דבר ראש העיר
תושבי ותושבות רמת־גן יקרים!
בעיר רמת־גן חיים כיום כ 9,000-כלבים המוחזקים
ברישיון וכחוק ,ולרשותם הוכשרו  25גינות כלבים
ייעודיות בכל רחבי העיר .העירייה בראשותי פועלת ללא
לאות למען רווחת בעלי החיים בעיר ולאכיפת חוק צער
בעלי חיים .במסגרת זו ,העיריה בודקת את תנאי החזקתם
ורווחתם של ההולכים על ארבע ומקיימת הרצאות בבתי
ספר באופן שוטף להגברת המודעות.
באחרונה יצא לי להשתתף בהפנינג אימוץ כלבים שנערך
בתחומי בית הספר "ארנון" ,בשיאו חתמתי על אמנה בית
ספרית למען בעלי חיים ,שבה נכתב בין היתר" :לבעלי
חיים הזכות לחיות ללא סבל ,הזכות למניעת הזנחה
והתאכזרות ,הזכות לקבל מזון ,מחסה ,טיפול רפואי
וטיפול בשאר צרכיהם .מחובתנו להגן על בעלי החיים!"
לאחר שביליתי באותו יום מספר שעות במחציתם של
חברנו ההולכים על ארבע ,החזקתי בידיי גור קטן וראיתי
כיצד מאלפים כלבים בוגרים ,אני בהחלט מבין יותר מאי
פעם את טיבו של החיבור המופלא הזה שבין האדם
לחברו הטוב ביותר – ואני מתחייב להמשיך ולפעול הן
למען הכלבים המתגוררים בעיר והן למען בעליהם.

שלכם בידידות,
ישראל זינגר
ראש העיר
השירות הווטרינרי העירוני מופקד על שמירת בריאות
הציבור מנקודת מבטה של הרפואה הווטרינרית וכן על
בריאות ורווחת בעלי החיים במרחב העירוני.
אנשי המחלקה הווטרינרית העירונית בודקים את תנאי
החזקתם ורווחתם של ההולכים על ארבע ומעודדים
פעילות חינוכית להגברת המודעות לבעלי חיים בעירנו.

שלכם,
ד"ר שי מלמן
וטרינר העיר

הפעילויות העירוניות
למען בעלי החיים בעיר
חיסונים

אחת לרבעון נערכים חיסונים לכלבים בכיכר רמב"ם (אורדע)
לנוחיות בעלי הכלבים ,במעמד החיסון מונפק לבעל הכלב
רישיון להחזקתו .לידיעתכם/ן בעל/ת כלב חייב לחסנו
כנגד מחלת הכלבת ,פעם בשנה על פי חוק .על פי נתוני
משרד החקלאות שיעור הכלבים המחוסנים בעיר הינו גבוה
בהרבה מהממוצע הארצי ועומד על כ  .93% -ניתן לחסן גם
במחלקה הווטרינרית בצומת מסובים בימי שני בין השעות
 ,17:00-10:00חמישי בין השעות  12:00-09:00בכל יום שישי,
הראשון בכל חודש ,בין השעות .11:00-09:00
* מועדי החיסונים מפורסמים במדיה העירונית.

ימי אימוץ

ימי האימוץ למציאת בית חם לכלבים ,בשיתוף עמותת צער
בעלי חיים רמת־גן ובשיתוף עמותת  ,SOSמתקיימים בפארק
הלאומי ,בכל יום שישי הראשון בכל חודש החל מהשעה
 12:00ועד השעה  .16:00ימי האימוץ כוללים גם הפנינג חגיגי
בו ניתן ליהנות ממגוון הנחות ,הטבות וייעוציים וטרינרים.

מוקד טיפול בפניות הציבור

טיפול בפניות הציבור מתבצע על ידי פקחי המחלקה/מחלצי
בעלי חיים בשגרה עד השעה  .21:00לאחר שעה זו תתבצע
כוננות למקרים דחופים בלבד ,כמו גם בסופי שבוע וחגים.
במקרים דחופים ניתן ליצור קשר עם המחלקה בשעות
העבודה או דרך מוקד  109העירוני.

עמותת משמר בעלי החיים

עיריית רמת־גן פועלת בשיתוף פעולה עם עמותת
משמר בעלי החיים ,ששמה לה למטרה לשמור על
רווחת בעלי חיים ,למנוע הזנחה ,התעללות ונטישה של
בעלי חיים .מתנדבי העמותה ,ברובם תושבי העיר שעברו
הכשרה מקצועית ,יוצאים לסיורים לבדיקת תנאי החזקה
של בעלי חיים ,לצד העברת פעילות חינוך והסברה.
חברי העמותה פועלים בגישור על סכסוכים שמקורם
במטרדים הנגרמים על ידי בעלי חיים.

פעילות בבתי ספר

מיקומי התחנות* :גן אברהם ,הפארק הלאומי ,גן אלי כהן,
שדרות קם ,גן תהילה ,רמת אפעל  -מרכז מסחרי ,פארק דוד
מלמדוביץ מרום נווה ,גן אהרונסון ,גן אחווה ,רמת אפעל -
האטד ,יצחק רבין (איזור הבילויים) ,גן התותחן ,גן יקיר ,כיכר
רמב"ם ,גינת האם ,שדרות השושנים ,גן אלקס ,אוניברסיטת
בר אילן ,רחוב חי טייב  ,7עמותת תנו לחיות לחיות (רחוב דב
פרידמן .)8

לאורך שנת הלימודים הדריכה עמותת  SOSחיות
בשישה בתי ספר בעיר בנושא התנהגות וחמלה לבעלי
חיים .התוכנית נכתבה עבור משרד החינוך על ידי יו"ר
העמותה ,ריקי בצרי .בשיאה של הפעילות נערך בבי"ס
"ארנון" יום אימוץ כלבים בהשתתפות ראש העיר.

שיפוץ הכלבייה העירונית מתוכנן
לסוף שנה זו

*ייתכנו שינויים במיקומי התחנות

חתולי רחוב  -המחלקה הווטרינרית מבצעת עיקור וסירוס
לחתולי רחוב בשיתוף המאכילים .החתולים מחוסנים כנגד
מחלת הכלבת ומוחזרים ולאחר הניתוח למקום ממנו נלקחו.
כמו כן ,רופאי המחלקה מטפלים בחתולי רחוב ללא בעלים.
השירות ניתן אך ורק לחתולי רחוב ללא בעלים .ההחלטות לגבי
הטיפול הרפואי הן בסמכות רופאי השירות הווטרינרי בלבד.

הכלבייה המיושנת מתוכננת לעבור שיפוץ במהלך השנה
הקרובה .במהלך השיפוץ יוגדלו התאים ויותאמו
לסטנדרטים חדשים ,תוך כדי שמירה על רווחת בעלי
החיים השוהים בכלבייה .כמו כן ,יבנה חדר טיפולים חדש
ויוקצה מקום לאשפוז בעלי חיים חולים.
גינות כלבים ברחבי העיר – ברחבי העיר פזורות כ 25-גינות
להלן מיקומן:
 .1גן תל אביב  -רוקח 100
 .2גן החרוזים  -חרוזים 12
 .3גן קורין  -דרך אבא הלל 66
 .4גן התותחן  -העמל 5
 .5גן בראשית  -דב פרידמן 19
 .6גן יהודה  -לאן 16
 .7גן שאול  -מעלה הצופים 9
 .8גן המלך דוד  -שד' הילד 8
 .9גינת עמירם  -הגת 8
 .10הר הארנבות  -יבנה 9
 .11גן הפודים  -הפודים 21
 .12הר הבנים  -סגור עקב שיפוצים  -מעלה הבנים 31
 .13גן צדוק  -אלרואי 41
 .14גן אלקס  -קפלן 6
 .15גן תהילה  -אצ"ל 9
 .16גן הבילויים  -הבילויים 39
 .17גן אברהם  -שרת משה 30
 .18פארק מרום נווה  -לנדאו חיים 6
 .19גינת חורשת האורנים  -דרך יצחק רבין 8
 .20גינת אלי כהן  -אצ"ל 35
 .21גינת עליה שלישית  -עליה שלישית 10
 .22גינת נווה יהושע  -נוה יהושע 23
 .23גן האקליפטוס  -יהלום ר"א 1
 .24גינת קרית קריניצי  -ברוש 8
 .25גינת חורשת אדיס דה פיליפ  -המאה ואחד 28
 .26הפארק הלאומי

מידע כללי לבעלי כלבים וחתולים

החזקת כלבים  -על פי חוק ,כל כלב חייב להיות מוחזק ברישיון
מטעם הרשות המקומית ,מסומן בשבב אלקטרוני ומחוסן
כנגד מחלת הכלבת פעם בשנה .להזכירכם ,כלבכם חייב
להיות קשור ברצועה כאשר הוא נמצא במרחב הציבורי וחלה
האחריות על בעליו לנקות אחריו ולהרים את הצואה .עיריית
רמת־גן רואה בחומרה אי ציות לחוקים אלו ומבצעת אכיפה
מוגברת בנושא .כלבים אשר ישוטטו ללא בעליהם יועברו
לכלבייה העירונית בצומת מסובים ועל בעליהם יוטלו קנסות.

כלבים עזובים ללא בעלים

תחנות האכלה לחתולים

במסגרת הטיפול בחתולי הרחוב ולאחר התייעצות ושיתוף
ציבור מאכילי החתולים ,מיקמנו השנה כ –  30תחנות
האכלה מסודרות בגינות הציבוריות ברחבי העיר .התחנות
מוקמו בשטחים ציבוריים ובכך מונעות לכלוך ואי נוחות
שנגרם לתושבים .הטיפול בתחנות האכלה הינם באחריות
מאכילי החתולים.

נתקלתם בכלב משוטט ללא בעלים הנראה מוזנח או חולה?
פנו למוקד  109העירוני או צרו קשר עם המחלקה הווטרינרית.

צרו עמנו קשר  -המחלקה הווטרינרית

טלפון ,03-6758418 :פקס03-6317068 :
משרדי המחלקה והכלבייה העירונית ממוקמים בצומת מסובים.
קבלת קהל :בימים ראשון-חמישי בין השעות 15:30-08:00
יום שני בין השעות 17:00-08:00
חיסונים :ימי שני בין השעות 17:00-10:00
ימי חמישי בין השעות .12:00-09:00
בכל יום שישי ,הראשון בכל חודש ,בין השעות .11:00-09:00
לנוחיותכם ,ניתן לשלם באתר העירוני תשלומי אגרות חיסון,
דו"חות פיקוח וטרינרי
בכתובת www.ramat-gan.muni.il -

