


דגנית צברי אמילי צברי

אני מאיירת באהבה את ציפורי סביבת  
ביתנו עבור הבת שלי ואלבומינו המשותף  

(ציפורים ונוצותיהן)

גלזובסופי 

של הכלבה שלה  11ציור שמן שציירה סופיה בגיל 
מאז שתיהן מעט  , בקי אותה היא מאוד מאוד אוהבת

.גדלו והשתנו אך הן עדיין חברות טובות

אחינועם 
אוחנה



פיינגולדגליה 

ריימונדמירב 

פינקוסביטשיפעת 



מירי חזן

יחיאלימיכל מימון  גרטמןגלי 



וינטרוברני 

את שלווה אימצנו ומיד היה ברור שהוא חלק מהמשפחה ומיד בלילות  
הראשונים התמקם במיטות הילדים ומאז הוא בוחר כל לילה באיזו מיטה  

.  הוא רוצה לישון



אביב כרמלי

,  אהבה של משפחה לכלבתם. אנחנו מרגישים שהתמונה הזאת משקפת אהבה
וכרגע היא  . בחודשים האחרונים מצבה הבריאותי התדרדר מאד, 15שלנו בת טיקה

.משותקת ברגליה האחוריות
,  התמונה הזאת משקפת בעינינו את המאמץ שלנו לא לוותר עליה גם כשקשה
ולחפש עבורה את הפתרונות שיוכלו להקל עליה ולעזור לה על אף הקשיים  

.נראית אהבהככה .  הפיזיים

ירדן כהן



איתמר סעדון פריש

יש לי חתולה וכלב ואני אוהב לשחק  
כולנו אוהבים לצאת לטבע בגלל  , איתם

דשא ושמש, זה ציירתי גם פרפרים

עמית אפיק

אני אוהב את החתולים  
בעיקר את קוקו  , שלנו

השמן

ליה חסון

אבל אני מאד אוהבת  אמיתיותאין לי חיות מחמד 
של חיות  פרוותיותבובות המוןחיות ויש לי המון 

אריות ועוד ואני  , נמרים, כלבים, חתולים. בחדר
מציירת אותם הרבה



שלומית טובי שמיר

הוא היה  . פפרבחרתי לצייר את 
שנים  15חיינו יחד . נפש-חתול

ועברנו לא מעט בתקופות טובות  
איבדתי אותו לסרטן  . ופחות טובות

אחרי טיפול כימותרפי ואני רוצה  
לחשוב שנתתי לו חיים טובים  

במידה  . לפחות כמו שנתן לי
.הוא תמיד איתימסוימת 

רנטה דורפמן

אוליביה החתולה שלנו אוהבת לישון  
כשהיא ישנה היא  . ולאכול המון

כמו כדור צמר גפן אפורנראת

אוסובלנסקיחגית 
ציור של הכלבה קארמה



רוזנצוויגנעמי עשת 

מיכל עשת



ינון שרף

שוכב בין  אפטי'צבציור רואים את 
מתחת  ( עדי בר)כפות הרגלים שלי 

כשהוא עם  , לסמיכה האהובה עליו
ידיהציור ציור על . פרצוף לא מרוצה

טל פישר

אויר במחברת ולאחר כמה שנים אחרי  
.מות החתול נצבע במחשב

בתיה בן ארי



סיוון יניב

מלכיחברונה



לזרנקואלכס 

.כלבה של חבר יקר שהלכה לעולמה, הולי 

משפחה על ארבע-לאלי ויסקי וחתול

דריה פלדמן

לדובי אין עיניים אך אנחנו  . לקחנו את דובי ומישל כשהיו חתולים קטנים
מישל זכתה לכינוי מישל דיין על משה דיין  , בטוחים שהוא יכול לראות

הציור מבטא את היכולות של דובי והקריבה למשה דיין של מישל,..



י ילדים מהבניין מתחת לעץ  "נמצא עסימבה. סימבהנקודות בחייה של 
הוא היה בן  , מאד מהר ארגנתי לו פורמולה לגורים וטיפלתי בו, ברחוב
היה לו  . קטנטן עם עיניים עצומות וסימן של חבל הטבור שרק נשר, שבוע

יחד עם  . זנב עבה מהרגיל ופלומה יפה בגב שלא ראיתי בחתולים אחרים
יום  .. חימום וליטופים, השכנה עשינו משמרות של האכלה מסביב לשעון

והבנתי שלאט לאט  , אחד היה נדמה לי שראיתי אור קטן מנצנץ מהעיניים
שלחתי כל יום תמונות  :( ואז הגיע היום שהציץ לעולם . הוא יפקח אותן

יום אחד החליטה  . והיא התאהבה בו, 80שלי בת ה לאמאעדכניות שלו 
הוא עבר אליה עם כל  , וכך לפני גיל חודשיים. שהיא רוצה לגדל אותו

בפעם הראשונה  . ההסברים הנחוצים והיא טיפלה בו במסירות רבה
היא בכלל  שסימבהגילינו -לבדיקה וחיסוניםלוטרינרסימבהשהבאנו את 

ישנות יחד ויש ביניהן אהבה  , כבר שנה וחצי יחדוסימבהאמאאז !!! בת 
עצומה והבנה הדדית

הרטוגסמאיה 



רנאלטובי  שלומית מלח

עומר גדעון אפיק

יצרתי את החתול  
האהוב שלנו קוקו  

.עם נצנציםמפימו

דיוקן של החתולה האהובה  , עבודת קרמיקה
עליי כתם

הילה דולב



אורנה כהן

מלי אזולאי
יעל סומך



חיים אוחיון



חלק מהמשפחהעוגיחתול מוזיקלי-דו רה מיאו 

גרונראופק 

Judith Adato



ליבי שפר

טוטו וסקוטר בפארק  
משחקים בכדור

הנרי על גבעה ירוקה  
איתמר פרידמן

נובקירין 

,  אני אוהב להעתיק ציורים
להשוות למקור ולצבוע  

אמיתייםבצבעים 

החתולה שלי היא מאוד חמודה  
דוכוביץליבי היא החתולה הכי טובה בעולם



אבניןאיזנשטדטאריאדנה 

של  זלקינדציור על גבס עי אסף 
כלבה  , ׳קריץהכלבה המשפחתית 

שעברה התעללות במשפחה  
קודמת בה גודלה בשנתה 

מאז אומצה עי הוריו  . הראשונה
של אסף ומאז חיה לה בכיף  

ובאהבה כחלק מהמשפחה כבר  
הורים ושלושה  . קרוב לעשר שנים

בר ונדב  4תאומים בני -ילדים 
אסף אוהב לצייר  . 5ואסף בן ה 

.  וליצור וזו הראייה שלו אותה
זלקינדאסף 



עידן גבריאל
ציור של הכלבה בוטן בצבעי מים

רעות מעודד

אני כל כך אוהבת להיות עם החיות שלי  
שיוצא לי להתבונן בהן הרבה מקרוב לכן  

גם כשלא  נראות גם קל לי לדמיין איך הן 
נמצאות באותו רגע מולי



קגנובסקידרינה



אורלי קטלין מרון



שרה חגי

רות חגי



לאכול  , אוהבת לכלוך, כלבה שובבה
איתי ועם  . )איתנודשא ולהתפנק רק 

שירן שטיין(בעלי

פנינה שוורץ



קורל נוי אייל

אוריזליסחן 

ולסיוקאווה 



גרבטמעין 

צרפנו לפני שלוש וחצי שנים כלבה  
.  קטנה למשפחה הקטנה שלנו 

מלאה באהבה . כלבה טמפרמנטית
.  שאנחנו אוהבות מאוד. ית 'ינג'ג

וכמו ששמה  
ברוסית הוא  

שהפירוש  )ליסה
ככה ( הוא שועל

שועליתהיא 
.קטנה 

קנובלהילה 

בן שנה וחצי  , תמונות של אולי
֩מטייל ונהנה 



אלה קרן

זה החתול שלי והוא הולך  
לכן ציירתי  , בבית כמו מלך

אותו הולך עם זנב מורם  
"הולךפיצקי: "וקראתי לציור

י'פלצנויה 

חתול שאימצנו בזמן  . המלךי'ורג'ג
הוא החבר הכי טוב שלי הוא  . קורונה

משחק  . ישן איתי ומעיר אותי בבוקר
מגרגר  . איתי ומלקק אותי באהבה

כשאני מנשקת אותו וכשאני חוזרת  
הביתה מבית הספר אני אף פעם לא  

.לבד

גאיה פופ

כשחשבתי להצטרף לא הייתי  
אבל אז  . בטוחה באיזו חיה אבחר

ולא  , חשבתי על החתולים שלנו
ידעתי באיזה לבחור בגלל שיש לנו  

ואז החלטתי לבחור את  . חתולים9
הכי  איתנוהחתולים שמקבלים 

הרבה בתוך הבית ואילו ישנים  
החתול  , קשתי וגאיה. איתנו

.שקראתי בשמי



אור נודלמן

צילום בוקר עצל במיוחד של חיות הבית



אלפרטיהלי

נועה בן חיון



אליעד לוי

חולדות המחמד שלנו כבר אינן  
והזכרונותאך התמונות , עימנו

בתמונה רואים  . מלווים אותנו
את  " מטפח"אקימו'גאת 

אימצנו  . ציפורניה של אשתי
אותם כיוצאי ניסויים או  

,  המלטה ביתית לא מתוכננת
והם הביאו הרבה אור ואושר  

,  בעלי חיים חברותיים. לחיינו
.מצחיקים ואוהבים

שכטרשקמה

אומץ מרחוב  המכועריקוי'רוצ
-רוטשילד בגלל אופיו העדין

לא  , אוהב את כל האנשים
. נושך לעולם ובשום מצב

.  י בתי שקמה"צולם בכיור ע
משחק בכדור בדיוק כמו  י'רוצ

מחזיר אותו שוב ושוב  : כלב
על מנת  , ממש לתוך כף היד

.שנזרוק לו



שי סגל  

בשאר הזמן אני  . ARחוויות /במקצועי אני מעצבת ומפתחת משחקים
הדימוי  . נוטה לככב בהןשקליסיאילוסטרציות וכמובן /יוצרת אנימציות

.just chillin, היא ואני בחדר: ששלחתי הוא רגע מהחיים

עומר גדעון אפיק

תמונה של  פוטופיההכנתי בתכנת 
Nyan catקוקו כאילו הוא 

ipadציור של שנדי שנעשה ב

שני לוי



,  הוא קושר לשטן-לאורך ההיסטוריה החתול זכה פעמים רבות לשם רע 
ורבים  , עד היום אנשים יורקים על חתולים שחורים. למכשפות ולמאגיה

האנשים האלה בעיני לא באמת  . טוענים שחתול לא יכול להחזיר אהבה
התאומים שהצטרפו  , סדרת צילומים זו של איקס ועיגול. מכירים חתולים

יש בחיה  " אישיות"מראים כמה אהבה ו, 2014למשפחה שלי בשנת 
שלפעמים דווקא היא יכולה להיות חברו הטוב ביותר של  -המדהימה הזו 

.האדם

יערה לב



מיטניקאמה 

בן אלוןאורי אלון

שנים6לפני שאימצנו ציורים של החתול 

איילת דוד

כלבה מאולפת  
מבינה  . וחכמה

פקודות והנחית  
.בצורה לא רגילה

איתי עודד



זהבה בסיס

הוא כלב טיפולי שעובד עם ילדים בעלי  ארמי'צ
צרכים מיוחדים ומרגש אותי כל פעם מחדש

ניר שינדלר



גן רימון
אביגיל מימון

סרוסיאדל
אוריאן גלר

אלפרסוןארי 
בן שיין

גרשניקבן 
גאיה בר

בביצקיגיל 
דניאל לוי

ביסהבילה 
הראל אדרי

ליבי שרם
ליהי בוחנה

קונפינונווה 
נויה כהן יונתן

עומר מיכאל
עידו אוחיון

קינן כתר
רום צוקר

פילפרוידרומי 
נויפלדשיר 

שירה טל







עומר חובב

ציירתי חתול מיוחד ושונה משאר  
החתולים כי כולנו לפעמים  

יכולים להרגיש שונים אבל זה  
.מה שמיוחד בנו

גיבסוןדוטי



סאדדה דומיניק

לורד  . שמתי את הפרחים על הרצפה
הגיע להריח את הפרחים וכנראה  

הוא בא , נכנסו לו אבקנים לאף
להתעטש וכאן תפסתי אותו

ליבי מור

הסיפור שלנו עם בעלי חיים  
נטושים שאספנו והפכו למשפחה



גלי גרוס

של תמונות  קולאז
snapchat  אייבי  של

וורהולבהשראת אנדי 

שלנו הגיע אלינו בגיל  בבו
ואין ספק  , מספר שבועות

תוספת  . שנכנס ללבנו מיד
אהוב  , מדהימה למשפחה

,  בכל מקום שאליו מגיע
רגוע חברותי ונאמן לנו  

ילדים אוהבים אותו  . מאוד
בבואין על , והוא אותם

֩שלנו 

משפחת גפן



גן זהבן אליה הרפז
אלמה שהרבני

סרבניצקיאמה 
בוקסנבאוםאנה 

אריאל בן שבת  
רדאה

אריאל תייר
גאיה כהן ברקוביץ

קורישגיא 
ציבוטרוזואי

זיו בורשטיין
יובל שחם

ברלבמאיה 
פומרנץמור 

מיקה כרמון
חרש מעיין

נוי ברעם
נועה פנחס

שקרצינועם 
נטע חלמיש

סהר דוד
עדי גל און

עומר בן סימון  
מנגוט
שינדורףעידו 

עמית ארצי
רוני חן

פרוכטרשחר 
שטרןתיאה





פינצבסקיולילך שליסלברגשרית 

תושבי השכונה מתנדבים בימי  . תושבי רמת אפעל אוהבים בעלי חיים
מקיימים מפגשים חברתיים עם הכלבים  , משמשים בתי אומנה, אימוץ

.  ומטפלים בהם באהבה

אלחררקריליושילה 



גליה אבירם



נולמןאורנה 

מחימרכולם עבודות יצירה שלי 
שנעשו בעקבות אהבה שלי  

לבעלי חיים וחלק מהן השראה  
של בעלי חיים שגידלתי אותם  

.בבית

מלכיחברונה

לא  "בהשראת שלושת הקופים 
"לא מדבר" " לא שומע" "רואה



Rudikova Svetlana



אבא הביא לנו כשעברנו לגור בבית קרקע כי שאקטיאת 
חודשים ומאד  3היא הגיעה אלינו בת . הוא פחד מגנבים 

,  פיפי , קקי : מתוקה ועשתה כמובן בלגן שלם בכל הבית 
מזל שאנחנו היינו עוד קטנים מדי  ... אכלה רהיטים 
ואחרי בן שנתיים וחצי  4אני הייתי בת ) בשביל לעזור 

הייתה ממש חלק מהמשפחה שלנו ופעם  שאקטי( . בערך
אחת הרבענו אותה כי רצינו המשך לשושלת מתוך ארבעה  
גורים שרדו שניים את עוז השארנו אצלנו והוא אצלנו עד  

.  דייאגוהיום ואת השני מסרנו לשכנים והם קראו לו 
שאקטיזחל לחצר שלנו נחש ארסי 12כשהייתי בת רגע ל

היא  ... הנאמנה נלחמה בו והרגה אותו אבל שילמה בחייה 
הבינו שלא יוכלו לעזור לה  שהוטרינריםסבלה מאד ואחרי 

היא כל כך שמחה שבאנו שניסתה  , להפרדעוד באנו 
להתרומם לקראתנו למרות ששתי רגליה האחוריות כבר  

הווטרינר הרדים  , ליטפנו אותה וכולנו בכינו . לא תפקדו 
אותה תחילה כדי שלא תכאב את זה שאנחנו הולכים  

ואחר כך הרג אותה כדי שלא תסבול עד היום אני  
.  מתגעגעת אליה 

רעות מעודד



2016באפריל : הופיהסיפור של 
ילדה גורים מסרנו אחד לקרובי  שאקטי

משפחה שגרים מולנו ברחוב הם קראו  
הוא כלב שובב דייאגו. דייאגולו 

ולעיתים אפילו פראי ולא מחונך כמו  
משוטט לבדו  דייאגו. הכלבים שלנו

ברחוב שלנו יש שכן שמרביע  . ברחוב
הכלבה שלו  . למכירה ו'שיצכלבי 

המיוחם עלה  ודייגו שוטטה לה ברחוב 
.  השכן היה רגוע כי ימים מס. עליה 

ו'שיצלפני כן הרביע אותה עם כלב 
אלא שכשילדה מסתבר שילדה  . גזעי 

וחצי רועה גרמני  ו'שיצגורים שהם חצי 
השכן זעם ורצה לזרוק את כולם  . 

למזלנו הוא קיטר על כך באוזננו  
וביקשנו שייתן להם עוד כמה שבועות  

שלהם שיתחזקו ואז נמצא  אמאעם 
לי באותה שנה הייתה  . לכולם בתים 

בת מצווה וביקשתי גורת כלבים כמתנה  
העדפתי כמובן שלא תהיה גזעית כי . 

למצאדווקא ללא גזעיות יותר קשה 
אז כמובן שאנחנו אימצנו גורה  . בית 

שאקטישבפועל היא נכדה של ) אחת 
הכלבה שלנו שנפטרה בנובמבר באותה  

ואחרת מסרנו לאחיין שלי  ( שנה ממש 
וחברה שלו וגם לשני האחרים מצאנו  

היה צריך ממש להתחנן בפני  . בית
השכן בשביל כל יום שהסכים להשאיר  

4שלהם אבל כעבור אמאאות ם עם 
הוא  נקחשבועות הודיע לנו שאם לא 

ככה הגיעה אלינו  . זורק את כולם 
הגורה החמודה ביותר בעולם שגדלה  

היום היא  ) להיות כלבה מאד מיוחדת 
( חודשים 7בת 

רעות מעודד



הן הכלבות של חברה  ולסקהניקה 
בכל  . טובה שלי משכונת רמת חן

פעם שאני מבקרת את חברתי הן  
קופצות עלי בשמחה ומגיעות  

לעיתים אני גם  . להתפנק אצלי
.  מוציאה אותן לטיול ולגינת כלבים

של  ' נכדות'אנחנו קוראות להן ה
דורית

קליגרדורית 

ק'איזמשפחת 

שאהב כל אדם וכל  , שלנו האהובשוניאל
ליווה אותנו במשך שנים ונפרד  , חיה

לזכרו. מאתנו במפתיע לפני חודשיים



פרץנהוראיבית ספר סביון
קימיגרובניק 

נדב אלוני
סרבינהוראי

נדב מילס
קקאוליןליקה 'אנג

עמית מיכאל
ליאם לוי

מיכאל אלון

איתי דויד
דסטני

איגומה
אייר פלד

חי אמון
תהל מנשה

ליאב נאומה
יורובסקיליקה 





סאני היא כלבה מאוד מיוחדת  
בת חצי שנה בעלת עין אחת  

כחולה והשנייה חומה מיחדת  
וממש ממש מקסימה לא  
,  מפסיקה להשתולל לרגע

אימצנו אותה בגיל חודשיים  
ומאותו הרגע  לחיותמתנו לחיות 

היא חלק בלתי נפרד מהמשפחה  
.שלנו 

תותי פאר

דניאל לוי

טלי ודוד זרוד

והיא כלבה מלאת אופי  , 4רק בת , המתוקה' פיצ
וגם קצת פחדנית  , סקרנות, ושמחת חיים

בתמונה אפשר  . לפעמים בכל זאת כנענית
ומעט מפחדת ממי  נהנתלראות אותה מתרגשת 

:(הים



דינה דוד

באמצע סגר הקורונה נתפסה לינדה  מאיה מסרי
בעדשת המצלמה בפוזיציה זהה לבובת  

הפרווה של ליהי ושיר באופן שקשה  
ומי הבובההאמיתיתלהבחין מי 



הודיה עכו

5במשפחה כבר איתנוסידני . אמנון, סידני הוא כלב הנחייה של אבא שלי
.  שנים והוא התינוק של כולנו

הלל לביא ודובי רוזן

.  כשלבעלים לא היה זמן לטפל בו, אימצנו את דובי כשהיה בן חמש 
כלב אהוב  . חטיפים משחקים וכיף, דובי אצלנו מתפנק בטיולים 

מאוד



גן סתוונית

בראלאדם 
אילון בר

איתן פיס
אלון דוד

הניגאלי 
רבינקאלמה 

פוגלמןאמה מלכה 
אריאל ברוך

גיא ספיר
ורצברגרגל 

גלי מרדכי
גליה דואני

הראל סלומון
זוהר מורד
זהר שדמי

זיו לוי
שלו גבע

שי מאיר-חן
ילין דביר

יערה עזרה
יהונתן כהן

מיונובלאון 
מזרחיליאן

מיכל בן שמואל
מילי לרר

נועם אבישר
עומר קארו

עלמה אוחיון
רון בן אבנר

ביסמוטרוני 
שחר קדם

לי-שי
סיאנישילה 







תופסים את קרן האור האחרונה של השבוע

אריאל קליימן



קליימןורותההגר קינן 

קיצי הארנבת באה אלינו במקרה כי  
מיד הפכה לבת  . חברים לא רצו אותה

קיצי כל הזמן מביאה אהבה  . משפחה
ליקוקים וכשאנחנו עצובים היא מבינה  

כל  . איתנואת זה ופשוט באה להתייבש 
בוקר קיצי באה לדלת שלי מחכה  

להכנסשאפתח בשביל שתוכל 
אנחנו גילינו את  . ולהתכרבל איתי במיטה

החיה המדהימה הזאת ומאז רק מספרים  
כמה היא מדהימה וכמה כל אחד שלא  
יכול להרשות לעצמו כלב צריך להביא  

קיצי הייתה ארנבת  . כזאת חיה הביתה
پמדהימה ואנחנו מתגעגעים אליה מאוד

דנה ברדה

אחרי שברחה  כניראהלימון הגיעה אלינו 
ישבנו בחצר  . או נזרקה ממשפחה אחרת

הבית שלנו ושמענו בום וכשניגשנו לראות  
מה נפל מהעץ לימון ראינו חתולה יפה אך  

.  לכן זכתה לשם לימון. רזה וחלשה מאד
כך התחיל סיפור האהבה של המשפחה  

.  לפני זה לא אהבנו כלל, שלי עם חתולים
לימון הייתה חברת נפש של כולנו ולימדה  

14לצערנו אחרי . אמיתיתאותנו אהבה 
שנים משותפות של אהבה נאלצנו  

התמונות הן מימיה  . להרדים אותה
האחרונים והתמונה שלנו ישנות היא כמה  

להרדים  הוטרינריתשעות לפני שהגיעה 
היום לכל אחד  . צ אחרון יחד"שנ, אותה

,  ואחת מהמשפחה יש לפחות חתול אחד
.אם לא יותר 



איה שגיא פישרליאור כרמל

פיורנטינודניאלה  חנה דן



זלקינדבר נדב ואסף 

קריץ. פיקאצו/בר נדב ואסף יצרו מלונה מקופסת קרטון בדמות פוקימון
לימדנו אותם  . מזדקנת ורוצה לישון במקום מוגן קטן ומלא שמיכות

שאפשר ליצור מלונה גם מחומרים מתכלים והמצויים בבית ומשמשים  
אותה לא פחות מכל קופסת פלסטיק יקרה

זפרניעדן 

פנדה הצטרפה למשפחתנו לפני  
כחצי שנה כאשר הוא בת ארבעה  

ומיד הפכה להיות  , חודשים
הכוכבת של הבית וגם של עדשת  

.  המצלמה



גן סנונית

אבישג ברכה
אבישג ירדני

אגם ארביב
אוריאן עמר

אלחרראליה 
אסף מועלם

עטייהאריאל 
אשירה זיו

דגן בן פורת
בועז ברגיל

גולובהלל 
דבךהילה 

יהודית קיים
וסרשטרוםלביא 

לביא גנון
גלסנרנועה 
פרץסיאל

עומרי ביטון
קייב'אצרות 

שובל ששון
שיבולת רחמן

שירה בירנבוים
תהל משה

תהילה רמתי





ויקטוריה רביבו

בוזמןרוית

אבל המבט שלה  . צולמה שוכבת לה בכיף במסדרון ליד עצם לא אכולה
.  רואה לתוך הנפש



שיר ברייר

קארין ברזילי

כסאועם איתהאני יחד . שנים אנחנו יחד11בובה כלבתי יחד איתי 
.הגלגלים שלי

גולדפרבעפרי 



דרובעירית 

בימים . מחודש נובמבר האחרוןאיתנולצערי הוא כבר לא . סיכום חייו של אדי שלי' זהו קולאז
.  אלו אני מנסה להתאושש מהפרידה ממנו ומחפשת דרכים להנציח אותו

הוא היה כלב מאוד תוקפני  . העירונית של תל אביבמהכלביה2010את אדי אימצתי בשנת 
הוא לימד אותי הרבה על אהבה  . וההתחלה שלנו הייתה לא פשוטה וכללה תהליך שיקום ארוך

עם הזמן הוא הפך לחבר הכי טוב . נאמנות ותקשורת בלי מילים, מסירות, מחוייבות, בלי תנאים
הוא עזר לי להתגבר על פחדים ובזכותו התאהבתי  . שלי ולקחתי אותו אתי לכל מקום שיכולתי

היכרתישם , הטיולים שלנו כללו הליכות ארוכות לפארק הירקון בסמוך לבית שלנו. בבעלי חיים
גילינו עולם שלם ממש ליד הבית שלנו  . בין היתר, והתאהבתי בתניםאיתואת חיות הבר ביחד 

כשלא היה )הוא חיכה לי כשעצרתי לצלם והתנהג יפה רוב הזמן . מבעד לעדשת המצלמה שלי
(.  עסוק בחיפוש אחרי אוכל בפארק

עם הזמן הפכתי גם לפעילה בתחום והוא היה גם שותף במסע ההסברה שלי בנושא טבע עירוני  
זה התחיל ממפגש לא נעים עם . הסיפור שלו עם התנים מאוד מיוחד. והתנים של פארק הירקון

בדיעבד התברר לי שהיו גורים  . נלחצתי כמובן. בזמנו לא הבנתי למה. נקבת תן שנהמה עליו
מגוננת בניסיון אמאהבנתי שהיא התנהגה כמו כל . היא רק הזהירה אותו לא להתקרב. באיזור

.  לשמור על הקטנטנים שלה
זיהיתי דברים מקבילים  . מאז התחלתי לתעד את התנים של פארק הירקון ולמדתי לאהוב אותם

הוא תמיד שמר . בינם לבין אדי וחווינו איתם ביחד את כל הרגעים שלהם במהלך הטיולים שלנו
. על מרחק מהם כשניסו להתקרב אליו יותר מדי

.  הוא היה החצי השני שלי וחסרונו עדיין מורגש בכל רגע
.  אבל יש בו הצצה קטנה לחלק מהרגעים, שנים11לא באמת יכול לסכם ' הקולאז

תודה שהצלת אותי כל יום -לך אני אגיד משפט אחד , ואדי שלי שבטח שומר עליי מלמעלה
!אני אוהבת אותך לעד. מחדש



לוי אידהאוה

הוא מחייך וזה מבטא עד  -בתמונה שוכב
צולם  -שקדיה. כמה הוא שמח ואהוב

במסגרת טיול בגבעת נפוליאון נוף הרמת גני

יסמין עדרי

נגה פורת

ביטרןהגר 

חסדאימעיין 



מכנסלנצמןנטע 

הוא הגיע  . שנים אחד מימי האימוץ של עמותה3-אימצנו את רמי לפני כ
בימים הראשונים  . מכלבייה בדרום שאנשיה מצאו אותו משוטט במדבר

באחד  . אך עם הזמן הפשיר להפך ללב גדול, הוא היה שקט ומבוהלאיתנו
-לא רחוק ממקום הולדתו באיזורמימי האביב הראשונים יצאנו לפיקניק 

.  כנראה שהוא הרגיש



אביב מעוז

הגיע אלינו מערב  ניקיטה
היא  . סעודית כשגרתי בברלין

וניור  'חודשים וג5הייתה בת 
.  היה אז כבר בן שנה חצי

הוא מהר מאוד נקשר אליה  
ויום אחד תפסתי אותם כמה 

באמת שלא נגעתי  , מחובקים
היה כל כך :( ולא ביימתי 

ובמצלמת הטלפון  מיידי
הנייד שלצערי התמונה לא  

,  יצאה באיכות הכי טובה
.  אבל אני מאוד אוהבת אותה

ודווקא גם בגלל חוסר  
החדות והאיכות הפחות  

היא מזכירה לי את  , טובה
התמונות הראשונות של  

זוגות בתחילת המאה  
גם כי הם נראים  , הקודמת

.  בישיבה שלהםרציניםהכי 
ואלינו  , היום כולנו ברמת גן

התוספת  , יושיהצטרף גם 
6חתול רחוב בן , הישראלית

.  חודשים

הם  וניקיטהיוניור'ג
חתולים שאימצתי כשגרתי  

חמישה חודשים  . בברלין
אחרי שחזרתי לישראל  

והתארגנתי בדירה ברמת גן  
הבאתי אותם ארצה שיהיו  

.  סוף סוף שוב איתי 
בתמונה הם נהנים  

מהשמש הישראלית על  
,  עדן החלון בדירה שלנו

בשבוע הראשון שלהם  
.  בישראל



גן שדמית

אור צבי
איימי שרה טל

איימי טובל
לטמןאיתן 

קלייןאלאור
אריאל גוטליב

רבינקבילי 
סאדגיאניבן אל 
דסקלגאיה 

לזרוביץגבע רם 
פלורנטיגיא 

דניאלה אייל
זהביהיילי
כהןבראלטומי 

דמצינסקייהב לי 
יהונתן לביא
יותם סולימן

כהןליאור 

סדוימאיה 
מיה ספיר

וידרנגה 
נדב גבאי

נועם אברהם
דבחנינה 

עלמה קנה
עמליה לולו עוזרד

רומי אריאל
אספיסרועי 

רועי יוסף
רפאל שקד

שחר פלד
שירה שרה חן

תום בדור
ברנדסתומר 











שיינרכרמל וארז  ?מדוע אנחנו נלחמים, רגע



לימור מזור ועידו אבירם

הכלב ". משירות צבאי ביחידת עוקץ לאזרחות"-: נושא העבודה
בתפקיד  2010-2017שירת ביחידת עוקץ בין השנים ירו'ג

במסגרת תפקידו  ( . חומר נפץ מרסק)מ"בחנלוחם על ארבע 
הצבאי הצטרף ליחידה מיוחדת והשתתף במספר אירועים  

שלא נוכל לפרט עליהם וביצע את תפקידו ברמה גבוהה  
בשנת . השתתף גם במבצע צוק איתן2014בשנת . ובאומץ רב

.  איתוהשתחרר מהצבא יחד עם החיל האחרון ששירת 2017
התגורר בקיבוץ אלרום ברמת הגולן  2017-2018בין השנים 

עבודה  )יחד החיל אשר אימץ אותו במסגרת פרויקט נטעים 
.  והיה חלק בלתי נפרד מהווי הפרויקט( מועדפת בחקלאות

תמונות אלו מספרות את  .מתגורר בעיר רמת גן 2019משנת 
.כלב מיוחד עם הרבה כבוד ותעוזה-ירו'גסיפורו של הכלב 



דליה ומוטי פנקס
שבו-דולינסקימירי 

צאן" רואה"לואי 

נגה חי
:(אני והבן זוג שלי עם הילדים שלנו 



אורלנואורלי 

קולסניקאלכסנדר 

וסבתא היקרה יהודית שעזבה אמאשל לזיכרה-" כמו ציפור את חופשיה"
ובוודאי צופה עלינו מגן  ציפריםתחביבה היה להאכיל . אותנו לאחרונה

ה.ב.צ.נ.ת. עדן

אורלנועדן 



KatyOBes

שלי מזווית שונהה'וצ'צ



ליסיצקיןאבלינה

כהנאקופלרעדי 

העבודה שלי זה ליאו כלבי שוכב עם  
ליאו הוא כלב חמוד  . כובע אבוקדו

.שאוהב צומי ולאכול

קורנברגיאיר 



גינזבורגפלג וארבל 
וג׳סיקהיוקיזמן משפחתי עם 

בן גולן

תמונות משפחתיות עם קלי הכלבה  
למשפחההיא הצטרפה . האהובה שלנו

כשהיתהשלנו 
גורה ומאז היא  

חלק בלתי  
נפרש  

.  מהמשפחה



יחיאלימיכל מיימון 

ליאת זמיר

הצגתי אותה ליד חטיף של כלבים  , כדי להמחיש את הקוטן של טחינה
ופקק בקבוק



שני כהן

מה שהאדם עושה הכלב רוצה  
שני התמונות מתארות  . לעשות גם

את נקודת המבט של כלבים  
שרואים את בעליהם לובשים  

.  מסכות ושומרים מרחק מאחרים

הסיפור של האפי

גרינשטייןשולמית 

https://docs.google.com/document/d/1IPSgaIFTez8X3t8zvbbstw8gPvT-epvL/edit?usp=sharing&ouid=113691737430091326334&rtpof=true&sd=true


גן סביון

אופיר מימון
ברגאורי 

אורי גבאי
איימי מילוא

ריטראיתי 
איתמר פרידמן

קונוויאלה 
מיטניקאמה 

אמה רחל אדרי
אסף אלול

גורצקיאריאל 
בן גולן

בן קיסרי
גבריאל קדוש

דניאל אברמוביץ
הנוקדזעיראהילה 

יונתן גורביץ
גריןליבי 

אביבליהיא
לני זקהיים

ירשובמיליסה
דובצקימתן 

נבו ברק
נועם רותם

סמורזיקנטע 
דולובסופיה 

בלפרעומר 
עלמה חן

עמית הר ציון
רוני ברנס

רוני שי
גויכמןרונן 

רז שקד
מורעדיןשון 

שקד סימני







לוס לב-אור

רום צוקר

לובזנסעופר 

זקשנסקיניקי



ביסההילי 

אנג׳ישני 

עידן לפיד שילה

עידן לפיד שילה



גן דולב

אביב אביתן
אזראדאגם פני 

אדם נאור
קאלינינןאדם 

סמוחהאופק 
אורי ולדמן

ברטשניידראלי 
אברהמובאמה 

מונדולי דל אמפרס
אריאל פרידמן

פורשטטגיא 
מדלסידניאל שפירא 

ליכטמאיריובל 
הולצמןיונתן 

יונתן פרן
בלקיןיליזבטה

לביא רוסמן
ליאם יעקוב

ליה אורן
מרימימיכאל 

נועם דרשן
סטבינצקינופר 
מרנץסער 
זקלדעידו 

עידו גליקסון
עילאי עובדיה

עלמה מגירה
עמית שלו

שלו ישראל
שלי פלג
טופז כהן

בירנבאוםסלומונידריה 
כהןקובסקי'קרצבארי 







הראל פז רוני עזרתי

אימצנו בשמחה  צומפיאת 
ואפשר לומר שכמו שאנחנו  

הוא מציל  , הצלנו אותו 
!!אותנו 

רון הראל



,  סילברנרליאה , טרובקעמנואל גן שקמה
,  עומר לבנט, רבינוביץלביא 

מלקונוביצקימיה , נסה משולם למפל





קרן אור ואלדד גולן

אלדד צילם אותי  
ואת סופי  ( קרן אור)

בטיול יום חורף  
סגרירי בפארק  

סופי  . המדרון ביפו
מאוד אוהבת  

חיבוקים וליטופים

טייכמןיובל 

ולי בהדלקת  'בתמונה הראשונה נראית ג
חלק  שבהיותהבידיעה , נרות משפחתית

מהמשפחה מובן מאליו שתצטרף ותצפה  
בתמונה השנייה היא נראית ברגע  . בחנוכייה

מנסה לכוון לי את האצבעות  , של פינוק
לנקודה המדויקת בצוואר שלה שדורשת  

.גירוד



יונית יונה



גרוברעלמה ועילאי 

סימבה: כמו אהבה של שני חתולים שגדלים ביחד, כי אין בעולם אהבה
באחד הימים  , שנייה לפני שהתייבש ברחוב, נאסף על ידינו כחתול בן יומו

כגורה כחושה אחרי ניתוח  , את דמקה אימצנו מעמותה. החמים של השנה
.  והפכו להיות החברים הכי טובים שיש, שניהם גדלים ביחד. ברגל

גרשניקבנימין 

איתהאני מאוד אוהב אותה ואוהב לשחק , אני והכלבה שלי
.ולהביא לה אוכל וחטיפים



חוגי האמנות של תמר דברת

אביתר קרן
לרטיקניקה ששון 

יערה רוגל
נגה גורן

אבשרליאן
אלון אבל

רפאל דיין
נטע הקרט

סלעסבטליטנגה 
סטוליראונגה 

עלמה אבל
אלה קרן

רוטשטייןתמר 
דן חייט

נטע ארד
סקלה'צעמית ולארה 

גל גרוס
איילה ישי

גיא אדלשטיין
קריטושינסקיאדם 

סופי גדליה
מוריה שרעבי

יובל קליינר
ביסמרובסקימורי 
וינטרובנועם 

אור אריאל







נלקנבאוםאינהורןמיקי 

מרדכי מימון



עירית לוין
לואי מאד אוהב חטיפים בכל 

מיני גדלים

אגם מור

הכלבה שלי מאוד חמודה וחשבתי  
, תהיה טובה לתערוכה חמידותשקצת 

היא חלק מהמשפחה וגם היה משהוא  
היא הייתה בשי בשידור  , מצחיק פעם

המלונה  "את הפנסיון של שריאינובגלל 
והיא הייתה שם כי סבתא  " של אריק

".סיפור עצוב"שלי נפטרה 

קרן גולדברג

מקס הוא חתול רחוב שאספנו כשהיה  
הוא לא רואה בעין אחת  , בן חודש

והוא אהוב ליבנו והפך לחלק בלתי  
נפרד מהמשפחה שלנו



הגר נהרי

העבודה שלי היא עבודה דיגיטלית  
:הנה הקישור אליה 

https://hagar-nahari.itch.io/cat-hates-
closed-door

זה משחק מחשב שיצרתי ביחד עם חבר שלי  
יצרנו משחק על החתול שלי ווילי  . ניצן כדורי

(  י'פטרוצ, וגם בהשראת החתול של ניצן)
המשחק הוא בדיחה קצרה על תופעה נפוצה  

.שבעיקר בעלי החתולים יכולים להבין

מיילל מחוץ לדלת ומבקש  , ווילי בא בלילה
ואז שוב  , אחר כך הוא מבקש לצאת, להיכנס

אז אי אפשר לישון  ... וכולהיכנס ושוב לצאת 
הוא מעיר  )עם דלת סגורה כי הוא ישגע אותנו 

(.את ההורים שלי בשבת בבוקר
ועם עוד הרבה  י'פטרוצאותו דבר קורה גם עם 

חתולים אחרים

החברה שלי: שם השיר

אלכס הכלבה שלי
החברה הכי טובה שלי

כמו אחות בשבילי
אני אוהבת אותה והיא אותי

ישנה לידי
ביחד אנחנו משחקות

וכשאנחנו רחוקות
בלי ממרחסנדביץזה כמו 

כמו שמש בלי קרניים
כמו גלידה בלי גביע

לא טוב בלעדיה

גולדפרבעפרי 

לירון אופיר-פלאפיהסיפור של 

וינגרטןמשפחת -ומישמששושו

:סרטוני וידאו

אלמשעליליאת -הכלבה לונה 

https://hagar-nahari.itch.io/cat-hates-closed-door
https://docs.google.com/presentation/d/1hHBUbraiQ5jDBkh99R28-3mXuVJikMr4/edit?usp=sharing&ouid=113691737430091326334&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1BIWUJQp-ts9g0XyDry6TvNlN7dsgITgI/edit?usp=sharing&ouid=113691737430091326334&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/open?id=1Izu4SpmWIPLPohPLNEwwuloiaLfX_QPT
https://drive.google.com/open?id=1Izu4SpmWIPLPohPLNEwwuloiaLfX_QPT


אלאלוףשני 

אינסלשרון 

אור כהן יעקבי



תום קדוש אנגרותהילה 
סקייפ
,  במינכן

נהנה 
..מהחיים

מרדכי מימון



רומי סגל
נויפלדשיר 

פינקוסביטשיפעת 



נעמי קינן

רומיאנצביוליה 



אשכול גני נטעים

רבקוב'שצאנסטסיה



תודה גדולה לכל 
!המשתתפים


