
של תווי מזון במסגרת  חלוקה 
,  דגשים–" ביטחון תזונתי בתקופת הקורונה"פרויקט 

יישום והטמעה

הצגה לרשויות המקומיות

פורום שאלות ותשובות

14/01/2021



מטרת הפרויקט

.סיוע  למשפחות מוחלשות באמצעות ובהתבסס על הרשויות המקומיות•

משק המדינה : יסוד-לחוק'  ב3אושר בקריאה שנייה ושלישית תיקון לסעיף 2020בספטמבר 7-הביום •

לגבי  ( ח()2()2א)ב3שבמסגרתו נקבע בסעיף , (5' תיקון מס( )2020והוראת שעה לשנת 10' תיקון מס)

": קופסה התקציבית"השימושים בתכנית המפורטת ל

מיליארד שקלים  3.05–לרבות למענק וסיוע לשם הבטחת ביטחון תזונתי משפחות מוחלשות , מטרות אחרות( ח")

אמות  ; בהתאם לאמות מידה שוויוניות שיקבע שר הפניםובלבד שהמענק והסיוע יינתנו על ידי משרד הפנים, חדשים

"המידה אינן טעונות פרסום ברשומות



אבני דרך

07/09

21/10 22/10
08/11

13/10

06/12
24/12 04/01 04/01

11/01



חלוקה גיאוגרפית לפי אזורים  

יהודה ושומרון ומרכז במסגרת אחריות של  , ירושלים, מחוזות דרום: 1אזור •
.חברה מפעילה אחת

חיפה והצפון במסגרת אחריות של חברה מפעילה  , מחוזות תל אביב: 2אזור •
.אחרת

היות ונבחר ספק אחד שיספק מענה בשני האזורים אז החלוקה לאזורים  
.הפכה לפחות רלוונטית



נתונים כלליים על המענה של הספק הזוכה

מ"בעשופרסל חלוקה לאזורים

1118מספר רשויות מקומיות שהוגשו באזור 

2134מספר רשויות מקומיות שהוגשו באזור 

252כ"סה

מ"בעשופרסל הנושא

1798אזור 

2729אזור 

1,527כ"סה

: ללא נקודות מכירה

אל , אורנית, יאסיףכפר 

קאסום

נכונות של הספק להרחיב את נקודות המכירה במידה והמענה לא הולם לצרכים או לגודלה של הרשות המקומית או : דגשים

.למאפיינים תרבותיים או קהילתיים כגון כשרות וכדומה



הרשויות מקומיותמול תכנית הביצוע 

פורסם  -11/2020ל "חוזר מנכ•

פורסם–המדינה משק : לחוק יסוד( ח()2()2א)ב3המידה לחלוקת תווי מזון לפי סעיף אמות •

פורסם  –מכתב נלווה לרשויות המקומיות •

ניתנו הנחיות לאיסוף  –גיבוש רשימת הזכאים תבוצע על ידי ובאחריות הרשויות המקומיות ובפיקוח משרד הפנים •

.באמות המידה6הנתונים במסגרת סעיף 

.  בהתאם לתנאי המכרזהמקומיות מוטלת כולה על שופרסל הפעילות מול הרשויות תפעול •

תכנית הביצוע של הספק הזוכה מול הרשויות המקומיות:

.יופעל החל מהשבוע הבא.בשלבי הקמה–הקמת מוקד תפעול ייעודי עבור רשויות מקומיות 1.

.  בשבוע הבאיפורסם–הגדרת רפרנט ייעודי בשופרסל עבור כל אחת מהרשויות המקומיות2.

מבוצע גם ברמה מחוזית–במסגרתו יוצג נוהל העבודה מול הרשויות המקומיות ( ככל הנראה בזום)ביצוע כנס רשויות 3.

פורסם.הגדרת נוהל עבודה שיאושר על ידי משרד הפנים ויגדיר את שגרת העבודה מול הרשויות המקומיות4.

בשלבי גיבוש–תיאום ציפיות ונהלי עבודה ייחודיים בעבודה מול המגזרים השונים 5.

18/01–הטענת הקובץ לפורטל מאובטח החל מיום שני –פתיחת ממשק במערכת המידע 6.



סוגיית העברת המידע

בהתאם להוראות החוק ותקנות העברת המידע דנה ועדה להעברת המידע במשרד הפנים במידע המתבקש  

. 'א7טופס -מהרשויות המקומיות לעניין יישום הפרויקט ואישרה כי תוגש בקשה להעברת מידע מאת גוף ציבורי 

לחוק הגנת ' ל אינו מהווה תחליף להליך הקבוע בהוראות פרק ד"יובהר כי חוזר מנכ. הועבר לכלל הרשויות המקומיות' א7טופס 

תנאי החזקת מידע ושמירתו והעברת מידע בין  )והעברת המידע הינה בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות 1981-א"תשמ, הפרטיות

(.  גופים ציבוריים

על פי חוות דעת משפטית לא נדרש אישור מהתושבים להעברת המידע ואין מדובר בהעברת מידע לגוף פרטי היות והספק מהווה  

. זרוע ארוכה של משרד הפנים לעניין זה

ובמסגרת ההתקשרות קיימות מגבלות מחמירות על תנאי אבטחת  -ויזה כאל -פעולת הספק מתבצעת באמצעות ספק משנה 

כמו כן נדרש מהספק  .  המורשים למידע ויכולת הספק לבצע שימוש במידע שאינה למטרת יישום ההתקשרות, שמירתו, המידע

.לעמוד בתקנים המחמירים ביותר בהתאם להוראות  הרגולטור לעניין חברות סליקה



דרישות בטחון ואבטחת מידע מהספק



דרישות בטחון ואבטחת מידע מהספק



המטלות נשוא ההתקשרות עמו הספק במסגרת יובהר כי החבות המוטלת על •
:לרבות, בכל הקשור לכרטיס חיוב, עמידה בדרישות החוקהינה 

.2019ט"התשעחוק שירותי תשלום •
בכל  ( י בנק ישראל"הגרסאות העדכניות המתפרסמות מעת לעת ע)355-ו357ת”נבכללי •

.הקשור לפעילותו המטלות נשוא ההתקשרות עם משרד הפנים
בכל הקשור לניהול ורישום מאגרי  , 2017ז"התשעעמידה מלאה בתקנות הגנת הפרטיות •

.מידע
חל איסור מוחלט על איסוף מידע בדרכים בלתי חוקיות או עשיית שימוש במאגרי מידע  •

.בלתי חוקיים
מידע כלשהו שיקבל במסגרת ההתקשרות או עשיית כל שימוש  ' איסור העברה לצד ג•

לכל מטרה אחרת שאינה קשורה באופן ישיר  , במידע שאליו נחשף אגב ביצוע מכרז זה
.לביצוע התחייבויותיו במסגרת ביצוע מכרז זה

דרישות בטחון ואבטחת מידע מהספק



מבנה ארגוני של שופרסל למימוש הפרויקט



פרמטרים לזכאות

במשקהסדריםבתקנותהקיימיםההכנסהמבחניבסיסעלזכאיםשלמובחנתאוכלוסייה:ראשונהקבוצה•

לפחותשלבשיעורזכאישהינולמינקבעהרףכאשר(התקנות–להלן)1993-ג"התשנ,(מארנונההנחה)המדינה

.מארנונהההנחהלתקנותבתוספתכאמור70%

קצבתהמקבליםותיקיםאזרחים)לתקנות(ב()1()א)2תקנהלפיהנחהכמקבלישרשומיםמיכל:שנייהקבוצה•

.(הכנסההשלמתוקצבתזקנה

,מארנונהכאמורלהנחהכזכאיהמקומיתברשותרשוםלאאךההכנסהבמבחןשעומדתושב:שלישיתקבוצה•

.מזוןבתוויסיועלקבלזכאותולצורךהאמורבמבחןעמידתואתולהוכיחבקשהלהגישיוכל



נקודת  

'מכירה א

נקודת  

'במכירה 

נקודת  

'גמכירה 

נקודת  

'מכירה ד

רשות  

'מקומית א
'  משפחה א

' משפחה ב

'  משפחה ג

ויזה כאל+ שופרסל 

נתונים בהתאם לבדיקת זכאות לכרטיסי מזוןמיפוי וקבלת –' שלב א

'משפחה ד

נקודות מכירה1,527

קובץ דיווח



רשות  

'מקומית א

ויזה כאל+ שופרסל 

'  משפחה א

' משפחה ב

'  משפחה ג

'משפחה ד

בקרה לוגית ובדיקת סבירות, בקרת שגויים–' שלב ב

נקודת  

'מכירה א

נקודת  

'במכירה 

נקודת  

'גמכירה 

נקודת  

'מכירה ד
נקודות מכירה1,527

ח שגויים"דו



רשות  

'מקומית א

ויזה כאל+ שופרסל 

'  משפחה א

' משפחה ב

'  משפחה ג

'משפחה ד

נקודת  

'מכירה א

נקודת  

'במכירה 

נקודת  

'גמכירה 

נקודת  

'מכירה ד
נקודות מכירה1,527

רשומה תקינה

"הלקוח/ "הנפקת כרטיס ושילוח עד לבית התושב –' שלב ג

רשומה תקינה



רשות  

'מקומית א

ויזה כאל+ שופרסל 

'  משפחה א

' משפחה ב

'  משפחה ג

'משפחה ד

נקודת  

'מכירה א

נקודת  

'במכירה 

נקודת  

'גמכירה 

נקודת  

'מכירה ד
נקודות מכירה1,527

צריכה

מימוש הכרטיס וביצוע צריכה–' דשלב 

צריכה



'רשות מקומית א

ויזה כאל+ שופרסל 

נקודת  

'מכירה א

נקודת  

'במכירה 

נקודת  

'גמכירה 

נקודת  

'מכירה ד

נקודות מכירה1,527

התחשבנות ותשלומים–' השלב 

משרד הפנים

עמלת סליקה
עמלת תקורה

תוספת ערך תו
מימון ביניים



מועדי הפעימות

רשויות 
מקומיות

משרד  
הפנים

ספק  
זוכה

14/01/21
העברת 
נתוני  

זכאות  
עבור 

'פעימה א

28/01/21
תחילת  
חלוקה  
לזכאי  
'פעימה א

04/02/21
מועד  

תחילת  
הגשה  

במסגרת  
'פעימה ב

18/02/21
העברת 
נתוני  

זכאות  
במסגרת  
'פעימה ב

25/02/21
תחילת  
חלוקה  
לזכאי  
'פעימה ב

11/02/21
מועד  

תחילת  
הגשה  

במסגרת  
'פעימה ג

25/02/21
העברת 
נתוני  

זכאות  
במסגרת  

'גפעימה 

04/03/21
תחילת  
חלוקה  
לזכאי  
'פעימה ג

22/04/21
מועד  

תחילת  
הגשה  

במסגרת  
תיקונים

06/05/21
העברת 
נתוני  

זכאות  
במסגרת  
תיקונים

20/05/21
תחילת  
חלוקה  

במסגרת  
תיקונים

אין חובת הגשה' בפעימה א

10/06/21
תום  

חלוקה  
במסגרת  
תיקונים

10/06/21
תום  

חלוקה  
במסגרת  
'פעימה ג

18/03/21
תום  

חלוקה  
במסגרת  
'פעימה ב

18/02/21
תום  

חלוקה  
במסגרת  
'פעימה א



(3קבוצה )מועדים לקבלת בקשות מהתושבים 

אין חובה לקבל בקשות לאור סד הזמנים הצפוף' בפעימה א
:  'בפעימה ב

:'גבפעימה 

:  תיקונים והשלמות

תאריך עבריתאריך לועזי

מועד תחילת הגשה
2021בפברואר 04, יום חמישי

א"התשפב בשבט "כ

מועד סיום הגשה
2021בפברואר 11, יום חמישי

א"התשפט בשבט "כ

תאריך עבריתאריך לועזי

מועד תחילת הגשה
2021בפברואר 11, יום חמישי

א"התשפט בשבט "כ

מועד סיום הגשה
2021בפברואר 18, יום חמישי

א"התשפבאדר ' ו

תאריך עבריתאריך לועזי

מועד תחילת הגשה
2021באפריל 22, יום חמישי

א"התשפבאייר ' י

מועד סיום הגשה
2021באפריל 29, יום חמישי

א"התשפז באייר "י



חישוב גובה הזכאות

עבור כל קטין או בן משפחה אחר ₪ 225, במשק הביתעבור שני הזכאים ₪ 300גובה הכרטיס בכל פעימה יהיה •

.במשק הביתהמתגורר עמם באופן רשמי 

.  למשק בית₪ 2400עד לסכום מקסימלי של מגבלת הקצאה בכל פעימה הינה  •

.  אם יימצא שהוא זכאי' רשאי לקבל גם בגין פעימה א' או ג' שהגיש בקשה עבור פעימה בזכאי -עקרון רטרואקטיביות •



בקרה

במהלך הפרויקט תבוצע בקרה על ידי האגף לביקורת שמטרתה לבחון היבטים שונים ביישום  

. בבחינת העמידה בזכאות ובהעברת המידע בין הרשות המקומית לספק, הפרויקט

הבקרה תתבסס על ביצוע בדיקות מדגמיות ברמות עומק שונות על מנת לעמוד על הליך  

.  הבקרה ובדיקת נאותות הנתונים המוגשים על ידי הרשות המקומית

עקרון עבודת הביקורת בעניין זה הינו ביצוע בקרה בזמן אמת ברמה תהליכית וברמה פרטנית  

להבדיל  . ולאור הרגישות הגבוהה של חלוקת כרטיסים בעלי משמעות כספית לתושבים פרטיים

משיפוי ארנונה אין כאן העברת כספים מגוף ציבורי לגוף ציבורי אלא מגוף ציבורי לפרטיים  

.ומכאן המורכבות, באמצעות גוף ציבורי אחר



מתודולוגיית שגויים

?מה נחשב כשגוי
?מדוע זה קריטי

?כיצד ניתן להתמודד עם שגויים
?מי מתבקש לתקן את השגויים

ז  "ת–חשיבות הצורך בבקרה ברמה הארצית לעומת הבקרה ברמה המקומית 
שמוצגת ביותר מרשות מקומית אחת או ביותר מבקשה אחת או הן בבקשה 

.האוטומטית והן בבקשה הידנית

פערים  . פערי עיתוי בין מועד עדכון המערכת לבין מועד בחינת הזכאות לכרטיס מזון
.  הביטוח הלאומי ומערכת הגבייה העירונית, בין נתוני מרשם האוכלוסין

מירב המאמצים בגדר סבירות ובהתאם לנוהג–מתודה של ניהול סיכונים 


