מאיירת :מיכל זינגר

מידע לחובבי ומאכילי
חתולי הקהילה

כנס מאכילי
חתולי הקהילה
מידע חשוב על זכויות ,הנחיות והמלצות
פרסים ,דוכנים וחוברת שימושית למשתתפים
 19:30התכנסות
דוכנים וחלוקת שי למשתתפי הכנס
 20:00דברי פתיחה
רונית רמז  -יו"ר העמותה
 20:05ברכת ראש העיר
רפי סער  -ראש העיר
 20:10כללי טיפול והאכלה נכונה
ריבי מאיר  -מומחית להתנהגות וטיפול בחתולים
 20:30זכויות חתולי הקהילה וזכויות המאכילים
עו"ד ענבל קידר חיים ,יומ"ש ארגון נח
 20:40נוהל טיפול בחתולי הקהילה
ד"ר רוני וילדר  -מנהל השירות הוטרינרי
רונית רמז
 20:55הצגת החתוליה – מרכז השיקום
טניה יגנס  -מתנדבת העמותה
 21:00מיומנה של בית אומנה לגורי חתולים
שלומית מאיר  -מתנדבת העמותה
 21:05הגרלת פרסים
 21:10שאלות הקהל
 21:30דברי סיכום

טל' לבירורים054-338-9490 :

חתול פצוע/חולה/במצוקה  -מה עושים?

סירוס/עיקור  -סדר פעולות

 6כללים לחתולי קהילה
1

2

3

עקרו וסרסו אותנו בגיל צעיר,
אפילו בגיל  4חודשים ולפני
הייחום הראשון.

האכילו אותנו במזון יבש ונקי
מוקדם בבוקר או מאוחר
בלילה – האכלה במזון רטוב
תעשה בצלוחיות או על עיתון.
המתינו עד אשר נסיים את
האוכל והשאירו לנו פינת
האכלה נקייה!

השאירו לנו בכל יום מים
טריים ונקיים בכלי רחב
ועמוק.

4

5

6

אחד מאיתנו מדאיג
אתכם? אם אנו אוכלים,
שותים ,עומדים על הרגליים
ומסתובבים אז הכל בסדר!

במקרה חירום פנו לעמותה,
למוקד  106או העבירו אותנו
בכוחות עצמכם לווטרינר,
אם ניתן.

אל תיקחו גורים יונקים
מהמקום בו הם נמצאים -
פנו לעמותה לקיום בדיקה
מקצועית.

 7כללים לחתולי בית
1

2

3

ארגז חול עמוק ורחב ,כגון
גיגית מחנות חומרי בניין.

מזרקת מים מיוחדת לחתולים
וכלי אוכל מחומרים הגייניים!

מקומות גבוהים לטפס אליהם
– מעל גובה אדם!
וגם מקומות נמוכים
להתחבא בהם – קרטונים

4

5

6

דשא וצמחים מותרים לנשנוש
כדי להוציא מהגוף שאריות
שיער – עשב לימון ,פטרוזיליה
וכוסברה לדוגמה.

משחקים כמו מנהרות קרטון
לרוץ בהן או חכה אשר בקצה
שלה ציפור /עכבר.
בתום המשחק בחכה הסתירו
אותה מטעמי בטיחות
(חשש מהסתבכות עם החוט)

מתקני גירוד שטוחים
ורחבים וגם גבוהים וארוכים
שיאפשרו לנו להתמתח,
לטפל בציפורניים שלנו ולסמן
טריטוריה.

7
עיקור וסירוס לפני הייחום הראשון
ואהבה ללא תנאים!

כללי האכלה נכונים
המטרה – שכל חתול יהיה רצוי במקום שהוא מצוי !
מיקום
מיקום לא מתאים גורם הפרעה לחתולים במהלך האוכל ,מעורר התנגדות לחתולים ולמאכילים
עצמם ,ועשוי לחשוף אותם להתנכלויות ולסיכסוכים מיותרים.
• מקום צדדי ,בין שיחים ,בפינה מרוחקת ,מאחורי קיר וכדומה.
• חשוב להמנע מהאכלה בשטחים ציבוריים הומים כגון :פתחי בתי המגורים ,חדרי מדרגות,
חניונים תת -קרקעים ,חניה משותפת ,מדרכות ושבילי מעבר.

זמן האכלה מומלץ
• בשעות המוקדמות של הבוקר או בשעות החשיכה (המנע מהאכלה בשעות של
תנועה ערה המפריעה לחתולים ולציבור).
• שעה קבועה (פחות או יותר  -עד לטווח של כשעתיים).
• מספר ההאכלות – פעם אחת בכל  24שעות!

סוג וכמות המזון
• יש להאכיל במזון יבש לחתולים בלבד.
• לכל חתול יש לשים את המנה האישית שלו.
• לחתולים מבוגרים או אלה שסובלים מקושי בלעיסת האוכל היבש בשל בעיות בשיניים,
רצוי להרטיב את האוכל היבש במים.
• איכות המזון – אנא קיראו את התווית על גבי האריזה :רצוי חלבון מעל  30%שומן –
 12%לפחות.
• כמות המזון– חצי כוס לכוס ביום ,תלוי באיכות המזון.
• האכלה של פעמים מספר ביום גורמת לחתולים להמתין בסביבת הנקודה באופן קבוע,
להיות "נודניקים" ,ולהיות חשופים בנקודת הריכוז זמן ממושך .האכילו פעם אחת בלבד!

מים
• יש לדאוג לכלי עם מים טריים שיעמוד במקום מוצל ומוצנע במהלך היום כולו.
• יש לודא כי הכלי נקי וללא ירוקת הפוגעת בחתולים .החליפו אותו מידי פעם.

תחזוקה
• יש להשאיר את המקום נקי ומסודר.
• אין להשאיר כלי אוכל בשטח לאחר ההאכלה ,למעט כלי מים.

אזהרות
• אין להאכיל בשאריות המזון ,עצמות של עוף במיוחד מסוכנות!
• אין להפסיק האכלת חתולים אשר רגילים לכך בכל יום! זה אכזרי ביותר.
יש לדאוג להחלפה מסודרת.

התמודדות עם התנגדויות  -שכנים
גלו אימפטיה
התנגדות חלק מהתושבים נובעת מחוסר ידע ומחינוך לא נכון .במקום לתקוף את המתנגדים,
הקשיבו להם ,בררו מה באמת מפריע להם ,נסו לתת מענה ענייני ,קצר ומנומק ,ולהענות לבקשותיהם
במידת האפשר.
מתן מענה פרקטי
התייעצו עם נציג העמותה לגבי ביצוע שינויים קטנים שיכולים להוריד התנגדות ,כגון:
הזזת מיקום ההאכלה ,שינוי שעות ,מענה לעשיית צרכים וכו'.
צימצום התרבות חתולי הקהילה
הסבירו כי החתולים בטיפולכם עוקרו וסורסו ,ושעיקור וסירוס חתולי הקהילה הינה השיטה היעילה
וההומאנית ביותר לצמצום התרבותם ,וממזערת את סבלם .במידת הצורך ,צרו קשר עם העמותה
לתאום עיקורים וסירוסים בחתולי איזור האכלה שבאחריותכם.
הרתעה ,איסוף ראיות וענשיה
במקרה של פגיעה בכם או בחתולים ,נסו לצלם או להקליט את הפוגעים בשעת המעשה! הגישו תלונה
במשטרה ,אספו ראיות שיעזרו בחקירה ובנקיטת צעדים נגד פורעי החוק .פנו לשרות הוטרינרי או
לעמותה לקבלת מידע .תלו מודעה בכניסה לבניין –בנושא החוק לזכויות החתולים והאכלתם.
הפגיעה בבעלי חיים הינה עבירה פלילית ע"פ חוק צער בעלי חיים ודינה עד  3שנות מאסר בפועל.
ע"פ חוק צער בעלי חיים  -העברה או המתה של החתולים הינן עבירות פליליות.

משפטי "מחץ" שימושיים
לחתולים תפקיד אקולוגי וסניטרי חיוני באיזון סביבת מגורי האדם!
חתולים מונעים התפרצות מחלות ומגיפות ,כמו המגפה השחורה ,ע"י מניעת
התרבות מכרסמים ונשאי מחלות.
אנחנו דואגים לשליטה וצימצום הריבוי הטבעי של החתולים ,האכלה נכונה
וחיסונים .אתם מוזמנים לעזור ,או לפחות לא להפריע.
בכל מקרה ,יש לפעול לפי החוק ,וכל העובר עליו – יענש בחומרה.

עובדות נכונות

פתרונות מוצעים

תלונות
נפוצות
ריבוי חתולים

ניתן לצמצם בעשרות אחוזים את
תופעת הריבוי הלא רצוי ע"י מבצעי
עיקור/סירוס TNR Tar

שת"פ בין כל הגורמים המעורבים:
השגת שליטה על ריבוי חתולי קהילה ,תוך
הקפדה על בריאותם ורווחתם – להנאת כלל
התושבים.

עשיית צרכים
והרס בגינות

חתולים לא עושים את זה בכוונה
להציק או להרוס – מחפשים מקום
טבעי .בנוף האורבני של ימינו ,אין
לחתולים מספיק מקומות פתוחים
לעשיית צרכיהם.

קיסמי עץ באדניות צמחים ,ריחות של הדרים,
חומץ ,מצע פלסטיק דוקרני על הקרקע,
סגירה של פחים וחדרי אפשה ,מכשירי
אולטראסוני ניידים.

חתולים מביאים
מחלות

חתולים לא יכולים להדביק בני
אדם במחלות כלשהן (למעט כלבת
וטוקסופלזמה ,שהן נדירות ביותר)

אין מה לחשוש מהדבקות מחתולי קהילה.
רק להנות מההדברה הטבעית ע"י חתולי
הקהילה נגד מרכסמים ומזיקים אחרים.
זכרו – המגפה השחורה שחיסלה כשליש
מאוכלוסיית אירופה הייתה קטלנית
במיוחד בגלל חיסול המוני של חתולי
קהילה וריבוי חולדות מדבקות.

פרעושים בגינה

אכן קיימת תופעה של ריבוי פרעושים הדברה! כמו שלא מסלקים כלבים שמעבירים
פרעושים ,אלא מטפלים בהדברת השטחים
בגינות ,בעיקר אחרי המלטה .גם
נגד פרעושים ,כך יש לנהוג גם במקרה של
כלבים מעבירים פרעושים ממקום
חתולי קהילה.
למקום.

כשאנחנו יחד אנחנו כוח!

 106או  *10691מכל טלפון נייד

09-7727902

054-3389490

תושבי העיר
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