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 מטרת ההוראה .1

 .בהתאם להנחיות משרד החקלאותהטיפול בחתולי רחוב לתאר את 

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל.

 

 תוכן ההוראה .3

נקיטת פעילות יזומה בנושא טיפול בחתולי רחוב תבוצע בהתאם להנחיות משרד  .3.1

 .12.8.04החקלאות מתאריך 

 הטיפול בחתולי רחוב כולל את הפעולות הבאות: .3.2

 איתור מוקדי חתולים העשויים להוות מטרד.ביקורים בשטח הישוב ליבוצעו  .3.2.1

פרטית של חתולי רחוב. אין מתן רישיונות יאותרו מוקדים של האכלה  .3.2.2

 האכלה פרטיים.

חדשים יופנה מכתב הדרכה למאכילי החתולים ויושם דגש על מניעת  3מידי  .3.2.3

 מפגעים.

הרופאה הוטרינרית הרשותית תוציא מכתב למאכילי חתולים עם בקשה  .3.2.3

 (.1תר כל פעילות של האכלת חתולים )נספח מס' להפסיק לאל

עם איתור המוקדים ישלח לוכד לאיסוף החתולים. יבוצע סירוס/עיקור  .3.2.3

, בהתאם ותבוצע החזרה של החתולים לסביבה הטבעית כולל תיעוד רשמי

 לתקציב המאושר.

לחילופין בהתאם לדרגות סיכון בריאותי לסביבה, יועברו החתולים שנלכדו  .3.2.3

 תחנת הסגר במידה ואין נשיכה( ללא עלות.עמותת החתולים ) – למתקן מוגן

, יופעלו אמצעי אכיפה במקרים של מטרדים ו/או אי ביצוע הנחיות הוטרינרית .3.2.3

לכידה, העברה של החתולים למתקן ואזהרה למאכיל. אי קיום  –עפ"י דין 

 ההוראות יוביל להמשך נקיטת הליך משפטי ע"י הגשת תביעה.
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 עאחריות ביצו .3

 המחלקה הוטרינרית  .3.1

 מנהל מח' בטחון .3.2

 המוקד העירוני .3.3

 פקח עירוני  .3.3

 

 מסמכים ישימים .3

 אוגדן לתושב החדש .3.1

 חוזה עם קבלן "לוכד כלבים" .3.2

 

 נספחים .3

 מכתב פניה למאכילי חתולים – 1נספח מס'   .3.1

 

 תפוצה .3

 ראש המועצה המקומית .3.1

 סגני ראש המועצה .3.2

 מנכ"ל המועצה .3.3

 מנהלת אגף איכות הסביבה .3.3

 נריתהמחלקה הוטרי .3.3

 המוקד העירוני .3.3

 

 רופא וטרינר  תפקיד:    כותב ההוראה:

 מנהלת אגף איכות הסביבהתפקיד:  ננית וייסחמאשר ההוראה:  
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 מכתב פניה למאכילי חתולים – 1נספח 

 

 לכבוד                                                                                                     תאריך

  

____________________ 

  

____________________ 

  

  

 א.ג.נ,

  

 האכלת חתוליםהנדון:                            

  

  

ג להאכיל חתולי רחוב בסביבת הבית באופן היוצר לאחרונה רבו התלונות על כך שהנך נוה

 מטרד ממשי לשכנים ולעוברי אורח בסביבה.  

  

האכלת חתולים באופן לא מוסדר, ללא רשיון ומבלי לדאוג לעיקור ולסירוס החתולים הינה 

אסורה, הן ע"פ הנחיות משרד החקלאות והן ע"פ חוקי העזר לשהם )שמירת איכות 

 .1996 –ושמירת הסדר והנקיון(, התשנ"ו הסביבה, מניעת מפגעים 

  

 הנך מתבקש להפסיק לאלתר כל פעילות של האכלת חתולי רחוב שאינה מוסדרת ברשיון.

  

 אם ברשותך "חתול פרטי" הנך נדרש להאכילו בתוך ביתך ולאסוף את שאריות המזון

 לאחר סיום האכלתו.

  

 תית.בכל שאלה ניתן לפנות לדר' רמיט לרמן הוטרינרית הרשו

  

 אם אינך מאכיל חתולים ראה מכתב זה כמבוטל.

  

                              

 דר' רמיט לרמן                                                                      

 רופאה וטרינרית רשותית                                                               

 מ.מ.שהם                                                                         

   

 


