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לונה, תחשית מעורבת בת ארבע, 
התעוררה משנתה בחדר העבודה וגילתה 
ששתי הגורות שלה בנות החודשיים כבר 

החלו לינוק את ארוחת הבוקר. למרות 
שהרגישה שהמשפחה שמגדלת אותה 

מתייחסת אליה קצת אחרת בימים 
האחרונים, היא לא ידעה שהיום עומדים 

חייה להשתנות. היא כבר התרגלה 
לסביבה שבה היא גרה מאז שהיא גורה, 

לבעלים שלה, שאותם היא אוהבת 
בכל לבה, ולחברים שאותם היא פוגשת 

כשהיא יוצאת לטיולים בגינה השכונתית.
בצהריים לקחו בני המשפחה אותה ואת 

הגורות לאגודת צער בעלי חיים בתל 
אביב. לונה חשבה שהיא הגיעה 
לבדיקה וטרינרית, אבל העובדה 

שאף אחד מבני המשפחה לא נכנס 
לחדר הטיפולים נראתה לה קצת 

מוזרה. 
הווטרינרית בדקה אותה ואת הגורות 
ואחר כך הכניס אותה מישהו לכלוב, 

ואילו הגורות נלקחו למקום אחר. למרות 
ניסיונותיה של לונה להסביר בנביחות 

שזה ממש לא מקובל עליה, לא היתה לה 
ברירה...

חברתה לכלוב, סנדי הפודלית, רחרחה את 

לונה בהבנה. היא היתה ותיקה במקום 
והחליטה לתת ללונה קצת זמן כדי לעכל 
את השינוי שעברה. לונה הביטה סביבה 

ולא הבינה לאן הגיעה. 
היא היתה מבולבלת ועצובה. מרוב דאגה 

לגורות, היא בקושי ישנה בלילה. 

סדר יום חדש
תוך ימים ספורים למדה לונה את סדר 

היום במקום החדש: שתי ארוחות 
ביום, טיולים בחצר עם עובדי המקום 

ועם המתנדבים, ביקור של הווטרינרים 
פעמיים ביום, ועוד אנשים זרים שבאים 

להסתכל עליה ועל חבריה. 
סנדי הסבירה לה שאת הגורות לקחו 
למכלאה אחרת שמיועדת רק לגורים. 

מכיוון שהן עדיין לא מחוסנות והמערכת 
החיסונית שלהן חלשה מאוד, הן עלולות 

להידבק במחלות מיוחדות לגורים. 
לאט לאט הכירה לונה את חבריה 

למכלאה: הבעלים של מקס נסעו לחו”ל 
ולא רצו לקחת אותו אתם, לבני המשפחה 

של מוקה בעלת הפרווה היפה נמאס 
לנקות את הספות משיער, דניאל שטיפל 

ברקסי התגייס לצבא, ושאר בני המשפחה 
החליטו שהם לא יכולים להמשיך לטפל 
בו, והבעלים של שפיץ השאירו אותו על 

חוף הים ומישהו הביא אותו לאגודה. 
לונה לא הבינה איך משפחה שמגדלת כלב 

הדרך

ליפז כהן בת ה-12 הגשימה חלום: היא 

ובני משפחתה אימצו כלבה שננטשה על 

ידי בעליה. בדרך למדה ליפז כמה שיעורים 

על אחריות, רגישות, חשיבות העיקור והסירוס 

ובעיקר כמה אושר יכולה חיית מחמד להביא

האו    ר
אל



כמה שנים מסוגלת להשאיר אותו במקום 
כזה. היא היתה בטוחה שעוד כמה ימים 
היא תחזור לביתה המוכר והאהוב ושבני 

המשפחה רק יצאו לחופש, כפי שכבר עשו 
כמה פעמים בעבר. 

אבל עוד יום עבר, ועוד שבוע, ולונה, 
שהיתה מלאת געגועים, כבר החלה לאבד 

תקווה.

תשומת לב
כעבור חודשיים הגיעה למקום משפחת 
כהן מפתח תקווה - ההורים ישראלה 

ואיציק ובתם ליפז בת ה-12. בני 
המשפחה הכינו שיעורי בית לפני הביקור 
ובדקו באתר האינטרנט של האגודה את 

הכלבים המוצעים לאימוץ. אחת הבחירות 
שלהם היתה לונה...

כמו כל מבקר שמגיע לאגודה במטרה 
לאמץ כלב או חתול, נפגשה המשפחה עם 

יועץ אימוץ, שתפקידו להתאים בין חיות 
המחמד למשפחות. 

“כאשר מגיע מישהו במטרה לאמץ חתול 
או כלב אני עורכת לו מעין ריאיון“, 

מסבירה כנרת בהר, יועצת האימוצים של 
האגודה. “אני מבררת פרטים כמו כמה 
אנשים גרים בבית, אם יש להם ילדים, 

אם יש להם ניסיון בגידול בעל חיים, כמה 
שעות הם נעדרים מהבית, מה גודל הדירה 
וכדומה. הרבה אנשים, למשל, מתלהבים 

מגורי הכלבים, ולא לוקחים בחשבון 
את ההשלכות של גידול גור: צריך לתת 
לו המון תשומת לב, להיות הרבה בבית 
ולהוריד אותו למטה כל כמה שעות. אני 
מזכירה להם שהגור לא מחונך לצרכים, 

שהשיניים שלו מתחלפות עד גיל שנה ולכן 
הוא לועס ומכרסם כל מה שנקרה בדרכו, 

שצריך לחנך ולאלף אותו, וכך למעשה 
ייקבע האופי שלו. גידול בעל חיים זו 

אחריות גדולה מאוד, ואני רוצה להיות 
בטוחה שמי שמאמץ אכן מודע ומוכן 

לכך. טובת הכלבים נמצאת אצלי במקום 
הראשון, ואני לא רוצה שכלבים וחתולים 
יחזרו לכאן לאחר שהבעלים שלהם לא 

הסתדרו אתם“.

סכנות גדולות
“הכלבים שנמצאים פה 

עברו טראומה ורבים מהם 
סובלים מחרדת נטישה“, 

מסבירה כנרת. “כולם 
ננטשו על ידי הבעלים 

שלהם ולוקח להם 
זמן להסתגל למקום. 
חלק מבעלי הכלבים 
הביאו אותם לכאן, 

ואחרים פשוט 
זרקו אותם 

ברחוב או 

על שפת הים. כלב משוטט לא מסוגל 
להתקיים ללא עזרת אדם ונתון לסכנות 

גדולות, ולכן מגיעים לכאן כלבים 
מורעבים או חולים, כלבים שעברו 

התעללות וכלבים שנדרסו. ברגע שכלב 
מגיע לבית חם ומקבל אהבה, החרדות 

נעלמות לאט לאט. אני נמצאת בקשר עם 
אנשים שאימצו כלבים ולפעמים מגיעה 
לבקר אותם ורואה איך כלבים שפחדו 

לצאת מהכלוב פשוט פורחים בבית החדש 
שלהם“. 

לאחר הראיון עם משפחת כהן לקחה ליפז 
את לונה לטיול בחצר. “כבר כמה שנים 
ליפז מבקשת שנאמץ כלב, אבל חיכינו 
לגיל שבו היא תהיה בוגרת ואחראית 

מספיק כדי לדאוג לו“, מספרת ישראלה. 
“יש לנו חתול בן שבע בשם מיסטי, ואני 

מקווה שלונה והוא יסתדרו ביחד“.

בית חם
השלב הבא בתהליך האימוץ של לונה היה 
בדיקה אצל וטרינר האגודה. הווטרינרית 

ד“ר גל ירון בדקה את התיק הרפואי 
של לונה ומצאה שהיא קיבלה את כל 

החיסונים. 
“אז אנחנו יכולים לקחת אותה הביתה?“, 

שאלה ליפז בהתרגשות. 
“עדיין לא“, השיבה גל. “לונה צריכה 

לעבור עיקור ובעוד יומיים תוכלו לבוא 
לקחת אותה“. 

ליפז לא יכלה להסתיר את אכזבתה, וגל 
מיהרה להסביר לה מדוע חשוב לבצע 
את העיקור: “בישראל רק כלב אחד 

מתוך עשרה כלבים נטושים מוצא בית, 
והמטרה שלנו היא להקטין את מספר 

הכלבים שמחפשים משפחה מאמצת. את 
יודעת שלונה הגיעה לכאן לאחר לידה, 

והבעלים שלה נטשו אותה ואת הגורים 
שלה. אם היא היתה מעוקרת הגורים 

שלה לא היו צריכים להתחרות עם מאות 
כלבים אחרים כדי למצוא בית חם. 

הרבה אנשים שלא מעקרים את חיות 
המחמד שלהם לא מוצאים בתים לגורים 

שנולדים, ואז נוטשים אותם במקומות 

המשך בעמוד הבא



כמה שנים מסוגלת להשאיר אותו במקום 
כזה. היא היתה בטוחה שעוד כמה ימים 
היא תחזור לביתה המוכר והאהוב ושבני 

המשפחה רק יצאו לחופש, כפי שכבר עשו 
כמה פעמים בעבר. 

אבל עוד יום עבר, ועוד שבוע, ולונה, 
שהיתה מלאת געגועים, כבר החלה לאבד 
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המשפחה הכינו שיעורי בית לפני הביקור 
ובדקו באתר האינטרנט של האגודה את 
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“כאשר מגיע מישהו במטרה לאמץ חתול 

או כלב אני עורכת לו מעין ריאיון“, 
מסבירה כנרת בהר, יועצת האימוצים של 

האגודה. “אני מבררת פרטים כמו כמה 
אנשים גרים בבית, אם יש להם ילדים, 

אם יש להם ניסיון בגידול בעל חיים, כמה 
שעות הם נעדרים מהבית, מה גודל הדירה 
וכדומה. הרבה אנשים, למשל, מתלהבים 

מגורי הכלבים, ולא לוקחים בחשבון 
את ההשלכות של גידול גור: צריך לתת 
לו המון תשומת לב, להיות הרבה בבית 
ולהוריד אותו למטה כל כמה שעות. אני 
מזכירה להם שהגור לא מחונך לצרכים, 

שהשיניים שלו מתחלפות עד גיל שנה ולכן 
הוא לועס ומכרסם כל מה שנקרה בדרכו, 

שצריך לחנך ולאלף אותו, וכך למעשה 
ייקבע האופי שלו. גידול בעל חיים זו 

אחריות גדולה מאוד, ואני רוצה להיות 
שמאמץ אכן מודע בטוחה שמי 

ומוכן לכך. טובת 
הכלבים נמצאת 
אצלי במקום 

הראשון, 
ואני לא 

רוצה 
שכלבים 
וחתולים 

יחזרו לכאן לאחר 
שהבעלים שלהם 

לא הסתדרו 
אתם“.

סכנות גדולות
“הכלבים שנמצאים פה עברו טראומה 
ורבים מהם סובלים מחרדת נטישה“, 

מסבירה כנרת. “כולם ננטשו על ידי 
הבעלים שלהם ולוקח להם זמן להסתגל 

למקום. חלק מבעלי הכלבים הביאו 
אותם לכאן, ואחרים פשוט זרקו אותם 

ברחוב או על שפת הים. כלב משוטט 
לא מסוגל להתקיים ללא עזרת אדם 

הדיברות למאמצי החיות10
1   חיי צפויים להימשך בין 10 ל-15 שנים, ואני רוצה להישאר אתך כל חיי. אל תנטוש אותי,   

     כי כל פרידה ממך תכאיב לי מאוד. זכור זאת לפני שאתה מאמץ אותי!

2   היה סבלן. תן לי זמן להכיר אותך ואת ביתי החדש.

3   אם אני טועה, אל תכעס עליי לאורך זמן, ובוודאי אל תכלא אותי כעונש. לך יש עבודה, 
    חברים ותחביבים; לי יש רק אותך!

4   דבר אליי. גם אם אינני מבין את המילים, אני מבין את קולך ואת כוונתך.

5   שים לב להתנהגותך אליי. אני זוכר הכל )לטוב ולרע(!

6   אל תכה אותי! אינני יכול להכות חזרה, אבל אני יכול לנשוך ולשרוט, ואיני רוצה להתנהג כך!
7   לפני שאתה גוער בי על שאני מרוחק, עצלן או לא משתף פעולה, שאל את עצמך: אולי 

     משהו מציק לי? אולי שהיתי בשמש זמן רב מדי? אולי אני חולה וזקוק לבדיקה וטרינרית?
8   טפל בי כשאני מזדקן. גם אתה, כידוע, תזדקן.

9   אל תתייחס אליי כאל דבר מובן מאליו. הקדש לי זמן גם כשאתה עסוק.

10      לעולם אל תשכח שאני אוהב אותך!

Bark Buster התמונה באדיבות



1. יש לך מחר מבחן בחשבון, ובטלוויזיה 
משודרת הסדרה האהובה עליך. מה 

תעשה?
א. אלמד למבחן ואקליט את הסדרה.

ב. אם אזכור, אצפה בשידור החוזר מחר.
ג. אצפה בסדרה. היום יש פרק מותח 

במיוחד.

2. מהם התחביבים שלך?
א. אינטרנט וסרטים.

ב. ספורט או מלאכת יד.
ג. יש לי המון, כל יום אני בחוג אחר.

3. חזרת הביתה אחרי יום לימודים. מה 
הדבר הראשון שתעשה?

א. אחמם את ארוחת הצהריים שמחכה 
לי במקרר.

ב. ארוץ למחשב. לא בדקתי את המסנג’ר 
כבר 6 שעות!

ג. אבדוק שאחותי הקטנה כבר הגיעה 
ומכינה שיעורים. 

4. איזה משפט הכי מתאים לך?
א. “אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך“.

ב. “אם אין אני לי מי לי?“
ג. עזבו אותי משטויות, באמא ש’כם.

5. שבת בבוקר וכולם ישנים. מה 
תעשה?

א. מצ’עמם! אעשה רעש, כאילו במקרה, 
כדי שכולם יתעוררו.

ב. אשב להכין שיעורי בית לשבוע הבא.
ג. אתקשר לחבר ואקבע אתו משהו.

6. מהו הסרט האהוב עליך?
א. “גארפילד“.

ב. “משפחת סופר-על“.
ג. “101 דלמטים“.

7. המורה לטבע מחפשת מתנדב שיביא 
לה ספר מחדר מורים. אתה...

א. עושה את עצמי כאילו לא שמעתי. 
ב. נרתם מיד למשימה.

ג. מצביע, אבל לא בהתלהבות.

8. חברך הטוב חוגג יומולדת. אתה...
א. מארגן את כל הכיתה להכין לו 

הפתעה.
ב. קונה לו מתנה קטנה.

ג. מאחל לו מזל טוב.

9. היכן אתה מתגורר?
א. במרכז העיר.

ב. בשכונה שקטה.
ג. בכפר.

10. ההורים יצאו לבלות והשאירו אותך 
עם אחיך הקטן בבית. מה תעשה?
א. אבדוק מדי פעם מה הוא עושה.

ב. יש לי מה לעשות, שיעסיק את עצמו. 
ג. אשחק אתו ואדאג שיילך לישון בזמן.
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ניקוד
1. א-3, ב-2, ג-1
2. א-2 ב-3, ג-1
3. א-2, ב-1, ג-3
4. א-3, ב-2, ג-1
5. א-1, ב-3, ג-2
6. א-2, ב-1, ג-3
7. א-1, ב-3, ג-2
8. א-3, ב-2, ג-1

9. א-1, ב-2, ג-3 
10. א-2, ב-1, ג-3

כזאת חיה  אין  נקודות:   10-14
בינינו, אחריות היא לא הצד החזק שלך. 
מעט  ולא  סבלנות  זמן,  דורש  חיים  בעל 
לו  ולהעניק  בו  לטפל  צריך  ויתורים. 
תשומת לב גם בימים לחוצים, ולא כולם 
על  היטב  לחשוב  עליך  לכך.  מסוגלים 
כלב.  או  חתול  אימוץ  של  ההשלכות  כל 
מוכן   לא  עדיין  כנראה  אתה  בינתיים 
לך  כדאי  ואולי  שכזאת,  להתחייבות 
דגים. גידול  התחלה,  בתור  לשקול, 

בצמרת חתולים  נקודות:   15-23
בדיוק כמו החתול, גם אתה עצמאי ויודע 
לחברים  כשתלך  לבד.  היטב  להסתדר 
ולחוגים תוכל להיות בטוח שהחתול שלך 
ידאג לעצמו, וכשתחזור הביתה הוא יקבל 
אותו     לפנק  תשכח  אל  בשמחה.  אותך 
ולפנות לו קצת זמן, אבל אל תיעלב אם 
יהיו לו רצונות משלו. לא תצטרך להוציא 
אותו לטיולים, אבל זכור להחליף לו את 
הריח...   על  יתלוננו  שההורים  לפני  החול 

24-30 נקודות: חברך הטוב ביותר
אכפתיות  ומגלה  אחראי  חברותי,  אתה 
רוצה  באמת  אתה  ואם  אחרים,  כלפי 
לגדל כלב - הגיע הזמן לשיחה רצינית עם 
ילווה  ואוהב,  נאמן  יהיה  הוא  ההורים. 
ישמור  ואפילו  השונות  לפעילויות  אותך 
יהיה תלוי  לזכור שהכלב  על הבית. עליך 
בך, ולכן עליך לעמוד בהתחייבות לטפל בו 
ולהחזיר לו אהבה. אם תשמור על הכללים 
החיים.  לכל  אמיתי  בחבר  תזכה  האלה, 

זו
השאלה

חשבו את 
מספר הנקודות 
שצברתם 
לפי מפתח 
הניקוד וקראו 
את התוצאה 
המתאימה 
לכם.

אם אתם חושבים על אימוץ חיית מחמד, עליכם לחשוב גם על 
הצרכים שלה ואם אתם יכולים לענות עליהם. בעזרת המבחן 

הבא תוכלו לבדוק איזו חיה מתאימה לכם יותר...  



בצהרי יום חם צלצל הטלפון במשרדי 
אגודת צער בעלי חיים בתל אביב. מעבר 

לקו היה תושב מודאג מהוד השרון, 
שדיווח למזכירת האגודה על חמור צולע 

שמשוטט בכביש לבדו.
רכב החילוץ של האגודה נשלח למקום כדי 
לאסוף את החמור העזוב. כשהצוות הגיע 

למקום, הוא הבין מיד שלא מדובר בחמור 
אלא באתון צעירה בת פחות משנה, ומיד 

הוחלט לקרוא לה בשם מאמי.

 
“בשנה האחרונה מספר החמורים והסוסים 

שהגיעו לאגודה עלה באופן משמעותי“, 
מספר סייס האגודה אייל גטניו.

“באזור תל אביב-יפו, למשל, יש הרבה 
חוות פרטיות שמחזיקות בחמורים 

ובסוסים, כשבדרך כלל מדובר בסוסים 
שלא יכולים לשמש לרכיבה, ולכן הבעלים 

לא יכולים למכור אותם ולהרוויח כסף. 
חלק לא קטן מהם נגנבו, ולאנשים 

שמגדלים אותם אין שום ניסיון, ידע או 
רצון לתת להם תנאים מתאימים. הם 

מאכילים אותם במזון שאינו מתאים להם 
משום שזה נראה להם מותרות. בדיקה 

וטרינרית היא הוצאה גדולה מדי בעיניהם, 
והטיפול ההכרחי בטלפיים נעשה בצורה 
חובבנית. אני מניח שהבעלים של מאמי 

השאירו אותה ברחוב מכיוון שהיא צולעת 
והם לא רצו להתאמץ ולטפל בה“.

הסוסים והחמורים אינם מתנגדים 
לעבודה הקשה?

“כוח הסבל של הסוסים והחמורים גדול 
מאוד. הם מסוגלים לתפקד בתנאים 
קשים ולסבול מבעיה רפואית רצינית 

במשך תקופה ארוכה בלי להראות סימן. 
יום אחד הם פשוט מתמוטטים, וגם אם 
הם לא מתים מיד, לפעמים מאוחר מדי 

לטפל בבעיה בשל ההזנחה הארוכה“. 
כיצד מגיעים הסוסים והחמורים לצער 

בעלי חיים בתל אביב?
“האגודה מנהלת מתקן מוגן מוכר לסוסים 
ולחמורים, ומבחינה חוקית אין שום מקום 

אחר שמסוגל לקלוט את בעלי החיים 
האלה. כל העיריות והרשויות המקומיות 

וכל המחלקות הווטרינריות בארץ עובדות 
עם האגודה. ברגע שהן מחרימות סוסים 
וחמורים מאנשים שמתעללים בהם, הן 

מביאות אותם אלינו. בנוסף, כמו במקרה 
של מאמי, האגודה מקבלת טלפונים 
מעוברי אורח שמדווחים על סוסים 

וחמורים משוטטים או על כאלה שעוברים 
התעללות, ואנו מחלצים אותם ומביאים 

אותם לכאן“.

 
מהו תהליך הקליטה שעוברים סוסים 

וחמורים באגודה? 
“התהליך מתחיל בבדיקה ובטיפול 

רפואי של הווטרינרית ד“ר תמי סיניבר, 
שמומחית בטיפול בסוסים ובחמורים. 
לאחר מכן עוברים הסוסים והחמורים 

בדיקה אצל המטלף והמפרזל של האגודה 
עמרי סרפר. בנוסף, אנחנו בודקים האם 
לסוס או לחמור יש שבב או קעקוע, ואם 
בעל החיים נגנב, אנחנו יכולים להגיע אל 

בעליו המקוריים“. 

כלבים וחתולים הם לא החוסים היחידים 
באגודת צער בעלי חיים בתל אביב. 

לאגודה מגיעים גם סוסים וחמורים לאחר 
שסבלו מהתעללות או מהזנחה פושעת. 

הנה סיפורה של מאמי האתון

איזה

מאמי

עגלה עמוסה

מתקן מוגן

גן עדן

למה משמשים החמורים והסוסים 
האלה?

“השימוש שאותם אנשים עושים בבעלי 
החיים האלה הוא ממש התעללות. 

במקום להשתמש בכלי רכב ממונעים, 
הם מעדיפים לרתום את החמורים ואת 

הסוסים לעגלות ולהעביד אותם בתנאים 
קשים במשך שעות רבות, בלי לספק להם 
מזון ומים. הם עצמם, או אנשים אחרים 
שמשכירים את בעלי החיים למשך היום, 

דורשים מהם לסחוב עגלות עמוסות 
במשקלים לא הגיוניים. במקום להשתמש 
ברתמות מתאימות שעשויות מעור, אפשר 

לראות רתמות מאולתרות מברזלים 
חלודים ומחבלים, שגורמות לבעלי החיים 

לשפשופים ולבעיות רפואיות אחרות. 
הזכרים בדרך כלל אינם מסורסים, ולכן 
אלימים יותר ובלתי צפויים. הם יכולים 

להיכנס להתקפה ולגרום לנזקים רציניים“.

 
“בעיה נוספת היא גילם הצעיר של 

הרוכבים“, מסביר אייל. “ילדים ובני נוער, 
שאינם יכולים עדיין להחזיק ברישיון 
נהיגה, משתמשים בסוסים ובחמורים 

ככלי רכב. הם אינם בקיאים בחוקי 
התנועה ומעמידים בסכנה את עצמם, 

את עוברי האורח ואת חייהם של בעלי 
החיים. מסיבה זו מתרחשות הרבה 

תאונות דרכים“.

!



כמה זמן נשארים הסוסים והחמורים 
באגודה?

“על פי החוק, כל סוס וחמור שמגיע 
אלינו חייב לעבור תקופת הסגר בת 21 

ימים. במהלך הזמן הזה יכולים הבעלים 
של הסוס או החמור להגיע ולדרוש 

אותו בחזרה. אם לא קיבלנו דרישה כזו, 
אנחנו מחפשים אנשים שיאמצו אותו. 
זמן השהייה באגודה משתנה בהתאם 
למצבו הרפואי של בעל החיים: סוסים 

וחמורים שזקוקים לשיקום נשארים כאן 
תקופה ארוכה, מכיוון שתהליך השיקום 

יכול להימשך למעלה משנתיים. אנחנו 
בודקים היטב את האנשים שרוצים לאמץ 

אותם כדי לוודא שהם לא יעברו שוב 
התעללות ולא ייזרקו לרחוב, ושיקבלו 
טיפול מקצועי מתאים. מסיבה זו, רוב 
הסוסים והחמורים עוברים לחוות של 

אנשים פרטיים שיש להם ניסיון בגידול 
בעלי חיים כאלה או לפינות חי מסודרות. 
לפני שנה, למשל, קיבוץ גבע קלט תשעה 
חמורים שהגיעו אלינו לאחר החרמה של 

עיריית תל אביב, וכיום הם חיים בגן עדן, 
לצד בריכות הדגים האורגניות 

של הקיבוץ. השבוע נסענו 
לבדוק את פינת החי ביד 

השמונה ומאמי תעבור לשם 
בשבוע הבא“.

 
“מאמי נולדה עם מום בטלף, שגרם 
לה לצליעה“, מסביר עמרי סרפר, 

המטלף והמפרזל של האגודה. עמרי 
למד בקולג’ החקלאי למדעי הפרזול 

המתקדמים בקנדה, והוא מומחה 
לבעיות טלפיים של סוסים וחמורים.

מה זה בעצם טילוף?
“הטלפיים הם כפות הרגליים של 

הסוסים והחמורים. לפני אלפי 
שנים, כאשר הסוסים והחמורים 

חיו בטבע, הטלפיים שלהם נשחקו 
באטיות. לאחר שבני האדם בייתו 

את בעלי החיים האלה והתחילו 
להשתמש בהם לצרכים שונים, 
הטלפיים שלהם החלו להישחק 
בצורה מהירה יותר, ולכן צריך 

לטפל בהן באופן שוטף. כמו שבני 
האדם מטפחים את כפות הרגליים 

שלהם, גוזרים ציפורניים ועושים פדיקור, 
גם הטלפיים של הסוסים והחמורים 
זקוקים לטיפול דומה שנקרא טילוף“.

ומה לגבי פרסות הסוסים?
“פרסת הברזל של הסוס היא כמו נעל 

לרגל של בן אדם, ותפקידה להגן על 
הטלף משחיקה. בני האדם משתמשים 

בסוגים שונים של נעליים לפעילויות כמו 
ריצה, הליכה או טיפוס הרים, ויש לנו 
נעליים אורטופדיות שאמורות לפתור 
בעיות. גם הסוסים זקוקים לפרסות 

שיתאימו לפעילויות שלהם, ולסוסי מרוץ, 
למשל, יש פרסות מיוחדות. התפקיד שלי 

הוא להרכיב לכל טלף של סוס פרסה 
המתאימה לו בדיוק. התהליך הזה נקרא 

פרזול, והוא כולל את הסרת הפרסה, 
קיצור הציפורניים, טילוף והתאמת הפרסה 

מחדש. את הפרזול צריך לעשות כל 
חודשיים, מכיוון שהטלף גדל ומשתנה“.

 
“הבעיות מתחילות כאשר אנשים לא 

מקצועיים מטפלים בטלפיים“, מסביר 
עמרי. “כשאנחנו נועלים נעליים קטנות 

מדי, אנחנו מיד מרגישים לחץ על 
כף הרגל. גם אצל סוסים פרסות לא 

מתאימות גורמות ללחץ גדול על הטלף 
ויכולות להביא לפצעים ולבעיות רציניות 

בשרירים, בגידים, 
ברצועות ובעור“. 

טילוף ופרזול

מה נהיה ממני?

איך התבצע הטיפול במאמי?
“הטלף ברגל הימנית האחורית של מאמי 
היה מעוות. הוא היה ארוך מאוד ביחס 
לשלושת הטלפיים האחרים, ולכן הוא 

היה מכופף והיא לא דרכה עליו. מכיוון 
שהיא לא השתמשה ברגל עם הטלף 

המעוות, השרירים באותה רגל ובאגן לא 
התפתחו, מה שגרם לצליעה קשה. תהליך 

הטילוף של הרגל המעוותת היה ארוך, 
ובסבלנות רבה קיצרתי את הטלף לאורך 

המתאים. עכשיו מאמי צריכה ללמוד 
להשתמש ברגל החלשה שלה, ממש כמו 

שתינוק לומד ללכת“.
כמה זמן ייארך השיקום שלה?

“מדובר בשיקום די ארוך, שיכול להימשך 
למעלה משנה. אנחנו עושים לה פיזיותרפיה 
כל יום, שכוללת את הרמת הרגל האחורית 

החזקה שלה. בצורה זו אנחנו גורמים לה 
להשתמש ברגל החלשה ולחזק את השרירים 

שלה. לאט לאט היא לומדת לדרוך על 
הרגל בצורה נכונה, וכבר עכשיו מצבה 

השתפר מאוד והצליעה שלה פחות חמורה. 
בנוסף לכך אנחנו נותנים לה תערובת של 

מזון מיוחד שיחזק את מסת השרירים 
שלה ויגרום לה לעלות קצת במשקל. 

אני שמח שמצאנו את מאמי בגיל צעיר 
יחסית, אחרת הנזק לטלף היה בלתי הפיך, 
ושמצאנו לה בית חם, שבו ימשיכו לתת לה 

טיפול מסור“.

הטלף של מאמי לפני )מימין( ואחרי )משמאל( הטילוף



אני... 
סויה, חתולה 

מעורבת.

בית 
גרה בבית 

משפחת 
נחמיאס בר“ג.

גיל 
בת ארבע.

דרישות 
סירוק השיער 

כל יום כדי 
להתיר את 

הקשרים.

וטרינר 
סויה מבקרת פעם 

בשנה אצל הווטרינר 
באגודת צער בעלי 

חיים לקבלת חיסונים. 
היא חתולה רגועה 

מאוד ולא עושה עניין 
מהביקור ומהמזרק...

זרים וחברים 
לא אוהבת אנשים 

שהיא לא מכירה וגם 
לא ממהרת להתחבר 

עם החתולים האחרים. 
נהנית להתפנק עם בני 
המשפחה ועם חבריהם.

טריקים 
אוהבת לשחק 
במקל מיוחד 

לחתולים שאליו 
מחוברות נוצות. 

הוצאות 
עיקור, חיסון ותילוע 

פעם בשנה, מזון, 
חול לארגז הצרכים 

וקולר עם פעמון.

יראה 
פוחדת כמעט מהכל, מלבד מבני 
המשפחה. כשפותחים את דלת 

הבית, למשל, סויה ממהרת 
להתחבא, ועם הזמן הפכה 
לאלופה במציאת מקומות 

מסתור, עד שאפילו בני הבית 
לא מצליחים למצוא אותה.

כינויים 
שמה המקורי של סויה היה 
מלכה. את השם סויה בחרה 

מאי, בתה של חני, ובאופן 
מפתיע החלה סויה להגיב 
מיד לשמה החדש. שמות 
החיבה שלה הם סויונת 

וסוסו.

לינה 
ישנה על הגב 

במיטה של מאי, 
בתה של חני.

נזקים 
חידוד ציפורניים 

על רהיטי 
הבמבוק בגינה.

סוף טוב 
סויה נמסרה לאגודת צער בעלי 

חיים לפני כשנה על ידי המשפחה 
שגידלה אותה. כשחני הגיעה 

לאגודה להופיע בהתנדבות, לא היו 
לה תוכניות לאמץ חיית מחמד, 

אבל החיוך העצוב של סויה כבש 
אותה, והיא החליטה שהיא חייבת 
להחזיר לסויה את החיוך. כך חזרה 
חני הביתה עם בת משפחה נוספת, 

אחות ל-7 חתולים אחרים.

עצלנות 
תכונה בולטת של 

סויה. לא פלא, 
כשתחביביה הם 

אוכל ומנוחה...

פרעושים 
סויה מטופלת בתכשיר 

נגד פרעושים, שאותו 
מטפטפים מאחורי 
ראשה. זהו המקום 

היחיד שאליו חתולים לא 
יכולים להגיע עם הלשון.

קולות 
כנסיכה עדינה, 

היללות של סויה 
קטנות, קצרות 

ומתפנקות.

רחצה 
סויה מנקה את עצמה 
בליקוקים, וכשנדבק 

אליה לכלוך, חני 
מסרקת אותה או 
מנקה את אחוריה 

במגבון לח.

שבב 
לסויה יש שבב תת-עורי, 
שבאמצעותו ניתן לקבל 

פרטים עליה ועל חני. 
השבב חשוב, כי אם סויה 

תלך לאיבוד, כל וטרינר 
יוכל למצוא את בעליה 

בעזרת קורא שבבים.

תיאבון 
סויה המפונקת אוהבת 

רק מזון חתולים משובח, 
ובעיקר טונה. פעם בשבוע 

חני מערבבת לה עם 
האוכל קוביית חמאה, 

כדי שהפרווה שלה תהיה 
מבריקה.

ו ת ועוד   
לפני שנה פגשה חני נחמיאס את סויה בחתולייה 

של אגודת צער בעלי חיים בתל אביב והחליטה מיד 
לאמץ אותה ולהשיב לה את החיוך. 

קבלו את האסופית שהפכה לנסיכה אמיתית

צרכים 
עושה את צרכיה 
בארגז חול בבית, 

וכשאינה מתעצלת 
יוצאת החוצה לדשא.

א

מילה של אמא 
“אני מאמינה שלגדל ילד עם בעל 

חיים בבית זו מתנה אמיתית“, 
אומרת חני. “אנחנו, ההורים, 

משקיעים כל כך הרבה בחינוך, 
בחוגים  ובפעילויות נוספות, אבל 

בעל חיים נותן לילדינו משהו 
שאף בית ספר או חוג יוקרתי לא 
מלמדים. ילדים שגדלים עם בעלי 
חיים מפתחים באופן טבעי רגשות 
אחריות, חום, חמלה וטוב לב. הם 

לומדים להעניק ולקבל אהבה, 
ללטף ולהרגיש, והם לעולם לא 
יתעללו בבעלי חיים אחרים“.  

חני וסויה נחמיאס



    הצטרפו למועדון הילדים של אגודת צער בעלי חיים בישראל, תל אביב ותוכלו ליהנות ממגוון פעילויות ומשלל הטבות הניתנות לחברי המועדון. כל הפרטים באתר הילדים. 
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היכנסו ל:

 בדיקות כלליות

 עיקורים וסירוסים במחירים מסובסדים

 כל סוגי החיסונים

 בדיקות מעבדה

 שבבים אלקטרוניים

 טיפולי שיניים

 זריקה נגד תולעת הפארק במחיר מיוחד

 ייעוץ והדרכה

 20% הנחה לפנסיונרים עבור בדיקת וטרינר בלבד.
ניתן להגיע למרפאה במהלך שעות הקבלה ללא קביעת תור. ניתוחים יש לתאם מראש בטלפון.

המרפאה הווטרינרית
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של אגודת צער בעלי חיים בישראל, תל אביב 
פתוחה לקהל הרחב  שבעה ימים בשבוע

שעות קבלה
21:30- ימים א’-ה’: 08:00

יום ו’: 14:00-08:00
14:00- שבת: 11:00

ר

kids

      חדשות
   כתבות

  שעשועונים
  משחקים

   ועוד המון הפתעות



 אני צריך לחסן אותם?שלא יוצאים מהבית. האם יש לי שני חתולים בני שנה יש לי שאלה
 אור יעקובי, בן 10 מתל אביב

גם חתולים שאינם יוצאים מהבית 
נגד תולעי מעיים ולעקוב אחר לחתלתולים באותם הגילאים טיפול אחת לשנה. בנוסף מומלץ לתת מדבקות אצל חתולים( ולאחר מכן ארבעה וירוסים שגורמים למחלות שלושה שבועות )חיסון מרובע נגד שמונה שבועות, לחסן שוב כעבור חתולים(. חתולים יש לחסן בגיל הנעליים )אדמה נגועה בצואת )לאחר שחתול התחכך בהם( ועל ליטפו חתול אחר(, על הבגדים גורמים זיהומיים על הידיים )אם הבית יכולים להביא אתם מבחוץ זיהומיות מסוימות. לדוגמה, בני אחרים עלולים להיחשף למחלות ולא באים במגע עם חתולים 
החתול טיפות נגד פרעושים אחת תולעים. מסיבה זו כדאי לשים על שעלולים להעביר לחתולי הבית בעיה שכיחה נוספת היא פרעושים, הימצאות תולעים בצואה.

לחודש, בעיקר בחודשי הקיץ. 

מדוע חייבים לשים לכלבים שבב אלקטרוני? האם צריך לחסן 
חתולים שאינם יוצאים מהבית? ומה עושים כאשר לכלב יש ריח 

פה רע? לווטרינרית שלנו, ד”ר הילה ברקת, יש תשובות

יש לי תשובה!
איך מלמדים את גור הכלבים לא לעשות 
את צרכיו בבית? באיזה גיל כדאי לעשות 

סירוס או עיקור? ומדוע לחתולים יש שפם 
ארוך? שלחו את שאלותיכם לכתובת 

kids@spca.co.il ותשובות של מיטב 
המומחים של אגודת צער בעלי חיים 
בישראל תל אביב יפורסמו בגיליונות 

הבאים ובאתר האינטרנט שלנו 
.)kids.spca.co.il(

 שבב אלקטרוני?למה חייבים לשים לכלבים 
 מיטל כהן, בת 11 מחולון

שבב אלקטרוני ולקבל חיסון נגד מעל גיל שלושה חודשים מחויב לשאת על פי החוק במדינת ישראל, כל כלב 
להיות רשומים כל הכלבים בעלי במרכז השבבים הארצי, שם אמורים כתובת ומספר תעודת זהות( מעודכנים נגד כלבת( ופרטי הבעלים שלו )שם, תאריך לידה, מין, גזע וחיסון אחרון מספר השבב, פרטי הכלב )שם, מרפאה וטרינרית ותחנת הסגר. באמצעות קורא שבבים המצוי בכל נמצא, אבל ניתן לקרוא את מספרו לדעת היכן בדיוק מתחת לעור הוא לא ניתן לראות את השבב וקשה לזריקת חיסון פשוטה. לאחר ההזרקה לעור הכלב על ידי זריקה, הדומה מכניסים בצורה סטרילית אל מתחת )כמו ברקוד(. את החלקיק הזה אנו בגודל של גרגר אורז, שבתוכו מספר שבב אלקטרוני הוא חלקיק קטן כלבת אחת לשנה.

הדרך להשבת הכלב אל בעליו פשוטה אנו יכולים למצוא את בעליו. מכאן שבב, ובעזרת מרכז השבבים הארצי המרפאה שלנו, אנו בודקים אם יש לו כאשר כלב חסר בית מגיע אל השבבים בארץ. 
וקלה.

כלב שלי יש ריח רע מהפה. 
ל

כיצד אפשר לטפל בבעיה?
נוי ברנס, בת 12 מרמת גן

לכלבים, כמו לאנשים, יש ריח גוף 

ופה שייחודי להם, והרבה פעמים אנו 

רגישים לריח הכלב, למרות שהוא 

ריח נורמלי לחלוטין שאינו נובע 

מבעיה או מחלה. לסוג המזון שהכלב 

אוכל, למשל, יכולה להיות השפעה 

על ריח הפה שלו, אך לעיתים הריח 

הרע נובע מבעיות רפואיות ולכן כדאי 

לקחת את הכלב לווטרינר. 

בניגוד לאנשים, כלבים וחתולים לא 

סובלים בדרך כלל מעששת, אולם הם 

עלולים לסבול מבעיות אחרות כמו 

דלקת חניכיים, הצטברות של אבן 

שן וחיידקים בתוך הפה, אבצסים או 

כיבים בחלל הפה. הטיפול הווטרינרי 

יהיה בהתאם לאבחון הבעיה 

ולחומרתה, מניקוי שיניים ומתן 

אנטיביוטיקה לטיפול בזיהום ועד 

לפרוצדורה ניתוחית ובדיקות מקיפות 
יותר.



  אוגר
  אילנית
  אלפקה

  אמו
  ארבה
  אריה

  ברדלס
  ג’ירף

  גמל שלמה
  דבורה

  דג
  דולפין
  דורבן
  חולד
  חזיר

  חיפושית
  חמור
  חתול
  טווס
  טלה

  יגואר
  ינשוף

  יען
  ירבוע

  נמר
  סלמנדרה

  סמור
  סנאי
  סרטן

נ ה	 ו	 י	 ב	 צ	 ס	 ר	 ט	 נ	 ת	

ק נ	 ג	 ו	 ר	 ו	 מ	 א	 ע	 ה	 י	

י פ	 נ	 ר	 ק	 ד	 ו	 ל	 פ	 י	 נ	

ת ש	 י	 ש	 ע	 ד	 ר	 פ	 צ	 ר	 ל	

פ ר	 מ	 י	 ב	 ה	 ש	 ק	 נ	 א	 י	

פ י	 ל	 ת	 ר	 מ	 פ	 ה	 ב	 ר	 א	

ת ז	 פ	 א	 ד	 ל	 ו	 ח	 ר	 ו	 נ	

נ ח	 ת	 ו	 ל	 ש	 ק	 ר	 ו	 ת	 ס	

י פ	 ד	 ג	 ס	 ל	 מ	 נ	 ד	 ר	 ה	

נ ע	 י	 ר	 ו	 מ	 ח	 מ	 ט	 נ	 ו	

ש ו	 ר	 א	 ו	 ג	 י	 ר	 פ	 ג	 ז	

ו ב	 פ	 ל	 ט	 ע	 כ	 ב	 ר	 ו	 ע	

פ ר	 ר	 מ	 ד	 ב	 ו	 ר	 ה	 ל	 ט	

ח י	 פ	 ו	 ש	 י	 ת	 נ	 ש	 מ	 ת	

בתפזורת האותיות שלפניכם מסתתרים 57 בעלי חיים. אם תמצאו את 
שמות כל בעלי החיים ותקיפו את שמותיהם, ייוותרו 8 אותיות לא מסומנות. 

חברו אותן לפי סדר הופעתן בתפזורת ותקבלו שם של בעל חיים נוסף.

  עורב
  עז

  עטלף
  עכבר
  עקרב

  עש
  פיל

  פלמינגו
  פרה

  פרפר
  פתן
  צבי

  צפע
  צפרדע

  קוף
  קנגורו
  קרנף
  שור
  שלו
  שפן

  שקנאי
  תאו
  תוכי
  תור

  תיקן
  תנין

  תנשמת
  תרנגול

מצאתם את בעל החיים? רוצים לזכות בפרס?
שלחו לכתובת kids@spca.co.il את שם בעל החיים ואת פרטיכם המלאים: שם ושם משפחה, גיל, כתובת ומספר טלפון 

וציינו האם אתם מעדיפים את ערכת החתולים או את ערכת הכלבים. בין הפותרים נכונה יוגרלו 20 ערכות.
               ערכה לחתולים של לה-קט דליקטס: מעדני גורמה במרקם פטה שיגרמו לחתול שלכם ללקק את השפם. 

               ערכה לכלבים של בונזו ג’וי: חטיפי עוף איכותיים לכלב העשויים 100%חזה עוף טבעי.
לכל אחת מהערכות יצורף צעצוע לכלב או לחתול.   

תיבת נחתיבת נח








