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  טופס הצהרה של עורך סקר הפרדת המדידה 

  )1טופס (

              ________________:שם

  ____________     E-mail :ובת כת_______________: למשלוח דוארכתובת 

  _________________: משרד

     ________________: נוסףטלפון    ________________: במשרדטלפון 

  

  

יצעתי סקר הפרדת מדידה בישוב  ב___________בתאריכים 

  ._________בעל  רישיון  מספר ________ ___________

  

ידוע לי כי ספק המים בישוב ידווח לרשות המים על צריכה לפי המטרות  .1

וכי שימוש חקלאי הינו  )ככל שישנה, בית ותעשייה, חקלאות(השונות 

 שעבורו התקבלה הקצאת המים לחקלאות בלבד וההקצאה ,השימוש

כמו כן ידוע לי . ניתנת רק בשל קיום פעילות חקלאית בפועללחקלאות 

כי שימוש ביתי הינו כל שימוש אחר שלא הוגדר כשימוש חקלאי או 

  .גינון ונוי,  שימושים ציבוריים–ובכללו , שימוש תעשייתי

 מערכות האספקה והמנייה בישוב בנויות כך  כינבדקהסקר במסגרת  .2

אפשרות , ככל הניתן, ותימנע, פי הנדרש-שיתאפשר הדיווח הנכון על

 . שלא לפי המדידה אליה שויכו,לצריכת המים למטרות השונות

במסגרת הסקר נבדק ואושר כי כל יחידת דיור בישוב נמדדת באופן נפרד  .3

  ) מחק את המיותר-לא\כן(

  

  :במסגרת הבדיקה ביצעתי את הפעולות הבאות במלואן

 כניסות המים למחנה בדיקה פיזית של המתקנים המודדים את  .א
 .ורישומם

בדיקה פיזית של כל מערכות המדידה של כל משק חקלאי בישוב   .ב
 .תיחקלאפעילות מים למשתמש בה

בדיקה בראשי המערכות של התחברות הצנרת הרלוונטית לשימושי   .ג
 ).תעשיה ככל שישנהבית ו, חקלאות(הצריכה  השונים 

 שאינה נמדדת ,במקומות בהם היה חשד לצנרת הטמונה בקרקע  .ד
 ווידאתי של הצנרת עצמה על ידי ציוד מתאיםביצעתי איתור , נדרשכ

 .כי הנושא הוסדר

שנמצאו  ח ביניים לספק המים על כל הליקויים"הוצאתי דו  .ה
כך , ושדורשים התאמה להנחיות רשות המים ולמכון התקנים

 . לכל מטרת מים בנפרדשיאפשרו ביצוע מדידה מדויקת ונכונה
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, כתובתם, שמותיהם,  מכיל את פירוט כל הצרכניםם הבינייח"דו  .ו
 אשר ישמשו את הדיווח על הצריכה לפי מטרות המים ,ומדי המים

המודדות את כניסות המים ובכללם מערכות המדידה , השונות
 .  ככל שישנם,על כלל השימושים הציבוריים ומערכות המדידה מחנהל

 על אגודהמה התקבל לידיי אישור _______________בתאריך   .ז
 את התיקונים  בדקתי.ח הביניים"תיקון כל הליקויים שנמצאו בדו

בעקבות . אם לשביעות רצוניובמל בוצעו הם כי ,מצאתי ושנעשו
 .אגודהח מסכם ל"צאתי דוהו, התיקון

דף ו ח המסכם"העתק הדו, ח הביניים"העתק דו, לאישור זה מצורף  .ח
, כונות הדיווח שעלול להשפיע על נ,ח המסכם"הערות העולות מהדו

 . ועליי להביא לידיעת רשות המים

  
   

  

  הצהרה

  

 כל מצהיר כי  ________________. ז.ת' מס _____________  אני

 כל הצריכות ,וכי למיטב ידיעתי בעת מתן האישור, הפרטים במסמך נכונים

  .נמדדות במדי המים התואמים את מטרתם

  

ים במסגרת בקשת האגודה ת המשואישור זה ניתן על ידי לצורך הגשתו לר

וכי רשות המים נסמכת אישור עמידה בכללים על פי הנוהל שפורסם בנדון ל

על האמור במסמך זה ובצרופותיו לצורך בחינת הבקשה האמורה וההחלטה 

  . בה

  

  

  _____________  אריך  ת  ___________  חתימת המצהיר

 


