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 א"בטבת  תשפ' ט

 2020كانون األول  24

 لحضرة

 رؤساء السلطات المحلية

 

 تحيّة وبعد، 

 

 "! األمن الغذائي للعائالت المستضعفة"انطالق مشروع   :الموضوع

من قانون ( ح()2()2أ)ب3ومعايير توزيع قسائم المواد التموينية بموجب المادة  20/11تعميم المدير العام الخاص رقم : مرفق بهذا)
 (المرافق االقتصادية في الدولة: أساس

 

تنضم هذه . في أعقاب أزمة الكورونا وتأثيراتها على المرافق االقتصادية، دخلت الكثير من الفئات السكانية في ازمة اقتصادية

. الفئات السكانية إلى الكثير من العائالت المستضعفة، والتي تحظى بمساعدة جارية ودورية ومرافقة دائمة من السلطات المحلية

مليون شيكل من خالل بطاقات قابلة للشحن،  700لداخلية بإجراءات مساعدة واسعة النطاق بقيمة في أعقاب ذلك، نهض وزير ا

 . لشراء المواد التموينية والمنتجات الحيوية، للسكان عديمة اإلمكانيات في السلطات الملحية

 

يدور الحديث عن مشروع رسمي ووطني لتقديم المساعدة المباشرة للفئات المستضعفة على نطاق واسع وبحجم كبير لم يسبق 

القيام به حتى اليوم في دولة إسرائيل تقود وزارة الداخلية هذه المهمة، من باب إدراك قدرة الحكم المحلي وأن الحكم المحلي قد 

خالل فترة أزمة الكورونا، كونه حجر األساس الذي ال بديل له في مجال معرفة السكان أثبت، في كل فرصة، وبصورة أوضح 

 .  ونقديم الخدمات بصورة ناجعة لسكانه، في أي وقت وفي أي مهّمة

 

مرفق برسالتي هذه تعميم المدير العام الخاص والمعايير التي أقّرها وزير الداخلية، والتي تفصل طريقة تنفيذ المشروع، 

بذلت وزارة الداخلية جهودا كبيرة على مدار . إجراءات تحديد المستحقين للمساعدة، مواعيد دفعات ومراحل التوزيع وغيرها

األشهر القليلة الماضية من أجل ضمان تقديم المساعدة بأسهل صورة وأكثرها نجاعة، لكافة العائالت المستضعفة في مختلف 

 .أنحاء دولة إسرائيل

 

رد في المستندات المرفقة، سيتم توزيع البطاقات التموينية القابلة للشحن من قبل مزّود خارجي، عن طريق وفقا لما هو وا

واجبكم في هذه اإلجراءات هو خلق البنية التحتية من المستحقين، بموجب المعايير، . اإلرساليات، إلى بيوت المستحقين مباشرة

يدور الحديث عن مهّمة معقدة . يستفيدون فعالً من حقوقهم ويتلقون المساعدةبموازاة التأكد من أن جميع سكانكم المستحقين، 

تنطوي على تحديات تستوجب منكم االستعداد اللوجستي والتكنولوجي، إنشاء حالة من التزامن وتبادل المعلومات بين مختلف 
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وازاة االلتزام بجداول زمنية فيها تحديات وكل ذلك بم -نظم المعلومات، الشرح للجمهور، تعزيز مراكز الخدمة والقوى البشرية 

 .وبتوجيهات وزارة الصحة

الجهات األساسية لنجاح هذه المهمة الوطنية، وفقط من خالل  -أنتم، رؤساء السلطات المحلية وشاغلي المناصب والوظائف 

ستكون هيئة قيادة وزارة . تجنّدكم والتزامكم بالمهمة سيكون بإمكاننا أن نساعد معاً، الجمهور الذي هو في أمس الحاجة لذلك

 .  الخارجي في خدمتكم في أي مرحلة وبالنسبة ألي قضيةالداخلية، األلوية وكذلك المزّود 

 

 .   أنا على ثقة، أنكم كما تثبتون في كل يوم وفي كل المواضيع، سيثبت الحكم المحلي في هذا المشروع أيضا قدراته

 

 

 

 

 باحترام،

 مردخاي كوهين

 

 

 :نسخ

 الحكم المحليرعوت ورئيس مركز  -السيد حاييم بيبس، رئيس بلدية موديعين مكابيم 

 السيد شاي حجاج، رئيس المجلس اإلقليمي مرحافيم ورئيس مركز المجالس اإلقليمية

 اإلدارة الموسعة، وزارة الداخلية

 محاسبو السلطات المحلية

 السيد يسرائيل أوزان، رئيس مكتب وزير الداخلية

 


