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 הצהרה בינלאומית של אחריות כלפי חתולים  
	הצהרה זו נכתבה על ידי 

International	Cat	Care	(www.icatcare.org	)	

שנה 60ון המוביל בעולם בתחום מזה הארג  

	
למען בעלי מדינה, הן לעמותות הן לרשויות ה תרווחת חתולים הוא נושא מורכב והאחריות ליישומה בפועל נוגע

והן לאנשים פרטיים גם יחד.החיים  	

	רווחה ברמה נאותה דורשת הבנה של כל הנושאים הקשורים לחיי החתולים .

	החתולים ראויים להגנה מפני סבל והאחריות , כאמור , היא של הגורמים הבאים:

	הממשלה כמחוקקת חוקים וקובעת את הגישה הכללית •
אזוריות הנדרשות ליישם את החוקים ולוודא ביצוע שוטף של פעילות רשויות מקומיות ו •

	נרחבת מקצועית ראוייה וקבועה של 
TRAP,	NEUTER	,	RETURN	"עקר והחזר"	

עמותות ויחידים , אשר עוסקים בפועל בטיפול בחתולים , הן בבתי מחסה והן בכל הקשור  •
חזרה לשטח)ל"עקר והחזר" (לכידות , עיקורים, טיפולים וטרינריים וה 	

אנשים פרטיים –אוהבי החתולים באשר הם  • 	
חתולי הקהילהבהמאכילים והמטפלים  • 	

	אנשים פרטיים העוסקים בהרבעת חתולים •
	הוטרינרים המטפלים בחתולים •
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	חיים לצד החתולים

החתולים חיים במגוון רחב של אזורי מחייה , בכל רחבי העולם . הם מסתגלים לתנאים שונים ומגוונים והם 
.כולו תרבים במהירות. האדם והחתולים חיים זה לצד זה בכל העולםמ 	

	חתולים חיים גם בבתי האדם וגם בסביבתו החיצונית וחתולי קהילה הם תופעה נפוצה ביותר ברחבי העולם.

בין החתולים הגרים בתוך בית של סוגי התנהגויות שונות , הנובע מסיבות של גנטיקה וסביבה , קיים מנעד רחב 
ובין חתולים , אשר גרים ברחוב ואינם מוכנים  והם חברותיים לחתולים לאדם ואינם חוששים ממנו כלל  בלבד

נושא זה הינו מקצועי ודורש הבנה וידע של העוסקים בתחום  , כדי להבחין בין חתול אשר במהותו   למגע אדם.
	הגנטית הינו 

Feral 

בגלל נטישה או הליכה לאיבוד) הביאו אותו לחיות ברחוב אשר נולד ברחוב ובין חתול , אשר נסיבות חייו (הן 
בפחד קבוע ובגלל זאת לחשוש מאנשים זרים.   יש אפשרויות מרובות לחברת חתול ולהפוך אותו לחברותי 

ומאושר עם קירבה לאדם , אך חשוב לעשות זאת בדרך מסודרת ובהתאם לנסיבות.  חתול , אשר מפוחד בגלל 
בגלל שהו א הלך לאיבוד , מאד חשוב לעשות כל מאמץ למצוא לו בית מאמץ אוהב נטישתו או הגעתו לרחוב 

 לתמיד או לעזור לו להסתגל לחיי רחוב באופן אופטימלי .

כל חתולי הקהילה חייבים את הגנת האדם מפני פגעי מזג האוויר , פגיעות ופוגעים מסוגים שונים (אנשים וחיות 
קורים, סירוסים , מזון מתאים ומיים טריים בכל יום ויום.אחרות) .חובה על האדם לדאוג להם לעי  
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	אתגרים הקשורים לחתולים

יתר ולכן חובה על הרשויות לדאוג לכך ,שהם הריבוי  ום מגוריהם בקהילה, עלולים לסבול בגללחתולים אשר מק
	יעוקרו,יסורסו , יטופלו לפי הצורך וכמובן יחוסנו.

	רווחת החתולים

.	 .  איכות החיים הנמדדת גם בלבד חת חתולים עמוק ורחב יותר מאשר קיום תנאים פיזיים ראוייםהמובן של רוו 
.כידוע, ישנם חתולים הגרים . חשובים באותה מידה . אלו במתן התנאים הרגשיים וההתנהגותיים ומניעת סטרס

.מלאה יכות חייםבבית , אך תנאי חייהם אינם מספקים ולעומת זאת יש חתולים הגרים בקהילה וזוכים לא 	

יישום שוטף של  פעילות "עקר והחזר", אשר תבוצע ברמה ,אם כן, רווחת חיים בסיסית לחתולי הקהילה מחייבת 
מפני איומים בכל המישורים ומניעת אלימות ופגיעה במקורות עליהם מתן הגנה  תוך כדימקצועית נאותה ,

	מחייתם.

. ר לחייהם .רווחה פרושה, מתן מענה נאות לכל צרכיהם הפיזיים, רווחת החתולים , אשר גרים בבית, חשובה ביות 
 התנהגותיים והרגשיים וכמובן איסור חוקי ומוסרי על נטישה.  

בחתולים וגרימת סבל פגיעה  מהווים ,הרבעות למטרות עסקיות ופגיעה ברווחת החתולים הבסיסית בגלל כך
אשר חובה למנוע אותו.  קשה, 	

ספקת מסגרת ברורה לכל הקשורים בחיי החתולים באשר הם .ההצהרה הבינלאומית הזו מ  

ההצהרה תעזור ותסייע לכל אלו להבטיח שכל חתול באשר הוא נמצא , יהיה מוגן מסבל ויקבל ההזדמנות לחיי  
בכל מקום בו חייו מתנהלים:   בדירות ובבתים  , בקהילה (ברחוב) , במרפאות וטרינריות בעת הצורך ,  איכות

ען בעלי החיים או בבתי אומנה .בעמותות למ 	

 אנחנו מבקשים מכל אדם לתמוך בהצהרה זו  על ידי חתימה עליה. 

להראות לעולם כולו עד כמה אכפת לאנשים מחתולים ועד כמה הם כולנו ככל שיהיו יותר חתימות , כך נוכל 
.ותהיה ברמה נאותה באופן קבוע רוצים שאיכות חייהם של החתולים תשתפר 	

	goo.gl/Ef6qq4	: כאן ניתן לחתום כל ההצהרה.
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	אחריות הממשלה

ביצוע קבוע ושוטף של וגם לדאוג למימון  בקהילהלפתח ולספק מסגרות חוקיות למתן איכות חיים לחתולים 
.על ידי הרשויות המקומיות והאזוריות או באמצעות העמותותעיקורים וסירוסים איכותיים ומקצועיים   

לות העמותות בכל הנוגע ל"עקר והחזר"בפעיפיזית וכלכלית לתמוך   

לעודד אחריות של אוהבי החתולים הפרטיים בכל הנוגע לביצוע של עיקורים וסירוסים ורישום באמצעות מיקרוצ'יפ 
 ומתן חיסונים וטיפולים נחוצים

 להיות אחראיים על מגדלים של חתולים גזעיים , כדי למנוע סבל בתחום

נות וגם מבחינת של אכיפת החוק למניעת פגיעה בהם. לוודא שכל חתולי להגן על חתולי הקהילה מכל הבחי
 הקהילה , אשר עוברים עיקורים וסירוסים , יסומנו בחיתוך כירורגי של קצה האוזן.

 להוציא מהחוק עקירת ציפורניים וכל ניתוח קוסמטי אחר

. לעודד אימוץ אחראי של חתולים   	

מערכתית נכונה ושת"פ של כל הרשויות גם יחד-רב להכיר בכך שאגרנות בע"ח דורשת התמודדות  

. לשתף פעולה עם ארגונים בינלאומיים מובילים בתחום  	

 

 האחריות של הרשויות המקומיות

האינטרסים של החתולים והאנשים גם יחד , כאשר עושים החלטות בכל הנוגע לאזורים כלל את לקחת בחשבון 
חוקי צער בעלי חייםבהתייחסות לציבוריים   

 לקבל החלטות מושכלות בכל הנוגע לחתולי הקהילה ובהתאם לעקרונות ה"עקר והחזר".  

במקרים בהם נקבע על ידי הוטרינר המיומן והמוסמך לכך , כי חתול פצוע ללא כל יכולת להתאושש ולהשתקם או 
 ופן פרטני,על פי החלטות בית המשפט בנושא , באאם יש צורך בהמתת חסד, חובה לעשות זאת חולה סופני ו

ך לכך בחוק ואך ורק בדרכים ההומניות המקובלות.מהומני ומקצועי ביותר על ידי הוטרינר המוס 	

. לוודא שכל פעילות "עקר והחזר" נעשית באופן המקצועי ביותר, על פי הנהלים הבינלאומיים המקובלים בתחום  
ח ומעקב.ועל ידי אנשי המקצוע , אשר קיבלו הכשרה מסודרת בנושא ועוברים פיקו 	

 לשתף פעולה עם אנשי העמותות בכל הנוגע לבעיות הקשורות לחתולי הקהילה ובכלל לחתולים באשר הם.

.. לשתף פעולה עם גופים בינלאומיים בתחום   
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 האחריות של העמותות והפעילים העוסקים בתחום רווחת החתולים

 העמותות והפעילים העוסקים ב"עקר והחזר" מתחייבים לפעילות מקצועית ראוייה בתחום.  

בכל הנוגע להחזקת חתולים ב"בתי מחסה" , יש חובה להבין, כי שהות ארוכה של חתולים למשך שבועות או 
נות האכלה חודשים במקומות אלו, עלולה לגרום לסבל ולכן הכוונה חייבת להיות איתור בתים מתאימים או פי

חלופיות אם מדובר בחתולים המתאימים לכך , כאשר כל הפעילות הזו חייבת להיעשות בהתאם לנהלים מקצועיים 
 מסודרים 

לשתף פעולה עם הרשויות המקומיות, כדי להגיע למצב בו יש הבנה למצבם של אנשים באזורים מסויימים בכל 
 הנוגע לחתולי הקהילה.

ראויה בכל הנוגע לחתולי הקהילה בשכונות מסויימות.להגיע למצב בו יש התמודדות  	

. לבצע את כל הפעילויות של "עקר והחזר" ברמה המקצועית הגבוהה ביותר   

	לתת מענה נכון לכל סוגי החתולים באזורים השונים

	במידה וחתולים עוברים לחיות בבתי מחסה, אז חובה להבטיח שחמשת הצרכים האלו יקבלו מענה מלא 

בת חיים מתאימה הצורך בסבי - 	
	הצורך במזון הולם  -

	הצורך להיות מסוגל להפגין התנהגות רגילה וחופשייה מסטרס -
, או להיות בתנאים פרטניים בהתאם הצורך להיות בסביבה של חתולים נוספים , אם בכלל -

	לצרכיו של כל חתול וחתול .
הצורך להיות מוגנים מכאב, סבל, פציעה ומחלות   - 	

	
ם החתולים יוכלו לחיות במינימום סטרס ויקבלו הגנה מפני מחלות . חובה לוודא שחתול לא לספק מרכזי אימוץ בה

	יעזוב את מרכז האימוץ במצב פחות טוב מזה אשר בו הוא הגיע.

	חובה לוודא שכל החתולים , גורים ובוגרים , יעזבו את מרכז האימוץ, מעוקרים ומסורסים.

טפיליםלספק לכל החתולים חיסונים וטיפולים נגד  	

	לתת מיקרוצ'יפ לכל חתול לפני עזיבתו לבית

	לעשות כל מאמץ לחפש בתים מתאימים לחתולים בזמן הקצר ביותר

	לעשות את האימוצים היעילים ביותר מכל הבחינות.

	לעודד מתן מיקרוצ'יפ ומתן חיי איכות לכל חתול בכל בית אליו הוא מגיע

. ים לבית ובין אלו אשר ניתן לעשות להם איקלום מקצועי וראוי לדעת את ההבדל בין חתולים חברותיים המתאימ 
	לפינת האכלה

אפשרות שיקום כל לחתולים עם מחלות סופניות או פציעות אשר אין מהן לקחת בחשבון ביצוע המתת חסד 
.ובביצועו בלבדלפי החלטת הוטרינר המטפל  וטיפול. כל זאת   
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רנות בעלי חיים.לפעול עם כל הגורמים כדי לעזור במקרים של אג  

לשתף פעולה עם גופים בינלאומיים לצורך הבנה וטיפול טובים יותר.   

	

 אחריותם של בעלי (מאמצי) החתולים

איכות חיים. חובה לתת את כל המצויין לעיל הםלהבין את צרכי החתולים מכל הבחינות, כדי לתת ל 	

	סביבת חיים הולמת -
	מזון איכותי מתאים לגילו ומצבו -

לבטא התנהגויות טבעיות  לאפשר לחתול - 	
	לתת לחתול האפשרות להיות לבדו או עם חתולים אחרים בהתאם לצרכיו -

	להגן על החתול מפני סבל, כאב ומחלות -
- 	

 6-4לעקר ולסרס החתול או החתולה לפני הגעתו או הגעתה לבגרות מינית, כלומר בין הגילאים 
. ולא יאוחר מכך חודשים 	

	לתת מיקרוצ'יפ לזיהוי -
וללחסן החת - 	

לדאוג שהחתול לא ייגרום לבעיות לשכנים   
 

 .האחריות של הפעילים והמאכילים

 5-4וסירוסים , אשר ייעשו כראוי עד גיל  לדאוג לרווחתם של החתולים בהם הם מטפלים , באמצעות עיקורים
האזור  מתאים , מיים ומחסה.בפינה מוסתרת מהציבור הרחב ומתוך דאגה לניקיון מזוןקבוע של ומתן  חודשים 

 למניעת חיכוכים עם שכנים.

	לכבד את חייהם של החתולים ולמנוע בכל דרך סבל והתעללויות .
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	האחריות של אלו העוסקים בהרבעת חתולים 
להבין את משמעות התחום של זיווג והרבעת חתולים עוד לפני תחילת העיסוק בו. לדעת ולהבין את כל צרכי .

מלאה. להימנע מכל זיווג העלול לגרום לבעיות מולדות גנטיות מכל סוג  החתולים באופן מלא ולנהוג באחריות
ולאפשר רווחת חיים מלאה לכל החתולים , אשר מאפשרים להם לעבוד עם וטרינרים מקצועיים בתחום  שהוא.

 מספר הזיווגים במשך חיי הפעילות והחובה למסור אך ורק חתולים אשר עברו עיקור אוהגבלת להזדווג, וזה כולל 
חודשים ומעלה.  3סירוס ובגיל   

: לוודא שהחתולים יקבלו את הכתוב לעיל  	

	סביבת חיים הולמת המבוססת על עקרונות מקצועיים בינלאומיים -
הריון, הנקה והתאמה לגילאי הגורים –מזון מתאים בשפע ולכל שלבי החיים  - 	
ת רגילות וטבעיותיוהאפשרות להפגין התנהגו - 	
לכל חתולאו יחד באופן המתאים  לאפשר לחתולים להיות בנפרד  - 	
	שהות בכלובים אסורה לחלוטין. כל חתול חייב לחיות בחדר מחדרי הבית ובהתאם למצבו -
	להגן על החתולים מפני כאב, סבל  , פגיעות או מחלות -

	
	לדאוג בראש ובראשונה ולפני כל שיקול עסקי,  לרווחתם המלאה של כל החתולים בהם הם מטפלים

. תם המלאה מכל הבחינות המקצועיות של זכרים אם אלו גרים מחוץ לבית עצמולהבטיח את רווח  	

. לוודא בריאותם של הגורים ולוודא שהם מגיעים לבתים מעולים בלבד  	

למצוא בתים מעולים גם לחתולים אשר לא מיועדים להרבעה ולדאוג למסור אותם אך ורק אחרי עיקור או סירוס  
חודשים 3ומעל גיל  	

. ן במיקרוצ'יפ ומתן חיסונים לכל החתוליםלדאוג לסימו 	

להימנע מפגמים , אשר עלולים להיות חלק מבעיות גזע מסויים ולהיות אחראיים על הזיווגים מכל הבחינות .
 המקצועיות ברמה הגבוהה ביותר בהתאם לנהלים של העמותות הבינלאומיות בתחום.
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למען  , יקבלו מענה מלא לכל הצרכים האלובבעלותם או שהם עובדים בה במרפאה אשרהחתולים, כל לוודא ש
:צמצום מקסימלי של רמות הסטרס , בהן חתול נמצא במרפאה 	

	הצורך בתנאים סביבתיים הולמים -
	הצורך במזון מתאים  -
	הצורך בהפגנת התנהגות טבעית -
	הצורך להיות בנפרד או ביחד עם אחרים , בהתאם לצרכים הטבעיים  -
היות מוגנים מכאב, סבל, פגיעה , פציעה או מחלהצורך לה - 	

	

. ן לא לעסוק בעקירת ציפורנים בשום פנים ואופ 	

	לספק תנאים המצמצמים סטרס במרפאה, בהתאם לנהלים בינלאומייים ברמה הגבוהה ביותר.

חודשים . 5-4לעודד ביצוע עיקורים וסירוסים עוד לפני הייחום הראשון , כלומר בין הגילאים  	

פיזיים, התננגהותיים ורגשיים –חינוך בכל הנוגע לצרכים הטבעיים של החתולים לספק  	

זיווגים והרבעות בריאות בלבד ובהתאם לנהלים של העמותות המקצועיות לוודא עם מגדלים  העבודבכל 
.בתחום  הבינלאומיות 	

. היחסות הבטוחה והמתאימה להם במשך כל שהותם  במרפאלוודא שחתולים מקבלים את ההתי 	

	לתת משככי כאבים בעת הצורך 

. 	 בתחום הטיפול הוטרינרי בחתולים  לשאוף ולהיות המעודכנים ביותר

ולגיטימיים בלבד , כאשר החתול חולה סופני או פצוע מעבר לכל אפשרות  לספק המתת חסד לפי צרכים אמיתיים
.לטיפול או שיקום ולבצע זאת בהתאם לנהלים המקצועיים הגבוהים ביותר בתחום  	

 לעבוד באופן שוטף עם הרשויות המקומיות והעמותות בכל הנוגע לפעילות של "עקר והחזר"	.

	


