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מתו תקנות תאגידי מי וביוב )אמות מידה ורשימת זכאי להפחתה בתשלו
לשנת הכספי  ,(2014תשע"ד *2014
)א( צרכ #שמתקיי בו ,או באחת מהנפשות המתגוררות ביחידת הדיור,
.1
שבה הוא מתגורר ,אחד מהמפורטי להל ,#זכאי ,במהל שנת הכספי ,2014
לתשלו מופחת בעד כמות מי נוספת על הכמות המוכרת ,שלא תעלה על 3.5
מ"ק לחודש לכל זכאי ,בגובה התערי& שנקבע לכמות מוכרת )להל – #ההטבה(:
) (1זכאי לגמלה לפי ההסכ בדבר גמלת ניידות שנער לפי סעי& 9
לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה ) 1995להל – #חוק
הביטוח הלאומי(;
) (2זכאי לגמלת נכות כללית לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי,
שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור  70%לפחות;
) (3זכאי לגמלת סיעוד לפי סעי& )224א()1א( או ) (2לחוק הביטוח
הלאומי;
) (4זכאי לקצבת זקנה לפי סעי&  251לחוק הביטוח הלאומי;
) (5זכאי לקצבה מיוחדת לפי תקנות )3ב( או )ג( לתקנות הביטוח
הלאומי )ביטוח נכות( )מת #שירותי מיוחדי( ,התשל"ט ;1978
) (6זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה( ,התש"ע
;2010
) (7זכאי לגמלה לפי סעי& )2א() (4לחוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א
;1980
) (8זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעי& 4א לחוק נכי רדיפות
הנאצי ,התשי"ז  1957או לתגמול לפי הכנסה לפי סעי& 4ג 1לחוק
האמור;
) (9זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעי& 4ג לחוק נכי המלחמה
בנאצי ,התשי"ד  1954או לתגמול לפי הכנסה לפי סעי& 4ד לחוק
האמור;
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) (10זכאי לתגמול לפי חוק הנכי )תגמולי ושיקו( ,התשי"ט 1959
]נוסח משולב[ ,שנקבעה לו נכות בשיעור של  50%לפחות לפי החוק
האמור או צרכ #הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ
 50%א הוא מקבל תגמול קיו קבוע לפי הוראות משרד הביטחו;#
) (11זכאי לתגמול לפי חוק התגמולי לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל
 ,1970שנקבעה לו נכות בשיעור של  50%לפחות לפי החוק האמור או
צרכ #הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ  50%א הוא
מקבל תגמול קיו קבוע לפי הוראות משרד הביטחו;#
) (12מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות ,החליט ,לאחר שיידע את
הממונה על התקציבי במשרד האוצר ,כי בשל סיבות רפואיות או
בשל התקיימות #של נסיבות מיוחדות ,הוא צור כמות מי חריגה;
החלטות למת #ההטבה או סירוב לתתה יפורסמו באתר משרד
הבריאות ובאתר רשות המי ,א בלא פרטי שיאפשרו את זיהוי
מבקש ההטבה;
) (13צרכ #שהיה זכאי להטבה זו לפי כל די #ערב תחילת #של התקנות
וממשיכי להתקיי בו התנאי שבשלה היה זכאי להטבה.
)ב( מועד הזכאות להטבה ,יהיה כמפורט להל ,#א לא לפני תחילת
השנה:
) (1מת #הטבה לפי תקנת משנה )א() (1עד ) (11תהיה ממועד הזכאות
לקצבה או הגמלה האמורה בסעי& ,לפי העניי;#
) (2מת #הטבה לפי תקנת משנה )א() (12תהיה מ #המועד שבו נדרשה
לזכאי צריכת מי חריגה ,לפי החלטת המנהל הכללי של משרד
הבריאות.
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