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  תאריך:______________                                                   לכבוד

_____________ 

_____________ 

Warning – Water Disconnection Notice!!! 

 
 

 אספקת מים התראה לפני ביצוע פעולת ניתוק
 2015-תוק אספקת מים(, התשע"ה)ני ב מים וביו ילי תאגידלכ

 
שנקבע לך בעד שירותי מם שסופקו לך  לא עמדת בהסדר התשלומים  או /ו לפי הרישומים שבידינו, טרם שילמת את התשלומים המגיעים לחברה

 ___________________.________________________________בחודשים______________, בנכס שכתובתו: 
 

 והוא ממשיך לצבור ריבית פיגורים, עד לפירעונו המלא.______ ₪ __של ___נכון למועד מכתב זה, חובך עומד על סכום 
 

נדרש לשלם את חובך באופן מידי, באמצעות הספח המצורף, אשר ניתן לתשלום בבנק הדואר/סניף הבנק/בכרטיס אשראי במענה  הנך
 טרנט של התאגיד. הטלפוני/באתר האינ

 
אם לא תפרע את חובך במועד, נהיה רשאים לעשות שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותנו לצורך גביית התשלומים המגיעים לנו ממך, לרבות 

ים , ובכלל זה עיקול חשבון הבנק או מיטלטלין נוספ1967-או חוק ההוצאה לפועל, התשכ"זהמסים )גבייה( ו/הפעלת סמכויות מכוח פקודת 
 וכן לפעול לניתוק אספקת המים לנכס.שבבעלותך, 

 
בתוספת  5 -ו 3כמו כן נדגיש כי ניתוק אספקת המים בנכס כרוך בעלויות שונות שבהן תחויב, ובכלל זה, אגרת ניתוק ואגרת חיבור לפי פרטים 

 , שתחויב בעלותם אם יינקטו בפועל. 2009 -התש"ע השנייה לכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב(,
 

 2או בכתובת יורם ורון  1800-800-277  אם ברצונך להגיע להסדר תשלומים לצורך הסדרת חובך, אנא פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון:
 לתושבי אשקלון או ית האקדמיה אשקלון יקר

 לתושבי נתיבות. (מעל בנק הפועלים)שד' ירושלים 
 

 לידיעתך: 

 או פעולת ניתוק אספקת המים בנכס אינם תחליף 1967-נקיטת פעולות לפי פקודת המסים )גבייה(, חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז ,
 לפירעון חובך המלא לחברה.

 .חובך ימשיך לצבור ריבית והצמדה גם במקרה של נקיטת אמצעים שכאלה, עד לתשלום מלוא החוב 

  ימים מיום קבלת התראה זו, בכתב או בעל פה ולטעון לפניה בקשר ליתרת חובך אליה וכנגד כוונתה  21אתה זכאי לפנות לחברה בתוך
מניתוק אספקת המים. לאחר בחינת טענותיך,  תשיב לך החברה לבצע פעולת ניתוק, וכן לגבי הנזק שעשוי להיגרם לסביבה כתוצאה 

 ימים מהיום שבו התקבלה פנייתך אצלה.  21בכתב בתוך 

 בקשתך והחליטה על ביצוע  פעולת ניתוק אספקת המים בנכס, אתה זכאי להשיג על החלטתה לפני הרשות  ברה דחתה אתאם הח
 הממשלתית למים ולביוב.

 
 ימים ממועד הודעה זו או ממועד מסירת החלטת הניתוק הסופית תנתק החברה את אספקת המים לנכס.  21אם לא ישולם החוב בתוך ב

 ח!התראה נוספת לא תישל
 

 אם הסדרת את חובך, אנא ראה הודעה זו כמבוטלת.
 

 בברכה       
 אשקלוןתאגיד מי                                                              תאריך מסירה                             חתימת המקבל                                     

 
              ______________ _______________ 

You can request and receive the above notification in English 

 
 


