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  2012 ינואר

  3/12פר חוזר מקצועי מס  

  

  

  

  

  

  :מפורטים הנושאים הבאים - 2012לחודש ינואר  המלאבחוזר 

  שיון אזורי למטרת חקלאותי בעניין ר"קול קורא" •
בעניין ) סיוןי לנ- בשלב ראשוני" (קול קורא"אגף אסדרה ברשות המים מפרסם בימים אלה 

    .שיון אזורייראפשרות לקבלת הקצאות מים לחקלאות במתווה של 

  2011-דוח ראשוני של חברת מקורות ל •
  -ם יקריית המגזרים העוששבכל של,  עולה2011 מקורות לשנתראשונים של חברת מסיכומים 
וכן מההקצאות ,  נמוכה יותר מהשנה שקדמה לה2011- הייתה הצריכה ב- בית ותעשיה ,חקלאות

  .הכוללות לשנה החולפת

   2012תעריפי מים מעודכנים לראשית  •
את התעריפים המלאים לסוגי המים , חטיבת הכלכלה של רשות המים פרסמה באתר הרשות

  .כולל את תעריפי תאגידי המים ,2012 בינואר 1 השונים החל מיום

  מתוכנן בישוב מניה הפרדת •
העוסק בהפרדת (לרשות המים " 3טופס "התרעה אחרונה לרשימת ישובים שטרם העבירו את 

  ).רשתות
  

  
  

  2012 לשנת המים בתחום לחוזרים נוימ - לוט

  
  

  ,יורם תמריל לפנות ניתן -שוב בתיאום מראש כולל ביקור בי נוספות שאלות בדבר
  il.org.mbt@yoramל " או בדוא2565305-052: בטלפון

  !)תקציר  (2012ינואר  -עדכונים בתחום המים 

 300 ךסל את דמי המנוי השנתי ע שילמונויים שטרם מההלקוחות ותקציר זה נשלח לכל 
  .2012 לשנת -) ח"ש 348כ לתשלום "סה( מ"מעבתוספת  ח"ש

החוזר המפורט והמלא יישלח מיידית לכל מי שיעביר אלינו את הטופס שבלוטה כאשר 
  !הוא ממולא כמבוקש

http://www.brit.org.il
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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  לפקודתלהעביר 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.btm@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 

http://www.brit.org.il

