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 ישראלמדינת 
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

  סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 : א' ספחנ

 והתחייבות של מגיש בקשת הסיוע הצהרהכתב 

הוראות  ועלי ותחלשמושב שיתופי או ב קיבוץ מתחדשב יםחברה יםלעצמאיסיוע לנוהל  התאםב
), הנוהל -ת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה (להלן א לפקוד60סעיף 

אני ) ביום _________, משרד החקלאות -שפורסם על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן 
בקשה לקבלת מגיש  ,)הסיוע מבקש -(להלן  _____________ ת.ז. הח"מ,_______________,

 :כדלקמן, בכתב, בזאתומתחייב/ת ה /מצהירסיוע במסגרת הנוהל, 
 

 ירידת המחזורים בעסק נוצרה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה. .1

 

מבקש הסיוע מתחייב לעמוד בכל התנאים המופיעים בנוהל הסיוע וכן לנהל ספרי הנהלת  .2
 .כדיןחשבונות 

 

היה גבוהה מסכום הסיוע יועבר אליו בפועל, יבמידה שהסיוע, שמבקש הסיוע מתחייב כי  .3
שלו הוא זכאי לפי אישור ועדת התמיכות, ישיב את הסכום ששולם לו ביתר למשרד 

יום מיום שנודע לו הדבר או מיום שהועברה דרישת השבה ע"י המשרד,  60החקלאות בתוך 
 לפי המוקדם מביניהם.  

 
מבקש הסיוע כי משרד החקלאות יקזז את הסכומים  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסכים .4

 ששולמו ביתר מכל סכום לו זכאי מבקש הסיוע מהמשרד.

 
משרד החקלאות או מי מטעמו רשאי לדרוש ממבקש הסיוע להגיש לו דיווחים כספיים  .5

ואחרים בקשר לפעילותו ורשאי הוא לשלוח מבקר או מפקח מטעמו לבקר במשרדיו 
החשבונות שלו. מבקש הסיוע מתחייב לשתף פעולה עם עורך ובמתקניו ולעיין בספרי 

 הביקורת, לרבות המצאת כל מסמך ו/או מידע שיידרש על ידו.

 
מבקש הסיוע מאשר בזאת כי ידוע לו שבמידה ולא יעמוד בתנאי מהתנאים המפורטים  .6

בנוהל הסיוע ו/או בכתב בקשה והתחייבות זה, או בכל דרישה אחרת של המשרד בקשר 
, יהיה עליו להשיב למשרד את מלוא הסיוע או חלקה, כפי שייקבע ע"י משרד לסיוע

החקלאות, וכי המשרד יהיה רשאי לקזז את הסכומים כאמור מכל סכום לו זכאי מבקש 
 הסיוע מהמשרד.

 
מבקש הסיוע מאשר בזאת כי ידוע לו כי משרד החקלאות רשאי להקטין או לבטל את הסיוע  .7

ת כל דרישות המשרד בקשר לביצוע ביקורת, או את כל אם מבקש הסיוע לא יקיים א
התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן הסיוע, אם יתברר כי הסיוע ניתנה על בסיס נתונים 
לא נכונים, אם הופחת תקציב הפיצוי עקב מדיניות כלכלית או אם יש למשרד חשש סביר 

 פועל שלא על פי דין. הסיועכי אני/מבקש 

 
מתחייב/ים בזאת לקיים מצהיר/ים ורשי החתימה מטעם מבקש הסיוע, אני/אנו הח"מ, מו .8

והתחייבות זה ולראיה באתי/באנו הצהרה את כל ההוראות וההנחיות המפורטות בכתב 
 על החתום.

 

 
_________________ ____________ ______________ ____________ 
 תאריך חתימה תפקיד שם פרטי ושם משפחה

 

_________________ ____________ ______________ ____________ 
 תאריך חתימה תפקיד שם פרטי ושם משפחה


