טופס עדכון פרטי צרכן מים (הצהרה בדבר מספר נפשות)
לתשומת לבכם -עדכון מספר נפשות תקף מיום מסירת ההצהרה ואילך.
במידה וההצהרה מתייחסת לשינוי מספר נפשות שהתרחש לפני מועד מסירתה יש לצרף
אסמכתא (תעודת לידה ,חוזה שכירות וכיוצא באלה) למועד השינוי.
נמסרה אסמכתא להנחת דעת התאגיד יבוצע עדכון הנפשות ממועד השינוי אך לכל המוקדם
מתחילת תקופת החשבון הקודמת לתקופה במהלכה נמסרה ההצהרה.

מס .נכס מים
מס משלם
כתובת יחידת הדיור ____________________________________________________________________
אנא השלם את הפרטים הבאים:
ת .ז (כולל ספרת ביקורת )
שם צרכן _________________________
טלפון בית ________________טלפון נייד ________________ פקס
דוא"ל______________________________________________________________________________ :
אנא רשום פרטי המתגוררים דרך קבע ביחידת הדיור כמפורט בטבלה .יש לצרף מסמכים המעידים על מגורים בכתובת זו
כמפורט בגב הטופס ובמכתב המצורף.
מספר
סידורי

שם משפחה

שם פרטי

ת.ז

(כולל ספרת ביקורת)

מספר דרכון
(ימולא ע"י תושב חוץ
בלבד)

1
2
3
4
5
6
7

8
9
11
11
12
13

הצהרת הצרכן
הנני ________________
טופס זה נכונים מדויקים.
חתימת המצהיר

ת.ז ________________ :מצהיר בזאת כי שכל הפרטים שמסרתי על גבי
תאריך

__________________

לתשומת הלב :מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור לא יעודכן באם לא יצורפו לטופס צילום ספחי ת.ז של כלל
המתגוררים ו/או המסמכים המפורטים בסעיפים  2-4בגב הטופס ,ככל הנדרש.

צרכן נכבד,
 .1לידיעתך ,מתאריך  1.1.10נקבעו כללי תעריפים חדשים למים ולביוב על ידי רשות המים.
התעריפים מדורגים – תעריף ראשון (מוזל) עבור "כמות מוכרת" כמפורט בהמשך ותעריף שני (גבוה) על
יתרת הצריכה.
החל מתאריך  1/7/11לכל נפש המתגוררת ביחידת דיור מוקצבים  3.5מ"ק לחודש (כמות מוכרת) בתעריף
הראשון (מוזל) וכל יתר כמות המים הנצרכת מחויבת בתעריף שני (גבוה) .על-מנת לקבל את ההקצבה
בתעריף המוזל עליך לדווח לתאגיד "מי-כרמל" על מספר הנפשות המתגוררות דרך קבע ביחידת הדיור.
 .2להצהרה זו יש לצרף ספח תעודת זהות המכיל את כתובת המגורים של כל המתגוררים ביחידת הדיור או
תמצית מרשם האוכלוסין ,המעידים כי יחידת הדיור היא כתובתן הרשומה של הנפשות המוצהרות .ילדים מעל
גיל  18נדרשים לצרף תעודת זהות וספח משלהם.
יודגש כי יש לשלוח צילום ספחי ת.ז של כל המתגוררים כולל בן -זוג.
 .3אם הכתובת הרשומה בספח תעודת הזהות או במרשם האוכלוסין שונה מכתובת יחידת הדיור יש להסדיר
שינוי כתובת במשרד הפנים .אם לא שונתה הכתובת ,יש לצרף להצהרה זו (בנוסף לת.ז/תמצית מרשם
האוכלוסין) חוזה שכירות בתוקף או חשבון ארנונה על שם המתגוררים ביחידת הדיור המתייחס ליחידת הדיור
וכן אישור מאת ספק המים במקום המגורים הרשום שלהם (לפי הכתובת הרשומה בת.ז/מרשם האוכלוסין) ,כי
לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר ,הנפשות המוצהרות אינן מתגוררות בכתובת הרשומה.
 .4תושבי חוץ ו/או עובדים זרים ירשמו את מספר דרכונם בטבלה על-גבי ההצהרה (בעמודה מספר דרכון),
ויצרפו צילום דרכון ,אישור שהייה כדין וכן אחד משני אלה :ספח תעודת זהות של המעסיק המעיד כי מקום
מגוריו של המעסיק ביחידת הדיור או תצהיר מאומת ע"י עו"ד לגבי מקום מגוריהם.
 .5מספר הנפשות המוכר ביחידת הדיור מצוין על גבי חשבון המים .יש לעדכן את התאגיד בכל שינוי במספר
הנפשות עקב מעבר כתובת ,לידה או חו"ח פטירה ולצרף מסמכים מאמתים (חוזה שכירות ,חשבון ארנונה,
תעודת לידה ,תעודת פטירה).

אם לא בוצע דיווח ייחשב הדבר כאילו מתגוררות ביחידת הדיור שתי נפשות
בלבד והחיוב יבוצע בהתאם.

יש לשלוח את טופס ההצהרה וכל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל באחד האופנים הבאים:
בדואר לכתובת :תאגיד מי כרמל ת"ד  4811חיפה .31047
בפקס 04-8644529 :
בדוא"ל – gvia@haifa.muni.il
טלפון לבירורים 1-800-100-104 :

