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 חקלאיים לצרכנים נוספות מים כמויות לספק מסוימים לספקים אפשרות למתן שעה הוראת .1
 2014 רישוי בשנת

 המים צרכני מציבור המים רשות מבקשת, 2014 מאי חודש מאמצע האחרונה בישיבתה
 עד שתקפה שעה הוראת במסגרת חדשה כללים לטיוטת בנוגע עמדתם את להביא החקלאיים

  .2014 בדצמבר 31 יום

 יום עד 6369750-03 שמספרו פקס באמצעות להגיש יש זאת מים לתוספת ההתייחסות את
   .5-6369600-03 בטלפון עמדתו קבלת ולוודא ,2014 במאי 27

  .מייצגת העמדה מי את חיבפת לציין חשוב

 חקלאים לאותם סיוע משום בה ששי ונראה חיובי דבר זו שעה בהוראות רואים אנו ,הערה
  .)9/5-ה( שנקבע הקודם במועד מים תוספת לבקש הספיקו שלא

  מקורותרת חב של שיוןיבר ותנאים כללים לקביעת הכוונה בדבר עמדה להשמעת הזמנה .2

 תנאיםה קביעת ייתבסוג דיון  גםהתקיים המים רשות מועצת של,  האמורה לעיל,בישיבתה
 של המים צרכני של םמעורבות את גם המים רשות מבקשת בו, מקורות רתחב של ןברישיו
  .החברה

 מעט לא בה שיש נראה שכן ,היטב בה לעיין מציעים אנו והמפורטת המורכבת ההצעה בשל
, ותעשייה בית, חקלאות :הצריכה סוגי לכל ההתייחסות כולל ,הקיים המצב לעומת שינויים

 חיבור קביעת, תוכנית לפי מים אספקת :כגון, במטלות לעמוד מקורות של חובתה גם כמו
, מתוכננת מים הפסקת, אספקה זמינות ,!)ביותר חשוב( צרכן בחיבור המים לחץ, צרכן

  . ועודוכללים מהוראות חריגות

 ביוני 10 ליום הצרכנים והתייחסות עמדות להגשת המועד נקבע ההצעה מורכבות בשל
 תםהגע ולוודא 6369750-03 לפקס בכתב להעביר יש העמדות את כאשר, 10 בשעה 2014

  .מייצג הוא מי את לציין המגיש על חובה כאן גם. 03-6369600 בטלפון

  .2014 אפריל המים חשבון בעניין מקורות רתלחב המים רשות מנהל הודעת .3

  .2014 במאי 1מיום  ותחילתו בלבד לידיעה הינו זה מסמך

  ,ליורם תמרי לפנות ניתן -כולל ביקור בישוב בתיאום מראש  נוספות שאלות בדבר
  il.co.mbtcpa@yoramל " או בדוא2565305-052: לפוןבט

  
  :באתרנו לוטה

 הכוונה בדבר עמדתו להשמיע בהזמנה לציבור פונה ולביוב למים הממשלתית הרשות מועצת •
 מקורות חברת של ברישיון תנאים לקביעת כללים לקבוע

  2014 אפריל המים חשבון בעניין מקורות לחברת הרשות מנהל הודעת •

  )תקציר( 2014  מאי-עדכונים בתחום המים 
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