
במטרה לסייע למשפחות אשר בעקבות משבר הקורונה נקלעו למשבר כלכלי, אושרה חלוקת תלושים לרכישת מזון 
למשפחות )באמצעות כרטיסים נטענים(.

מי זכאי לקבל את המענק
מחזיק/ה בנכס שרשומ/ה בפנקסי המועצה האזורית . 	

מבחן  לפי  הארנונה  בתשלום  להנחה  שזכאי  כמי 
הכנסה בשיעור של 70% לפחות.

אזרח/ית ותיק/ה שמתקיימים בעניינו/ה כל התנאים . 	
הבאים: 

הוא/היא מקבל/ת לפי חוק הביטוח הלאומי את 	 
קצבת  זקנה,  קצבת  הבאות:  מהקצבאות  אחת 
פגיעה  בשל  נכות  או  תלויים,  קצבת  שארים, 

בעבודה.
הוא/היא מקבל/ת גמלת הבטחת הכנסה. 	 
האזורית 	  המועצה  בפנקסי  הוא/היא רשום/מה 

הארנונה  בתשלום  להנחה  שזכאי/ת  כמי 
בשיעור של 00%	. 

המועצה . 	 כתושב  האוכלוסין  במרשם  שרשום  מי 
האזורית והגיש בקשה לקבלת תווי מזון , אם נמצא 

זכאי לקבלת המענק בהתאם לסכומים.
מצ“ב טבלת ההכנסות המזכות המענק:

מס‘ 
נפשות

 הכנסה חודשית ממוצעת
בשנת כספים 0	0	

	2,8896 8,759

	4,334711,821

	5,027813,568

45,720915,316

1,702 לנפש 0	 ומעלה 57,239

כזכאים  המקומית  ברשות  רשומים  אינם  אשר  תושבים 
לעיל,  ו-	   	 בסעיפים  המפורטות  בארנונה  להנחות 
הגביה  למחלקת   	 סעיף  לפי  בקשה  להגיש  רשאים 
ברשות המקומית בה הם רשומים כתושבים, עד לתאריך 

.		.4.		
ניתן  מקומית,  רשות  רשומים כתושבי  ואינכם  במידה 
עד  הפנים,  משרד  אתר  באמצעות  הבקשה  את  להגיש 

לתאריך 		.4.		.

גובה המענק 
יהיה/תהיה . 	 למענק  הזכאי/ת  ותיק/ה  אזרח/ית 

זכאי/ת לתווי מזון בגובה 00	 ₪ וכן 00	 ₪ נוספים 
עבור בן/בת הזוג המתגורר/ת איתו/ה בנכס. 

יהיה/תהיה . 	 הכנסה  מבחן  בשל  למענק  זכאי/ת 
זכאי/ת לתווי מזון כמפורט להלן: 

תווי מזון בגובה 00	 ₪ וכן 00	 ₪ נוספים עבור ג. 
בן/בת הזוג המתגורר/ת איתו/ה בנכס.

נוסף ד.  אדם  כל  עבור   ₪  225 בגובה  מזון  תווי 
שמתגורר איתו בדירה. 

יעלה ה.  גובה תווי המזון לא  על אף האמור לעיל 
על 2,400 ₪ בכל חלוקה.

איך מקבלים 
יש למלא טופס דיגיטלי באתר המועצה. 

ע”י  התווים  את  הזכאים  יקבלו  הזכאות,  בחינת  לאחר 
שליח לכתובת המעודכנת בחלוקת הארנונה. 

שימו לב: התו נטען אוטומטית בכל פעימה מחדש

 מיזם תלושי מזון 
“ביטחון תזונתי למשפחות מוחלשות“ 

יוצא לדרך!

 www.gezer-region.muni.il לשאלות ניתן לפנות למחלקת גביה  08-9274500 ובאתר המועצה האזורית גזר

http://www.gezer-region.muni.il

