עדכונים בתחום המים  -מאי ) 2013תקציר!(
מאי 2013
חוזר מקצועי מספר 50/13
 .1חיוב עבור מים ביתיים בישוב מתוכנן  -התרעה
אנו נדרשים שוב לסאגה זאת ,שככל הנראה רשות המים איננה מוצאת לה פתרון ראוי וצודק.
בעוד כל אזרחי מדינת ישראל משלמים על מים ביתיים על פי קריאת מונה המים  -בישוב מתוכנן
ממשיכים לחייב על פי הקצאה שנתית המחולקת ל 12 -חודשים .כ"פיתוח" של השיטה יש גם
סדר בחיוב החודשי ,זאת בהתאם להנחיות מנהל רשות המים ,כדלקמן:
א .חיוב עבור הכמות הביתית "המוכרת".
ב .חיוב עבור "מטרות קטנות".
ג .חיוב עבור "כל צריכה אחרת" ׁ)מים לבית!(.
ד .חיוב עבור חקלאות )הנחשבת מן הסתם ,אליבא דרשות המים " -מטרה גדולה".(...
אנו מציעים ללקוחותינו לבדוק את חיובי המים החודשיים שלהם מראשית שנה זו ולפעול
להפסקת שיטת החיוב הנוכחית המתמשכת ,שבינה לבין קריאת מדי המים בישוב  -הקשר הוא
)כנראה( מקרי בלבד!
 .2מניות ג' במקורות  -דחייה נוספת להגשת בקשות
כפי שפרסמנו בחוזרנו מאפריל שנה זו  -הייתה אמורה הארכה שניתנה למחזיקי מניות ג'
במקורות )לבקשה לקבלת התמורה עליהן( ,להסתיים ביום  13במאי  .2013בינתיים ,לאחר
שהובהר שרבים לא פנו לממש את זכאותם  -הוחלט על ידי ה"נאמנים" ) משרד עורכי הדין בלטר,
גוט ,אלוני ושות'(  -לתת אורכה נוספת של חודשיים ,עד ליום  15ביולי .2013
אנו ממליצים לכל מי שטרם בדק את זכאותו ,לעשות זאת במהלך פרק הזמן החדש שנקבע .אנו
מציעים את עזרתנו בסיוע לאיתור זכאות והיקפה הכספי לכל פונה.
 .3בג"צ תעריפי מים לבית בישוב מתוכנן
כזכור ,הוגשה עתירה כנגד רשות המים בגין ייקור לא מידתי של המים לצריכה ביתית בישוב
מתוכנן ,החל מראשית  2013בשיעור ממוצע של ) 26%לעומת ייקור של  2.8%בלבד )!( לצרכנים
המתואגדים בתאגידי מים וביוב(.
ממשרד עורכי הדין בלטר ,גוט ,אלוני ושות' )המשרד שעתר בשם נציגי ההתיישבות( נמסר לנו
שהדיון בעתירה נדחה )בפעם השנייה( לבקשת רשות המים ,האמורה להגיש את תשובתה
לעתירה עד ליום  16ביוני .2013
נייחל להצלחתה של העתירה שלטעמנו אין צודקת ממנה!
בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש  -ניתן לפנות ליורם תמרי,
בטלפון 052-2565305 :או בדוא"ל yoram@mbtcpa.co.il

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית באמצעות כתובת הדוא"ל infocpa@mbtcpa.co.il -
לחדשות ועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו www.britcpa.co.il

