
מדינת ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר       
הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

אגף לתכנון כלכלי

תאריך:__________

בקשה לאישור מקדמי

תמיכה בהגשת בקשות ותוכניות עסקיות  לקרנות הלוואה לחקלאים בערבות מדינה

פרטי המשק החקלאי:

שם איש הקשרשם פרטישם משפחה     ת.ז/ ח"פס.ב

פקסניידטלפון מיקודכתובתמס' משקישוב
            

אישור המשק החקלאי

 אני הח"מ מר / גב' ________________ ת.ז. ________________, בעל המשק החקלאי/נציג

 המשק החקלאי דלעיל, מאשר כי פניתי ליועץ הכלכלי דלעיל הרשום במאגר היועצים של משרד

 החקלאות בבקשה להכין עבורי תוכנית כלכלית אשר תוגש לקרן לסיוע לעסקים

קטנים/בינוניים/יצואנים. 

__________________

       חתימה וחותמת                       

פרטי היועץ:

שם איש הקשרשם פרטישם משפחה     ת.ז/ ח"פס.ב

פקסניידטלפון מיקודכתובתמס' משקישוב
            

:Emailאתר אינטרנט:

אישור היועץ

 אני הח"מ מר / גב' _________________ ת.ז. ______________, בכוונתי להכין תוכנית

עסקית כלכלית לקרן לסיוע לעסקים קטנים/בינוניים/יצואנים עבור החקלאי דלעיל,

הערכת עלות הכנת התוכנית הינה_________________ ₪  .

__________________                                                                                     

       חתימה וחותמת                       
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  שבועות ועד לתאריך ___________, במידה ולא הוגשו טפסי דיווח על הכנה והגשת3אישור מקדמי זה תקף ל – 
בקשה פוקע תוקפו של האישור המקדמי ולא ישוריין תקציב לבקשה זו.

אישור משרד החקלאות: שם:________________חתימה:_______________  תאריך: ______________
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