
 מה, כמה, איך ולמה? –הסדרת הטיפול בחתולי רחוב בנען 

הוא פוגע ברווחת החתולים עצמם, הוא פוגע ברווחת בני    – הגידול באוכלוסיית חתולי הרחוב הוא תהליך שלילי מכמה סיבות  

 האדם החיים במקום והוא מסכן את המאזן האקולוגי העדין של סביבת היישוב.  

י חתולים וגם לסתם אדישים  הפחתת קצב הגידול של אוכלוסיית חתולי הרחוב היא מטרה משותפת לאוהבי חתולים, לשונא

 לעניין.  

 אבל איך עושים את זה? 

זוהי עבירה פלילית. המשמעות היא כי החתולים איתנו כאן, אם נרצה בכך ואם    –אסור להרחיק חתולים או לפגוע בהם    ,לפי החוק

   .לא. זה בכלל לא משנה אם אתם אוהבי חתולים או פחות מתחברים לז'אנר. זה המצב 

 רשות מוניציפלית דרך לאסור האכלה של חתולי רחוב.   שוםם לבנוסף, אין כיו

נועדו למזער מפגעים שונים אשר האכלה לא מבוקרת    התקנות הללו  .תקנות סביבתיות הנוגעות לאופן ביצוע ההאכלה   הןמה שיש  

 מחייבות כל מי שבוחר להאכיל חתולי רחוב. אלה  . תקנות  עלולה לגרום להם

הדרך היחידה להפחתת קצב הגידול של חתולי  החתולים, וגם לא ניתן למנוע האכלה שלהם,    מכיוון שלא ניתן להרחיק את

 ,במקביל  כספי הקהילה כחלק מתקציב התברואה של היישוב.מהרחוב היא קיום תכנית שנתית לעיקורים וסירוסים הממומנת  

 . יש להסדיר באופן מלא את נושא האכלת החתולים במרחב הציבורי תוך הקפדה מלאה על התקנות הסביבתיות

ליצור תהליך עקבי ומסודר הפועל לטווח ארוך,   ביכולת  בין אנשים  שההצלחה טמונה  ושותפות  הבסיס שלו הוא הסכמה 

 שמחזיקים בדעות שונות ובאמונות שונות.  

אנחנו כבר . ואמצעים להשגת היעדים נקבעו יעדים ברורים .להסדיר את נושא העיקורים בנעןהצלחנו ונה  בשנה האחר ,לשמחתנו

 ת התברואה של היישוב. יולויונדאג שהוא ימשיך לפעול באופן קבוע במסגרת פעתהליך רבה ב רואים הצלחה 

  .במרחב הציבורי התחלנו להסדיר את נושא ההאכלה  ,בד בבד

 כמו הכניסה לחדר האוכל, סביב הכולבו ואזור הבריכה.  באזורים רגישיםפסקת האכלה בתחילה שמנו דגש על ה

והגורמים האמונים    נעןריכזנו את פעילות ההאכלה במקום אחד בלבד שנבחר תוך התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים בהנהלת  

בנען. התברואה  נושא  בדר  על  שעומדים  מיוחדים  האכלה  מתקני  הכשרנו  זו  ניקיון  בנקודה  הקפדה על  תוך  הסביבתיות  ישות 

 ואסתטיקה, אחסון נאות של המזון במכלים אטומים והיעדר שיירי מזון חשופים. 

, ולטובת יוכלו להסתתר ביניהם במהלך היום לטובת החתולים, ששתלנו במקום כמות גדולה של שיחים יפים ופורחים  בנוסף,  

 יגדלו. הםאך  ,. השיחים עדיין צעיריםהנראות והאסתטיקה

, הוא תהליך ארוך  , ועל אופן ההאכלה  התקנות הסביבתיות קיום  על  באופן מלא  בה נוכל לשלוט    , ריכוז החתולים בנקודה אחת

   .והוא לא יקרה ביום אחד ,ומתיש מורכב

פה זו ייתכן  בתקוו  , כמה חודשים  משך יישזהו תהליך  במרחב.  מיקומו  בעל חיים טריטוריאלי שאינו אוהב לשנות את    ואחתול ה

תוך כמה שבועות המצב    –. אל דאגה  אחרתכל עוד הם זזים מדי יום מנקודה אחת ל  ,תהיה תחושה של "הצפה" של חתוליםש

על מדרכות  בשיירות  ולא נצטרך להוליך אותם    , ימצאו את נקודות המסתור שלהם בשטחיתייצב, החתולים יתרגלו למקומם החדש

בכל מקרה, אם נראה שהנקודה שנבחרה איננה טובה, נשנה    .זה לטובת כולנו   –אנחנו מבקשים את סבלנות הציבור   הקיבוץ.

 אותה. 

  ,בלבד  . ההאכלה מתבצעת בנקודה אחת לא להאכיל חתולי רחוב במרחב הציבורי   –אנחנו חוזרים ומבקשים בכל לשון של בקשה  

כל האכלה, ולו הקטנה ביותר, המתקיימת בצורה לא מסודרת   סביבתיות.תקנות הל  בהתאםו  ,שהוכשרו לכך  מתנדביםעל ידי  

  מונעת מאיתנו להשיג את המטרות המשותפות לכולנו. –במרחב הציבורי 

שטחים ציבוריים  או    , מדשאות ורך מדרכותאלא לו  בחצר הבית אך ורק  להאכיל חתולים  , אנו מבקשים  כמו כן, בשכונות המגורים

 אחסן את המזון במכלים אטומים למניעת מפגעים תברואיים.יש ל .ה יש לאסוף את כל שיירי המזוןבשכונה. לאחר האכל

   ,תודה

 רעיה ואייל 



 

מתקני האכלה  בתמונה:

אטומים הותקנו בנקודה מרכזית  

אחת שבה נוכל לשלוט ולהקפיד  

על האכלה לפי התקנות  

 הסביבתיות. 

 

 

 

 

 

 

 

בשעת ההאכלה  בתמונה:

המתקנים נפתחים, ומייד  

כדי למנוע  בסיומה הם נסגרים

 ם מפגעים תברואיי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חר  השטח שנב :בתמונה

לשמש כנקודת האכלה מרכזית  

שאריות  מ נשמר כל הזמן נקי

 מזון 

 


