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 "פתש אדר טכ"

 2020 מרץ 25

 לכבוד

 מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים

 הרשויות המקומיות

 

 שלום רב,

 

 יה במצוקה כלכלית קשהיחלוקת תווי קנייה לאוכלוסהנדון: 

 

חלוקת עשרות אלפי ארוחות מיזם להשיק המשרד  ,במצוקהטחונם התזונתי של אוכלוסיות ימתוך דאגה לב .1

הפעולה זכתה להדים חיוביים מאוד מצד . ברחבי המדינה ותיקיםהוזרחים וכלוסיית האיומיות לא

 !האזרחים הוותיקים מקבלי השירות. יישר כוחכם על שיתוף הפעולה בתנאים קשים

 לאוכלוסיות במצוקה כלכלית קשה כמפורט בהמשך.תווי קניה  30,000עתה משיק המשרד מבצע לחלוקת  .2

 .שמקבלת מענה באמצעות פרויקט ההזנה 65תווים אלו אינם מיועדים לאוכלוסייה מעל גיל 

למשפחות  ש"ח 300תווי קניה בסכום של  5.4.2020 אנו מתכננים לחלק במהלך השבוע המתחיל בתאריך .3

 .י המשפחההגורר אי בטחון תזונתי לכל בנ ,הסובלות מעוני קשה

שקלול במסגרת  ,קבע מכסה של תווי קניה על ידי אגף בכיר ארגון ומינהל ברשויות המקומיותילכל רשות ת .4

 .30.4.2020המכסה תועבר לרשויות עד ליום  .של הנתונים הרלוונטיים שבידינו

וני אוכלוסיית היעד לקבלת תווי קניה במסגרת מבצע זה כוללת אך ורק כאלה שנמצאים מתחת לקו הע .5

 .15.3.20נכון ליום  וכן בעלי השמה פעילה, אינם כלולים בתוכנית הביטחון התזונתי של המשרדו

 :להלן העדיפויות של המשרד למתן התווים .6

  עם ילדים בסיכון ו/או צרכים מיוחדים שנמצאו לפני תקופת החרום במסגרות עניות משפחות

 .שפחות חד הוריות, בדגש על מרווחה שהייתה בהם הזנה וההזנה לא ממשיכה

 שאינן שייכות לקריטריון הקודם אך  משפחות של פעוטות בסיכון או של ילדים עם צרכים מיוחדים

 .בדגש על משפחות חד הוריות ,עם המצב תזונתית מציפות קושי בהתמודדות

  בהתמודדות עם המצבתזונתי/כלכלי הורים בתפקוד נמוך המציפים קושי. 

  מיוחדת לפי החלטת מנהל המחלקהמשפחות ובודדים במצוקה. 

פרטי ארגון ומינהל ברשויות את ממונה מחוזי להעביר ל לאחר שתועבר אליכם המכסה, עליכם .7

, על בסיס כםלקבלת תווי קניה, במסגרת המכסה שנקבעה ל כםשיבחרו על יד האזרחים/המשפחות

קטרוני שיועבר אליכם. יש למלא הרשימה תועבר על גבי גיליון אל .1.4.2020הקריטריונים הנ"ל, עד ליום.

 .השדות בגיליון כלאת 
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 :הרשימה תכלול את הפרטים הבאים .8

 .פרטים מזהים: שם ראש המשפחה ותעודת הזהות שלו .א

 .נזקקות ראשית .ב

 סוג השמה פעילה. .ג

 כתובת מגורים. .ד

 מספר טלפון להתקשרות. .ה

 .(בצורה ממוחשבת וטלפונית)המשרד יבצע בקרה על הרשימות שיועברו  .9

 .העברת הרשימה לא ניתן יהיה להוסיף שמות. תווי הקניה יחולקו בין הכלולים ברשימת הרשות בלבד מעת .10

 .בינה לבין המשרדפעילות משותפת התווים יחולקו על ידי עמותת "אש"ל ירושלים" במסגרת  .11

שיצוינו ברשתות , באופן מקוון, טלפוני או ברכישה ישירה, תווי הקנייה מאפשרים רכישת מוצרי מזון בלבד .12

 .במכתב נלווה שיצורף לתווי הקניה

 .חלוקת התווים תהא באחריות "אש"ל ירושלים" ובדרך שתקבע על ידה .13

 

 זה חירום בזמן נזקקת לאוכלוסייה המיוחדים המענים בבניית נוסף משמעותי נדבך זה במיזם רואים אנו

 .הפעולה שיתוף על מראש לכם ומודים

 

 

 

 בברכה,

 

 אביגדור קפלןד"ר 

 מנהל כללי

 

 

 

 

 

 

 , שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםאופיר אקוניסחה"כ  העתק: 

 , מרכז השלטון המקומימנהלת מחלקת רווחה וקהילה, אסא בן יוסףגב'  

 , סמנכ"לית בכירה, ראש מינהל שירותים אישיים וחברתייםפלורנטין איריסגב'  

 אסטרטגיה, תכנון כלכלי, מחקר ורגולציהמינהל , סמנכ"ל בכיר, קידר נירמר  

 , מנהל אגף בכיר תקצוב וכלכלהחנן פריצקימר 

 , ראש אגף בכיר ארגון ומינהל ברשויות המקומיותשביט רוןד"ר 


