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  2012 ארפברו

  15/12פר חוזר מקצועי מס  

  
  

  

  

  

  

 פירוט בנושאים - 2012 רבפברוא 15 -ה,  שיצא היום,מים לחודש פברוארמקצועי בתחום הבחוזר 
  :הבאים

  2012הקצאות מים לחקלאות לשנת  •

אמות "כולל הפניה ל ,פירים לחקלאותכמות המים השהקצאת בחוזר למנויים פרטים בדבר 
 29 יוםל עד -שפורסמו לשימוע הציבור והשגותיו עליהן " לחקלאות 2012המידה להקצאות 

  .2012רואר בבפ

  צריכה ביתית בהתיישבות המתוכננת •

  .2012 עם ראשית שנת - פירוט ודגשים חשובים נוספים בנושא בחוזר למנויים 

  דוח הידרולוגי לראשית פברואר •

, תוך התמקדות בחודש ינואר האחרון, המסכם את מהלך החורף עד היום  פירוטבחוזר למנויים
  . השנים האחרונות7 - שהיה חודש גשום במיוחד ב

  

  
  ,יורם תמריל לפנות ניתן -כולל ביקור בישוב בתיאום מראש  נוספות שאלות בדבר

  il.org.mbt@yoramל " או בדוא2565305-052: בטלפון
  
  
  

  2012 לשנת המים בתחום לחוזרים מנוי - לוט
  
  

  )!תקציר (2012אר פברו -עדכונים בתחום המים 

 300 ךסל את דמי המנוי השנתי עשילמו נויים שטרם מהלקוחות והתקציר זה נשלח לכל 
  .2012 לשנת -) ח"ש 348כ לתשלום "סה( מ"ח בתוספת מע"ש

החוזר המפורט והמלא יישלח מיידית לכל מי שיעביר אלינו את הטופס שבלוטה כאשר 
  ! כמבוקשהוא ממולא
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עלות המינוי השנתי לחוזרים המקצועיים בתחום המים , לתשומת ליבכם
כ "סה (מ"מע בתוספת ₪ 300על  2012בשנת המופצים על ידינו תעמוד 

  .) 348₪לתשלום 

  

-או מצטרפים חדשים למינוי  חוזרי המיםהמעוניינים להמשיך ולקבל את 
  .מ"בע מבט יועצים דת לפקולהעביר אלינו המחאהמתבקשים 

  :הכתובת למשלוח ההמחאה הינה
  .נירה רשף לידי, 61570 אביב תל, 57008. ד.ת, 2 ומגדל חומה' רח
  

לפקס ושילחו להלן  את הפרטים נא מלאו, בכדי להבטיח את קבלת החוזרים
  il.org.mbt@etitל " או לדוא6382815-03מספר 

  

שם משפחה ופרטי
קיבוץ / מושב /ארגון

כתובת דוא"ל (בכתב ברור)
טלפון לבירורים
חתימה וחותמת

   
  

  : אלינולפנות ניתן נוספות שאלות בדבר
   052-4771747 - אלון ראובני
  052-2565305   -יורם תמרי 
  03-6382832      -  נרי אולמן

  2012בתחום המים לשנת מקצועיים מינוי לחוזרים 
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