חתולי רחוב:

אוכלוסיית חתולי הרחוב בארץ משגשגת מאוד בשל תנאים נוחים יחסית המאפשרים את התרבותם
המהירה ,ובעיקר אספקת מזון קבועה על ידי בני האדם .כל חתולה תמליט ,החל מגיל  6-8חודשים,
בממוצע פעם-פעמיים בשנה .החתולה תמליט בממוצע  3-5גורים .לפיכך גודל אוכלוסיית החתולים
גדל במהירות.
שליטה בגודל אוכלוסיית החתולים חשובה הן לצורך רווחת החתולים ומניעת סבל – מניעת מחלות,
דריסות ,תמותת גורים ותזונה לקויה ,והן לצורך מניעת פגיעה במיני בעלי חיים אחרים (אותם
החתולים צדים).
עיקור וסירוס חתולי רחוב
השירות הווטרינרי במבצע בשנים האחרונות ברחבי העיר מבצעי עיקור וסירוס ,במהלכם החתולים
נלכדים ,עוברים ניתוח עיקור\סירוס ולאחר התאוששות מוחזרים לאותה נקודה מהם נלקחו .חתולים
העוברים עיקור\סירוס ,יעברו בעת הניתוח גם חיתוך של האוזן על מנת לסמנם כמעוקרים\מסורסים.
אם נתקלתם בחתולים שאינם מעוקרים\מסורסים יש ליצור קשר עם מוקד .106
טיפול בחתולי רחוב
השירות הווטרינרי מטפל בחתולי רחוב פצועים על מנת למנוע צער בעלי חיים .אם נתקלתם בחתול
פצוע יש להתקשר למוקד  ,106מומלץ בצירוף תמונה של הפציעה.
מה עושים במקרה של מציאת גורי חתולים?
 .1ראשית – אין לגעת בגורי חתולים .ברוב המקרים אמם של הגורים הולכת לחפש מזון,
ומשאירה את גוריה לבדם ,לפעמים למשך שעות ארוכות .אם אמם תחזור ותריח שבאו
במגע עם אדם ,החתולה קרוב לוודאי תנטוש את גוריה.
 .2במידה והאם אינה חוזרת ,טיפול בגור צריך לכלול עד גיל  3שבועות האכלה כל שעתיים
בתחליף חלב וכן גירוי הסוגרים באמצעות מטלית לחה על מנת שהגור יעשה את צרכיו.
לאחר מכן ניתן לשלב מזון רך של חתולים.
איסור העברת חתולי רחוב
חתולי הרחוב הינם חיות סוליטריות (מתבודדים שאינם חיים בלהקה) .לחתולי הרחוב ישנה טריטוריה
שאליה הוא מורגל ושם הוא מבסס את מעמדו .לפיכך נקבע ע"י בג"ץ כי שינוי מיקום החתול הינו
עבירה על חוק צער בעלי חיים – שכן היא מעמידה אותו בסכנת חיים  -החתול עלול להגיע לחרפת
רעב ,מלחמות עם חתולים אחרים ,ועוד.
מכאן שחל איסור מוחלט על העברת חתולים..
האכלת חתולי רחוב:
החוק אינו מונע האכלת חתולי רחוב ,אולם חוקי העזר העירוניים קובעים כי יש להימנע מהאכלה
בשטחים ציבוריים ,ולדאוג לנקות את האזור לאחר שהחתול סיים את הארוחה .ניתן להשאיר קעריות
מים במקום מוסתר (מומלץ שיהיה מוצל) שאינו מפריע.
כמו כן ,לנוחיות התושבים ,קיימות ברחבי העיר תחנות האכלה פזורות.
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