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 דעת-  חוות-התייחסות לחתולי רחוב  
 
באשר , יש בה תועלת מרובה, יתר על כן; נוכחותם של חתולים בסביבה אנושית אינה מזיקה לאיש .1

 .עכברים ומקקים, חולדות, נחשים: חתולים הם אויבים טבעיים למזיקים רבים כגון

, האכלה מסודרת של חתולים שומרת על בריאותם. ואף מבורכת, האכלת חתולים היא פעולה חוקית .2

 . כגון נבירה בפחי אשפה, וחוסכת מהם הצורך לחפש מזון בדרכים חלופיות
 .אדם-היא מועילה לחתולים ולבני

 כמפורט באתר המשרד , חיות לכךהמשרד להגנת הסביבה מעודד האכלת חתולים וקבע הנ .3
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 . באתר זה" שובות בנושא הגנה על בעלי חייםשאלות ות"ראה במיוחד 

, כלל כל חייו הוא שוהה במקום בו נולד ולמד למצוא את מזונו-בדרך. החתול הנו חיה טריטוריאלית .4

 .וחולק מקום זה עם יתר דייריו
  לטריטוריה שתתפנה יחדרו תוך זמן -מהם  " נקי"סילוק חתולים ממקום מחייתם אף לא יגרום לאזור 

 .ים אחריםקצר חתול

ומהווה עבירה , לפיכך היא פעולה אסורה, דין מוות עבורו-הוצאת החתול ממקום מחייתו מהווה לרוב גזר .5

 . 1994, ד " התשנ-) הגנה על בעלי חיים(י חוק צער בעלי חיים "פלילית עפ
 .לא פורסם, בן ברית' י נ"מ 1877/04פ "ראה ת

ובמיוחד ניסיון , כל פגיעה כזאת. חייו של החתולעל אחת כמה וכמה אסורה כל פגיעה אחרת בגופו וב .6

אשר העונש בגינה הוא עד , י חוק צער בעלי חיים"מהווה עבירה פלילית חמורה עפ, להרעילו כדי להמיתו

 .שלוש שנות מאסר

והיא נדחתה , מחוסרת בסיס עובדתי ומשפטי כאחת" עילת מטרד"הטענה כי הימצאות חתולים מהווה  .7

 .ש"ממפורשות בפסיקת ביה
 .לא פורסם, יורובסקי' י נ"מ 897/01פ "ראה ת

 :אדם הינה-כי נוכחות חתולים בסביבת בני, מכל האמור לעיל עולה .8

 .ואף מועילה, בלתי מזיקה לאיש .א

 .  סילוקם יביא להגעת חתולים אחרים-  בלתי נמנעת .ב

  .י החוק ופסיקת בתי המשפט"  עפ-  חוקית .ג
 .סילוקם מהווה עבירה פלילית חמורה

 
י החוק "אלא אף עפ,   לא רק לפי ערכי המצפון והמוסר האנושי-גם לחתולים יש זכויות  :  סיכוםל .9

 .במדינת ישראל
 .על כולנו לכבד זכויות אלה
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