טופס הצהרת מספר נפשות
רקע כללי
בהתאם לכללי המים החדשים החל מ ,1.7.11 -הכמות המוכרת ביחידת דיור מחושבת כלהלן:
•

כל נפש זכאית ל 7-מ"ק לחודשיים 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 תאגיד המים בכל שינוי בדבר מספר הנפשות ביחידת הדיור או בכל שינוי בכתובת המגורים
)מעבר דירה( ,באמצעות טופס זה והמסמכים הנדרשים.

•

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

•

לא ניתן לדווח כי אדם מתגורר ביותר מיחידת דיור אחת בכל הארץ .במידה ואינכם רשומים בספח תעודת הזהות
כתושבי רחובות :יש להמציא אישור התאגיד בה נמצאת הכתובת הרשומה בספח תעודת הזהות ,על שאינכם
צרכני מים רשומים המקבלים הקצבה בגין מספר הנפשות באותה הרשות ,בצירוף צילום תעודת זהות וצילום
ספח תעודת הזהות עבור כל הדיירים מעל גיל  18והצגת פרטי הילדים מתחת לגיל  18בספח תעודת הזהות
של ההורים.

•

במידה ולא התקבלה הודעה במועד ,יראו כאילו מתגוררת ביחידת הדיור נפש אחת בלבד.

•

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

•

יש לצרף לטופס זה צילומי תעודת זהות וכן צילומי ספחי תעודת הזהות עם כתובת נכס עדכנית עבור
כל הדיירים מעל גיל  ,18בהם מוצגים פרטי ילדים מתחת לגיל  18בספח תעודת הזהות של ההורים.

למילוי ע"י הצרכן:
שם הצרכן___________________ :

מספר משלם________________________ :

מספר נכס___________________ :
כתובת הנכס_________________________________________ :
מספר טלפון ____________________:טלפון נוסף__________________________ :
מספר נפשות מבוקש לעדכון:

שמות המתגוררים בנכס:
שם

מספר ת.ז

מספר ת.ז

שם

הצהרה
מספר תעודת זהות _____________________
אני ________________
מצהיר בזאת כי כל הפרטים דלעיל נכונים.
חתימת המצהיר _________________

תאריך ____________________
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