
 
 

 
   :2.6.21מיום  29החלטת ישיבת מועצת התאגיד מס'  

 
 לא התקבלו החלטות.             

 
 
 
 
 
   :18.7.21מיום  30החלטת ישיבת מועצת התאגיד מס'  

 
 )הוספת תקן רכז/ת 17- להגדלת תקני עובדי המטה ל 25.2.21בהמשך לאישור המועצה מיום 

)הוספת תקן רכז/ת תיאום ובקרה  18  -עובדי המטה לגבייה(, מאשרת המועצה הגדלת תקני 
 ומשאבי אנוש(.

 

 

 :  4.8.21מיום  31ות ישיבת מועצת התאגיד מס' החלט

 :2022 -ו 2021א. מדיניות הסדרי חוב לשנת 

,  2021לשם גביית חובות בגין פיקוח וטרינרי שבוצע או יבוצע ע"י עובדי הפיקוח עד סוף שנת   .1
ל להגיע  פני 2021הסדר עם חייבים עד סוף שנת  התאגיד רשאי  על  יכלול פריסת חוב  , אשר 

 . 2022תשלומים שווים אשר יסתיימו לכל המאוחר בדצמבר 

, התאגיד  2022לשם גביית חובות בגין פיקוח וטרינרי שיבוצע ע"י עובדי הפיקוח עד סוף שנת   .2
תשלומים    6פריסת חוב על פני  , אשר יכלול  2022רשאי להגיע להסדר עם חייבים עד סוף שנת  

 שווים לכל היותר.

י .3 החוב  הסדרי  נשוא  התשלומים  של  יכל  בשיעור  שנתית  ריבית  הקובע  4.5%שאו  התאריך   .
לחישוב הריבית עבור כל חלק מהחוב יהיה המועד האחרון לתשלום הקבוע בחוק עבור אותו 

 חלק.

בא .4 או  מראש  שתימסרנה  המחאות  באמצעות  יגבו  חשבון התשלומים  לחיוב  הרשאה  מצעות 
 )הוראת קבע(. 

ההסדר ילווה בחתימה על מסמך משפטי שיקרא "הסדר חוב" הכולל את התנאים כאמור לעיל,   .5
 לרבות התחייבות החייב לשלם את עלות הפיקוח השוטף במועד על פי החוק. 

בכתב, אשר תשלח  היה והחייב לא עמד בתנאי ההסדר, הפיקוח יופסק באופן חד צדדי בהתראה   .6
 בתיאום עם הרגולטורים בהתאם לנוהל הפסקת פיקוח. 

 

 :ב. אישור דו"ח סקר סיכונים והצעת תכנית עבודת הביקורת

המועצה מאשרת את דו"ח סקר הסיכונים ואת הצעת תכנית העבודה כפי שהוצגו במצגת במהלך  

  2022דה" יקודם לשנת  השינוי שהוצע בתוכנית: נושא " שיבוץ עובדים למקומות העבו.  הישיבה

. דו"ח ביקורת שיושלם יוצג במועצה, תכנית    2023על חשבון "תנאי העסקה ושכר" שידחה לשנת  

 העבודה השנתית תכלול גם פרק למבקר הפנים. 
 

 

 :6.10.21מיום  32ת ישיבת מועצת התאגיד מס' החלט

 בישיבה. אשר הוצגו 2020לשנת  המועצה מאשרת את הדוחות הכספיים 
 

 



 

 

   :1.12.21מיום  33החלטת ישיבת מועצה התאגיד מס' 

כפי שהוצגו  2022תוכניות העבודה, התקציב ושיא כח האדם לשנת המועצה מאשרת את 

 בישיבה, בכפוף לשינויים הבאים:

 .ב, בסיומו תתווספנה המילים "והנהלתה, בשיתוף הרגולטורים". 1סעיף  9עמוד  .1

 .ב, בסיומו תיווספנה המילים "והגשת דוחות 2סעיף  9עמוד  .2

 למועצת התאגיד". פיננסיים בעוניים ר    

, בסיומו תיווספנה המילים "המועצה מנחה את הנהלת התאגיד בשיתוף 4סעיף    12עמוד    .3

רגולטור משרד הבריאות, האמון על קביעת התקינה של עובדי הפיקוח בשווקים, לבחון עם  

 את הסוגייה ולהציג למועצה את משמעויות העברת הפיקוח בשווקים אל התאגיד".
 


