 

info@spca.co.il דוא”ל:   | בישראל  חיים  בעלי  צער  אגודת 
 kids.spca.co.il האתר לילדים:   |  www.spca.co.il אתר האגודה: 

שוהדגבא

4 יז3 טז2 טו1 יד

11 כד10 כג9 כב8 כא 7 כ6 יט5 יח

18 ב17 א16 כט15 כח14 כז13 כו12 כה

25  ט24  ח23 ז22 ו21 ה20 ד19 ג

31 טו  30 יד29  יג28 יב27 יא26 י

תמוז - אב  תשע”ה
יולי 2015

צום תשעה 
באב

צום יז בתמוז

f



עומרי ירון עם לוצ’י

כי יש מי שדואג לחיית המחמד שלך

בחסות

הרצל 159 תל אביב | טלפון: 4553*, 03-5136500 | פקס: 03-5185889 
אגודת צער בעלי חיים בישראל
14:00-11:00 שבת:   ,14:00-8:00 ו:   ,20:00-8:00 א-ה:  פתיחה:  שעות 

info@spca.co.il דוא”ל:   | בישראל  חיים  בעלי  צער  אגודת 
 kids.spca.co.il האתר לילדים:   |  www.spca.co.il אתר האגודה: 

שוהדגבא

1 טז

8 כג7 כב6 כא5 כ 4 יט3 יח2 יז

15 ל14 כט13 כח12 כז11 כו10 כה9 כד

22  ז21  ו20 ה19 ד18 ג17 ב16 א

29 יד28 יג  27 יב26  יא25 י24 ט23 ח

31 טז30 טו

אוגוסט 2015 
אב - אלול  תשע”ה

f



כי יש מי שדואג לחיית המחמד שלך

בחסות

הרצל 159 תל אביב | טלפון: 4553*, 03-5136500 | פקס: 03-5185889 
אגודת צער בעלי חיים בישראל
14:00-11:00 שבת:   ,14:00-8:00 ו:   ,20:00-8:00 א-ה:  פתיחה:  שעות 

info@spca.co.il דוא”ל:   | בישראל  חיים  בעלי  צער  אגודת 
 kids.spca.co.il האתר לילדים:   |  www.spca.co.il אתר האגודה: 

5 כא4 כ3 יט2 יח1 יז

12 כח11 כז10 כו9 כה 8 כד7 כג6 כב

19 ו18 ה17 ד16 ג15 ב14 א13 כט

26  יג25  יב24 יא23 י22 ט21 ח20 ז

30  יז29 טז28 טו27 יד

שוהדגבא

ספטמבר 2015

צום גדליהראש השנהראש השנהערב רה”ש

ערב יום כיפור

חוה”מחוה”מסוכותערב סוכות

יום כיפור

אלול תשע”ה - תשרי תשע”ו

f



שאן,  בית  בעמק  מושבה  ומקום   2002 בשנת  שנוסדה  “סולאנו”,  חברת 
מחמד  לחיות  טפילים  נגד  חדשניים  הדברה  מוצרי  בפיתוח  עוסקת 

 .SOLTIF-ו  SOLTICK - ובִייצורם

מייסד החברה, אמנון ורדי, הנו מהנדס כימיה, בוגר הטכניון, בעל מוניטין 
בתחומים רבים בתעשייה, שמאחוריו פיתוחים ייחודיים בישראל ובעולם.

“סולאנו” פועלת על פי עקרונות של חדשנות, יעילות וטיב המוצר, בטיחות, 
הלקוחות.  בצורכי  התחשבות  תוך  גבוהה,  ואיכות  אמינות  מסור,  שירות 

עיקרון נוסף בעל ערך רב ב”סולאנו” הוא התרומה לקהילה. 

בהתבסס על עקרונות אלו מספקת “סולאנו” ללקוחותיה פתרון יעיל ובטוח 
חדשניים  פיתוחים  על  שוקדת  החברה  מחמד.  בחיות  בטפילים  לטיפול 
המעניקים ללקוח את המוצרים ואת התוצאות הטובים ביותר. בזכות הידע 
הרב שנצבר ב”סולאנו”, בשיתוף פעולה עם וטרינרים בארץ ובעולם, נותנת 

החברה מענה לטווח נרחב של צרכים העולים מהלקוחות ומהשטח.

כל מוצרי “סולאנו” הנם מהחומרים האיכותיים והבטוחים ביותר למשפחה, 
לסביבה ולחיית המחמד. 

חברת “סולאנו” ועובדיה מבטיחים להיות כאן בשבילך ובשביל חיית המחמד שלך.

www.solano.co.il | 04-6308944 | סולאנו | אזור תעשייה צפוני, בית שאן

לוח השנה הופק והודפס בחסות:

www.ansol .co. i l  | בע”מ  מחשבים  ברשת  פתרונות 

© כל הזכויות שמורות 2014 | אגודת צער בעלי חיים בישראל

(www.shiranca. com) צילום: שירן כרמל

(Shira Lautman // Graphic Design | Facebook) לאוטמן עיצוב: שירה 

הפקה: חלי כריסי-קלעי, רעות סטולר, גל בבא, מאיה חיימוב 

עריכה: שניר שרוני

עריכה לשונית: עינת אינשטיין

דוברות ויחסי ציבור: גדי ויטנר - לוויני תקשורת

רוזנבלום פנינה  ולחתולים מבית  מותגי המזון היבש לכלבים 

הרצל 159 תל אביב | טלפון: 4553*, 03-5136500 | פקס: 03-5185889 

אגודת צער בעלי חיים בישראל
14:00-11:00 שבת:   ,14:00-8:00 ו:   ,20:00-8:00 א-ה:  פתיחה:  שעות 

info@spca.co.il דוא”ל:   | בישראל  חיים  בעלי  צער  אגודת 
kids.spca.co.il האתר לילדים:   |  www.spca.co.il אתר האגודה: 

f

www.solano.co.il | 04-6308944 | 04-6308944סולאנו | אזור תעשייה צפוני, בית שאן | 04-6308944סולאנו | אזור תעשייה צפוני, בית שאן




