
 

 infocpa@mbtcpa.co.il -ניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית באמצעות כתובת הדוא"ל  

 www.britcpa.co.ilועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו  לחדשות

 

    
 4102 אוקטובר

 78/02פר חוזר מקצועי מס 

 

 לבית מים תעריפי לעניין מוכרת כמות") 4102 - ביתית לצריכה מוכרת מים כמות קביעת .0

 (מתוכננים ישובים -" 4102

 יוםל עד להעביר היישובים נדרשים - 4102 שנת ראשית לקראת גם, שנה סוף כל לקראת כמו

 הדיור ידותיח התפלגות טבלת את ,המים תברשו האסדרה לאגף ,4102בנובמבר  01

 .דיור ידותיח באותן המתגוררות הנפשותפר ומס שביישוב

 להיפגע שלא מנת על, שנקבע במועד ולהעבירה בדייקנות הטבלה את למלא ביותר חשוב

 .האסדרה באגף חסר מידע בשל כספית

 ידי על חתומה היא כאשר למלא יש אותה והטבלה ההסבר דברי באתרנו ניתן למצוא את

 .היישוב של המשפטי היועץ חתימת בליווי מושב/ הקיבוץ של חתימה מורשה

 הפקה היטלי גובה לקביעת הציבור עמדות להשמעת הזמנה .4

 בחקיקה שינוי גם המהווים, הפקה היטלי בכללי שינויים מספר לערוך המים רשות בכוונת

 . הקיימת

 לפקס טיעוניהם להעביר - המוצעים וייםהשינ על דעתם להביע המבקשים אלה עמדות על

 9 יוםל עד וזאת COUNCIL@WATER.GOV.IL :לכתובת ל"בדוא או 1519821-15 פרמס

 .04:11 בשעה ,4102בנובמבר 

 מקרים מעט שבלא, המוצעים השינויים את ללמוד הפרטיים המים מפיקי לכל מציעים אנו

 .הקיים מהחוק משמעותית תפנית בחזקת םינה

 למצוא באתרנו.ניתן  – הפקה היטלי גובה לקביעת הציבור עמדות להשמעת הזמנהאת 

 "איתן צוק" מבצע בתקופת מהדרום תושבים אירוח עבור" המוכרת כמות"ב מים תוספת מתן .5

 צוק" מבצע במהלך "עזה עוטף" מאזור תושבים בביתו שאירח למי מאפשר המים רשות מנהל

 הכמות" במסגרת הנמוך בתעריף מים תוספת לקבל - יום 02 של לתקופה לפחות -" איתן

 ."המוכרת

 אירוח בגין שרק, עזה מרצועת מ"ק 21 של בטווח הכלולים ישובים רשימת מצורפת לתקנה

 .המים תוספת את לקבל ניתן - ישובים מאותם תושבים

  .ל"כנ אירוח על המעיד תצהיר למלא יש ,כן כמו

 .הרשות באתר שפורסם כפי, הפירוט באתרנו,

 

 תמרי, ליורם לפנות ניתן -כולל ביקור בישוב בתיאום מראש  נוספות שאלות בדבר

 yoram@mbtcpa.co.ilאו בדוא"ל  4212512-124לפון: בט

 )תקציר( 4102 אוקטובר -עדכונים בתחום המים 
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