
 

 __________________________________________________________________ 

 04-6935450קס , פ  04-6935440טל'   12000ראש פנה,   640צח"ר, ת.ד.  –פארק תעשיות הגליל 

 טופס עדכון פרטי צרכן מים 
 לצורך הקצבת כמות מים מוכרת בתעריף נמוך

 
 ( לפלג הגליל)יש למלא טופס זה ולהשיבו  

 
 פלג הגליל וד לכב

 ____/____/____ תאריך:                                                                                             החברה האזורית למים וביוב
 

 _________________   (ם)מספר צרכן המופיע בחשבון המי משלםפר מס
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________  כתובת יחידת דיור:____________________________ _ : _שם הצרכן
 

 _ ____________________ )חובה( מס' ת.ז. 
 

 _______ ___________________ שם בן/בת הזוג:_____________________   מס' ת.ז. בן/בת הזוג:
 

    _____: _______________ טלפון לבירורים
 

    _______________________ :כתובת מייל
 

 ( סמן עיגול) כן / לא אני מעוניין לקבל את חשבון המים התקופתי באמצעות דוא"ל 
 

 מספר הנפשות המתגוררות דרך קבע ביחידת הדיור: __________________ 
 

 הצהרה
 

 כל הפרטים דלעיל נכונים.  __________ מצהיר בזאת כי_ ת.ז. _____ 'אני __________________ מס
 

                     ___________________                                   _________________ 
 ריך תאחתימת המצהיר                                                                                   

 צרכן נכבד:

בע בנכס והקצאת כמות מים בתעריף  טופס זה ישמש לצורך עדכון מספר הנפשות המתגוררות דרך ק .1

 . בסיסי

 מ"ק לחודש לכל נפש המתגוררת בנכס. 3.5הכמות המוקצבת בתעריף הבסיסי הנמוך, הינה  .2

"פ  ע 18גיל  )ילדים מתחת 18רים ביחידת הדיור, מעל גיל  יש לצרף צילום ת.ז וספח ת.ז. של כל המתגור .3

 ההורים(. של ת.ז. 

יידרש להגיש בנוסף לצילום ת.ז. וספח, גם  , צרכן אשר אינו מתגורר בכתובת הרשומה בספח ת.ז .4

,  קום מגוריו ע"פ ת.זתצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו בפועל וכן אישור התאגיד ו/או הרשות במ

 (. .זהמאשר כי איננו מקבל הקצבה מוכרת בתעריף הנמוך במקום מגוריו זה )ע"פ ת

לגבי מי שאיננו תושב ישראל ,יש להגיש צילום דרכון, בצרוף אישור שהייה והעסקה תקף, וכן תצהיר   .5

 המעסיק לגבי כתובת המגורים.

דרשים באחת מהדרכים  הנוהאישורים   בצירוף תצלומי כל ספחי תעודות הזהותניתן לשלוח טופס זה,  .6

 הבאות: 

 . ון נפשותתחת לשונית עדכ  www.peleg-hagalil.org.il בכתובת  באמצעות אתר הבית '.א              

 crm@plg.org.il  יחה לכתובת מייל שלב .'ב               

 153-49008114באמצעות פקס מספר   ג'.               

 . 12000 ,אש פינה ר 640.ד ת  ,ר"צח –במשלוח דואר לכתובת פארק תעשיות הגליל  ד'.               

 בישוב מגוריכם.מחלקות שרות הלקוחות ב במסירה ידנית ה'.               
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