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 ט' תמוז תש"ף

 2020יולי  01
 

  המקומיות הרשויותשהועבר  התשלוםלתחשיב העומד בבסיס  הבהרה הנדון:

 2020ם בחודש מרץ בשווקי וטרינרי פיקוח אגרת בגין

 

ית האגרות לפיקוח בשווקים "( גביהתאגידהחל ממועד הקמת התאגיד לפיקוח וטרינרי )להלן: " .1

 חוק)להלן: " 2015-חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, תשע"ומבוצעת על ידי התאגיד, בהתאם לחוק 

 ."(המזון

 

)א( לחוק המזון,  אגרת השווקים הנגבית מכל בעל היתר הפעלה של מפעל לשחיטת 215בהתאם לסעיף  .2

בעד כל קילוגרם של מוצר בשר המשווק ע"מ כולל מ₪  0.08בשר או יבואן של מוצרי בשר, הינה 

)א( לחוק המזון, אגרת השווקים תשולם לתאגיד  לא יאוחר מתום 216בישראל. בהתאם לאמור בסעיף 

 יום לאחר תום החודש בגינו נגבית האגרה. 14

 

)א( הנ"ל, כפי שנקבע בסעיף 216יום מהמועד הנקוב בסעיף  60הקצאת האגרות לרשויות, תבוצע תוך  .3

יום מתום החודש בגינו נגבתה האגרה  75)א( לחוק המזון. היינו, הקצאת האגרות תבוצע תוך  218

 מהמפעלים.

 

ה יהרשויות זכאיות להקצאת מימון העסקת וטרינרים בשווקים, בהתאם לחלק היחסי של האוכלוסי .4

 יה, והכל על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,יברשות המקומית, ביחס לכלל האוכלוס

 , כפי שנעשה עד היום, באמצעות מרכז השלטון המקומי.העדכניים ביותר

 

אשר  ,לחוק המזון 239-ו 238באשר לאופן עריכת התחשיב יצויין כי בתקופת המעבר לפי סעיפים  .5

ש"ח לק"ג. סכום זה אינו רלוונטי עוד,  0.10ה , סכום האגרה שנגבתה הי29.2.2020 -הסתיימה ביום ה

 מעבר על פי חוק המזון.באשר תמה תקופת ה

 

לפיכך, מתוך סך אגרות הפיקוח בשווקים אשר יגבו על ידי התאגיד, יועבר לכל רשות מימון בהתאם  .6

 לטובת התאגיד.  5%לחלק היחסי של אוכלוסייתה, בניכוי מע"מ ובניכוי תקורה בשיעור 

 

ן אגרות פיקוח )בגי 15.6.20חישוב החלק היחסי בגין ההעברה הראשונה, אשר תבוצע עד ליום  .7

, כמפורט בקישור 2018משנת ( הינו על בסיס פרסומי הלמ"ס, 2020בשווקים לחודש מרץ 

https://www.cbs.gov.il/he/settlements/Pages/default.aspx?mode=Yeshuv   
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אלפי טונות בשר  36.3אגרות בגין  10.06.2020עבור הפיקוח בשווקים בחודש מרץ נגבו עד לתאריך  .8

היתרה בסך ₪.  145,234.04מתוכם נוכתה אגרת גביה בסך ₪.  2,904,680.72משווק, בסך 

 שולמה לרשויות המקומיות לפי חלוקת האחוזים המופיעה בנספח א'.₪  2,759,446.69

 

כי בהתאם לחוק חלק מהתשלום הועבר ישירות לאיגודי ערים וטרינרים ולאשכולות במקום יש לציין  .9

 לרשויות המקבלות שירותים וטרינרים מאותם איגודים ואשכולות.

 

 

 

 בברכה,
 

                                                                                                               
 גלעד תירם                                                                  

 מנהל אגף תקציב וכלכלה                                                               
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 נספח א'

 
 

 שם  הרשות
 סה"כ  אוכלוסייה

 בסוף השנה

אחוז מתוך 
 כלל

 האוכלוסיה

 0.08%  7,543            אבו גוש

 0.16%  13,915          אבו סנאן

 0.15%  13,700          אבן יהודה

 0.62%  55,183          פחם-אום אל

 0.33%  29,021          אופקים

 0.41%  36,864          אור יהודה

 0.20%  18,237          אור עקיבא

 0.10%  8,807            אורנית

 0.14%  12,853          אזור

 0.58%  51,935          אילת

 0.16%  14,500          אכסאל

 0.09%  7,860            אל בטוף

 0.17%  14,915          אל קסום

 0.03%  2,279            אלונה

 0.04%  3,486            אליכין

 0.54%  47,865          אלעד

 0.09%  7,866            אלפי מנשה

 0.04%  3,812            אלקנה

 0.15%  13,128          אעבלין

 0.11%  10,088          אפרת

 0.23%  20,455          אריאל

 2.52%  224,629        אשדוד

 0.16%  14,171          אשכול

 1.58%  140,967        אשקלון

 0.33%  29,394          גרביה-באקה אל

 0.26%  23,496          באר טוביה

 0.29%  26,123          באר יעקב

 2.35%  209,002        באר שבע

 0.09%  7,817            בוסתאן אל מרג'

 0.11%  9,645            נוגי-בועיינה

 0.07%  6,528            בוקעאתא

 0.10%  9,317            מכסור-ביר אל

 0.07%  6,042            אל בית

 0.06%  5,139            בית אריה

 0.13%  11,865          בית ג'אן

 0.08%  7,211            בית דגן

 0.20%  18,226          בית שאן

 1.33%  118,676        בית שמש

 0.64%  56,746          ביתר עילית

 2.23%  198,863        בני ברק
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 0.08%  7,017            בני עיש

 0.12%  10,543          בני שמעון

 0.18%  15,627          גבעת עדה*-בנימינה

 0.11%  9,779            בסמ''ה

 0.09%  7,835            בסמת טבעון

 0.09%  8,300            בענה

 0.09%  8,077            ברנר

 1.45%  128,774        בת ים

 0.23%  20,920          מכר-ג'דיידה

 0.07%  6,375            ג'וליס

 0.11%  9,983            ג'לג'וליה

 0.16%  14,692          זרקא-ג'סר א

 0.03%  3,090            ג'ש )גוש חלב(

 0.13%  11,799          ג'ת

 0.20%  17,922          גבעת זאב

 0.29%  26,023          שמואלגבעת 

 0.68%  60,212          גבעתיים

 0.32%  28,093          גדרה

 0.06%  5,220            גדרות

 0.20%  17,538          גולן

 0.27%  23,852          גוש עציון

 0.30%  26,859          גזר

 0.27%  23,751          גן יבנה

 0.07%  6,300            גן רווה

 0.22%  19,263          גני תקווה

 0.20%  17,426          כרמל-דאלית אל

 0.12%  10,403          דבורייה

 0.14%  12,349          אסד-דייר אל

 0.12%  10,259          דייר חנא

 0.38%  34,135          דימונה

 0.38%  33,484          דרום השרון

 0.34%  30,069          הגלבוע

 0.20%  18,246          הגליל העליון

 0.14%  12,270          הגליל תחתון

 0.70%  62,325          הוד השרון

 0.04%  3,411            הערבה תיכונה

 0.05%  4,056            הר אדר

 0.10%  8,897            הר חברון

 1.07%  95,142          הרצלייה

 0.15%  13,436          זבולון

 0.26%  23,075          זכרון יעקב

 0.08%  6,939            זמר

 0.09%  7,942            זרזיר

 0.05%  4,255            חבל אילות

 0.08%  6,865            חבל יבנה
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 0.27%  23,767          חבל מודיעין

 1.07%  95,683          רהחד

 2.18%  194,273        חולון

 0.20%  17,647          חוף אשקלון

 0.36%  31,821          חוף הכרמל

 0.16%  14,356          חוף השרון

 0.24%  21,559          חורה

 0.07%  6,315            חורפיש

 3.19%  283,640        חיפה

 0.10%  9,165            חצור הגלילית

 0.08%  7,569            חריש

 0.50%  44,233          טבריה

 0.07%  6,667            זנגרייה-טובא

 0.16%  14,036          טורעאן

 0.48%  43,128          טייבה

 0.29%  26,163          טירה

 0.25%  22,209          טירת כרמל

 0.38%  33,851          טמרה

 0.07%  6,614            גת-יאנוח

 0.05%  4,294            יבנאל

 0.52%  46,705          יבנה

 0.34%  29,929          יהוד נווה מונוסון

 0.10%  8,893            יואב

 0.02%  1,719            יסוד המעלה

 0.21%  18,905          יפיע

 0.26%  23,311          יקנעם עילית

 0.11%  9,975            ירוחם

 10.32%  919,438        ירושלים

 0.19%  17,002          ירכא

 0.16%  13,854          כאבול

 0.04%  3,526            -כאוכב אבו אל

 0.10%  8,772            צור יגאל -כוכב יאיר

 0.24%  21,079          כסיפה

 0.10%  8,649            סמיע-כסרא

 0.06%  5,409            חג-טבאש-כעביה

 0.04%  3,594            כפר ברא

 0.06%  5,579            כפר ורדים

 0.11%  10,029          כפר יאסיף

 0.26%  23,061          כפר יונה

 0.04%  3,332            כפר כמא

 0.25%  22,399          כפר כנא

 0.22%  19,843          כפר מנדא

 1.13%  100,764        כפר סבא

 0.26%  23,242          כפר קאסם

 0.21%  18,675          כפר קרע
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 0.02%  1,890            כפר שמריהו

 0.05%  4,262            כפר תבור

 0.52%  46,124          כרמיאל

 0.27%  23,662          לב השרון

 0.07%  6,350            להבים

 0.85%  75,726          לוד

 0.14%  12,067          לכיש

 0.15%  13,394          לקיה

 0.08%  7,242            מבואות החרמון

 0.27%  23,962          מבשרת ציון

 0.17%  15,292          כרום-מג'ד אל

 0.12%  11,045          מג'דל שמס

 0.25%  22,609          מגאר

 0.02%  1,941            מגדל

 0.29%  25,636          מגדל העמק

 0.13%  11,674          מגידו

 0.02%  1,671            מגילות

 1.04%  92,406          רעות*-מכבים-מודיעין

 0.82%  73,080          דיעין עיליתמו

 0.16%  14,680          מזכרת בתיה

 0.04%  3,858            מזרעה

 0.33%  29,269          מטה אשר

 0.75%  67,111          מטה בנימין

 0.66%  58,473          מטה יהודה

 0.02%  1,599            מטולה

 0.09%  8,438            מיתר

 0.23%  20,277          מנשה

 0.04%  3,650            מסעדה

 0.04%  3,254            מעיליא

 0.43%  38,193          מעלה אדומים

 0.01%  1,241            מעלה אפרים

 0.12%  10,662          מעלה יוסף

 0.17%  14,833          מעלה עירון

 0.24%  21,423          תרשיחא-מעלות

 0.06%  5,220            מצפה רמון

 0.17%  15,346          מרום הגליל

 0.16%  13,907          מרחבים

 0.32%  28,515          משגב

 0.09%  8,219            משהד

 0.64%  56,880          נהרייה

 0.13%  11,674          נווה מדבר

 0.11%  9,520            נחל שורק

 0.14%  12,845          נחף

 0.56%  50,213          נס ציונה

 0.87%  77,063          נצרת
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 0.46%  41,169          נצרת עילית

 0.27%  23,982          נשר

 0.40%  35,631          נתיבות

 2.44%  217,243        נתניה

 0.05%  4,209            סאג'ור

 0.04%  3,969            סביון*

 0.35%  31,056          סחנין

 0.03%  2,607            עג'ר

 0.09%  7,586            עומר

 0.06%  5,703            עיילבון

 0.09%  8,192            עילוט

 0.15%  13,130          עין מאהל

 0.02%  2,063            עין קנייא

 0.55%  48,929          עכו

 0.04%  3,693            עמנואל

 0.15%  13,711          עמק הירדן

 0.15%  13,415          עמק המעיינות

 0.47%  42,260          עמק חפר

 0.43%  38,628          עמק יזרעאל

 0.17%  15,427          עמק לוד

 0.14%  12,354          עספיא

 0.58%  51,737          עפולה

 0.28%  25,369          עראבה

ערבות הירדן )בקעת 
 0.06%  5,188            הירדן(

 0.30%  26,451          ערד

 0.28%  24,905          ערערה

 0.20%  17,640          בנגב-ערערה

 0.15%  13,086          פוריידיס

 0.04%  3,148            הפסוט

 0.07%  5,815            פקיעין

 0.47%  42,084          כרכור-פרדס חנה

 0.07%  5,830            פרדסייה

 2.74%  244,275        פתח תקווה

 0.40%  35,716          צפת

 0.05%  4,595            קדומים

 0.25%  22,490          צורן -קדימה

 0.26%  22,788          קלנסווה

 0.08%  7,131            קצרין

 0.45%  39,985          קריית אונו

 0.08%  7,322            קריית ארבע

 0.65%  58,268          קריית אתא

 0.45%  39,927          קריית ביאליק

 0.62%  54,972          קריית גת

 0.20%  18,121          קריית טבעון

 0.45%  39,908          קריית ים
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 0.06%  5,565            קריית יערים

 0.47%  42,014          קריית מוצקין

 0.26%  23,124          קריית מלאכי

 0.12%  11,000          קריית עקרון

 0.25%  22,624          קריית שמונה

 0.09%  7,713            קרני שומרון

 0.09%  7,651            ראמה

 0.63%  56,344          ראש העין

 0.04%  3,120            ראש פינה

 2.83%  251,720        ראשון לציון

 0.78%  69,033          רהט

 1.59%  141,579        רחובות

 0.21%  18,890          ריינה

 0.14%  12,110          רכסים

 0.85%  75,538          רמלה

 1.79%  159,160        רמת גן

 0.52%  46,721          רמת השרון

 0.09%  7,723            רמת ישי

 0.09%  7,816            רמת נגב

 0.83%  73,999          רעננה

 0.07%  5,995            אום אל -שבלי 

 0.12%  10,362          שלום-שגב

 0.12%  10,625          שדות נגב

 0.30%  26,455          שדרות

 0.24%  20,990          שוהם

 0.49%  43,583          שומרון

 0.07%  6,350            שלומי

 0.08%  6,941            שעב

 0.09%  8,068            שער הנגב

 0.12%  10,928          שפיר

 0.47%  41,559          שפרעם

 5.07%  451,522        תל אביב יפו

 0.14%  12,862          תל מונד

 0.23%  20,203          תל שבע

 0.02%  1,509            תמר
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