
 

 

 

 سلطة المياه

   

 اسئلة واجوبة حول منح ا�فضلية
 

؟  ما معنى ا�فضلية ؟ وعلى ماذا احصل بالضبط. 1  

 

معنى ا$فضلية مضاعفة كمية المياه المعترف فيھا بالتسعيرة المخفضة للشھر ، بمعنى : كل مواطن 
من الحصول  ا$فضليةتمكنك متر مكعب شھريا ً بالتسعيرة المخفضة ،  3.5يستحق الحصول على 

  متر مكعب إضافية شھريا ً بالتسعيرة المخفضة . 3.5على 

 

. كيف بإمكاني ا�ستفسار ھل أنا مستحق ل فضلية ؟ 2  

 

بإمكانك التوجه لمزود المياه المحلي أو لفرع مؤسسة التأمين الوطني وا7ستفسار إذا كان أسمك 
 مشمو7ً في قائمة المستحقين .  

 

 

فاع ا<سرائيلي أو صاحب إعاقة أخرى واسمي غير مسجل في قائمة . أنا معاق جيش الد3
 المستحقين ، لماذا ؟ 

 

وبموجب المعطيات التي قدمتھا  كنيست ،لبعة لاالت الماليةمن قبل  لجنة ُحددت  مجموعات المستحقين 
  . مؤسسة التأمين الوطني

 

 

وعات السكان المستحقين ، لماذا ،  أنا أنتمي لمجمفحصت المعايير لDستحقاق وعلى ما يبدو   .4
 اسمي غير مسجل في قائمة المستحقين ؟ 

 

توجه لفرع التأمين الوطني بمكان التلقينا قائمة المستحقين من مؤسسة التأمين الوطني ، الرجاء 
بشكل رجعي  ا$فضليةفي كل ا$حوال تُمنح سكناك لNستفسار واطلب شملك في قائمة المستحقين .

   ). 2012/7/1قاق الُمحدد ( ولكن ليس قبل من موعد ا7ستح

 

 

. أنا معاق واسمي غير مسجل في قائمة المستحقين ولكن في التأمين الوطني وعدوني بشمل 5
 اسمي بالمستقبل في قائمة المستحقين ، متى سأحصل على ا�فضلية ؟ 

 

مكانك ا7ستفسار إذا كنت ) ، بوقت التعديل بإمة المستحقين مرة كل شھرين ( كما يبدو يتم تعديل قائ
استحقاقك ولكن  دمن يوم تحدي رجعيمسجN ً في القائمة ، بعد ذلك ، ستحصل على ا$فضلية بشكل 

  .12/07/01قبل 

 

 



 

 

تلقي ا�فضلية ، ھل بإمكاني تمثيل المستحق والعمل باسمه ؟ لأنا أمثل مستحق غير مؤھل . 6  

 

في موقع سلطة المياه ، المذكور دات وصاية حسب أو مستن بحوزتك  في حالة وجود مستندات توكيل
والقيام بفعاليات للمستحق الذي تمثله .  ا$فضليةبإمكانك طلب   

 

 

 أرغب بتلقيمسجل في ملف المستحقين ، أنا مسجل في مدينة أ في عنوان معين ، و. أنا مستحق 7

؟ بعنوان آخر في نفس المدينة ، ھل ھذا ممكن  ةا�فضلي  

على طلب   -ھو أو وكيله  –ق اختيار مكان تلقي ا$فضلية بشرط أن يعبئ ويوقع بإمكان المستح
خطي  لنقل ا$فضلية. نص " طلب نقل ا$فضلية لسكان خصوصيين من مستھلك لمستھلك " منشور 

  في موقع سلطة المياه .

 

 

تلقي ب أرغب ولذلك  أنا مستحق لتلقي ا�فضلية في مدينة أ في عنوان � أسكن فيه بعد ،. 8
 استحقاقي في مدينة ب ، ماذا يتوجب علي أن أعمل ؟ 

 

بعد أن تعبئ  من أجل ذلك الرجاء التوجه لمزود المياه في مدينة ب  واطلب منه تلقي استحقاقك .
وتوقع على استمارة " طلب نقل ا$فضلية لسكان خصوصيين من مستھلك لمستھلك" ، سيطلب مزود 

شطب المستحق من سجNته ، بعد ذلك فقط ، زود المياه في المدينة أ م مصادقة المياه في المدينة ب 
  من المنطق ، طبعاً، الحصول على ا$فضلية في عنوان واحد فقط . سيكون باdمكان نقل ا$فضلية . 

 

 

  ؟  ة، كيف بإمكاني الحصول على ا�فضلي. أنا مستحق أعيش في مؤسسة 9

 

بمعنى أن المؤسسة تقدم تقارير أن عنوان سكنك  -باسمك يھا* في حالة تلقت المؤسسة كمية معترف ف
شريطة تعبئة والتوقيع على  ، باسمك أيضاً  المؤسسة على ا$فضليةستحصل  الثابت ھو المؤسسة ،

 استمارة " طلب نقل ا$فضلية لسكان خصوصيين من مستھلك لمستھلك". 
ى أنھا غير معرفة كمكان سكناك بمعن * في حالة عدم حصول المؤسسة على  كمية معترف فيھا ،

مكان نقلھا .ولن يكون باd باسمك  ا$فضلية الثابت ، عندھا لن تحصل المؤسسة على   

  . سكنك المعدل في سجNت المزودتعطى ا$فضلية في عنوان  

 

 

 

 ؟من خDل الفاتورة المياه ، كيف بإمكاني رؤية ا�فضلية  فاتورةوتلقيت ل فضلية  . أنا مستحق 10
  

 

مزودو المياه ملزمون بتطبيق ا$فضلية مقابل المياه المستھلكة من تاريخ  12/11/30* لغاية يوم 
في  وتُشمل  في موعد أبكر ، تظھر ا$فضلية ا$فضليةمزود المياه  تطبيق، في حالة  12/07/01

موعد تحديد بشكل رجعي من  ا$فضليةبتاريخ أبكر .ولكن ، وفي كل ا$حوال تُمنح المياه  فاتورة
  ا7ستحقاق .



 

 

 

 

11�؟  متر مكعب للشھر ، لماذا  3.5 نفضلية ، ولكن أقل م. أنا مستحق وحصلت على ا  

 

تمنح ا$فضلية  مقابل ا7ستھNك الفعلي بعد الكمية المعترف فيھا للعائلة ( تُحسب بموجب عدد 
  01.07.2012ة من يوم متر مكعب لشھرين )، تمنح ا$فضلي 7ا$فراد المسجل في العائلة ضرب 

في الفاتورة نفسھا يظھر سطر منفرد يوضح كمية المياه ع أيام ا7لتزام الدوري . ووبشكل نسبي لمجم
  بالسعر المخفض في نطاق ا$فضلية .

 

 

  لماذا � تُنشر كل قائمة المستحقين �طDع الجمھور ؟ .12

 

ون حماية الخصوصية ، لذلك 7 يمكن المعلومات في ھذه القائمة ، معلومات حساسة وتخضع لقان
  كشف ھذه المعلومات للجمھور إ7 للھيئات المخولة فقط .

 

 

. ھل بإمكاني الحصول على كمية معترف فيھا " عادية " بعنوان واحد وا�فضلية في عنوان 13
 آخر ؟ 

 

ا$فضلية  في مكان السكن ، فيه أنت ( مستحق ) حسب التقارير والسجNت ،  ھدفتُمنح ا$فضلية 
تمكينك من استھNك كمية مياه إضافية بالسعر المخفض بسبب احتياجاتك الخاصة . لذلك ، 7 توجد 

ا$فضلية وعنوان الحصول على الكمية المعترف فيھا " العادية "  تلقيإمكانية للفصل بين عنوان 
  الخاصة بك .

 

. أمثلة با�رقام : 14  

  نى ا$فضلية بكميات معينة ، في مكان سكن المستحقين. أمامك عدة أمثلة با$رقام لتجسيد مع

 

المجموع الكلي  مNحظات 
لكمية المياه 

المعترف فيھا 
بالتسعيرة 

المخفضة ( يشمل 
 ا$فضلية ) 

عدد المستحقين 
الساكنين في 

 العنوان 

كمية المياه 
المعترف فيھا 

بالتسعيرة 
المخفضة ( بدون 

 ا$فضلية )

عدد المستھلكين 
ين في الساكن

 العنوان 

يحصل المستحق 
متر  14على 

متر  7مكعب بدل 
 مكعب 

متر مكعب  21
 لشھرين 

متر مكعب  14 1
 لشھرين 

2 

يحصل المستحق 
متر  14على 

متر  7مكعب بدل 

متر مكعب  28
 لشھرين 

متر مكعب  21 1
 لشھرين 

3 



 

 

 مكعب

يحصل كل 
 14لمستحق على 

 7متر مكعب بدل 

 متر مكعب

متر مكعب  42
رين لشھ  

متر مكعب  28 2
 لشھرين 
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