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טופס עדכון פרטי צרכן מים - הצהרה על מס’ נפשות
לכבוד “מעיינות השרון”

העצמאות 3א’, ת.ד. 3091, אבן יהודה, 4050000

למילוי ע”י הצרכן:

מספר הנפשות המתגוררות דרך קבע  ביחידת הדיור:י

 יש לצרף צילום ת.ז. וספח של כל המתגוררים בנכס, עבור דיירים מעל גיל 18, יש לצרף ת.ז. וספח נפרד.י  
 יש לצרף צילום דרכון עם תמונה של מי שאינו אזרח ישראלי, צילום מתוך הדרכון על אישור שהייה כדין ותצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו,

הכולל פירוט של כל המתגוררים באותה הכתובת.י
 עבור עובדים זרים יש לצרף צילום דרכון עם תמונה, צילום מתוך הדרכון על אישור עבודה כדין, תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו או היתר

העסקת עובד זר הכולל כתובת העסקה ופרטי מעסיק.י
 צרכן שאינו מתגורר במקום מגוריו הרשום בת.ז., ישלח לתאגיד גם מסמך המאמת את מקום מגוריו בפועל )כגון חוזה שכירות או תשלום

חשבון ארנונה( ובנוסף: אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום, כי אינו זכאי לכמות מוכרת באותה רשות מקומית.י

מצהיר בזה כי כל הפרטים דלעיל נכונים.מס’ ת.ז.אני הח”מ

הצהרה

תאריך חתימת המצהיר

 כל לקוח ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ”ק לחודשיים בתעריף הנמוך, בעד כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שדווח על כך לתאגיד. הקצבת המים
 תחושב החל מיום עדכון מספר הנפשות בפועל ואילך.  צרכן שלא דיווח כאמור לעיל, או דיווח של שתי נפשות ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר לו ליחידת

הדיור, החל מיום 1.1.2013, על שתי נפשות.

 אנו נודיעך בחשבון המים הקרוב על מספר הנפשות שהוכר בחברה. במידה ותהיה אי התאמה בן דיווחך לבין האסמכתאות שצירפת, החברה תודיעך על הצורך
בהשלמת פרטים סמוך למועד הדיווח.
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ישובת.ד.מס’ ביתרחוב

שם מלא

מס’ מד

מס’ טלפון ניידטלפון לבירורים

מס’ משלם

מס’ נכס

דוא”לי 

ישובת.ד.כתובת למשלוח דואר

*הטופס מנוסח בלשון זכר אך הפניה היא לנשים ולגברים

מסמכים שחובה לצרף לבקשה: 1. צילום תעודות זהות וספחים 2. אישורים נדרשים.


