תושבים יקרים,

א .בתאריך  41.2.4.82פרסמה רשות המים הגדרות חדשות לזכאים לתשלום מופחת
לכמות מים נוספת.
ב .נזכירכם כי מדובר ברשימה סגורה ,שלתאגיד אין יכולת לשנותה .התאגיד מקבל את שמות
הזכאים מהביטוח הלאומי או מרשות המים ,ואינו רשאי לכלול בה תושבים הפונים אליו .לכן-
אם אתם סבורים שמגיעה לכם הטבה ולא קיבלתם אותה עד היום ,נא פנו לגוף הרלוונטי
המטפל בכם בנושא זה לבירור.
ג .הזכאים המפורסמים בסעיפים מטה ,זכאים לתשלום מופחת עבור כמות מים נוספת על זו
המוכרת בחוק (בחוק מוכרת רק כמות של  5.3קוב לאדם בחודש בתשלום מופחת).
ד .מועד הזכאות להטבה :לפי התקנות ,מועד הזכאות להטבה ,יהיה בהתאם לקביעת הגוף
המחליט אך לא לפני . 11111/
מימון התשלום המופחת לצרכן זכאי -יעשה מתקציב המדינה ויועבר לתאגיד בכל שנה,
בכפוף למסירת דיווח על מימוש הזכאות אצל הזכאים לתשלום המופחת.
ה .פניה של "הגוף המרכז" לזכאים לוודא שאינם מסרבים להעברת מידע לרשות המים
ולתאגיד :על פי תקנות ,המוסד לביטוח לאומי ,משרד הבריאות ,משרד הביטחון או הרשות
לזכויות ניצולי שואה ,לפי העניין יודיעו בכתב לזכאי על זכאותו לתשלום מופחת ,וכי מימוש
זכאותו כאמור מותנה בהעברת מידע בעניינו לפי התקנות לרשות המים ולחברה שכתובת
מגוריו של הזכאי מצויה בתחומה..
בהודעה כאמור יציין הגוף המרכז כי אם הזכאי מסרב להעברת המידע לגביו ,על הזכאי
להודיע לו על כך בתוך  53ימים ואם לא יעשה כן ,יועבר המידע לרשות המים וממנה
לתאגיד.
ו.

העברת מידע מרשות המים לתאגיד בדבר הזכאים :על פי התקנות ,קיבלה רשות המים
פרטי מידע על זכאים ,תעביר לכל חברה (תאגיד) את פרטי המידע של כל זכאי שכתובת
מגוריו מצויה בתחומה.

ז .ביטול הטבה ומחיקת נתונים של זכאים שסירבו להעברת מידע .על פי התקנות ,אם
הודיע זכאי לגוף מרכז שממנו קיבל הודעה על סירובו להעברת מידע ,או לאחר חלוף 53
הימים ,יעביר הגוף המרכז לרשות המים הודעה על הסירוב להעברת המידע .קיבלה רשות
המים הודעה כאמור ,תעביר את ההודעה לחברה (תאגיד) שבתחומה מצויה כתובת מגוריו
של הזכאי ותמחק את פרטי הזכאי שסירב להעברת המידע .קיבלה חברה הודעה כאמור,
תבטל את מתן ההטבה לפי התקנות לזכאי ממועד קבלת ההודעה ,ותמחק את הפרטים
לגבי הזכאי שקיבלה מרשות המים ,בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ  5ימי עבודה ממועד
קבלת ההודעה.

ח .ז .נקיטת אמצעים לאבטחת מידע :על פי התקנות ,רשות המים והחברה ינקטו את כל
האמצעים הדרושים לאבטחת המידע שהם מקבלים לפי תקנה זו ולשמירת סודיות המידע
בהתאם להוראות לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א . 181

להלן הגדרות החוק ורשימת הזכאים:
א .הקריטריונים לזכאים פורסמו ברשומות תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים
להפחתה בתשלום לשנת הכספים  ,)431/תשע"ד  , 431/סוגי זכאים לתשלום מופחת בעד כמות
מים נוספת על הכמות המוכרת.
ב .על פי סעיף  1א לתקנות ,צרכן שמתקיים בו ,או באחת מהנפשות המתגוררות ביחידת הדיור שבה
הוא מתגורר ,אחד מהמפורטים להלן ,זכאי ,במהלך שנת הכספים החל מינואר  , 431/לתשלום
מופחת בעד כמות מים נוספת על הכמות המוכרת ,שלא תעלה על  7מ"ק לחודשיים לכל זכאי ,בגובה
התעריף שנקבע לכמות מוכרת .
מדובר ברשימה סגורה הכוללת את המוטבים הבאים :
 .1זכאי לגמלה לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף  1לחוק הביטוח הלאומי [ נוסח
משולב] ,התשנ"ה .1113
 .4זכאי לגמלת נכות כללית לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי ,שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור
 73%לפחות.
 .5זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף ( 44/א1א) או ( ) 4לחוק הביטוח הלאומי.
 ./זכאי לקצבת זקנה לפי סעיף  431לחוק הביטוח הלאומי.
 .3זכאי לקצבה מיוחדת לפי תקנות (5ב או ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים
מיוחדים) ,התשל"ט . 1178
 . 6זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) ,התש"ע .4313
 .7זכאי לגמלה לפי סעיף ( 4א) ( )/לחוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א .1183
 . 8זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף /א לחוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז  1137או
לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף /ג 1לחוק האמור.
 .1זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף /ג לחוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד  113/או
לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף /ד לחוק האמור.
 .13זכאי לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט [ 1131נוסח משולב] ,שנקבעה לו נכות
בשיעור של  33%לפחות לפי החוק האמור ,או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה
מ  33%אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון.
 . 11זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל  ,1173שנקבעה לו נכות בשיעור
של  33%לפחות לפי החוק האמור ,או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ 33%
אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון.

 . 14מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות ,החליט ,לאחר שיידע את הממונה על התקציבים
במשרד האוצר ,כי בשל סיבות רפואיות או בשל התקיימותן של נסיבות מיוחדות ,הוא צורך כמות מים
חריגה.
החלטות למתן ההטבה או סירוב לתתה יפורסמו באתר משרד הבריאות ובאתר רשות המים ,אך
בלא פרטים שיאפשרו את זיהוי מבקש ההטבה.
 .15צרכן שהיה זכאי להטבה זו לפי כל דין ערב תחילתן של התקנות וממשיכים להתקיים בו התנאים
שבשלהם היה זכאי להטבה.
יודגש כי ההטבה תינתן בכפוף לתנאים הבאים ולמגבלות בדבר כמויות המים לפי תקנות.

