
טופס הצהרת מספר נפשות

הנני מצהיר בזאת כי כל הפרטים דלעיל נכונים.

למילוי ע”י הצרכן
מספר הלקוח שם הלקוח

דוא”ל טלפון לבירורים מספר ת.ז. / דרכון

מספר הנכס מספר כרטיס המים (מופיע על גבי חשבון המים)

מספר הנפשות כתובת הנכס

מסמכים שיש לצרף להצהרה זו:
 תצלום תעודת הזהות וספח של כל המתגוררים ביחידת הדיור שהם מעל גיל 18. לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שהם מתחת לגיל 

18, יש לצרף ספח של הורה.

  אם המתגורר אינו אזרח ישראל, יש לצרף צילום דרכון, אישור על שהיה כדין וכן תצהיר מאומת בידי עורך-דין לעניין מקום המגורים או 
ספח תעודת הזהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.

  אם והבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות, 
אישור תשלום ארנונה או כל מסמך אחר בעניין) ואישור הספק במקום המגורים הרשום במרשם על כך שהמבקשים אינם רשומים 

בספריו כמתגוררים ביחידת דיור.

לנוחיותכם, ניתן לשלוח טופס זה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, באחת מהדרכים הבאות:

   פקס: 08-9578820

   מרכז שירות הלקוחות אשקלון: רח' יורם ורון 2 קומה 7

   מרכז שירות הלקוחות נתיבות: רח' שד' ירושלים 18, קומה א'

רקע כללי

בהתאם לכללי המים החדשים, החל מ- 1.7.11, הכמות המוכרת ביחידת דיור מחושבת כלהלן:

  כל נפש זכאית ל- 7 מ“ק לחודשים בתעריף הנמוך (א‘). כל כמות שנצרכה מעל הכמות הנ“ל תחויב בתעריף הגבוה (ב‘).

  תעריפי המים נקבעים ע“י הרשות הממשלתית למים וביוב.

  יש לעדכן את מחלקת השירות בכל שינוי בדבר מספר הנפשות ביחידת הדיור או בכל שינוי בכתובת המגורים (מעבר דירה), באמצעות טופס 
זה.

  יש לשים לב כי מספר הנפשות כפי שמופיע בשובר לתשלום זהה למספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור בפועל.

  לידיעה - בנכס בו מתגוררות נפש אחת או שתיים, תינתן הקצבה זהה וקבועה של 14 מ"ק לחודשיים בתעריף הנמוך (א').

תאריךחתימת המצהירשם המצהיר
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