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 .1מניות ג' במקורות
בחוזרנו מספר  ,79/12מאוגוסט השנה ,התייחסנו לסוגיית הסכם הפשרה אליו הגיעו המדינה
ומשרדי עורכי הדין בלטר ,גוט אלוני ושות' וליפא מאיר ושות' ,בעניין מניות ג' במקורות.
לאחר התדיינות משפטית ממושכת )מעל  15שנים( ,התקבלה פשרה לפיה תשלם המדינה
למחזיקי ומבקשי המניות מסוג ג' כ 96 -מיליון ש"ח .הנאמן ,האמור להעביר את הסכומים לזכאים
להם ,הינו משרד עורכי הדין בלטר ,גוט אלוני ושות'.
כפי שנמסר לנו ממשרד עורכי הדין בלטר ,גוט אלוני ושות' בית המשפט אמור לאשר סופית את
הסכם הפשרה בקרוב מאוד ואז יוכלו בעלי ומבקשי המניות לקבל את כספם .כאמור ,באמצעות
הנאמן.
נעדכן וננחה אתכם באופן מידי בכל התפתחות.
 .2תוכניות רשות המים לראשית 2013
לקראת שנת המים הבאה ) 1בינואר  ,(2013פרסמה רשות המים סידרת הודעות בדבר שימועים
במגוון נושאים ,שעיקרם ייקור תעריפי המים לשימושים שונים ,שינויים דרסטיים בכללי המים,
כללי תאגידי מים וביוב ,היטל הפקה ועוד.
בין השאר ,כעולה מפרסומים אלו ,ניתן לזהות מגמה של הרשות להשתלט על אגודות
והתארגנויות פרטיות של חקלאים  -בעיקר של אגודות המספקות מי קולחין )זאת באמצעות
דרישה לדיווחים תקופתיים וכפיית תקנות דרקוניות חדשות ,שבלא מעט מהן הן נראות משוללות
כל סבירות וצורך אמיתי  -לא לרשות המים עצמה ולא לאגודות(.
טוב עושה ,לדעתנו ,רשם האגודות השיתופיות ,שהחליט לבדוק את התנהלותה של רשות המים
בעניין.
 .3דוחות שימוש במים לסוף שנת 2012
מוזכר בזאת לכל קוראינו ולקוחותינו להכין דוחות שימוש במים לסוף שנת  .2012יודגש ,כי על
פי נוהל הרשות למים יש להעביר את הדוחות עד חודש פברואר  .2013למי שטרם ק יבל טופס
ייעודי לכך  -מומלץ לפנות לאגף אסדרה ברשות המים.
בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש  -ניתן לפנות ליורם תמרי,
בטלפון 052-2565305 :או בדוא"ל yoram@mbt.org.il

נאחל ונייחל לסיום הלוחמה בדרום ושקט לכל יישובינו
תקציר זה נשלח לכל הלקוחות והמנויים שטרם שילמו את דמי המנוי השנתי על סך 300
ש"ח בתוספת מע"מ )סה"כ לתשלום  348ש"ח(  -לשנת .2012

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה האלקטרונית באמצעות כתובת הדוא"ל britinfo@brit.org.il -
לחדשות ועדכונים נוספים גלשו לאתר הבית שלנו www.brit.org.il

