
  الدولة في االقتصادية المرافق: أساس قانون من( ح()2()2أ )ب3 المادة بموجب الغذائية المواد بطاقات توزيع معايير

 

 المعاييًر أقرً  فإنني الدولة، في االقتصادية المرافق: أساًس قانون مًن( ح()2()2أ)ب3 المادة على بناءً  لي الممنوحة الصالحية بموجب
  التالية:

   

 – فيًهذهًالمعايير  .1 تعريفاًت

الدخلًغيرًالصافيًلمقد مًالطلبًولمنًيسكنونًمعه،ًوبضمنًذلكًاألطفالًفيًالعائلةًً  – "  دخل"  

الحاضنة،ًمنًأيًمصدرًدخلًكان،ًبماًفيًذلكًالدفعاتًالتيًتدفعهاًلهمًمؤسسةًالتأمينًً

 – الوطني،ًعداًً

ًالفصولً"د"ًوً"ي.ا (1)    ًبموجب ًيتمًدفعها ًالتي ًالوطنيًًالمخصصات ًالتأمين ًقانون "ًمن

 ؛2010ً–والمخصصاتًبموجبًأنظمةًالتأمينًالوطنيً)الطفلًالمعاق(ً

نصفًالدخلًالشهريًللزوجًأوًالزوجةًالذينًيسكنونًمعًمقد مًالطلب؛ًبهذاًالشأن،ً (2)   

يؤخذًبعينًاالعتبار،ًبالنسبةًلزوجًأوًزوجةًواحد/ةًفقط،ًالدخلًالشهريًحتىًأجرًالحدً

فلنًيؤخذًبعينًاالعتبارًجزءًًًًكانًالدخلًالمذكورًيزيدًعنًأجرًالحدًاألدنى،األدنى،ًوإذاًً

هوًأجرًًً–الدخلًحتىًمبلغًأجرًالحدًاألدنى؛ًفيًهذهًالفقرةًالفرعية،ً"أجرًالحدًاألدنى"ًً

األدنىًً الحدً أجرً قانونً لتعريفهًفيً األدنىًوفقاً بتاريخ1987ًًًً–الحدً المحددً بالمبلغً ً،1ً

 كانونًالثانيًمنًالسنةًالماليةًالمطلوبًبشأنهاًتخفيض؛ًً

بمبلغًالًيزيدًعنًرسومًاإليجارًًً–رسومًاإليجارًالتيًيتلقاهاًالشخصًعنًشقتهًً (3)   

 ارهاًبغرضًالسكنًفيهاً؛التيًيدفعهاًمقابلًشقةًأخرىًقامًباستئج

ًاالحتياطيةًً (4)    ًالخدمة ًقانون ًفي ًتعريفهما ًبموجب ًإضافية  ؛2008-مكافأةًخاصةًومكافأة

 – " ُمعد لًالدخلًالشهرًي"  

األجير (1)    الثاني،ًً  –  لدىً تشرينً األول،ً تشرينً األشهرً الشهريًخاللً الدخلً معد لً

أو،ًبناء ًعلىًطلبًمقد مًالطلب،ًمعد لًالدخلً  2020  أوًالعام  2019كانونًاألولًمنًالعامًً

،ًمنًمصادرًالدخلًالمفصلةًفي2020ً  أوًالعام  2019الشهريًخاللًعشرةًأشهرًمنًالعامًً

افة،ًومنًمصادرًإضافيةًوفقاًلماًهوًمذكورًفيًمنًالنموذجًالمرفقًضمنًاإلض(  أ)1المادةًً

   منًالنموذجًالمذكور؛(  ب)1المادةً



كماًتمًاحتسابهًبموجبًدخلهًً(  1)المعد ل،ًكماًذكرًفيًالفقرةًالفرعيةًً  –  لدىًالمستقل (2)   

ًتقسيمهاً ًبعد ًبحوزته، ًالذي ًاألخير ًالدخل ًتخمينًضريبة ًفي ًتحديدها ًيتم ًبالضريبةًكما الملزم

الثاني،ًكانونًاألولًمنً  12علىًً لمقياسًمعد لًاألشهرًتشرينًاألول،ًتشرينً والمالئمةً

ًً العام  2019العام 2020ًً  أوً األشهر خاللً الدخلً معد لً بإضافةً المصادرً،ً منً المذكورةً

  منًالنموذجًالمذكور،ًوالتيًلمًيتمًشملهاًضمنًإخطارًالتخمين؛ً( ب)1 المفصلةًفيًالمادة

ًالسكانً( ب)1 بموجبًتعريفهًفيًالمادةً –"  ُمقيم/ًساكن"    .1965ً-منًقانونًسجل 

المسكنًً  –"  األنظمة"   )تخفيضًضريبةً الدولةً فيً االقتصاديةً المرافقً فيً التسوياتً ًً–أنظمةً

 1993األرنونا(ً

 استحقاقًقسائمًالموادًالغذائية،ًلهًولكلًمنًيسكنًمعهًفيًالشقة،ًهوًأحدًماًيليً:ً.أ  .2 االستحقاًق

   (1) ًً قبلًيومًبدءًتوزيعًالدُّفعةًالثالثة،ًمسجالًفيًً  14الساكنًالذيًكان،ًحتىًاليومًالـ

منً(  أ()8()أ)2 علىًاألقل،ًبموجبًالنظامًرقم  %70السلطةًالمحليةًكمستحقًلتخفيضًبنسبةًً

 .2021 أوًالعام 2020 أنظمةًالعام

   (2) ًً قبلًيومًبدءًتوزيعًالدُّفعةًالثالثة،ًمسجالًفيًً  14الساكنًالذيًكان،ًحتىًاليومًالـ

أوً  2020  منًأنظمةًالعامًً(  ب()1()  أ)2 المحليةًكمستحقًلتخفيضًبموجبًالنظامًرقمالسلطةًً

 ً.2021 العام



ووجدتًالسلطةًالمحليةًأنًمعد لًً  3الساكنًالذيًقامًبتقديمًطلبًبموجبًالمادةًرقمًً (3)   

دخلهًالشهريًالًيزيدًعنًالمبلغًالمفص لًفيًالجدول،ًبحسبًعددًاألفرادًالذينًيسكنونً

   معه:

 عدد األفرد 

  معّدل الدخل الشهري

  بالشواكل الجديدة

 2019 خالل السنة المالية

  معّدل الدخل الشهري

  بالشواكل الجديدة

 2020 خالل السنة المالية

1 2,881 2,889 

2 4,321 4,334 

3 5,011 5,027 

4 5,703 5,720 

5 7,121 7,239 

6 8,540 8,759 

7 11,452 11,821 

8 13,084 13,568 

9 14,715 15,316 

ًللفرًد 1,702ًللفرًد 1,635ًوأكثر 10
 

،ًفلنًيكونًمستحقاًلقسائمًالموادًالغذائيةًبموجبً(أ)  بناء ًعلىًماًذكرًفيًالمادةًالفرعيةً.ب  

 هذهًالمعايير،ًمنًقامًبتقديمًمعطياتًكاذبة.ًً

التخفيضًبضريبةًً.أ  .3 تقديمًالطلًب المسجلًفيًأيًسلطةًمحليةًكمنًيستحقً المقيمًغيرً للساكن/ً يحقً

،ًأنًيقد مًطلباًللسلطةًالمحليةًالتيًتمً(2()أ)2  أو(  1()أ)2  األرنونا،ًوفقاًلماًهوًمذكورًفيًالمادة

ًالسكان،ًبموجبًالنموذجًالمرفقًفيًاإلضافةًألجلًإقرارًاستحقاقهً تسجيلهًفيهاًكمقيمًفيًسجل 

 ً؛(3()أ)2لقسائمًالموادًالغذائيةًبموجبًالمادةً

ًالسكانًكساكن/ًمقيمًفيًسلطةًمحلية،ًأنًيقد مًطلباًًً.ب   يحقًللمقيمًغيرًالمسجلًفيًسجل 

كماًذكرًفيًالبندًالفرعيً)أ(ًلوزارةًالداخلية؛ًسيتمًنشرًكيفيةًتقديمًالطلبًفيًموقعًاإلنترنتًً

 التابعًلوزارةًالداخلية.



ًمبلغًاالستحقاًق

 

 

مستحقاًعنًكلًُدفعةً)مرحلة(ً(  3()أ)2  أوًالمادة(  1()أ)2  سيكونًالمستحقًبموجبًالمادةً.أ  .4

 ،ًلقسائمًموادًغذائيةًبقيمًة7منًدفعات/ًمراحلًتوزيعًقسائمًالموادًالغذائية،ًكماًذكرًفيًالمادةًً

شيكلًجديدًلزوجته/ًزوجهاًالذي/ًالتيًيسكن/تسكنًمعهًفيًً  300شيكلًجديد،ًباإلضافةًإلىًً  300

ة؛ًيتمًتحديدًعددًالقاطنينًًشيكلًجديدًعنًكلًشخصًإضافيًيسكنًمعهًفيًالشق  225الشقة،ًو

معًالمستحقًفيًالشقةًبموجبًنموذجًالطلبًالذيًيتمًتقديمهًبموجبًهذهًالمعاييرًأوًبموجبًً

علىًالرغمًمماًهوًًًًالتسجيلًفيًالسلطةًالمحليةًبشأنًاالستحقاقًبموجبًاألنظمة،ًحسبًالحالة؛

ا فيً معهً يسكنونً نً وعم  نفسهً للمستحقًعنً االستحقاقً مبلغً فإنً يزيدًعنًمذكور،ً لنً  لشقة،ً

   شيكلًجديدًفيًكلًدفعة/مرحلة. 2,400

مستحقاًفيًكلًمرحلة/دفعةًلقسائمًموادًغذائيةً(  2()أ)2  سيكونًالمستحقًبموجبًالمادةً.ب  

شيكلًجديدًلزوجته/ًزوجهاًالذي/ًالتيًيسكن/تسكنً  300  شيكلًجديد،ًباإلضافةًإلى  300  بقيمة

  معه/اًفيًالشقة.

  منًالممكنًأنًتتغيرًالمبالغًالمذكورةًفيًهذهًالمادةًبحسبًمحدودياتًالميزانية.ً.ج  

ًالشقة،ًً.د   ًفي ًأوًساكنا  ًيعتبرًمستحقا  ًلن ًالمادة، ًبموجبًهذه ًاالستحقاق ًقيمة ًاحتساب ًأجل من

25ًحتى2021ًًًًكانونًالثاني1ًًًًمنًكانًيسكنًبصورةًدائمةًخاللًالفترةًالممتدةًمنًتاريخًً

 ،ًفيًمكانًيقد مًلهًإمكانيةًالمبيتًوالطعامًوالشرابً.2021آذارً

منعًازدواجيةًً

   االستحقاق

فقط،ًً  .5 واحدةً مرةً االستحقاق،ً احتسابً بشأنً االعتبار،ً بعينً يؤخذً أنً الواحدً للشخصً يمكنً

  كمستحقًأوًكمًيسكنًمعًمستحق.

فحصًاالستحقاقً

   وتحويلًالمعطيات

لًًً.أ  .6 لوزارةًالداخليةًالمعطياتًالتاليةًبشأنًكلًمستحقًبموجبًعلىًالسلطةًالمحليةًأنًتحو 

بعدًً( 3()أ)3 ،ًوكذلكًبشأنًكلًمستحقًقامًبتقديمًطلبًبموجبًالمادة(2()أ)2 والمادة(  1()أ)2 المادة

 فحصًالطلبًوالمصادقةًعليهًمنًقبلًالسلطةًالمحليةً:

 رقمًهويةًالمستحق؛ (1)   

 العائلةً؛اسمًالمستحقًالشخصيًواسمً (2)   

 عنوانًالمستحق؛ (3)   

 رقمًهاتفًالمستحق،ًفيًحالًتوف رً؛ (4)   

   (5) ًً منهم ً كل  وبشأنً المستحق،ً معً الشقةً فيً يسكنونً الذينً األفرادً االسمًًً–عددً

 الشخصي،ًاسمًالعائلةًورقمًالهويةً؛



 ؛2 نوعًاالستحقاقًبموجبًالمادة (6)   

 المرحلة.مبلغًاالستحقاقًاإلجماليًللد فعة/ً (7)   

تحويلهاًً.ب   وثمً المحلية،ً السلطةً قبلً منً عليهاً والمصادقةً المعطياتً يتمًفحصً أنً يجبً

لوزارةًالداخليةًموق عةًمنًقبلًرئيسًالسلطةًالمحليةًوالمحاسب،ًبعدًإقرارًاستيفاءًكلًمستحقًً

يلغيًً شرطً وجودً وعدمً المعاييرً هذهً بموجبً االستحقاقً لشروطً المذكورينً المستحقينً منً

 حقاقًبموجبًهذهًالمعايير؛االست

يجبًأنًيتمًتحويلًالمعطياتًوالتوقيعًعليهاًمنًقبلًرئيسًالسلطةًالمحليةًوالمحاسبًً.ج  

 بالطريقةًالتيًيقومًبنشرهاًمديرًعامًوزارةًالداخلية؛

فحصًً.د   بغيةً عمومية،ً جهةً منً معلوماتً لتلقيً بحاجةً المحليةً السلطةً كانتً حالً فيً

المعلوماتًمنًالسلطةًالمحليةًإلىًوزارةًالداخلية،ًفيجبًأنًيتمًهذاًاإلجراءًًالمعطياتًوتحويلً

 واألنظمةًالصادرةًبموجبهً؛ 1981 -بموجبًقانونًحمايةًالخصوصيةً

  

 (. ب)3ستقومًوزارةًالداخليةًبفحصًاستحقاقًمنًيقد مًالطلبًبموجبًالمادةًً.ه  

  سيتمًتوزيعًقسائمًالموادًالغذائيةًعلىًثالثًُدفعات/ًمراحل،ًبحسبًالمواعيدًالتالية:ً.أ  .7 المواعيًد

منًتاريخًً (1)     3سيتمًتوزيعًقسائمًالموادًالغذائيةًفيًالدفعة/ًالمرحلةًاألولىًاعتباراً 

 ؛2021 آذار

منًتاريخًً (2)      18سيتمًتوزيعًقسائمًالموادًالغذائيةًفيًالدفعة/ًالمرحلةًالثانيةًاعتباراً 

 ؛2021 آذار

منًتاريخًً (3)     11سيتمًتوزيعًقسائمًالموادًالغذائيةًفيًالدفعة/ًالمرحلةًالثالثةًاعتباراً 

 ً؛2021 نيسان

ًالمادةًرقمًًً.ب   ًالمعطياتًبموجب ًالداخلية ًلوزارة ل ًأنًتحو  ًالمحلية ًالسلطة  حتىًتاريًخ  6على

  7بشأنًالدفعةًالثانيةًوحتىًتاريخ2021ًًًً  آذاًر  15  بشأنًالدفعةًاألولى،ًحتىًتاريخ2021ًً  آذار  8

 بشأنًالدفعةًالثالثة.2021ًً نيسان

بشأنًالدفعةً  2021  آذار  8حتىًتاريخًً  3يحقًللساكن/ًالمقيمًأنًيقد مًطلباًبموجبًالمادةًًً.ج  

تاريخًً المقد مة2021ًًً  آذاًر  25الثانية،ًوحتىً المعطياتً فيً يتمًشملهً لكيً الثالثة،ً الدفعةً بشأنً

 فيًإطارًالدفعةًالمذكورة. 6بموجبًالمادةًرقمً



سيكونًمنًيتبي نًأنهًمستحقًبموجبًهذهًالمعايير،ًمستحقاًلقسائمًالموادًالغذائيةًفيًكلًًً.د  

المادة بموجبً مستحقً غيرً بأنهً ً أقر  إذاً إالً الدفعات/المراحل،ً منً وليسً(ًب)2ًًدفعة/مرحلةً ً،

 مطلوباًمنهًتقديمًطلبًمنفصلًلكلًدفعةًمنًالدفعاتً.

بعدً  6 سيكونًمنًيتبي نًأنهًمستحق،ًوتمًشملهًفيًالمعطياتًالمحولةًبموجبًالمادةًرقمً.ه  

موعدًً وبحسبً الحالةً بحسبً الثانية،ً أوً األولىً الدفعة/المرحلةً بشأنً المعطياتً تحويلً موعدً

خاللًتوزيعًالمرحة/الدفعةًالتاليةًمنًًً–تحويلًالمعطياتًبشأنًالدفعة/المرحلةًالتالية،ًمستحقاًً

   لمبالغًاالستحقاقًعنًالدفعةًاألولىًأوًالثانية،ًبحسبًالحالة.ً–القسائمً

حقًالمقيم/ًالساكنًالذيًلمًيقد مًطلباًكماًذكرًفيًالمادةًالفرعيةً)ج(ًتقديمًًًسيكونًمنً.و  

؛ًباإلضافةًإلىًماًذكرًفيًالمادةًالفرعيةً)ب(،ًعلى2021ً  نيسان  29طلبًحتىًموعدًأقصاهًً

المادةًرقمًً المعطياتًبموجبً الداخليةً لًلوزارةً المحليةًأنًتحو    أياًر  13  حتىًتاريخ  6السلطةً

بي نًأنهًمستحقًلكنًلمًيتمًشملهًضمنًتحويالتًالمعطياتًالسابقة؛ًسيكونًمنً،ًبشأنًمنًت2021

الفرعية،ًمستحقاًً المادةً لةًكماًذكرًفيًهذهً تبي نًأنهًمستحقًوتمًشملهًضمنًالمعطياتًالمحو 

 . 2021 أيار 20 لمبلغًاالستحقاقًعنًالدُّفعات/ًالمراحلًالثالثًضمنًالتوزيعًوالتيًستبدأًبتاريخ

لنًيكونًمستحقاًلتوزيعًقسائمًالموادًالغذائية،ًبموجبًهذهًالمعايير،ًمنًلمًيقمًبتقديمًً.ز  

ومنًلمًيتمًتحويلًمعطياتًبشأنهًبموجبً  2021  نيساًن  29حتىًتاريخًً  3طلبًبموجبًالمادةًً

 . 2021 أيار 13حتىًتاريخً 6المادةًرقمً

 

 

 

 إضافة

ًالمادةًبموجبًالغذائيةًالمواًدًبطاقاتًتوزيًعًمعاييرطلبًإلقرارًاستحقاقًقسائمًالموادًالغذائيةًبموجبً – نموذج

 الدولةًفيًاالقتصاديةًالمرافق:ًأساسًقانونًمن(ًًح(ً)2()2أ)ب3

 بيانات مقّدم الطلب

رقمًً

ًالهويًة

االسمًًًاسمًالعائلة

ًالشخصًي

اسمً

ًاألب

تاريخًً

ًالوالدًة

ًاالجتماعيةالحالةًًالجنًس

ًذكر                               

ًأنثى 

ًمطلًق أعزب

ًأرمل متزوج

 
ًالهاتفًالعنواًن

ًالعمًلًالمنزلًرقمًالشقةرقمًًًالشارعًالبلدًة



 العقار

    

  

    

  

    

  

      
 

            

 

ًكاًل       نعم  هلًتملك/ينًشقةًسكنةًإضافية؟

 

   فيًالمربعًالمناسبًالختيارك: x الرجاءًوضعًإشارة

أرغبًبأنًيتمًاحتسابًمعد لًالدخلًالشهريًبموجبًاألشهرًتشرينًاألول،ًتشرينًالثانيً 
 .2019  وكانونًاألول

معد لًالدخلًالشهريًبموجبًاألشهرًتشرينًاألول،ًتشرينًالثانيًًًأرغبًبأنًيتمًاحتساب 
 .2020  وكانونًاألول

أرغبًبأنًيتمًاحتسابًمعد لًالدخلًالشهريًبموجبًاألشهرًمنًكانونًالثانيًحتىًكانونً 
 . 2019 األول

أرغبًبأنًيتمًاحتسابًمعد لًالدخلًالشهريًبموجبًاألشهرًمنًكانونًالثانيًحتىًكانونً 
 . 2020 األول

 
 

ًاألولً (أ) ًتشرين ًاألشهر ًالشقةًودخلهمًخالل ًنفس ًفي ًيسكنونًمعه ًالطلبًومن ًبشأنًمقد م إقرار
 2019 أوًخاللًاألشهرًمنًكانونًالثانيًحتىًكانونًاألول 2020 أو 2019 تىًكانونًاألولح
 .1بحسبًاإلمكانيةًالتيًتمتًاإلشارةًإليهاًفيًبدايةًالمادةًرقمً, 2020 أو

 الستخدام

ًالمكتًب
اسمً القربى

ًالعائلًة

االسمًً

ًالشخصًي

رقمًًًالعمًل

ًالهويًة

مكانًًًالمهنة

ًالعمًل

معد لً

الدخلً

الشهريً

غيرًً

   الصافي

مقد م/ةًً 1

ًالطلب

       

       ًالزوج/ًة 2

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         



10         

  أًو  2019  عليهًإرفاقًقسائمًالراتبًعنًاألشهرًتشرينًاألول،ًتشرينًالثانيًوكانونًاألول  –  األجير:  انتبه

 اإلشارة  تمت  التي  اإلمكانية  بحسب،2020ًً  أو  2019  أوًعنًاألشهرًمنًكانونًالثانيًحتىًكانونًاألول  2020

ًالمجموع    .1 رقم المادة بداية في إليها

 . عليهًإرفاقًآخرًتخمينًضريبيًبحوزتهً–المستقلً              

 

 

 

ًالمادةً)أ(ًً (ب) ًللمذكروينًفي ًاإلضافية ًالدخل ًالشهريًً  أعالهمصادر ًالدخل ًًاألشهرًًعًنيجبًذكرًمعد ل

ًكانونًًحتىًًالثانيًًكانوًنًًمنًًاألشهرًًعنًًأو2020ًًًًأو2019ًًًًاألولًًوكانونًًالثانيًًتشرينًًاألولً،ًًتشرين
 .1ًرقمًالمادةًبدايةًفيًإليهاًاإلشارةًتمًتًالتيًاإلمكانيةًبحسبً،2020ًًأو2019ًًاألول

 (سببقًذكرهاًفيًإخطارًالتخمينًالضريبيالًيجبًتعبئةًنفسًمصادرًالدخلًالتيً)

 

 المبلغًش.ج المصدًر المبلغًش.جًالمصدًر

جيشً 8 ًالتأمينًالوطنًي 1 منً دعمً

ًالدفاع

 

دفعاتًً 9 ًمنحةًالشيخوخة 2 مخصصاتً

   منًخارجًالبالًد

 

مكانًً 3 منً تقاعدً مخصصاتً

   العمل

 ًتعويضات 10 

 ًضمانًالدخًل 11 ًمخصصاتًورثة 4

 ًإكمالًالدخًل 12 ًإعاقةمخصصاتً 5

6

* 

 ًدعم 13 ًأجرةًشقة

 ًغيرًذلك 14 ًِمنَح 7

 ًالمجموع                                                                                                                 

 إذاًقمتًبتاجيرًشقةًسكنيةًواستئجارًشقةًأخرىًلسكنك،ًفيجبًذكرًالفرقً)إذاًكانًهنالكًفرق(ًفيًالدخلًفقط.*  

 

حًبـ: ًوأصر    أقر 

   أننيًمقيمًفيًدولةًإسرائيل 

فيًً    2021  آذار  25  ًخوحتىًتاري2021ًً  كانونًالثانًي  1  الًأمكثًبصورةًدائمة،ًخاللًالفترةًالممتدةًمن 
مكانًيقد مًليًإمكانيةًالمبيتًوالمأكلًوالمشرب،ًوأنًمنًيسكنونًمعيًفيًالشقة،ًوفقاًلمًذكرًأعاله،ًلمً

 يمكثواًبصورةًدائمةًفيًمكانًمنًهذاًالنوع.

غيرًمشمولينًفيًطلبً(  أ)1أنا،ًوجميعًاألشخاصًالذينًيسكنونًمعيًفيًالشقة،ًكماًذكرًفيًالمادةًً  
 إضافيًتمًتقديمهًللسلطةًالمحليةًأوًأليًسلطةًمحليةًأخرى.

 

حًبهذاًبأنًكلًالبياناتًوالتفاصيلًالواردةًً ًوأصر  أعالهًصحيحة،ًوأننيًلمًأقمًبإخفاءًأيًتفصيلًكانًأقر 
   منًالتفاصيلًالتيًطلبًمنيًتعبئتها.



 
 
 

 __ __________________ توقيعًمقد مًالطلب        التاريخ                                                
 

 

 

 

 

 2020________ منً____ 

 

 __________________ 

  آرييًمخلوفًدرعي

ًوزيرًالداخليةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً


