
  להתאחדות   מגדלי   בקר   בישרא
ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION 

 

 ן שלי חלב ישראלי הביטחו
  

 CAESARIA INDUSTRIAL PARK, P.O.Box 3015 3079548 3079548מיקוד      3015ד  ה, ת"יה קיסרייתעשפארק ה

 TEL: +972-4-6279700                FAX: 972-4-6273501 04 -  6273501פקס.                         04- 6279700טלפון:  

E-mail: inbal@icba.co.il 
 

 
 בקשת ההצטרפות של מחליף נוסח  

 
המבקש להתקבל כחבר האגודה יגיש לאגודה בקשה חתומה בנוסח הבא )בהתאם לנוסח המפורט 

 לתקנון ההתאחדות(:  11בתקנה 
 

הוא   המבקש  בתקנה  אם  זה  מושג  כהגדרת  חבר,  של  הפסקת 10קרוב  על  החבר  יודיע  לתקנון,    א 

 א: בנוסח הב ,  חברותו מרצון, בצירוף בקשת הקרוב 

 

התאחדות מגדלי בקר   מבקש בזאת להפסיק מרצון את חברותי ב""אני _______________ 

" ולקבל במקומי את קרובי __________ לחברות בישראל אגודה חקלאית שיתופית מרכזית בע"מ

 באגודה; 

 
התאחדות מגדלי בקר בישראל אגודה  "אני ________________ מבקש בזאת להתקבל כחבר "

" במקום ______________ המבקש להפסיק מרצון את חברותו זית בע"מופית מרכלאית שיתחק

 באגודה ולהעביר אליי את מקומו כחבר באגודה; 

 
אני מתחייב )אם אתקבל כחבר האגודה(, למלא אחר הוראות התקנון, אחר החלטות האסיפה 

י תקנון ה עלי לפת שתחולנהכללית ורשויות האגודה האחרות, אחר הוראותיהן, ואחר ההתחייבויו 

זה ולפי החלטות רשויות האגודה, הן התחייבויות כספיות והן אחרות; אני מקבל על עצמי אחריות 

לכל ההתחייבויות החלות על חבר אגודה כמפורט וכרשום בתקנון האגודה, וכן אני מקבל על עצמי 

ע לתביעותיי  נין הנוגה ולכל עלכבד כל הרשום בספרי האגודה בקשר לכל ענין הנוגע לחובותיי לאגוד 

 מהאגודה".  

 

 שם ומשפחה: .................................... 

 חתימה: ............................................. 

 תאריך................................................ 
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 לתקנון ההתאחדות  10בהתאם לתקנה    -תצהיר של קרוב משפחה  

 
 

 ___________ , נושא תעודת זהות שמספרה ______________ , לאחר שהוזהרתי כי  ח"מ _אני ה

 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, כדלקמן: 

 אחדות. לתקנון ההת 10התאם להוראות תקנה הנני עומד בקריטריונים הקבועים ב

קנון( של _________ שהינו חבר בספר א לת10הנני קורב משפחה )כהגדרת מושג זה בתקנה 

 החברים של ההתאחדות ובעל מכסת חלב כדין.

 הנני מתגורר בישוב___________ ועוסק בייצור חלב ברפת שבבעלות החבר. 

אגודה  בישראל  דומות למטרות התאחדות מגדלי הבקרי חבר בכל ארגון אחר, בעל מטרות אינ .1

חקלאית שיתופית בע"מ, כמפורט בתקנון ההתאחדות. מטרות ההתאחדות כוללים, בין היתר,  

 ארגון וייצוג כל החקלאים העוסקים בגידול בקר לחלב בישראל. 

 ל אמת. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי וכי האמור לעי .2

 

שם:  
 ________________ 

 

 אישור 

 
ביום __________ הופיע בפני מר/גברת מאשר בזאת כי  אני הח"מ, עו"ד ________________,

__________, נושא תעודת זהות שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר 

יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 חתם עליה. ו

 

  ,_______________
 עו"ד 

 
 
 
 


