מתן הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות
בהתאם לתקנות  ,קיימות קבוצות באוכלוסייה הזכאיות להנחה במים.
בחודש אפריל  2014פורסמו תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת
הכספים  ,)2014תשע"ד.2014-
מהות ההטבה אשר ניתנת לאוכלוסיות מיוחדות היא הכפלת הכמות המוכרת בתעריף הנמוך לחודש .כל אזרח
זכאי לקבל  3.5מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך ,והזכאים מקבלים תוספת של  3.5מ"ק נוספים לחודש
בתעריף הנמוך ( סה"כ  7מ"ק בחודש בתעריף הנמוך).

להלן רשימת קבוצות האוכלוסייה הזכאיות לקבלת ההטבה בתעריף המים:
( )1זכאי לגמלה לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף  9לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה-
( 1995להלן – חוק הביטוח הלאומי);
()2

זכאי לגמלת נכות כללית לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי ,שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור  70%לפחות;

()3

זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף (224א)(1א) או ( )2לחוק הביטוח הלאומי;

()4

זכאי לקצבת זקנה לפי סעיף  251לחוק הביטוח הלאומי;

זכאי לקצבה מיוחדת לפי תקנות (3ב) או (ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים),
()5
התשל"ט;1978-
()6

זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) ,התש"ע;2010-

()7

זכאי לגמלה לפי סעיף (2א)( )4לחוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א;1980-

זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4א לחוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז 1957-או לתגמול לפי
()8
הכנסה לפי סעיף 4ג 1לחוק האמור;
זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4ג לחוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד 1954-או לתגמול לפי
()9
הכנסה לפי סעיף 4ד לחוק האמור;
( )10זכאי לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב] ,שנקבעה לו נכות בשיעור של
 50%לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ 50%-אך הוא מקבל
תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון;
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( )11זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל ,1970-שנקבעה לו נכות בשיעור של 50%
לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ 50%-אך הוא מקבל תגמול קיום
קבוע לפי הוראות משרד הביטחון;
( )12מי 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;
( )13זכאי לגמלה לפי סעיף (2א)4חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א1980-
( )14זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 2א לחוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז 1957-או
לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג 1לחוק האמור.
( )15זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4ג לחוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד 1954-או
לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ד לחוק האמור.
( )16זכאי לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום)

 ,התשי"ט ,1959-שנקבעה לו

נכות בשיעור של  50%לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת
נכותו נמוכה מ 50%-אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון.
( )17זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל,1970-שנקבעה לו נכות
בשיעור של  50%לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו
נמוכה מ 50%-אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון.

רשימה מפורטת של צרכנים הנכללים בקרב האוכלוסיות הנ"ל (מאגר הזכאים) מועבר באופן אוטומטי ורציף מהמוסד
לביטוח הלאומי ומשרד הבריאות לפי העניין ,לרשות המים ,באופן מאובטח ובכפוף לקיום הוראות חוק חופש המידע.
למען הסר ספק ,אין צורך להעביר לתאגיד את אישורי הזכאות.
אדם אשר אינו כלול במאגר וסבור כי הוא עונה על תנאי הזכאות והנמנה בין קבוצות הזכאים ,עליו לפנות לביטוח
הלאומי או למשרד הבריאות ,לפי העניין ,לבירור דבר זכאותו.
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