עדכונים בתחום המים  -דצמבר ) 2012תקציר בלבד!(
דצ מבר 2012
חוזר מקצועי מס פר 112/12
 .1מניות ג' במקורות
החל מאתמול ,ה 11 -לדצמבר  ,2012מתפרסם באתר של חברת מקורות כל המיידע הרלבנטי
בסוגיית מניות ג' של החברה ,הנמצאות בידי הציבור ,וכן הנחיות כיצד לממש את הזכאות
הכספית עליהן.
המידע באתר כולל ,בין היתר ,את הפרטים הבאים:
• הודעה על הסכם הפשרה )בדבר רכישת המניות על יד י הממשלה(.
• רשימה ראשונית של חברי קבוצת מחזיקי ומבקשי המניות.
• טפסים למילוי )לקבלת התמורה הכספית(.
משרדנו מוכן לסייע בהליך זה  -למי שיפנה לקבלת סיוע.
 .2ייקור המים הצפוי ב 1-לינואר 2013
מועצת רשות המים אישרה בישיבתה האחרונה ביום  6בדצמבר  2012שורה של התייקרויות
לסוגי מים שונים למרבית מטרות הצריכה ,החל מראשית השנה הבאה.
יש לציין שההתייקרויות אושרו כמעט במלואן ,חרף הערתו התקיפה  -לפני כחודש  -של מבקר
המדינה כנגד ההתייקרויות הצפויות ,שלחלקן לפחות אין הצדקה עניינית.
יצוין ,כי לגבי שתי סוגיות מרכזיות ,הקשורות לישובים החקלאיים המתוכננים  -טרם התקבלו
החלטות סופיות :הכוונה לייקר את הקולחין השניוניים לשימוש חקלאי באספקה מ מקורות וייקור
של המים לצריכה ביתית בישובים מתוכננים.
ככל הידוע לנו ,אם יאושרו תעריפים אלו בישיבתה הקרובה של מועצת הרשות בשבוע הבא
)בתאריך  - (20.12יש בכוונת התאחדות חקלאי ישראל ,על כל מרכיביה  -לעתור לבג"צ על
הפלייה בוטה של המגזר ההתיישבותי לעומת האחרים בכל הנוגע לתעריפי המים הביתיים מחד
– וייקור הזוי וחסר כל פרופורציות בתעריפי הקולחין ,המעמיד בספק את הכדאיות הכלכלית
בשימוש במים אלה ,מאידך.
אנחנו נפרסם את ההחלטות של מועצת הרשות וההתפתחויות שיהיו בעטיין  -בעוד כ 10 -ימים,
עם היודע תוצאות הדיונים.
בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש  -ניתן לפנות ליורם תמרי,
בטלפון 052-2565305 :או בדוא"ל yoram@mbt.org.il

לוט  -מינוי לחוזרים בתחום המים לשנת 2013
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מנוי לחוזרים בתחום המים לשנת 2013
אנו שמחים לעדכנכם ,כי נמשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות הרבות
הפוקדות את משק המים ומדיניות התעריפים בכדי לעדכנכם בשינויים וזאת
באמצעות חוזרים חודשיים.
עלות המינוי השנתי לחוזרים המקצועיים בתחום המים תעמוד בשנת 2013
על  350ש"ח  +מע"מ.
המעוניינים להמשיך ולקבל את חוזרי המים ,או מצטרפים חדשים למינוי -
מתבקשים להעביר אלינו המחאה ע"ס  350ש"ח  +מע"מ כחוק )סה"כ 409.5
ש"ח( עד ליום  ,10/1/13לפקודת מבט ייעוץ כלכלי ומיסוי בע"מ.
הכתובת למשלוח ההמחאה:
רח' חומה ומגדל  ,2ת.ד ,57008 .תל אביב  ,61570לידי נירה רשף.
בנוסף ,בכדי להבטיח את קבלת החוזרים ,יש למלא את הפרטים להלן
ולהעבירם לפקס מספר  03-6382815או לדוא"ל etit@mbt.org.il

שם משפחה ופרטי
קיבוץ  /מושב /ארגון
כתובת דוא"ל )בכתב ברור(
טלפון לבירורים
חתימה וחותמת
בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות אלינו:
אלון ראובני 052-4771747
יורם תמרי 052-2565305
03-6382832
נרי אולמן
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