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 991/מספר התרעה: 

 

 

 

 סירוס חתולי רחוב התרעה על פרסום תמיכה של השירותים הווטרינריים בנושא הנדון:

 

 

כי משרד החקלאות השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה פרסם הודעה על ן אנו מבקשים לעדכ

שייתכן ורלוונטית  רחובלמימון סירוס חתולי  מתוך יתרות 3102בשנת  נוספת תמיכה תקציבית

  מונסון נוה - יהוד עירייתל

 

 תמצית הפרטים

 

 סירוס חתולי רחוב נושא התמיכה: .0

 משרד החקלאות השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה גורם מפרסם: .3

 3102ספטמבר  תאריך פרסום: .2

 0100103102 אחרון להגשה:תאריך  .4

  מרכב"ה אופן ההגשה: .1

 עודפי תקציב מהמבצע הקודם - אלף ש"ח  691 -תקציב כולל נושא  .6

 לא ניתנה דרך התקשרות עם איש הקשר בטלפון: .7

 לחץ כאן שלב ב' - 3102לנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת  .8

 ודעה שפורסמה ע"י משרד החקלאות ובה כל הפרטיםלנוסח המלא של המ קישור .9

 

 נוסח המודעה שפרסם משרד החקלאות

 

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות פועלים לשיפור רווחתם של חתולי הרחוב ולשיפור איכות חייהם 

 של התושבים.

עיקור וסירוס של המשרד מגבש בימים אלה, תכנית למתן תמיכה לרשויות מקומיות שיפעלו לביצוע ניתוחי 

 חתולי רחוב.

 

מטרת התמיכה לצמצם את הסבל הכרוך בחיי רחוב עבור החתולים מצד אחד, ומצד שני לצמצם את מספרם 

 באותם מקומות בהם ריבויים מהווה מפגע סביבתי או תברואתי.

 

http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/02C13BE2-76D3-4554-8362-D8D507E9C9B9/0/nohal_tmicha_hatulim_2013.pdf
http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/02C13BE2-76D3-4554-8362-D8D507E9C9B9/0/nohal_tmicha_hatulim_2013.pdf
http://www.vetserv.moag.gov.il/Vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/hatuley_rehov_2013.htm


 תקציב

לוקת התקציב עודף תקציבי שנותר לאחר ח -מלש"ח  1.69לצורך התכנית בכוונת המשרד לתקצב סכום של 

 .3102לרשויות שפנו בבקשת תמיכה בתחילת שנת 

 

התקציב מיועד להשתתפות במימון לכידת חתולי הרחוב, ביצוע ניתוח העיקור או הסירוס, כיסוי עלויות 

 האשפוז והחזרת החתול לאחר הניתוח לאזור ממנו נלקח.

 

 יישום הנוהל מותנה בקיומו של מקור תקציבי מתאים.

 

 תמיכההגשת בקשות ל

 

הרשויות המקומיות, לרבות איגודי ערים לשירות וטרינרי המעוניינות בכך יפנו למשרד באמצעות פורטל 

 מרכבה.

הטפסים שיש לצרף לבקשה הם טפסים א' וב' לנוהל. את הטפסים יש למלא, להחתים, לסרוק ולשמור 

 כקובץ.

 

 .01.01.02רכבה עד ליום את הקובץ השמור יש לצרף בלשונית מסמכים בטופס הבקשה בפורטל מ

 

 

 

 אנו עומדים לרשותכם במענה לכל שאלה וכן ,אם נדרש, אף באיסוף החומר הכנתו והגשתו.

 

 

 בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה,

 

 

 

 אריה מצליח, מנכ"ל

 ארמה ניתוח מידע בע"מ
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