
 

 britinfo@brit.org.il -ל "ניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית באמצעות כתובת הדוא 
 www.brit.org.ilלחדשות ועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו 

          
  2012 מרץ

  32/12פר חוזר מקצועי מס  

  : פירוט בנושאים הבאים- 2012 במרץ 22 -ה,  שיצא היום,מרץמים לחודש מקצועי בתחום הבחוזר 

  2012הקצאות מים לחקלאות לשנת  •

 - ינואר בחודשים התברכנו בהם הגשם אירועי שבשל זה חודש בראשית עוד הודיעה המים רשות
  .2012 לשנת ק"מלמ 455 אגנית התלת במערכת לחקלאות יוקצו - השנה מרץ - פברואר

 המרבית הכמות, כזכור (כך על לברך ויש, השנה בראשית אישרה תשהרשו רביתהמ הכמות זוהי
  ).בלבד ק"מלמ 410 על עמדה, לחקלאות להקצות המים רשות כננהת אותה

  . למנוייםפרטים נוספים בחוזר

  הבהרות מספר - 2012  לשנתלבית מים הקצאות •

 הדוח את אליהם העבירו טרם -  ומושבים בוציםיק - ישובים 200 -שכ לנו נמסר המים מרשות
  .דיור ידתיח בכל הנפשות מספר + בישוב הדיור יחידות מספר את המפרט, 2011 מסוף המבוקש

  . בנושאבות נוספותוחש הבהרותבחוזר למנויים 

  סיוע במענקי שבוצעו השקעות בגין חידוש לקרן הוני רכיב הפרשת •

 ומים קולחין השבת מפעלי יזמי של לכתובותיהם לאחרונה הגיע, שלעיל הכותרת עם חוזר
 צמרת לכל גם שנשלח, המכתב. ביוב לתשתיות המינהל ראש, גרזי משהמר  עליו חתום. נחותים
 המדינה במימון האחרונות בשנים שהוקמו ,המפעלים מנהלי מכל מבקש, המים רשות אנשי

, להמפע של הכינון מערך כאחוז, "ייעודית חידוש קרן"ל כספים להפריש) מימון 60% רך כללבד(
 בבוא המפעל של החידוש יכולת תובטח "- גרזי מר כותב" זה באופן. "החשבונאי החיים אורך לפי
 נפרד לחשבון תבוצע ההפרשה "- ומוסיף ".חיצוניים ממקורות סיוע על הסתמכות ללא, העת

 ההשקעות לחידוש ורק אך ישמש זה יעודי חשבון כאשר, המפעל של השוטפת מהפעילות
  ".במפעל הנדרשות

 כל להביא העלולים -) וכדומה בקרה, דיווחים חובת (דרקונים כללים מספר עוד מפורטים במכתב
  .המשתמש של הכללית לקריסתו יגרמו אף שייתכן, עתק לעלויות קיים מפעל

  
  ,יורם תמריל לפנות ניתן -כולל ביקור בישוב בתיאום מראש  נוספות שאלות בדבר
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  חג פסח שמח לכל מנויינו

  נויידולכל יד
  

  !)תקציר (2012 מרץ -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
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