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 "ז טבת תש"פט

 2020ינואר  13

 לכבוד:

 

________________________ 

 

________________________ 

 

 שלום רב, א.ג.נ, 

 

 למסירה בדואר רשום/ ידנית

 

 לתאגיד לפיקוח וטרינרי כעובד/ת עבורל הצעההנדון : 

 

החוק(,   –)להלן  2015-)ב( לחוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ו 322בהתאם להוראות סעיף 
 הריני לפנות אליך כדלהלן:

התאגיד(   -)להלן  1991  –  תשנ"אהחוק הרופאים הווטרינרים,  שהוקם ב  ,התאגיד לפיקוח וטרינרי .1
 .2020במרץ   1-היחל את פעילותו ביום 

בפיקוח וטרינרי במפעלים, בהתאם  ת/העוסק ת/עובדכיום בהיותך אליך מועברת הצעה זו  .2
עובד/ת   –)להלן  מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מטעםלמינוי 

 להלן.  3בפיקוח וטרינרי(, בכפוף לקיום התנאים לכך לפי החוק, ואשר מפורטים בס' 

היית עובד/ת בפיקוח וטרינרי, באחת   , )יום פרסום החוק( 2015בנובמבר  30ביום  אם .3
האפשרויות כמפורט להלן, הינך רשאי/ת לעבור להיות מועסק/ת כעובד/ת בפיקוח וטרינרי 

 :במועצה לענף הלול או ברשות המקומית ך, חלף העסקתבתאגיד

 ההיית מועסק/ת במועצה לענף הלול, וביצעת פיקוח וטרינרי, כפקח/ית או כרופא/ .3.1
 וטרינר/ית, על בית שחיטה לעופות;

, וביצעת  עובד/ת הרשות המקומית( –)להלן  היית מועסק/ת ברשות מקומית או מטעמה  .3.2
בית מטבחיים, בית שחיטה לעופות, מפעל שאושר  על  וטרינרי/ית,    ה פיקוח וטרינרי, כרופא/

 ; או תחנות מיון דגים לייצוא או בית קירור

כרופא/ה וטרינרי/ית, על מפעל היית מועסק/ת ברשות מקומית, וביצעת פיקוח וטרינרי,  .3.3
 בשר או על בית קירור. 

מכתב זה   ,3.1,3.2,3.3בסעיפי  אמורלא עסקת בפיקוח וטרינרי, כ 2015בנובמבר  30אם ביום 
 . עבורךאינו רלוונטי 

ערב יום  תה/יעבור לתאגיד בהתאם להיקף העסקתולהצעה זו,  מה/שהסכים ת/ככלל, עובד .4
המועצה לענף  ת/כדין, כעובד ה/השכר ותנאי העבודה, שחלו עליוה /, ויחולו עליו החוק פרסום

 בתאגיד.    ה/בהתאם למשרתובתאגיד,    ה/נכון לערב קליטתוהרשות המקומית,    ת/הלול או כעובד

, היא בסמכות הממונה ת/דגש כי הקביעה לגבי היות השכר ותנאי העבודה, כדין, לגבי כל עובדוי .5
 ל דעתו הבלעדי. על השכר במשרד האוצר, ולפי שיקו
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ימים   21בתוך ( לחוק, עליך להשיב להצעה זו 4)ב()322בך, בהתאם להוראות סעיף ילתשומת ל .6
 מיום קבלת מכתבי זה. 

, יראו להלן 9ובאופן כמפורט בסעיף  להצעה בתוך התקופה האמורה י/במקרה בו לא תשיב .7
לעבור לעבוד בתאגיד לפיקוח  ית/ה זכאי/במקרה כזה, לא תהי להצעה. ה/אותך כמי שסרב

התאגיד לעבוד בתאגיד בעתיד, ו  י/שתרצהוטרינרי בתנאים האמורים בחוק. בנסיבות אלה, ככל  
ובכפוף   ה/חדש  ד/תעשה במעמד של עוביבהתאם לצרכיו, הקליטה תיחליט לקלוט אותך לעבודה  

 לתנאים שיקבע התאגיד לעניין זה.

ידי  -טרינרי במפעלים יתבצע אך ורק עלוהתאגיד, הפיקוח הו יודגש כי, החל מיום פעילותו של .8
ניתן יהיה  לה במועד, לא  י/להצעה זו בשלילה או שלא תשיב י/עובדי התאגיד. במקרה שתשיב

היקף משרתך במועצה לענף  . במקרה, זה, להמשיך בהעסקתך לביצוע פיקוח וטרינרי במפעלים 
ויעמוד על    שאלה תמשכנה בהעסקתך, יקטן בהתאםן, ככל  יהלול או ברשות המקומית, לפי העני
שות המקומית  שתיוותר בר  ,במפעלים  שאינה פיקוח וטרינרי,  היקף המשרה התואם את הפעילות

 או במועצה לענף הלול. 

יד, אבקשך להודיעני על כך  ככל שהנך מעוניין/ת להשיב להצעה בחיוב ולעבור לעבוד בתאג .9
ימים מקבלת מכתבי זה, במייל  21בכתב, בנוסח המצורף כנספח למכתב זה, בתוך  בהודעה

למשרדי השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות  או במסירה ידנית hr@vett.co.ilשכתובתו 
   באמצעות הווטרינר המרחבי של משרד החקלאות., ראשל"צ 62בדרך המכבים  ופיתוח הכפר

 

 ת בתאגיד./ה לעבור כעובדלהצע נוסח המענה -הנספח מצ"ב 

 

 

 

 

 בכבוד רב,            

 

 

 ד"ר תניב רופא                           

 פיקוח וטרינרילתאגיד מנכ"לית ה                                        
 

 

 :העתק

 משנה למנכ"ל משרד הבריאות ויו"ר מועצת התאגיד -פרופ' איתמר גרוטו  

הראשי לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינרים,  הווטרינר הרופא  -ד"ר סרחיו דולב 
 חבר מועצת התאגיד 

 התאגידיועמ"ש ומ"מ יועמ"ש משרד חקלאות  - עו"ד אפרת אביאני

 ממונה תאגידים, אגף ממונה על השכר, משרד האוצר  - מר אבי פרידמן

 מנהלי פרויקט ההקמה 
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 נספח

 

 :לכבוד

 ד"ר תניב רופא 

 מנכ"לית התאגיד לפיקוח וטרינרי

 

 __________________________________ -במייל למסירה 

 

 ___________________________________ -ידנית למסירה 

 

 הודעה על הסכמה לעבור לעבוד בתאגיד לפיקוח וטרינרי הנדון:

 

בעניין המעבר  י החלטתי להשיב בחיוב להצעה כבזאת ריני להודיעך ה ,12.01.2020במענה למכתבך מיום 
 לעבוד בתאגיד לפיקוח וטרינרי.

 בהתאם, אני מאשר ומצהיר כדלקמן:

ידי __________________________  )נא לציין המועצה לענף הלול או -הועסקתי על 30/11/15ביום   .1
 (.המעסיק, תוך ציון שם או מי מטעמה הרשות המקומית

 

 .__________________________ )נא לציין סוג המפעל לגביו עסקת בפיקוח(על בפיקוח  .2

 

בהיקף משרה _____________________________ )נא לציין היקף המשרה שהועסקת בפיקוח  .3
 (.2015.בנובמבר 30ביום  וטרינרי

ערב , כדין, יתנאי העבודה שחלו לגבילשכר ועשה בהתאם ליידוע לי כי קליטתי לעבודה בתאגיד ת .4
 .בתאגיד יבהתאם להיקף משרתבהתאם לאישורו של הממונה על השכר, ולעבודה בתאגיד,  קליטתי

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 על החתום:לראיה, באתי 

 

 

____________________ ______________________     ______________________ 

 חתימה        מס. ת.ז.  שם פרטי ושם משפחה

 

 

 תאריך:__________


