
03-744111103-7441010sospets@ bezeqin.net חיותSOSאגודת 
03-624177608-9208306"תנו לחיות לחיות"עמותת 

03-51858891-599-502-00503-5136500א" ת159אביב הרבה מאוד כלבים מגיעים הרצל -ח תל"צעב

103-6990889י עגנון "ש (רידינג)א "הסגר עירוני ת

03-6439010עמותת לב לחי

נטלי  054-7316573מיקי  08-8592995050-8558678(ליד גדרה)עמותת חבר על ארבע 

03-6967394א" ת4ג והסביבה חפץ חיים "ח ר"צעב

052-8808021050-3202049050-7548187גבעת שמואל  "חבר לי"עמותת 

03-6312222הסגר עירוני מסובים

03-5333468רמת גן- אורה

03-9318066 פקס03-9303647ליד טיב טעם- ליד צומת סגולה-ת"הסגר פ

03-9007394מחלקה וטרינרית ראש העין

 054-630386103-5596115, ר אזור.ב.ח

03-5560088הסגר אזור

מגיעים גם כלבים )  כלבית בן דוד-הסגר מושב אחיסמך

050-5696233050-7674310050-5799228(מהמרכז יאיר

03-5507531 פקס03-502713903-5027145מחלקה וטרינרית חולון

03-6586658ים-מחלקה וטרינרית בת

צ"הסגר עירוני ראשל
03-9423400/1/3 

משרד

9562873052-3264943 -03,ראשון אוהבת חיות

08-9362790מחלקה וטרינרית רחובות

08-9460135ח רחובות"צעב

08-9319058פנסיון גליה

08-9771691מחלקה וטרינרית רמלה

08-925512708-9279934הסגר עירוני לוד

08-86348858מחלקה וטרינרית אשדוד

08-6795333מחלקה וטרינרית אשקלון

הסגרים ומכלאות לבעלי חיים בישראל

(מצאו כלבים/ לתת לאנשים שאיבדו)רשימת הסגרים עירוניים ועמותות למניעת צער בעלי חיים 

 .האם יש שבב (שיש לו מכשיר קורא שבבים אוניברסלי)לבדוק אצל וטרינר . 5

ח "מגיעים הרבה בע, בית דגן- בית חולים וטרינרי - , 03-9232020: ח פצועים"מגיעים אליו הרבה בע– וטרינר תורן זיו : - לבדוק גם- חשוב. 6

 03-9688588: פצועים

 www.petnet.co.il www.yad2.co.il www.efoze.co.ilפורומים כלבים  – לבדוק באתר אינטרנט למשל . 7

www.winwin.co.il www.tapuz.co.il 

!!ב ה צ ל ח ה ! ללכת לראות- לא להסתפק בטלפונים. 8

03-9681610-' טל- להודיע למרכז השבבים- חשוב מאוד. 3

 .SOS-ח נמצאו שם ולהודיע ל"יש ללכת ולראות כל כמה ימים אם בע. 1

.החיים יכול להגיע לכל מקום-בעל-מציאה/ לחפש גם באזורים הרחוקים ממקום האבדה . 2

 http://www.moag.gov.il/vtr/dogcenter/search.aspכמן כן יש לוודא שפרטי הבעלים מעודכנים באתר השבבים בכתובת . 4
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Sos050-8254227  אשקלון www.sosashkalon.com

הצלת חיות אשקלון
 חיה  050-5909025 

דיסקין

 דניאל  050-9029593

דמרי

08-6281808 יהושוע7הצורף -שבע-צער בעלי חיים באר

08-6270099ש"מחלקה וטרינרית ב

052-4377998 ש אוהבת חיות"ב

 050-6309245 054-217709408-8509800מגיעים בעיקר מהדרום- מועצת באר טוביה

052-381730908-9957336ערד לחי

08-6874756מחלקה וטרינרית קרית גת

08-6367356מחלקה וטרינרית אילת

08-6371218 054-4742688 אהובה– אגודה באילת 

 02-6780222 02-5854465ח ירושלים"מרכז צעב

02-581657602-5827542הסגר ירושלים

2325943 -057לוכד כלבים שי-אזור ירושלים

  052-8701277 052-2380512(ירושלים)העמותה למען חתולי רחוב

08-9726179 עירית מודיעין

050-5394141 מטה יהודה לוכד כלבים

09-7929051קרני שומרון– צער בעלי חיים 

9519020 -954421209 -09,הסגר עירוני הרצליה

09-9566056מחלקה וטרינרית הרצליה

054-4497795 (מיכל צוויג)הרצליה אוהבת חיות 

03-5496623 ש"מחלקה וטרינרית רמה

052-6166864 052-6166869גליל ים (2)ש והסביבה "לוכד כפר שמריהו רמה

09-7727902הסגר עירוני רעננה

09-7710785מחלקה וטרינרית רעננה

 09-8322275050-8100070הסגר בית יצחק

09-8333837הסגר עירוני נתניה

050-5347803 פיקו 09-7603568מחלקה וטרינרית הוד השרון

יציק 052-3770216איגוד ערים וטרינרי שומרון

04-6331657הסגר עירוני חדרה

052-8808021לפנות לגלילה' גבעת עדה וכו/ פרדס חנה/כרכור/אזור חדרה

04-6737661וטרינר 052-4702901 טבריה–מחלקה וטרינרית 

04-6923271 מחלקה וטרינרית צפת

04-9956132 עכו-מחלקה וטרינרית

וטרינר  050-3199452 עפולה-מחלקה וטרינרית

חדרה אוהבת חיות
 054-7007927057-2220903

 050-7504259              054-

4780369

04-8665163מחלקה וטרינרית חיפה

054-4780517 04-8729696 מפרץ חיפה10076. ד.חיפה ת-צער בעלי חיים

04-8244724חובבי חתולים חיפה

04-956131504-9960350 תחנת הסגר באזור חיפה יסעור

050-3794661 אסתי וטרינרית

04-8254158  משרדים04-8222874 052-4720307כלבייה (עין איילה)חיפה " תנו לחיות לחיות"

04-6081547הסגר מועצה אזורית גלבוע

אנה 050-6539439 גלבוע אוהבת חיות אנה

נט'ג 052-2657904 בלהבות הבשן בקיבוץ גליל עליון- חבר הבשן 

תחנת הסגר של קרית טבעון בכפר יהושוע
 רון 057-7454552/3

סולומון

052-3593533 כרמיאל- כרמי חי

09-958883303-6446888"אהבה"עמותת 

 04-637309404-6371587אגוד ערים וטרינרי נוה מנשה אזור פרדס חנה

04-6456181הסגר נצרת עילית והאזור

04-6923271 מחלקה וטרינרית צפת




