ניקיונות פסח – פעילות של תרומה לחברה ולקהילה
אנחנו מזמינים אתכם לנצל את בוא האביב ולצאת לפעילות ניקיון מגבשת במבנים המאכלסים ארגונים
ועמותות ,הנותנים מענה לאוכלוסיות רגישות.
מקומות אלו ,שלא תמיד מוצאים את הזמן והיכולת לבצע ניקיון יסודי ,ישמחו מאוד להתחדשות פנימית
וחיצונית שתשפיע ישירות על השוהים בהם.
לפניכם פירוט של כל המרכיבים הנדרשים להפקת פעילויות שכל אחד יכול לתכנן ולבצע.

מרכיבים חשובים להצלחת האירוע
מתנדבים חדורי מטרה וכוח ,מוסדות רווחה שזקוקים לידיים עובדות ,יצירתיות בניקיונות וסידור ,אוירה חמה
והתחדשות.

להלן פירוט המרכיבים לארגון האירוע


מתנדבים  -תלמידי בית ספר ,תנועות נוער ,קבוצת עובדים ,קבוצת חיילים ,קבוצות עובדים או כל
קבוצה ,שיכולה לתרום את כוחה למשימה



מוסדות רווחה – מועדוניות לילדים ממשפחות בסיכון ונזקקים ,מועדוני קשישים ,הוסטלים ,פנימיות,
מעונות לילדים ונערים מוכים ,קורות גג לבני נוער שנפלטו מבתיהם ומוסדות ,מעונות לנשים מוכות
ועוד



תיאום מול ארגונים ועמותות – לאלו מבנים להגיע כדי לנקות



חלוקת תפקידים



לו"ז לאירוע



ציוד לניקיון וסדר

דברים שיש לתכנן מראש
 .1ציוד נדרש


מגבים



מטאטאים



שואבי אבק



יעה



דליים



כפפות



כריות לניקוי כלים



סמרטוטי רצפה



סמרטוטים קטנים לניקוי



גלילי נייר



צמר פלדה



שקיות אשפה



חומר ניקוי להסרת שומנים



אקונומיקה



נוזל לשטיפת רצפות



נוזל לניקוי כללי



מסיר שומנים



תרסיס לניקוי וחיטוי שטיחים ובדי ריפוד



נוזל כחול לניקוי חלונות ,זכוכית והברקה



סבון כלים



חומרי ניקוי טבעיים  -חומץ ,מלח לימון ,סודה לשתייה



רכבים לפי החלוקה לקבוצות המתנדבים – להגיע למוסדות



כיבוד ושתייה למתנדבים

 .2תוספות נחמדות


גיוס המשתתפים להתנדבות לקראת הניקיונות והרשמה לתפקידים



במידה ומתאפשר אפשר גם לחדש בפריטים חדשים ,שיוסיפו לאווירת הניקיון  -מבשמי אויר ,מתלי
ריח לשירותים ,מברשת אסלה עם מתקן ,שטיחי כניסה חדשים ,שטיחים ,תמונות

תפקידי הפקת ניקיון פסח – לפני היציאה לשטח
תיאום


מספר מתנדבים2 :



תיאור התפקיד :התקשרות מול העירייה ,ארגונים ,עמותת רוח טובה ועמותות אחרות ,במטרה לברר
אלו מוסדות זקוקים לעזרה ובהמשך תיאום הגעה וביצוע



מתי? חודש | חודשיים לפני

בדיקות בשטח


מספר מתנדבים :בהתאם למספר מוסדות הרווחה שנבחרו 2 ,מתנדבים לכל מוסד



תיאור התפקיד :הגעה לכל מוסדות הרווחה ,סריקה מדוקדקת של המבנה ,רישום של נקודות
שזקוקות ליותר תשומת לב ובכלל ,ובניית תכנית עבודה



מתי?  3שבועות לפני

קניות ואיסוף חפצים וכיבוד


מספר מתנדבים8 :



תיאור התפקיד :קנייה ובדיקה שיש את כל האביזרים לניקיונות וכיבוד להפסקות ,שי קטן לאוכלוסייה
המתגוררת /משתמשת במקום



מתי? שבועיים לפני

חלוקת תפקידים


מספר מתנדבים6 :



תיאור התפקיד :שיבוץ המתנדבים לפי המוסדות שנבחרו ,לפי גודל המבנה וכמות העבודה ,ובהתאם
חלוקת רכבים והעמסת ציוד .בחירת מתנדב אחד אחראי על כל קבוצה שייקח את הציוד ויתדרך
בשטח.



מתי? שבוע וחצי לפני

חלוקת חומרים


מספר מתנדבים6 :



תיאור התפקיד :בהתאם לחלוקה שנקבעה וכמות העבודה בכל מוסד ,מחלקים את הציוד לכל קבוצה



מתי? שבוע לפני

קבוצת וואטסאפ


מספר מתנדבים1 :



תיאור התפקיד :יצירת קבוצת וואטסאפ לעדכונים ,תיאומים ותמונות מהניקיונות



מתי? עם איסוף המתנדבים

תפקידי הפקת ניקיון פסח – ביום היציאה לשטח (כולל לו"ז משוער)
מפגש ,תדרוך וחלוקת תפקידים של המתנדבים


מספר מתנדבים :כל המתנדבים



תיאור התפקיד :המתנדב האחראי על הקבוצה מגדיר לשאר המתנדבים את תכנית העבודה ומחלק
אותם לתפקידים



מתי? בתחילת הניקיונות ,לפי התיאום ורצוי בשעות הבוקר המוקדמות

ניקיונות


מספר מתנדבים :כולם



תיאור התפקיד :בהתאמה למקומות ולחללים – לאסוף לכלוך ,למיין חפצים שכבר לא זקוקים להם
ולזרוק ,לרוקן ולשטוף עם סבון פחי אשפה ,לנקות קומקומים עם מלח לימון ,לנקות מקררים – אם
דבק בהם ריח רע אפשר להרתיח מים עם סודה לשתייה ולהשאיר שעה ,ניקוי והסרת שומנים
במיקרוגלים ,שטיפת כלים וחידוש כלים ישנים כמו קופסאות פלסטיק שדבק בהן שמן ,הברקת כלים
עם חומץ ,ניקיון וחידוש כיורים עם חומרי ניקוי וצמר פלדה ,שטיפת רצפות – זו הזדמנות להרים
חפצים ולשטוף תחתיהם ,ניקיון חלונות ותריסים ,חיטוי וניקוי שירותים ומקלחות – כולל הסרת אבנית
ושומן ,הסרת אבק ממקומות גבוהים ונסתרים שלא מגיעים אליהם ,שפשוף ושטיפת קירות ,הברקת
מראות ,זכוכיות וחלונות.



מתי? במהלך כל הניקיון

סידור וסיום


מספר מתנדבים :כולם



תיאור התפקיד :לאחר הניקיונות ,האוורור וייבוש הרצפה מסדרים הכל – מחזירים חפצים למקומם,
מסדרים את המקררים ,מניחים שקיות אשפה בפחים .במידה והשגתם שטיחים ,תמונות ,מראות,
מוביילים ואביזרים לאמבטיה | שירותים ,מקמו אותם לאווירה משלימה .ניתן לפזר שי קטן לדיירים
המתגוררים/משתמשים במקום ובכך לשמח אותם.

לו"ז מוצע לאירוע  -תלוי במקום ובשעות הנוחות


הכנות בשטח8:00-8:30 :



ניקיונות8:30-15:00 :



הפסקות למנוחה | שתייה וכיבוד:
10:00-10:20
13:00-13:30



סידור וסיום16:30-18:30 :

