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לקבל אישור על עמידה מבקש , המוסמך כדין לפעול בשם האגודה, מ"אני הח

  : אני מצהיר כי. 1976 -ו "תשל, )השימוש במים באזור קיצוב(בכללי המים 

 מלאה )מחק את המיותר(הפרדת רשתות  / בישוב בוצעה הפרדת מדידה .1

דוע לי י. התעשייתיים והשימושים הביתיים, בין השימושים החקלאיים

כי שימוש חקלאי הינו השימוש שעבורו התקבלה הקצאת המים 

וכי ההקצאה ניתנת רק בשל קיום פעילות חקלאית  לחקלאות בלבד

כמו כן ידוע לי כי שימוש ביתי הינו כל שימוש אחר שלא הוגדר . בפועל

גינון ,  שימושים ציבוריים–ובכללו , כשימוש חקלאי או שימוש תעשייתי

  .ונוי

כל צריכת המים לשימוש ביתי נמנית , דיקה שערכה האגודהעל פי ב .2

ככל (בנפרד מן הצריכה החקלאית וכן מופרדת צריכת המים לתעשייה 

וידוע , אני מתחייב כי מערכות אלה יישארו מופרדות בעתיד). שקיימת

לי כי שמירה על הפרדה בין מערכות המדידה הינו תנאי לקבלת 

את הצריכה בפועל של היישוב ההקצאה למטרת בית באופן המשקף 

 .למטרה זו

 .)1טופס (ח אישור ביצוע הפרדת המדידה כדין "מצורף דו.  •

 חלקות אשר בהן מתבצע שימוש מעורב ______בתחום הישוב מצויות  .3

בכניסה לחלקות אלה הותקנה  . במים למטרת בית ולמטרת חקלאות

מצויים בידיי . מערכת מנייה נפרדת לשימוש ביתי ולשימוש חקלאי

, )2טופס (על גבי הטופס שפורסם על ידי רשות המים , תצהירים חתומים

דיי להצגתם ככל ביגם תצהירים אלה יישמרו .  מבעלי החלקות____של 

 . ידרש בעתידיש

ידוע לי כי עליי לחייב את כל הכמות הנצרכת בחלקה שבעליה לא חתם 

  .על התצהיר כצריכה ביתית



מצורפת רשימת כל מדי המים שישמשו את דיווחי הצריכה של הישוב  .4

ובהן נקובות הקריאות , )3טופס (בפורמט אשר פורסם , לנושא זה

 .מבוקש קיום ההסדרההתחלתיות לתחילת החודש בו 

לא \כן(לכל יחידת דיור בתחום הישוב קיימת מערכת מדידה נפרדת  .5

 ).מחק את המיותר

אני מתחייב לאפשר  לפקחים  מטעם רשות המים כניסה לישוב על מנת  .6

הן בשטחים הציבוריים והן בחלקות , כי הפרדת המדידה נשמרת, לוודא

 מטעמי ללוות את להקצות את איש המים המוסמך, כן-וכמו, הפרטיות

 .בתאום מראש, ככל שיידרש, הפקחים

  

  הצהרה

  )ידי בעלי התפקידים המוסמכים להתחייב בשם האגודה-תמולא על(

  

 ,מצהיר בזה  ________________. ז.ת' מס _____________  אני .1

מתוקף . ביישוב_ _______________ אני משמש בתפקיד כי

יישוב ולפעול בשמו בכל תפקידי זה הנני מוסמך כדין לייצג את ה

  .האמור בשינוי שיטת מדידת המים ביישוב

 .כל הפרטים במסמך נכונים .2

 אופן הקצאת המים ביישוב על יסוד תשנה אתידוע לי כי רשות המים  .3

 .  והצהרתי זויהתחייבויותי

  

  

  _____________  אריך  ת  ___________  חתימת המצהיר

 
  

 

 


