
    
 

  לשימוש פנימי

  תאריך הגשת הבקשה: _________________            מספר בקשה: __________________   

  

  בגין רכישת אשלג ומוצרי אשלג לפיצוי ממפעלי ים המלח בקשה

  המבקשפרטי  -חלק א 

  ____________: ___ח.פ./מורשה ___ מס' ע._______________שם העסק: _____

  ____________________________________תחומי עיסוק: 

  .ף בעיגול)יהקל(____________ אחר /אי / חברה בע"מ / אגודה שיתופית: עצממסגרת ההתאגדות

  מספר טלפון: _______________ פקס: _________________ מייל: ________________ 

  ___________________________________________________.כתובת למשלוח דואר: 

  פרטי חשבון בנק

  שם הבנק: _________________ מספר סניף: ________ חשבון: ________________

  _______________.____חשבון על שם: _______

  

  את החלופה המתאימה: X-נא לסמן את ב

  .בהסכם הפשרההמבקש הינו צרכן ישיר כהגדרתו   

  .בהסכם הפשרההמבקש הינו צרכן עקיף כהגדרתו   

  .בהסכם הפשרההמבקש הינו חקלאי כהגדרתו   

בטופס זה וכן מסמכים נוספים  מצויניםהכל המסמכים  להמציא נאבבקשה  לצורך הטיפול

   בהסכם הפשרה. הנקובים על ידינו וזאת במסגרת המועדים  תבקשושי

  

  15/3/2017 – 1/1/2007 –תקופת הפיצוי 

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

  

  

   חקלאיםתביעה על ידי  -חלק ב 

  פירוט רכישות של אשלג ומוצרי אשלג שביצעתי במהלך תקופת הפיצוי: .1

  ) לפי הכותרות הבאות:בנפרדלצרף קובץ אקסל עבור רכישות אשלג ומוצרי אשלג ( נא

  

₪ סך הרכישות עבור האשלג  ומוצרי האשלג שביצעתי בתקופת הפיצוי הינו _________  .2

 לפני מע"מ, על פי דוח האקסל המצורף.

אסמכתא וכל בהמשך תתבקש המצאת חשבוניות  בשלב זה. לצרף חשבוניות אין צורך .3

  .רכישות האמורות לעילהוכחת ל רלוונטית

  הצהרה

הינם נכונים וכי  בטופס לעיל וכן בקובץ האקסל שנמסר לכם, אני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי

של אשלג ומוצרי אשלג בשנים האמורות וכן כי  רכישות  םלעיל הינכאמור שציינתי  נתוניםכל ה

 .מכירתם לאחריםברכישות לשימוש עצמי ולא לשם מדובר 

מפעלי ים המלח בע"מ ו/או לחברות כן הנני מצהיר כי אינני גוף קשור, במישרין או בעקיפין, לחברת 

  בנות שלה ו/או קשורות עימה.

  שם מורשה החתימה:______________ תפקיד:____________ מס' ת.ז: ______________

  ______________חתימה: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

  

  

  

  על ידי צרכן ישיר או עקיףלמילוי  -חלק ג

  פירוט לקוחות אשר להם מכרתי אשלג ו/או מוצרי אשלג

  :שביצעתי לצרכנים במהלך תקופת הפיצויומוצרי אשלג פירוט מכירות של אשלג .1

  ) לפי הכותרות הבאות:בנפרדלצרף קובץ אקסל עבור מכירות אשלג ומוצרי אשלג ( נא

  

הינו מכרתי ללקוחות המפורטים בטבלה האשלג שאשלג  ומוצרי  של . סך המכירות 2

  אקסל המצורף.טבלה שבדוח הלפני מע"מ, על פי דוח ה_________ ₪ 

  

  הצהרה

וכי הינם נכונים  בטופס לעיל וכן בקובץ האקסל שנמסר לכם, אני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי

של אשלג  כהגדרתם בהסכם הפשרה לחקלאיםמכירות  םהינלעיל כאמור שציינתי  נתוניםהכל 

 .חקלאים ממוצרים שנרכשו ושווקו על ידילומוצרי אשלג בשנים האמורות וכן כי מדובר במכירות 

ור המוצרים הכלולים בטבלאות לעיל, אינו מחברת חיפה מקכן הנני מצהיר כי למיטב ידיעתי, 

  .כימיקלים בע"מ

מפעלי ים המלח בע"מ ו/או לחברות עקיפין, לחברת קשור, במישרין או בגוף כן הנני מצהיר כי אינני 

  בנות שלה ו/או קשורות עימה.

  שם מורשה החתימה:______________ תפקיד:____________ מס' ת.ז: ______________

  חתימה: ______________

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

  

  

  לבירור התביעהמבוקשים רשימת מסמכים 

  

 או צילום שיק מבוטל. של הפונה אישור פרטי חשבון בנק )1

 צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה. )2

 צילום תעודת עוסק מורשה. )3

 אישור עורך דין לגבי מורשי חתימה. -או גוף מאוגד לחברה )4

מולא כמפורט בחלקים ב' או ג' של טופס התביעה, מקובץ אקסל  לגבי החשבוניות הנתבעות  )5

 . הפונהעל ידי 

תדרשנה בהמשך  שהינם חקלאיםלג על שם לקוחות חשבוניות רכישה של אשלג ומוצרי אש )6

 באופן ספציפי.

 

  :16/4/2017עד ליום  בלבד יש להעביר את הטפסים והנתונים לפי פרטי ההתקשרות הבאים

  יו אנד מור יועצים בע"מ

  7177872מיקוד  2מודיעין, ליגד סנטר  4המעין 

  08-6611296טלפון 

  153-8-9719252פקס 

office@umore.co.il  

  לא יטופלו. ,מסמכים שיועברו לאחר המועד האמור לעיל

  

  בכבוד רב,              

          

 עמית מנור ועו"ד  אורי ברעםעו"ד   

  הפשרה כםהנאמנים לביצוע הס

  על פי החלטת בית המשפט  

  


