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לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,
הנדון :מיזם "ביטחון תזונתי למשפחות מוחלשות" יוצא לדרך!
(מצורפים בזאת :חוזר מנכ"ל מיוחד מס'  11/20ואמות מידה לחלוקת תווי מזון לפי סעיף 3ב(א()2()2ח) לחוק יסוד:
משק המדינה)

בעקבות משבר הקורונה והשפעותיו על המשק ,נקלעו אוכלוסיות רבות למשבר כלכלי .אוכלוסיות אלה
מצטרפות למשפחות מוחלשות רבות ,אשר זוכות לסיוע שוטף וליווי צמוד מהרשויות המקומיות .בעקבות כך,
קידם שר הפנים מהלך של סיוע נרחב בהיקף של  700מיליוני שקלים באמצעות כרטיסים נטענים לרכישת מזון
ומוצרים חיוניים ,לאוכלוסיות מעוטות יכולת ברשויות המקומיות.
מדובר במיזם ממלכתי של סיוע ישיר לאוכלוסיות המוחלשות בהיקפים ובסדרי גודל שלא בוצעו עד היום
במדינת ישראל .משרד הפנים מוביל את המשימה ,מתוך היכרותו את יכולות השלטון המקומי וכי השלטון
המקומי הוכיח בכל הזדמנות ,וביתר שאת בעת משבר הקורונה ,את היותו לבנת יסוד חסרת תחליף בהיכרותו
את תושביו ובמתן שירות באופן יעיל לתושביו בכל זמן ובכל משימה.
למכתבי זה ,מצורפים חוזר מנכ"ל ייעודי ואמות המידה שקבע שר הפנים ,המפרטים את אופן ביצוע הפרויקט,
הליך קביעת הזכאים לסיוע ,מועדי פעימות החלוקה ועוד .משרד הפנים עשה מאמצים אדירים בחודשים
האחרונים כדי להבטיח כי הסיוע יינתן באופן הפשוט והיעיל ביותר ,לכלל המשפחות המוחלשות בכלל מדינת
ישראל.
כמתואר במסמכים המצורפים ,כרטיסי המזון הנטענים יחולקו על ידי ספק חיצוני ,בשליחות ,ישירות לבתי
הזכאים .חלקכם בתהליך הינו יצירת תשתית המידע של הזכאים ,בהתאם לאמות המידה ,תוך וידוא כי כלל
תושביכם הזכאים ,אכן ממצים את זכויותיהם ומקבלים את הסיוע .מדובר במטלה מורכבת ומאתגרת שתדרוש
מכם היערכות לוגיסטית וטכנולוגית ,יצירת סנכרון בין מערכות מידע שונות ,הסברה לציבור ,עיבוי מוקדים
וכוח אדם  -וזאת תוך עמידה בלוחות זמנים מאתגרים ובהנחיות משרד בריאות.
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אתם ,ראשי הרשויות המקומיות ובעלי התפקידים -גורמי מפתח בהצלחת המשימה הלאומית ורק באמצעות
הירתמותכם למשימה נוכל לסייע יחד לציבור שכה זקוק לכך .מטה משרד הפנים ,המחוזות וכן הספק החיצוני
יעמדו לטובתכם בכל שלב ובכל סוגיה.
אני בטוח ,שכפי שאתם מוכיחים בכל יום ובכל עניין ,כי גם במיזם זה יוכיח השלטון המקומי את יכולותיו.

בברכה,
מרדכי כהן

העתקים:
מר חיים ביבס ,ראש עיריית מודיעין מכבים-רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
מר שי חג'ג' ,ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
הנהלה מורחבת ,משרד הפנים
גזברי הרשויות המקומיות
מר ישראל אוזן ,ראש מטה שר הפנים
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