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  2013 ברמדצ  

  107/13פר חוזר מקצועי מס  

    2014 -ל המים  הקצאות .1
 בחוברת כמופיע ,מים הרבה ךכל כ עם נעשה מה "לאחרונה אותנו שואלים מלקוחותינו רבים

 משרד החקלאות פרסם את לאחרונה, ובכן ".החקלאות משרד יל ידע לאחרונה שפורסמה
 סוגי לכל החקלאי לצרכן להקצאה המקסימום כמות עדכון -  לחקלאות למים ההקצאה תקרת"

שיטה זו  .1משופר -" חזני דוח "על בעיקרה המבוססת לשיטה מעבר, היא שמשמעותה, "המים
  .)89 מכסות (היום עד נהוגה שהייתה מזו בתכלית השונה הקצאה תשיטהינה 

  :הקרובה השנה לקראת בנדון עקרוניים דברים שני לומר כיום כבר ניתן
 2013 -ב שהייתה ק"מלמ 530 במקום (שפירים במים לחקלאות 10% -כ של מים תוספת •

  ).הארצית במערכת ק"מלמ 585 על 2014 -ב ההקצאה תעמוד -
הקולחין  ,"זמנים"כ מוגדרים שחלקם ,בקולחין רב שימוש קיים בהם רבים ישוביםב •

  .המרה לגביהם שבוצעה) אוטומטית כמעט (להם שתוכר לאחר וזאת ,לקבועים יהפכו

 ישובו/באגודתו שיבוצעו השינויים פרטי את לבדוק ייןשמעונ מי לכל מציעים אנו, זה לעניין
  .זה תחום על הממונה, המים ברשות שוורץ דליה' גב עם להיפגש

  )!חשוב( המים שנת סוף לקראת .2
  :המים לרשות ולשלוח למלא חובה אותם טפסים שני שקיימים נוספת פעם מוזכר

 1 ליום נכון - בישוב קבע דרך המתגוררות הנפשות של הכולל המספר על דיווח - האחד •
 .2014 לשנת המוכרת הכמות קביעת לצורך - 2013באוקטובר 

 נשלח לא הוא אם אך, המים לרשות האחרון בנובמבר להגיע אמור כבר היה זה טופס
  .בדחיפות - באיחור אם גם להעבירו יש, כלשהי מסיבה

, הישוב וךבת במים השימושים את המפרט, השנה בסוף ממלאים אותו טופס - השני •
 ."מדידה הפרדת שעשו מתוכננים ליישובים דיווח טופס" מופיע בכותרתו כאשר
 וטופס נוסף כמלאה הוכרה ליישוב ההפרדה בו  טופס:טפסים סוגי 2 קיימים זה לעניין
  .בחלקה רק הוכרה לישוב ההפרדה כאשר
 יל ידע נקנסו - תקין באופן זה טופס מילאו שלא ישובים - האחרונות השנים מניסיון
  .הטופס במילוי לסייע מוכנים אנו !אפילו זאת שיידעו מבלי המים רשות

  

 או, השנתי המנוי על ולחתם להמשיך שמעוניין מי כל .2013 לשנת האחרון הינו זה חוזר, ולסיום
  .לכתובתנו ההנחיות יפל ע ולשלחו ב"המצ הספח את למלא מתבקש - למנויינו להצטרף

  !םוגשו קר חורף המשך בברכת

  ,ליורם תמרי לפנות ניתן -כולל ביקור בישוב בתיאום מראש  נוספות שאלות בדבר
  il.co.mbtcpa@yoramל " או בדוא2565305-052: לפוןבט
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  )ן שניעדכו( 2013  דצמבר-עדכונים בתחום המים 
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 לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות הרבות כי נמשיך, שמחים לעדכנכםאנו 
   . בשינוייםנכם בכדי לעדכעל היבטיו השוניםהפוקדות את משק המים 

עלות המינוי השנתי לחוזרים המקצועיים בתחום המים , לתשומת ליבכם
  .מ כחוק"ספת מעח בתו"ש 400 על 2014המופצים על ידינו תעמוד בשנת 

 -המעוניינים להמשיך ולקבל את חוזרי המים או מצטרפים חדשים למינוי 
כ "סה(מ כחוק "ח בתוספת מע" ש400ס "מתבקשים להעביר אלינו המחאה ע

  .10/1/14עד ליום ) ח" ש472לתשלום 

 ולשולחה מ"מבט ייעוץ כלכלי ומיסוי בע לפקודת את ההמחאה יש לרשום
, 61570 אביב תל, 57008. ד.ת, 2 ומגדל חומה ובחרלמשרדי מבט יועצים ב

 .נירה רשף לידי

להעבירם ולהלן למלא את הפרטים יש , בכדי להבטיח את קבלת החוזרים
  il.co.mbtcpa@etitל " או לדוא6382815-03לפקס מספר 

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

  2014מנוי לחוזרים בתחום המים לשנת 
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