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 ראשי המועצות האזוריות
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 קול קורא לתמיכה תקציבית בפעילויות נלוות לניקיון המיליוןהנדון: 
 

 ,22-23/4/2021-בין התאריכיםלקראת פעילות השיא הקרובה שתתקיים ביום כדור הארץ 

ובהמשך לשיתוף הפעולה בין מטה ניקיון המיליון למועצות האזוריות, ברצוננו להמשיך ולהרחיב 

את התמיכה במועצות אשר מעוניינות לקיים בשטחן פעילויות שיא בנושא ניקיון השטחים 

 הפתוחים. 

 כה הינה להרחיב את מעגלי ההשפעה ואת מספר התושבים השותפים לפרויקט. מטרת התמי

למועצה, בהתאם לצורך ולאופי הפעילות ₪  30,000-היקף התמיכה המשוער לפעילות הינו עד כ

המתוכננת. התמיכה מיועדת לפעילויות נלוות שיתקיימו בסמוך לימי השיא של ניקיון המיליון 

תגיע הודעה  3-4/6על פעילות יום השיא המתוכננת בתאריך ה .22-23/4/2021 -בתאריכים ה

 בנפרד. 

 התמיכה המתוכננת יכולה להינתן לצרכים הבאים:

 .קיום הפנינג/ימי שיא בשטחי המועצה בנושא ניקיון •

 .אמצעי עזר לפעולות ניקיון של מתנדבים •

 .יקיוןיות ובלתי פורמליות בנושא נת חינוכיות פורמליוקמפיין הסברה/פעילו •

פעילויות אחרות שלדעת המועצה המבקשת יש בהן כדי לקדם את נושא הניקיון בשטחים  •

 הפתוחים של המועצה.

 התמיכה אינה מיועדת עבור תשלום לניקיון באמצעות עובדי ניקיון או שימוש בכלים כבדים. 

לפי שיקול יובהר, כי הגשת הבקשה אינה מזכה אוטומטית בקבלת התמיכה, וגובה התמיכה יהיה 

יקט. ככל שמספר הבקשות דעת מטה ניקיון המיליון ובהתאם למסגרת התקציב הקיימת לפרו

מהמסגרת התקציבית הקיימת עבור הפרויקט, קבלת התקציב לפרויקט תהיה על סמך  יהיה גבוה

 הדירוג המקצועי של הבקשה. 

 תינתן עדיפות לתמיכה תקציבית במקרים הבאים:

 ן.עילויות של מטה ניקיון המיליותף בעתיד בפהמועצה משתתפת ותשת  •

 



 

 

 

 

 

 

 

המועצה פועלת באופן שוטף לקידום הניקיון בשטחים הפתוחים באמצעים שונים, לרבות:  •

 .חינוך, שילוט, ניקיון שטחים פתוחים, הפעלת מבצעי ניקיון, אכיפה וכו'

 התמיכה התקציבית של המועצה )מאצ'ינג( לפעילות המבוקשת  •

 

 .12/4/21להגיש בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום ב'  את הבקשה יש

 הבקשה תוגש ישירות למטה ניקיון המיליון באמצעות כתובת המייל: 

info@nikyonhamilion.org.il  

 

 על בקשת התמיכה לכלול את הפרטים הבאים:

 .מועצה מבקשת לעשות בתחום הניקיוןשה תיאור קצר של הפעילות/הפעילויות •

 , מתוך סך העלויות הצפויות.פירוט של מרכיבי התמיכה הנדרשים לפעילות •

 .לו"ז משוער לביצוע הפעילות •

  .קיימות ומתוכננות לניקיון בשטחים הפתוחים בשטחה -תיאור קצר של פעילויות המועצה •

 

המועצה/מנכ"ל או מורשה חתימה אחר  קובץ הבקשה שיוגש צריך להיות חתום על ידי ראש

 מטעם המועצה. 

     יום חמישי עד ייל מטעם מטה ניקיון המיליון נתנו במיתשובות בקשר לאישור התמיכה וגובהה י

15/4/21.  

התמיכה התקציבית תועבר למועצות, לאחר ביצוע הפעילות ובכפוף לדרישת תשלום ודו"ח 

 . 15/7/2021-תאריךלא יאוחר מ פעילות שיועבר אל מטה ניקיון המיליון

 :מרכיבי הדו"ח

הדו"ח יכלול תיאור קצר של הפעילות שבוצעה ויכלול טבלת הוצאות החתומה על ידי ראש 

 :ן המיליוןהמועצה או הגזבר. הדו"ח יוגש למייל מטה ניקיו

info@nikyonhamilion.org.il  

 

 .03-5450596:  'לשאלות ובירורים נוספים  ניתן לפנות למטה ניקיון המיליון בטל

 
 

 בברכה,
 
 

 בצלאל טרייבר            איציק אשכנזי                
 

 מיזם ניקיון המיליון       מנכ"ל         
 מרכז המועצות האזוריות בישראל

 

mailto:info@nikyonhamilion.org.il
mailto:info@nikyonhamilion.org.il
mailto:info@nikyonhamilion.org.il
mailto:info@nikyonhamilion.org.il


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 העתקים: 
 וראש המועצה האזורית מרחביםבישראל  האזורישי חגג', יו"ר מרכז השלטון 

 ברנר  מ"א  וראשאזורי ה שלטוןהוקיימות, מרכז יו"ר ועדת איכות סביבה  דורון שידלוב,
 בישראל אזוריהשלטון ה הילה אקרמן, ראש תחום קיימות, סביבה וחקלאות, מרכז

                     , מועצות אזוריותמנהלי שפ"ע ואיכות סביבה
 

 
 


