
טופס דיווח בדבר מספר הנפשות

תאריך: ____________

המתגוררות ביחידת דיור לצורך הקצאת כמות מוכרת ליחידת דיור לפי התוספת הראשונה לכללי המים 
(קביעת כמות מוכרת) התשע"ו - 2016

במסגרת שינוי התעריפים של הרשות הממשלתית למים וביוב אשר נכנסו לתוקפם ב-1 ביולי 2011, תעריפי המים 
יחולקו לשני סוגים: תעריף נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המוכרת. צרכן זכאי לקבל כמות 
של 3.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על כך לתאגיד המים.

צרכן ביתי רשאי כל העת להגיש בקשה לעדכון מספר הנפשות המוכר על גבי טופס דיווח זה ובצירוף האסמכתאות. 
נא למלא את הפרטים הבאים:

שם צרכן:                                                     כתובת בנכס:

מספר צרכן/מספר משלם:                                                     כתובת דואר אלקטרוני:

מספר הנפשות המתגוררות דרך קבע בנכס:                    טלפון:                                          פקס:

1. יש לצרף תצלום ספחי תעודת הזהות של כלל המתגוררים ביחידת הדיור שהם מעל גיל 18; לגבי המתגוררים ביחידת 
הדיור שהם מתחת לגיל 18,יש לצרף ספח של הורה.

2. אם המתגורר אינו אזרח ישראל, יש לצרף צילום דרכון, אישור על שהייה 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.

3. אם הבקשה 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 כמי שמתגוררים ביחידת דיור.

4. בהעדר דיווח, מספר הנפשות יקבע על הנתונים המצויים במרשם האוכלוסין. בכל אופן, מספר הנפשות אשר יקבע 
לא יקטן מ-2 נפשות.

הצהרת הצרכן

מספר זהות/מספר דרכון                                      מצהיר כי כל הפרטים  שמסרתי נכונים. אני    

חתימת המצהיר           תאריך

התחייבות בגין מד מים לקבלן

ניתן לשלוח טופס זה (בצירוף תצלומי כל ספחי תעודות הזהות והאישורים הנדרשים) באחת מהדרכים הבאות:
o�ce@mey-yavne.co.il האלקטרוני:  בדואר   |  81104 יבנה,  ,ת.ד.516   20 דואני  שד'  לכתובת  בדואר: 
בפקס: 08-9332030. תוך 14 יום מקבלת הטופס, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, נודיעך על העדכון שבוצע או על 

הצורך בהשלמת מסמכים. 


