מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
רשות לתכנון האגף לגורמי ייצור

טופס בקשה לקבלת מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל
תאריך__________:
לכבוד
הנדון :בקשה לקבלת מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל
אני ,החתום מטה ,מבקש/ת לקבל מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל לפי קול הקורא להקצאת מכסות
הטלה למגדלים חדשים תושבי הרשויות המקומיות באיו"ש לשנת .2017
פרטים אישיים
שם משפחה .................... :תעודת זהות.................... :
שם פרט:
..............................
שם בן /בת הזוג:

תעודת זהות.................. :

......................
כתובת מגורים................................. :
מס' משק /גוש /חלקה...................... :
טלפון נייח ו/או נייד......................... :
דואר אלקטרוני............................... :
_______________
חתימת המבקש/ת
יש לצרף לבקשה ,כתנאי לבחינתה ,את המסמכים שלהלן:
.1

צילום ת"ז ,כולל ספח ,לרבות של בן או בת זוג ,לפי העניין.

.2

במקרה שהלול מתוכנן לקום בקרקע חקלאית בתחום חוזה עם החטיבה להתיישבות  -תצלום
אויר של השטח המבוקש ,חתום בידי האגודה השיתופית הרלוונטית; אישור זכויות בקרקע
מהחטיבה להתיישבות ,אישור האגודה השיתופית למגורי המבקש בישוב; טופס מידע להיתר,
חתום בידי מהנדס הוועדה המקומית הכולל היתכנות להקמת מבנה לול.

.3

במקרה שהלול מתוכנן לקום בקרקע חקלאית בתחום תב"ע מאושרת – יש לצרף אישור מאגף
תכנון במינהל האזרחי לגבי מיקום הלול (האישור מתקבל באמצעות מחלקת ההנדסה של הרשות
המקומית הרלוונטית).

.4

במקרה שהלול מתוכנן לקום בקרקע חקלאית שאיננה בתחום תב"ע מאושרת – יש לצרף פלט
חוזה או היתכנות לקבלת חוזה מהחטיבה להתיישבות ,ותצ"א עם סימון השטח המבוקש .התצ"א
והחוזה יועברו לאישור אגף תשתית במינהל האזרחי באמצעות נציגת משרד החקלאות .יודגש כי
אישור המינהל האזרחי מהווה תנאי להמשך התהליך.
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.5

במקרה שהלול מתוכנן לקום בקרקע פרטית – נסח מקמ"ט רישום מקרקעין ,שהוצא  30ימים לכל
המאוחר לפני מועד הגשת הבקשה; אישור הרשות המקומית בדבר מגורי המבקש בפועל בבית
מגורים הבנוי על הקרקע; אם הבעלות בקרקע משותפת למבקש ולאחרים  -יש לצרף כתב הסכמה
בחתימת כל הבעלים המשותפים להקמת הלול ,מאושר ע"י עו"ד; תשריט החלקה חתום על-ידי
לשכת רישום המקרקעין או מודד מוסמך; טופס מידע להיתר ,חתום בידי מהנדס הוועדה
המקומית הכולל היתכנות להקמת מבנה לול.

.6

בנוסף ,ניתן לצרף לבקשה מסמכים נוספים ,אשר לדעת המבקש ,יש בהם כדי לסייע בקבלת
החלטה בעניינו .יש לציין על גבי הטופס את שם המסמך ,לרבות הסבר קצר ביחס אליו והטעם
לצירופו.
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