
 ן המיליון ניקיון מיזם מטה 

 

 

25/8/2021 

 תשפ"א אלול י"ז

 3 מספר קול קורא - " ניקיון המיליוןמיזם "

 בקהילה פעילויות 

 2021 בנובמבר 5 -באוקטובר   14

 שלום רב, 

המיזם המשותף לרט"ג, מפעל הפיס, הרשויות המקומיות והאזוריות, החברה להגנת הטבע   –  מיזם ניקיון המיליון

 מניעת לכלוך השטחים הפתוחים. שינוי תודעתי בנוגע לניקיון ומקיימים תהליכים מתמשכים ומגוונים ל – וקק"ל 

להמשיך  להעמיק  בכוונתנו אלף!(   30 - מוצלחים ביותר בהם פעלו עשרות אלפים )בחודש יוני, כלאחר מספר מופעים 
 שלושה ואתם הזרוע המרכזית.  -  יים אירועים אחת לחודשייםולק

 . (2022מרץ  ,)הבא אחריו   2021 בנובמבר   5 ל  באוקטובר  14 - יתקיים בין ההאירוע הקרוב 

  , "אבא פגום חברתיות מהמובילות בארץ הפועלות בפייסבוק כמו:  יצטרפו אלינו קהילות   זובפעילות  - שחידו 
הוא גם להוציא קבוצות    ( מעבר להיותן "מפיצי תוכן" גדולים)תהליך הפעילות של קהילות אלה   . ועוד " מאמצחיק"

 בתיאום איתכם ברשויות.  ו של הרשות אך אנו מבקשים שתהיה  בנפרד מזם תתבצע לפעילות בשטח. פעילות

הקבוצות הללו  מוזנחים וזקוקים לחיים חדשים. שוהם  לשם כך נבקש שתבחרו אתרים ושטחים אשר מטיילים בהם
 יבצעו בהם את פעילות הניקיון.  

וסף לסיוע לרשויות. נדאג כי נציגים מטעמנו יקבלו אותם וידריכו אותם היכן לנקות )בתיאום עם  בנ  נסייע אלהלקבוצות 
 הרשויות(. 

 

 : אופן ביצוע הפעילות

 . בהתאם לאופי הפעילות ₪ לרשות  10,000של עד מירבי  סכום ב יע סיאנו נ  – בקהילה פעילויות 

 : לקיום פעילות בקהילהלקבלת תקציב   התנאים

 ניקיון שטחים פתוחים  ✓

 משתתפים לפחות(.  300-)כקהילתית  חווייתית פעילות  של רשות, אירוע חברתי  קיום  ✓

 . וניקיון  לכלוךלהעמקת התודעה בנושא  חינוכית פעילויות  ✓

 : יש להגיש תכנית אשר תציג

 אתר/י הניקיון   הגדרת  .1

 ומאפייניה  האוכלוסייה שתשתתף .2

   להעמקת התודעהבפועל  יות נכות  .3

 כוונה למערכות חברתיות וקהילתיות הפעילות תכלול ה: דגשים .4

 חשיבות לקיים אירועים בשיתוף עם המתנ"סים המקומיים   .5
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 : הגשת תוכניות 

 המתוכננת.  גיש הצעה/תוכנית לפעילותכל רשות המעוניינת להשתתף ת .1

 . 2021בספטמבר  30 - האוחר מלא ת ת  הגשת התוכני

 כלול: על התוכנית המוגשת ל .2

 לקיום הפעילות. מועדים   . א

   . זור הפעילותוא אוכלוסייה  נתוני הפעילות: מספר המשתתפים,  . ב

 מרכיבי התוכנית )כמצוין לעיל(.  . ג

 : כללי 

 המשתתפים המתוכנן. אנו נספק ציוד לניקיון )שקיות וכפפות( בהתאמה להיקף  .1

 אנו נספק שירותי היסעים לאתרי הניקיון )מחוץ לשטחים הבנויים(.  .2

מתנדבים   -במהלך אוגוסט התחלנו בהכשרת אנשים )בחינם( בין עובדי הרשויות ואנשי הקהילה המקומית  .3

 . קורסים נוספים. מומלץ מאוד להירשם לקורסים  2-3במהלך חודש אוקטובר נקיים  – לרעיון 

 . ה בסיסי ורס הכשרק  הלינק:  שם דרך ניתן להיר 

 

 : זמנים  לוחות .4

 9/30  - עד לתאריך ה 2021 אוקטובר  -המיליון"  "ניקיון  :דרך הלינק לפעילות אוקטובר  הרשמה  •

 הפעילות(  תוכן את הניתן ככל  לפרט  יש  הלינק  בתוך)

 4/10 -מה  יאוחר לא המיליון  ניקיון ממטה תתקבלנה תשובות •

 בנובמבר   5 -באוקטובר  14   שבין  בתאריכים הפעילות את  לקיים   יש •

יש להגיש לא  תקציב הקבלת בר ומאושרות ע"י ראש רשות/מנכ"ל  ל ע"י גז  וחשבוניות חתומות  דוחות ביצוע •

 202111.25.—יאוחר מה

 

 : תקשורת  דרכי

 . 09:00-17:00 השעות: בין   ה',-א' בימים זמין  המיליון  ניקיון מוקד 

 5450596-03 טלפון:

 info@nikyonhamilion.org.il  מייל:

 בברכה, 

 בצלאל טרייבר 

 ה ניקיון המיליון טמ מנהל

https://ivolunteer.ravpage.co.il/nikayon004
https://docs.google.com/forms/d/12N0UaWIhP9eDj5JbCnONjii9xsN3yCUZLcmO26xv3EY/edit
https://docs.google.com/forms/d/12N0UaWIhP9eDj5JbCnONjii9xsN3yCUZLcmO26xv3EY/edit
mailto:info@nikyonhamilion.org.il

