
 

 

16 April 2020 

  شركة الكهرباء

  مرحبا,
 

 أردنا مشاركتكم بفیدیو مصور عن طریقة دفع فواتیر الكهرباء خالل فترة وباء الكورونا.
 

  یوجد طریقتین للدفع بالنسبة لفواتیر الكهرباء.
  األولى : دفع فاتورة عن كل شهرین

 
  الثانیة الدفع قبل االستعمال. ما یسمى الدفع المسبق  בתשלום מראש.

 
 كثیر من الناس لدیهم حساب ( الدفع المسبق ) , والذي یعني أنك تدفع عن كمیة محددة من الكهرباء سوف تستخدمها الحقا في

 المستقبل, اذا لم تعید الشحن أو تشتري بطاقة أخرى للشحن في مكتب البرید أو من المتاجر , الكهرباء سوف تنقطع تلقائیا (
  أوتوماتیكیا ) عند انتهاء كمیة الشحن.

 
 اذا كنت ال تستطیع توفیر المال لشراء بطاقة جدیدة لملء الكهرباء لدیك . یمكنك االتصال على الرقم 103 والطلب منهم

 لمساعدتك. اذا لم تستطع شراء بطاقة للكهرباء بسبب الكورونا , یجب أن تخبرهم على الهاتف بذلك. وسوف یحاولون
 مساعدتك عن طریق اعطائك ( كود شیروم )  أو( شیفرة شیروم ) ‘Code Chirum’ الرجاع الكهرباء لدیك . وسوف

  تحتاج الى دفعها مقابل الكهرباء التي ستستعملها في وقت الحق.
 

  103 هو رقم شركة الكهرباء , وهو نفس الرقم بالنسبة لكل المواطنین في اسرائیل.
 

  قبل االتصال یجب أن یكون معك :
 

 1- رقم الكود الخاص بحساب الكهرباء لدیك
 

 2- معرفة اسم الشخص الذي یمتلك الحساب.
 

  3- یجب أن تعرف أیضا مكان العداد ألنه قد یتعین علیك الذهاب والنظر في العداد أثناء اجراءك المكالمة.
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  ستطرح علیك شركة الكهرباء بعض األسئلة وقد تطلب منك أیضا فحص العداد والتحقق من بعض المعلومات الموجودة علیه.
  ارشادات اجراء المكالمة وكیفیة التحدث مع شخص ما (باستخدام الخیار اللغة العبریة):

 
 1. اتصل برقم 103

  
 2. انتظر المكالمة. سوف تسمع الكثیر من اللغة العبریة المسجلة (حوالي دقیقة واحدة) ولكن ال تحتاج إلى القیام بأي شيء.

 
 3. ثم ، سیكون هناك خیار للتحدث بالعبریة أو العربیة. للغة العبریة  اضغط : 1 . للغة العربیة  اضغط : 2

  
 4. ثم ، سوف سوف یقوم التسجیل بسؤالك عن غرض المكالمة , ال تحتاج إلى الضغط على أي شيء ، فقط انتظر.

 
 5. بعد ذلك ، سیكون هناك 3 خیارات: (1) ضع في رقم الهویة ( Teudat Zehut ) الخاص بك ، (2) ضع رقم هاتفك ،

  أو (3) رقم الفاتورة.
 

 6. اختر الخیار 2 بالضغط على الزر "2" في هاتفك.
 

  7. أدخل رقم هاتفك مع خیار السلم  " #"   في النهایة.
 

 8. بعد ذلك ، سیتم منحك خیاًرا. اختر الخیار 9 بالضغط على الرقم "9". سینقلك هذا الخیار إلى شخص  من خدمة عمالء
 الزبائن یمكنه مساعدتك.

 
 9. عندما یتحدث الیك الشخص , أخبره أنه ال یمكنك دفع فاتورة الكهرباء ( Tashlum Mirush ) בתשלום מראש

  دفعة مسبقة لدیك بسبب وباء الكورونا.
 

 10. سیطلبون منك أیًضا الذهاب إلى العداد وإخبارهم ببعض المعلومات منها. قد یطلبون منك الضغط على "0" الرقم
 صفرمرتین ، وكذلك الضغط على (اشارة السلم) "#" وإخبارهم بما تراه. "Sulamit" تعني "# ،" Kokhavit "تعني *".

 
 11. بعد ذلك ، سوف یرون ما إذا كان بإمكانهم إعطاؤك رمًزا جدیًدا لبدء تشغیل الكهرباء.

  
 12. لن تضطر إلى الدفع مقابل ذلك اآلن ، ولكنك ستحتاج إلى الدفع في المستقبل.
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