טופס הצהרה בדבר מספר נפשות
בהתאם לכללי המים החדשים ,החל מ ,1.7.11-כל נפש המוכרת ביחידת דיור זכאית ל .7 -מ“ק לחודשיים
בתעריף הנמוך (א) .כל כמות שנצרכת מעל הכמות הנ“ל תחויב בתעריף הגבוה (ב).
התעריפים המסופקים על-ידי מי רמת-גן נקבעים ברשות המים הממשלתית ,והינם אחידים בכל הארץ.

שם הלקוח

כתובת הנכס

ת.ז

מספר משלם

(מופיע בחשבון המים)

מס' כרטיס המים
(מופיע בחשבון המים)

מספר הנפשות

טלפון

מספר הנפשות

1

שנקבעה עבורן נכות רפואית/זכאיות לגמלת
ניידות/קצבה לשירותים מיוחדים

המתגוררות דרך קבע
ביחידת הדיור

 .1יש לצרף צילום ת.ז  +ספחים של כל המתגוררים בנכס .כמו כן ,צילום ספחי ת.ז של שני ההורים בהם מופיעים
פרטי ילדים מתחת לגיל  18המתגוררים בנכס .חובה לצרף צילום ת.ז של ההורים.
 .2יש לצרף את האישורים הנדרשים.

תושבי חוץ או עובדים זרים מתבקשים לשלוח צילום דרכון ,אישור שהייה כדין בישראל תצהיר מאומת ע"י עו"ד על מקום
המגורים או לחילופין ת.ז של המעסיק
הנני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים.
___________________
שם המצהיר

___________________
חתימת המצהיר

___________________
תאריך




יש למלא את כל הפרטים ולצרף צילומי תעודת זהות וספח.
יש לעדכן את מחלקת השירות בכל שינוי בדבר מספר הנפשות ביחידת הדיור או בכל שינוי בכתובת המגורים ,כולל
מעבר דירה ,באמצעות טופס זה.



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



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




כל צרכן שעדכן את מס' הנפשות ביחידת הדיור ,לפני ה 1.7.2007 -נדרש לעשות זאת שוב על גבי טופס זה.
ילדים מעל גיל  ,18חובה צירוף צילום ת.ז וספח.



לא ניתן לדווח כי אדם מתגורר ביותר מיחידת דיור אחת בכל הארץ.



הצהרה חסרה תחשב כלא נמסרה.



לתשומת לבכם ,צרכן המתגורר בנכס שלא במקום מגוריו לפי המען הרשום בספח תעודת הזהות שלו או בתמצית המרשם שלו ,יצרף
לטופס זה ,מסמך המאמת ,את מקום מגוריו בפועל ,כגון חוזה שכירות או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן וכן אישור מטעם ספק
המים של מקום מגוריו הרשום ,כי לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר ,הוא או מי מהמתגוררים עמו ,לא מתגורר ביחידת דיור במקום
מגוריו הרשום.

