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 לכבוד:

 ראשי הרשויות מקומיות
 

 כללי

 ()ח( לחוק יסוד: משק המדינה )להלן2()2ב)א3בהמשך לאמות המידה לחלוקת תווי מזון לפי סעיף  

אמות המידה( שנקבעו על ידי שר הפנים ופורסמו באתר משרד הפנים, מופץ בזאת חוזר מנכ"ל  –

הרשות המקומית בבדיקת הזכאות והעברת המידע  ה שלשמטרתו להסדיר את אופן פעולת ,מיוחד

 אמות המידה. בהתאם ל

 

 העברת מידע בין גופים ציבוריים

עליהם מבוססת שיישום המנגנון האמור מצריך בחינה מדוקדקת של הנתונים  .1

הרשויות המקומיות לבחון,  ה שלהחלוקה של תווי המזון. לאור האמור, באחריות

המפורטים באמות  הנתונים כל את כך שיכללו ,ןברשותשולדייק את הנתונים  שפרל

 המידה.

הנתונים כאמור ירוכזו הן לעניין מי שרשום ברשות המקומית כזכאי להנחה והן  .2

 תווי המזון. ה שללעניין מי שהגיש בקשה לרשות המקומית לצורך חלוק

 ותיעשה להיכול ת כזכאי להנחהלעניין מי שרשום ברשות המקומי השלמת הפרטים .3

 כגון המוסד לביטוח לאומי, רשות האוכלוסין ,באמצעות פנייה לגופים נוספים

בחינת  צורךאו כל גוף רלוונטי אחר שברשותו מידע הנדרש ל ,, תאגיד המיםרההגיהו

גובה הזכאות. העברת מידע בין גופים ציבוריים של הזכאות לתווי מזון וחישוב 

בתקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע  ההוסדר

מוטלת  מידע יםאו מקבלים מוסרהגופים על  .1986-בין גופים ציבוריים(, התשמ"ו

 .ןלפעול על פיהחובה 

 הפרטים האמורים לעניין מי שהגיש בקשה לרשות המקומית יימסרו על ידי המבקש. .4

 

 מהרשות המקומית למשרד הפניםהעברת המידע 

בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין  .1

 לאמות המידה 6יועבר המידע האמור בסעיף  ,1986-גופים ציבוריים(, התשמ"ו

ספק שיהווה את זרועו הארוכה ה  למשרד הפנים, באמצעות מהרשויות המקומיות

  .הספק( –)להלן  של המשרד לעניין זה

בו תבנית מוגנת מפני שינויים שיש  MS Excelהנתונים יועברו באמצעות קובץ  .2

כאשר כל  ,ניתן להזין נתונים בשדות ספציפיים בלבדו מילוי הנתונים )פורמט קבועב

 בדיקות סבירות ונוסחאות יוגנו מפני שינויים(. .יתר השדות מוגנים מפני שינויים
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שתבוצע על ידי ראש רשות וגזבר.  ,חתימה אלקטרונית תדרשנהנתונים שיועברו על  .3

יישום שיספק הספק הזוכה לכל אחת  באמצעות ,החתימה תבוצע באופן ממוחשב

העומד  ,על ידי גורם מאשר ונפקתאלקטרונית החתימה ה .בו זכהשמהרשויות באזור 

 .2001-חוק חתימה אלקטרונית, תשס"אשל בדרישות 

קליטת הנתונים מהקובץ אל בסיס הנתונים  לפניהחתימה תאומת על ידי הספק  .4

הכולל ישרת אותם לצורך ריכוז הנתונים. הקובץ יכלול גיליון נתונים וכן גיליון ש

ר כי חתימת הקובץ בחתימה אלקטרונית מהווה תצהיר אודות אמינות הנתונים והסב

 חתימה על תצהיר זה.

 

 פרסומים והודעות

ותפעל באופן מפורט את הדרך להגשת בקשה לתושביה כל רשות מקומית תפרסם  .1

להנגשה של אפשרויות הגשת הבקשה במגוון דרכים המותאמות לתושבי הרשות 

  למיצוי של זכויותיו בעניין זה.במטרה שכל תושב יוכל להגיע  ,המקומית

 

 בקרה וביקורת 

משרד הפנים יפעיל מנגנון של בקרה וביקורת הן אחר הליך הגשת הבקשות, בחינת  .1

 הזכאות והעברת המידע ברשויות המקומיות והן אחר ביצוע החלוקה על ידי הספק.  

בזדון או העבירה יימצא בהליך האמור שיבצע המשרד כי רשות מקומית אם  .2

נתונים באופן שאינו מתיישב עם אמות המידה או הוראות חוזר זה  ברשלנות בוטה

נקיטת משרד הפנים יבחן , םוהעברתהנתונים ולא ביצעה הליך נאות של בדיקת 

 ם ברשות המקומית. פעולות ביחס לגורמים האחראי

 

 

 

 

 

 

 

 ב ב ר כ ה,
 

 כהן מרדכי
 הכללי המנהל

 


