
 תוספת תשיעית

 (12)תקנה 
 טופס בקשה להעברת מים

 

 לכבוד מחוז ________________________

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

 פרטי הצרכן מעביר המים: .1

 מס' זהות: ________________________

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

 שם צרכן משנה: _______________ מס' צרכן משנה ברישיון: _________

 כתובת: _________________________ טל': ____________________

 טל' נייד: ________________________ פקסימילה: _____________

 דואר אלקטרוני: ___________________________________________

 מים שפירים: _____________ הקצאת מים אחרים: ___________ הקצאת

יתרת הקצאת מים שפירים /אחרים  שטרם נוצלה: _______ נכון לתאריך: 
_____ 

 פרטי הצרכן מקבל המים: .2

 מס' זהות: ________________________

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

 משנה: _______________ מס' צרכן משנה ברישיון: _________שם צרכן 

 כתובת: _________________________ טל': ____________________

 טל' נייד: ________________________ פקסימילה: _____________

 דואר אלקטרוני: ___________________________________________

 ם הצרכן המעביר והצרכן המקבל להעביר:כמות וסוג המים שמבקשי .3

 כמות המים: ______________ מטרים מעוקבים

 צרכן מקבל: _________ –צרכן מעביר: ____________ סוג המים  –סוג המים 

 צרכן מקבל: _________ –צרכן מעביר: ___________ ספק המים  –ספק המים 

לבצע את ההעברה על )יש לצרף את אישור ספק המים שבאמצעותו מבוקש 
 יכולתו לבצע את ההעברה(.

 )ג((:12האם בצרכן המעביר ובצרכן המקבל מתקיים אחד מאלה )תקנה  .4

לצרכן יש יותר מרישיון הפקה אחד, והוא מבקש להעביר הקצאת מים  (1) 
שניתנה לו לפי רישיון הפקה אחד, כך שתיווסף להקצאת מים שניתנה 

 לו לפי רישיון הפקה אחר שברשותו למשך שנת הרישוי;

הצרכן המעביר הוא התאגדות כהגדרתו בתקנות המים )אמות מידה  (2) 
 –)להלן בטופס זה  2018-להקצאת מים לחקלאות(, התשע"ח

 ההתאגדות( שהצרכן המקבל הוא חבר או בעל מניות בו, לפי העניין;

הצרכן המעביר הוא חבר או בעל מניות, לפי העניין, בהתאגדות, שהוא  (3) 
 הצרכן המקבל.

 הצרכן המקבל והצרכן המעביר מצהירים בזה כי הפרטים שמילאו בטופס הבקשה הם מלאים ונכונים.

 

חתימת הצרכן המעביר  _______________חתימת הצרכן המקבל 
 ______________ 

 _____________ 1תאריך _________       עמדת מחוז המשרד

 _____________________ 
 )שם עובד המחוז, חתימתו ותאריך( 

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

 שמוציא מנהל רשות המים.



 


