
بالتعاون مع السلطات المحلية، ستقّدم للمستحقين بطاقات قابلة  ٫وزارة الداخلية

 للشحن لشراء المواد التموينية

 

سيتيح المشروع للعائالت المستضعفة مساعدة ألجل ضمان األمن الغذائي على خلفية أزمة الكورونا، حيث سيتم في إطاره 

مليون  700تم تخصيص . المواد التموينية والمنتجات األساسية الحيويةتوزيع بطاقات قابلة للشحن، للمستحقين، لشراء 

 .شيكل ألجل المشروع

من طرف مدير عام وزارة الداخلية، مردخاي كوهين، للسلطات ( 24.12الخميس )في إطار تعميم خاص، تم نشره 

بة األرنونا بموجب اختبارات في دفعات ضري% 70المحلية، تقّرر أن يتم تخصيص المساعدة لمتلقي التخفيض فوق نسبة 

الشيخوخة، الورثة، )الدخل المحددة ضمن أنظمة المواطنين المسنين مّمن يتلقون المخصصات من التأمين الوطني 

بموجب . بضريبة األرنونا% 100ومخصصات ضمان الدخل والمستحقين لتخفيض ( المتعلقين بسبب إصابة العمل

السلطات المحلية، سيكون جميع هؤالء مستحقين لبطاقات المواد التموينية دون المعطيات المتوفرة في قسم الجباية في 

 .الحاجة لتقديم طلب خاص، وستصل البطاقات إلى بيوتهم عن طريق إرسالية

 

كذلك، تقرر في وزارة الداخلية أن كل من ليس مسجال في قسم الجباية في السلطة المحلية، لكنه كان سيستوفي هذه 

حوزته عقار لغرض دفع ضريبة األرنونا، سيكون من حقه تقديم طلب للسلطة المحلية لتلقي البطاقات الشروط لو كان ب

من يتضح أنه مستحق، فسيتلقى . التموينية، حيث سيتم فحص الطلب من قبل السلطة المحلية تحت إشراف وزارة الداخلية

جموعة المستحقين كل من يمكث في مكان يوفر سيُستثنى من م. البطقات بأثر رجعي في حال تأخر عن مواعيد توزيعها

 (.الجنود، المسنين في بيوت المسنين، السجناء وغيرهم)له مكان المبيت والمأكل والمشرب 

 

كذلك، ستقوم وزارة الداخلية بصورة مباشرة بتلبية احتياجات السكان غير المسجلين في أي سلطة محلية عن طريق 

 .على السلطات المحلية من خالل عّدة نظمستقوم الوزارة باإلشراف . المزّود

 

ستكون قيمة البطاقة . خالل األشهر الثالثة القادمة( مراحل)سيتم توزيع البطاقات التموينية الذكية على ثالث ُدفعات 

ستكون قيمة كل بطاقة منفردة عن كل شخص . شيكل 300( زوجها /ة المنزل وزوجته/صاحب)الواحدة للشخص البالغ 

ستكون قيمة البطاقة متساوية في جميع الدفعات، لكن وزارة . شيكل 225س المنزل، بحسب اختبارات الدخل، يسكن في نف

ستكون قيمة الحد األقصى للبطاقات الذكية التي سيحصل عليها كل مرفق منزلي، . الداخلية ذكرت أن األمر قابل للتغيير

يدور الحديث عن بطاقات قابلة للشحن سيتم شحنها مجددا بمبلغ إضافي . شيكل 2400من المراحل ( دفعة)في كل مرحلة 

 .لشراء المواد التمنوينية عند انتهاء استخدامها، في حال استمرار االستحقاق

 

قامت وزارة الداخلية، من خالل مناقصة تم نشرها الختيار المزّود، بمنع إمكانية شراء منتجات التبغ، األدوات الكهربائية 

كذلك، تمت بلورة المناقصة بهدف إتاحة إمكانية أوسع انتشار جغرافي ممكن لنقاط البيع . بواسطة هذه البطاقات والكحول

سيتم نشر . في كل البالد، والتي تتضمن بقاالت في األحياء ومصالح تجارية صغيرة تعمل في مجال بيع المواد التموينية

ديم الطلب والمزيد من التفاصيل، وذلك من خالل حملة إعالنية معلومات للجمهور حول حقوقه بهذا الشأن، طريقة تق

توصي وزارة الداخلية . وكذلك عن طريق السلطات المحلية التي ستكون حجر األساس في تنفيذ هذا المشروع العظيم

 .الجمهور باتباع سياسة شراء رشيدة والتركيز على شراء المواد التموينية التي تشّجع التغذية الصحيّة

 

 

 

 



 المساعدة في ضمان األمن الغذائي على خلفية أزمة الكورونا

وزارة الداخلية، بالتعاون مع السلطات المحلية، تعمل ألجل تقديم المساعدة للفئات السكانية 

 المستحقة لضمان األمن الغذائي

 

 :متى سيتم التوزيع

خالل ( ُدفعات)سيتم توزيع البطاقات القابلة للشحن على ثالث مراحل 

 :األشهر القريبة

واعتباراً من |   25.2.21اعتباراً من |    28.1.21اعتباراً من 

4.3.21 

 :من يستحق المساعدة

عن طريق إرسالية لمن يتلقون ( أوتوماتيكيا)ستصل البطاقة تلقائيا  .1
في دفعات ضريبة األرنونا بموجب جدول % 70تخفيضا بنسبة 

 حاجة لتقديم طلبال  -اختبار الدخل المحدد ضمن األنظمة 
ستصل البطاقة تلقائيا عن طريق إرسالية للمواطنين المسنين الذين  .2

% 100يتلقون مخصصة ضمان الدخل ويستحقون تخفيضا بنسبة 
 -في دفعات األرنونا، بموجب القواعد المنصوص عليها في األنظمة 

 ال حاجة لتقديم طلب
لى السكان غير المسجلين في سجالت قسم الجباية للحصول ع .3

تخفيض في األرنونا، مّمن يقدمون طلبا للسلطة المحلية التي هم 
مسجلون كسكان فيها، ويتّضح أنهم مستحقون بموجب اختبار الدخل 

 *المحدد
بتقديم الّسكان غير المسجلين كسكان في أي سلطة محلية، يجب على  .4

 طلبا مباشرا لوزارة الداخلية

، وسيحصل كل من يتضح أنه 22.4.21باإلمكان تقديم الطلبات للسلطات المحلية حتى تاريخ * 
 ، على المساعدة حتى عن الدفعات التي سبقت المصادقة على استحقاقه6.5.21مستحق حتى تاريخ 



 (:قد تتغير في المراحل التالية)قيمة المساعدة في المرحلة األولى 

 ج للشخص.ش 300ة بـ /وللزوجة /سيتم شحن البطاقة للمستحق

، سيتم 3+  1ة، بموجب المواد /لكل شخص أضافي يسكن مع المستحق

 .ج.ش 225شحن البطاقة بـ 

في كل ( عائلة)لن يزيد مبلغ الحد األقصى للمساعدة لكل مرفق منزلي 

 .ج.ش 2400عن ( دفعة)مرحلة 
المزيد من التفاصيل في نقطة بيع  1500باإلمكان استخدام البطاقات واالستفادة منها في أكثر من 

 الموقع

ليس باإلمكان شراء منتجات التبغ، األدوات . وزارة الداخلية تشّجع االستهالك الّرشيد والتغذية الصحية
 نالكهربائية والكحول بواسطة البطاقات القابلة للشح

سيتم تقديم المساعدة بموجب وبحسب توجيهات وزارة الداخلية ومعايير 

 توزيع البطاقات لشراء المواد التموينية المنشورة في موقع وزارة الداخلية
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