
 לחוק יסוד: משק המדינה ()ח(2()2ב)א3מזון לפי סעיף  תוויאמות מידה לחלוקת 

אמות אני קובע לחוק יסוד: משק המדינה,  ()ח(2()2ב)א3 בתוקף סמכותי לפי סעיף  

 אלה: מידה

   

 –באמות מידה אלה   .1 הגדרות

ושל אלה המתגוררים אתו, לרבות ילד  המבקשהכנסה ברוטו של  –הכנסה" "  

במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח 

 –לאומי משלם להם, למעט 

י"א לחוק הביטוח וגמלה לפי תקנות -קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו (1)   

 ;2010-הביטוח הלאומי )ילד נכה(, התש"ע

;  המבקשמחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם  (2)   

לעניין זה לא תובא בחשבון, לגבי בן אחד או בת אחת בלבד, הכנסה חודשית עד 

גובה שכר המינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום, 

לא יובא בחשבון החלק מההכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימום; 

שכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר  –פסקת משנה זאת, "שכר מינימום" ב

בינואר של שנת הכספים  1-, בשיעורו המעודכן ל1987-מינימום, התשמ"ז

 שבעדה מבוקשת ההנחה;

בסכום שאינו עולה על  -דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו  (3)   

 דמי שכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו;

תגמול מיוחד ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים,  (4)   

 ;2008-התשס"ח

 –הכנסה חודשית ממוצעת" "  

ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר,  –בשכיר  (1)   

, ממוצע המבקשאו, לבקשת  2020 או שנת 2019 של שנתנובמבר, דצמבר 

, ממקורות 2020 או שנת 2019 שנת ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים של

)א( לטופס שבתוספת, וממקורות נוספים כמפורט 1הכנסה כמפורט בסעיף 

 )ב( לטופס האמור;1בסעיף 



( שחושב על פי הכנסתו 1ממוצע, כאמור בפסקת משנה ) –בעצמאי  (2)   

החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, 

מת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, ומתוא 12-כשהיא מחולקת ב

, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים 2020או שנת  2019 שנת נובמבר, דצמבר של

)ב( לטופס האמור שאינם כלולים בהודעת 1האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 

 השומה;

 .1965-שם האוכלוסין, התשכ"ה)ב( לחוק מר1כמשמעותו בסעיף  –תושב" "  

 1993-תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג –התקנות" "  

הוא אחד  בדירה, איתו, בעבורו ובעבור כל מי שמתגורר לתווי מזוןזכאי  (א)  .2 זכאות

 מאלה:

היה שלפני יום תחילת חלוקת הפעימה השלישית  14-היום השעד תושב  (1)   

תקנה לפחות לפי  70%רשום ברשות המקומית כמי שזכאי להנחה בשיעור של 

 .2021או לשנת  2020()א( לתקנות לשנת 8)א()2

היה שלפני יום תחילת חלוקת הפעימה השלישית  14-היום השעד תושב  (2)   

()ב( לתקנות לשנת 1)א()2רשום ברשות המקומית כמי שזכאי להנחה לפי תקנה 

 .2021או לשנת  2020

ונמצא על ידי הרשות המקומית כי  3הגיש בקשה לפי סעיף תושב ש (3)   

הכנסתו החודשית הממוצעת אינה עולה על הסכום המפורט בטבלה, בהתאם 

 למספר הנפשות המתגוררות איתו: 

 מספר נפשות

 הכנסה חודשית ממוצעת 

 בשקלים חדשים 

 2019בשנת הכספים 

 הכנסה חודשית ממוצעת 

 בשקלים חדשים 

 2020בשנת הכספים 

1 2,881 2,889 

2 4,321 4,334 

3 5,011 5,027 

4 5,703 5,720 

5 7,121 7,239 

6 8,540 8,759 

7 11,452 11,821 

8 13,084 13,568 

9 14,715 15,316 

 לנפש 1,702 לנפש 1,635 ומעלה 10
 



הגיש נתונים כוזבים לא יהיה זכאי לתווי על אף האמור בסעיף קטן )א(, מי ש (ב)  

 מזון לפי אמות מידה אלה.

מי שזכאי לקבלת הנחה מארנונה כ כלשהי מקומיתשאינו רשום ברשות תושב  (א)  .3 הגשת הבקשה

רשאי להגיש לרשות המקומית בה הוא רשום  ,(2)א()2( או 1)א()2אמור בסעיף כ

במרשם האוכלוסין כתושב בקשה לפי הטופס שבתוספת לצורך קביעת הזכאות לתווי 

 (;3)א()2מזון לפי סעיף 

במרשם האוכלוסין כתושב רשות מקומית רשאי להגיש  תושב שאינו רשום (ב)  

בקשה כאמור בסעיף קטן )א( למשרד הפנים; אופן הגשת הבקשה יפורסם באתר 

 האינטרנט של משרד הפנים.

 גובה הזכאות

 

 

פעימה של חלוקת  עבור כל( יהיה זכאי ב3)א()2( או סעיף 1)א()2זכאי לפי סעיף  (א)  .4

שקלים  300שקלים חדשים וכן  300, לתווי מזון בגובה 7תווי מזון כאמור בסעיף 

שקלים חדשים בעבור כל אדם נוסף  225-ו המתגורר איתו בדירה זוגו ןעבור בחדשים 

בדירה; מספר המתגוררים עם הזכאי בדירה ייקבע לפי טופס הבקשה  איתוהמתגורר 

או לפי הרישום ברשות המקומית לעניין הזכאות לפי  שהוגש לפי אמות מידה אלה

; על אף האמור, גובה הזכאות לזכאי בעבורו ובעבור המתגוררים התקנות, לפי העניין

 .שקלים חדשים בכל פעימה 2,400איתו בדירה לא יעלה על 

שקלים  300( יהיה זכאי בכל פעימה לתווי מזון בגובה 2)א()2זכאי לפי סעיף  (ב)  

 . שקלים חדשים עבור בן זוגו המתגורר איתו בדירה 300וכן  חדשים

 הסכומים האמורים בסעיף זה יכול שישתנו בהתאם למגבלות התקציב. (ג)  

לצורך חישוב גובה הזכאות לפי סעיף זה, לא ייכלל כזכאי או כמי שמתגורר  (ד)  

 1) איתו בדירה מי ששהה באופן קבע במהלך התקופה שבין יום י"ז בטבת התשפ"א

( במקום שבו נותנים לו אכסון 2021במרץ  25( ליום י"ב בניסן התשפ"א )2021בינואר 

 וכלכלה.

איסור כפל 

 זכאות

אדם יכול להיחשב לעניין חישוב הזכאות פעם אחת בלבד, כזכאי או כאדם המתגורר   .5

 בדירה עם זכאי.

בדיקת הזכאות 

והעברת 

 הנתונים

הרשות המקומית תעביר למשרד הפנים נתונים אלה לגבי כל זכאי לפי סעיף  (א)  .6

( לאחר 3)א()3 גיש בקשה לפי סעיף(, וכן לגבי כל זכאי שה2)א()2וסעיף ( 1)א()2

 הבקשה נבחנה ואושרה על ידי הרשות המקומית:ש

 מספר הזהות של הזכאי; (1)   

 שם פרטי ושם משפחה של הזכאי; (2)   



 מען הזכאי; (3)   

 מספר טלפון של הזכאי, ככל שיש; (4)   

שם  –מספר הנפשות המתגוררות בדירה עם הזכאי, ולגבי כל אחת מהן  (5)   

 פרטי, שם משפחה ומספר זהות;

 ;2סוג הזכאות לפי סעיף  (6)   

 סכום הזכאות הכולל לפעימה. (7)   

הנתונים ייבחנו ויאושרו על ידי הרשות המקומית ויועברו למשרד הפנים  (ב)  

הרשות המקומית והגזבר, לאחר שהם אישרו כי מתקיימים בכל אחד בחתימת ראש 

מהזכאים כאמור תנאי הזכאות לפי אמות מידה אלה ולא מתקיים בו תנאי הפוסל 

 זכאות לפי אמות מידה אלה;

בדרך   היווחתימתם של ראש הרשות המקומית והגזבר יהנתונים העברת  (ג)  

 שיפרסם המנהל הכללי של משרד הפנים;

בדיקת  ככל שהרשות המקומית נדרשת לקבלת מידע מגוף ציבורי לצורך  (ד)  

, יעשה הדבר בהתאם העברת המידע מהרשות המקומית למשרד הפניםלהנתונים ו

   ;והתקנות לפיו 1981-, התשמ"אלחוק הגנת הפרטיות

  

 )ב(.3משרד הפנים יבחן את זכאותו של מי שהגיש בקשה לפי סעיף  (ה)  

 , לפי מועדים אלה:יחולקו בשלוש פעימות תווי המזון (א)  .7 מועדים

 3)התשפ"א  אדרב י"טיום החל מתווי המזון בפעימה הראשונה יחולקו  (1)   

 ;(2021 במרץ

 18)התשפ"א  ניסןב ה'יום מהחל יחולקו השנייה תווי המזון בפעימה  (2)   

 ;(2021במרץ 

 11התשפ"א ) ניסןב ט"כ החל מיוםיחולקו השלישית תווי המזון בפעימה  (3)   

 ;(2021 באפריל

 כ"דליום  עד 6הרשות המקומית תעביר למשרד הפנים את הנתונים לפי סעיף  (ב)  

 ב' בניסן התשפ"א ( לעניין הפעימה הראשונה, עד ליום2021במרץ  8) "אבאדר התשפ

 אפרילב 7) כ"ה בניסן התשפ"א( לעניין הפעימה השנייה ועד ליום 2021במרץ  15)

 .( לעניין הפעימה השלישית2021



במרץ  8ליום כ"ד באדר התשפ"א )עד  3לפי סעיף תושב רשאי להגיש בקשה  (ג)  

לעניין  (2021במרץ  25( לעניין הפעימה השנייה ועד ליום י"ב בניסן התשפ"א )2021

 לאותה פעימה. 6על מנת להיכלל בנתונים שיועברו לפי סעיף הפעימה השלישית, 

מי שנמצא זכאי לפי אמות מידה אלה יהיה זכאי לתווי המזון בכל אחת  (ד)  

בקשה  להגיש)ב(, ואינו נדרש 2מהפעימות, אלא אם נקבע כי אינו זכאי לפי סעיף 

 נפרדת לכל אחת מהפעימות.

העברת לאחר מועד  6ונכלל בנתונים שהועברו לפי סעיף  מי שנמצא זכאי (ה)  

ולפני מועד העברת הנתונים  ה לפי הענייןיהפעימה הראשונה או השניהנתונים לגבי 

, יהיה זכאי בחלוקת התווים בפעימה הבאה גם לסכום הזכאות לגבי הפעימה הבאה

 .ה, לפי הענייןיונה או השניבגין הפעימה הראש

בסעיף קטן )ג( יהיה רשאי להגיש בקשה עד  כאמורתושב שלא הגיש בקשה  (ו)  

הרשות נוסף על האמור בסעיף קטן )ב(, ; (2021באפריל  29באייר התשפ"א ) "זי ליום

התשפ"א  ב' בסיוון יוםלעד  6המקומית תעביר למשרד הפנים את הנתונים לפי סעיף 

לא נכלל בהעברה קודמת; מי שנמצא זכאי נמצא זכאי אך לגבי מי ש (2021במאי  13)

ונכלל בנתונים שהועברו כאמור בסעיף קטן זה יהיה זכאי לסכום הזכאות בגין שלוש 

 .(2021במאי  20ט' בסיון התשפ"א ) חל ביוםהפעימות בחלוקה שת

הגיש בקשה לא יהיה זכאי לחלוקת תווי מזון לפי אמות מידה אלה, מי שלא  (ז)  

מי שלא הועברו לגביו ו (2021באפריל  29באייר התשפ"א ) "זי יום עד 3לפי סעיף 

 .(2021במאי  13התשפ"א ) ב' בסיוון יום עד 6נתונים לפי סעיף 

 

 

 

 תוספת

()ח( לחוק 2()2ב)א3בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון לפי אמות מידה לחלוקת תלושי מזון לפי סעיף  – טופס

 יסוד: משק המדינה

  פרטי המבקש
מספר 

 זהות

שם 

 המשפחה

השם 

 הפרטי

שם 

 האב

תאריך 

 הלידה

 המצב האישי המין

 זכר                               

 נקבה 

 גרושרווק 

 אלמןנשוי 

 
 טלפון המען

 עבודה בית מספר הדירהמספר  הרחוב הישוב



 הבית

    

  

    

  

    

  

      

 

            

 

 לא כן      האם בבעלותך דירת מגורים נוספת?    
 

 במשבצת המתאימה לי בחירתך: xנא סמן 
אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר  

2019. 
אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר  

2020. 
 .2019אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים ינואר עד דצמבר  
 .2020אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים ינואר עד דצמבר  

 
 

 והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר  המבקשהצהרה על  )א(
, לפי הבחירה שצוינה ברישה 2020ו א 2019או בחודשים ינואר עד דצמבר  2020או  2019

 .1של סעיף 
 לשימוש

 המשרד
שם  קרבה

 משפחה

השם 

 הפרטי

מספר  גיל

 זהות

מקום  העיסוק

 עבודה

הכנסה 

חודשית 

ברוטו 

 ממוצעת

        המבקש/ת 1

בן/בת  2

 הזוג

       

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

או לחודשים  2020או  2019יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר  –שים לב: שכיר 

 .     סה"כ1, לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 2020 או 2019 ינואר עד דצמבר

 יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו. -עצמאי             

 

 

 



יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף )א( לעיל  )ב(
, לפי הבחירה שצוינה ברישה של 2020או  2019או לחודשים ינואר עד דצמבר  2020או  2019עד דצמבר 

 .1סעיף 

 )אין למלא את אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומא(

 
 סכום ש"ח מקור סכום ש"ח מקור

  תמיכת צה"ל 8  ביטוח לאומי 1

קצבת תשלומים  9  מענק זקנה 2

 מחו"ל

 

  פיצויים 10  פנסיה ממקום העבודה 3

  הבטחת הכנסה 11  קצבת שארים 4

  השלמת הכנסה 12  קצבת נכות 5

6

* 

  תמיכות 13  שכר דירה

  אחר 14  מילגות 7

  סה"כ                                                                                                                 

 * אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש )אם יש( בהכנסה בלבד.

 
 הריני מצהיר כי:

 אני תושב מדינת ישראל 
( ליום י"ב 2021בינואר  1התקופה שבין יום י"ז בטבת התשפ"א )במהלך באופן קבע  אני לא שוהה 

, והמתגוררים איתי בדירה כמפורט אכסון וכלכלה יבמקום שבו נותנים ל ( 2021במרץ  25בניסן התשפ"א )
 .קבע במקום כאמורלעיל לא שהו באופן 

)א( לא נכללים בבקשה נוספת שהוגשה לרשות 1אני וכל אחד מהמתגוררים איתי בדירה כאמור בסעיף  
 המקומית או לרשות מקומית אחרת

 
נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהוא מהפרטים הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם 

 שהתבקשתי למלא
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