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טיפול בבעלי חיים והאכלה אחראית של חתולי קהילה במשבר הקורונה
יחד נדאג לחתולים של כולנו ונמנע צער בעלי חיים!
גם בימי הסגר ,האכלת חתולים והטיפול בהם במרחב הציבורי מותרים בהיותם צורך קיומי בסיסי וחיוני
למנוע את הרעבתם ולהעניק להם טיפול רפואי 1.זאת בכפוף לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים:
שמירת מרחק  2מטר לאדם לאדם ,עטיית מסיכה והגבלות המפורטות מטה.
כמו כן ,במכתב מיום  8.1.21הבהיר מנכ"ל משרד החקלאות כך ,בנוגע ליציאה למרחק של מעל לק"מ
ממקום המגורים:
"ה .רווחת בעלי חיים  :בתקופת תוקפן של ההגבלות על יציאה למרחב הציבורי (עד ליום 21
בינואר  ) 2021מותרת יציאה לצורך רכישת מזון לבעלי חיים ,לרכישת תרופות לבעלי חיים ,לקבל
2
שירות רפואי לבעלי חיים ולטיפול בבעלי חיים (לרבות במספרות ייעודיות לצורך כלבים בלבד)".
כדי להצליח במשימה ,חשובים התארגנות קהילתית וסיוע הדדי ,כדי להגן על עצמנו ועל אחרים ולמנוע
את התפשטות נגיף הקורונה.
לפיכך ,בהאתם לתקנות ולהנחיות העדכניות ,ובשלב זה עד ה:21.1.21-


האכלת חתולים בסביבת המגורים מתאפשרת במרחק עד  1000מטר מהבית.



ניתן לצאת ללא הגבלת מרחק ,לצורך טיפול חיוני בבעל חיים  -האכלה וטיפול רפואי.



ניתן לצאת ללא הגבלת מרחק לצורך הצטיידות במזון ובתרופות ומוצרים חיוניים ,גם עבור בעלי
חיים .עם זאת ,מומלץ להיעזר בשירותי משלוחים ולהגביל יציאה למטרה זו למינימום ההכרחי
ולמקרי חירום בלבד.



ככלל ,ניתן לנסוע ברכב פרטי נהג  +עד שני נוסעים ,למעט אנשים הגרים באותו מקום.



עובדים ומתנדבים לא נדרשים להיתרי מעבר או אישורים כלשהם בהתניידות לצורך זה .אם
ברשותכם אישור מטעם הרשות המקומית כי הנכם מטפלים בבעלי חיים הציגו אותו בעת הצורך,
אך הוא לא מהווה תנאי לטיפול בבעלי חיים.

המלצת ארגון נח והקליניקה המשפטית לצדק סביבתי וזכויות בעלי חיים:


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



מי שלא יכול לצאת מהבית או להגיע לפינת האכלה בשל המצב (בידוד ,קבוצות סיכון והגבלות) -
פנו לסיוע לרשויות מקומית ,למחלקה הווטרינרית או למוקד העירוני ,ולעמותה עירונית ככל שיש.

 1תקנה  ) 6(2לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,התש"ף.2020-
 2מנכ"ל משרד החקלאות ד"ר נחום איצקוביץ' ,הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים .8.1.2021
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ערבות הדדית ועזרה קהילתית תחת המגבלות -בקשו/הציעו עזרה והחלפה משכנים ,מאכילים או
מתנדבים בקהילה; שימו לב אם ישנם חתולים בסביבתכם שלא מקבלים מזון; סייעו
למאכילים/ות ברכישת מזון.



התנהלות אחראית למניעת התפשטות הקורונה -צמצמו יציאות למינימום ההכרחי והקפידו על
אמצעי המיגון והזהירות הנדרשים בהתאם להנחיות המתעדכנות של משרד הבריאות (ראו כאן).
זאת במיוחד בדגש על אוכלוסיות בסיכון כגון קשישים/ות ואנשים עם מחלות כרוניות ומחלות
של דרכי הנשימה.



אם יוטל קנס למרות עמידה בהנחיות ,עמדו על כך שהצורך עבורו יצאתן/ם יצוין במפורש על גבי
הקנס.

לתשומת לבכם/ן כי גם לפקחי רשויות מקומיות סמכויות לאכיפת התקנות .מצור פים מכתב הסבר לכל
המעוניין ומכתבו הנ"ל של מנכ"ל משרד החקלאות ,אותם ניתן להציג במקרה שתיתקלו בקשיים כלשהם.
הקליניקה לצדק סביבתי ולהגנה על זכויות בעלי חיים תעניק סיוע משפטי למי שיינקטו כנגדם צעדים
כלשהם על רקע יציאה לצורך טיפול בבעלי חיים ,כל עוד נעשתה בהתאם לתקנות ולהמלצות הנ"ל.
לקראת ה 21.1.21-יש להתעדכן בשינויים ,כחלק מבחינת מצב והיערכות להמשך הסגר.
להתנדבות וסיוע בהאכלת חתולי הקהילה ,צרו קשר עם ארגון נח באימיילnoah.animals@gmail.com :
לפניות בנושא איסור האכלה ,צרו קשר עם המחלקה המשפטית של נחnoah.legalact@gmail.com :

בברכה,
אמנון קרן ,עו"ד
הקליניקה לצדק סביבתי
ולהגנה על זכויות בעלי חיים

ענבל קידר ,עו"ד
יועצת משפטית
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