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  מעשים טובים

  הצעה לפעילות התנדבותית לארגונים עסקיים

בלתי  חוויהב ,סיוע גם לבעלי חיים וגם לאוכלוסיות מוחלשות יום של עשייה חברתית וחינוכית המשלב
שיעור בסיסי באילוף ברחבי העיר עם בעלי חיים ו מהנהטיול  היומיום,הכוללת שבירת שגרת  נשכחת

  .כלבים לכלל המשתתפים

צער בעלי חיים רמת גן והסביבה, יזכו המשתתפים לעבוד יחד עם בית המחסה של במסגרת הפעילות ב
להכיר את עולמם של הכלבים והחתולים בבית  ,חניכים ממסגרות של נוער בסיכון ובעלי צרכים מיוחדים

מטיול משותף עם הכלבים, לשחק עם החתולים לעבור הדרכה קצרה בנושא אילוף הנות יהמחסה, ל
   .כלבים וחתולים בכל שנה 400ושפת הכלבים ולסייע לעמותה להמשיך ולדאוג לרווחתם של מעל 

  

 

שנה. חברי העמותה פועלים  50 -צער בעלי חיים רמת גן והסביבה היא עמותה ללא מטרות רווח ופועלת מעל ל
במסירות אין קץ להצלתם של בעלי חיים במצוקה, הן באמצעות מתן טיפול רפואי והן על ידי דאגה יומיומית לרווחתם, 

 .תוך איתור משפחות מאמצות ובתים עבורם

המתת בעלי חיים. כך יכולים כל בעלי החיים המגיעים -צער בעלי חיים רמת גן והסביבה חרתה על דגלה את עקרון אי 
 .ל העמותה לזכות בתקווה חדשה לחיים, בלי קשר לגילם ומצבם הבריאותילבית המחסה ש

נוסף לפעילות הענפה בבית המחסה, העמותה רואה חשיבות עליונה בקידום ערכים של חמלה, סובלנות ועזרה 
לחלש, ושמה דגש על מעורבות קהילתית רחבה, פעילויות חינוך והסברה, ועזרה לאוכלוסייה נזקקת, בעזרת הקשר 

 .החם עם בעלי החיים ומתנדבי העמותה

 .לאמץ , לתרום , להתנדב  :העמותה מקדמת שלוש מטרות עיקריות
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  תכנית יום ההתנדבות

 הגעה, התכנסות, שתיה וכיבוד קל 

 הסבר על העמותה ובית המחסה 

 שיעור מבוא על אילוף חיובי, כולל הדגמה והתנסות 

 טיול עם הכלבים 

 כניסה לחתוליה, משחק וליטוף החתולים 

 סיכום ותודה  

  

  פרטים טכניים

  ).חניכים 15 -חונכים עסקיים ו 15(משתתפים  30מספר משתתפים: מקסימום 

  ., בהתאמה ללוח הזמנים של בית המחסה ומסגרות בעלי צרכים מיוחדיםשעות 3משך הפעילות: 

  ,נחלת יצחק ת"א 4כתובתנו: רחוב חפץ חיים 

  יש לתאם מראש את מועד ההגעה וכמות המשתתפים.

  

  דמי השתתפות

 .תרומה לעמותהובנוסף נהוג להוסיף המשמשים לכיסוי העלויות  ש"ח 2,000

  .ביטוחו כיבוד קל, איש צוות להדרכה והוצאת כלבים, מאלף והדרכת אילוף העלויות כוללות:

העלות נעה בין  .לסייע במימון ההסעה למסגרת החינוכית המשתתפת בפעילות בהתאם לצורך נשמח אם תוכלו*
600-800 *₪  

ההכנסות מפעילות זו מאפשרות לנו להמשיך ולרכוש מזון, תרופות וטיפולים  !כל שקל מציל חיים
  .וטרינריים לדיירי בית המחסה

 חשוב לדעת

אביב וחלק גדול מהפעילויות יתבצעו מחוץ לבית המחסה כך שעלולים להיות רעשי רקע אנו בית מחסה קטן בלב תל 
 .והפרעות

השתתפותכם ביום זה חשובה לנו מאד מכיוון שכך יזכו כלבי בית המחסה להתאוורר משהותם בכלוב, החתולים יזכו 
לחום אהבה ופעילות מעצימה לפעילות שתרגיל אותם למשחק ותגדיל את סיכוייהם למצוא בתים בעתיד ואדם שזקוק 

 יזכה לחוות אותה יחד אתכם.


