ושבו
מועצה אזורית

בנים ל
גבולם

גוש עציון בית ישראלי

מבצע חלוקת תווי מזון
ביוזמת משרד הפנים ובשיתוף המועצה

תושבים יקרים שימו לב,
שמחים לבשר לכם כי ביוזמת משרד הפנים ,לסיוע הבטחת בטחון תזונתי על רקע משבר הקורונה החל מבצע
חלוקת תווי מזון לתושבי הרשות.
משפחה שתמצא זכאית תקבל כרטיס נטען ובכל פעימה ( 3פעימות) יוטען כרטיסה בהתאם לגובה הזכאות,
החלוקה תבוצע על ידי הספק הזוכה (שופרסל) בתאום מראש.

מועדי הפעימות הן בין התאריכים:
מועד א'  -ח' בשבט תשפ"א  -כ"ט שבט תשפ"א ()20/1/21-28/2/21
מועד ב'  -י"ג אדר תשפ"א  -ה' ניסן תשפ"א ()25/2/21-18/3/21
מועד ג'  -כ' אדר תשפ"א  -י"ב ניסן תשפ"א ()25/3/21-4/3/21
המועד להגשת הבקשה הינו עד  14יום לפני כל פעימה כמופיע לעיל .בקשות יתקבלו
עד לתאריך י' באייר תשפ"א  22/4/21ובמידה וזכאי יקבל עבור  3הפעימות.

מי זכאי לקבל תווי מזון:
.1

.2
.3
.4
.5

משפחה שזכאית להנחה בארנונה מטעמי הכנסה בשיעור  70%ומעלה ,לפי טבלת מבחן הכנסה של משרד הפנים לשנים
( 2020-2021במועצה אזורית גוש עציון ,זכאיות משפחות שנמצאו זכאיות להנחה מטעמי הכנסה בשיעור  50%ומעלה לפי
טבלת מבחן הכנסה שפרסמה הרשות בשנים )2020-2021
משפחות שנמצאו זכאיות להנחת אזרח ותיק ומקבלות גמלת הבטחת הכנסה.
משפחה המתגוררת ברשות ואינה רשומה באגף הגביה תוכל להגיש בקשת הנחה לרשות ולהוכיח את עמידתה לפי טבלת
מבחן הכנסה לקבלת תווי מזון.
משפחה שאינה רשומה במרשם האוכלוסין כתושבת הרשות ,ראשית להגיש בקשה לרשות בה הוא רשום כתושב.
משפחה שאינה רשומה במרשם האוכלוסין כתושבת רשות מקומית רשאית להגיש בקשה למשרד הפנים.

סכום הזכאות לכל פעימה:

סכום הזכאות לפי טעמי הכנסה  ₪ 300 -לכל ראש משפחה כל נפש נוספת בבית ₪ 225 :
סכום הזכאות לאזרח ותיק מקבל גמלת הבטחת הכנסה –  ₪ 300לראש משפחה ולבת זוגו.
סכום מקסימלי למשפחה  ₪ 2400לכל פעימה

שימו לב

הנתונים נשאבים מהרשות המקומית ,משפחה שלא השתנו הנתונים שלה מהגשת ההנחה בארנונה משנת  2020אינה צריכה
לעשות דבר ותקבל את התלושים לביתה ע"י שליח .אך משפחה שחלו בה שינויים כגון ילד נוסף ,ואו שינויים במשכורת המזכים
הנחה בארנונה מ 70%-ומעלה מבקשת ההנחה האחרונה ,מומלץ לעדכן את מחלקת הגבייה במועצה.

לכל המידע מועדי חלוקת התווים ולנקודות מכירה באתר משרד הפנים לחצו כאן
להגשת בקשה לבחינת זכאות ניתן להיכנס לאתר המועצה /https://baitisraeli.co.il -
לפרטים ושאלותmygviya@gush-etzion.org.il 02-9939924/5 :
הסיוע יינתן בהתאם ובכפוף להנחיות משרד הפנים ולאמות מידה לחלוקת הכרטיסים לרכישת מזון
המפרסמות באתר משרד הפנים.

לפרטים ומילוי טופס בקשה
סרקו את הברקוד

מאחלים בריאות איתנה ומתפללים לחזרה מהירה לשגרה

