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   2012 ביולי 1יום מ החל - המים תעריפי עדכון  .1

 המים בתעריפי עדכונים שני השנה במהלך חלים" האוטומטי טייס"ה נוסחת יפל ע, כמקובל
 1 -ב חודשים שהיש בחלוף והשני ) בינואר1 (השנה הראשון של ביום האחד, השונים מושיםילש
  .יביול
 לחקלאות השפירים במים ק"מ/ח"ש 0.118 של התייקרות חלה השנה ראשית של בתעריף אם

 שהעדכון הרי -) 2016 בינואר 1 ליום עד זאת כל" (האוטומטי טייס"ה  על פי עדכון לה ובנוסף
, במשק שכר מדד 10%, לצרכן מחירים מדד 85% ("הטייס "מנוסחת רק נובע השנה אמצע של
 של בשיעור ייקור 2012 ביולי 1-ב יחול -!) סופי לא (תחשיב על פי.)נרגיההא במדד שינוי 5%

  .השונים למגזרים המים תעריפי בכל 1.7%
 התעריפים את יולי בראשית נעדכן אנו .החדשים לתעריפים )הערכה( פירוט - ים למנויבחוזר 

  .השימושים למרב המדויקים

  2012 לחקלאות מים תוספת  .2

  .הנוכחית הרישוי בשנת מים לתוספות בקשות להגיש ניתן, המים לתקנות שבהתאם, בזאת מוזכר

. 2012 ביולי 19 םומי יאוחר לא - האזוריים החקלאות שרדמ במחוזות להגיש ניתן הבקשות את
  .il.gov.moag.www החקלאות משרד של האינטרנט מאתר להוריד ניתן לבקשות הטפסים את

 תעריף קביעת בעניין וביוב מים תאגידי וכללי המים כללי בדבר בוריהצ עמדות להשמעת קריאה   .3
  2012-ב נפשותפר מס עדכון תהליך והקפאת מליחים למים

 הכללים לטיוטת הנוגעות עמדות בפניה להביא לציבור הודעה פרסמה המים רשות מועצת
  .16:00 בשעה 2012 ביוני 28 מיום יאוחר לא המועצה למזכירות להגיע העמדות על .שלעיל
 וודאיש ל. 03-6369750 שמספרו לפקס ולהישלח כתבב להיות חייבת ההתייחסותכי , יובהר

  .03-6369600/5 בטלפון קבלת הפקס

  המים תעריפי דרך חלשות באוכלוסיות תמיכה  .4

: מסוימות באוכלוסיות בתמיכות העוסקת חדשה תקנה קפהולת כנסית 2012 ביולי 1 מיום החל
  .ומהוכד קשה כלכלי במצב קשישים, נכים

 לתושבים זאת זכאות לבחון ,ובמושבים בקבוצים ,ומזכירים קהילות למנהלי מציעים אנו
  .הקרוב יולי ראשית לקראת ,כאמור ,שיפורסמו לקריטריונים שיענו, שבתחומם

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

  !)תקציר( 2012 יוני -עדכונים בתחום המים 
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