
אין חוק ארצי האוסר על האכלת חתולי רחוב – אם קיבלתם דו"ח או התראה מהעירייה, 
אנא צרו עמנו קשר.

  הניחו קערות עם מים טריים בנקודות ההאכלה. חתולים רבים מתים מדי יום מהתייבשות.
  על מנת למנוע סכסוכי שכנים, מומלץ כי האכלת החתולים תתבצע בשטח ציבורי מרוחק 

מחדרי המדרגות והכניסות לבניין המשותף. חשוב לשמור על סדר וניקיון בפינות האכלה.

 עיקור וסירוס חתולי רחוב הינה השיטה היעילה וההומאנית ביותר לצמצום התרבותם 
וממזערת את סבלם. צרו קשר עם המוקד העירוני או עם השרות הוטרינרי בעיר מגוריכם 
והזמינו עיקורים וסירוסים ללא תשלום. במידה והרשות המקומית אינה מבצעת עיקורים 

וסירוסים, זה הזמן להתארגן ולדרוש ממנה לעשות זאת.
למידע על סירוסים ועיקורים במחירים מוזלים צרו קשר עמנו.  

 סובלים מאיומים מהשכנים? חושדים שהם פוגעים בחתולים? 
  צלמו והקליטו אותם בשעת העבירה! הגישו תלונה במשטרה, ראיות יעזרו בחקירה ובנקיטת 
צעדים נגד פורעי החוק. כמו כן תלו מודעה בכניסה לבניין - פגיעה בבעלי חיים הינה עבירה 

פלילית ע"פ חוק צער בעלי חיים ודינה עד 3 שנות מאסר בפועל.
  ע"פ חוק צער בעלי חיים - העברה או המתה של החתולים הינן עבירות פליליות.

  כשאנחנו יחד - אנחנו כוח! חשוב להכיר מאכילי חתולים נוספים באזורכם, לשתף מידע 
ולהפעיל לחץ על רשויות להגן ולטפל בחיות חסרות בית במידה ואינן עושות זאת. בערים 

רבות פועלות עמותות מקומיות למען בעלי החיים, תוכלו לקבל מידע עליהן מאיתנו.

בוחרים  אתם  אותו  המועמד  כי  וודאו  לכולם!  ובחמלה  מודעות  בבטחון,  בוחר    ציבור 
לייצוגכם ברשות המקומית, בכנסת ובממשלה יפעל למען הגנה על בעלי החיים.

תושבים יקרים!
חתולי הרחוב סובלים מדי יום מרעב וצמא, 

וחיי רבים מהם ניצלים בזכותכם! נתינת מזון ומים מאפשרת להם 
לחיות ולהתמודד עם הסכנות הרבות האורבות להם בחיי הרחוב הקשים. 
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"צווינו מלידה להגן על החלש, ובעלי-חיים הם חלשים ... 
החיה מתקשה להגן על עצמה מפני האדם, והמלחמה בין 

האדם לבין החיה היא מלחמה בין מי שאינם שווים" 
כבוד השופט בבית המשפט העליון מישאל חשין

בכל שאלה בעניין הגנה על בעלי החיים 

אתם מוזמנים לפנות אלינו, ארגון נח ע.ר., באי-מייל: 

noah.animals@gmail.com

חשוב לדעת


