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  ?:LNTמה יוביל להצלחה של קמפ בעמידה בעקרון 
 

 לפנות -למיין ולאחסן–לעבוד בצוות  –לתכנן מראש 

  -פסולת  AKAחשל"ש ה נושא תכנון נכון מראש של

 להבין שפסולת תגיע למידברן עם חברי הקמפ.  -קבלה  .1
)למשל שימוש באריזות גדולות ולא קטנות: . מביאים פחות למידברן -הפחתה במקור  .2

מי שתייה בעוקב מים ולא בבקבוקי פלסטיק, מוצרי מזון בדליים ושקים גדולים ולא 
 אריזות מהסופר(  

ש ")תכנון פינת חשל .ת החשל"שאוגרים אממיינים ואיפה  חושבים מראש -תכנון  .3
ומספקים לאגירה לפתרונות מתאימים ולדאוג מראש כולל הערכת כמויות  .מדוגמת(

ו/או פינוי )כגון חביות אטומות או ג'ריקנים לאגירת מים, פחים שחורים עם מכסים או 
 לאן מפנים? .דליים עם מכסים לזבל אורגני וכו'(

 . )ראו הרחבה בהמשך וב'פינת מחזור'(ניהול הפסולת בקמפ במהלך האירוע .4
יצירת קשר עם  פנים.ולאן ממראש מה עושים ותיאום חשיבה -פינוי לפתרונות הקצה .5

ם הרלוונטיים והכנת התשתית הדרושה בקמפ )למשל הכנת דליים לזבל אורגני הגורמי
ותיאום עם בעל חווה שיבוא לאסוף, באלה לאריזות ותורנות פינוי למחזורית, חביות 

  לאגירת מים ופרטי קשר למקרה שתידרש שאיבה(.

 



  - LNT/ צוות חשל"ש-לפני האירוע הקמת צוות בקמפ יעודי  
 

 
 
 
 

של הקמפ במהלך האירוע ובפירוקים.  לפסולת על פתרונות -מראש–הצוות לחשוב תפקיד 
להנחות לקנייה המזון של הקמפ  /תמול אחראילמשל  –להפחתה במקור לדאוג מראש 

 לכל מה שצריך )פחים, חביות , באלות לדאוג לוגיסטיקה  /תמול אחראי באריזות גדולות,

לדאוג  .של ההפקה למידע רלבנטי LNTברן ורכז -מול אנשים אקו , להיות בקשר(פתרונות שינוע

להזכיר מראש להביא פחות חשל"ש לאירוע יגרום  -כל האירוע LNTשכל הקמפ נמצא בתודעת 

 לכך שיהיה פחות זבל בסוף.

 

 

 2015פויקמפ  LNTמחלקת 



 

 

  -במהלך האירוע

:  /ה)באחריותו  יומי" LNT"אחראי/ת ת/יהיה כל יום בשמירה על ניקיון וסדר בקמפ . חשוב ש

קיון של פינת ילדאוג לסדר ונופינת השטיפה ו יהיי השת, מלראות מה מצב המים האפורים
בקמפ= מפגע ריחני  תיווצר ערמת פסולתהמחזור, פינוי פסולת למחזוריות הקרובות כדי שלא 

 ולא נעים(.
 

 בניית פינת מחזור מדוגמת ברורה משולטת שכל הקמפ יודע עליה -פינת מחזור 
 : לסוגי אשפה שוניםלטים ושמיכלים מ

 פוריםמים א 
 זבל אורגני 
 יירנ 
 כתום( אריזות )פח 
 קדוןזכוכית+ מתכת עם פ 
 פלסטיק 
 

פחים עם מכסים נוחים לנשיאה למשל , באלות גדולות,  –סון ראויים לדאוג למקומות אח
. קחו בחשבון של הנפח והמשקל של כל חומר. אריזות למים אפורים)ומשפך( ריקן 'חבית/ג

יתפסו הרבה נפח אך משקלן יהיה קל ואילו זבל אורגני יכול להיות כבד מאוד ונפחו יחסית 
 מצומצם.

 2015מידברנרות  -פינת חשל"ש פויקמפ



 

 
 
 

. של העיר LNTולאשר אותה מול מחלקת  בתוכנית הקמפחשוב לשלב תכנון פינת המחזור 

אפשר פינת מרוכזת אחת או מיקום המיכלים בקירבת מקום היווצרות האשפה )כגון מיכל 

 לקומפוסט במטבח, חביות למים אפורים בסמוך לאישור שטיפת הכלים(. 

 

  2015פויקמפ  –תכנון פינת מחזור 

 

  שלטים למרכז מחזור של הקמפ

 

 סוף האירוע
כות על דקרובים והזקיון שטח המחנה ושטחים ציבוריים יאחריות של כל הקמפ לקיפול ונ 

להגדיר מראש מי האחרונים שנשארים בשטח לוודא של לא  הקהילתי. LNTהקמפ על ידי רכז 

 נותרו עקבות.

 אתגרים בניהול החשל"ש של הקמפ
 

 מים אפורים
 

 -מקלחת

. ('!יש קמפ שטיפלהמי שממש רוצה, ) . לא חייבים מקלחת במידברןאתגר רציני מאוד בקמפ 

על  כדאי שתהיה ( לא עכשיו חופפים ראש!)פינת ריענון תכננו  -מקלחתאם בכל זאת רוצים 

ליטר לאדם )חשבו מראש עם איזה כמות תוכלו להתמודד מבחינת אספקת  2עד  בסיס של

גיגית קטנה בה עומד בן ניתן לבנות מקלחת שתהיה בתוך  מים נקיים ואגירת מים אפורים(.

ניח מעל ליריעה שתתפוס מים ש'בורחים' ולהקיף מעל( רצוי להקונסטרוקציה )עם או בלי  אדם

אפורים לחבית/ המים ה את בבדים לפרטיות. חשוב להקפיד להנחות כל מתקלח/ת לפנות

)או בצעו רכישה משותפת של  . בקשו מחברי הקמפ להצטייד בסבון אקולוגיעודייםיג'ריקן י

 הקמפ(

 

https://drive.google.com/file/d/0Bzd9Tv5bJ1iSdWpUdWVOcllyT1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bzd9Tv5bJ1iSWlAwLXBKaS1ESGc&usp=sharing


 

 

 

 

 

   -מים אפורים
 

 
 

פת כלים( ולפי זה לדעת מקלחות, שטינייצר בקמפ ) לחשב מראש בערך כמה מים אפורים

ומה עושים עם המים  האלה  -(?ליטר 50ליטר? ג'רקנים של  220סון צריך )חבית כמה כלי אח

משלמים לאיש השאיבות שמסתובב  ברחבי המידברן?? השקייה של עצים בחווה בסביבה? )

 (לשפוך בביוב הקרוב שמוצאים?

 

  קישור לאתר מכירת חביות פלסטיק

 

 פינת שטיפת כלים

  -קיוןי, נקי דנשנש( + ליפה לנשטיפה שניה, סיבון ושטיפה ראשונהגיגיות )שילוט ברור : 3 -

  . רצוי לסנןלשימוש סבון אקולוגי( הקפדה לפינוי מים אפורים לחבית/ ג'ריקן יעודיים )להקפיד

-אחר הכוונה אם במיוחד, ריקנים'בג שאוגרים לפני( רשת בבד להשתמש מספיק) המים את

 לקרצף מאוד ומועיל יעיל קשים וכתמים שמנים להסרת-אקולוגי טיפ. *להשקייה להשתמש כך

 .פלאייה אבק חופן עם תחילה

 
 

http://neworld.co.il/article/article.asp?article_id=825


 
 
 

 בקבוקי פלסטיק

 

ג'רקנים רב פעמיים או קוב מים לקמפ )יש  לדאוג פשוט לא להביא. לא להביא שישיות אלא

שלוקרים. בקבוקים רב פעמיים/ להזכיר לאנשים להביא  -(דרך הנהלת העיר יעודי לענייןיספק 

     . עדיף המכווצים -שבכל זאת כן הגיעו וקיםלארגן באלה ובה לשים את הבקב

 
 

 אריזות שונות )פח כתום(
 

 להביא פחות כמה שניתן. לאגור במקום יעודי )באלה/ פח סגור( ולשנע לפח הכתום הקרוב

 
 
 
 
 
 
 
 

לתאם מול   -שתיה קוב למיי 1מיכל 
ספק מים של הנהלת העיר לפני  

 האירוע  



 פיקדון -בקבוקי אלכוהול/ פחיות אלכוהול
 

ולפצוע. עדיף להביא  הם עלולים להישבר להשאיר חשל"ש -להביא בקבוקים—לא–להשתדל 

לאגור בבאלות/מיכלי פלסטיק/ ארגזים )שימו לב שיכול בקלות להגיע פחיות )שניתנות לכיווץ( ן

למשקלים מאוד כבדים ולכן שקיות לא יעמדו במשימה( ובסוף האירוע להזדכות ולהפקיד 

 בקופת הקמפ לאירוע הבא 

 

 
 

 

 זבל אורגני

כלי עמיד עם מכסה שנסגר היטב כגון דליי של טחינה או לאגור ב –)למטבח צמחוני/ טבעוני(  

   חרקים(.למניעת מפגעים של ריח ו )המכסה חשוב מאודפח שחור מפלסטיק 

במהלך  ארוחות ביום 2 /האיש 30-40-אורגני שתיווצר על ידי כלכמות זבל גסה הערכה 

 ליטר( 60-80) פחים שחורים גדולים. 3המידברן=

וח לנשיאה. זבל אורגני כבד מאוד!. )לשקול להביא מריצה חשוב מאוד שכלי האגירה יהיה נ

 להקל על עניין השינוע

 קישור לאתר רכישה מכווץ בקבוקים

http://www.eco-il.co.il/


 ו(עדר עיזות? פחים חומים? ואיך לשנע אותאוכל ללדעת ולתכנן  מראש מה עושים אותו בסוף )

 

 

רשימה לוגסיטית מומלצת לפינת 

 חשל"ש לקמפ

 

 :מיכלים למיון ואגירה של חשל"ש לסוגיו
 

)לאחסון של בקבוקי פלסטיק/אריזות/  באלות בד גדולות  
 זכוכית(בקבוקי 

ליטר עם מכסה או דלי לבן כמו של  80 פחים שחורים  
חשוב מכסה שנסגר  -לאחסון זבל אורגני -טחינה עם מכסה

 היטב. *מיכל מלא יהיה כבד.

)לקמפים קטנים שלא מייצרים  ג'רקנים לאחסון מים אפורים  
 (. לסמן על הג'ריקנים עם טוש שמכילים מים אפורים.הרבה

קמפים ם )לליטר למים אפורי 1000/ מיכלי 220ביות ח  
חשוב מכסה+ מסננת  -שמייצרים הרבה מים אפורים(

 לטובת הוצאת פסולת אורגנית.

 –עם רצועות לסחיבה  ליטר או חצי חבית 20פחי פלסטיק   
 לפיזור פחים ברחבי הפלאייה



שהן בקבוקי פלסטיק מקושטים  מאפרות –פיות בדלים   
 באיזורי עישון בקמפ לאיסוף בדלים

 

 שטיפת כלים:

 לפינת שטיפה + סבון אקולוגיגיגיות  3  

 שולחן לפינת שטיפה  

אפשר מסננת מטבח רגילה. אפשר גם בד רשת  –מסננת   
 כמו רשת זבובים.

 ליפות לרחיצת כלים / סקוטצים  

 מתקני יבוש לכלי האוכל והבישול  
 

 

  קישור לשלטים פה חשל"ש:עיצוב פינת 
 

. חשוב שלטים גדולים וברורים לסוגי החשל"ש השונים  
שיהיה אפשר להתקין במקום שיראו ושיהיו עמידים )רצוי 

ולכסות לעשות למינציה, אפשר להצמיד ללוח עץ או קרטון 
 בניילון(.

 

לא חובה. מקטין את נפח הבקבוקים  -מכווץ בקבוקי פלסטיק  
מאוד! )מתאים גם לפחיות משקה. לא מתאים לפחיות 

 (שימורים

 

קונסטרוקציה לשירותי קומפוסט )אסלת פלסטיק + התקן   
הרחבה בקובץ הסבר על שירותי קומפוסט  -לשים על פח
 של אקו ברן(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/folderview?id=0Bzd9Tv5bJ1iSUXVQN2Jic00wVjg&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bzd9Tv5bJ1iSUXVQN2Jic00wVjg&usp=sharing


 נוסף:ציוד לוגיסטי 

 / כלי שינוע לפסולת )יעודי לפח שחור?(מריצה  

 כפפות עבודה   

דף טלפונים חשובים מנוילן )של שואב המים האפורים/   
 (ספקי המים

 (שקיות זבל גדלות ואטומות )בעיקר לזבל אורגני  

 שיהיה נוח לתפעול  -מטר(    1\2הגבהה  לקוב מים )  

 מכסים לפחים/ חביות  

 חוטים לקשירת באלות  

 בד להקפת וסימון פינת חשל"ש  

 ת החשל"שבזנטים גדולים לתיחום פינ  

 

נוספות חפשו אותנו  LNTלשאלות/ עצות נוספות בנושא 

 אקוברן שומרים על הסביבהבפייסוק קבוצת 

 
 

  

https://www.facebook.com/groups/355256538008571/
https://www.facebook.com/groups/355256538008571/

