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  ז' תמוז תשע"ב רביעי  יו� 
  2012יוני,  27

  
  
  

  בתעריפי המי� לאוכלוסיות מיוחדותהטבות מת� ל תמיכותלמתווה עקרונות 
  

  רקע

בי� גורמי נדו� בשני� האחרונות  מיוחדותמת� הנחות בתעריפי המי� לקבוצות אוכלוסייה 

תקציב ייעודי למטרה זו בס   על ידי משרד האוצר לאחרונה אושר הממשלה השוני� והכנסת,

  .2012מלש"ח לשנת  42כולל של 

  

 ,2012באפריל,  2הקבוצות הזכאיות לתמיכה הוגדרו בהחלטת ועדת הכספי� של הכנסת מיו� 

   .�רשות המיהאינטרנט של באתר  מפורס�שהעתקה 

  

כמות מי�  על ידי מת� ,הטבהאת ה יתנו )"הספק/ספקי המי�" %(להל� ספקי המי� המורשי�

(כמות מוזל בתערי( מ"ק לחודש  3.5עד של  יחידת דיורב נפש לאותהעל הכמות המוכרת נוספת 

   ).ההטבה %(להל� הזכאי� תשנכללי� בקבוצות אוכלוסיימי  של מוכרת) בחשבו� המי�

  

ספק המי� יקבל את חלקו היחסי מכספי התמיכות שאושרו בתקציב האמור, בשי� לב לכמויות 

יבטא את ההפרש שבי� התערי(  לספק המי� לצרכני� הזכאי�. התשלו�בפועל המי� שסיפק 

   .לתערי( רכישת המי� על ידי הספק המופחת

  

 .מועד תחילת ההטבה) %(להל� 2012ביולי  1החל מיו� שנמדדו מי�  תוצריכ תינת� בגי� ההטבה

למת� ההטבה בחשבו� הראשו� שלאחר כניסת ההטבה ספיק להיער  ספק מי� שלא יע� זאת, 

ובלבד שידאג  ,לכל המאוחר 30.11.2012עד  להעמיד הטבה זו לצרכ� רשאי יהיה ,לתוקפה

  את הזכאי� בתחומו החל ממועד תחילת ההטבה. לזכות למפרע

  

 �  המפורטי� להל�:לעקרונות בהתא� יתבצע  ההטבות בתעריפי המי�מת

  

  קבוצות אוכלוסיית הזכאי�

כוללת את  ,קבוצת הזכאי� למת� ההטבה, שנקבעה בהחלטת ועדת הכספי�  .א

 :*הבאותהאוכלוסיות קבוצות 
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לחוק הביטוח  251מקבל קצבת זקנה לפי הוראות סעי(   )1(    

חוק הביטוח  –(בסעי( זה  1995–הלאומי [נוסח חדש], התשנ"ה

  הלאומי); 

לפחות לפי חוק הביטוח  150%מקבל גמלת סיעוד בשיעור של   )2(    

  הלאומי;

  מקבל גמלת שירותי� מיוחדי� לפי חוק הביטוח הלאומי;  )3(    

מקבל קצבת נכות כללית שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של   )4(    

  לפחות לפי חוק הביטוח הלאומי; 70%

  ניידות לפי חוק הביטוח הלאומי;מקבל קצבת   )5(    

  מקבל גמלת ילד נכה לפי חוק הביטוח הלאומי  )6(    

זכאי� שמשרד הבריאות קבע את זכאות� בשל סיבות   )7(    

  רפואיות או בשל התקיימות� של נסיבות מיוחדות.

*     .� יתכנו שינויי� לפי הודעה שתתקבל מועדת הכספי� בעני

יודגש כי מדובר בהטבה אחת לכל זכאי ג� א� הופיע ביותר מקבוצת זכאי�     *

  אחת. 

  

  העברת רשימת הזכאי� לרשות המי�

/ המאגר  %(להל� הנכללי� בקרב האוכלוסיות הנ"ל צרכני� רשימה מפורטת של   .ב

תועבר על ידי המוסד לביטוח הלאומי ומשרד הבריאות לפי ) מאגר הזכאי�

ותכלול את הפרטי� הבאי�: מספר תעודת זהות, ש� פרטי, העני�, לרשות המי�, 

ש� משפחה, כתובת מגורי� על פי מרש� האוכלוסי� (שדות נפרדי� לסמל 

עבור  ;היישוב, ש� היישוב, הרחוב, מס' בית, מס' דירה), מועד תחילת הזכאות

לרשות המי� בכפו( ועבר מאגר זה יילד נכה יפורט ש� ההורה ותעודת הזהות. 

%הפרטיות התשמ"א וחוק הגנת 1998–חוק חופש המידע תשנ"ח הוראות לקיו� 

1981 � חוק הגנת הפרטיות וחוק חופש המידע /החוקי�) %(להל
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 גישה למאגר הזכאי�

ספקי המי� ל ותאפשר גישה, באופ� מאובטח המאגראת  קבלתרשות המי�   .ג

בכפו( להוראות חוק הגנת הפרטיות וחוק  לרשימת הזכאי� המצויי� בתחומ�

באמצעות אתר  לספקי המי� רשות המי� תדאג לחשיפת המאגר. חופש המידע 

ספקי�  .")אתר האינטרנט השיתופי"/ "האתר" %(להל� מאובטח אינטרנט

החייבות בתיאגוד וטר�  רשויות מקומיותאו תאגידי מי� וביוב  שהינ� גדולי�

יקבלו גישה לעיו� הספקי� הגדולי�)  –(להל�  התאגדו וכל עוד לא התאגדו

ואילו יתר ספקי המי� יקבלו באתר האינטרנט השיתופי, במאגר הזכאי� כולו 

, לצור  מת� רשימת הזכאי� המתגוררי� בתחומ� בלבדאת רשות המי� מ

 . יתר הספקי�) %(להל�כמפורט בסעי( ו' להל�  ההטבה

שמירת המידע שבמאגר  רבדבהספקי� הגדולי�, לאחר שחתמו על הצהרה   .ד

לכניסה לאתר ולשימוש בו כדי� על ידי מי שהורשו לכ  בלבד, יקבלו קוד גישה 

ויורשו לעיי� בו ולזהות מתוכו את הזכאי� האינטרנט השיתופי בו מופיע המאגר 

  בתחומ�.

כמופיע  זכאי�לכתובת ה בדואר מכתבי� 30.7.2012רשות המי� תשלח עד ליו�   .ה

המתגוררי� בתחומ� של יתר הספקי�. בו תודיע לה� כי לצור  קבלת  במאגר,

ההטבה על הזכאי לפנות למשרדי ספק המי� ממנו מקבלי� את חשבונות המי� 

  השוטפי�.

יתר ספקי המי� יחתמו ימי� ממשלוח המכתבי� כמפורט בסעי( ה',  30כעבור   .ו

שלא  את רשימת הזכאי�מרשות המי� על הצהרה לשמירת המידע ויקבלו 

  .בתחומ� התנגדו להיכלל ברשימה שתועבר לספק

  

 ושליחת מכתבי�תהלי� זיהוי הזכאי� 

דע ברשותו  באופ� שתחת פרטי צרכ�, ספק המי� יתאי� ויאפיי� את מערכות המי  .ז

שיכללו מספר תעודת זהות של הזכאי, מועד  ,יופיעו נתוני הזכאי המתגורר בנכס

טוס מצב נוכחי של אתחילת הזכאות, מועד יציאה מתוק( של הזכאות וסט

 הזכאי בתוק(/לא בתוק(.

 הזנת תו האינטרנט השיתופי  באתרבמאגר הזכאי�  לעיי� יוכלהמי�  ספק  .ח

 מרשות שקיבל(סיסמא)  הגישה וקוד) המי� ברשות(כמופיע  שלו הספק מספר
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 � המופיעי�, המאגר מתו  הזכאי� ברשימתהמי�. רק לאחר מכ�, יוכל לעיי

 .היישוב סמל לפי, בתחומו

ספקי המי� ישוו את המידע ממאגר הזכאי� ע� רשימת צרכני המי� שלה�.   .ט

 �צרכני המי�  רישומינמצאה התאמה בי� נתוני הזכאי במאגר הזכאי� לבי

, כזכאי לקבלת ההטבה זכאיהספק המי� במערכות המידע שלו את  %ירשו� 

 � "כצרכ� זכאי"את הזכאי ). הרישו� במערכות המידע יכלול "צרכ� זכאי" –(להל

  כמופיע ברישומיו של הספק.תחת פרטי צרכ� המי� 

 כמפורט להל�: מכתבי�, 15.8.2012, לא יאוחר מיו� וישלחהגדולי� המי�  יספק  .י

 דברבלו  המודיע בדואר לכתובת שנמצאה תואמת, מכתב לזכאי שאותר  .1

 לקבלת ההטבה.זכאותו 

בדואר  מכתבנמצאת בתחומו של הספק, ושכתובתו , לזכאי שלא אותר .2

לא אותרו בי� צרכני פרטיו כי לו המודיע  לכתובת הזכאי כמופיע במאגר,

 או שאי� התאמה בי� נתוני המאגר לבי� רישומי הספק. של הספקהמי� 

על מנת להסדיר  לפנות למשרדי ספק המי� באפשרות הזכאייצוי� כי בנוס(, 

 ,לאישור זכאותואמצעי זיהוי  שיציגאת הרישו� לקבלת ההטבה, ובלבד 

לפי נוסח שיפרס� מנהל רשות  בפועל על מקו� מגוריו ויחתו� על הצהרה

הוסדר האמור יעדכ� הספק את  המי�, באתר האינטרנט של רשות המי�.

 י".רישומיו ויכלול את הזכאי כ"צרכ� זכא

את הזכאי�  האינטרנט השיתופי באתר במקו� המיועד לכ ספק המי� יסמ�   .יא

שאותרו ונכללי� בי� צרכניו כ"צרכני� זכאי�". העדכו� יתבצע על ידי ספקי 

  .המי� באופ� שוט(

נכלל בי� קבוצות אוכלוסיית וסבור כי הוא  הזכאי� זכאי שאינו כלול במאגר  .יב

, יפנה לביטוח הלאומי או למשרד הבריאות, לפי העני�, לבירור דבר הזכאי�

 זכאותו. 

  

  מספר ספקי� באותו היישוב

ספקי מי�  מספר בתחו� היישוב או תאגיד המי� והביוב קיימי�בה� במקרי�   .יג

ואי� בידי רשות המי� מידע מספק בדבר שיו  הזכאי� (לפי סמל היישוב) לספק 

הספק הגדול לו גישה למאגר הזכאי� ימפה לפי הכתובות את הזכאי� . המי�

. את הרשימה יעביר לרשות המי� תו  את שירותי המי� ממנו שאינ� מקבלי� 
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בדואר מפרסו� המאגר באתר האינטרנט השיתופי. רשות המי� תשלח  ימי� 30

 .'ה בסעי(בנוסח כמפורט  אלומכתבי� לזכאי� 

יפעלו  , לפי העני�,וב או תאגיד המי� והביובספקי המי� באותו תחו� הייש  .יד

את הזכאי� המצוי בידי הספק הגדול, , לזהות ממאגר הזכאי�משות( ב

בכפו( להוראות חוק חופש המידע וחוק  המשתייכי� אליה� בהתא� לרישומיה�

  הגנת הפרטיות 

ספקי המי�, לאחר תהלי  הזיהוי, יעדכנו באמצעות אתר האינטרנט השיתופי   .טו

את הזכאי� המצויי� בתחומו של כל ספק.  העדכו� יתבצע על ידי גריעת הזכאי 

 מרישומי ספק המי� הגדול והוספתו ברישומי ספק המי� האחר.  

מזו  אחרתמבקש לקבל ההטבה בכתובת הזכאי המופיע במאגר הזכאי�,   .טז

 ידרש, מבלי לעדכ� את רישומי מרש� האוכלוסי�, ה אצל אותו ספק המי�המופיע

לפי נוסח שיפרס� מנהל רשות המי�  לשינוי כתובת לחתו� על טופס בקשה

ירשו� את , קיבל הספק את המסמ  כאמור של רשות המי� . טרנטנהאיבאתר 

הזכאי בכתובת האחרת כנפש לצור  חישוב הכמות המוכרת ויגרע אותו 

  מהכתובת המקורית.

  

 העברת זכאי� בי� ספקי�

להתגורר ועבר מסויי� זכאי, המופיע במאגר הזכאי�, רשו� כמתגורר ביישוב   .יז

, מבלי לעדכ� רישומי מרש� האוכלוסי�, ופנה לספק המי� ביישוב אחריישוב ב

בבקשה לקבל ההטבה בתחומו, ידרוש ספק המי� מהזכאי לחתו� על  האחר

לפי נוסח שיפרס� מנהל רשות המי�, "להעברה בי� ספקי מי�"  טופס בקשה

של ספק המי�  חתו� טופס  הבקשה תכלול. באתר האינטרנט של רשות המי�

כי גרע אותו  המקורי הממוע� לספק המי� ביישוב האחרבמקו� מגוריו ביישוב 

 מרישומיו כ"צרכ� זכאי". 

כ"צרכ� זכאי" ברישומיו קיבל הספק את המסמכי� כאמור, יכלול את הזכאי  .יח

ספקי המי� ינהלו רישו� של אישורי  .ויודיע על כ  לספק המקורי של הזכאי

העברה מספק לספק, כ  שיתאפשר לבצע בקרה של כמות ההעברות מספק 

לספק. העברת זכאי� בי� ספקי� תתבצע על ידי הספקי� ג� באמצעות אתר 

  האינטרנט השיתופי. 
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 המאגר עדכו�

 אחת, המי� לרשות ישלחו, העני�, לפי הבריאות ומשרדלביטוח לאומי  המוסד  .יט

של זכאי� וכ� עדכו� תוספות וגריעות  יכלולשל מאגר הזכאי� ש עדכו�, לחודש

 %(להל� שלה�כתובת מגורי� בהתא� לשינויי� שהתקבלו במערכות המידע 

שוב, רשות המי� תפלח את השינויי� במאגר הזכאי�, לפי סמל היי .השינויי�)

וספקי המי� הגדולי�, לה� גישה למאגר יזהו מתוכו את השינויי� ויעדכנו את 

ה עדכנית מרשות המי� רישומיה� בהתא�. יתר ספקי המי� יקבלו רשימ

אישור רשות המי� לאחר שיקבלו את או יעיינו במאגר  השינויי�הכוללת את 

 .לאתר האינטרנט שיתופי גישה ל

  

 מועד מת� ההטבה

במערכות המידע של ספק המי� במועד מאוחר למועד  "צרכ� זכאי"נרש� זכאי כ  .כ

מופיע במאגר הזכאי�, יחיל ספק המי� את ההטבה על צריכת כתחילת הזכאות 

 .החל ממועד תחילת הזכאות "צרכ� הזכאי"המי� של ה

והיא תחול צרכ� זכאי יקבל את ההטבה בחשבו� התקופתי בנכס בו הוא מתגורר   .כא

 .2012יולי,  1מיו� החל על צריכת מי� 

במקרי� שתחילת הזכאות או סיו� הזכאות באמצע תקופת חיוב, תחושב כמות   .כב

 הצריכה בגי� ימי הזכאות בלבד (יחסי מס  התקופה).

נמצא יותר מזכאי אחד באותה דירת מגורי�, לצור  חישוב מת� ההטבה, יחשב   .כג

ת לכל לצור  חישוב ימי הזכאוהמועד המוקד� מבי� מועדי תחילת הזכאות 

 .בה מבוצע החישוב  , בתקופת החיובבדירת המגורי�  הזכאי�

  

 חשבו� המי� לזכאי

ספק המי� יציי� בחשבו� המי� התקופתי של הזכאי, בשורה נפרדת באופ� קריא   .כד

וברור, את כמות המי� שנצרכה במסגרת ההטבה. שורת ההטבה תופיע אחרי 

ב"כמות השולית". יובהר, שורת החיוב בגי� ה"כמות המוכרת" ולפני שורת חיוב 

כי שורת ההטבה תופיע על גבי החשבו� התקופתי ג� א� לא נצרכו מי� במסגרת 

  ההטבה.
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 זכות קיזוז

ניתנה ההטבה ל"צרכ� זכאי" על ידי ספק המי�, ביתר, בי� א� מופיע כצרכ� ובי�   .כה

א� מופיע תחת ש� צרכ� של ספק, רשאי ספק המי� לקזז את ההטבה שניתנה 

 הצרכ� הזכאי.ביתר בחשבו� המי� הקרוב של 

 
   דיווח לרשות המי�

לרשות המי� נתוני� על  רשימת הזכאי� שאותרו  ימי� 90תו  ספק המי� ידווח   .כו

 יכלול מספרי תעודות הזהות ושמות הזכאי�. שולא אותרו בתחומו, 

 נתוני ההעברה בי� ספקי�. דוח על ספק המי� יעביר לרשות המי� אחת לרבעו�   .כז

דו"ח המפרט את כמות המי�  על פי דרישתה לרשות המי�יעביר ספק המי�   .כח

הדו"ח יפרט את מספר  .גרת מת� ההטבות לזכאי�הכוללת שסופקה בפועל במס

לפי דיווח על נתוני אספקת מי�  .ומועדי הזכאות תעודת הזהות וש� הזכאי 

 שה בנפרד מדיווח על אספקה אחרת. יע סעי( זה

על של השנה העוקבת  15.2מיו� ה בתו� השנה ולא יאוחר  ספק המי� ידווח  .כט

ואת  ,לצרכני� הזכאי� במסגרת מת� ההטבה  בפועלשסופקו הכוללות הכמויות 

 .העלות הכספית שנגזרה מכ 

ימי� ממועד פרסו�  30תו   ספקי המי� באותו היישוב ידווחו לרשות המי�  .ל

,�על  המאגר באתר או ממועד קבלת הרשימות על ידי רשות המי�, לפי העני

 רשימת הזכאי� שזיהו בתחומ�.

למסור לו הסבר, פירוט, ידיעות, מנהל רשות המי� רשאי להורות לספק מי�   .לא

 או כל פרט אחר בקשר למת� ההטבות לזכאי�.מסמכי� נוספי� 

   

 מקדמות

, מס  מכפלת 25%בגי� מת� ההטבות כאמור, ספקי המי� יקבלו מקדמה בגובה   .לב

הכמות השנתית המוערכת לספק המזכה בהטבה. במקרי� בה� סמל היישוב 

בלבד, וזאת בשל חוסר  10%תינת� מקדמה בס  של , כולל מספר ספקי מי�

במידע מספק לגבי שיו  הזכאי� לכל ספק וספק. במקרי� מיוחדי� רשות המי� 

 את גובה המקדמה. לשנותרשאית  תהיה

למלא טופס "פתיחת  ספק המי� נדרשקבלת המקדמה כאמור לעיל,  לצור   .לג

ל רשות המי�, לפי נוסח שפירס� מנהל רשות המי�, באתר האינטרנט ש ספק"
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כל המסמכי� הנלווי� הנדרשי� לפיו.  ספק מי� ולהגישו לרשות המי� בצירו( 

 שלא יגיש את הטופס על נספחיו לרשות המי� לא יוכל לקבל את המקדמה.

  

 היזו� חוזר

יבוצע היזו� חוזר בי� המקדמה ששולמה לספק המי� לבי� העלות שנה אחת ל  .לד

 וואושר וכפי שנבדקעל ידי הספק,  לזכאי� של ס  ההטבות שניתנו כדי�בפועל 

  .על ידי רשות המי� לספק

יובהר, כי לצור  חישוב ההיזו� החוזר רשות המי� תסתמ  על הנתוני� בדבר   .לה

הזכאי� כפי שעודכנו באתר האינטרנט השיתופי על ידי ספקי המי� מורשי 

יתר ספקי המי� לאחר שקיבלו את .ועל דיווחי העברות בי� ספקי� הגישה

רשימות הזכאי� מרשות המי�, ידווחו לרשות המי� על הזכאי� שאותרו ונרשמו 

בתחומ�. רשות המי� תדאג לעדכ� את אתר האינטרנט השיתופי בנתוני ספקי 

עד לאישור הגישה לאתר האינטרנט השיתופי ליתר ספקי המי�, במגבלות המי� 

 .שיקבעו

  

 הלות לפי חוק הגנת הפרטיות וחוק חופש המידעהנחיות כלליות להתנ

ספקי המי� יהיו כפופי� להסדרי� הקבועי� בחוק הגנת הפרטיות וחוק חופש   .לו

� החוקי�), לגבי אופ� שמירת המידע ושמירת פרטיות� של הזכאי�, %המידע (להל

:� בי� היתר, כמפורט להל

מת� ההטבות עקרונות המתווה ל באמצעות מענה טלפוני עלמידע נית� למסור  .1

ה יופירוט מי ה� קבוצות האוכלוסיבתעריפי המי� לאוכלוסיות המיוחדות, 

 . א' למתווה זה כמפורט בסעי(  הזכאיות

במאגר או לא כלול  אי� למסור מידע, למי שפנה טלפונית, לגבי אד� א� כלול .2

רק לאחר לגביו מידע היוכל לקבל כאמור, המבקש מידע  הזכאי�. אותו אד�

 במשרדי הספק.שיזדהה 

אינ� ספקי� גדולי�, לא יורשו להעביר מידע לגבי זכאי�, לספקי� ש .3

וחוק חופש המידע לפי לפי חוק הגנת הפרטיות  כגו( ציבורי מורשה מוגדרי�

  לא קיבלו מאת רשות המי� קוד גישה לאתר האינטרנט השיתופי.וש
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  :יובהר כי

מפורטי� שתוציא רשות המי�  נהלי�מדובר במתווה עקרונות והנוסח הקובע יהיה לפי  •

� .בעני

אפיוני� נוספי� והתאמות  שידרשוככל , מסוימת מחשוביתתפיסה על מתווה זה מתבסס  •

   .ובנהלי התמיכות, בהתאמה במתווה העקרונות יתבצעו שינויי� ,בהמש  התהלי שונות 


