
 (5)תקנה 
 טופס בקשה להקצאת מים בעד פעילות חקלאית חדשה

 

 לכבוד מחוז _______________

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

פרטי המבקש )אם המבקש אינו צרכן עדיין אין למלא פרטי צרכן ראשי  .1

 וצרכן משנה(: מס' זהות _____________________

 צרכן ראשי: ______________ מס' צרכן ראשי ברישיון: ______שם 

 שם צרכן משנה: ______________ מס' צרכן משנה ברישיון: ______

 כתובת: _____________________ טל': ___________________

 טל' נייד: _________________ פקסימילה: _________________

 _____________________דואר אלקטרוני: ________________

הקצאת המים השפירים החדשה המבוקשת/התוספת המבוקשת  .2

 להקצאה הקיימת: _______________ מטרים מעוקבים

השימוש המיועד לכמות המים השפירים הנוספת המבוקשת )יש לפרט  .3

 סוגי גידולים והיקף שטחים(: ____________________________

)אם המבקש אינו צרכן עדיין אין למלא את כתובת בעל הרישיון  .4

 הפרטים(:

 עיר ______________ רח' _______________ מס' בית _______

 מיקוד __________ ת"ד ____________

 טל': ________________ טל' נייד: _______________________

 פקסימילה: ______  דואר אלקטרוני: ______________________

 מהי צורת ההתאגדות: _____________ –אם המבקש הוא התאגדות  .5

 פירוט גוש/חלקה של השטח שבעדו מבוקשת ההקצאה: ___________ .6

 על מגיש הבקשה לצרף כל אחד מהמסמכים המפורטים להלן כתנאי לדיון בבקשה:

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

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

סימון השטח שבעדו מבוקשת ההקצאה על גבי תצלום אוויר בתוספת  (3)
פרטים מזהים, שיאפשרו איתור מדויק של השטח, כגון מספר גוש, מספר 

 ;1חלקה, שם היישוב וקואורדינטות

, למעט אם הספק הוא 1רף כטופס אישור ספק המים, בנוסח המצו (4)
 מקורות, על יכולת אספקה למבקש על גבי טופס הערוך לפי הנוסח.

 

 חתימת המבקש ___________________                   תאריך __________

                                                           
(, אם הבקשה היא להקצאה בעד פעילות חקלאית חדשה, 3על אף האמור בפסקה ) 1

שהמבקש לא היה חייב לפי דין להגיש בשלה מסמכים כאמור, ימציא המבקש מסמכים אלה 
באוגוסט של השנה העוקבת  31למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית, עד יום 

 לשנה שבעדה מוגשת הבקשה.



 

 

 

 

 1טופס 
 אישור ספק המים על יכולת אספקה

 

 

 שם ספק המים: ___________________________________

 רישיון ברשות הממשלתית למים ולביוב: ______________מס' 

 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 

 את ההקצאה. כמי שיספק

 

 

 

 

 


