
 2טופס 
 בקשה להקצאת מים לבעלי חיים במיזם חקלאי

 לכבוד מחוז ________

 )יש להגיש למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש(

 פרטי המבקש: .1

 מס' זהות: _______________

 שם המבקש: ________________ כתובת: __________________

 טל': __________________ טל' נייד: ____________________ 

 פקסימילה: __  דואר אלקטרוני: __________________________

 לגבי מבקש שהוא בעל הקצאה לפעילות חקלאית: .2

 מס' זהות: _______________

 שם צרכן ראשי: _________ מס' צרכן ראשי ברישיון: __________

 __________ מס' צרכן משנה ברישיון: _______שם צרכן משנה: __

 הקצאת מים שפירים: __________ הקצאת מים אחרים: ________

 על מגיש הבקשה לצרף את המסמכים המפורטים להלן כתנאי לדיון בבקשה:

מסמכים המעידים כי המבקש הוא בעל זכות לשימוש בקרקע חקלאית  (1)
 לפעילות המבוקשת;

פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  אישור על ניהול (2)
 ;1976-ציבוריים, התשל"ו

, למעט אם הספק הוא 3אישור ספק המים, בנוסח המצורף כטופס  (3)
 מקורות, על יכולת אספקה למבקש;

אישור השירותים הווטרינריים של המשרד על חיסון עדכני של בעלי  (4)
רש חיסון כאמור לפי החיים לשנה שבעדה מבוקשת ההקצאה, אם נד

 יוצג האישור האחרון הקיים; –דין; בהעדר אישור עדכני 

שהוגש למס הכנסה לשנה הקודמת  1220מיזם חקלאי קיים יצרף טופס  (5)
לשנת הרישוי עם חותמת "התקבל" של מס הכנסה; אם טרם הוגש לשנה 
הקודמת כאמור, ניתן להגיש את הטופס שהוגש לשנה שלפניה; ואולם 

המבקש התאגדות, יצרף את פירוט גידוליו לשנה הקודמת לשנת אם 
הרישוי מתוך מאזן ההתאגדות לאותה שנה, חתום ביד רואה החשבון 

 של ההתאגדות.

 

 חתימת הצרכן המבקש _________________

 תאריך _________

 _______________ 1עמדת מחוז המשרד

 אישור על צירוף הטפסים 

 ______________________________ 
 )שם עובד המחוז, חתימתו ותאריך( 

                                                           
יובהר כי עמדת המחוז אינה אישור לקבלת הבקשה וכי ההקצאה המאושרת היא לפי  1

 .הממשלתית רשותהרישיון ההפקה שמוציא מנהל 



 

 

 

 1טופס 
 אישור ספק המים על יכולת אספקה

 

 

 שם ספק המים: ___________________________________

 ______________מס' רישיון ברשות הממשלתית למים ולביוב: 

 אני מאשר כי באפשרותי לספק מים שפירים ___________ מ"ק

 לצרכן _______________ מס' זהות ___________________ 

 לגוש/חלקה __________________

 מקור המים המועדף הוא: ______________________

 שם מורשה החתימה מטעם הספק: _____________________

 

 חתימת מורשה החתימה: __________________ 

 חותמת: ___________________

 תאריך: ________________

 

יובהר כי קביעת זהות הספק תיעשה בידי הרשות הממשלתית למים ולביוב לפי 

סמכויותיה, ואין במסמך זה לחייב את הרשות לקבוע את הספק הנזכר לעיל 

 כמי שיספק את ההקצאה.

 

 

 

 

 


