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 4 استمارة
 ))1(112 البند(

 عقاركه عن ایتحذیر بشأن النیة بتقدیم طلب لمدیر سلطة المیاه من أجل قطع تزوید الم

 هایتحذیر قبل تنفیذ إجراء قطع تزوید الم

 2015-أو خدمات المجاري)،  المیاهأنظمة روابط المیاه والمجاري (قطع تزوید 

 

بموجب السجالت المتوفرة بین یدینا، فإنك لم تقم بعد بدفع الدفعات المستحقة علیك للشركة مقابل خدمات المیاه أو خدمات المجاري  .1

وذلك على الرغم من  __________في العقار الذي عنوانھ ،___________________________________عن األشھر 

________ ھذه الرسالة، وصل مبلغ دینك للشركة إلى  إصدار؛ حتى موعد في ھذا الشأنالتحذیرات والبالغات التي تم إرسالھا لك 

الدین الجاري) وھو مبلغ ما  -شیكل جدید یعتبر دینا باإلمكان بسببھ قطع المیاه عن العقار (الحقا ____ شیكل جدید، من بینھم، مبلغ 

 فوائد التأخیر، إلى حین السداد الكامل.  یراكمزال 

 

طلب إلى مدیر سلطة المیاه من أجل الحصول على موافقتھ لتنفیذ إجراء قطع تزوید المیاه عن عقارك، وسنقوم بإرفاق  دیمقننوي ت .2

 8المستندات المتوفرة لدینا بشأنك إلى ھذا الطلب، بما في ذلك المستندات التي سترغب أنت بعرضھا علینا (كما ھو مفصل في البند 

  أدناه)؛ 
 

منك أن تقوم بدفع دینك الجاري فورا، بواسطة الملحق المرفق، والذي باإلمكان دفعھ  نرجوالطلب إلى مدیر سلطة المیاه،  تقدیمقبل  .3

  في بنك البرید/ فرع البنك/ بطاقة االعتماد عبر الرد الھاتفي/ ومن خالل موقع اإلنترنت التابع للرابطة. 

 

جنة االستشاریة في سلطة المیاه أن توصي مدیر سلطة المیاه بالمصادقة على لحق الإذا لم تقم بدفع دینك الجاري فورا، فسیكون من  .4

إجراء قطع تزوید المیاه عن عقارك، وذلك دون االنتقاص من حقنا باستخدام كل الوسائل المتاحة أمامنا من أجل جبایة الدفعات التي 

(الجبایة)، أو قانون التطبیق واإلجراء من العام  رائبمر الضنستحقھا منك، بما في ذلك استخدام صالحیاتنا المعطاة لنا بموجب أ

  التي تملكھا.  ى، بما یشمل الحجز على حساب البنك أو األمالك المنقولة األخر1967

 

تجدر اإلشارة إلى أن قطع تزوید المیاه عن عقارك منوط بتكالیف مختلفة سیتم إلزامك بھا، وبضمنھا، رسوم القطع ورسوم التوصیل،  .5

من اإلضافة الثانیة ألنظمة روابط المیاه والمجاري (الرسوم مقابل خدمات المیاه والمجاري وإنشاء منظومة  5و  3بحسب التفاصیل 

 ، والتي سیتم إلزامك بدفع تكالیفھا إن تم تنفیذھا فعلیا. 2009میاه أو مجاري)، 

 

إذا كنت ترغب بالتوصل التفاقیة حول ترتیب الدفعات من أجل سداد دینك، فیرجى منك التوجھ إلى مركز خدمات الزبائن عبر الھاتف  .6

 ___________.  أو على العنوان:_________  رقم

 



  

طلب قطع تزوید المیاه عن عقارك إلى مدیر السلطة،  قدیمبطلب عدم ت تلقي ھذا البالغیوما من  21خالل یحق لك التوجھ للشركة  .7
البدء یتقدیم تفاصیل االتصال للشركة بھدف وذلك إذا كنت غیر قادر/ة بصورة عامة على دفع دینك للشركة أو إذا كنت ترغب/ین 

 طلبك. ببحثمدیر عام الشركة بإجراءات الجبایة؛ سیقوم 
 

أي  طلبك وفق النص المرفق، كما یحق لك، من أجل إثبات ادعاءاتك وبضمنھا وضعك االقتصادي، أن ترفق بطلبك یحق لك تقدیم .8
من أجل دعم طلبك؛ إذا رغبت بتحویل ھذه المعطیات مباشرة إلى اللجنة االستشاریة في سلطة  مستند أو معلومات تتوفر لدیك

 شركة قد قرر تقدیم طلب لقطع تزوید المیاه بشأنك.العام المیاه، فیحق لك القیام بذلك شریطة أن یكون مدیر 

 :لمعلوماتك

  الطلب المذكور  تقدیمقسم الخدمات االجتماعیة) بشأن نیتنا  -ننوي إبالغ قسم الخدمات االجتماعیة في السلطة المحلیة (الحقا

قتصادي، إذا الإلى مدیر سلطة المیاه، وأن نطلب منھم تزویدنا بتصریح یفید بأنك معروف لدیھم ومعلومات تتعلق بوضعك ا

  تلقي ھذا البالغ؛  موعدیوما من  21توفرت لدیھم معرفة في ھذا المجال، خالل 

  أیام، فإننا سنعتبرك كمن یرفض التوجھ المذكور؛  7إذا لم نتلق تصریحا بشأن ھذا التوجھ خالل  

 أو إجراء قطع تزوید  1967ضرائب (الجبایة)، قانون التطبیق واإلجراء من العام لال یعتبر اتخاذ اإلجراءات بناء على أمر ا

  المیاه عن العقار بدیال لسداد دینك بالكامل للشركة؛

 
 ستمر دینك بمراكمة الفوائد واالرتباط حتى في حال اتخاذ اإلجراءات المذكورة، وإلى حین سداد الدین كامال؛سی 

 
 یحق لك عرض ادعاءاتك أمام الشركة خطیا أو شفویا؛ 

 
  لموضوع، األخذ بعین االعتبار كل ادعاءاتك والمعلومات التي تقدمھا بشأن ھذا ا بعدسیتم اتخاذ قرار مدیر عام الشركة بشأنك

  خالل الوقت المحدد.

 
 إذا كنت قد دفعت الدین، الرجاء اعتبار ھذا البالغ الغیا.
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 لحضرة

  – رابطة المیاه والمجاري

  طلب لعدم تقدیم طلب بشأني لمدیر سلطة المیاه من أجل تنفیذ إجراء قطع تزوید المیاه عن العقار: الموضوع

 2015 -أنظمة روابط المیاه والمجاري (قطع تزوید المیاه أو خدمات المجاري) 

ما یتعلق بموضوع دیني لكم، فأنني أتوجھ إلیكم بطلب عدم التوجھ إلى مدیر السلطة من أجل على البالغ الذي تلقیتھ منكم، وفي  عطفا

  تنفیذ إجراء قطع تزوید المیاه عن عقاري، وذلك لألسباب التالیة:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 لعقار).أفراد عائلتي الذین یسكنون معي في ا وضعمرفق بھذا مستندات تشیر إلى وضعي الصحي/ االقتصادي (أو إلى 

أفراد عائلتي الذین یسكنون معي في  وضع(أو إلى  / االقتصاديالصحي وضعيال أنوي تقدیم مستندات للشركة تشیر إلى  �

  العقار).

إذا قرر المدیر العام تقدیم طلب بشأني لمدیر سلطة المیاه من خالل اللجنة االستشاریة، فإنني أنوي تحویل المستندات التي تشیر  �

أفراد عائلتي الذین یسكنون معي في العقار) مباشرة إلى اللجنة االستشاریة في سلطة  وضع(أو إلى  الصحي/ االقتصاديوضعي إلى 

  المیاه.

 

 باحترام:        

 االسم + اسم العائلة        

 عنوان العقار        

 -) لیس إزامیا تعبئتھا( تفاصیل لالتصال بالمستھلك

 عنوان البرید اإللكتروني:

 رقم الھاتف:

 رقم الھاتف النقال:
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 ))6(112 البند(

 لحضرة

 اسم وعنوان المستھلك

 2015 -قطع تزوید المیاه أو خدمات المجاري) ( من أنظمة روابط المیاه والمجاري )8)(أ(6بالغ المدیر العام بموجب البند 

 

 

الطلب الذي قمت بتقدیمھ، فقد قررت أن أقدم بشأنك طلبا لمدیر سلطة عطفا على التحذیرات والبالغات التي تم إرسالھا إلیك، وعلى  )1(

  المیاه، للحصول على موافقتھ من أجل تنفیذ إجراء قطع المیاه عن عقارك.

 

 یعتمد قراري على األسباب التالیة: )2(
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 لمعلوماتك:

 

 من أنظمة روابط المیاه والمجاري (قطع تزوید   8ي لجنة تمت إقامتھا بموجب البند رقم اللجنة االستشاریة في سلطة المیاه ھ

 .2015المیاه أو خدمات المجاري)، 
 

  وظیفة اللجنة ھي بحث طلبات الشركة لتنفیذ إجراء قطع تزوید المیاه في عقار المستھلك المنزلي، والتوصیة لمدیر السلطة بشأن

  قبول أو رفض الطلبات، أو قبول الطلبات المذكورة بعد إدخال التعدیالت علیھا. 
 
 قدم لھا، الطالعھا، أي مستند یتعلق بالموضوع.یحق لك التوجھ مباشرة إلى اللجنة االستشاریة في سلطة المیاه، وأن ت  

 
 :تفاصیل التواصل مع اللجنة ______________________ 

 
 

  

 باحترام:

 االسم + اسم العائلة

 ________ مدیر عام رابطة
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 )115 البند(

 -من أنظمة روابط المیاه والمجاري (قطع تزوید المیاه أو خدمات المجاري)،  14بالغ بشأن تنفیذ إجراء القطع بموجب البند رقم 
2015 

 

قبول توصیات اللجنة االستشاریة بشأنك والتصریح للشركة بتنفیذ ______ بودنا إبالغك، أن مدیر سلطة المیاه، قرر بتاریخ  .1

  إجراء قطع تزوید المیاه عن عقارك.

  ة المیاه أمام محكمة العدل العلیا.یحق لك االستئناف على قرار مدیر سلط .2

تنفیذ إجراء قطع تزوید المیاه عن  -یوما من یوم تلقي ھذا البالغ  30بعد مرور  -نلفت انتباھك إلى أننا ننوي  .3
 عقارك دون أي تأخیر إضافي. 

 
المیاه لمدة  بشبكةیوما متواصال، بعدھا سنقوم بتوصیل عقارك  30سیكون عقارك مفصوال عن تیار المیاه لمدة 

  أیام متواصلة وسنتیح لك إمكانیة ترتیب دفع دینك لنا. 5

 
أیام من الموعد المذكور، سیكون من حق الشركة العودة لقطع تزوید المیاه عن العقار لفترات أطول  5إذا لم یتم دفع الدین خالل  .4

واستخدام كل الوسائل المتاحة أمامھا من أجل جبایة الدفعات التي تستحق الحصول علیھا منك، وفقا لما ھو مفصل في أنظمة 
 .2015تزوید وتقدیم خدمات المیاه أو المجاري)، روابط المیاه والمجاري (قطع 

 
 لمعلوماتك:

 

  یوما على األقل من تنفیذ إجراء قطع تزوید المیاه من طرفنا، فإننا ننوي إبالغ قسم الخدمات االجتماعیة المتواجد في منطقتنا  15قبل

 بھذا األمر. 

 شیكل جدید، وھو ما زال یراكم فوائد التأخیر، إلى حین ________  حتى موعد إصدار ھذه الرسالة، وصل مبلغ دینك للشركة إلى

 سداده بالكامل. 

  ،منك دفع دینك بشكل فوري، بواسطة الملحق المرفق، الذي باإلمكان دفعھ   ُیرجىمن أجل تفادي إجراء قطع تزوید المیاه في عقارك

 ن خالل موقع اإلنترنت التابع للرابطة. في بنك البرید/ فرع البنك/ بطاقة االعتماد عبر الرد الھاتفي/ وم

  كذلك، بودنا اإلشارة إلى أن قطع تزوید المیاه عن عقارك منوط بتكالیف مختلفة سیتم إلزامك بھا، وبضمنھا، رسوم القطع ورسوم
من اإلضافة الثانیة ألنظمة روابط المیاه والمجاري (الرسوم مقابل خدمات المیاه والمجاري وإنشاء  5و  3بحسب التفاصیل   التوصیل

  والتي سیتم إلزامك بدفع تكالیفھا إن تم تنفیذھا فعلیا.، 2009منظومة میاه أو مجاري)، 

 ینك، فیرجى منك التوجھ إلى مركز خدمات الزبائن عبر الھاتف إذا كنت ترغب بالتوصل التفاقیة حول ترتیب الدفعات من أجل سداد د

 ___________.  أو على العنوان:_________  رقم

 

 



 

 9 استمارة

 )116 البند(

 تحذیر قبل تنفیذ إجراء قطع تزوید المیاه في العقار بسبب عدم دفع الدین

 2015من أنظمة روابط المیاه والمجاري (قطع تزوید المیاه أو خدمات المجاري)، ) د(و) ج( 18 بموجب البند

 

بتنفیذ إجراء قطع تزوید _______________ _______________ في العقار الواقع في العنوان:___________  قمنا بتاریخ

 المیاه، وذلك في أعقاب عدم سداد دینك إلینا.

 

أیام عمل؛ علیك خالل  5، قمنا بتوصیل العقار بشبكة المیاه لفترة مؤقتة من بعد أنك لم تسدد/ي دینكوعلى الرغم من _______  بتاریخ

  والذي تم تنفیذ إجراء قطع تزوید المیاه بسببھ. ھذه الفترة سداد دینك الجاري للشركة، 

  

راكم فوائد التأخیر، إلى حین سداده شیكل جدید، وھو ما زال ی________ حتى موعد إصدار ھذه الرسالة، وصل مبلغ دینك إلى 

  بالكامل.

 

 ُیرجى منك دفع دینك فورا، بواسطة الملحق المرفق.

 

أیام عمل من موعد تلقي ھذا البالغ، فسیكون من حق الشركة العودة لقطع تزوید المیاه عن العقار  5إذا لم یتم دفع الدین خالل 
لفترات أطول، واستخدام كل الوسائل المتاحة أمامھا من أجل جبایة الدفعات التي تستحق الحصول علیھا منك، وفقا لما ھو مفصل في 

 .2015 -لمجاري (قطع تزوید وتقدیم خدمات المیاه أو المجاري) أنظمة روابط المیاه وا

 

التكالیف والمبالغ المنصوص العقار أو إجراء لتوصیل العقار بشبكة المیاه، منوط بدفع  عنلمعلوماتك، أي إجراء لقطع تزوید المیاه 

سوم مقابل خدمات المیاه والمجاري وإنشاء منظومة (الرمن اإلضافة الثانیة ألنظمة روابط المیاه والمجاري  5و  3علیھا في التفاصیل 

   .لتحمل تكالیفھاأنت والتي ستضطر ، 2009میاه أو مجاري)، 
  

 لن یتم إرسال تحذیر إضافي!

 


