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 2220לשנת  בחתולים משוטטיםבמימון טיפול רפואי השתתפות המדינה נוהל 

 
 רקע:

בעלי חיים ולצמצום הפגיעה פועל לשיפור רווחתם של ( המשרד -)להלן משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

למתן טיפול תכנית למתן תמיכה לרשויות מקומיות שיפעלו  גיבש המשרדבהם. כחלק ממדיניות זו, 

בעזרת  מטרת התמיכה לצמצם את הסבל הכרוך בחיי רחוב .ם משוטטים שנפגעו בתחומןרפואי לחתולי

בהמשך, בהתאם למצבו הרפואי ואופיו . טיפול רפואי לאלה מהם שנפגעו עידוד הרשויות המקומיות לתת

 .לסביבה תומכת ברחוב ואו להחזיר למצוא בתים מאמצים –של חתול

 כתב "חתול" הכוונה לחתול משוטט חסר בעלים.למען הסר ספק: בכל מקום בנוהל זה בו נ

 
 :התמיכה תקציב

  .(התקציב הכולל –)להלן  מלש"ח 2.1היקף התקציב שצפוי לעמוד לצורך התמיכה הינו 

 הטיפולהחזרת החתול לאחר ו פגועיםם חתוליטיפול רפואי במיועד להשתתפות במימון הכולל התקציב 

 . (הפעילות הנתמכת –)להלן  מה אחרתלמסגרת מתאיהעברתו או  זור ממנו נלקחלא

ועדת  - שתמונה במשרד לעניין זה )להלן ישתנה )יגדל או יופחת(, ועדת התמיכות הכוללתקציב הבמידה ש

תהיה רשאית להגדיל או להקטין את היקף התמיכה בשיעור זהה לכל הזכאים או בהתאם  (התמיכות

 לכלל שוויוני וענייני אחר שתקבע.

, לכל היותר, מעלות הפעילות 90%שרד האוצר, תמיכה לפי נוהל זה תהיה בשיעור של בהתאם להנחיות מ

 הנתמכת. 

כמו כן, יובהר כי בהתאם להנחיות החשב הכללי לא תתקבל כל החלטה סופית בדבר חלוקת התמיכות 

חייב להביא את הדברים בחשבון  זווהיקפה עד לאחר אישור תקציב המדינה. גוף המגיש בקשה לתמיכה 

 .ולהתנהל בזהירות הפיננסית המתחייבת

שבוצעו ע"י רשות מקומית בתוך תקופת הנוהל וטרם  הר כי לא תשולם תמיכה בגין טיפוליםיובעוד 

אם הדבר אושר ע"י המשרד   הוצאת התחייבות כספית מאושרת וחתומה ע"י מורשה חתימה כדין, אלא

יובהר כי תמיכה זו אינה כוללת מימון כן,  כמו במסגרת ההתחייבות הכספית שהוציא לה בהתאם לנוהל.

 לעיקור או סירוס חתולים אלה.

 

המשרד יפרסם את דבר קיומה של התוכנית באתר האינטרנט שלו ובאמצעות פניה לרופאים הווטרינריים 

 ברשויות המקומיות. 

 
 :הנוהלתקופת 

 .(תקופת הפעילות -)להלן ( , תשפ"די"ז חשוון) 1.11.2023ועד ליום  (, תשפ"גח' טבת) 1.1.2023 מיום

 .1.1.2023-שבוצעו לפני ה טיפוליםלא יאושרו במסגרת הפעילות הנתמכת למען הסר ספק, יובהר כי 

 
 עקרונות הנוהל:

 הגדרות .1

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר. –המשרד 

 מחוז דרום , ע"פ מפת המחוזות של משרד הפנים. –אזור דרום 

 מפת המחוזות של משרד הפנים. על פיאביב ומרכז, -"ש, תלמחוזות ירושלים, איו –אזור מרכז 

 מפת המחוזות של משרד הפנים. על פימחוזות צפון וחיפה,  –אזור צפון 
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 בהתאם לחלוקה שבקישור: – מחוזות 

 nts/Pages/default.aspxhttps://www.cbs.gov.il/he/settleme  

 ., זכר או נקבה, בכל גילחתול משוטט חסר בעלים –חתול 

נוהל השתתפות המדינה במימון טיפול רפואי בחתולים תמיכה לפי  – תמיכה בטיפול רפואי בחתולים

  משוטטים.

נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום תמיכה לפי  – תמיכה בצמצום התרבות חתולים

 . בות חתולים משוטטים בשנים החופפות לנוהל התמיכה בטיפול רפואי בחתוליםהתר

 .1934 ,הרופא הווטרינר העירוני, כהגדרתו בפקודת הכלבת – רופא וטרינר רשותי

 אחת מאלה:  –רשות מקומית 

 רשויות מקומיות; .א

 בעבור רשויות מקומיות המאוגדות בו, כולן או חלקן; -איגוד ערים וטרינרי   .ב

(, שהועברו 1)פרק א' 1955-ול רשויות מקומיות, כמשמעותו בחוק איגודי ערים, תשט"ואשכ  .ג

ו/או הואצלו לו סמכויות הרשויות בתחום הווטרינריה, בעבור רשויות מקומיות המאוגדות בו, 

 כולן או חלקן. 

 :חלוקת התקציב .2

לפי  יעשהבמטרה לחלק את התמיכה באופן שוויוני באזורי הארץ השונים, שיפוט הבקשות  .2.1

ייבחנו . בהתאם למפורט בנוהל התמיכה, (7.2 אזורים גיאוגרפיים )ראו סעיףשלושה חלוקה ל

, באופן בנפרד בכל אחד מהאזורים )צפון, מרכז ודרום( ותהמבקשהרשויות המקומיות וינוקדו 

 . ש"ח 700,000רשויות המקומיות בכל אחד מהאזורים יוקצה סך של כלל הלבו 

הוא  –יישאר תקציב  לרשויות המקומיות באחד מהאזורים התמיכהוקת במקרה בו לאחר חל .2.2

 .יוקצה לאזורים האחרים

, יישאר תקציב לא מנוצל במקרה בו לאחר חלוקת התקציב לכלל הרשויות העומדות בתנאי הסף .2.3

בין כלל  ,5.1כמפורט בטבלה שבסעיף  , בהתאם למספר החתולים,הוא יחולק באופן יחסי

 יכה.הרשויות הזוכות בתמ

 
 :ומאפייניהם הגופים הזכאים להגיש בקשה לתמיכה .3

 .תינתן לרשויות מקומיותהתמיכה  .3.1

על הגוף המבקש לציין לאיזה משלושת האזורים )צפון, מרכז או דרום( הוא משתייך. לעניין זה,  .3.2

 להלן. 7ופן בחינת הבקשות כמפורט בסעיף מות המידה ואגם א ורא

אומדנים  -ה "אוכלוסייה ביישובים / מועצות אזוריות הטבלהתושבים ברשות יחושב לפי  מספר .3.3

  -", שבקישור 2022ארעיים לסוף יוני 

ons/LochutTlushim/2020/%D7%90%D7%95%D7https://www.cbs.gov.il/he/publicati

%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%942020.xlsx  

יובהר כי במקרה בו עירייה או מועצה הכלולה באיגוד ערים או באשכול מבקשת תמיכה שלא  .3.4

במסגרת האיגוד או האשכול, עליה להבהיר זאת במסמכי הבקשה, להבהיר מיהו הרופא 

אותה עירייה או . במקרה כזה לא תיכלל את הפעילות הנתמכת המלווה הרשותי הווטרינר

  .7.3.2הממוצע לפי סעיף  כלכלי-הדירוג החברתיבחישוב  מועצה

 
 

https://www.cbs.gov.il/he/settlements/Pages/default.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/LochutTlushim/2020/%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%942020.xlsx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/LochutTlushim/2020/%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%942020.xlsx
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 :תנאי הסף לזכאות לתמיכה .4

 על מבקש התמיכה לעמוד בכל התנאים הבאים:  .4.1

ם, מבקש התמיכה מנהל ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבורייהגוף   .4.1.1

 .1976-ותשל"ה

זה, כולם מלאים וחתומים  בנוהלכל המסמכים הנדרשים מבקש התמיכה צירף את הגוף   .4.1.2

 כנדרש.

שעות ביממה, כל  24לתושביה במשך  טלפוני ברשות המקומית פועל מוקד הנותן מענה  .4.1.3

 הפניות והטיפול בהן. שלרישום ברשות מנוהל  ימות השבוע.

 ועדת התמיכות. וד בתנאי הסף, תיפסל ולא תידון לגופה ביובהר, כי בקשה של גורם שאינו עומ .4.2

 
 תקציב התמיכה: .5

)לכל מקרה  משוטט חתולטיפול רפואי בלמימון  בממוצע₪  300 עד של יינתן תקציב בגובה .5.1

 לפי המפתח הבא: רפואי(

מינימאלי מספר חתולים  גודל הרשות המקומית)*(
 חושב גובה התמיכהלפיו 

 סך תמיכה מקסימלי
)₪( 

00060, 200 תושבים 200,000ל מע  
00030, 100 200,000אלף תושבים ועד  70,000מעל   
00081, 60 70,000תושבים ועד  50,000מעל   
00012, 40 50,000תושבים ועד  20,000מעל   

005,10 35 תושבים 20,000עד   
אומדנים ארעיים לסוף  -ות )*( מספר התושבים ברשות יחושב לפי הטבלה "אוכלוסייה ביישובים / מועצות אזורי

 .3.3, כמפורט בסעיף "2022יוני 
  

מספר החתולים המטופלים לא יפחת מהנקוב בטבלה לפי גודל הרשות. הסכום המוקצה לטיפול  .5.2

"קווים  – ב'שבנספח  לקווים המנחיםעל ידי הרופא הווטרינר הרשותי בהתאם בכל חתול ייקבע 

 .מנחים לקבלת החלטות"

, -ו 9.4פים דווחו בהתאם למפורט בסעיתועדו ונתן עבור כל חתול שפרטיו כאמור, התמיכה תי .5.3

או על סך התמיכה המקסימלי ₪  X 300ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על מס' החתולים  9.5

 לפי הטבלה שלעיל, הנמוך מביניהם.

תחושב בהתאם למחירים המפורטים בקובץ  במרפאת רשותיובהר כי התמיכה לטיפול בחתול 

 דיווח חודשי של רופא וטרינר רשותי על טיפול בחתולים"."  –שבתוספת  1סל לפי טופס בהאק

)ראו גם  שהרשות הגישה הקבלותמסך  90%לא יעלה על יינתן בהתאם לקבלות ו החזר התמיכה .5.4

 .(10.8בסעיף 

 
 לתמיכה: ההגשת בקש .6

 כסלו, תשפ"ג(. י"ט) 13.12.2022)א' כסלו, תשפ"ג( עד ליום  25.11.2022 בקשה ניתן להגיש מיום .6.1

 - בקשת התמיכה תוגש באמצעות מערכת התמיכות המרכזית של משרד החקלאות, בקישור .6.2

https://tmi.moag.gov.il . 

במערכת התמיכות המרכזית, יופנו למוקד השירות  הנוגעים לאופן השימושפניות בנושאים  .6.3

 * .6016קלאות, בטל' והתמיכה של משרד הח

לגב' ימית פינטו בדוא"ל  יופנו ,זה לנוהל הנוגעים מקצועיים בנושאים פניות .6.4

  Cats@moag.gov.il  :9688959-03טלפון. 

https://tmi.moag.gov.il/
mailto:Cats@moag.gov.il
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בקשת רשות מקומית להשתתפות המדינה במימון " – שבתוספת לצרף לבקשה את טופס א'יש  .6.5

ת בצרוף ומקורי ותאת הטופס יש למלא, להחתים בחתימ. "לחתולים משוטטיםטיפול רפואי 

. את הקובץ יש להזין למערכת התמיכות המרכזית בעת PDFחותמת, לסרוק ולשמור כקובץ 

 הגשת בקשת התמיכה.

לוודא כי טופסי הבסיס לקבלת תמיכה ברשויות המקומיות מולאו והוזנו למערכת התמיכות  יש .6.6

, גם https://takam.mof.gov.il/document/H.6.2.1  ות תכ"ם שבקישור:כנדרש על פי הורא

 לעניין רשויות מקומיות שכבר נתמכו השנה בתמיכה אחרת.

 בקשה שלא תוגש עד למועד הקובע בצרוף כל המסמכים הנדרשים, לא תידון.  .6.7

חריגות המצדיקות דיון בבקשה, ואין מניעה למתן התמיכה מבחינה  אם קיימות נסיבות  .6.8

 תקציבית, מוסמכת ועדת התמיכות לאשר דיון בבקשת תמיכה שהוגשה באיחור.

 :לטופס הבקשה יצורפו המסמכים וההתחייבויות הבאים .6.9

באמצעות ההצהרה וההתחייבות  ,תתחייב כל רשות מקומית ופס בקשה והצהרה בוט  .6.9.1

בקשת רשות מקומית להשתתפות המדינה במימון טיפול " – לנוהלספת שבתושבטופס א' 

. התחייבות זו תיחתם על ידי ראש בהתאם למפורט להלן ,"רפואי לחתולים משוטטים

)להלן  1934הרשות המקומית, הגזבר והרופא הווטרינר העירוני, כהגדרתו בפקודת הכלבת, 

 :ההתחייבויות הבאותו ההצהרותהטופס יכלול את , "רופא וטרינר רשותי"( –

שעות ביממה  24פועל מוקד עירוני הזמין לפניות התושבים  המקומית ברשות .6.9.1.1

 יצורף לבקשה .. ברשות מנוהל רישום של הפניות והטיפול בהןימים בשבוע 7במשך 

, בכלל 2021שהתקבלו בשנת  בנושא חתולים משוטטים פניותדיווח על מספר 

   .הרשות

דת מרפאה שבה יקבלו החתולים טיפול רפואי לרשות הרשות המקומית עומ .6.9.1.2

)מרפאה המופעלת ע"י הרשות המקומית או מרפאה אחרת איתה יש לרשות 

התנאים במרפאה התקשרות(, או שהרשות מתחייבת להתקשר עם מרפאה כאמור. 

"דרישות הסף לציוד נדרש במרפאה וטרינרית  – אינם פחות מהמפורט בנספח א'

 .טטים"לצורך טיפול בחתולים משו

חתולים לאסוף שיוכל  מיומן בלכידת חתולים עובדמועסק  המקומית ברשות .6.9.1.3

הרשות בשכר המועסק ע"י יכול להיות עובד  עובדהשנפגעו ולהעבירם לטיפול. 

יובהר כי עלות העסקת  המקומית או מי שלרשות יש התקשרות מתאימה איתו.

עסקת עובד כאמור התחייבות לה)יובהר כי  אינה כלולה בסכום התמיכה. העובד

גם במקרה בו הרשות המקומית נעזרת בפעילי ארגונים למען לתמיכה מהווה תנאי 

 .(בעלי חיים או מאכילי חתולים לצורך הבאת חתולים פגועים לטיפול

ובכלל זה תקופתו ואופני ג לפרסום מבצע התמיכה אהרשות המקומית תד .6.9.1.4

ביר לאגף רווחת בעלי הרשות המקומית תע 1.הפנייה או הבאת החתולים לטיפול

 חיים תיעוד של הפרסום ופרטיו.

. המועבר לטיפול כל חתולהפרטים של ורישום תיעוד לתדאג המקומית הרשות  .6.9.1.5

, פרטים מזהים של החתול )גיל משוער, החתול של האיסוףמיקום התיעוד יכלול את 

תול , מועד האיסוף של החהאם החתול מעוקר או מסורסצילום החתול, צבע, זוויג(, 

                                                 
קשורת , תsmsהודעת  –לתושביה ויכולותיה. כך למשל  רסום המתאיםות מקומית תוכל לבחור את אופי הפכל רש 1

 מדיה חברתית...מקומית, דף פייסבוק של הרשות, קבוצות 

https://takam.mof.gov.il/document/H.6.2.1
https://takam.mof.gov.il/document/H.6.2.1
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צילום החתול  ומועד שחרורו, פרטי הטיפול שניתן לחתול ומחיר מרכיבי הטיפול.

הפגוע יכול להיעשות בשטח או לאחר הגעתו למחלקה הווטרינרית הרשותית או 

 למרפאה איתה יש לרשות המקומית התקשרות.

 חמש שניםלמשך  במשרדי המחלקה הווטרינרית הרשותית יישמרהתיעוד  .6.9.1.6

 .קופת נוהל התמיכהתום תלפחות מיום 

ייעודי שיועבר לרשויות שתמצאנה תיעוד מתומצת יועבר באמצעות קובץ אקסל  .6.9.1.7

חודש, עד העשירי אחת ל Cats@moag.gov.il -לכתובת המייל זכאיות לתמיכה 

"דיווח חודשי של רופא  – . פרטי הדיווח מפורטים בטופס ב' שבתוספתהעוקב לחודש

לדיווח על מיועד  1טופס ב כי)שימו לב להבדל וטרינר רשותי על טיפול בחתולים" 

 .לדיווח על טיפול במרפאה פרטית(מיועד  2טיפול במרפאת רשות וטופס ב

, במקרה בו החתול אינו מעוקר או מסורס, הרשות מתחייבת לדאוג לעיקורו .6.9.1.8

יחוסן  "(חתול מטופל שעוקר" –)להלן  לפני שחרורו מהמרפאה המטפלת. חתול כזה

או  כמקובל, טרם החזרתו לרחוב שבון הרשות המקומית ויסומןכנגד כלבת על ח

  , בחיתוך קצה אוזן.העברתו לאימוץ או לעמותה

חתולים שטופלו כחלק מהשגרה במקביל לעיקורם לפי נוהל התמיכה בצמצום  .6.9.1.9

מתן עירוי ועקירת שיניים(,  )ובכלל זה טיפול אנטיביוטי, ם משוטטיםהתרבות חתולי

 ופלו לפי נוהל התמיכה בטיפול רפואי.לא ידווחו כחתולים שט

 א 16-( ו12)16חתול שמועבר לאימוץ, יוחזק ויטופל בהתאם להוראות סעיפים  .6.9.1.10

לתקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים()החזקה שלא לצרכים ג 16עד 

 .2009-חקלאיים(, תשס"ט

בתמיכת משרד  תמבוצע היאכי  - הפעילותציין בכל פרסום אודות הרשות ת .6.9.1.11

 קלאות ופיתוח הכפר.הח

שתף פעולה עם גורמי ביקורת מטעם המשרד לעניין ניהול הרשות המקומית ת .6.9.1.12

 וביצוע כל הפעילויות הנדרשות לפי נוהל תמיכה זה.

שעות  24הצהרת הרשות המקומית על קיומו ופעילותו של מוקד עירוני הפועל   .6.9.1.13

 .ביממה בכל ימות השבוע

תמיכה, בקשות לתמיכה שהגיש ושטרם אושרו פירוט של כל התמיכות שאושרו למבקש ה  .6.9.2

לו או בקשות שבכוונתו להגיש למשרד או למשרדי ממשלה אחרים, בכסף או בשווה כסף, 

, לרבות סכום התמיכה ופרטי בגין הפעילות שעבורה הוא מבקש את התמיכה לפי נוהל זה

כלול  כת(דו"ח תקציב מול ביצוע עבור הפעילות הנתמ – 2)טופס  הטופס הגורם המממן.

   –" שבקישור טפסי בסיס לקבלת תמיכה ברשויות מקומיותב"

https://takam.mof.gov.il/document/H.6.2.1   

אות גופים ת לפי חוק עסקיש לצרף אישור בר תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומו .6.9.3

 .1976 -ציבוריים, תשל"ו

תקנות מס הכנסה )אישור בדבר ניכוי יש לצרף אישור לצורך ניכוי מס במקור, לפי   .6.9.4

 .1980-במקור(, התשמ"א

רוש ממבקש התמיכה מידע ומסמכים נוספים, כפי שיראה לנכון, לצורך הדיון המשרד רשאי לד

 . בבקשה לתמיכה

 
 

https://takam.mof.gov.il/
https://takam.mof.gov.il/
https://takam.mof.gov.il/document/H.6.2.1
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=28635
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=28635
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=28635
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 אמות מידה לדירוג הבקשות: .7

 בהתאם לאמות המידה שלהלן. את זכאות הרשויות המקומיות לתמיכה תבחןועדת התמיכות  .7.1

 רפייםהרשויות המקומיות העומדות בתנאי הזכאות תחולקנה לפי שלושת האזורים הגיאוג  .7.2

 . הדירוג יבוצע בכל אחת משלוש הקבוצות בנפרד.2.1)צפון, מרכז ודרום(, כאמור בסעיף 

 בהתאם לניקוד שתקבל כל רשות מקומית במדדים שלהלן:את הבקשות  תדרגהוועדה   .7.3

כלכלי של הרשות המקומית בהתאם למדרג האשכולות המפורסם על ידי -מדרג חברתי  .7.3.1

 –( בכתובת הבאה 2017ג חברתי כלכלי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )דרו

 https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/socio_eco17_1832/t01.pdf  

שויות מקומיות יחושב לפי כלכלי של איגוד ערים וטרינרי ושל אשכול ר-המדרג החברתי .7.3.2

כלכלי של הרשויות המאוגדות בו בהתאם למספר -של המדרג החברתי המשוקללהממוצע 

הטבלה התושבים בכל רשות עבורה מבוקשת התמיכה. מספר התושבים יחושב לפי 

  -", שבקישור 2022אומדנים ארעיים לסוף יוני  -"אוכלוסייה ביישובים / מועצות אזוריות 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/LochutTlushim/2020/%D7%90%D7%95%D7%9B%

D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%942020.xlsx 

 נקודות; 8 – 1-3אשכולות מדרג ומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס ברשות מק .7.3.2.1

 נקודות; 6 –  4-5אשכולות מדרג רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס ב .7.3.2.2

 נקודות;  5 –  6-7אשכולות מדרג רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס ב .7.3.2.3

 נקודות. 1 –  8-10אשכולות מדרג רשות מקומית הנמצאת לפי נתוני למ"ס ב .7.3.2.4

מנהל השירותים  שוב הכלול ברשימת היישובים שבאזור סיכון כלבת המפורטת בחוזריי .7.3.3

  נקודות: 3 –, כמפורט בקישור שלהלן 16.1.2022מיום  ווטרינרייםה

-rabies-for-areas-https://www.gov.il/BlobFolder/reports/risk

he/animals_health_kalevet_Risk_areas_for_rabies_2022.pdf/2022 

בהתאם  ,ידורגו המקומיות תקבל ניקוד בהתאם למדדים האמורים, והרשויותמקומית כל רשות  .7.4

בהתאם לחלוקה , ועדת התמיכותיב יוקצה על ידי מהגבוה לנמוך ביותר. התקצ ,לניקוד שקיבלו

 שיקבלו את הדירוג הגבוה ביותרמקומיות לרשויות  ,לעיל 2ובהתאם למפורט בסעיף  לאזורים

 .עד לניצול מלוא המכסה התקציבית שאושרה עבור ביצוע נוהל זה

תקציב או יותר בדירוג זהה, ותקצוב כולן יביא לחריגה ממסגרת המקומיות היו שתי רשויות  .7.5

" כפי RANK 2017 – 2017דירוג " לפי יסודרו הרשויות בסדר הפוך לדירוגן זה,הכולל לפי נוהל 

" שבקישור 2017רשויות מקומיות לפי סדר עולה של המדד החברתי כלכלי  1לוח שהוא מופיע ב"

 הבא )כלומר מהרשות עם הניקוד הנמוך ביותר לגבוה ביותר(:

 https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/socio_eco17_1832/t01.pdf 

 :הוצאת התחייבות כספית .8

של רשות מקומית לתמיכה, יודיע המשרד על הסכום  הזכאותאת וועדת התמיכות אחר אישור ל .8.1

חתומה ע"י מורשי החתימה של  כספיתויעביר לידיה התחייבות  קומיתהמ שהוקצה לרשות

 . 1951-, התשי"א, בהתאם לחוק נכסי המדינההמשרד

ההתחייבות יצוין על גביה. יובהר ויודגש כי ככלל, המשרד לא יאריך את וסכום תוקף  .8.2

ההתחייבויות מעבר למועד שצוין בהן. על מקבל התמיכה להשלים את ביצוע הפעילויות 

עם זאת, הנדרשות, לרבות הגשת כל המסמכים הנדרשים, עד למועד שיקבע בהחלטת הועדה. 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/socio_eco17_1832/t01.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/LochutTlushim/2020/%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%942020.xlsx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/LochutTlushim/2020/%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%942020.xlsx
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/risk-areas-for-rabies-2022/he/animals_health_kalevet_Risk_areas_for_rabies_2022.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/risk-areas-for-rabies-2022/he/animals_health_kalevet_Risk_areas_for_rabies_2022.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/socio_eco17_1832/t01.pdf
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רשאית ועדת התמיכות, מנימוקים שירשמו להאריך תוקף ההתחייבויות ובלבד שהדבר יעשה 

 בהתאם לעקרונות שוויוניים וענייניים.

 
 הטיפול הרפואי בחתולים .9

יועבר  , או2הרשות המקומית, ככל שיש כזו יטופל במרפאה הווטרינרית של שייאסף חתול פגוע .9.1

 בהתאם לכללים החלים עליה לפי כל דין,הרשות המקומית  על ידי שתבחרוטרינרית  הלמרפא

"דרישות הסף לציוד נדרש במרפאה וטרינרית  – בנספח א', כמפורט תנאי הסף מתקיימים בהו

מדת בתנאי הסף רשות מקומית שיש לה מרפאה העו .לצורך טיפול בחתולים משוטטים"

 ., כולם או חלקםםהטיפולירשאית לבצע בה את  האמורים

תהיה של הרופא  זה לפי נוהל תמיכהבמימון ההחלטה לעניין היקף הטיפול שיינתן לחתול  .9.2

  ."קווים מנחים לקבלת החלטות" – לקווים המנחים שבנספח ב'הווטרינר הרשותי, בהתאם 

בהתקיים אחד ₪  300טיפול שעלותו עולה על יובהר כי אין מניעה להעביר חתול לקבלת  .9.3

 מהתנאים הבאים:

למקרה, במסגרת התמיכה בטיפול  הממוצעהרופא הווטרינר הרשותי ווידא כי המחיר    .9.3.1

)כך, למשל, בסמכות הרופא הווטרינר הרשותי ₪  300רפואי בחתולים, אינו עולה על 

₪.  500יטופל בעלות של וחתול אחר ₪  100להחליט  כי חתול אחד יקבל טיפול שעלותו 

 300לטיפול שלא יעלה על  הממוצע, לפי המחיר 5.3התמיכה בפועל תיקבע, כאמור בסעיף 

 ולפי גובה התמיכה המקסימלית(.₪ 

   הרשות המקומית או גורם אחר מממנים את הטיפול הנוסף.  .9.3.2

לטיפול ה החל מקבלת הפני, הרופא הווטרינר הרשותי אחראי לתיעוד בכתב של כל שלבי הטיפול .9.4

הן בתיק רפואי כמקובל והן בקובץ האקסל , ועד לשחרורו או ביצוע המתת חסד בחתול

"דיווח חודשי של רופא וטרינר רשותי על טיפול  – המתומצת כמפורט בטופס ב' שבתוספת

מתום תקופת  וכן לשמירת התיעוד במשרדי הרשות למשך חמש שנים לפחות; בחתולים"

 .הנוהלהביצוע לפי 

הווטרינר הרשותי יעביר דיווח מתומצת באמצעות קובץ האקסל הייעודי לכתובת המייל הרופא  .9.5

  Cats@moag.gov.il י בחודש העוקבעשירהיום האחת לחודש, לא יאוחר מ. 

אושרו יובהר כי קובץ האקסל לדיווח על טיפול במרפאת רשות לפי טופס ב כולל את המחירים ש

 לתמיכה בכל פעילות המפורטת בו.

"דיווח חודשי של רופא וטרינר רשותי על טיפול  –פרטי הדיווח מפורטים בטופס ב' שבתוספת 

מיועד לדיווח על טיפול במרפאה  2מיועד וטופס ב 1בחתולים" )שימו לב להבדל כי טופס ב

 פרטית(.

דאוג לעיקורולפני שחרורו במקרה בו החתול אינו מעוקר או מסורס, הרשות מתחייבת ל .9.6

מהמרפאה המטפלת. חתול מטופל שעוקר יחוסן כנגד כלבת על חשבון הרשות המקומית ויסומן 

, בחיתוך קצה לארגון למען בעלי חייםכמקובל, טרם החזרתו לרחוב או העברתו לאימוץ או 

 אוזן. 

בות חתולים חתולים שטופלו כחלק מהשגרה במקביל לעיקורם לפי נוהל התמיכה בצמצום התר .9.7

)ובכלל זה טיפול אנטיביוטי, מתן עירוי ועקירת שיניים(, לא ידווחו כחתולים שטופלו לפי נוהל 

 התמיכה בטיפול רפואי.

                                                 
, בתנאי שיש א' נספחבמקרה בו נדרש טיפול רפואי פשוט, ניתן לבצעו גם במרפאת רשות שאינה מצוידת כמפורט ב 2

 בה את התנאים והציוד הנדרשים לצורך אותו טיפול.

mailto:Cats@moag.gov.il
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 , יטופל בהתאם להוראות תקנותארגון למען בעלי חייםחתול שיועבר לאימוץ או לרשות  .9.8

יים()החזקה שלא לצרכים בתקנות צער בעלי חיים )הגנבה על בעלי ח .ג16עד  א16-()א( ו12)16

 .2009-חקלאיים(, תשס"ג

 
 :תשלום התמיכה .10

קבלת לאחר זכאי על ידי המשרד גוף התמיכה שתאושר על ידי ועדת התמיכות תועבר ל .10.1

בהתאם להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי ובכפוף לתנאים המופיעים בנוהל ו הדיווחים

 תמיכות זה.

 זכאי.גוף ה התמיכה תועבר במישרין לחשבון הבנק של .10.2

לא ניתן יהיה להמחות את כספי התמיכה לפי נוהל זה אלא במקרים חריגים באישור  .10.3

 המנהל הכללי של המשרד וחשב המשרד.

משוטט חתול ב מימון טיפול רפואילבממוצע ₪  300 עד תשולם תמיכה בגובה של .10.4

 .רשותעד למקסימום שבהתחייבות שקבלה התשולם כנגד קבלות, , שיטופל בהתאם לנוהל זה

 שהרשות הגישה.הקבלות מסך  90%החזר התמיכה לא יעלה על  .10.5

טיפול ל משרד לכיסוי הוצאות הרשות המקומית בקשרההסכום האמור ישולם על ידי  .10.6

מוטלת על הרשות המקומית בלבד,  שתיגרם בקשר לכךנוספת . כל עלות בחתוליםהרפואי 

 . נוספת מעבר לסכום זה הוצאה או עלותמשרד לא יישא בכל הו

את עלויות העסקת עובד אינו כולל בחתולים יובהר כי התשלום עבור הטיפול הרפואי  .10.7

תשלום עבור עיקור או סירוס של לטיפול ולא את הולהעברתם סוף חתולים שנפגעו יאשם ל

 חתול לפני שחרורו כמתחייב מנוהל זה.

ופת חודשים לאחר תחילת תק 7בשתי פעימות: , המשרד יעביר לרשות מקומית תשלום .10.8

 לאחר קבלת המסמכים הבאים:  , וזאתהפעילות הנתמכתלאחר סיום ביצוע כלל הנוהל ו

לפי על טיפול רפואי בחתולים פגועים של הרופא הווטרינר הרשותי  חודשידיווח  טופס  .10.8.1

 ."חתוליםטיפול בדיווח חודשי של רופא וטרינר רשותי על " – שבטופס ב' לתוספתהפירוט 

בלבד, לכתובת  בדוא"ל ,עד ליום העשירי בחודש העוקב ,לחודשאחת הטופס יישלח 

Cats@moag.gov.il ,הדיווח  .וישלחו לרשות המשרדקבצי אקסל שייקבעו על ידי ב

 .5.11.2023מיום האחרון יועבר למשרד לא יאוחר 

  לתשומת לב:

שניתן לחתולים במסגרת מבצעי עיקור  אין לדווח במסגרת תמיכה זו על טיפול שגרתי

 .וסירוס ובכלל זה טיפול אנטיביוטי, מתן עירוי ועקירת שיניים

 

על ידי במסגרת הפעילות הנתמכת חתולים משוטטים הטיפולים שניתנו לדיווח על כלל  .10.8.2

חודשים מיום קבלת ההתחייבות ע"י הרשות המקומית.  7עד תום  ,הרשות ובמימונה

מות מקוריות של ראש הרשות המקומית, הגזבר והרופא הווטרינר הדיווח ייחתם בחתי

 הרשותי של הרשות המקומית. 

"דרישת תשלום על פי נוהל השתתפות המדינה  – 'גהדיווח יעשה על פי הנוסח שבטופס 

וישלח בדואר או במסירה ידנית  ", 2022במימון טיפול רפואי בחתולים משוטטים לשנת 

 (.03-9688959 –, טלפון גב' ימית פינטו )יש לתאם הגעת השליח מול

mailto:Cats@moag.gov.il
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דיווח על כלל הטיפולים שניתנו לחתולים משוטטים במסגרת הפעילות הנתמכת על ידי  .10.8.3

)במקרה בו הרשות  10.8.2הרשות ובמימונה מהמועד האחרון הכלול בדיווח כאמור בסעיף 

ימות בחת הדיווח ייחתםועד לתום תקופת הפעילות. קבלה תשלום בפעימה הראשונה( 

רשות ה לש רשותיההגזבר והרופא הווטרינר  ראש הרשות המקומית, ת שלומקורי

"דרישת תשלום על פי נוהל השתתפות  – 'גהדיווח יעשה על פי הנוסח שבטופס  המקומית.

או במסירה  וישלח בדואר "2022המדינה במימון טיפול רפואי בחתולים משוטטים לשנת 

 ב' ימית פינטו(.ידנית )יש לתאם הגעת השליח מול ג

רואה החשבון של הרשות המקומית בדבר העלות של  מסמך חתום על ידילדיווח יצורף   .10.8.4

  – הנתמכתלביצוע הפעילות הוצאות הרשות בקשר 

יצורפו  – איתה התקשרה הרשות המקומית 3לעניין טיפולים שבוצעו במרפאה .10.8.4.1

הקבלות  , פירוט הסכום הכולל והעתקימסמכי ההתקשרויות המהותיותלדיווח 

  .מהמרפאה האמורה

לעניין  יצורפו קבלות – בעצמההרשות המקומית לעניין טיפולים שבוצעו ע"י  .10.8.4.2

רכישת תרופות, חומרים או ציוד מתכלה המשמש לטיפול בבעלי חיים ע"י הרשות 

  .המקומית

ועד ליום  1.1.2023"תקופת הפעילות" )מיום ב שחלהקבלות תהיינה מתאריך  .10.8.4.3

1.11.23.) 

תשלום הפעימה השנייה יהיה כרוך בהמצאת דו"ח שנתי, הכולל את כלל  יובהר כי .10.8.5

ההוצאות שהיו לרשות לביצוע התמיכה. חישוב הפעימה השנייה יעשה ביחס לתשלום 

 הכולל של התמיכה.

או העולה על סכום ההתחייבות  סכום זהמ 90% העולה עללא ישולם לרשות סכום 

 מהמשרד. בלה ישק

 
 מעקב ובקרה: .11

מי מטעמו יהיה רשאי לערוך ביקורת, בכל עת, גם לאחר תשלום כספי  המשרד או .11.1

התמיכה, בדבר אמיתות הנתונים שנמסרו לו, מילוי התנאים למתן התמיכה ועל השימוש 

 בתמיכה שנתן.  

יצוין כי  למרפאה הווטרינרית המטפלתבהסכם ההתקשרות בין הרשות המקומית  .11.2

אופן החזקת , בכל עת, גם כדי לפקח על רתהמשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לערוך ביקו

 .החתולים והטיפול בהם

לשם ביצוע הפיקוח רשאי המשרד או מי מטעמו לדרוש מהנתמך להגיש לו דיווחים  .11.3

כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה ורשאי הוא לשלוח מבקר או מפקח מטעמו לבקר 

 במשרדיו ובמתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו.

לפי נוהל  הכספית חודשים לאחר קבלת ההתחייבות שבעהת שלא הוכיחה, רשות מקומי .11.4

(, המשרד רשאי 6.9.1שהתחייבה לבצע )כאמור בסעיף  הפעילות הנתמכתזה, כי החלה בביצוע 

ואת זכאותה להמשך התמיכה, ולהעביר את יתרת התמיכה  הכספיתלבטל את ההתחייבות 

 לרשות הבאה בדירוג. 

 
 

                                                 
 ניתן להתקשר עם יותר ממרפאה אחת. 3
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 :לההקטנת תמיכה או ביטו .12

את כל  הרשות הנתמכת קיימההמשרד רשאי להקטין או לבטל את התמיכה אם לא  .12.1

את כל התנאים הפיקוח כאמור, אם לא קיימה הרשות הנתמכת  דרישות המשרד בקשר לביצוע

לקבל כספים או  תזכאי הרשות הנתמכתאו ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, אם התברר כי 

כת, אם התמיכה ניתנה על בסיס נתונים לא נכונים, אם נכסים נוספים בגין הפעילות הנתמ

הרשות הנתמכת הופחת תקציב התמיכה עקב מדיניות כלכלית או אם יש למשרד חשש סביר כי 

 שלא על פי דין. פעלו או מי מהגורמים עמם התקשרה לביצוע הפעילות הנתמכת

משרד את ל הרשות הנתמכתשיב על הקטנת התמיכה או על ביטולה, ת החליט המשרד .12.2

 ושהוחלט על ביטולה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי. ההתמיכה ששולמה ל

המשרד רשאי לקבוע בנהלי התמיכה הבאים כי רשות שלא עמדה בהתחייבויותיה לפי  .12.3

נוהל זה, ובכלל זאת לעניין העברת דיווחים ודוחות ביקורות בזמן, לא תוכל להגיש בקשה 

 לתמיכה.

 היא ולמשרד מסכום התמיכה של הרשות הנתמכתקזז חוב של המשרד רשאי יהיה ל .12.4

 היאלפי נוהל זה ושאותה  הלפי נוהל זה, וכן רשאי הוא לקזז את סכום התמיכה שקיבל תזכאי

 לקבל מהמשרד. תזכאי היאלהשיב, מכל סכום אחר שאותו  תנדרש

ות במקרה בו יתגלה כי שולמה תמיכה על בסיס דיווח ו/או הצהרה כוזבים של הרש .12.5

הנתמכת או של הגורמים עמם התקשרה לביצוע הפעילות הנתמכת, או אם יש חשד סביר 

תשיב הרשות הנתמכת את מלוא כספי התמיכה ששולמו לה, בתוספת  שאינם פועלים על פי דין,

הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי, ולא תהיה זכאית לקבל תמיכה כלשהי מהמשרד בכל נושא 

 תמיכה במהלך השנתיים העוקבות.   שלגביו יפרסם המשרד נוהל
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 :א'נספח 
 דרישות הסף לציוד נדרש במרפאה וטרינרית לצורך טיפול בחתולים משוטטים 

 
 :כללי

 מבנה המרפאה והציוד יהיו במצב תקין.  .1

, הרשות תפרסם את מבצע התמיכה ובכלל זה תקופתו 6.9.1.4בהתאם למפורט בסעיף  .2

בדבר שעות פעילות  את תושבי הרשותיש ליידע פול. ואופני הפנייה או הבאת החתולים לטי

, של וכן טלפון לשעת חירום , נוהל הבאת חתולים משוטטים פגועים לטיפול,המרפאה

בו ניתן יהיה לקבל  המוקד העירוני או מספר אחר, בהתאם להחלטת הרשות המקומית,

 עזרה בעת הצורך. 

ב, כולל אפשרות לצילום באופן ממוחשמנוהלים מרפאה המטפלת בתיקים רפואיים  .3

והטמעת התמונות של החתולים המטופלים בתיק הרפואי. ניתן להפיק דוח באמצעות קובץ 

 .PDF/DOC/EXLדיגיטלי באחד מהפורמטים הבאים: 

 
 :חדר בדיקה/ניתוח

 ציוד:

 כיור וברז עם מים חמים/קרים  
 שולחן בדיקה קל לניקוי ולחיטוי 

 תא יאפשר הכנסת ארגז חול וכלי מים ומזוןתאי אשפוז מתאימים לחתולים. גודל ה 
 ( כלוב ריסוןsqueeze) 
 ניתוח משולבים, מספיק שולחן אחד(שולחן ניתוחים )במידה וחדר הבדיקה וה 

 ר, אוטוסקופ ופנס או מנורת בדיקהחום, רפרקטומט-, לפחות: סטטוסקופ, מדעזרי בדיקה  

  משקל 

 ציוד ואביזרים לדיגום דם 
 קרוסקופימ 

 קורא שבבים 
 מכונת גילוח חשמלית 

 מקרר 
 מנורת ניתוח ותאורת חירום 
  מקור חמצן ואמצעים להזרמת חמצן לבעל החיים ולהנשמה במקרה של אפנאה )לפחות אמבו

 בגדלים המתאימים(LMA (laryngeal mask airway )או  וטובוסים
 מכונת הרדמה מתאימה להרדמת חתולים 

  אוקסימטר. סטטוסקופ וושט -לב ו/או פולסציוד ניטור בזמן הרדמה והתאוששות )מוניטור
 יחשב כציוד מינימאלי לניטור( 

 ציוד וכלים לביצוע פרוצדורות כירורגיות 

 אוטוקלב 
 אמצעים לחימום בעל החיים 

 או אמצעי לשמירתם עד לפינויים לפי כל דין מקפיא לשמירת פגרים 
 



 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה

 

 

12 

 

 קווים מנחים לקבלת החלטות –' ב נספח

 

ע לטיפול בחתולים משוטטים עלול להיות תהליך מאתגר וזאת, משום שילוב תהליך קבלת ההחלטות בנוג

 התנאים הייחודיים הכרוכים בהענקת טיפול לבעל חיים חסר בעלים, כדוגמת:

 היעדר היסטוריה רפואית 

 התנהגות תוקפנית/ברחנית של החתולים 

 חוסר בכוח אדם ומתקנים לצורך טיפולים מתמשכים 

 רופתי מתמשך )פומי או בהזרקה( קושי טכני בהענקת טיפול ת 

 מגבלה תקציבית 

  כושרו של החתול לחזור לחיות בתנאי חיים של חתול משוטט ואיכות החיים הצפויה לו בהתחשב

 באופן החלמתו

לפיכך, מטרתו של נוהל זה היא בהתוויית קווים מנחים להתנהלות הרו"ר, החל מהמלצות לאופן בחירת 

תהליך קבלת ההחלטות הנדרש לביצוע ועד למתן דוגמאות ספציפיות. המרפאה המטפלת, דרך פירוט על 

לל בתהליך קבלת ההחלטות, קבגלל השונות הגדולה בין המקרים הרפואיים והמשתנים הרבים שיש לש

 / יש לבצע תהליך מסודר של חשיבה וקבלת החלטות יחד עם הרופא הווטרינר המטפל ואם יש, מתנדבים

 אי בנפרד.עמותות, עבור כל מקרה רפו

על מנת לטייב את ההחלטות והטיפול לגבי כל מקרה רפואי, מומלץ ליצור היקשרות עם מרפאה 

 וטרינרית מטפלת העונה על התנאים הבאים:

מתן עדיפות למרפאות בהן מועסק יותר מווטרינר אחד וכן, למרפאות בהן מועסקים טכנאים  .1

 וטרינרים. 

שך מרבית שעות היום על מנת לאפשר קבלת רצוי כי המרפאה תהיה מאוישת ברציפות במ .2

 מקרים, ביצוע הליכים אבחוניים וטיפוליים, כולל טיפול ומעקב אחר מאושפזים. 

רצוי כי למרפאה יהיה מענה בשעות חירום, כגון: לילות, שבתות וחגים. גם לצורך קבלת מקרים  .3

 בשעות חירום וגם, לצורך טיפול ומעקב במאושפזים.

כגון: מכשיר רנטגן,  דרישות הסף המפורטות בנספח א',היה מכשור נוסף על רצוי, כי במרפאה י .4

 FIV/FeLVאולטרסאונד, מכשיר ביוכימיה, צנטריפוגה, משאבת נוזלים, קיטים לאבחון 

 וחתלתלת.
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להלן תרשים זרימה המציג את השלבים הנדרשים לביצוע על ידי הרופא וטרינר המטפל ועל ידי הרו"ר, 

 מקרה רפואי בנפרד: כאמור עבור כל

 

 
 לל מספר משתנים שיסייעו להכריע לגבי עתיד החתול:קבתהליך קבלת ההחלטות יש לש

 
ה/שייך לבעלים. מאחר ואין הסדרת רישום של /חסר בעלים/בטיפול מאכיל –סטטוס החתול  .1

חתולי מחמד, ניתן להיעזר בסממנים הבאים על מנת לקבוע האם החתול יחשב ככזה השייך 
, שעונד קולר: חתול שמטופח על ידי אדם מסוים למשך תקופה, חי בכתובת מסוימת, לבעלים

את עלות הטיפול של חתולי מחמד יש להשית על . , מסומן בשבבשדאגו לו רפואית בעבר
 . בעליהם

טיפולים ממושכים עלולים להיות בלתי אפשריים לביצוע, הן משום  –משך הטיפול הנדרש  .2
צוות מטפל ומתקן אחזקה מתאים( והן משום קושי במתן טיפול היעדר משאבים מתאימים )

תנאים מתאימים, יש  במקרים בהם איןפומי ו/או בהזרקה בשל התנגדות החתול. לפיכך, 
 להימנע מטיפולים מתמשכים.

האם קיימים משאבים )צוות מטפל ומתקן אחזקה מתאים( לתמוך בחתול  -משאבים לטיפול  .3
 לאורך זמן הטיפול הנדרש.

חתולים עלולים להציג התנהגות תוקפנית ו/או ברחנית, מה שעלול להקשות  –תנהגות החתול ה .4
 , בעיקר בטיפול מתמשך.ולפגוע ברווחתם על הטיפול בהם

אם התקציב המוקצה למקרה בודד אינו מכסה את היקף העלות הצפויה, ניתן לאפשר   –תקציב  .5
 לים את העלות של הטיפול הרפואי. לבעלי עניין )מאכילי חתולים/מתנדבים/עמותות( להש

יש לתעדף טיפול רפואי בחתולים שבריאותם ורווחתם לאחר  –רווחה צפויה לאחר החלמה  .6
 7הטיפול צפויים להישמר לאורך זמן. יש לשקול סעיף זה בהתאם לקביעת גורל החתול בסעיף 

זה, כגון: קיט . בחתולים בוגרים, מומלץ מאוד לבצע הליכים אבחוניים שיתמכו בסעיף להלן
FIV/FeLV בדיקת סגוליות שתן ביחס למצב ההידרציה של החתול ועוד )דוגמאות נוספות ,

 בנספח(.
לתחנת האכלה מסודרת האם החתול יוחזר להמשך מחיה ברחוב?  –פרוגנוזה לגבי גורל החתול  .7

 האם קיים פוטנציאל למסרו לאימוץ? האם הטיפול בו עובר לידי עמותה?המלווה בהשגחה? 
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 בנוסף, כאמור בנוהל התמיכה:

במקרה בו החתול אינו מעוקר או מסורס, הרשות מתחייבת לדאוג לעיקורו לפני שחרורו מהמרפאה 

המטפלת. חתול כזה )"חתול מטופל שעוקר"( יחוסן כנגד כלבת על חשבון הרשות המקומית ויסומן 

 קצה אוזן.  כמקובל, טרם החזרתו לרחוב או העברתו לאימוץ או לעמותה, בחיתוך

א לתקנות צער בעלי 16-( ו12)16חתול שמועבר לאימוץ, יוחזק ויטופל בהתאם להוראות סעיפים 

 .2009-חיים )הגנה על בעלי חיים()החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, תשס"ט
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 דוגמאות:

גישת השלבים שפורטה  ליישם אתמטרת הדוגמאות של המקרים הרפואיים שלהלן היא, להציג כיצד 

מקרים רפואיים אמיתיים. המקרים הרפואיים כתובים בלשון תמציתית ואינם משמשים כדוגמא בעיל ל

 לאופן רישום תיק רפואי על ידי הקלינאי.

 

 : קריאת מוקד על חתול לטרגי ששוכב על המדרכה. הגעה למרפאה על ידי מתנדב.1דוגמא מספר 
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חתול שהתמוטט בכניסה לגן ילדים בשעת כניסת הילדים לגן. הגעה : קריאת מוקד על 2דוגמא מספר 

 למרפאה על ידי מתנדבת.
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 : חתולה עם פצע צווארי נרחב. הובאה על ידי המאכיל.3דוגמא מספר 
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 : גורה עם אנורקסיה והקאות, הובאה על ידי מתנדבת.4דוגמא מספר 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : חתול שנמצא שוכב בצד הכביש, איסוף על ידי פקח.5דוגמא מספר 
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 תוספת:

 א' ופסט

 לחתולים משוטטים טיפול רפואיימון בקשת רשות מקומית להשתתפות המדינה במ

 
 לתשומת לב: 

 אין לשנות את נוסח הטופס.  -
 יש למלא את כל הפרטים הנדרשים! -
 שינוי. את הבקשות יש להגיש בטופס זה בלבד ללא כל -

 

 __________: תאריך

 לכבוד
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 בקשה והצהרה מטעם רשות מקומיתהנדון: 
 2022לשנת לחתולים משוטטים  טיפול רפואיימון בעניין השתתפות המדינה במ

 

 הרשות המקומית(, –להלן בקשת הרשות המקומית __________________________)להלן 

 __________________________________________________,__________  שכתובתה

קלאות ופיתוח הכפר לתמיכה במימון טיפול רפואי לחתולים משוטטים להשתתף בתכנית משרד הח

 .("טיפול רפואי" -)להלן

 

 :לצורך קבלת התמיכה אנשי הקשר מטעם הרשות המקומית הם

 _______________________________הרופא הווטרינר הרשותי:______________

 ____פרטי ההתקשרות עמו )טל', פקס', דוא"ל( :_____________________________

 ______________________________________גזבר הרשות המקומית:_________

 פרטי ההתקשרות עמו )טל', פקס', דוא"ל(:__________________________________

  בצי אקסל לדיווחים ולהתקשרות בענייני הנוהל דרך כלל:כתובת דוא"ל לצורך משלוח ק

_________________________  

 

 :והתחייבותהצהרה 

 אנו, החתומים מטה, מצהירים ומתחייבים:

 הוא_____________ . __________________ מספר התושבים ברשות המקומית .א

ימים בשבוע.  7ות ביממה במשך שע 24המקומית פועל מוקד עירוני הזמין לפניות התושבים ברשות  .ב

פניות בנושא  ברשות מנוהל רישום של הפניות והטיפול בהן. )יש לצרף לבקשה דיווח על מספר

  (.2021חתולים משוטטים שהתקבלו בשנת 

לרשות הרשות המקומית עומדת מרפאה שבה יקבלו החתולים טיפול רפואי )מרפאה המופעלת ע"י  .ג

יתה יש לרשות התקשרות( / הרשות מתחייבת להתקשר עם הרשות המקומית או מרפאה אחרת א

 . [יש לסמן את הנוסח המתאים] .מרפאה כאמור

התנאים במרפאה אינם פחות מהמפורט בנספח א' "דרישות הרופא הווטרינר העירוני בדק ומצא כי  .ד

 הסף לציוד נדרש במרפאה וטרינרית לצורך טיפול בחתולים משוטטים".

עלות  שיוכל לאסוף חתולים שנפגעו ולהעבירם לטיפול.בלכידת חתולים  מיומןברשות מועסק עובד  .ה
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)מובהר כי התחייבות להעסקת עובד כאמור מהווה  .העסקת העובד אינה כלולה בסכום התמיכה

תנאי לתמיכה גם במקרה בו הרשות המקומית נעזרת בפעילי ארגונים למען בעלי חיים או מאכילי 

 ים לטיפול(.חתולים לצורך הבאת חתולים פגוע

הרשות המקומית תדאג לפרסום מבצע התמיכה ובכלל זה תקופתו ואופני הפנייה או הבאת החתולים  .ו

 –כל רשות מקומית תוכל לבחור את אופי הפרסום המתאים לתושביה ויכולותיה. כך למשל לטיפול. 

ות , תקשורת מקומית, דף פייסבוק של הרשות, קבוצות מדיה חברתית וכד'. הרשsmsהודעת 

 תיעוד של הפרסום ופרטיו.רווחת בעלי חיים המקומית תעביר לאגף 

הרשות תבצע רישום מדויק לעניין כל חתול שטופל, פרטיו המזהים והמיקום ממנו נלקח, מועדי  .ז

ותדווח אחת  בתוספת לנוהל(ואופי הטיפולים הרפואיים ומועד שחרורו )הפרטים מופיעים בטופס ג' 

, על גבי קובץ האקסל הייעודי שישלח מהמשרד לחודש העוקבשירי לחודש ולא יאוחר מהיום הע

 לרשות. 

יישמר כחלק מהתיק , החתול יצולם ותיעוד המלווה בתמונה / הבאתו למרפאה בעת לכידת חתול .ח

 הרפואי של החתול. 

. למשרד תינתן גישה לדיווחים הן בזמן אמת השירות הווטרינרי הרשותיבמשרדי גם ישמר י התיעוד .ט

 .מתום תקופת הנוהל יעבד. התיעוד יישמר למשך חמש שנים לפחות והן בד

במקרה בו החתול אינו מעוקר או מסורס, הרשות מתחייבת לדאוג לעיקורו לפני שחרורו מהמרפאה  .י

"חתול מטופל שעוקר"( יחוסן כנגד כלבת על חשבון הרשות המקומית  –המטפלת. חתול כזה )להלן 

 ב או העברתו לאימוץ או לעמותה, בחיתוך קצה אוזן. ויסומן כמקובל, טרם החזרתו לרחו

חתולים שטופלו כחלק מהשגרה במקביל לעיקורם לפי נוהל התמיכה בצמצום התרבות חתולים  .יא

)ובכלל זה טיפול אנטיביוטי, מתן עירוי ועקירת שיניים(, ככל שהרשות זכתה לתמיכה זו, לא ידווחו 

 ואי.כחתולים שטופלו לפי נוהל התמיכה בטיפול רפ

לרשות גורם מטפל  או שיועברבמידה ומצבו הרפואי מאפשר זאת,  למקום בו נאסףיוחזר כל חתול  .יב

ולהחלטת הרופא  , להוראות כל דיןהמתת חסד, והכל בכפוף למצבו הרפואי יומתמתאים או 

 הווטרינר הרשותי.

 .לציין בכל פרסום אודות המבצע כי הוא מבוצע בתמיכת משרד החקלאות ופיתוח הכפר .יג

לשתף פעולה עם גורמי ביקורת מטעם המשרד לעניין ניהול וביצוע כל הפעילויות הנדרשות לפי נוהל  .יד

 תמיכה זה.

שלא נתמך על ידינו בעבר  כמשמעו בהגדרות שבנוהל, * היה הגוף המבקש אשכול רשויות מקומיות
תאגיד אזורי  , יצורפו לבקשה גם אסמכתאות לעניין היותום משוטטיםחתולי סירוס/לעניין עיקור

באחזקת רשויות מקומיות, לפי נהלי משרד הפנים, תחילת תהליך האסדרה והמעבר לאיגוד ערים מסוג 
אשכול רשויות מקומיות, ואישור משרד הפנים על מילוי מלוא הדרישות לפי נוהל הקמת איגוד ערים 

 מסוג "אשכול רשויות מקומיות".

 

 גזבר הרשות המקומית:      הרשותי:הרופא הווטרינר    ראש הרשות המקומית:   
 

___________________ _____________________ _____________________ 
 שם ושם משפחה   שם ושם משפחה       שם ושם משפחה      

 
 

___________________ _____________________ _____________________ 
 חותמת וחתימה   חותמת וחתימה       חותמת וחתימה     
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 ':בטופס 

 על ידי רשות מקומיתפגועים חתולים טיפול בדיווח חודשי של רופא וטרינר רשותי על 
 
 

  ב ל ב ד שייקבע על ידי המשרד קובץ אקסלהדיווח יישלח על גבי 
 

 בחודש העוקב. היום העשירי הרשות המקומית תעביר דיווח, אחת לחודש, לא יאוחר מ

  –למרפאה / מרפאות בהן נעשה הטיפול קסל המצורפים, בהתאם הדיווח יעשה בקובצי הא

 ת רשותמרפא –טופס דיווח חודשי  - 1טופס ב.xlsx 

 מרפאה פרטית -טופס דיווח חודשי  - 2טופס ב.xlsx 

 

ת רשות" כולל את הסכומים שיאושרו לתמיכה מרפא –טופס דיווח חודשי  " –יובהר כי טופס ב' 

 בטיפולים המפורטים בו.

 

ח בקובץ אקסל נפרד לכל אחת וישלח דו –רה בו הטיפול הרפואי בחתולים נעשה במספר מרפאות במק

 מהן.
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 'גטופס 

 בחתימות מקוריותאו במסירה ידנית יש לשלוח בדואר 
 חודשים מיום קבלת ההתחייבות ובסיום תקופת הנוהל (7שבעה )בחלוף 

 
 תאריך: __________________

 לכבוד:   
 דב דגנית בןד"ר 

 אגף רווחת בעלי חיים
 השירותים הוטרינרים

 50250מיקוד , בית דגן 12ת.ד. 

 

  טיפול רפואידרישת תשלום על פי נוהל השתתפות המדינה במימון הנדון: 

 2022לשנת משוטטים חתולים ב

 

בתקופה שמיום ___________ עד  _______  )מספר( חתולים טופלוברשות  __________________  
 .___________________יום ___

 .עדיין לא הועברו אליכם בקשות תשלום קודמות בגין טיפולים אלה 

  ביום ____________ הועברה אליכם בקשת תשלום על סך _____________ בגין ביצוע
 ___________ טיפולים ב ______ חתולים.

 )סמן את המתאים(. 

נשלחו , ודיווחים על כך בות שנחתמו ע"י הרשותהתבצע על פי הנוהל וההתחיי הטיפול בחתולים הפגועים
 אליכם בהתאם לנוהל.

 ראש הרשות :          שם: ________________     חתימה: _______________
 

 גזבר הרשות :          שם: ________________     חתימה: _______________
 

 _______________וטרינר הרשות :       שם: ________________     חתימה: 

 

 :לנוהל התמיכה 10.4, בהתאם למפורט בסעיף מצורפים המסמכים הבאים

רואה החשבון של הרשות המקומית בדבר העלות של הוצאות הרשות בקשר לביצוע  מסמך חתום על ידי

  – הפעילות הנתמכת

יצורפו לדיווח  –איתה התקשרה הרשות המקומית  4לעניין טיפולים שבוצעו במרפאה .א

, פירוט הסכום הכולל והעתקי הקבלות מהמרפאה כי ההתקשרויות המהותיותמסמ

  האמורה.

יצורפו קבלות לעניין רכישת  – הרשות המקומית בעצמהלעניין טיפולים שבוצעו ע"י  .ב

 . תרופות, חומרים או ציוד מתכלה המשמש לטיפול בבעלי חיים ע"י הרשות המקומית

 (.1.11.2023ועד ליום  1.1.2023)מיום בלבד " "תקופת הפעילותשחל בהקבלות הן מתאריך 

                                                 
 תר ממרפאה אחת.ניתן להתקשר עם יו 4
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 )בנוסף למסמכי היסוד( פירוט מסמכים שיש לצרף לבקשה -נספח 

 

 טופס  טיפול רפואי בחתולים משוטטיםימון טופס בקשת רשות מקומית להשתתפות המדינה במ(
ר ראש הרשות המקומית, הרופא הווטרינר הרשותי וגזב(, מלא, חתום בחתימות שבתוספת א'

 .PDFת, סרוק כקובץ ובצרוף חותמ הרשות המקומית,

 אישור בר תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 
1976. 

 אישור לצורך ניכוי מס במקור, לפי תקנות מס הכנסה )אישור בדבר ניכוי במקור(, התשמ"א-
1980. 

 מיכה, בקשות לתמיכה שהגיש ושטרם אושרו לו או פירוט של כל התמיכות שאושרו למבקש הת
בגין בקשות שבכוונתו להגיש למשרד או למשרדי ממשלה אחרים, בכסף או בשווה כסף, 

, לרבות סכום התמיכה ופרטי הגורם הפעילות שעבורה הוא מבקש את התמיכה לפי נוהל זה
 (.עבור הפעילות הנתמכתדו"ח תקציב מול ביצוע  - 2המממן )טופס 

 2021בשנת  כתא לעניין קבלה וביצוע רישום של פניות ציבור בעניין חתוליםאסמ. 

  נתמך על ידינו בעבר לעניין עיקור  שלאכהגדרתו בנוהל, היה הגוף המבקש אשכול רשויות
, יצורפו לבקשה גם אסמכתאות לעניין היותו תאגיד אזורי באחזקת רשויות ם משוטטיםחתולי

, תחילת תהליך האסדרה והמעבר לאיגוד ערים מסוג אשכול מקומיות, לפי נהלי משרד הפנים
רשויות מקומיות, ואישור משרד הפנים על מילוי מלוא הדרישות לפי נוהל הקמת איגוד ערים 

 מסוג "אשכול רשויות מקומיות".
 

 

 

 


