
طلب دفع رسوم أمتار المياه والصرف الصحي

النوع

ملف البناء:

عنوان العقار:

القسيمة / الحصة:

مساحة البناء:

وصف الطلب:

موعد تقديم الطلب:

الحي:

مساحة االرض:

خاصية استعمال العقار الرئيسي:

رقم الطلب:

المساحة للدفع:

رقم العقاررقم المستهلك

العنواناسم مالك العقار

דמי הקמה )מים וביוב(
وفقا للمادة 9 )أ( )1( / 9 )أ( )2( و9/11 )أ( )1( / 9 )أ( )4( )قواعد المياه والصرف الصحي( رسوم انشاء 
هو  كما  االنشاء  رسوم  دفع  عليك  يتوجب  القواعد،  أدناه  مرفق   2112 الصحي  والصرف  المياه  ألنظمة 

مفصل أدناه، في غضون 11 يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب:

متر مربع

المساحة العامة للعقار

مساحة العقار والذي تم دفعة مسبقا أو النظر إليه على 
هذا النحو - مياه

مساحة العقار والذي تم دفعة مسبقا أو النظر إليه على 
هذا النحو - صرف صحي

مساحة العقار المتبقية للدفع برسوم االنشاء - مياه )متر(

مساحة العقار المتبقية للدفع برسوم االنشاء - صرف 
صحي )متر(



طلب دفع رسوم أمتار المياه والصرف الصحي
דמי הקמה )מים וביוב(

المساحة لحساب دفعة مسبقة لمتطلبات الدفع حسب أقسام المادة 9 )أ( )2( و31 من القواعد:

رسوم االنشاء ألنظمة المياه والصرف الصحي:

متر مربع

%33 من المساحة الرئيسية المسموحة للبناء وفقا خارطة 
سارية المفعول

دفع مساحة البناء في العقار والذي تم الدفع عليه مسبقا 
أو يتم النظر اليه على هذا النحو

المساحة المتبقية من البناء للدفع برسوم االنشاء

المبلغ االجمالي بالشيكلالسعرالوحداتالكميةالوصفبند

متر مربعصرف صحيرسوم انشاء

متر مربع

اجمالي الدفع بدون الضريبة

ضريبة القيمة المضافة

إجمالي الدفع بالشيكل

لدفع طلب الرسوم الرجاء التوجه لقسم الجباية.

تطبيق طلب الدفع بموجب المادة 9 (أ) ( 1) لقواعد وشروط سداد طلب الدفع، أن يكون شرطا لمنح إذن االتحاد إلى 
اللجنة المحلية بشأن تسوية جميع المبالغ المستحقة لالتحاد نظرا للملكية، وإذا لم يتم سداد الطلب في غضون 
42 يوما من تاريخ التقديم، سوف تنتهي صالحيتها، إال إذا اعطيت تصاريح البناء (رخصة بناء العقار) ،في هذه الحالة 

سيتم اصدار طلب جديد لدفع رسوم بناء من قبل االتحاد ، وفقا لمبلغ رسوم االنشاء في نفس التاريخ.

تطبيق شرط الدفع بموجب المادة 9 (أ) ( 1) لقواعد وشروط سداد طلب الدفع، يكون مشروط بربط العقار إلمدادات 
المياه أو الصرف الصحي. إذا لم يتم تسديد الطلب في غضون 42 يوما من تاريخ االصدار سوف تنتهي الصالحية اذا 
ما تم ربط العقار إلمدادات المياه والصرف الصحي. في هذه الحالة تقوم االتحاد ، بناء على طلبك، باصدار رسوم دفع 
جديدة وفقا لتاريخ الطلب الجديد. في غضون 11 يوما من تلقي طلب الدفع هذا، يحق لك التوجه او االتصال باالتحاد 

للتحقق بشأن طلب الدفع (مرفق طلب توضيح)، وفق ا للنموذج الموجود في االضافة الخامسة للقواعد.



طلب دفع رسوم أمتار المياه والصرف الصحي
דמי הקמה )מים וביוב(

مواعيد استقبال الجمهور

للتنويه:

يمكنك االطالع على نص هذا النموذج بالكامل باللغة العبرية في موقع االتحاد على الرابط :
 www. myah.co.il في قائمة المستندات

الفرع الرئيسي – ام الفحم
مجمع أبو دغش - الطابق الثاني

من االحد - األربعاء 08:30 - 14:30
أيام االثنين واألربعاء من 16:00 - 18:00

السبت من 08:30 حتى 15:00

فرع عرعرة

مجمع بالدي سنتر

من االحد - الخميس 08:30 - 14:30

أيام االثنين والخميس من 16:00 - 18:00

فرع جت

محطة وقود “دور الون” مدخل جت الجنوبي

من االحد - الخميس 08:30 - 14:30

أيام االثنين والخميس من 16:00 - 18:00

يرجى المالحظة -يمكنك تقديم طلبا للتوضيح للمسائل التالية فقط وهي كالتالي:
)1( المساحة التي تم ارسال رسوم االنشاء عليها.

)2( هوية الشخص الملزم بدفع رسوم االنشاء.
)3( وجود الدفعة األولى بموجب المادتين 12 و 11 )ب( أو 11 للقواعد تلزم ابطال رسوم الدفع أو تقليل مبلغ الدفع.

،التاريخ، رقم أو حساب الرسوم، أو أي خطأ فني آخر في الطلب  أو الممتلكات  )4( خطأ كتابي، خطأ في وصف الشخص 
الدفع.

تقديم طلب للحصول على توضيح ال يؤجل موعد استحقاق طلب الدفع، ومع ذلك، يحق لك الطلب من االتحاد تأخير 
موعد السداد.

فرع كفر قرع

بناية زهدي طيارة

من االحد - الخميس 08:30 - 14:30

أيام االثنين والخميس من 16:00 - 18:00

فرع باقة الغربية

مجمع أبو عبيدة الطابق الثاني بجانب بنك لؤمي

من االحد - الخميس 08:30 - 14:30

أيام االثنين والخميس من 16:00 - 18:00

هاتف مركز خدمات الجمهور
1-133-03-13-05



نموذج طلب مراجعة دفع رسوم امتار المياه والمجاري

اسم مالك العقار:

رقم هوية الملزم بالدفع

مساحة العقار المطلوب

عنوان العقارخاصية استعمال العقار االساسية

اسم صاحب العقار

تاريخ تقديم الطلب االول

رقم الهوية/ رقم االتحاد/ رقم العمل:

فاكس:العنوان:

البريد االلكتروني:

رقم العقار :

هاتف :

لحضرة : اتحاد مياه وادي عارة
أنا الموقع أدناه ..........................، رقم بطاقة الهوية .............................،

اطلب توضيح لطلب الدفع رقم ........................ )يرجى تسجيل رقم الطلب المراد استيضاح الدفع حوله(،
بسبب خطأ وقع بطلب الدفع، ووفقا لقواعد منظمات المياه والمجاري )رسوم دفع النظمة المياه والصرف الصحي 

2112 )فيما يلي - قواعد(.

المساحة التي تم ارسال رسوم دفع لها .

هوية الشخص الملزم بدفع رسوم االنشاء.

وجود دفع مسبق بموجب المادتين 12 و 11 )ب( أو 11 للقواعد يتطلب ابطال أو تقليل من كمية مبلغ الدفع.

 خطأ كتابي، خطأ في وصف شخص، ممتلكات ، التاريخ ،رقم أو حساب ، أو خطأ فني اخرى بطلب الدفع.

فيما يلي أحدث التفاصيل حول طلب الدفع:

أطلب االستفسار حول:



نموذج طلب مراجعة دفع رسوم امتار المياه والمجاري

فيما يلي تفاصيل وشرح الطلب:

الوثائق المرفقة التي تدعم طلبي.

توقيع مقدم الطلبالتاريخ


