כתב בקשה והתחייבות -למענק לעדרי צאן במרעה – שנת 2019
(מועד אחרון להגשה :כ"ד אדר ב' תשע"ט)31.3.19 ,

מס' תיק:

מחוז משרד חקלאות:

שם המגדל______________ :ישוב ___________ :מיקוד__________:
כתובת ___________________ :טלפון________________ :
ת.ז :

(לעדכן אם לא מופיע או שגוי=>)

סמן בעיגול ( :פרטי/שותפות/תאגיד/אגש"ח) (כפי שמופיע באישור ניהול הספרים)
הצהרה והתחייבות בעל העדר (סעיפים ) 5 -1

.1

הצהרת גודל עדר  :מספר כבשים בוגרות (נקבות לאחר המלטה) בעדר בבעלותי הוא:
מספר עיזים בוגרות (נקבות לאחר המלטה) בעדר בבעלותי הוא:

חיסנתי את העדר שבבעלותי בהתאם להוראות השירותים הוטרינריים לשנת ( 2017מצורף אישור ממוחשב בנוסח
.2
אחיד מהלשכה הוטרינרית חתום על ידי הרופא ,כמו כן הסדרתי את חובותי לשו"ט.
.3

הוקצה לי שטח מרעה ע"י מנהל מקרקעי ישראל -2018/2019

היקף בדונם:

חודשי רעיה.
מרעה עונתי מתאריך ___________:עד תאריך ____________:סה"כ :
(מצורף צילום עמודי החוזה עם קק"ל  ,רט"ג (הכוללים פרטי מגדל :ת.ז .תוקף החוזה והיקף השטח ,ביו"ש אישור המנהל האזרחי).

שטחי קק"ל ורט"ג – כתב הסמכה לרעיה.
.4הנני מנהל ספרים כחוק מצורף אישור מרשויות המס בתוקף עד .31/12/2019
מצורף אישור לגודל העדר כפי שהצהרתי בדו"ח השנתי למס הכנסה ל 2018 -כולל מספר כבשים (רחלות) ,עיזים,
.5
גדיים ,טליים וכו' ,כפי שאישר רו"ח בטופס המצורף חתום על ידו (נספח ב') .חובה לצרף כאמור בנספח טופס  1220כפי
שהוגש בדו"ח השנתי ,המפרט את תנועת העדר מסומן בחותמת רשות המס ורו"ח /יועץ מס.
היקף ראשים:

פרטי הבנק בחשבון המנוהל על שמי הינם כמפורט בטופס הבנק החתום ע"י הבנק -מצורף (נספח א') ,
.6
חובה להגיש טופס על כל מי שלא הגיש טופס זה בעבר  ,או שחלו שינויים בפרטי הבנק שלו ( ,כל שינוי בפרטי בנק
יתקבל לאחר אישור חשבות המשרד) .
הוגש טופס בנק  -סמן אם מצורף:

שם בעל החשבון לפי ספרי הבנק חייב להיות זהה לשם מבקש הבקשה  .במקרה ושונה ממבקש הבקשה  ,לצרף מכתב
הסבר ולבקש אישור מיוחד לכך (יאושר רק ע"י חשב המשרד) .פרטי הבנק הינם אחידים לפניות לקבלת סיוע ומענקי
השקעות מהמשרד.
שילמתי את דמי הרעייה לרשות המרעה כפי שנדרשתי בהתאם לפיתוח ,מצורף שובר תשלום משולם.
.7
סמן אם מצורף:

.8

הנני מתחייב להוציא חשבונית מס לטובת משרד החקלאות בהתאם לכל דין מיד עם קבלת התמיכה.
הנני מגיש בזאת את בקשתי לקבלת סיוע לשמירת שטחי מרעה בהתאם לקריטריונים שפורסמו ע"י המשרד .הנני מתחייב למלא אחר כל
ההתחייבויות הנדרשות בגין קבלת המענק  ,כולל עמידה בתנאים שהכתיבו לי השו"ט ,ממ"י ,ומשרד החקלאות ובכפוף להוראות כל דין.
הנני מסכים לכך כי משרד החקלאות ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לבוא ולבדוק בכל עת את נכונות הצהרותיי דלעיל ,ידוע לי כי באם אקבל את
סכום המענק ולאחר מכן יתברר כי איזו מהצהרותיי דלעיל אינה מדויקת או שנתון מהנתונים עליהם הצהרתי לעיל אינו נכון ,אהיה חייב להחזיר
למשרד החקלאות את סכום המענק שקיבלתי וזאת בכל עת שאדרש לכך .חתימתי על כתב בקשה והתחייבות זה מהווה ראיה בכתב להתחייבותי
להחזיר את סכום המענק.

ולראיה באתי על החתום:

שם מלא ___________ ת.ז___________ תאריך ________:חתימה______________

הועברה חשבונית למחוז עבור התמיכה לשנת 2019

