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?איך מצטרפים לאמנת מילנו 
.ברשות המקומיתקצרמתניעים תהליך הכנה 1.

.פונים במייל למזכירות האמנה ומביעים ענין בהצטרפות2.

+  מחתימים את ראש העיר , מוסיפים את לוגו העיר, מקבלים טופס ההרשמה הקצר3.
.המזוןתוכניתמוסיפים עמוד אחד של הצהרת כוונות על 

או אחד מחברי מועצת  , סגנו, ראש העיר(: פוליטי)איש קשר מהדרג הנבחר מגדירים 4.
.העיר

.מהדרג המקצועי בעירייהFOCAL POINTמגדירים איש קשר 5.

.על קשרלמזכירות ושומרים הכלשולחים 6.

תאפשר חתימה על האמנה יחד עם ראש העיר  2018ל עד סוף יולי "הצעדים הנ6השלמת 
.בתל אביב2018בספטמבר 4-5-שיתקיים ב MUFPP TLVשל מילאנו במסגרת כנס 



התנעת תהליך ברשות המקומית–1שלב 

מזוןתוכניתיש רשויות שכבר יש בהן 1.

:מזוןתוכניתברשויות בהן אין עדיין 2.

!מומלץ לאתר את הגורמים המסוגלים להניע לפעולה 

...ועוד , קהילה, חינוך, ע"שפ, תכנון, סביבה, בריאות: תחומים משיקים

!מי שחשוב לו לקדם תזונה בריאה ובת קיימא , מי שאכפת לו? מי אחראי . 3

:  האמנהלקרוא את עקרונות . 4
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/text/

שיוכלו להצטרף  )איזוריתכולל מועצה מקומית ומועצה , רשות מקומית= עיר . 5
(בהמשך

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/text/


פנייה למזכירות–2שלב 

כדאי לבקש מגורם בכיר יחסית ברשות המקומית לבצע את הפניה  1.
.קשרי חוץ, לשכת ראש העיר: הראשונה

:לשלוח למזכירות האמנה, מייל קצר וחביב של הבעת עניין בהצטרפות2.
Mufpp.Secretariat@comune.milano.it

.מקבלים תשובה עם טופס של עמוד אחד... להמתין שבוע לכל היותר3.

mailto:Mufpp.Secretariat@comune.milano.it


טופס ומכתב הצהרת כוונות–3שלב 

הרשות ולהחתים את ראש העיר על הטופס/להוסיף לוגו של העיר1.

:של הצהרת כוונות( באנגלית)לכתוב עמוד אחד 2.

לתאר את  התוכנית הקיימת או את החזון•

דומיםבפרוייקטיםלהביע מעט ידע •

לתאר מעט את הצרכים של העיר•

!בקצרה , להיות רציניים•



הגדרת נציג הדרג הנבחר–4שלב 

.ממלא מקומו או כל אחד מחברי מועצת העיר הנוכחית, סגנו, ראש העיר1.

ולכך  2018המזכירות מודעת לבחירות המקומיות שיתקיימו באוקטובר 2.
.פוליטי לא יבחר לכהונה נוספת-שיתכן שהנציג הציבורי



הגדרת איש קשר עובד עירייה–5שלב 

מהדרג המקצועי בעירייה  FOCAL POINTאיש קשר 1.

.רלוונטי ואפשריהכל... תכנון , ע"שפ, חינוך, סביבה, בריאות2.

בעל יכולות לעבוד  , לתוכנית מזון עירוניתמחוייב, לא זוטר מידי: חשוב3.
.  בשיתוף פעולה עם יחידות עירוניות



חוזרים למזכירות עם כל הפרטים–6שלב 

:שולחים למזכירות1.

טופס מלא•

מכתב הצהרת כוונות•

של נציג הציבור ועובד העירייה)!( פרטי קשר מלאים •

.מקבלים תשובה חיובית תוך כמה ימים, המזכירותשומרים על קשר עם . 2



?איך מצטרפים לאמנת מילנו 
(ראו בהמשך)גיוס המובילים , ה.ח.י.ט.ב.מהכרת חוברת עיר : תהליך הכנה קצר ברשות המקומית1.

והבעת ענין  Mufpp.Secretariat@comune.milano.itבמייל לכתובת(של גורם בכיר יחסית)פנייה 2.
.בהצטרפות לאמנה

+  החתמת ראש העיר , איזוריתמועצה /מועצה מקומית/הוספת לוגו העיר, קבלת טופס ההרשמה הקצר3.
.  המזון הקיימת או המתוכננתתוכניתהוספת עמוד אחד של הצהרת כוונות על 

או אחד מחברי  , סגנו, ראש העיר–( פוליטי)איש קשר מהדרג הנבחר ( ויוצרים קשר עם)מגדירים 4.
.מועצת העיר

. מהדרג המקצועי בעירייהFOCAL POINTמגדירים איש קשר 5.

שולחים למזכירות , צרפים את פרטי הקשר המלאים של שני הגורמים הללו לטופס ולמכתב הכוונותמ6.
.ושומרים על קשר

תאפשר חתימה על האמנה יחד עם ראש העיר  2018ל עד סוף יולי "הצעדים הנ6השלמת 
.בתל אביב2018בספטמבר 4-5-שיתקיים ב MUFPP TLVשל מילאנו במסגרת כנס 
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