
לכבוד בעל עסק

 הנדון:   יידוע בדבר זכויותיהם החוקיות 
של חתולי 'רחוב' ושל מאכיליהם

ארגון נח - התאחדות ישראלית של ארגונים להגנה על בעלי חיים, הינו   .1
צווים  להגיש  הממשלה  ידי  על  אושר  אשר  חיים"  בעלי  למען  "ארגון 
בשיתוף  ועובד  חיים,  בעלי  צער  חוק  עברייני  נגד  משפטיות  ותביעות 

פעולה עם רשויות מקומיות.

מותרת   - ישראל  במדינת  "רחוב"(  )חתולי  קהילה  חתולי  האכלת   .2
ומהווה זכות הקנויה על פי דין. מניעת זכות הקנויה על פי דין מהווה עבירה 

פלילית.

איסור פגיעה בחתולי הקהילה: חוק צער בעלי חיים אוסר על התעללות   .3
כלשהי בבעלי חיים, לרבות כל פגיעה בחתולים. עבירה על החוק מהווה 

עבירה פלילית שדינה עד 4 שנות מאסר ועד 226,000 ש"ח קנס.

חל איסור על סילוק חתולים באמצעות לכידתם והעתקת מענם על ידי   .4
אנשים פרטיים או חברות פרטיות )לרבות לוכדים או מדבירים(, גם בשטח 
התעללות  של  פלילית  עבירה  מהווה  כאמור  ופעולה  שלכם,  פרטי 

כמפורט בסעיף 3 לעיל על כל המשתמע מכך.

בכל טענה או בעיה בנושא חתולים, ככל שקיימת, אינכם רשאים לנקוט   .5
לווטרינר  לפנות  מחייבכם  החוק  אלא  עצמאי  באופן  פעולה  בכל 
העירוני בלבד, הינו בעל הסמכות הבלעדית בנושא חתולי הקהילה 
הטיפול  אופן  על  להחליט  מוסמך  בלבד  והוא  הוא  ורק  )"רחוב"( 

בבעיה.

ארגון נח עוקב אחר מילוי הוראות החוק ולא מהסס לנקוט בכל האמצעים   .6
החוקיים העומדים לרשותו, לרבות פעולות באפיקים פליליים ואזרחיים, 

כנגד העוברים על החוק.

לתשומת לבכם הדרך החוקית וההומאנית לשלוט באוכלוסיית חתולים   .7
למקום(.  והשבה  סירוס/עיקור  )לכידה,   TNR באמצעות  היא  במקום 

לעיקור או סירוס פנו לרשות המקומית או אלינו.

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה או הבהרה במייל:
noah.animals@gmail.com

בכבוד רב,
ענבל קידר-חיים, עו"ד

היועצת המשפטית של ארגון נח

 עמותת בת ים 
אוהבת חיות

אגודת צער בעלי חיים 
ירושלים

 אגודת צער בעלי חיים 
חיפה

נהריה אוהבת חיות 
- אזרחים למען 

בעלי חיים בנהריה 
ובסביבתה

 עמותת גלבוע 
אוהבת חיות 

עמותת ערד לחי

באר שבע אוהבת 
חיות - העמותה למען 
בעלי חיים בבאר שבע 

וסביבתה 

עמותת אילת אנימלס  

עמותת ספיי ישראל

עמותת פגסוס

 עמותה למען 
מדע מוסרי

פרויקט סולומון

האגודה הישראלית 
 נגד ניסויים 
בבעלי חיים

 עמותה למען 
חיות משק

ח.ב.ר. למען הכלבים, 
החתולים וחיות אחרות

עמותת הרצליה 
אוהבת חיות

עמותת כפר סבא 
ורעננה אוהבות חיות

 עמותת ראשון 
אוהבת חיות

 עמותת משמר 
בעלי החיים

עמותת פתח תקוה 
אוהבת חיות

אגודת צער בעלי חיים 
ברחובות

 חובבי חתולים 
חיפה

הבית להצלת חתולים 
חדרה

הבית להצלת חתולים 
פתח תקווה
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