טופס הצהרת מספר נפשות
לנוחיותכם ,ניתן לשלוח טופס
זה בצירוף כלל המסמכים באחת
מהדרכים הבאות:
אפליקציית ““MAST
או באתר www.yuvalim-sh.co.il

רקע כללי

בהתאם לתיקון מס‘  3כללי חישוב עלות )קובץ תקנות  (7008שפורסמו
ב 28.06.11 -ונכנס לתוקף ב1.7.11-
תעריפי המים מחולקים ל 2-סוגים:
 .1תעריף כמות מוכרת 3.5 -מ“ק לחודש ,לכל נפש המתגוררת ביחידת דיור.
 .2תעריף כמות עודפת -כל צריכה מעבר לכמות האמורה בסעיף .1
יש לעדכן את התאגיד בכל שינוי בדבר מס‘ הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור עקב שינוי בכתובת המגורים.
נא לתשומת ליבכם ,כי מס‘ הנפשות כפי שמופיע בשובר לתשלום זהה למס‘ הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור בפועל.

פרטי המבקש
שם פרטי ומשפחה /שם החברה

מס‘ זהות /ח.פ

כתובת הנכס

מס‘ כרטיס מים

מס‘ הנכס

כתובת דואר אלקטרוני

טלפון

נייד

מס‘ הנפשות המתגוררות בדרך קבע ביחידת הדיור

* לידיעתך ,לא דיווח הצרכן בטופס זה או דיווח על מס‘ של  2נפשות ומטה ,יהיה מס‘ הנפשות המוכר ליחידת הדיור,
המשמשת למגורים 2 ,נפשות.
להצהרה זו מצורפים המסמכים הבאים )יש לצרף את המסמכים שהלהלן ולסמן :(V
תצלום ספח ת“ז של כל המתגוררים בנכס )ספח הכולל את כתובת המגורים( .עבור ילדים עד גיל  ,18ניתן לשלוח את צילום הספח של ההורים
ילדים מעל גיל  18מחויבים לצרף צילום ת“ז.
אם בת“ז מצוינת עיר מגורים אחרת ,יש לצרף אישור מספק המים של אותה עיר כי המבקש איננו מקבל בה הקצבת מים .בנוסף יש לצרף חוזה
שכירות ,אישור תשלום ארנונה או כל מסמך אחר בעניין.
לגבי אדם המתגורר בנכס ואינו אזרח ישראלי יש להעביר בנוסף:
צילום דרכון ואישור שהייה כדין.
אחד מאלה לפי בחירתו :תצהיר מאומת ע“י עו“ד לעניין מקום מגוריו או ספח ת“ז של בעל ההיתר להעסקתו ,המעיד כי בעל ההיתר
להעסקתו מתגורר באותה יחית דיור ,ע“פ חוק עובדים זרים ,התסנ“א.1991-

הצהרה
הנני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמילאתי בטופס זה נכונים ומלאים.
__________________
תאריך הבקשה

יובלים בשומרון ,אתך מהטיפה הראשונה!
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__________________
חתימת המבקש

