מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הלשכה המשפטית
פרוטוקול והחלטות בנושא חלוקת התקציב למימון פעולות לצמצום התרבות של בעלי חיים
משוטטים לפי סעיף 14א .לחוק צער בעלי חיים בהתאם לנוהל תמיכה לשנת  2019מיום
16.06.20
משתתפים:
גב' טניה שאמלי – סגנית חשב המשרד
ד"ר צביקה בנאור – נציג מנהל השירותים הווטרינרים
ד"ר דגנית בן דב – הממונה על פי חוק צער בעלי חיים בשירותים הווטרינריים
עו"ד אודליה אסולין-דגני ,ממונה ייעוץ משפטי ,לשכה משפטית
מר יוסי שטיינברג – מרכז תחום תמיכות במשרד
מטרת הישיבה:
בחינת סטטוס ביצוע הנוהל על ידי הרשויות הזוכות במחצית הראשונה ובבקשה של מספר
רשויות למתן אורכה לביצוע ההתחייבות לניתוחים בחתולי רחוב לפי נוהל תמיכה לשנת .2019
עיקרי הדברים:
 .1לעניין הביצוע במחצית הראשונה – רק רשות אחת (חולון) סיימה לבצע את הכמות עליה
התחייבה והגישה בקשה לתשלום.
מרבית הרשויות נמצאות בשלבי ביצוע שונים כאשר  2-רשויות (נוף הגליל ,טבריה) לא
התחילו כלל.
 .2מס' רשויות הגישו בקשות לדחייה של הביצוע בשל משבר הקורונה.
בכדי שלא לגרור את התמיכה מתקציב  ,2019מוצע להאריך את הביצוע עד לסוף
נובמבר  2020וכן הוחלט כי בשל משבר הקורונה לא תופעל הסנקציה הקיימת בסעיף
 24לנוהל לגבי רשויות שלא סיימו לבצע לפחות  50%מהסך הכולל של הניתוחים
שהתחייבו לבצע.
לפי ס'  24לנוהל – רשות שלא עמדה בהתחייבותה לבצע את כמות הניתוחים עליהם
הצהירה ,יעביר לה המשרד תשלום בעבור  25%מהניתוחים אשר בוצעו בלבד.
המשמעות של אי הפעלת האמור בסעיף זה לנוהל היא כי הרשויות תקבלנה שלום עבור
 50%מהניתוחים שביצעו.
 .3מוצע להעביר את יתרת התקציב שמתייתר מנוהל תמיכה  2019כתוספת לתקציב
התמיכה לפי הנוהל לשנת .2020
 .4פנייתה של עיריית ת"א לתשלום בעד ניתוחים שבוצעו על ידה לפני תקופת הנוהל -
בעניין זה יובהר כי האמור בפרק "תקופת הנוהל" כי "רשות מקומית שנמצאה זכאית
לתמיכה לפי נוהל תמיכה קודם (לשנת  ,)2018תהיה זכאית לתמיכה רק בעבור
\c:\users\inbal\desktopפרוטוקול והחלטות ועדת תמיכות - 16.06.120מתוקןdocx.

דרך המכבים ראשל"צ ,ת.ד 30 .בית דגן ,מיקוד  , 50250טל 03 – 9485258 .פקס03 – 9485836 :
odelyaa@moag.gov.il

2
הניתוחים שבוצעו על ידיה החל מה 1-בחודש העוקב לזה שבו סיימה את הניתוחים לפי
הנוהל הקודם" ,אינו מבטל סעיף מסעיפי הנוהל האחרים ו/או תנאים אחרים בנוהל.
תקופת הנוהל היא  31.10.19עד  31.10.20וככל שלא התקבל אישור מפורש של ועדה
זו לשינויה ,היא אינה משתנה .לראיה ,הדוגמא המובאת בפרק זה ,מתייחסת לפעילות
בתוך תקופת הנוהל ומבהירה כי מקום שרשות מקומית סיימה את הניתוחים לפי הנוהל
הקודם לשנת  2018בתוך תקופת הנוהל הנוכחי ,באופן היוצר חפיפה בין תקופות
הנהלים הנוכחי והקודם ,היא תהיה זכאית לתמיכה רק בגין ניתוחים שבוצעו על ידה החל
מה 1 -לחודש העוקב לזה שבו סיימה ,כאשר מועד זה חל בתוך תקופת הנוהל הנוכחי.
בעוד שבמקרה של עיריית ת"א קיימת חריגה מתקופת הנוהל והיא מבקשת לקבל תמיכה
לפי הנוהל הנוכחי בעד ניתוחים שבוצעו על ידה עוד בטרם החל .בקשה זו חורגת אפוא
מתנאי הנוהל ולפיכך ,אינה חוסה בגדרו .בהתאם לתנאי הנוהל הנוכחי ,עיריית ת"א אינה
זכאית לתמיכה בעד ניתוחים שביצעה לפני תקופת הפעילות הקבועה בו.
לסיכום:
 .1הוועדה מאשרת הארכה אחרונה של מועד הביצוע לפי הנוהל עד ליום ,15.11.20
כשמועד הדיווח האחרון יהיה  30.11.20והתמורה שתשולם לרשויות תהיה בעד 50%
מהניתוחים שבוצעו על ידן בפועל ,ובכל מקרה לא תשולם לרשות תמיכה מעל לסכום
הנקוב בכתב ההתחייבות.
 .2יתרת התקציב שתיוותר לפי נוהל  2019תועבר לתמיכה ברשויות מקומיות לפי הנוהל
לשנת  ,2020כפי שיפורסם.

חתימת חברות ועדת התמיכות
_____________
גב' טניה שאמלי
דגני

______________
ד"ר דגנית בן דב

________________ ___________
ד"ר צביקה בנאור

עו"ד אודליה אסולין-

