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 משבר הקורונהבמהלך אחראית של חתולי קהילה  האכלה

 יחד נדאג לחתולים של כולנו ונמנע צער בעלי חיים!

במצב הנוכחי, כדי  .וסבלםחיוני למנוע את הרעבתם הבהם מהווה צורך קיומי בסיסי, רפואי האכלת חתולים והטיפול ה
 להצליח במשימה, חשובים התארגנות קהילתית וסיוע הדדי, לצד התנהלות אחראית למניעת התפשטות הנגיף.

 התקנות וההנחיות לשעת חירום מתעדכנות לעתים קרובות, שימו לב ועקבו אחרי שינויים.

 ועצת המשפטית של משרד החקלאות את הדברים הבאים )סעיף י"ד(:מסרו המנכ"ל והי 19.4.20 -במכתב הנחיות מה

כשם שמותרת יציאה מהבית לרכוש מזון, כך מותרת יציאה לצורך רכישת מזון לבעלי חיים; כשם  -"רווחת בעלי חיים 
ת שמותרת יציאה מהבית לרכוש תרופות ולקבלת שירות רפואי לאדם, כך מותרת יציאה מהבית לרכישת תרופות ולקבל

  שירות רפואי לבעלי חיים, וכן לטיפול בבעלי חיים."

 :3.5.20לפיכך ובהמשך לתקנות שעת החירום, אשר בשלב זה בתוקף עד ליום 

 מטר מהבית. 100האכלת חתולים בסביבת המגורים מתאפשרת במסגרת יציאה להתאווררות, במרחק עד  ✔

 ת לבעלי חיים, וטיפול בבעלי חיים. לא קיימת מגבלת מרחק, בכל הנוגע להצטיידות במזון ובתרופו ✔

 בהתאם להנחיות לא נדרשים עובדים ומתנדבים להיתרי מעבר או אישורים כלשהם בהתניידות לצורך זה. ✔

 המלצת ארגון נח והקליניקה המשפטית לצדק סביבתי וזכויות בעלי חיים:

 מוגן מתנאי מזג האוויר.השאירו מספיק מזון ומים בפינות ההאכלה כך שלא יהיה מחסור, באופן מסודר ו ✔

פנו לרשויות מקומית, למחלקה הווטרינרית  - מי שלא יכול לצאת מהבית בשל המצב )בידוד וקבוצות סיכון( ✔
 או למוקד העירוני, ולעמותה עירונית ככל שיש, בבקשה לקבלת סיוע. 

או מתנדבים  בקשו/הציעו עזרה והחלפה משכנים, מאכילים -ערבות הדדית ועזרה קהילתית תחת המגבלות ✔
 בקהילה; שימו לב אם ישנם חתולים בסביבתכם שלא מקבלים מזון; סייעו למאכילים/ות ברכישת מזון. 

צמצמו יציאות למינימום ההכרחי והקפידו על אמצעי המיגון  -התנהלות אחראית למניעת התפשטות הקורונה ✔
ת במיוחד בדגש על (. זאכאן ראווהזהירות הנדרשים בהתאם להנחיות המתעדכנות של משרד הבריאות )

 אוכלוסיות בסיכון כגון קשישים/ות ואנשים עם מחלות כרוניות ומחלות של דרכי הנשימה. 

מצורפים מכתבם של מנכ"ל ויועמ"ש של משרד החקלאות, ומכתב הסבר לכל המעוניין, אותם ניתן להציג במקרה שתיתקלו 
 .בקשיים כלשהם

חיים תעניק סיוע משפטי למאכילות ומאכילים במידה שיינקטו כנגדם  הקליניקה לצדק סביבתי ולהגנה על זכויות בעלי

 .צעדים כלשהם על רקע יציאה לצורך טיפול בחתולים, כל עוד נעשתה בהתאם להמלצות הנ"ל ולהנחיות משרד הבריאות
 

 noah.animals@gmail.comלהתנדבות וסיוע בהאכלת חתולי הקהילה, צרו קשר עם ארגון נח באימייל:  
 noah.legalact@gmail.comלפניות בנושא איסור האכלה, צרו קשר עם המחלקה המשפטית של נח: 

 

 בברכה,
 
 

קידר, עו"ד  ענבל   אמנון קרן, עו"ד   
 יועצת משפטית   הקליניקה לצדק סביבתי

 של הארגונים להגנת בעלי חיים התאחדות הישראלית –נח    ולהגנה על זכויות בעלי חיים

 

mailto:noah.animals@gmail.com
file:///C:/C:/C:/D:/my%20projects/Noah/facebook.com/noah.animals
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
mailto:noah.animals@gmail.com
mailto:noah.legalact@gmail.com

