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לכבוד
דיירים ובעלי דירות

הנדון :חתולי קהילה ("רחוב") –
יידוע בדבר זכויותיהם החוקיות של חתולי הקהילה ושל מאכיליהם
תמצית :חל איסור חוקי לפגוע בחתולי הקהילה בכל אופן שהוא וכל פגיעה בהם מהווה
עבירה פלילית על חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,התשנ"ד( 1994-להלן – "חוק
צער בעלי חיים") ,שדינה עד  4שנות מאסר וקנסות כבדים;
האכלת חתולי קהילה במדינת ישראל הינה חוקית ואף רצויה
 .1ארגון נח -התאחדות ישראלית של ארגונים להגנה על בעלי חיים ,הינו "ארגון למען בעלי חיים" אשר אושר על
ידי הממשלה להגיש צווים ותביעות משפטיות נגד עברייני חוק צער בעלי חיים.
 .2האכלת חתולי קהילה ("רחוב") במדינת ישראל  -מותרת ומהווה זכות הקנויה על פי דין ,לרבות במקום צידי
בשטח הרכוש המשותף של הבניין ומהווה שימוש סביר בו .מניעת זכות הקנויה על פי דין מהווה עבירה פלילית.
 .3איסור פגיעה בחתולי הקהילה :חוק צער בעלי חיים אוסר על התעללות כלשהי בבעלי חיים ,לרבות כל פגיעה
בחתולים ,אשר מהווה עבירה פלילית שדינה עד  4שנות מאסר ועד  225,000ש"ח קנס.
 .4חל איסור על סילוק חתולים באמצעות לכידתם והעתקת מענם על ידי אנשים פרטיים או חברות פרטיות
(לוכדים או מדבירים) ופעולה כאמור מהווה עבירה פלילית של התעללות כמפורט בסעיף  3לעיל על כל
המשתמע מכך.
 .5בכל טענה או בעיה בנושא חתולים ,ככל שקיימת ,אינכם רשאים לנקוט בכל פעולה באופן עצמאי אלא החוק
מחייבכם לפנות לווטרינר העירוני בלבד ,הינו בעל הסמכות הבלעדית בנושא חתולי הקהילה ("רחוב") ורק
הוא והוא בלבד מוסמך להחליט על אופן הטיפול בבעיה.
 .6ארגון נח יעקב אחר מילוי הוראות החוק על ידי דיירי הבניין ,כפי שהועברו לכם לעיל ,ולא יהסס לנקוט בכל
האמצעים העומדים לרשותו ,לרבות פעולות באפיקים פליליים ואזרחיים ,כנגד העוברים על החוק.
 .7לתשומת לבכם הדרך החוקית וההומאנית לשלוט באוכלוסיית חתולים במקום היא באמצעות ( TNRלכידה,
סירוס/עיקור והשבה למקום).
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