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לכבוד
מנהלי בתי הספר היסודיים
שלום רב,
הנדון :קול קורא לפרויקט יום הניקיון הלאומי – פותחים את הלב לסביבה בשנה"ל תשע"ט
כללי
יום הניקיון הלאומי מתקיים אחת לשנה ,ביום שלישי האחרון של חודש אדר ,ובשנה מעוברת ,ביום שלישי
האחרון של חודש אדר ב' ,כפי שנקבע בצו שמירת הניקיון ,תש"ע  ,2010לפי סעיף  21ב' בחוק שמירת
הניקיון (תשמ"ד – .)1984
יום הניקיון הלאומי (ארצי) נקבע בחוק במטרה להגביר את המודעות בקרב הציבור לשמירה על הניקיון
בשטחים הפתוחים והציבוריים ולהגנה על הסביבה .ביום הניקיון מתקיימות פעולות חינוך והסברה בצה"ל,
ברשויות המקומיות ובמוסדות החינוך בנושא שמירת הניקיון וההגנה על הסביבה.
פעולות אלה כוללות השתתפות בפעולות ניקיון מיוחדות.
בבתיה"ס היסודיים מוקדש החודש בו חל יום הניקיון לביצוע פעולות חינוכיות ,כמו :רכישת ידע בנושא ,למידת
ערך הנתינה וביצוע יוזמות של מעורבות חברתית בביה"ס ובקהילה (כמו :ניקיון הסביבה ,קמפיין בקהילה
להעלאת המודעות ,טיפוח שטחים בקהילה) .בשנה"ל תשע''ט ,יחול יום הניקיון בכ"ו באדר ב' – .2.4.19
משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה חברו יחד כדי לעודד ,באמצעות תקצוב ,יוזמה חינוכית בבתיה"ס
היסודיים בסימן יום הניקיון הלאומי.
במסגרת הפרויקט ייצאו תלמידי כיתות ד-ה-ו ביום הניקיון  2.4.19לטיול/סיור המשלב פעילות של ניקיון
הסביבה.
בתי"ס יסודיים שישתתפו בפרויקט ושתוכניתם תאושר  -יתוקצבו בסכום של עד ( ₪ 8000עד  ₪ 2000לכל
כיתה המשתתפת בפרויקט) .התקצוב נועד לצורך מימון הטיול/הסיור ולרכישת ציוד לפעילות החינוכית
ולטיפוח וניקיון הסביבה ע"י התלמידים.
אוכלוסייה:
הפרויקט מיועד לבתי ספר יסודיים רשמיים בחינוך הממלכתי בחמ"ד ,במחוז החרדי ,במגזר הערבי ,הבדואי
והדרוזי (לא כולל המוכר שאינו רשמי).
מטרות הפרויקט
• הרחבת הידע של תלמידי כיתות ד-ה-ו אודות איכות וניקיון הסביבה.
• התנסות ביישום ערכי "מפתח הל"ב" בדגש על מעורבות חברתית ואחריות סביבתית.
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תנאי הסף להשתתפות בפרויקט:

•

•

בתי הספר המבקשים להשתתף בפרויקט מתבקשים להגיש תוכנית חינוכית באמצעות הקישור –

•

שאלון למנהל -בקשה להצטרפות ליום הניקיון

•

ניתן להגיש תוכנית חינוכית עד לתאריך 20.2.19

בתוכנית הבית ספרית יש לפרט:
א .למידה בכיתות  -שני שיעורים שיתקיימו בנושא איכות וניקיון הסביבה בכיתות ד-ה-ו (או בשתי
שכבות גיל לפחות ,בתנאי שישתתפו כל תלמידי שכבת הגיל המשתתפת) .השיעורים יתבצעו עד ליום
הניקיון החל ב. 2.4

דוגמאות למערכי שיעור קישור לשיעורי הכנה וחוברת ליום הניקיון הלאומי
ב .מתווה של הטיול/סיור שיתבצע ביום הניקיון בו ישתתפו כיתות ד-ה-ו (או חלק מכיתות אלה כמפורט
לעיל) משך הטיול/סיור :חמש שעות לפחות .המסלול ייקבע על ידי רכז הטיולים של ביה"ס ,בהתאם
לנהלים המחייבים בהוצאת טיול .הטיול יכלול הדרכה ופעילות חינוכית שיתכננו ויפעילו הילדים
(משחקים בנושא ,שלטים המציינים מסרים בנושא ,פעילות ניקיון וטיפוח הסביבה וכולי)
ג .שיעור כיתתי שיתקיים לאחר הטיול ויוקדש לביצוע רפלקציה.
ד .פירוט ההוצאות המתוכננות במסגרת יישום הפרויקט :היסעים ,מדריך/מרצה ,ביגוד ,חולצות ,כובעים,
שקיות אשפה ,כפפות (בהתאם לסעיף "מרכיבי התקצוב") .הבקשה לתקצוב לא תעלה על .₪ 8000
(עד  2000שח לכיתה)
•

התוכנית שיגיש ביה"ס תיבדק ותאושר על ידי המדריכה לחינוך לקיימות במחוז .פרטי המדריכות
מופיעים בנספח.

•

בית הספר נדרש לתעד את הפעילות ולשלוח תמונה ותיאור מילולי לאתר משרד החינוך בגלריה
למעורבות חברתית (תחת "פרסום יוזמות").
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מרכיבי התקצוב
• בי"ס שיבצע את הפרויקט בהתאם לתוכנית שאושרה על ידי המדריכה ויגיש חשבוניות בהתאם לרשימת
הרכש המאושרת ,יהיה זכאי לתקצוב בסכום של עד .₪ 8000
• מפתח התקצוב :עד  ₪ 2000לכל כיתה שמשתתפת בפרויקט.
• רשימת רכש מאושרת:
אחוזי התקצוב מתוך התקצוב הכולל (עד 2000

רכש

שח לכיתה ,עד  8000שח לבית ספר)
היסעים

עד 65%

מדריך/מרצה

עד 15%

ביגוד (חולצות או כובעים)

עד 15%

ציוד נדרש לניקיון :שקיות אשפה ,כפפות

עד 5%

• התקציב יועבר לרשות עבור בתיה"ס שתוכניתם אושרה על ידי המדריכה במחוז.
• בתי ספר שתוכניתם לא אושרה על ידי המדריכה ,לא יתוקצבו.
• התקצוב יועבר לרשות לאחר ביצוע פרויקט יום הניקיון והצגת חשבוניות למדריכה במחוז עד לתאריך
. 01.05.19
• יש לשלוח למדריכה המחוזית לקיימות – מסמך הצהרת הבעלות לבקשה לתקצוב יום הניקיון הלאומי
בבתיה"ס היסודיים תשע''ט  -ההצהרה צריכה להיות בחתימת הרשות המקומית (.ההצהרה מופיעה בסוף
מסמך זה).

• מדריכות לחינוך סביבתי במחוזות
מחוז

שם המדריכה

צפון

נחמה דויד

צפון

ג'לילה אנעים

חיפה

נייד

דוא"ל

052-8587000 Hads13@012.net.il
052-8992511 Galila.nm@gmail.com

יפעת אובלס

0544510151 ifat@greenberg.org.il

גרינברג

052-4886171 olfat.mas@gmail.com

חיפה

אולפת מסלחה

מרכז

גולדי לב

תל אביב

חנה יחזקאל

דרום

מרים רימון

052-5013276 mirimon@hatzerim.org.il

ירושלים ומנח"י

חגית ענתר

053-5340025 kayamut.hadracha.jerusalem@gmail.com

052-8240691 Goldilev@walla.com
052-7272150 hani.yehezkel@gmail.com
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התחייבות הרשות לבקשה לתקצוב יום הניקיון הלאומי
בבתיה"ס היסודיים (לא כולל לא רשמיים) – תשע''ט
לוגו הבעלות (שם הרשות)
תאריך

לכבוד
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית

שם הבעלות:
_______ _____________________________________________________
יש למלא בטבלה את כל שמות בתיהס עבורם הוגשה הבקשה:

סמל מוסד

שם ביה"ס

הריני מתחייב ומצהיר בזאת:
א .ליידע את בתי הספר שבבעלותי בדבר אישור הזכאות לתקציב עבור הפעילות החינוכית
בפרויקט יום הניקיון הלאומי תשע"ט
ב .להעביר את התקציב שיתקבל למוסד החינוכי שתוקצב.
תאריך_________________:
חתימה וחותמת ראש הרשות _______________________________________:
חתימה וחותמת גזבר הרשות_______________________________________:
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