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 תווי קנייה(قسائم شراء األغذية )  -  مساعده لضمان االمن الغذائي على خلفيه ازمة كورونا

 ةمن اجل مساعدتكم بالحصول على قسائم شراء األغذية من وزارة الداخلي
 :روط التاليةفي الشوتالتي تس ت  ئالللعا, ةالشروط التي وضعتها وزارة الداخلي بنشر س المحلي  جلالمقوم  ي

% )ال حاجه لتقديم طلب او مستندات  70االسرة التي تستحق تخفيض ضربيه أرنونا بنسبه تتعدى ال  .1
 .بتقديم جميع المستندات لوزارة الداخلية( لس  جالموسنقوم نحن في 

ديم  المواطنون الذين يتلقون مخصصات التامين الوطني )الشيخوخة, العجز وغيرها( )ال حاجه لتق .2
 .بتقديم جميع المستندات لوزارة الداخلية(  مجلس المحليالنقوم نحن في  مستندات وس  لب اوط

والمستحقين لتخفيض  הבטחת הכנסה( المواطنون الذين يتلقون مخصصات ضمان الدخل )  .3
  مجلس المحليالفي  األرنونا. )ال حاجه لتقديم طلب او مستندات وسنقوم نحن    ة% في ضريب100

 (.رة الداخليةلوزا  تنداتبتقديم جميع المس
كل شخص غير مسجل في قسم الجباية او مسجل وال يحصل على تخفيض في األرنونا يمكنه ارسال   .4

ونحن   2019لسنة   12+11+10تفاصيله من خالل الرابط المرفق مع وصوالت الدخل لألشهر  
يستحق   الطلبمقدم  سنقوم بإرسال البيانات لوزارة الداخلية التي ستقوم بفحص المستندات واذا كان  

 .المنحة

 كيف يتم الحصول على القسائم؟

  الجباية  البطاقات تصل مباشرة إلى كل أ سرة مستحقة عن طريق موظف خاص حسب العنوان المسجل في قسم
بشكل مباشر من  שליח חיצוני(,  وايصالها الى البيوت يكون من خالل ارساليه خارجية )  يجلس المحلفي الم

. الثالث فعاتدمن ال  اء تشحن تلقائيا في كل دفعةالشر  لداخلية . وبطاقهوزارة ا . 

 
شيكل أخرى, ولكل أبن في العائلة حتى   300الزوجة    شيكل, للزوج /  300مبلغ   يحق لكل من يستحق المنحة

 .شيكل 2400اوز  جتشيكل, حيث أن مبلغ المنحة الكلي للعائلة ال ي 225سنة    18سن  
 

يعود فقط   القرارعن قبول او رفض أي طلب يتم تقديمه و  ير مسؤولغ  نلي بيت جحجلس المالمظه :  مالح
 .لداخليةلوزارة ا
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