
ي 
ن
روا اقتصاديا ف ن الذين تضن وزارة الداخلية تعلن: انطالق حملة توزي    ع بطاقات المواد الغذائية للسكان المستحقي 

 أعقاب أزمة الكورونا

 

اء المواد  ي شر
 
ستقوم وزارة الداخلية، بالتعاون مع السلطات المحلية، بتقديم المساعدة للفئات السكانية المستحقة، ف

مة، بواسطة بطاقات قابلة للشحن. وذلك بعد أن أعلنت الوزارة فوز جمعيات الغذائية والمنتجات  الحيوية بصورة محتر

وع.   "بيتحون ليف" و "إيشل يروشاليم" بالمناقصة لتشغيل المشر

ي ألوية تل أبيب، حيفا والشمال، وستقوم جمعية "إيشل 
 
ستكون جمعية "بيتحون ليف" مسؤولة عن التوزي    ع ف

ي ألوية الجنوب، المركز، يهودا والسامرة والقدس. يروشاليم" بالتوزي    ع 
 
 ف

 

رة بنحو 
ّ
انية، المقد ي  200مليون ش.ج، لما يقارب  700سيتم تقديم المت  

ألف عائلة من الفئات المستضعفة، والتر

نت التابع لوزارة الداخلي ي موقع اإلنتر
 
ي تم تحديدها والمنشورة ف

ة، تشمل أكتر من مليون مستحق، بموجب المعايت  التر

ي سيتم تحديثها من حي   آلخر.  
 إىل جانب معلومات وتفاصيل كاملة بمختلف اللغات، والتر

 

يبة المسكن  ي التخفيض بض 
ع عليها وزير الداخلية، تقرر أن يتم تخصيص المساعدة لملتقر

ّ
ي وق

ي إطار المعايت  التر
 
ف

ضمان الدخل، بموجب المعطيات % وللمواطني   المسني   الذين يتلقون مخصصات 70)األرنونا( بنسبة تزيد عن 

ي السلطات المحلية. سيكون جميع هؤالء مستحقي   لبطاقات المواد الغذائية دون الحاجة 
ي أقسام الجباية ف 

المتوفرة ف 

اض أن عنوان المستحق ورقم  لتقديم طلب خاص، وستصل البطاقات إىل منازلهم مع عامل إرساليات.  هذا عىل افتر

ي حال عدم وجود عنوان أو رقم هاتف جوال  الهاتف الجوال الذي بحوزته
يجب  –متوفرين لدى السلطة المحلية. ف 

 إبالغ السلطة المحلية بهذه البيانات. 

وط لو كان بحوزته عقار  ي هذه الشر
ي قسم الجباية التابع للسلطة المحلية، لكنه يستوف 

 ف 
ً
كذلك، يحق لمن ليس مسجال

م طلب
ّ
يبة األرنونا، أن يقد ا للسلطة المحلية للحصول عىل البطاقات، وسيتم فحص الطلب من قبل بالنسبة لدفع ض 

اف وزارة الداخلية. من يتبي ّ  أنه مستحق بموجب اختبار الدخل المنصوص عليه، سيتلقر  السلطة المحلية وتحت إشر

يطة أن يكون قد تم تقديم طلبه حتر مو  ي حال كان قد تأخر عن موعد توزيعها، وشر
عد أقصاه البطاقات بأثر رجعي ف 

16.05.21 . 

فعات )مراحل(، 
ُ
 من سيتم توزي    ع بطاقات المواد الغذائية القابلة للشحن بثالث د

ً
سيتم توزي    ع الدفعة األوىل اعتبارا

 من 18.3.21، الدفعة الثانية سيتم توزيعها اعتبارا من 3.3.21
ً
ستكون قيمة البطاقة . 11.4.21، والدفعة الثالثة اعتبارا

ىلي وزوجته/زوجها( الواحدة للمستحق )ص
شيكل. ستكون قيمة البطاقة الواحدة لكل فرد  300احب/ة المرفق المت  

ىلي بموجب اختبارات الدخل 
ي المرفق المت  

ي يسكن ف 
ي كل الدفعات،  225إضاف 

شيكل. ستكون قيمة البطاقات متساوية ف 

انية. سيكون الحد األ قىص لقيمة البطاقات القابلة للشحن لكن من الممكن أن يتغت  هذا األمر، بحسب محدوديات المت  

ي كل مرحلة من المراحل، 
ىلي ف 

 شيكل.  2,400للمرفق المت  

 

ي أكتر من 
نقطة بيع بأوسع انتشار قطري، وبضمن ذلك بقاالت  1500باإلمكان استخدام البطاقات واالستفادة منها ف 

ي مجال بيع المنتجات الغذائية
ة تعمل ف  . يدور الحديث عن بطاقات قابلة أحياء، شبكات خصوصية ومصالح صغت 

ي حال استمرار االستحقاق. 
اء المواد الغذائية بعد انتهاء االستخدام، ف  ي لشر

ي سيتم شحنها بمبلغ إضاف 
للشحن، والتر

ي المراحل التالية. 
ة للحفاظ عىل البطاقة ألجل استخدامها ف   لذلك، هنالك أهمية كبت 

ي 
اء منتجات التبغ،  منعت وزارة الداخلية، من خالل المناقصة التر ة أشهر، إمكانية شر

ّ
تها الختيار الموّرد منذ عد نشر

األدوات الكهربائية والكحول بواسطة هذه البطاقات. وزارة الداخلية تشّجع االستهالك الّرشيد والتغذية الصحية، 

يات الموىص بها من قبل وزارة الصحة.  ي موقع الوزارة، قائمة المشتر
 وباإلمكان أن تجدوا، ف 

 



ها، سيتم حفظ بيانات المستحقي   ألغراض االستخدام للحصول  ر جدي ي تم نشر
التوضيح، أنه بموجب المناقصة التر

وع سيتم مسح المجمع بكل ما يحتويه من معلومات. سيتم حفظ  ي نهاية المشر
 
عىل بطاقات المواد الغذائية فقط، وف

ي 
 
 إطار تسجيل مجمع المعلومات. ممنوع قطعيا البيانات وضمان أمن المعلومات بموجب أنظمة حماية الخصوصية وف

ي بحوزته ألي غرض آخر. 
 عىل الموّرد أن يستخدم المعلومات التر

 

نت التابع للوزارة.  ي موقع اإلنتر
 
سيتم تقديم المساعدة بموجب وبحسب تعليمات وزارة الداخلية والمعايت  المنشورة ف

ي معلومات تفصيلية، يجب مراجعة السلطة المحلية.  للمزيد من التفاصيل، استيضاح االستحقاق، تقديم الطلب
 أو تلقر

 

وع الهام والضخم، و سعيدة  وزارة الداخلية شكر رؤساء السلطات المحلية والعاملي   فيها، الذين تبقيادة هذا المشر

. لقد مّرت الكثت  من العائالت بأزمة وزعزعة    ونشاط ونجاعة من أجل مصلحة السكان المستحقي  
ّ
تي   يعملون بجد كبت 

 ، ي تشكل بالنسبة لهم كابوسا اقتصاديا متواصال ورحلة صمود وبقاء يومية. بعد جهد كبت 
ي أعقاب أزمة الكورونا، التر

 
ف

ام.  اء المواد الحيوية بكرامة واحتر  سيتم تقديم البطاقات المواد الغذائية القابلة للشحن لهذه العائالت، ألجل شر

 


