
 תוספת שישית

 (8)תקנה 
 טופס בקשה לצורך הקצאת מים לייצור צמחים או גידול בעלי חיים שמטרתם שיקומית

 

 לכבוד מחוז ____________________

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

 פרטי הצרכן המבקש: .1

 מס' זהות _______________________

 ______________ מס' צרכן ראשי ברישיון: _____________ שם צרכן ראשי:

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

 כתובת: _____________________ טל': ____________________

 טל' נייד: ___________________ פרסימילה: ____________________

 ____________________________________דואר אלקטרוני: ______

הקצאת מים שפירים: _____________ הקצאת מים אחרים: 

______________ 

בחתימתו על טופס זה מצהיר המבקש כי מתקיימים במיזם החקלאי כל  .2

 התנאים האלה:

 כל הפעילות במיזם מתבצעת למטרה שיקומית בלבד; (1)

 מבצעים את הפעילות;בעלי מקצוע שהוכשרו לנושא  (2)

הפעילות השיקומית במיזם מתקיימת במסגרת תכנית שיקומית  (3)

 מפגשים בשנה לפחות לכל מטופל. 12מובנת הכוללת 

 

 תאריך: ____________ חתימת הצרכן המבקש _____________________

 

 תאריך: ____________ חתימה וחותמת עורך דין: ___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2טופס 

 לכבוד

 לשכת מנכ"ל
mankal@molsa.gov.il/mankalit@education.gov.il 

 משרד הרווחה( –משרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן 
 

 חלק א': פרטי המבקש

 

 ______________________שם המבקש: ____________________ מס' ע"ר/ח"פ: 

 כתובת: ________________________ שם איש קשר: ______________________

 מס' טלפון: ____________________ נייד: ______________________________ 

 כתובת דואר אלקטרוני: _____________________________________

 

 חלק ב': הבקשה

 –המבקש מבקש בזה את אישור משרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן 
משרד הרווחה( לצורך הקצאת מים לייצור צמחים או לגידול בעלי חיים אשר 
מטרתם שיקומית לפי תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות(, 

 תקנות המים(. –)להלן  2018-התשע"ח

 של המבקש: ___________________________להלן תיאור אופי פעילותו השיקומית 

האוכלוסייה הנהנית מהפעילות השיקומית של המבקש )לדוגמה: אנשים עם מוגבלויות, 

ילדים בסיכון, זקנים, משפחות מוחלשות, גמילה והתמכרויות, נוער וצעירים בסיכון(: 

_______________________________________________________________ 

 יש התקשרות חוזית בין משרד הרווחה לבין המבקש: כן/לא האם

 אם כן, נא לפרט 

 שם היחידה האחראית במשרד הרווחה לביצוע ההתקשרות _____________________

 המבקש קיבל תמיכה ממשרד הרווחה בשנת: ________________

 הפרויקט שבעבורו אושרה התמיכה: ______________________

 

 משרד הרווחה חלק ג': עמדת

 הבקשה מאושרת 

המבקש נדחית מהנימוקים האלה:  
__________________________ 

 

 _________ ______________ ________________________ 
 חתימה וחותמת ...................................... מנכ"ל   תאריך 
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 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.

 

 

 

 

 


