
 
  :2011.11.ם מיו 24החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס'  

 
 : תקציב תכניות פרישה .א

מלש"ח, אשר ימומנו    0.5התאגיד יישא בעלויות תכניות פרישה עד לתקרה של  
 מתקציב ההקמה של התאגיד. 

  
 : חובת משלוח פרוטוקולי ישיבות מועצה בהתאם לחוק החברות הממשלתיות .ב

יום מיום קיום כל    14המועצה מאשרת אשרור פרוטוקולי ישיבותיה בדוא"ל עד  
 ישיבה, בהצבעה פוזיטיבית של חברי המועצה. 

 
 
 

 
   :2.12.20מיום  25החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס'  

 
 לא התקבלו החלטות.

 
 
 
 

 
   :6.1.21מיום  26החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס'  

 
 מאושר.  2021לשנת  תקציב התאגיד   .א

 
 . מאושרת 2021תכנית העבודה לתאגיד לשנת  .ב

 
בהצעה. יתר    6מאושרת על פי טבלה    2021תכנית שיא כח אדם לתאגיד לשנת   .ג

עובדי מטה )לא כולל    16- הטבלאות תגרענה מהתכנית. בנוסף, כל הגדלה מעבר ל
 סטודנטים(, תובא תחילה לאישור המועצה, לרבות הצגת המקור התקציבי. 

 
 

 
 

   :2110.2.מיום  27החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס' 

 

 :*תשלומים כולל ריבית -  2021לשנת  מדיניות הסדרי חוב   

, 2021לשם גביית חובות בגין פיקוח שבוצע או שיבוצע ע"י עובדי התאגיד עד סוף שנת   .1
, אשר יכלול פריסת החוב 2021התאגיד רשאי להגיע להסדר עם החייבים עד לסוף שנת  

 .  2022בדצמבר על פני תשלומים חודשיים שווים, אשר יסתיימו לכל המאוחר 
. התאריך הקובע לחישוב הריבית 4.5%התשלומים יישאו ריבית שנתית בשיעור של   .2

 עבור כל חלק מהחוב יהיה המועד האחרון לתשלום הקבוע בחוק עבור אותו חלק.  
לחיוב  .3 באמצעות הרשאה  או  המחאות שתימסרנה מראש  באמצעות  יגבו  התשלומים 

 חשבון )הוראת קבע(. 
התנאים  .4 את  הכולל  חוב"  "הסדר  שיקרא  משפטי  מסמך  על  בחתימה  ילווה  ההסדר 

ור לעיל, לרבות התחייבות החייב לשלם את עלות הפיקוח השוטף במועד על פי כאמ
 החוק. 

היה והחייב לא עמד בתנאי ההסדר, הפיקוח יופסק באופן חד צדדי בהתראה בכתב,  .5
  אשר תשלח בתיאום עם הרגולטורים בהתאם לנוהל הפסקת פיקוח.

 . 2021מדיניות זו תקפה, בשלב ראשון, עד סוף אוגוסט  * 

 



 
   :7.4.21מיום  28החלטות ישיבת מועצת התאגיד מס'  

 
התאגיד    :  שינוי מודל הפיקוח במשרד החקלאות לעניין אחוזי הפיקוח למפעלים .א

מתנגד להשבה רטרואקטיבית, כל עוד ניתן בפועל פיקוח וטרינרי בהתאם למודל  
 הפיקוח הראשוני. 

 
פנימי .ב מבקר  חברי  :  בחירת  באמצעות  בתאגיד,  שבוצע  המכרזי  להליך  בהתאם 

רוה ערן  מר  את  מאשרת  המועצה  הביקורת,  ועדת  ובהמלצת  הביקורת,  - ועדת 
רואי   הולצמן  רוזנבלום  ממשרד  לסעיף  רוביצ'ק  בהתאם  פנימי  כמבקר  חשבון 

מ. לחוק הרופאים. כמו כן,  מאושר רו"ח אריה שכטר ממשרד בן  32לט. וסעיף  32
 .חודשים מהיום. 6דוד שלוי קופ ושות' רו"ח, ככשיר שני לתקופה של 

 
מועצת התאגיד מאשרת כי החל מהיום נהלי עבודת התאגיד,  :  אישור נהלי עבודה .ג

יא שוטף,   בניהול  בהעסקת  הקשורים  שמדובר  וככל  התאגיד,  בהנהלת  ושרו 
עובדי הפיקוח, יאושרו לאחר תיאום עם הרגולטורים, ויפורסמו באתר התאגיד. 

 .כל נוהל הקשור במדיניות התאגיד יהיה מותנה באישור מועצת התאגיד.
 
 

 


