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$DN2$עודפת $DN2$יחל בצריכה מעל 32מ׳׳קלחודשיים
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התושבים" ,כך אמר השבוע ערדשאול תמנו,
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$DN2$יתוקצבו$DN2$
 $DN2$הצריכה העודפת של המיםבישראל.
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שיים
יולי ועד סוף
ממשלת ישראל שלפיה מחודש
מ׳׳ק נוספים .עודהוחלט כי אם החורף הקתב
שנת  2010יחויבו משקי המים במדינתישראל
ההיטל בשנת 2010
יבוטל
יהיה ברוך גשמים,
בהיטל מחסור בסך  28שקל נוספים לכל מ״ק
$DN2$נצטרך$DN2$להתעסק בגבייתההיטל בעבור המדינה.
עויד תמנה ׳לא התכוונתילעבור לסדר
טרך
בעבור צריכת מיםהעולה על  30מ״ק בחוד־
$TS1$בחודשיים$TS1$.
שיים.
יכולתנו
אני רקיכוללהבטיח שנעשה ככל
היום כאשר על תושבי נס ציונה ואזרחי המ־
$TS1$המדינה$TS1$
ודשיים $DN2$.עם היוודע רוע הגזירה ,החלעו״ד שאול
$DN2$המדינה$DN2$הוטל מס עקיף ללא כלהיגיון .היה נכח להעניק את מיטב השירותללקוחות מי ציונה.
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רומנו,יו״רדירקטוריון מיציונה
לגלות אודך רוח״.
לשנות את החלטת הממשלה בנוגע להיטל
יו״ר הפורום הארצי של תאגידי המים,לבדוק
אני מבקשמכל התושבים
את חוקיות ההחלטה והחללפעול במישור
לבסוף.
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