ביטחון תזונתי למשפחות

כרטיסים נטענים לרכישת מוצרים חיוניים
תושב/ת יקר/ה,
ממשלת ישראל אישרה את פרויקט תלושי מזון ביטחון תזונתי למשפחות מוחלשות ,ולשמחתנו הוא יוצא לדרך.
צוות עובדי יחידת ההכנסות עושים מאמצים אדירים על מנת לעמוד ביעד חלוקת תווי המזון לכלל המשפחות הזכאיות.
ניישם את החלטת הממשלה ,ונחלק את תווי המזון על פי אמות מידה לחלוקת תווי מזון לפי סעיף 3ב )א) (2) (2ח(
לחוק יסודות משק המדינה.
מדובר בהליך מורכב לוגיסטית ,וטכנולוגית ,אך יש לנו את התשתית והמידע לרוב הזכאים.
אין צורך בשלב זה לפנות לעירייה לקבלת תווי מזון אנחנו נגיע אליכם
מי זכאי לתווי מזון:
 .1תושב העיר הזכאי ל 70% -הנחה בארנונה לפי מבחן הכנסות.
 .2גמלאים תושבי העיר המקבלים קצבת זקנה בתוספת הבטחת הכנסה וזכאים ל 100% -הנחה בארנונה.
העונים לקריטריונים אלה לא צריכים להגיש בקשה מיוחדת ,תווי המזון יגיעו לביתכם באמצעות שליח
 .3מי שמתגורר בעיר פ"ת ,רשום במרשם האוכלוסין בעיר פ"ת ,ואינו מקבל הנחה בארנונה ברשות מקומית
כלשהיא ,כמו כן ,עומד בקריטריונים על פי סעיף ) 1תושב העיר הזכאי ל 70% -הנחה בארנונה לפי מבחן הכנסות(
רשאי להגיש אלינו בקשה לקבלת תווי מזון.
טופס הבקשה פורסם בלובי העירייה ברח' העלייה השנייה  1בימים א‘-ה‘ בין השעות 18:00-7:00
או באגף לשירותים חברתיים ובריאות -רח‘ שפיגל  3קומה  3או קומה  9ימים א‘-ה‘ | 15:00-8:00
ובאתר עיריית פ"ת www.petah-tikva.muni.il
כרטיסי המזון החכמים יחולקו בשלוש פעימות לפי מועדים אלו:
פעימה ראשונה  -תחולק בין יום ח' בשבט התשפ"א ) 28בינואר  (2021ליום כ"ט בשבט התשפ"א ) 18בפברואר .(2021
פעימה שניה -תחולק בין יום י"ג באדר התשפ"א ) 25בפברואר  (2021ליום ה' בניסן התשפ"א ) 18במרץ .(2021
פעימה שלישית -תחולק בין יום כ' באדר התשפ"א ) 4במרץ  (2021ליום י"ב בניסן התשפ"א ) 25במרץ .(2021
גובה הזכאות לתווי מזון:
חלוקת תווי המזון בכל פעימה היא בגובה  ₪ 300עבור
הזכאי וכן  ₪ 300עבור בן זוגו המתגורר איתו בדירה ,וכן
 ₪ 225עבור כל אדם נוסף המתגורר איתו בדירה.
גובה הזכאות המקסימלי לכל פעימה לזכאי בעבורו
ובעבור המתגוררים איתו בדירה לא יעלה על .₪ 2,400
טל' לבירורים במידת הצורך03-9052292:
בימים א-ה בין  , 22:00-08:00ימי ו' וערבי חג בין 13:00 – 08:00

לשירותכם בכל עת,
רמי גרינברג
ראש העיר
054-6733156

פרטים באתר העירייה

