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
11.12.19
משתתפים:
גב' דיקלה רייזנר  -אלקיים– סגנית חשב המשרד
ד"ר צביקה בנאור – נציג מנהל השירותים הווטרינרים
ד"ר דגנית בן דב – הממונה עפ"י חוק צער בעלי חיים בשירותים הווטרינריים
עו"ד אודליה אסולין-דגני ,ממונה ייעוץ משפטי ,לשכה משפטית
מטרת הישיבה:
דיון בבקשות של מספר רשויות למתן אורכה לביצוע התחייבות לניתוחים בחתולי רחוב לפי נוהל
תמיכה לשנת  2018וכן ,בבקשות להשתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס חתולי רחוב
לפי סעיף 14א .לחוק צער בעלי חיים לשנת .2019
עיקרי הדברים:
 .1ארבע רשויות מקומיות – עפולה ,אשכול נגב מערבי ,רחובות ואשכול גליל מזרחי הגישו
בקשות להארכות ביצוע לפי נוהל תמיכה  ,2018מעבר לאורכה הכללית שכבר אושרה
עד סוף נובמבר  ,2019כאשר הנימוק של אשכול נגב מערבי ורחובות הוא התחלת ביצוע
מאוחרת עקב הוספתן לרשימת הרשויות הזוכות בתמיכה בשלב מאוחר יותר ,בהתאם
להחלטת הוועדה מאוגוסט  2018ואילו הנימוק של עפולה ושל גליל מזרחי הוא קושי
בהתקשרות עם ספק חיצוני לביצוע הניתוחים ,כאשר בעוד שאשכול גליל מזרחי דיווח
על ביצוע של לפחות מחצית מכמות החתולים שהתחייב לנתח ,עפולה דיווחה על ביצוע
של  10%בלבד ( 200מתוך  2000חתולים) .
 95 .2רשויות מקומיות הגישו בקשות לתמיכה בהתאם לנוהל תמיכה ( 2019להלן -הנוהל),
מתוכן  3רשויות הזינו את הבקשה אחרי המועד האחרון להגשה .כפר יונה – לא פתחו
כלל בקשה במרכב"ה ,למרות שטענו שעשו כן.
 .3בבקשות של  11רשויות מקומיות נפלו פגמים מהותיים עקב חוסר בטפסים ו/או מסמכים
הנדרשים לפי הנוהל.
מועצה אזורית תמר הזינה את כל המסמכים ,אך החתימה אינה של ראש המועצה שמצוי
בהליכים משפטיים ולפיכך נטען כי מונתה לו ממלאת מקום ,אך עד למועד ישיבת הוועדה
לא העבירה ייפוי-כוח ,חרף פניות חוזרות ונשנות.
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 .4מבדיקת הבקשות התקינות עולה כי אשכול וטרינרי נגב מערבי לא כולל את הרשות
המקומית שער הנגב ולכן היא הגישה בקשה בנפרד ויש להוריד מהאשכול את חלקה
היחסי.
הרשות המקומית בית שמש ביקשה להפחית את התחייבותה לביצוע לכמות של 500
חתולים במקום  .1000עקב כך ,הניקוד ישתנה מ 7-ל 3-נקודות.

 .5לגבי ניקוד על פחי אשפה – אם לא צורפו לבקשה האסמכתאות הנדרשות לעניין בהתאם
לנוהל ,לא ניתן ניקוד בגינם.
לגבי הרשויות שצירפו אסמכתאות לגבי פחים ,עולה כי אף אחת מהן אינה עומדת בנפח
המינימלי הנדרש בנוהל לקבלת ניקוד.
 17 .6רשויות מקומיות שקיבלו את הדירוג הגבוה ביותר ,תהיינה זכאיות לתמיכה בהתאם
לנוהל.
יצוין כי ככל שיוחלט להסיט יתרה מתקציב צער בעלי חיים לפי החלטת ממשלה 833
עבור הנוהל ,יתווספו עוד רשויות מקומיות לרשימת הרשויות הזכאיות לתמיכה בהתאם
לנוהל.
מצ"ב טבלת אקסל הכוללת את ניקוד הרשויות המקומיות לפי הנוהל.
לסיכום:
 .1הוועדה מאשרת מתן אורכה עד לסוף פברואר  2019לסיום ביצוע ההתחייבויות שניתנו
ע"י הרשויות המקומיות רחובות ,אשכול נגב מערבי ואשכול גליל מזרחי אשר עמדו
בביצוע של  50%מהתחייבותן עד כה לפי נוהל התמיכה לשנת  .2018הוועדה אינה
מאשרת מתן אורכה לעיריית עפולה אשר בשלב זה ביצעה רק  10%מהכמות עליה
התחייבה .בהתאם לסעיף  24לנוהל התמיכה לשנת  ,2018תשולם לה תמיכה בעד
 25%מהניתוחים שבוצעו בלבד.
 .2הוועדה מאשרת תשלומי תמיכה לרשויות המקומיות העומדות בתנאי הנוהל לשנת 2019
בהתאם לדו"חות ביצוע הניתוחים שיוגשו על ידן.
 .3הואיל ועל כל הסעיפים התקציביים לשנת  2019הוחל ע"י משרד האוצר קיצוץ רוחבי
בעודפים המחויבים והואיל והתקציב לשנת  2019חויב בחלקו מהתחייבויות לפי נוהל
 ,2018יתרת התקציב לחלוקה עומדת על סך .₪ 3,612,000
 .4נכון ליום  15.12.19אושרה הסטת תקציב של  ₪ 900,000מתקציב צער בעלי חיים
לשנת  2019לפי החלטת ממשלה  833לטובת נוהל  2019הנדון .לפיכך ,מאשרת
הוועדה חלוקת תקציב כולל בסך  4,512,000ש"ח (להלן -התקציב) בין  21הרשויות
המקומיות ,כמפורט בטבלה המצ"ב ,בהתאם לנוהל.
 .5כיוון שסכום התמיכה המבוקש ע"י ארבע הרשויות האחרונות  -איגוד ערים שומרון,
חולון ,לוד ,עכו ,שקיבלו כל אחת  25נקודות ,עובר את התקציב ,יחולק ביניהן סך של
 ,₪ 262,000בהתאם לחלקן היחסי כאמור בסעיף  10לנוהל.
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חתימת חברות ועדת התמיכות
______________

_____________
____________________
ד"ר דגנית בן דב ד"ר צביקה בנאור
גב' דיקלה רייזנר-אלקיים
דגני

________________
עו"ד אודליה אסולין-

