
תאריך

טופס הצהרת מספר נפשות

מצפה רמוןירוחםערדדימונה
     המעפילים 1135 

08-6572433     
mayanot.dimona@gmail.com       

שעות קבלת קהל:
א-ה- 08:00-13:30
א+ד- 16:00-18:00
יום ו- 08:00-11:30

     חן 34
08-6496346     

mayanot.arad@gmail.com     

שעות קבלת קהל:
א-ה- 08:00-13:30
א+ד- 16:00-18:00
יום ו- 08:00-11:30

     אלכחיל, 45/3
08-6486382     

mayanot.yerucham@gmail.com     

שעות קבלת קהל:
א-ה- 08:00-13:00

ב- 16:00-18:30

     שדרות בן גוריון 6 
08-6409694     

mayanot.mitzpe@gmail.com       

שעות קבלת קהל:
א-ה- 08:00-13:00

ג- 16:00-18:30

www.mayanot-hadarom.co.ilמוקד טלפוני לבירורים ותשלומים 1-800-20-30-70  | 

הנני מצהיר בזאת כי כל הפרטים דלעיל נכונים.

שם המצהיר                                               חתימת המצהיר                                                      תאריך

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‘).

www.water.gov.il תעריפי המים נקבעים ע“י הרשות הממשלתית למים וביוב, התעריפים מפורסמים באתר רשות המים •
• 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 ולבדוק כי מספר הנפשות כפי שמופיע בשובר לתשלום תואם למספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור בפועל.
• לידיעתך - בנכס בו מתגוררות עד שתי נפשות, תינתן הקצבה זהה וקבועה של 14 מ"ק לחודשיים בתעריף הנמוך (א').

שם פרטי + משפחה

מספר כרטיס מיםמספר לקוח מספר נכס

כתובת מגורים

ת.ז

 שמות המתגוררים בנכסטלפון נייד

דואר אלקטרוני טלפון

מספר הנפשות בנכס

יש למלא את כל הפרטים ולצרף צילומי תעודת זהות וספח.
בהתאם לתיקון מס‘ 3 כללי חישוב עלות (קובץ תקנות 7008) שפורסמו ב -28.6.11 ונכנס לתוקף ב- 1.7.11 

תעריפי המים יחולקו לשני סוגים:

1. תעריף כמות מוכרת – 3.5 מ“ק לחודש, לכל נפש המתגוררת ביחידת דיור.

2. תעריף כמות עודפת – כל צריכה מעבר לכמות האמורה בסעיף 1

כדי לקבוע את הכמות שתחויב יחידת הדיור בתעריף הבסיסי את/ה מתבקש/ת לחתום על הצהרה המצורפת 

ולצרף צילום תעודת זהות וספח של כל המתגוררים בכנס.

ילדים מעל גיל 18, חובה צירוף צילום ת.ז וספח.

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

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

לידיעתכם, הצהרה חסרה תחשב כלא נמסרה!

הסבר מילוי הטופס

פרטי המתגוררים בנכס

לכבוד מעיינות הדרום


