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 .1מניות ג' במקורות הארכת מועד לטיפול
לתשומת לב מחזיקי ומבקשי מניות ג' של מקורות שטרם טיפלו בעניינים :במסגרת הסכם פשרה
שנחתם לפני מספר חודשים  -יכולים מחזיקי ומבקשי המניות הללו לפדות את אחזקותיהם
בתמורה של  0.1ש"ח למניה .על פי החלטת בית המשפט ניתן היה לממש את הזכאות עד ליום
 28בינואר .2013
עקב פניות רבות של גופים ,מוסדות וישובים שלא הספיקו לטפל בעניינם  -התקבלה החלטה על
הארכת מועד של  45ימים .המועד החדש נקבע ליום  14במרץ .2013
לבירור הזכאות ,יש להיכנס לאתר של חברת מקורות .בעמוד הראשון של האתר ,בצד שמאל
למטה מופיע כיתוב" :רשימה ראשונית לפי הסכם הפשרה בת.א  2376/00בבית המשפט המחוזי
בירושלים"  -טפסים להורדה:
• הודעה על הסכם הפשרה.
• רשימה ראשונית של חברי הקבוצה )מחזיקים ,מבקשים ומוותרים(.
• טפסים למילוי.
אנו ממליצים לכל מי שטרם בדק את זכאותו לבדוק אותה )בקובץ ב'  -רשימת הזכאים(.
חשוב ,יש לבדוק בשתי רשימות " :מבקשי" ו"מחזיקי" מניות )הזכאות בשתי ההגדרות זהה 0.1 -
ש"ח למניה(.
אם מצאת את שמו של יישובך  -יש לטפל במילוי הטפסים .משרדנו ערוך לסייע לכל המעוניין
בכך.
 .2דיווחים לרשות המים על הקצאה וצריכה ב2012 -
בשל שינויים אותם הכניסה רשות המים לגבי ספקים וצרכנים של מים במהלך  - 2012חלה חובת
דיווח של הישובים המתוכננים על צריכת המים שלהם בשנת  ,2012וזאת עד ליום  15בפברואר
.2013
את הטפסים החדשים ניתן להוריד באתר רשות המים ,בדף הפותח תחת הכותרת "צריכה
ואספקה" מתחת לכותרת )כחולה( "דיווח ישובים מתוכננים" .הטפסים הרלבנטיים הם שני
התחתונים ,המופיעים באייקונים ירוקים.
ניתן לקבל סיוע והבהרות מחברת "סיסטם" )שהחליפה את רשות שמורות הטבע(,
בטלפון  ,04-8400363פקס.04-8400364 .
כאמור ,יש להשלים את הדיווח עד ליום  15בפברואר  2013ולוודא הגעתו בטלפון:
 03-6369650או .03-6369655
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 .3תיקון תעריף
בחוזרנו האחרון ,בטבלת התעריפים החדשים לשנת  ,2013נכתב שהתעריף למים לתעשייה,
לספק שאינו חברה )שאינו תאגיד מים וביוב לפי חוק תאגיד מים וביוב(  -הוא  4.364ש"ח /מ"ק4 .
ימים לאחר פרסום תעריף זה ,פרסמה רשות המים תעריף חדש ,למים אלה  4.863 -ש" ח/מ"ק,
וזאת ללא כל התנצלות ,הסבר או הבהרה.
אנו סבורים שהתנהלות שכזאת ראויה לביקורת והוקעה ,ויש רק לקוות שמקרה מעין זה ,לא
יישנה.

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

חוזר זה הינו השני לשנת  ,2013והוא מופץ לכל מיודעינו מאשתקד  -בין אם שילמו בגין
החוזר החדש ובין אם לאו.
החל מהחודש הבא יישלחו העדכונים בתחום המים רק למי ששילם עבור שנת  ,2013או
שיעש ה זאת עד ליום  5בפברואר .2013

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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