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תאריך:

חוזה אימוץ – כלב/חתול
אני מתחייב/ת לטייל עם הכלב/ה כשהכלב מוחזק ברצועה– כמחויב בחוק.

א.

ב .אני מתחייב/ת להעניק לבעל החיים את הטיפול הנאות ,כולל הטיפול הרפואי הנדרש .הכלב יוחזק בתוך
הבית ,אלא באישור נציג העמותה (חתימת נציג העמותה____________) .במידה והכלב מוחזק בחוץ ,על
המקום להיות מגודר ,אין להחזיקו קשור וכי יסופק לו מלונה לחורף ומקום מוצל בקיץ.
ג .אם לא אוכל להמשיך לטפל בבעל החיים ,אני מתחייב/ת להחזירו לאגודת צער בעלי חיים בירושלים ולא
להעבירו לכל גורם אחר .כמו כן ,אני מתחייב/ת להודיע על אבדן/מות בעל החיים ועל כל שינוי בכתובת
ו/או טלפון שלי.
ד .ידוע לי עמדתה הנחרצת של האגודה בעד עקור/סירוס .אני מתחייב/ת לעקר/לסרס את בעל החיים שבחרתי
תוך חודש מיום האימוץ .אם בחרתי בגור/ה – אזי עד גיל  6חודשים .ידוע לי שבמידה ולא אעמוד בכך –
אהיה צפוי לתביעה משפטית.
ה .אני מסכים/ה לביקור של נציג העמותה ומתחייב/ת להעביר מידע בקשר לבעל החיים – במידה ואדרש לכך.
ו.

אגודת צער בעלי חיים שומרת לעצמה הזכות לקחת חזרה בעל חיים שבעליו לא עמד בהתחייבויותיו.

ז .ידוע לי שהכסף שמשולם עבור דמי האימוץ ___________  – ₪הוא עבור הטיפול שקיבל בעל החיים:
חיסוני משושה ,מרובע לחתול ,כלבת ,שבב ,עקור/סירוס ,תלוע ויכלול בדיקה רפואית ראשונית במרפאת צער
בעלי חיים בתוך שבועיים מיום האימוץ.
ח .אני מודע/ת לעובדה שאם אחזיר את בעל החיים לצער בעלי חיים תוך שבועיים מיום האימוץ – אקבל החזר
כספי של  ₪ 100מהסכום ששילמתי ולאחר שבועיים לא יוחזר כל סכום .ידוע לי שזכות זאת אינה ניתנת
להעברה( .טענות לאלרגיה ,התנגדות בעל הבית וכו' אינם נימוקים מכריעים לקבלת הכסף במידה ויוחזר בעל
החיים).
ט .אני מתחייב/ת לתת בנוסף :המחאה של  ₪ 1,000כפיקדון עד לסירוס/עקור של בעל החיים.
( .בהתאם לגיל החיה) ידוע

במידה והכל/חתול לא יעקר/יסורס עד לתאריך

לי שהצ'ק יפדה .כמו כן ,יפדה הצ'ק במידה והכלב יאבד או יימסר שלא דרכנו לפני העיקור/סירוס.
י.

במידה והנכם גרים מחוץ לירושלים ושייכים למועצה אזורית אחרת שאיננה תחת חסותה של ירושלים ,עליכם
לצור קשר עם הווטרינר הרשותי לא יאוחר מעשרה ימים מיום האימוץ על מנת לרשום את כלבכם תחת אותה
רשות מקומית.

נא לצרף צילום תעודת זהות
פרטי המאמץ:
ת .לידה:
נייד:

שם משפחה:

שם פרטי:

טלפון בבית:

מס' ת.ז:

.

כתובת:

כתובת דוא"ל:

.
תיאור בע"ח שאומץ:

הגעתי לאימוץ ב"צער בעלי חיים ירושלים" דרך:
חתימת המאמץ:

.

.
.

נציג העמותה:

אנא הזמן את ידידיך להצטרף לאגודתנו

.

