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שלום חברים,

הספרים  סדרת  גיבור  דוליטל,  דוקטור 
המפורסמת שלמד את שפת החיות, היה 
אחת מהדמויות האהובות עליי בילדותי. 
אדם  ובני  חיים  שבעלי  יודע  אני  כיום 
אך  שפה,  אותה  את  מדברים  לא  אולי 
של  קולם  את  המשמיעים  אנשים  יש 
בעלי החיים ומדברים בשמם. האנשים 
האלה מטפלים בבעלי החיים כאשר הם 
להגנה.  זקוקים  הם  כאשר  או  נפגעים 
החיים  בעלי  של  לצרכים  דואגים  הם 
ולזכויות שלהם, מוחים על מעשים רעים 
שנעשים כלפיהם ומקדמים חוקים כדי 

שיהיו להם חיים טובים יותר.

באגודת  נמצאים  בדיוק  כאלה  אנשים 
צער בעלי חיים בישראל, שהוקמה לפני 
כתשעים שנה במטרה למנוע צער וסבל 
מגיע  שאני  פעם  בכל  החיים.  מבעלי 
לאגודה אני פוגש המון כלבים וחתולים 
לאנשים  ממתינים  אשר  מקסימים, 
איך  ולביתם.  ללבם  אותם  שיאמצו 
על  הובאו  מהם  חלק  לכאן?  הגיעו  הם 
ולטפל  רצו להמשיך  ידי בעליהם, שלא 
בהם, חלק נמצאו משוטטים ברחוב ללא 
בעלים, וחלק הגיעו לכאן לאחר שעברו 
מאחורי  מהתעללות.  סבלו  או  תאונה 
ונוגע  מיוחד  סיפור  יש  וחתול  כלב  כל 
ללב, והמכנה המשותף לכולם הוא שהם 
ממתינים לאנשים שיאמצו אותם ויעניקו 

להם בית חם ואוהב לכל החיים. 

חיות  באמת  הם  והחתולים  הכלבים 
המון.  לנו  נותנות  אשר  נהדרות  מחמד 
ומסורים,  חכמים  נאמנים,  חברים  הם 
שתמיד יקבלו את פנינו באהבה ולעולם 
לא ישפטו אותנו. הם עוזרים לנו לפתח 
החלש  כלפי  ורגישות  חמלה  אחריות, 
על  חיובית  השפעה  להם  ויש  מאתנו, 
הבריאות שלנו. יש אפילו מחקר שמצא כי 
ילדים שמגדלים בבית בעל חיים מקבלים 

ציונים גבוהים יותר בבית הספר! 

הצטלמתי  שאתה  המקסימה  הכלבה 
השנה.  בת  לילי  היא  העיתון  לשער 
אותה  נטש  מישהו  חודשים  כמה  לפני 
עם ששת גוריה הצעירים סמוך למפעל, 
אותם.  מצאה  האגודה  של  ומתנדבת 
המליטה  היא  כי  מעריכים  באגודה 
בבית, וכי בעליה נטשו אותה ואת גוריה 
באכזריות. הגורים של לילי כבר מצאו 
ממתינה  עדיין  ולילי  מאמצים,  בתים 
שתפנק  אוהבת,  למשפחה  בסבלנות 

אותה ותעניק לה חום ותשומת לב. 

לאמץ  מההורים  מבקשים  לפני שאתם 
כדאי  אחר,  חיים  בעל  או  לילי  את 

לזכור שגידול של בעל חיים דורש המון 
בעל  ארוכות.  שנים  למשך  אחריות 
ואי  רגשות,  עם  חי  יצור  הוא  החיים 
אפשר לוותר עליו כשנמאס. צריך לדאוג 
לכל הצרכים שלו, להאכיל אותו, לסרק 
וללטף, לקחת אותו מדי פעם לווטרינר, 
לשחק אתו ולתת לו תשומת לב. כאשר 
מדובר בכלב  - צריך להוציא אותו לטיול 
גשם,  כשיורד  גם  ביום,  פעמים  כמה 
כשתוכנית אהובה משודרת בטלוויזיה, 

או כשיש למחרת מבחן חשוב. 

אני בטוח שכולכם אוהבים בעלי חיים 
והחתולים  הכלבים  שכל  ומקווים 
גם אם  בית חם, אבל  ימצאו  העזובים 
אינכם יכולים לאמץ כלב או חתול, אתם 
בהחלט יכולים לעזור להם. בכתבה על 
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אפשר להצטרף למועדון ובאילו דרכים 
ניתן לסייע לבעלי החיים. 

מה עוד תמצאו בעיתון? אתם מוזמנים 
רותם  את  וגם  לוק,  הכלב  את  להכיר 
אותו  מגדלים  אשר  מזרחי  יותם  ואת 
של  מסיפורה  להתרגש   ,)12  
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מדור מיוחד של וטרינרית האגודה )עמ’ 
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שכולו בעלי חיים.

שהכנו  מהעיתון  שתיהנו  מקווה  אני 
במיוחד עבורכם.

באהבה,
טל מוסרי

בשער: טל מוסרי ולילי. צילום: חיים שוורצנברג, 
מקצועי,  איפור  ביטון  ליוסי  אלקובי  אור  איפור: 

ADD ניהול טל מוסרי: סוכנות
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בישראל חיים  בעלי  צער   אגודת 
להומאניות לחינוך   המחלקה 

עריכה: שניר שרוני
עיצוב ועריכה גרפית: חיים שוורצנברג

עריכה לשונית: עינת אינשטיין

משתתפים: טל מוסרי, ד“ר איה פרי
צילום: חיים שוורצנברג, שירן כרמל

קומיקס: איתמר דאובה
איור: מריה גיבנר 

איור לוגו נבחרת צב“ח: דניאל ווליך 
  Kamil Mek :עיצוב מודעת אימוץ

אגודת צער בעלי חיים בישראל
כתובת: רחוב הרצל 159 תל אביב

טלפון: 03-5136500, 4553*
פקס: 03-5185889

www.spca.co.il :אתר אינטרנט
info@spca.co.il :דואר אלקטרוני

והמרפאה  האגודה  פעילות  שעות 
הווטרינרית:

ימים א-ה: 20:00-8:00
יום ו: 14:00-8:00

שבת: 14:00-11:00

אגודת צער בעלי חיים בישראל, אשר 
הארגון  היא   ,1927 בשנת  הוקמה 
בישראל  ביותר  והגדול  הוותיק 
האגודה,  החיים.  בעלי  לרווחת 
מבעלי  וסבל  צער  למניעת  הפועלת 
חיים, הנה עמותה ללא מטרות רווח 
ושעריה פתוחים לכל בעל חיים הזקוק 
למקלט ולהגנה. בין השירותים אותם 
מספקת האגודה: חילוץ והצלת בעלי 
חיים, קליטת כלבים וחתולים נטושים 
עבורם,  מאמצים  בתים  ומציאת 
נוחים,  במחירים  וטרינרית  מרפאה 
פנסיון לחיות מחמד ומחלקה לחינוך 
האגודה  פועלת  עוד  להומאניות. 
לקדם  במטרה  הפרלמנטרי  במישור 
חוקים לרווחת בעלי החיים וברשותה 
אורווה מרווחת בה משקמים סוסים 
וחמורים שעברו התעללות או הזנחה.
 ,
הגב )בהתנדבות(:  האגודה  יו“ר 

הילמה שמושקוביץ
אחראי מחלקת החינוך להומאניות: 

יניב עובדיה
 - ויטנר  גדי  ציבור:  ויחסי  דוברות 

לוויני תקשורת

בעלי  צער  לאגודת  שמורות  הזכויות  כל   ©
חיים בישראל, 2015. כל שימוש בעיתון זה או 
בקטעים ממנו מותנה בקבלת אישור מראש 

בכתב מהאגודה.

תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד.

האגודה: של  הפייסבוק   עמוד 
www.facebook.com/spcail

היכנסו לאתר הילדים של האגודה: 
kids.spca.co.il

פעילויות   אודות  על  למידע 
למועדון  ולהצטרפות  חינוכיות 
המחלקה  עם  קשר  צרו  צב“ח, 
בטלפון  להומאניות  לחינוך 

.03-5136500 ,*4553

החברים הכי טובים

kids.spca.co.il :היכנסו לאתר הילדים שלנו

החברים הכי טובים
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דימונה בית שיא • קרית גת מרכז BIG • קסטינה מרכז BIG • באר שבע מרכז BIG • באר שבע קניון הנגב • ערד 
קניון ערד •  נתיבות א.תעשיה סמילו • בארות יצחק מתחם ONE • חדרה מתחם מיקס • נתניה רוגובין פדרמן • 
ירושלים כנפי נשרים (מתחם רמי לוי מהדרין)  • ירושלים פייר קניג 33 תלפיות • מודיעין ישפרו סנטר • טבריה מרכז 
BIG  • יקנעם מרכז BIG  •  קריות מרכז BIG  • פרדס חנה מרכז BIG • עפולה מרכז BIG IN THE CITY • ראשון לציון 
מתחם חונים קונים • בית שמש מרכז BIG • רחובות הר הצופים 33  • אשדוד BIG FASHION  • בקרוב יבנה / כרמיאל

רשת צעצועים בפריסה ארצית

הכי משתלמים לקניית צעצועים!

רשת
שומרת
שבת

מוצרים לקיץ קונים
רק ב-”עידן 2000!“
כל המוצרים המובילים לקיץ:

בריכות, אביזרים

צעצועים, גלגלים ועוד...

משווקים מורשים של 



מוסרים צעצועים ושמיכות 

לא  כבר  שלכם  הקטנים  האחים  הארונות?  את  סידרו  ההורים 

בובות  לקבל  נשמח  באגודה  אנו  שלהם?  בצעצועים  משחקים 

שמיכות,  גם  כמו  החיים,  בעלי  את  שישמחו  ישנים  וצעצועים 

מגבות ומצעים ישנים שיחממו אותם בחורף הקר. 

במשך שבוע ארוך היתה עסוקה קבוצת 
לקראת  בהכנות  אביב  מתל  הילדים 
האירוע הגדול. הם הפיצו את השמועה 
השכנים  בתי  בין  עברו  החברים,  בין 
והצליחו לאסוף כמות גדולה של ספרים, 
ישנים.  ותיקים  תכשיטים  צעצועים, 
למטבח  נכנסו  הם  האירוע  לפני  יום 
והכינו יחד עם ההורים עוגות, חטיפים 
ושתייה. בערב הלכו לישון עם חיוך גדול 

על השפתיים. הכל מוכן.

מטרה חשובה
לבית  הנרגשים  הילדים  הגיעו  בבוקר 
הספר והחלו לארגן את הדוכנים ליריד 
לספסל  חבריהם  המיוחד.  המכירה 
קבוצת  את  הכירו  שכבר  הלימודים, 
שהם  קודמות  מפעילויות  המארגנים 
קיימו למען בעלי החיים, החלו להתקבץ 
הטעים  הכיבוד  לאט  לאט  סביבם. 
למכירה  שהועמדו  השונים  והחפצים 
להיעלם  החלו  סמליים  במחירים 
הביטה  האירוע  ובסיום  מהדוכנים, 
קבוצת הילדים בקופה המלאה בגאווה 

גדולה. פעילות נוספת של נבחרת צב“ח 
בתל  חי“  “תל  הספר  בבית  ה1  מכיתה 
זאת  אביב הוכתרה בהצלחה. הם עשו 
יירכש  לאסוף  שהצליחו  ובכסף  בגדול, 

מזון לחתולים ולכלבים נטושים. 
חלק  להיות  ומאושרים  גאים  “אנו 
האירוע  את  סיכמו  צב“ח“,  ממועדון 
הרצאות  עורכים  “אנו  הנבחרת.  חברי 
בעלי  רווחת  ועל  האגודה  על  בכיתות 
יצירתיות,  פעילויות  יוזמים  חיים, 
הספר  בית  תלמידי  כל  את  מעודדים 
ומסבירים  למחזור  בקבוקים  לאסוף 
לבעלי  עזרה  של  המטרה  מדוע  להם 
החיים חשובה כל כך. בשלושה ירידים 
 !₪ 3500 אספנו  הספר  בבית  שערכנו 
באמצעות הפעילויות שאנחנו מארגנים 
אנו מצילים בעלי חיים ומעניקים להם 
חיים טובים יותר. אנחנו מהווים השראה 
לכל הילדים והמורים בבית הספר ואנו 
למועדון  להצטרף  לכולם  ממליצים 
המיוחד הזה. לכל החברים בו מובטחים 
אינסופית  ואהבה  בלב  שמחה  סיפוק, 

מנשמות שהולכות על ארבע“.

שגרירים למען בעלי חיים
נבחרת צב“ח מבית הספר “תל חי“ היא 
מועדון  של  הבולטות  מהנבחרות  אחת 
והראשון  המיוחד  המועדון  את  צב“ח. 
החינוך  מחלקת  הקימה  בעולם  מסוגו 
להומאניות של אגודת צער בעלי חיים 
בישראל. במועדון חברים בתי ספר וגני 
ילדים מכל רחבי הארץ, וכולם עוזרים 
לבעלי החיים באמצעות פעילויות שונות 
ריקים  לדוגמה, איסוף של בקבוקים   -
הפיקדון  כשבכספי  למחזור,  המיועדים 
הנטושים  החיים  לבעלי  מזון  נרכש 

הנמצאים באגודה. 

הצטרפו  כבר  ספר  בתי  עשרות 
חיים(  בעלי  )צער  צבייח  למועדון 
ולנבחרות צבייח, ואלפי תלמידים מכל 
החיים  לבעלי  עוזרים  הארץ  רחבי 
למחזור  בקבוקים  איסוף  באמצעות 
ומה אתכם? ופעילויות רבות אחרות. 

קבוצת  זוהי  צב“ח?  נבחרת  מהי 
המשתתף  ספר  מבית  תלמידים 
צב“ח  נבחרות  החינוכי.  בפרויקט 
לאגודה  מגיעות  השונים  הספר  מבתי 
עורכות  הן  שבמהלכו  הכשרה,  ליום 
פוגשות את בעלי  סיור מודרך במקום, 
החיים, לומדות על האגודה ועל פועלה 
ומציעות רעיונות כיצד ניתן להעלות את 
המודעות לנושא בקרב שאר התלמידים 
בבית הספר. לאחר ההכשרה משמשים 
בבית  האגודה  כשגרירי  הנבחרת  חברי 
הרצאות  בעצמם  מעבירים  הם  ספרם. 
ופעילויות,  אירועים  ויוזמים  בכיתות 
הספר  בית  של  החינוכי  הצוות  בליווי 

ומחלקת החינוך של האגודה.
“מועדון צב“ח מחבר בין ילדים לבעלי 
לפעול  הבמה  את  להם  ומעניק  חיים 
חיים  בעלי  למען  פעילויות  וליזום 
במצוקה“, מסביר יניב עובדיה, האחראי 
של  להומאניות  החינוך  מחלקת  על 
האגודה. “התלמידים נהנים מהאחריות 
הניתנת להם, במיוחד כשמדובר בנושא 
חיים.  בעלי  כמו  ללבם  כך  כל  קרוב 
להירתם  להתנדב,  מאוד  אוהבים  הם 
להם  מסייעים  ואנחנו  רעיונות,  וליזום 
להגשים אותם. זו הסיבה שיותר ויותר 
בתי ספר וגני ילדים מצטרפים למועדון, 
נוספים  חינוך  למוסדות  קוראים  ואנו 

להצטרף לפרויקט המיוחד הזה“.
יה שפייזר, חברת נבחרת צב“ח 

,
לדברי ג

בתל   “
,
ג אביב  “רמת  הספר  בית  של 

אביב, “תפקידה של נבחרת צב“ח הוא 
את  ולהעלות  לאגודה  תרומות  לגייס 
המודעות לנושא בעלי חיים שאין להם 
בית. עלינו לחשוב איך לשפר את הקשר 

שלנו עם בעלי החיים“.

כל דרך אפשרית
עשרות  כבר  הצטרפו  צב“ח  למועדון 
רחבי  מכל  צב“ח  ונבחרות  ספר,  בתי 
פעילויות  ומקיימות  יוזמות  הארץ 
נבחרת  החיים.  בעלי  למען  שונות 
בתל  “קהילה“  הספר  בית  של  צב“ח 
בקבוקים  איסוף  תחרות  ערכה  אביב 
המנצחת  והכיתה  הכיתות,  בין  ריקים 
זכתה בפעילות חינוכית מהנה באגודה. 
סופיה גולן ואלינור צביק, שתי חברות 
 ₪ כ-1000  לגייס  הצליחו  בנבחרת, 
סופיה,  לדברי  ושתייה.  עוגות  ממכירת 
“החלטנו להוכיח במעשים שאנו ראויות 

להיות בנבחרת צב“ח“.

עושים לייק בפייסבוק 

 www.facebook.com/spcail( נכנסים לעמוד הפייסבוק שלנו 

או מחפשים "אגודת צער בעלי חיים בישראל תל אביב"(, עושים 

לייק ומשתפים עם כל החברים את העדכונים על פעילות האגודה 

ואת תמונות בעלי החיים המחפשים בית חם. 

מצטרפים למועדון צב"ח

ספרו למורים בבית הספר על מועדון צב"ח, בקשו מהם לקרוא 

את הכתבה וליצור עמנו קשר. במסגרת פעילות המועדון תוכלו 

בבית  צב"ח  נבחרת  את  להקים  או  למחזור  בקבוקים  לאסוף 

הספר שלכם וליזום פעילויות למען בעלי החיים.

תורמים מזון, חול וציוד

הווטרינר המליץ להחליף לכלב את המזון היבש? החתול לא אוהב את 

החול שקניתם עבורו? הביאו אלינו מזון, חול או ציוד לבעלי החיים 

מיטות  צרכים,  ארגז  מנשאים,  קולרים,  )רצועות,  בשימוש  שאינם 

מרופדות או מתקני גירוד(. בעלי החיים מוסרים לכם תודה מראש.

איך אפשר לעזור

נבחרת 
החלומות

חוגגים יום הולדת באגודה

אלינו,  להתקשר  מההורים  בקשו  מתקרב?  שלכם  ההולדת  יום 

ואנו נספר להם על האפשרות לחגוג את יום ההולדת באגודה עם 

כל החברים. מה בתוכנית? סיור מודרך, מפגש עם בעלי החיים, 

הוצאת כלבים לטיול, פעילות יצירתית ועוד הפתעות.

מאמצים בעל חיים

שכל  נטושים  וחתולים  כלבים  המון  עת  בכל  נמצאים  באגודה 

מבוקשם הוא משפחה אוהבת. לפני שאתם מגיעים לאמץ אחד 

מהם, כדאי לדבר עם ההורים ולהיות בטוחים שכל בני המשפחה 

מבינים את האחריות של גידול בעל חיים כל חייו. 

מגיעים לפעילות חינוכית

פעילויות  מעבירה  האגודה  של  להומאניות  החינוך  מחלקת 

רוצים  ומפגש עם בעלי החיים.  חינוכיות הכוללות סיור מודרך 

מהמדריכים  או  מהמורים  בקשו  חבריכם?  עם  אותנו  לבקר 

בתנועת הנוער או במועדונית ליצור עמנו קשר בטלפון. 

מדווחים על בעל חיים במצוקה

נתקלתם בכלב פצוע, בחתול מיילל שאינו יכול להיחלץ מהמקום 

שבו הוא נתקע, בסוס או בחמור ללא בעלים, או בבעל חיים הסובל 

מהתעללות או מהזנחה? אל תתעלמו. בקשו ממבוגר הנמצא בקרבת 

מקום להתקשר אלינו, ואנו נעשה ככל יכולתנו על מנת לסייע.

המשך בעמוד הבא

סופיה גולן ואלינור צביק

היריד בבי“ס תל חי

נבחרת צב“ח מבי“ס תל חי

נבחרת 
החלומות
נבחרת 
החלומות

?

אז

בעלי החיים
ל



הספר  בבית  שהתקיים  האביב  ביריד 
“תל נורדאו“ בתל אביב הציבה נבחרת 
או  שקלים  שני  שתרם  מי  דוכן.  צב“ח 
ממוחזר  מנייר  סימנייה  קיבל  יותר 
ולתורמים סכום של  שהכינה הנבחרת, 
שוקולד.  כדורי  חולקו  שקלים  עשרים 
“קיבוץ  הספר  בית  של  צב“ח  נבחרת 
גלויות“ בפתח תקווה ארגנה אירוע שבו 
מכרו התלמידים כיבוד ומוצרים שונים 
מלאות  אורגנזה  שקיות  כמו  שהכינו, 
חשוב  “הפרויקט  ריחני.  סבון  בפתיתי 
כי הוא עוזר לילדים להבין את חשיבות 
יכולים  שלא  החיים  לבעלי  התרומה 
להשמיע את קולם“, אמר חבר הנבחרת 
יותר  רגישים  “עלינו להיות  ערן ביטון. 
יש  צב“ח  ולנבחרות  חיים  בעלי  כלפי 

אחריות לעזור להם“. 
הביניים  מחטיבת  צב“ח  נבחרת  חברי 
התחלקו  שבצפון  דבורייה  בכפר 
לצוותים ויצאו למסע הסברה בשלושה 
ערכו  הם  בכפר.  יסודיים  ספר  בתי 
אותם  שיתפו  הרצאות,  לתלמידים 
ביום ההכשרה שלהם,  בחוויות שצברו 
לבעלי  התרמה  אירוע  ערכו  ולבסוף 
החיים. “הפרויקט חשף אותי לראשונה 
חברת  הודתה  במצוקה“,  חיים  לבעלי 
פעם  “אף  שחברי.  ביירות  הנבחרת 
כזו,  לא דמיינתי שאקח חלק בפעילות 
אולם בזכות מועדון צב“ח אני מרגישה 
קרובה לבעלי חיים, וברצוני לעזור להם 

בכל דרך אפשרית“. 

בואו לאמץ
 את החבר הכי טוב 

שיהיה לכם
המון חתולים וכלבים ממתינים לבית חם.

 בואו לאמץ אותם ותזכו בחבר נהדר שיכניס 
לחייכם המון אושר ושמחה

שוורצנברג
צילום: חיים 

עיצובב:
K

am
il M

ek

     kids.spca.co.il  :היכנסו לאתר האגודה לילדים

אגודת
צער בעלי חיים

בישראל
www.spca.co.il

כתובת: רחוב הרצל 159 תל אביב.
טלפון: 4553*, 03-5136500

שעות פעילות: ימים א-ה: 20:00-08:00,
שישי: 14:00-08:00, שבת: 14:00-11:00

Add Friend+

נבחרת צב“ח מבי“ס קיבוץ גלויות

חברת נבחרת צב“ח מדבורייה

גם גני ילדים לוקחים חלק פעיל במועדון 
חן  רמת  משכונת  גנים  תשעה  צב“ח. 
ברמת גן שהצטרפו למועדון אספו כמות 
אדירה של בקבוקים, ובכספי הפיקדון 
עבור  ק“ג   120 של  במשקל  מזון  נרכש 
הילדים  מצד  “ההיענות  החיים!  בעלי 
יש  שלמרביתם  מאחר  גבוהה  היתה 
 ,
,
ג
,
שני חג בעל חיים משלהם“, סיפרה 

גננת מ“גן הפרחים“. “אין ספק שהמסר 
בקרב  חותם  הותיר  ואף  עבר  החינוכי 

ילדי הגנים“.
מבית  צב“ח  נבחרת  חבר  גלאון,  עדן 
הספר “ניר“ בקרית אונו, מסכם: “בעלי 
לנו אהבה ללא תנאי,  החיים מעניקים 

אז מדוע שלא נחזיר להם?“.

בתי ספר וגני ילדים המעוניינים לקחת 
ולהצטרף  המיוחד  בפרויקט  חלק 
קשר  ליצור  מוזמנים  צב“ח,  למועדון 
עם המחלקה לחינוך להומאניות של 

האגודה בטלפון 4553*.

לווטרינר היוש
לאילו טיפולים רפואיים זקוק הכלב, מדוע חשוב 
ובמה  שלנו,  המחמד  חיות  את  ולסרס  לעקר 
לווטרינרית  וכלבים?  חתולים  להאכיל  מומלץ 

האגודה, דייר איה פרי, יש תשובות

לכלב שלי?אילו טיפולים רפואיים עלי לתת 
כאשר מדובר בגור כלבים, עליו לקבל 
הנקראים  חיסונים  שלושה  של  סדרה 
“חיסון משושה“ בהפרש של שבועיים 
נותנים  הראשון  החיסון  את  מזה.  זה 
בגיל  השני  את  וחצי,  חודש  בגיל 
חודשיים ואת השלישי בגיל חודשיים 
וחצי. בהמשך יש לתת לכלבלב טיפול 
נגד תולעים וחיסון נגד תולעת הפארק.

בגיל  כלב  כל  בישראל,  החוק  פי  על 
שלושה חודשים חייב לקבל חיסון כלבת 
מקבל  השבב  את  אלקטרוני.  ושבב 
הכלב פעם אחת בחייו, והוא למעשה 
תעודת הזהות שלו. כאשר סורקים את 
גופו של הכלב באמצעות קורא שבבים 
מיוחד, מוצאים את מספר השבב שלו, 
ועל  הכלב  על  פרטים  לקבל  ניתן  וכך 
כלב  אלינו  מגיע  כאשר  שלו.  הבעלים 
אובד הנושא על גופו שבב, אנו יכולים 
למצוא את פרטי הבעלים שלו ולהשיב 

אליהם את הכלב.
שנה(  גיל  מעל  )בני  בוגרים  כלבים 
צריכים לקבל “חיסון משושה“ וחיסון 
תולעים  נגד  טיפול  בשנה,  פעם  כלבת 
תולעת  נגד  וטיפול  שנה  חצי  מדי 
בעונת  חודשים.  שלושה  כל  הפארק 
סובלים מקרציות  רבים  כלבים  הקיץ 
או מפרעושים, ויש לטפל בהם בעזרת 
למניעת  ואמפולות  קרציות  נגד  קולר 

פרעושים.
בעלי  השגרתיים,  הטיפולים  מלבד 
הכלבים, אשר מכירים היטב את בעל 
לכל  לב  לשים  צריכים  החיים שלהם, 
שינוי התנהגותי כמו חוסר אנרגיה או 
איבוד תיאבון, או לשינוי פיזי כמו פצע 
או גירוי בעור. במקרים כאלה מומלץ 

לקחת את הכלב לבדיקה וטרינרית. 
זה אולי נשמע הרבה, אבל כל החיסונים 
והטיפולים נועדו להבטיח את בריאות 
האנשים  בריאות  את  )וגם  הכלב 
מחלות  מפני  עליו  ולהגן  שבסביבתו( 

ובעיות בריאות שונות.  

חתולים וכלבים? מדוע חשוב לעקר ולסרס 
עוברים עיקור וסירוס הם ניתוחים חשובים,  אשר  והחתולים  לעולם והכלבים  להביא  יכולים  לא  אותם 

כלבים גורים.  המון  יש  שלנו  רבות, וחתולים חסרי בית. חלקם משוטטים במדינה  לסכנות  וחשופים  גבוה לאנשים שיבואו לאמץ אותם. לצערנו, וחלקם נמצאים במכלאות וממתינים ברחוב  הנטושים  החיים  בעלי  הרוצים מספר  האנשים  ממספר  שבעלי בהרבה  כדי  חתול.  או  כלב  חשוב מבוקרת, וכך יהיו עוד עשרות אלפי החיים לא יתרבו עוד יותר בצורה לא לאמץ  בית,  חסרי  וכלבים  חתולים 
מונעים לעקר ולסרס אותם. האלה  הניתוחים  למצוא כאמור,  שיתקשו  גורים  של  יש המלטות  אך  מאמצים,  בתים  כך  מהבית אליהן זכרים, שאף עלולים להילחם בנוסף, נקבות מעוקרות לא מושכות ומאריכים את תוחלת החיים שלהם. מהכלבים ומהחתולים מחלות שונות להם עוד הרבה יתרונות: הם מונעים אחר  לברוח  או  ולהיפצע  מיוחמת. ביניהם  נקבה  של  ריח  לא בעקבות  סירוס  שעברו  זכרים  שעברו עיקור או סירוס, משלם אגרה בבית, ומי שמגדל בבית כלב או כלבה יסמנו בשתן את הטריטוריה שלהם חתולים 

שנתית נמוכה יותר.

לכלב או לחתול? איזה אוכל הכי כדאי לתת 
האוכל שאנחנו נותנים לבעלי החיים 
ולכן  שלהם,  הבריאות  על  משפיע 
מומלץ לרכוש מזון איכותי, עדיף על 
על בסיס כבש, אשר  ולא  עוף  בסיס 
בחנויות  בעור.  לאלרגיה  לגרום  עלול 
לבעלי חיים יש מבחר גדול של סוגי 
מזון יבש, וחשוב להתאים את המזון 
לגיל החתול או הכלב על פי הכתוב 
על האריזה )יש מזון מיוחד המתאים 
לכלבים  ומזון  לבוגרים  מזון  לגורים, 

או לחתולים מעל גיל שבע(. 
המזון היבש מכיל את כל מה שהחתול 
או הכלב זקוקים לו, ולכן לא מומלץ 
או  אדם  בני  של  אוכל  להם  לתת 
שלא  שלנו,  מהארוחות  שאריות 
שלהם.  העיכול  למערכת  מתאימים 
בנוסף, בעלי חיים אשר אוכלים מזון 
ולסרב  אליו  להתרגל  עלולים  ביתי 

לאכול את המזון המותאם להם. 
אם אתם רוצים לפנק את בעל החיים 
“רטוב“  אוכל  עבורו  רכשו  שלכם, 
לו  מותאם  אשר  שימורים  בקופסת 

ותנו לו בכל יום כמות קטנה.
מזונות  שיש  לדעת  מאוד  חשוב 
לכלבים  לתת  אופן  בשום  שאסור 
הם  ושוקולד.  בצל  כמו  ולחתולים, 
מהווים סכנה אמיתית לחיי הכלב או 
חמוצים  מתובלים,  מאכלים  החתול. 
יכולים לגרום  או עתירי סוכר ושומן 
עלולים  חלב  ומוצרי  עיכול,  לבעיות 
מה  למרות  כן,  לשלשולים.  לגרום 
שרבים חושבים - חלב מאוד לא בריא 
לחתולים, בעיקר לא לגורים צעירים. 

אם הכלב שלכם אוהב עצמות, תנו לו 
עצמות בקר עם מח עצם, שאף תורמות 

לניקוי השיניים. 
אחרות  עצמות 
עלולות להישבר 
לפצעים  ולגרום 

פנימיים. 

של  הווטרינרית  המרפאה 
שירותים  מספקת  האגודה 
של  המחמד  לחיות  וטרינריים 
נוחים.  במחירים  הרחב  הקהל 
לפרטים נוספים ניתן להתקשר 

לטלפון 4553*.



הבוקר הפציע, ובחושיה הצעירים הרגישה 
להתרחש.  עומד  שמשהו  הסייחה  שירלי 
רכב  של  רעש  הפר  שמסביב  השקט  את 
גדול, אליו היה מחובר קרון הובלה. שירלי 
ביניהם  זרים המדברים  באנשים  הבחינה 
ונצמדה בחשש לפינה המוצלת. כעבור כמה 
ראשה  את  בוטחות  ידיים  ליטפו  דקות 
וכרכו סביבו קולר מוזר הנקרא ראשייה. 
מוביל  כשהוא  האיש  אמר  תדאגי“,  “אל 
אותה אל תוך הקרון הקטן, “את בידיים 

טובות“.
בקושי  ולשירלי  ארוכה,  היתה  הנסיעה 
לפתח  מבעד  רגליה.  על  לעמוד  כוח  היה 
עיניה,  לנגד  התגלו  ההובלה  בקרון  קטן 
לראשונה בחייה, כבישים, בתים ומכוניות, 
ואוזניה קלטו קולות חדשים שלא שמעה 
נעצר הרכב, דלת  עד כה. כעבור שעתיים 
את  הוביל  והאיש  שוב,  נפתחה  הקרון 
שירלי לביתה החדש - האורווה של אגודת 

צער בעלי חיים בישראל. 

 
רחבה  שם  היתה  מסביב.  הביטה  שירלי 
גדולה, וכמה סוסים וחמורים ליחכו עשב 
ואכלו חציר. מדי פעם הרימו את ראשם 
שרק  החדשה  האורחת  לעבר  והביטו 
הגיעה. באזור מגודר עמדה סוסה מבוגרת 
שקיבלה את פניה של שירלי. “היא קצת 
דומה לאמא שלי“, חשבה שירלי לעצמה, 
ומשהו בלתי מוסבר גרם לה להיצמד אל 

הסוסה ולחוש בטוחה. 
יטה“, אמרה הסוסה. 

,
“ברוכה הבאה, אני צ

“את רזה מאוד! ואני רואה שאת גם קצת 
צולעת... לא נתנו לך לאכול במקום שממנו 
באת? אין לך מה לחשוש, האנשים הטובים 
שנמצאים כאן יטפלו בך, ולעולם לא תהיי 
יגיע  מעט  שעוד  בטוחה  אני  יותר.  רעבה 
חדש  אורח  כל  כמו  אותך,  לבדוק  רופא 

המגיע לאורווה“.
יטה הראתה לשירלי את המקום - את 

,
צ

האזור שבו יש אוכל ומים, את השטח הרחב 
שבו צומח עשב, ואת תאי השינה שבהם 
הן תישנה בלילה. היא הכירה לשירלי את 
שאר הסוסים באורווה - פז, שבמשך שנים 
ארוכות סחבה עגלות ובהן משאות כבדים, 
חמסה, שבעליה לא רצו להוציא כסף על 
טיפול רפואי ונטשו אותה לאחר שכבר לא 
יכולה היתה לעמוד על רגליה, ואורן, חמור 
בעל אוזניים מצחיקות שסבל מהתעללות 
יטה. 

,
של נערים. “גם אותי הצילו“, סיפרה צ

“אנשים רעים העבידו אותי בפרך כל יום 
במשך שעות ארוכות, והיו לי המון פצעים 
וחתכים“. היא המשיכה והסבירה לשירלי 
חולצו  והחמורים במקום  כל הסוסים  כי 
עוברים  הם  וכעת  האגודה  אנשי  ידי  על 
שיקום, ומטפלים בהם היטב. כאשר הם 
יהיו שוב בריאים וחזקים, יימצאו עבורם 
טובים  אנשים  של  בחוות  חדשים  בתים 

ואחראיים שיטפלו בהם במסירות.  

יטה 
,
לצ לספר  והחלה  מעט  נרגעה  שירלי 

את סיפורה. היא נולדה לפני כמה שבועות, 
התקשתה  מאוד,  חולה  שהיתה  ואמה, 
לא  לאם  מאמציה,  כל  למרות  בה.  לטפל 
שירלי,  את  להניק  כדי  חלב  מספיק  היה 
לבעל החווה שבה  כך.  כל  רזה  היא  ולכן 
היא חיה לא היה זמן לטפל בשתי הסוסות 
שלו, והוא בקושי סיפק להן מזון. לפני כמה 
נותרה  והיא  שירלי,  ימים מתה אמה של 

יתומה ובודדה.
בחלוק  אדם  לאורווה  הגיע  שעה  כעבור 
המטפל  הווטרינר  “זה  תכלת.  בצבע 
יטה 

,
צ אמרה  והחמורים“,  הסוסים  בכל 

והחל  לשירלי  התקרב  הווטרינר  לשירלי. 
הסביר  הוא  סיים,  כאשר  אותה.  לבדוק 
של  שאמה  העובדה  כי  האגודה  לאנשי 
שירלי לא הניקה אותה השפיעה מאוד על 
התפתחותה. “היא סובלת מחולשה באזור 
האגן והרגליים האחוריות ולכן היא צולעת. 
חבל,  בעזרת  יום  כל  אותה  להוליך  צריך 
וכדי שהיא תוכל לעלות במשקל ולהתחזק, 
הקרובים  בשבועות  אותה  להאכיל  יש 
ובתוספי  לסייחים  מיוחד  חלב  בתחליף 
את  ליטף  יטה, 

,
לצ ניגש  הווטרינר  מזון“. 

ראשה ולחש לה “אני רואה שכבר אימצת 
את שירלי הקטנה ואת לא נפרדת ממנה 
יטה! אני בטוח שתעזרי 

,
לרגע. כל הכבוד, צ

לה להתאקלם כאן“.
במשך שבועות זכתה שירלי לטיפול מסור 
לאוכל המיוחד  הודות  צוות האגודה.  של 
לעלות  והחלה  התחזקה  היא  שקיבלה 
היא  השתפרה.  הליכתה  וגם  במשקל, 
)כפות  שלה  והטלפיים  חיסונים,  קיבלה 
הרגליים של הסוסים( עברו טילוף, שהוא 
ציפורניים  לגזירת  הדומה  מיוחד  טיפול 
אצל בני אדם. כעת, כשהן בריאות וחזקות, 
יטה 

,
אנשי האגודה מחפשים עבור שירלי וצ

חיים  לחיות  תוכלנה  חווה מסודרת שבה 
שלווים.

לפני ואחרי: מימין - שירלי בתחילת תהליך השיקום, רזה וצולעת. משמאל - שירלי כיום

חיים שלווים 

לעולם לא תהיי רעבה 

באורוות האגודה משוקמים 
סוסים וחמורים שסבלו 

מהתעללות ומהזנחה. הכירו 
את שירלי, סייחה צעירה 

שהתייתמה מאמה ואומצה 
על ידי סוסה בוגרת 

האסופיתהאסופית

יטה באורוות האגודה
,
אינן נפרדות זו מזו - שירלי ואמה המאמצת צ

ד ייר סוס
סוסים וחמורים מלווים את בני האדם כבר 
וחזקות  בחיות חכמות  שנים. מדובר  אלפי 
שבני האדם נעזרו בהן לצרכים שונים לאורך 

ההיסטוריה. 
המבצעות  משוכללות  מכונות  לנו  יש  כיום 
אשר  ומכוניות  בשדה,  העבודות  את 
מעבירות אותנו ממקום למקום. כבר אין לנו 
צורך להשתמש בסוסים ובחמורים לעבודות 
אנשים  יש  בישראל  זאת,  למרות  מפרכות. 
המעבידים סוסים וחמורים ואינם מעניקים 
ניתן  עדיין  ברחובות  טובים.  תנאים  להם 
כבדות  עגלות  המובילים  סוסים  לראות 
פעם  לא  לרכיבה.  המשמשים  וחמורים 
סובלים הסוסים והחמורים הללו ממחסור 
מנוחה.  ללא  שעות  במשך  ועובדים  במזון 
טיפולים  להם  מעניקים  אינם  בעליהם 
רפואיים ומסכנים אותם וגם אנשים אחרים 

בתנועה הסואנת בכבישים.
מהתעללות  שסבלו  וחמורים  סוסים 
צער  אגודת  של  לאורווה  מגיעים  ומהזנחה 
בעלי חיים בישראל. אנשי האגודה, יחד עם 
נוספים,  מקצוע  ואנשי  מומחים  וטרינרים 
ואהבה,  חום  רפואי,  טיפול  להם  מעניקים 
תהליך  ולהבריא.  להשתקם  להם  ועוזרים 
ארוך  והחמורים  הסוסים  של  השיקום 
ומורכב, וכדי לעמוד בהוצאות הגבוהות של 
מזון איכותי, טיפולים רפואיים וציוד מיוחד 
נעזרת האגודה בתרומות של אנשים טובים.

משקיע  האגודה  צוות  השיקום,  לאחר 
הסוסים  עבור  למצוא  כדי  רבים  מאמצים 
והחמורים בתים מתאימים ובעלים חדשים 
ואחראיים. כדי להבטיח שיהיו להם חיים 
כל  הסבל,  למעגל  ישובו  לא  ושהם  טובים 
אימוץ מלווה בחתימת הסכם עם הבעלים 

החדשים.

רוצים להכיר סוסים וחמורים נוספים? 
באתר  הווירטואלי  לפנסיון  היכנסו 
ותוכלו   )www.spca.co.il( האגודה 

לקרוא את סיפוריהם המרגשים. 
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א   ט  י  ע  ת  י  נ  צ  י  ב  ה  נ  ר

)מימין  ציפורים  של  שמות   55 מסתתרים  שלפניכם  האותיות  בתפזורת 
לשמאל, משמאל לימין, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה(. לאחר שתמצאו 
ותסמנו את שמות כל הציפורים, תישארנה 7 אותיות לא מסומנות. חברו 

אותן לפי הסדר מימין לשמאל, ותקבלו שם של ציפור נוספת.

תפזורת ציפורים

איורים: מריה גיבנר. האיורים לקוחים מתוך ספר הילדים “ציפורים בראש" מאת ישראלה בנין )הוצאת גוונים(.

תפזורת ציפורים

קרציות 
מאחר שפרוותו של 

לוק בהירה, קל מאוד 
להבחין בפרעושים 

או בקרציות ולהוציא 
אותם באמצעות סירוק, 

אך הוא כמעט ואינו 
סובל מהם.

אני... 
לוק, כלב מעורב. עובר אורח הבחין 
אותו  והביא  ברחוב  משוטט  בו 
לאגודה כשהיה בן עשרה חודשים. 
מאחר שהוא לא נשא על גופו שבב 
אלקטרוני, הוא נאלץ להמתין חודש 
החוק,  שמחייב  כפי  בהסגר,  שלם 
עד שניתן היה להציע אותו לאימוץ. 
הגיעה  ממש  יום  באותו  למזלו 
ובחרה  מזרחי  משפחת  לאגודה 

לאמץ אותו.

בית 
גר בבית 

משפחת מזרחי 
בחולון.

גיל 
בן שנתיים.

דרישות 
טיולים, משחקים, 

פינוקים, סירוק 
השיער ומקלחת 

פעם בכמה 
חודשים.

וטרינר 
לוק קצת חושש 

כשהוא מגיע 
לווטרינר כדי 

לקבל חיסונים.

זרים וחברים 
לא אוהב אנשים שהוא 
לא מכיר, ונובח כשזרים 
אך  הביתה,  נכנסים 
אחרי כמה רחרוחים הוא 

מתמסר לליטופים. 

טיולים 
מצטרף למשפחה 
לטיולים ואוהב 

במיוחד לבקר את 
סבתא ואת סבא אשר 

גרים בצפון הארץ. 

המלצה 
רותם ויותם 

ממליצים לכולם לגדל 
בעל חיים. "זה פשוט 

כיף", הם אומרים. "לוק 
הכניס המון שמחה 

הביתה. אנחנו אוהבים 
לשחק אתו, להוציא אותו 

לטיולים ולבלות אתו 
כל יום כשאנחנו חוזרים 

מבית הספר". 

יראה 
פוחד מרעשים חזקים, 
מאופנועים וממשאיות. 

חושש קצת מכלבים 
אחרים, אבל נהנה לשחק 
עם כלבתם של השכנים 
כשהוא פוגש בה בגינה. 

כינויים 
ללוק יש המון 
שמות חיבה, 

י, 
,
ביניהם: לוקי, ניג

י.
,
י ונוגז

,
ניביג

לינה 
ללוק יש מיטה 

מרופדת לכלבים, 
אבל הוא אוהב 
לישון במקומות 

שונים בבית.

נזקים 
לפעמים הורס 

צעצועים, בעיקר 
את אלו של האחות 

הקטנה זוהר. 

סדר יום 
בבוקר לוק ממש מתרגש כשבני 
ליציאה  מתכוננים  המשפחה 
אותו  מוציא  יותם  מהבית. 
וכשהוא  בבוקר,  מוקדם  לטיול 
חוזר מבית הספר, הוא נותן לו 
אוכל ומוציא אותו שוב לטיול. 
חוזרת  רותם  הצהריים  אחר 
ובערב  אתו,  ומשחקת  הביתה 

הוא יוצא לטיול נוסף. 

עצמאות 
לוק הוא כלב 

חכם מאוד 
ועצמאי. בשעות 
שבהן הוא נמצא 
לבד הוא מעסיק 

את עצמו 
ואוהב במיוחד 

צעצועים 
מצפצפים 

ומשחק העשוי 
מחבל.

פקודות
יודע לבצע את 
הפקודות "שב" 

ו"רגלי" ועומד על 
שתי רגליים.

רחצה 
עובר מקלחת פעם בכמה 
חודשים. כשהפרווה שלו 

גדלה ויש קשרים אשר 
מקשים את הסירוק, 

לוקחים את לוק לספר 
כלבים, שם רוחצים אותו 

ומספרים את הפרווה.

שבב אלקטרוני 
ללוק יש שבב תת-עורי 

שאותו הוא קיבל באגודה. 
באמצעות סריקת השבב 

בקורא שבבים מיוחד ניתן 
לקבל פרטים על לוק ועל 

הבעלים שלו – משפחת 
מזרחי. 

תעלולים
לוק משחק מחבואים עם 
ואוהב  יותם  ועם  רותם 
המשחקים  את  להחביא 
שלו ב"מחסן הצעצועים" 
שרק  כך  לספה,  מתחת 

הוא יוכל להגיע אליהם.

ו ת ועוד   
מחולון  מזרחי  משפחת  לוק:  לאקי 
לפני  לוק  הכלב  את  באגודה  אימצה 
לחלק  נהפך  הוא  מאז  וחצי.  שנה 
ולחברם  מהמשפחה  נפרד  בלתי 
 )9( ויותם   )7( רותם  האחים  של  הטוב 

א

מזון 
לוק מקבל אוכל יבש 

ומתפנק מדי פעם 
בחטיף. למרות סקרנותו, 
בני המשפחה מקפידים 
לא לתת לו אוכל ביתי 

כדי לשמור על בריאותו. 
צרכים 

כשהם יוצאים עם 
לוק לטיול, רותם 

ויותם לוקחים שקית, 
אוספים את הצרכים 

וזורקים לפח.

רותם, יותם ולוק
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קניון ערד •  נתיבות א.תעשיה סמילו • בארות יצחק מתחם ONE • חדרה מתחם מיקס • נתניה רוגובין פדרמן • 
ירושלים כנפי נשרים (מתחם רמי לוי מהדרין)  • ירושלים פייר קניג 33 תלפיות • מודיעין ישפרו סנטר • טבריה מרכז 
BIG  • יקנעם מרכז BIG  •  קריות מרכז BIG  • פרדס חנה מרכז BIG • עפולה מרכז BIG IN THE CITY • ראשון לציון 
מתחם חונים קונים • בית שמש מרכז BIG • רחובות הר הצופים 33  • אשדוד BIG FASHION  • בקרוב יבנה / כרמיאל

רשת צעצועים בפריסה ארצית

הכי משתלמים בציוד חזרה ללימודים!

רשת
שומרת
שבת
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רשת צעצועים בפריסה ארצית

הכי משתלמים לקניית צעצועים!

רשת
שומרת
שבת

עם 24 חנויות ברחבי הארץ
וקהל לקוחות שרק גדל, 

רשת עידן 2000 עושה מהפכה
של ממש בשוק הצעצועים בישראל!

עידן 2000 הינה רשת חנויות 
מובילה בתחום הצעצועים והפנאי.

אצלנו תוכלו למצוא צעצועים 
איכותיים, כלי כתיבה, ציוד לבית 

הספר, מתנות, אופניים, תחפושות, 
בריכות, ציוד לימי הולדת ושמחות 

ועוד...
רשת עידן 2000 שמה לה כמטרה 

ראשונה את טובת הלקוחות. 
השירות, האמינות והאיכות הם 

מושגים מובילים ועמודי תווך עוד 
משנת 1996 עם הקמתה

של החנות הראשונה.
אנו מזמינים אתכם לבוא ולהנות 

מחווית קנייה אחרת ומהנה.


