
 

 תצהיר המבקש -הקמת מתקן סולארי על מאגר 

 פרטי המבקש .א
 

  תאגיד רשות מקומית תאגיד מים אגודה

/תאגיד שם האגודה 
המים/ תאגיד/ רשות 

 מקומית

       מס' ח.פ      

 

 הצהרת המבקש )מלא את החלופה המתאימה( .ב
 

 במאגר מים הממוקם בשטח ישוב/מועצה אזורית .1

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים  _________ ת.ז __________,אני הח"מ 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה בכתב כלהלן:  

 של צרכנית להסדרה בהתאםלצורך הקמת מתקן סולארי,  .________________אני מורשה חתימה מטעם__

/מועצה אזורית _________  בגוש ______ כי למאגר המים  הממוקם בישובהנני מצהיר , מים מאגרי על נטו מונה

 חלקה _______   קיים חיבור צרכני נפרד לרשת החשמל שמספרו ________ .

    ________________     _________________________ 

                   המים/ תאגיד מטעם האגודה/ מורשה החתימהחתימת          )פרטי + משפחה( שם

 מועצה האזורית            
 

  ם במשבצתבמאגר מים הממוק .2

,_________ ת.ז __________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים אני הח"מ 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה בכתב כלהלן:  

 צרכנית להסדרה בהתאם,  סולארי מתקן הקמת לצורך __.________ מורשה חתימה מטעם אגודת הישובאני 

כי למאגר המים  הממוקם על  מקרקעי המשבצת  ביישוב הנני מצהיר  ,מים מאגרי על נטו מונה של

__________בגוש _________ חלקה _________   קיים חיבור צרכני נפרד לרשת החשמל שמספרו 

הישוב החקלאי וכי הצרכן של המאגר שונה ממספר צרכן________ המשמש את משבצת ________ ומס' 

 מספר הצרכן של המאגר אינו משמש לשימושים אחרים.

_________________________     ________________ 

 מטעם האגודה . מורשה החתימהחתימת       )פרטי + משפחה( שם   

 

 

 



 אימות החתימה/ות על ידי עו"ד: .ג
 

 בפניי מר/גב' :  הופיע      מאשר בזאת כי ביום      מ.ר        אני עו"ד 

 בשם ולהתחייב להצהיר דין פי על מוסמךינו אשר ה      מספר ת.ז:         שם פרטי ומשפחה:

.___________ 

באופן אישי ולאחר שהזהרתיו/ם כי עליו/הם להצהיר אמת וכי על פי תעודת זהות / המוכר/ים לי הזדהה/ו ו

יהיה/ו צפוי/ם לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם/מו עליה 

 בפני. 

_____________ __________ 

 תאריך         חתימה וחותמת עו"ד    

 

 אישור חברת חשמל .ד
 

_____________ __________ 

 חתימה וחותמת                   תאריך 

 

 

 

 

 

 

 


