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www.noah.org.ilעמותת נח למען בעלי חיים

תנאי סף – מימון יעוץ וליווי של שמירה על בעלי חיים במתחם טרם
ההריסה ובמהלכה, על ידי עמותת נח – התאחדות ישראלית של ארגונים

להגנת בעלי חיים. 
 

1.  מימון פינוי וטיפול בקיפודים וגוזלים שטרם למדו לעוף, טרם ההריסה,
על ידי גורמים מקצועיים.

בדיקה ופינוי של קינים עם גוזלים מדירות ריקות שחלונות ותריסים
שנותרו פתוחים ומחורים בקירות. פעולה זאת ניתנת למניעה על ידי
בקשה ומעקב אחרי הדיירים שיסגרו חלונות ותריסים אחרי פינוי דירתם

ואיסור על מכירת התריסים והחלונות.
 

2.  גידור זמני מוגבה או עם פתחים של 30 סמ מלמטה.
 

3. גיזום וכריתת עצים שלא בעונת הקינון שמתרחשת בין חודשי מרץ
לאוגוסט כולל (ניתן לפתרון על ידי הקדמת הגיזום, למשל הקדמת הגיזום

לינואר כאשר ההריסה מתוכננת לחודש מאי).
 

4. כיסוח עשבייה בלבד עם חרמש עד כ- 20-25 ס"מ מעל פני קרקע,
לא עם מכסחת דשא, לא כולל שיחים.

 
5. מימון מזון יבש ורטוב באיכות גבוהה (פרימיום) לצורך הרחקת חתולי
קהילה לנקודות האכלה מחוץ למתחם בהתאם ליעוץ לקביעת פינות
האכלה חדשות בהתאם לתוכנית הגידור וההריסה וכן העברת חתולים

לפנסיון במידת הצורך.
 

6.  סיור איתור בעלי חיים בוקר לפני תחילת ההריסות. 
 

7.  מימון חילוץ בעלי חיים באתר הבניה במידת הצורך וטיפול בהם.
 

8. פיקח הדוק על אספני ברזל למכירה למיניהם על מנת שלא יזרקו
דודים, חפצים מהגובה (קיים איסור בחוק להשליך חפצים מגובה).

 
9.  שתילת שיחים וגינה לשם יצירת מקומות מסתור לחתולים וקיפודים.

https://www.facebook.com/noah.animals
https://www.instagram.com/noah_il/
https://www.youtube.com/noah4animals
https://www.noah.org.il/

