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מתקני האגודה מונגשים לאנשים עם מוגבלות.

שעות פעילות האגודה והמרפאה הווטרינרית:
ימים א-ה: 20:00-8:00

יום ו: 14:00-8:00
שבת: 14:00-11:00

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

אימוצים:
ראשון-חמישי  בימים  לאגודה  להגיע  מוזמנים  חיים  בעל  לאמץ  המעוניינים 
האימוצים  בחורף   .)13:30-11:00( ושבת   )13:30-8:00( שישי   ,)18:30-10:00(

מתבצעים בשעות האור בלבד, ויש להגיע עד השעה 17:00.

אגודת צער בעלי חיים בישראל, אשר הוקמה בשנת 1927, היא הארגון הוותיק 
ביותר בישראל לרווחת בעלי חיים. האגודה, הפועלת למניעת צער וסבל מבעלי 
הזקוק  חיים  בעל  לכל  פתוחים  ושעריה  רווח  מטרות  ללא  עמותה  הנה  חיים, 
למקלט ולהגנה. בין השירותים אותם מספקת האגודה: קליטת כלבים וחתולים 
נוחים,  במחירים  וטרינרית  מרפאה  עבורם,  מאמצים  בתים  ומציאת  נטושים 
פנסיון לחיות מחמד ומחלקה לחינוך להומאניות. עוד פועלת האגודה במישור 

הפרלמנטרי במטרה לקדם חוקים לרווחת בעלי החיים.

לוח שנה לשנת תשע"ט
לוח השנה של האגודה מלוות תמונותיה היפהפיות של אירה פרוהורובה,  את 
צלמת אשר מתעדת בהתנדבות את פעילותה הענפה של האגודה ואת חיי היום 

יום בבית המחסה בתל אביב. 

עריכה והפקה: שניר שרוני
www.iraprohorova.com .צילום: אירה פרוהורובה

VIP Design :עיצוב
הדפסה: דפוס הדר ערן, תל אביב. 03-6833008

© כל הזכויות שמורות לאגודת צער בעלי חיים בישראל, 2018.



שבת

 1כא

 8כח 7כז 6כו 5כה 4כד 3כג 2כב

 9כט
ראש השנה ראש השנה ערב ראש השנה

 15ו 14ה 13ד 12ג 11ב 10א

 16ז
יום כיפור ערב יום כיפור

 22יג 21יב 20יא 19י 18ט 17ח

 23יד
חוה"מ סוכות חוה"מ סוכות סוכות חוה"מ סוכותחוה"מ סוכותחוה"מ סוכותערב סוכות

 29כ28יט 27יח 26יז 25טז 24טו

 30כא
הושענא רבה

ספטמבר 2018
אלול תשע“ח - תשרי תשע“ט

 
 כתובת: 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

שישיחמישישלישישניראשון רביעי

המרפאה הווטרינרית של אגודת צער בעלי חיים בישראל פתוחה שבעה ימים בשבוע ומספקת שירותים וטרינריים שונים 
במחירים נוחים: בדיקות כלליות, כל סוגי החיסונים, בדיקות מעבדה, שבבים אלקטרוניים, טיפולים דנטליים, ייעוץ והדרכה 
לגבי תזונה והתנהגות וניתוחי עיקור וסירוס – כל זאת על ידי צוות וטרינרים מוסמך, מסור ומנוסה. המרפאה ממוקמת ברחוב 
הרצל 159 בתל אביב וניתן להגיע אליה במהלך שעות הפעילות של האגודה ללא קביעת תור. ניתוחים יש לתאם מראש בטלפון. 

צום גדליה

העיקר הבריאות!



שבת

 6כז 5כו 4כה 3כד 2כג 1כב

 13ד 12ג 11ב 10א 9ל 8כט 7כח

 20יא 19י 18ט 17ח 16ז 15ו 14ה

 27יח 25טז 24טו 23יד 22יג 21יב

אוקטובר 2018
תשרי - חשוון  תשע“ט
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חפשו אותנו בפייסבוק: אגודת צער בעלי חיים בישראל

שישיחמישישלישישניראשון רביעי

שמחת תורה

 31כב 30כא 29כ 28יט

 26יז

מחפשים רעיון לחגיגת יום הולדת עם ערך מוסף, הפעלות, משחקים והמון חברים על ארבע? מחלקת החינוך להומאניות של 
האגודה עורכת ימי הולדת לילדים, בשילוב ערכים ומסרים חשובים המותאמים לגיל המשתתפים ופעילויות מהנות מעולם 
בעלי החיים. הפעילות מועברת על ידי מדריכים מנוסים וכוללת סיור מודרך באגודה, מפגש עם בעלי החיים, הוצאת כלבים 

לטיול, משחקים מקוריים ופעילות יצירתית. 

מזל טוב!



שבת

 3כה

 10ב 9א 8ל 7כט 6כח 5כז 4כו

 17ט 16ח 15ז 14ו 13ה 12ד 11ג

 24טז 23טו 22יד 21יג 20יב 19יא 18י

30כב 29כא 28כ 27יט 26יח 25יז

נובמבר 2018
חשוון - כסלו תשע“ט
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שישיחמישישלישישניראשון רביעי

 1כג 2כד

וגזעיים, ממתינים בבית המחסה שלנו לאנשים שיאמצו אותם  ובוגרים, מעורבים  גורים  וחתולים נטושים,  עשרות כלבים 
ללבם ולביתם. מעוניינים לאמץ? בואו לאגודה ויועצי האימוץ שלנו יסייעו לכם לבחור חבר חדש על ארבע, שיכניס לחייכם 

המון אושר ושמחה. 

בואו לאמץ את החבר החדש הכי טוב שיהיה לכם!



שבת

 1כג

 8ל 7כט 6כח 5כז 4כו 3כה 2כד

 9א
חנוכה חנוכה

 15ז 14ו 13ה 12ד 11ג 10ב

 16ח
צום עשרה בטבת

 22יד 21יג 20יב 19יא 18י 17ט

 29כא28כ 27יט 26יח 25יז 24טז 23טו

 30כב

דצמבר 2018
כסלו - טבת תשע“ט

 
 כתובת: 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

שישיחמישישלישישניראשון רביעי

 31כג

חנוכהחנוכהחנוכהחנוכהחנוכהחנוכהערב חנוכה

מדי שבוע אנו מקבלים ארגזים עם גורי כלבים וחתולים, שלא פעם מופרדים מהאם בשלב מוקדם מדי, ולאחר מכן מתקשים 
לבעל  תורמים  וגם  מבוקרת  הבלתי  ההתרבות  את  שמצמצמים  וסירוס,  עיקור  ניתוחי  הוא  הפתרון  מאמצים.  בתים  למצוא 
והחתולים שמאומצים  כל הכלבים  איכותם.  ומשפרים את  מונעים מחלות שונות, מאריכים את תוחלת החיים  החיים: הם 
באגודה יוצאים לביתם החדש כשהם מסורסים/מעוקרים ובמרפאת האגודה ניתן לבצע ניתוחים אלה במחירים נוחים במיוחד. 

עיקור וסירוס



שבת

 5כח

 12ו 11ה 10ד 9ג 8ב 7א 6כט

 19יג 18יב 17יא 16י 15ט 14ח 13ז

 20יד
ראש השנה לאילנות

 26כ 25יט 24יח 23יז 22טז 21טו

 31כה 30כד 29כג 28כב 27כא

ינואר 2019
טבת - שבט תשע“ט
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שישיחמישישלישישניראשון רביעי

לפי מדיניות האגודה, שעריה פתוחים עבור כל בעל חיים במצוקה. אנו מקבלים סוגים שונים של בעלי חיים ובמקרה הצורך 
מעבירים אותם לגורמים מוסמכים אחרים )בעיקר כשמדובר בחיות בר(. בפינת החי של האגודה, שאינה פינת ליטוף, חוסים 
ארנבונים, שרקנים, אוגרים, ברווזים ותרנגולים, עבורם הוקמו בתי גידול שמותאמים לצורכיהם. המבקרים במקום יכולים 

לצפות בהם אך לא ללטף אותם.

 3כו 2כה 1כד 4כז

פינת החי



שבת

 2כז

 9ד 8ג 7ב 6א 5ל 4כט 3כח

 16יא 15י 14ט 13ח 12ז 11ו 10ה

 23יח 22יז 21טז 20טו 19יד 18יג 17יב

 28כג 27כב 26כא 25כ 24יט

פברואר 2019
שבט - אדר א תשע“ט
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חפשו אותנו בפייסבוק: אגודת צער בעלי חיים בישראל

שישיחמישישלישישניראשון רביעי

לרווחתם של בעלי החיים, לקשר שלהם  רבות  אוהב, אותם מעניקים המתנדבים, תורמים  ומבט  יד מלטפת  טיול מפנק, 
עם בני האדם ולהקניית הרגלים שיקלו עליהם למצוא בית. בנוסף, אנו תמיד שמחים להיעזר במיומנויות מקצועיות של 
מתנדבים בתחומים שונים. לפרטים על התנדבות באגודה, מחויבות אישית או התנדבות קבוצתית, צרו עמנו קשר בטלפון.  

 1כו

בואו לאהוב מקרוב! 



שבת

 2כה

 9ב 8א 7ל 6כט 5כח 4כז 3כו

 16ט 15ח 14ז 13ו 12ה 11ד 10ג

 17י
פורים

 23טז 22טו 21יד 20יג 19יב 18יא

 30כג29כב 28כא 27כ 26יט 25יח 24יז

 31כד

מרץ 2019
אדר א - אדר ב תשע“ט
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שישיחמישישלישישניראשון רביעי

 1כד

שושן פורים תענית אסתר

למרבה הצער, אנשים רבים שרוצים לאמץ כלב או חתול בוחרים לרכוש אותם ממי שהפכו את הרחם של כלבתם או חתולתם 
ובואו  האכזרית  ההרבעות  לתעשיית  לא  אמרו  תעודות.  ללא  "גזעיים"  חיים  בבעלי  מדובר  המקרים  כשברוב  מניב,  לעסק 

לאגודה לאמץ כלב או חתול, שיוקיר לכם תודה ויהיה חבר נהדר ונאמן.   

מעורב זה גזעי!



שבת

 6א 5כט 4כח 3כז 2כו 1כה

 13ח 12ז 11ו 10ה 9ד 8ג 7ב

 14ט
ערב פסח

 20טו 19יד 18יג 17יב 16יא 15י

 21טז
חוה"מ פסח חוה"מ פסח חוה"מ פסח שביעי של פסחחוה"מ פסחחוה"מ פסח

 27כב26כא 25כ 24יט 23יח 22יז

 28כג

אפריל 2019
אדר ב - ניסן תשע“ט
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שישיחמישישלישישניראשון רביעי

יוצאים לחופשה? מחפשים סידור מתאים לכלב או לחתול? 
במיוחד.  נוח  במחיר  שובכם  עד  שלכם  המחמד  חיית  את  לארח  ישמח  וטרינרים,  השגחת  תחת  הנמצא  האגודה,  פנסיון 

לפרטים נוספים, צרו עמנו קשר בטלפון 4553*.

 30כה 29כד

פסח

חופשה נעימה!



שבת

 4כט

 11ו 10ה 9ד 8ג 7ב 6א 5ל

 18יג 17יב 16יא 15י 14ט 13ח 12ז

 25כ 24יט 23יח 22יז 21טז 20טו 19יד

31כו 30כה 29כד 28כג 27כב 26כא

מאי 2019
ניסן - אייר תשע“ט
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שישיחמישישלישישניראשון רביעי

 1כו 2כז 3כח
יום השואה

יום העצמאותיום הזיכרון

ל"ג בעומר

מחפשים רעיון מקורי לפעילות למען הקהילה במסגרת העבודה? מחלקת החינוך להומאניות של האגודה מארחת קבוצות 
של עובדים מחברות שונות, המעוניינות לערוך יום תרומה לקהילה. הפעילות כוללת סיור מודרך במתחם האגודה, מפגש עם 

בעלי החיים והמון ליטופים וגרגורים. צרו עמנו קשר בטלפון ובואו לשמח את בעלי החיים!

פעילות לחברות - תרומה לקהילה



שבת

 1כז

 8ה 7ד 6ג 5ב 4א 3כט 2כח

 9ו
שבועות

 15יב 14יא 13י 12ט 11ח 10ז

 16יג

יום ירושלים

 22יט 21יח 20יז 19טז 18טו 17יד

 29כו28כה 27כד 26כג 25כב 24כא 23כ

 30כז

יוני 2019
אייר - סיוון תשע“ט
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שישיחמישישלישישניראשון רביעי

מחלקת החינוך להומאניות של האגודה עורכת פעילויות חינוכיות לקבוצות מגוונות, החל מילדי גן, דרך עובדי חברות ועד לבני 
הגיל השלישי, ויוצרת פרויקטים חינוכיים בשיתוף בתי ספר, תנועות נוער, קייטנות ועוד. הפעילויות כוללות הסברים בליווי 

סרטונים, סיור מודרך בבית המחסה, מפגש עם בעלי החיים, משחקים ופעילויות יצירתיות בהתאם להרכב המשתתפים. 

ערב שבועות

אהבת החי 



שבת

 13י 12ט 11ח 10ז 9ו 8ה 7ד

 20יז 19טז 18טו 17יד 16יג 15יב 14יא

 27כד 26כג 25כב 24כא 23כ 22יט 21יח

 28כה

צום שבעה עשר בתמוז

 31כח 30כז 29כו

יולי 2019
סיוון - תמוז תשע“ט
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שישיחמישישלישישניראשון רביעי

 6ג 5ב 4א 3ל 2כט 1כח

מאחר וכל הכלבים והחתולים המועמדים לאימוץ באגודה כבר חוו לפחות נטישה אחת, חשוב לנו למסור אותם לאנשים 
שמבינים את האחריות והמחויבות הכרוכות בגידולם ואשר יוכלו לספק את כל צורכיהם למשך כל חייהם. בתהליך "אימוץ 
אחראי" הנהוג באגודה ומתבצע בהרכב משפחתי מלא, יועצי האימוץ שלנו יסייעו לכם לבחור חבר חדש שיתאים לסגנון 

חייכם. בעל החיים ייצא לביתו החדש כשהוא מחוסן ומסורס/מעוקר וכלבים כשהם נושאים שבב אלקטרוני. 

אימוץ אחראי



שבת

 3ב

 10ט 9ח 8ז 7ו 6ה 5ד 4ג

 11י
תשעה באב

 17טז 16טו 15יד 14יג 13יב 12יא

 24כג 23כב 22כא 21כ 20יט 19יח 18יז

 31ל30כט 29כח 28כז 27כו 26כה 25כד

אוגוסט 2019
תמוז - אב תשע“ט
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 1כט 2א

ערב תשעה באב

ט"ו באב

אגודת צער בעלי חיים בישראל היא עמותה ללא כוונת רווח, המנוהלת על ידי ועד מתנדבים, וכל פעילותה מתאפשרת הודות 
לתרומות. ההוצאות בבית המחסה על מזון, טיפול וטרינרי ושמירה על היגיינה גבוהות במיוחד, ואנו יכולים להמשיך ולסייע 
לבעלי החיים רק בעזרכם. עזרו לנו לעזור להם באמצעות הרמת תרומה בטלפון או באתר האינטרנט, או על ידי תרומת מזון, 

ציוד לבעלי חיים, שמיכות ואמצעי חימום.

תורמים לבעלי החיים



שבת

 14יד 13יג 12יב 11יא 10י 9ט 8ח

 21כא 20כ 19יט 18יח 17יז 16טז 15טו

 28כח 27כז 26כו 25כה 24כד 23כג 22כב

 29כט
ערב ראש השנה

 30א

ספטמבר 2019
אלול תשע“ט - תשרי תש“פ
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זכויותיהם  ולקידום  וסבל מבעלי החיים  צער  למניעת  פועלת  בישראל  חיים  בעלי  צער  אגודת   ,1927 מאז הקמתה בשנת 
ורווחתם. פעילותה של האגודה תלויה במתנדבים יקרים, בתורמים אדיבים ובשותפים לדרך. יש לכם רעיון כיצד ניתן לסייע 
לבעלי החיים - אירוע מיוחד, פעילות מקורית ברשתות החברתיות, שיתוף פעולה מסחרי, איסוף תרומות? אנא צרו עמנו 

קשר בטלפון או במייל. 

 7ז 6ו 5ה 4ד 3ג 2ב 1א

ראש השנה

דברו אתנו!
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