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نشكرك على اختيارك لتحمل مسؤولية تنظيف موقع بمثابة منزلك. نحن في شكرا

السنة األولى لتقليد جديد. كل عام ، قبل أسبوع من عيد الفصح ، في صباح يوم 

الجمعة ، سنقوم بتنظيف موقع مفضل لدينا تماًما كما نقوم بتنظيف منزلنا 

جيًدا استعداًدا للعيد.

"تنظيف المنزل" هو مشروع مصمم لدعم رغبة الكثير من الناس في تغيير 

موقفنا تجاه الفضاء العام لألفضل ، من خالل حدث قطري والحفاظ بتقاليد 

النظافة.

"تنظيف المنزل" هو فرصة ألداء عمل شخصي بسيط وفي نفس الوقت لتكون 

جزًءا من شيء أكبر وأكثر أهمية. صحيح أن لكل مكان ومجموعة تفرده الخاص ، 

لكن معرفة أن مجموعات أخرى تعمل بالتوازي في أماكن أخرى تجعل العمل 

الخاص والشخصي لكل فرد منا جزًءا من شيء عظيم.
نأمل بأن يصبح تقليًدا جديًدا وهادًفا.

في هذه العارضة ، حاولنا توحيد حكمة األشخاص الذين يشاركون في أحداث 

التنظيف لمساعدتك على تنظيم حدث ناجح وزيادة مساهمتك في المكان الذي 

اخترته.

ستجد في هذه العارضة:

* مكونات الحدث
* األعمال التحضيرية

* نظرة عامة على المنطقة
* في يوم الحدث

* نصائح لتنسيق مركز 
التنظيف

* طلب موافقة 
* تواصل مع المشتركين

* شرح وافتتاح الحدث



مكونات الحدث
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األعمال التحضيرية
اختيار مكان عزيز على قلبك ، يعاني من األوساخ ، ومهم لك 1.

ان يتم تنظيفة.

نظرة عامة على المنطقة بعد اختيار المكان وقبل أسبوع من 2.

الفعالية. يوجد في الصفحة التالية النقاط التي يوصى بأخذها 

في االعتبار عند مراجعة المنطقة.

فتح مجموعة WhatsApp حيث يمكنك إضافة األصدقاء 3.

والعائلة ومتطوعين آخرين في مجال التنظيف إلرسال 

التحديثات وتقدير عدد المشاركين

التنسيق والموافقات تتم إدارة كل مكان في الدولة من قبل 4.

سلطة أو جهة أخرى ، ومن المهم التحقق من المسؤول عن 

إدارة الموقع والتنسيق معه في النشاط وإزالة النفايات.

تنظيم معدات التنظيف وأكياس القمامة والقفازات.5.

التخطيط إلخالء اكياس القمامة كاملة يمنع ترك 6.

اكياس في الموقع. تحقق مقدًما من كيفية إفراغ 

األكياس. هل هذا موقع يمكن لمركبة تشغيلية أن تمر 

فيه ، أم أنه سيتطلب حمل الحقائب إلى نقطة اإلخالء.

يمكن اإلعالن عن النشاط لالشخاص المقربين ، ويمكن 7.

أيًضا أن يمتد إلى أشخاص من خارج نطاق المعرفة.

رسائل تحضيرية في مجموعة WhatsApp, شهر, 8.

أسبوع, يوم قبل الحدث من أجل إنشاء حركة مرور 

للحدث.



نظرة عامة على المنطقة
كيفية الوصول إلى هناك والوصول إلى المركبات: من المهم 

التأكد من الطرق
والطرق غير مسدودة ومراقبتها ومعلمة بوضوح. تستطيع 

أرسل للمشاركين خريطة أو موقع في Waze وتعليمات وصول.

موقف سيارات: هل توجد أماكن وقوف للسيارات كافية؟ هل 
وقوف السيارات قريب من الموقع؟ هل وقوف السيارات مجاني 

أم مدفوع؟ في حال موقف مدفوع األجر (كما في حالة الشاطئ 
المعلن) ، حاول توصل إلى اتفاق مع صاحب الموقف لصالح 

الحدث.

هل يوجد سالل قمامة كبيرة لإلخالء: كم عددها وكم تبعد؟ 

هل من الضروري تنسيق إخالء خاص من قبل السلطات ، وهل 

من الضروري إخالء مرافق التجميع أثناء النشاط أم في النهاية 

فقط؟

عدد المشاركين: يجب تقدير العدد األقصى لألشخاص وفًقا 

لحجم المنطقة وكمية القمامة المراد إخالؤها. يعد هذا 

ضرورًيا لتجنب الموقف الذي يكون فيه عدد المشاركين أكثر 

من العمل ، أو العكس.

 
التصاريح والتنسيق: هل هناك حاجة للتنسيق والترتيب 

المسبق للتصاريح مع السلطات المحلية ، سلطة الطبيعة 

والحدائق ، الصندوق القومي اليهودي ، سلطة اآلثار أو أي 

سلطة إدارية أخرى مسؤولة عن المكان؟

مراكز النفايات في الموقع: سيساعدك إجراء الجولة في 

العثور على مراكز النفايات التي تتطلب معالجة شاملة 

ومكثفة.



في يوم الحدث
سيتيح وصولك المبكر إلى المكان تنظيًما هادًئا وممتًعا 

ويمنحك القدرة على االنتباه إلى المتطوعين الذين سيصلون 

الحًقا.

التوفر على الهواتف المحمولة لمن يريد أن يعرف كيف يصل 

إلى هناك ، للتواصل مع السلطة التي نسقت معها وكل شيء 

آخر.

التوثيق المسبق للمناطق المتسخة لمعرفة تأثير النشاط 

على المكان بعد التنظيف.

شرح افتتاحي حيث سنتحدث عن الشكل الذي سيبدو عليه ، 
ومكان التنظيف ، وما يجب االنتباه إليه ، ومكان وضع أكياس 

القمامة الكاملة ، وما يجب توثيقه ، ووقت االنتهاء.
* الحًقا في التقييم ، هناك اقتراح لتفسير افتتاحي.

توزيع معدات التنظيف بما في ذلك أكياس القمامة والقفازات

يتم تفريغ األكياس من قبل السلطات أو المتطوعين الى أقرب 

سلة قمامة كبيرة.

توثيق نشاط التنظيف في المنطقة التي كانت متسخة ونظيفة 

اآلن ، وأكياس القمامة ، وإزالة القمامة إلى الصناديق الكبيرة 

واألشخاص الذين قاموا بالتنظيف.

الملخص والشكر بعد تحديد وقت االنتهاء في الشرح االفتتاحي ، 

يمكنك جمع وتلخيص النشاط وشكر كل من جاء.

كيف غادرنا المكان؟ علما اننا لم نترك اكياس ممزقة او مخلفات 

من نشاطنا.



نصائح لتنسيق مركز التنظيف
ستساعدك الجولة األولية على فهم الشكل الذي سيبدو عليه 

الحدث في الميدان وكيف سيتم عقده. الجولة التمهيدية ضرورية 

للتعرف على طرق الوصول وأماكن وقوف السيارات وتحديد مراكز 

القمامة التي تحتاج إلى التنظيف وتحديد أماكن صناديق القمامة 

لتركيز النفايات بعد جمعها.

القفازات ُينصح باستخدام قفازات قابلة إلعادة االستخدام يجب أن 

تطلب من المتطوعين إحضار قفازات من المنزل. إذا كان معروًفا 

أن أطفال سينضمون ، فمن األفضل االستعداد بقفازات باحجام 

صغيرة.

أكياس القمامة من المهم تنظيم األكياس الكبيرة والقوية بالرغم 

من اختالف التكاليف. ستواجه األكياس الرخيصة صعوبة في تحمل 

وقد تتمزق وبالتالي هناك احتمال كبير النسكاب النفايات وتشتتها.

من المهم التحقق من الطقس من األسبوع السابق للحدث حتى 

المساء السابق لتتبع توقعات الطقس (األمطار والرياح والصقيع 

وارتفاع األمواج أو أي عامل قد يتداخل ويجعل البقاء في الهواء 

الطلق صعًبا. من األفضل التأجيل بدًال من المخاطرة.

 
التعليم والمعلومات هذه فرصة رائعة للتدريس والتثقيف من 

أجل الحفاظ على البيئة والطبيعة: كيفية التصرف والعمل من أجل 

الحفاظ على نظافتها و متعتها ؛ كيفية الحفاظ على النباتات 

والحيوانات في الفضاء ؛ وكيف نستمر في إحداث تأثير حتى بعد 

مغادرة المكان.

تنسيق حاويات التفريغ ومرافق جمع النفايات تواصل مع 

السلطات. اطلب منهم تفريغ الحاويات الكبيرة بالقرب من الموقع 

في نهاية يوم التنظيف.



نصائح لتنسيق مركز التنظيف
يمكن أن تقابلنا األخطار في الخارج في أي مكان بدًءا من المشي 

على األقدام والسقوط من عقبة في الطريق إلى لدغة ثعبان. 

اطلب من المشاركين الوصول بالزي المناسب: أحذية عالية 

ومغلقة ، وسراويل طويلة ، وأكمام طويلة ، وقبعة ، وماء. يمكن 

تحديد بعض المخاطر مسبًقا في جولة أولية. لقد قمنا بتحديث 

المشاركين وفًقا لذلك قبل وصولهم.

يجب احضار حقيبة اسعافات األولية ، في حالة حدوث أي 

مشكلة.

استمتع بالمساحة العامة النظيفة وال تنسى االستمتاع! يمكن 

أن يضيف االحتفال بنشاط التنظيف أو التنزه أو أي نشاط آخر إلى 

التجربة.

يُنصح مساعدو التوثيق والمعدات واإلخالء بأن يكونوا جزًءا 

من فريق وأال يعملوا بمفردهم أثناء الحدث. باإلضافة إلى 

إدارة واستيعاب المتطوعين ، فإننا نعرض تجنيد ثالثة 

أشخاص للمساعدة في تصوير الحدث وتوثيقه ، وتوزيع 

المعدات ، والتواصل مع السلطات أو مسؤولي الموقع.



رسالة للسلطات المحلية
تحیة وبعد،

اسمي XXX وأحتاج إلى مساعدتك للقیام بأنشطة التنظیف الجماعي في المنطقة الواقعة تحت مسؤولیتك.
النشاط ھو جزء من حدث یسمى "تنظیف المنزل" الذي سیقام في 3/19 بین الساعة 00: 9 و 00:15 ، حیث سینظف مئات المتطوعین عشرات المراكز في جمیع 

أنحاء البالد.
/https://www.menakimethabait.com - مشروع ربط الموقع

المكان الذي اخترناه في XXX. اخترناه ألنھ مھم بشكل خاص بالنسبة لنا.
سأكون ممتًنا لمساعدتك في فھم ما أحتاجھ للتنسیق أمامك من أجل تنفیذ النشاط؟

باإلضافة إلى ذلك ، إذا كان بإمكانك دعم النشاط من خالل أكیاس قمامة قویة و / أو قفازات قابلة إلعادة االستخدام ، فسیساعد ذلك على تنفیذ ھذا النشاط ونجاحھ.
من المھم بالنسبة لنا التخلص من النفایات في نھایة النشاط ومنع تركھا في الحقل. یسعدنا تنسیق جمع النفایات في أقرب وقت ممكن من نھایة النشاط.

ھل یمكننا ترتیب مكالمة ھاتفیة نتطرق فیھا إلى جمیع التفاصیل بطریقة منظمة؟



تواصل مع المشتركين
يوم قبل

مرحبا اصدقاء ،
اإلثارة في ذروتها! سيحدث غدا!

غدا الساعة 10:00 صباحا سنلتقي لتنظيف المنزل!
هنا رابط للموقع الدقيق - XXXX. الرجاء القيادة بعناية!

يوصى بإحضار أحذية مغلقة ، وسراويل طويلة ، وقبعة ، وماء 
، وواقي من الشمس ، ومعدات للنزهة في الخارج (نظيفة!)

أنا أعتني بأكياس القمامة والقفازات ، ولكن إذا كان لديك أي 
منها ، فسأكون سعيًدا ألنك ستحضر قفازات قابلة إلعادة 

االستخدام.
نلتقي.

إشعار لألعضاء الجدد في المجموعة (إرسال على انفراد)

مرحًبا، أنا XXX وأنا منسق مركز التنظيف الذي انضممت إليه
XXX سنلتقي جميًعا للتنظيف في 19/3 الساعة 10:00 في

قبل الحدث سأرسل موقًعا دقيًقا وكيفية الوصول إليه.
إذا كان لديك أي أسئلة فأنا هنا.

اسبوع قبل

مساء الخير للجميع
اذكركم أنه في يوم الجمعة القادم الساعة 10:00 التقينا جميًعا 

لتنظيف المنزل.
وسجل مئات المتطوعين في الحدث وخرجوا لتنظيف عشرات 

األماكن في جميع أنحاء البالد.
ال أعرف عنك ، لكن هذا مثير بالنسبة لي.



شرح وافتتاح الحدث
مرحًبا: من المهم تقديم نفسك ومن أنت ولماذا اخترت 

إقامة الحدث على هذا الموقع. إذا كانت لديك مجموعة 

صغيرة من حولك ، فحاول إنشاء مناقشة يقدم فيها 

الجميع أنفسهم ويشرحون سبب اختيارهم لالنضمام إلى 

حدث أو موقع ويب.

 
اإلطار الزمني: تتبع اإلطار الزمني. تأكد من عودة جميع 

المتطوعين بحلول الساعة 2 مساًء حتى تتمكن من التقاط 

جميع المعدات ونقل الحقائب إلى مرفق اإلخالء.

النقاط التي بحاجة لتنظيف: إذا حددت خالل الجولة نقاًطا 

مهمة بحاجة لتنظيف ، اطلب من المشاركين التركيز على 

هذه النقاط وشرح كيفية الوصول إليها.

األخطار واألشياء التي يجب االنتباه إليها: الحفر 

والمنحدرات ومناطق األعشاب (مخبأ األفاعي والعقارب). 

هل تعرفت على مكان خطير؟ قمنا بتحديث المتطوعين حول 

هذا الموضوع مسبًقا. ذّكر المتطوعين بارتداء قبعة والتأكد 

من شرب الكثير.

كيف وأين يتم التخلص من النفايات: لقد أبلغنا 

المشاركين عن مراكز جمع النفايات التي قمت بتعيينها 

مسبًقا.

توزيع معدات النظافة واكياس القمامة والقفازات.

بالنجاح!


