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 הנדון: ניקיון המיליון - קול קורא לקיום פעילויות ניקיון והפנינג 10-18/6/2021

 
 שלום רב,

ניקיון המיליון הוא מיזם משותף למפעל הפיס, קק״ל, רט״ג הרשויות המקומיות והחברה להגנת 
בתודעה הלאומית  של המיזם להביא לשינוי  וייעוד. הטבע )כמייצגת את החברה האזרחית(

המיזם מבקש . השטחים הפתוחים ועל טיפוחםרתית בכל הנוגע לשמירה על ניקיון ובהתנהלות החב
הבנויים של יישובים, או שכונות  ניקיון השטחים הפתוחים הנמצאים מחוץ לשטחיםלשים דגש על 

 ובדגש על שטחים פתוחים בעלי ערכיות נופית ואקולוגית.

 השיטה:

הרשויות המקומיות, ראשיהן, עובדיהן והקהילות הם המוביל המרכזי בתהליך הזה. קיימנו עד היום 
 רץ( ובכוונתנו לקיים אירועי שיא נוספים. )יום המשפחה ויום כדור האאירועי שיא שני 

 .2021ביוני  18ל 10האירוע הקרוב יתקיים במהלך הימים שבין 

/ים רשותיים ולצורך עמנהלת ניקיון המיליון תתמוך בתוכניות של רשויות שיציגו מתווה לקיום אירו
 שות .ש״ח לר 10,000אלף ש״ח לכלל הרשויות ובסכום של עד  750כך תעמיד סכום של עד 

 התנאים:

רכיבים: ניקיון בשטחים פתוחים, קיום הפנינג ) אחד או יותר( ,פעילות  3הפעילות הרשותית תכלול  .א

לילדים ולמבוגרים( לשמירה על הניקיון וטיפוח השטחים  תהסברה והדרכה) בתחנות ייעודיו

הפתוחים. את ההפנינג ניתן לקיים בשטח הפתוח או בשטח הישוב) פעילות בשטח היישוב תתקיים 

 בנוסף לניקיון שטחים הפתוחים(.

 . 50%הרשות תשתתף בסכום נוסף של כ  .ב

': בני נוער/ מבוגרים/ משפחות(, התוכנית תציג את מרכיבי הפעילות המתוכננים, קהל היעד .) לדוג .ג

 היקף המשתתפים הצפוי, תאריך האירוע המבוקש, מיקום האירוע המתוכנן.

 בנושא שמירה על ניקיון הטבע והסביבה. הפעילות תכלול הכוונה למחויבות חברתית וקהילתית .ד

עדיפות לרשויות שיחליטו ל"אמץ" שטח פתוח קבוע לאורך זמן ולקיים  ןבנוסף לתנאי סף אילו, תינת .ה

בו פעילויות נוספות, הכוללות מרכיבים נוספים של טיפוח ושימור השטח. )לדוגמא: שילוט, סידור 

 שבילי טיול  ועוד (.

אנו נבחן כל הצעה לתוכנית ובהתאם להרכבה ותכניה נקבע את גובה ההשתתפות של מטה ניקיון 
 ון.המילי

 



 

 

 

 תקציב

לרשות ₪  10,000אש"ח. מנהלת ניקיון המיליון תתמוך בעד  750כאמור, יעמוד תקציב כולל של עד 
בהתאם והגנים )סכום זה יועבר  ע"י רשות הטבע והגנים לאחר ביצוע הפעילות על פי דו"ח ביצוע 

 הרשות(.מסודר שיכלול תקציר הפעילות שבוצעה וטבלת הוצאות מאושרת על ידי גזבר 

בנוסף לתקציב זה לצורך קיום הפנינג ,מנהלת ניקיון המיליון  תעמיד לרשותכם אמצעים נוספים 
, ציוד ניקיון , מסבירנים במידת הצורך(. אמצעים אילו יסופקו על ידי םלצורך פעילות הניקיון )היסעי

 גופים חיצונים ייעודיים הנמצאים בהתקשרות עם מטה ניקיון המיליון.

מעוניינות לקיים הפנינג בשטחן מוזמנות לבצע מבצעי ניקיון בלבד ולקבל את  שאינןרשויות 
האמצעים הדרושים ממטה ניקיון המיליון. במקרה של ביצוע ניקיון בלבד, הרשות איננה מחויבת 

 להשתתפות עצמית )מצ'ינג( ואינה נדרשת בהגשת דוח ביצוע

 
 לוחות זמנים

 הרשמה דרך הלינק : "ניקיון המיליון"- יוני. עד לתאריך ה- 20.5  
 )בתוך הלינק יש לפרט ככל הניתן את תוכן הפעילות(

 תשובות תתקבלנה ממטה ניקיון המיליון לא יאוחר מה- -24.5 
 יש לקיים את הפעילות בתאריכים שבין ה-10-18 ליוני

 דוחות ביצוע לקבלת תקציב  יש להגיש לא יאוחר מה--15.8.2021 
 

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

 טלפון: 03-5450596
info@nikyonhamilion.org.il   :מייל 

 

 

  

 בברכה,

 

                                     בצלאל טרייבר                                      איציק אשכנזי                                                          

 
  ראש המנהלת                                                                                  מנכ"ל                           

            
 מטה ניקיון המיליון                                                            בישראל לטון האזורימרכז הש      

  

 

https://forms.gle/WLgDdvP6UsXpVxSq7
mailto:info@nikyonhamilion.org.il

