
טחון תזונתי ירשויות המקומיות בנושא מיזם לבל שאלות ותשובות
 למשפחות מוחלשות

 

  :מזון? כרטיסמי זכאי לקבל שאלה 

 תשובה: 

 :נטהאינטר המידה שפרסם שר הפנים ומפורסמות באתר הכללים מוגדרים באמות

/mazon/home-https://govextra.gov.il/moin/tlush 

 

 

  :בדיקת הזכאותבאיזה אופן מתבצעת שאלה? 

 תשובה:

תנאים בו נבדקת זכאות למתן הנחה בארנונה ועל פי שבהתאם לאופן הזכאות נבדקת 

 זהים. 

 

  להיות זכאי לקבלת כרטיס מזוןיכול שאלה: האם מי שאינו מחזיק בנכס? 

 תשובה:

זכאי לקבלת  ,במידה והוא עומד בפרמטרים. נבדקת כאילו היה מחזיק בנכסזכאותו כן. 

 כרטיסי מזון. 

 

  :בהתאם מזכים להנחות בארנונה בגובה האחוזים ה 2020מי שלא היה זכאי בשנת שאלה(

האם הוא יוכל  -, בהתאם למצבו, צפוי להיות זכאי( וכעת2019לנתוני הכנסות של שנת 

  ?להיות זכאי לקבלת כרטיסי מזון

 תשובה:

()א( לתקנות לשנת  8)א()2תקנה עליו להגיש את הטפסים הנדרשים לבחינת זכאותו לפי 

 2020הזכאות תיבחן בהתאם לכללים אלו על פי מבחן ההכנסה וביחס להכנסה בשנת  .2021

על פי מבחן  70%ומי שימצא כעומד בתנאים המזכים בהנחה בארנונה של לכל הפחות 

 המזון.  ההכנסה, יהיה זכאי לקבלת כרטיסי 

 

  שאלה: במערכת הגבייה של הרשות המקומית נמצא תושב הזכאי להנחה בארנונה בשיעור

 האם זה תנאי מספיק לקבלת כרטיסי מזון? .ומעלה 70%של 

 תשובה: 

חובה כי מקור ההנחה ומעלה אינה מהווה תנאי מספיק.  70%הנחה בארנונה בשיעור של 

כלומר, מי שזכאי להנחה  .2021או לשנת  2020()א( לתקנות לשנת 8)א()2תקנה הוא 

 לפחות לפי מבחן ההכנסה.  70%בארנונה של 

 



  האם הוא  - 100%שאלה: במערכת הגבייה נמצא תושב עיוור הזכאי להנחה בשיעור של

 זכאי לקבלת כרטיסי מזון?

 תשובה: 

ת מקור ההנחה צריך להיו שיעור ההנחה אינו מהווה תנאי מספיק לזכאות לכרטיסי מזון.

כלומר, מי שזכאי להנחה בארנונה  .2021או לשנת  2020()א( לתקנות לשנת 8)א()2לפי תקנה 

 ולא לפי מבחנים אחרים.   לפי מבחן ההכנסהלפחות  70%של 

  אך לא  70% -שאלה:  מה ההנחיה לתושבים שכיום מקבלים הנחה בשיעורים גבוהים מ

 ?()א( לתקנות8)א()2לפי תקנה 

 תשובה: 

 ,מתבקש להגיש בקשה ידנית ולהציג אסמכתאות בהתאם לנהוג ברשות המקומיתתושב זה 

תושב זה בהתאם למועדים שהוגדרו באמות המידה. במידה ויימצא כי הוא עומד גם 

מתבקש להגיש בקשה ידנית ולהציג אסמכתאות בהתאם לנהוג ברשות המקומית בהתאם 

עומד גם בתנאים לפי תקנה  למועדים שהוגדרו באמות המידה. במידה ויימצא כי הוא

()א( לתקנות יהיה זכאי לקבלת כרטיסי מזון. במידה ולא יעמוד בתנאים לפי תקנה 8)א()2

 ()א( לתקנות לא יהיה זכאי לקבלת כרטיסי מזון.8)א()2

  :להגיש את המסמכים ומה עלי להביא היכן צריךשאלה? 

 תשובה:

בקשות ידניות ולהנחות את על הרשות המקומית לפתח אמצעים מקוונים להגשת 

 המוקדים העירוניים ואת מחלקות הארנונה, פניות הציבור, דוברות ומחלקות הרווחה לכך.

המסמכים ייבדקו על ידי הגורמים המוסמכים מטעם גזברות הרשות המקומית בדומה 

 . ()א( לתקנות8)א()2לפי תקנה בו נבחנות בקשות להנחה בארנונה שלאופן 

 

 

 ן שבו תושבים יכולים להגיש בקשות ידניות לבחינת זכאות לקבלת מה המועד האחרו

 ?כרטיסי מזון

 תשובה: 

להגיש את הטפסים לכל המאוחר עד יום י"ז באייר, ערב ל"ג בעומר, ולהקדים  יש

29/04/2021  . 

 

 לאן , מתגורר בירושליםבפועל  ךיב אתל אבשמקום מגוריו על פי תעודת הזהות הוא  תושב

 המזון? כרטיסיצריך לפנות לקבלת 

 תשובה:

והתושב לא השיוך המוניציפאלי נקבע על פי הרישום העדכני במרשם האוכלוסין. במידה 

לעדכן  עליוכדי שיוכל לפנות בבקשה לרשות המקומית בה הוא מתגורר,  ,עדכן את כתובתו

כן באופן מקוון באופן מידי. ניתן לעשות  את כתובתו  במרשם האוכלוסין )תעודת הזהות(

 ומבלי להידרש להגעה פיזית ללשכות רשות האוכלוסין. 



ככל שישנו הבדל בין הרשות המקומית שבה מתגורר התושב ובין הרשות המקומית אשר 

לרשות המקומית שבה הוא בה הוא רשום במרשם האוכלוסין, יגיש התושב את בקשתו 

  רשום בתעודת הזהות. 

 

  הכנסה ושיעור ההנחה אינו המבחן  הפחתה על מדרגותברשות המקומית שלנו יש

 ?לפי מה נקבעת הזכאות לכרטיסי מזון כפי שמאפשרות התקנות. ,מקסימלי

 תשובה:

או  ולא לפי החלטת המועצה וספת לתקנותבתשהטבלה הזכאות לכרטיסי מזון נקבעת לפי 

 . מבחני המשנה

 

 

 בעוד  50%הוא זכאי רק להנחה בשיעור של  ,לפי בחינת ההכנסות של התושב אצלנו במועצה

 ?לפי מה נבחנת הזכאות - בהתאם לתקנות 70%שלפי נתוניו הוא יכול לקבל הנחה בשיעור 

 תשובה:

 – ולא לפי החלטת המועצה הטבלה בתוספת לתקנותהזכאות לכרטיסי מזון נקבעת לפי 

כלומר ההנחה נבחנת לפי הטבלה בתוספת לתקנות ולא בהתאם לשיעור ההנחה בפועל 

 .בהתאם למבחני המשנה שניתן לו

 

  

 לכל פניה ניתן לפנות למוקד רשויות:

 03-9481359בטלפון: 

 Foodcard@shufersal.co.ilבכתובת מייל: 

 

 


