
   

Leave No Trace 
אי-השארת עקבות

ובשפה חיובית:

מיזעור טביעת הרגל (מט"ר)



   

היכרות

37.5ברוך אורן, בן ●

2014+2015נווד במידברן ●

רכז חשל"ש וסביבתנות קונטרה-ברן ●
2015

 חתולים3גר בגבעת עדה עם בנצ' ו●

 במדיניות ציבוריתIIלימודים לתואר ●

עוסק בפיתוח מנהיגות השתתפותית, ●
הנחיית קבוצות אקטיביסטיות וכתיבת 

תוכנה

יו"ר שישה צבעים-הקשת החיפאית ע"ר, ●
2005גזבר מצעד הגאווה ת"א 

מחפש אישה להורות משותפת●



   

תוכן

רקע●

מסקנות מן העבר●

2016תכלס במידברן ●

–אקו-ברן  מה זה?●

שאלותסיכום + ●



   

פעם קראו לזה חשל"ש..

חשל"ש זה האובייקט ●
שמעוניינים לצמצם

'צוות חשל"ש' נשמע כמו ●
'צוות סנג'רי ניקיון'

מחשבים מסלול מחדש: ●
מאמץ לכיוון של 

קהילתי השתתפותי

מזעור טביעת הרגל●



   

LNT היה כאן לפני האיש הבוער 



   

–טביעת הרגל  סדר עדיפות בהתאם לנזק

                  "בזבוז פוטנציאל לשינוי הרגלים"

                         הפרת שטח מדברי בתול

                    פגיעה בחי והצומח בשטח מופר

                         חשלש שנותר אחרינו

                       זיהום מכלי רכב ל/מהאירוע

                               זיהום מי תהום
                            מהטמנת ביוב+כימי

                              זיהום מי תהום 
                             מהטמנת פסולת



   

2015 אתגרי מסקנות עיקריות
):132-134מתוך דו"ח השקיפות -מידברן (ע' 

 שרובנו לא הצלחנו, משום מה, יש אנשים ש...נשארים לאסוף את החשל"ש●
להתמודד אתו בעצמנו. ההתחשבות המינימלית באמיצים שנשארים מאחור כדי 
לנקות אחריכם היא לפחות לעשות את העבודה שלהם לקלה יותר. אם ראיתם 

מערום זבל במקום שבו לא אמור להיות מערום זבל, הדבר הנכון לעשות הוא 
לפנות אותו ולא להגדיל אותו. אם מתנדב שעומד שעות בשמש מבקש ממכם לא 

לזרוק זבל למכולה שעולה על גדותיה .... היה נחמד אם תגידו לו תודה על 
העבודה שהוא עושה ולא תתעצבנו עליו ותזרקו לידו את הזבל שלכם. ... אם 

שבוע שלם היינו בעננים וחיבקנו אחד את השני והכל נעלם ברגע אחד של 
קושי, ... פספסנו חלק משמעותי מהמטרה

 אין לנו דרך לפקח על האזורים שבהם קיים 'קאמפינג חופשי'לצערנו ●
ולשייך פסולת מסוימת לקבוצה כזו או אחרת. הפיקוח שלנו רלוונטי רק לתחום 

מחנות הנושא ומיצבי האמנות ואלו התבקשו לחתום על טפסים המחייבים אותם 
להשאיר את השטח נקי ולא לעזוב אותו לפני שהם קיבלו אישור לכך. היו מספר 
מחנות ומיצבים שלא עמדו בהתחייבות הזו ולא באו לבקש שחרור אבל לעומת 

השנה שעברה היה שיפור בנושא.

 - כמעט בכל איזור החניותערימות זבל בגדר●



   

2015מסקנות מחשלש קונטרה

 – ככל שנדע יותר מוקדם...מיקום האירוע●

כדי לאפשר לאנשי המחנה לבדוק את רשימת תיוג ●
עצמם לפני שהם מגישים את תוכנית המט"ר שלהם

 כדי להבהיר איך מתבצע תהליך זיכוי רשימת תיוג●
מחנה/מיצג + איך נקבע האם מחנה אדום/ירוק?

 + אין עזיבה בלי זיכוישעות השמשזיכוי רק ב●

 במחלקה !!!כמות המתנדבים●



   

?2016ת'כלס מה במידברן 



   

קואליציה חזקה
למזעור טביעת רגל

הקהילה חייבת להיות הפתרון...

רשת נציגי מט"ר
במחנות הנושא

קהילת המתנדבים
הפעילים בתאגידי

אקו-ברן

קהילת מתנדבי מט"ר
ברמת העיר כולה

תכנון
מחקר

הפצת מידע
הנגשת פתרונות
קביעת מדיניות



   

מתנדבי מחלקת מט"ר

– איש)  ניהול אימוץ שכונתי + אישור תוכניות 4 (רישוי●
כתנאי לעלייה לשטח (?) מחנות/מיצגים 125מט"ר ל

– איש)  זיהוי ומניעת 'אסונות 14 (סיור / מודיעין●
חשל"ש' כבר במהלך האירוע

– (אנשי הסיור)  ביצוע זיכוי מחנות/מיצגים ביום זיכויים●
 בשעות השמש12/6

–)  ביצוע זיכוי חריג 10 איש כדי שיהיו 20 (היום שאחרי●
 moop lines + סיוע למפ"צ לעשות 13/6ביום 

–למקומות כושלי-חשל"ש  (בפנטזיה, צוות זה מובטל)



   

"אויבים" / אתגרים:

"האנשים שנשארים לאסוף את החשל"ש" ●

קמפינג חופשי●

מרחבים ציבוריים - שבילים, חנייה●

"כשעייפים היד בטעות עוזבת" ●
+ "נשארתי לבד ולא היה מקום ברכב"



   

שיטות לטיפול מערכתי

–  לשאול את crowd sourcing–  חכמת ההמונים●
הקהילה איך להתמודד

 כדי לעסוק במה שחשובניהול סיכונים●

 משיטור פיקוח במהלך התכנון כדי להמנע שיטור●
מפיקוח בשטח (תוכנית מט"ר)

 הוקרה – WIIFM - whats in it for meתכנון ●
בצורה של סיכה יוקרתית, טקס היום שלפני, כובע 

מיוחד

–  לתת את ה"למה?"מצפונית●



   

אתנחתא לקצת וידאו...

Come with me
on a journey

through the eye of beauty
across an ocean of grief

and beyond  



   

בונוס: פעולה אופטימית בעקבות מידווי?

מוזמניםות לשאול אותי על זה בסוף המצגת●

–אם יש לנו עוד דקה להעמיק בזה  עבור לשקף הבא●

 שקפים ל"חוזרים לעבודה"3–אחרת  דלג ●



   

איך אפשר לתקן את 'ים הפלסטיק'?

יום ניקיון חופים ואיסוף זבל מהחוף●

הפסיקו להשתמש בפלסטיק -עברו לפלדת אל-חלד ●
וזכוכית במקום זאת

השתמשו בשקיות נייר במקום שקיות פלסטיק●

מחזרו פלסטיק●

הפיצו מודעות למרק הפלסטיק●

התחילו היום●



   



   



   

ואחרי האתנחתא, חוזרים לעבודה...



   

שיטות לטיפול נקודתי

"האנשים שנשארים לאסוף את החשל"ש"  ●
כולנו, כל הקהילה, נשארים לאסוף את החשל"ש: >> 

קהילת מט"ר חזקה + חיזוק מהלך זיכוי מחנות/מיצגים

קמפינג חופשי + מרחב ציבורי●
אימוץ שכונתי, לפני שיורדים לאירוע>> 

"כשעייפים היד בטעות עוזבת"●
>> פתרונות קצה קלים ונוחים + קהילת מט"ר חזקה  + סיור מודיעין, כדי 

לאיים לגרש מהקהילה חבר ע"י פסילת פרופיל, ולשקול למזער תקלות. 
 לאיים בסנקציות קהילתיות חמורותלגרש בפועל למען "יראו וייראו"

"נשארתי לבד ולא היה מקום ברכב"●
>> פתרונות קצה קלים ונוחים + דגש חזק על תוכנית מט"ר לכל 

 במפת SHAMINGמחנה/מיצג + חיזוק מהלך זיכוי מחנות/מיצגים + 
 סנקציות קהילתיות חמורותהחשלש וגירוש מחנות/מיצגים עבריינים



   

2016מיקוד מחלקת מט"ר 

כדי  **בניית קהילת מט"ר חזקה** (אנשי מט"ר של המחנות)1.
ש'תחזיק' את הנושא בהכנות לאירוע ובעיר עצמה

**חיבוק** מי שרוצה להפריד פסולת: יצירת פתרונות קצה 2.
בשיתוף אנשי העיר ובשיתוף הרשות המקומית המארחת. נוחים לפסולת 

"הקמת מקומות לשריפה בזמן הפירוק - בברנינגמן המחנות מביאים  לילך גבעתי:
מכוניות מלאות בעץ למקום השריפה של האיש שנשאר בוער עד אחרי הפירוק, 

וכך הם שורפים במקום לסחוב הביתה.
"[...] תוכנית [...] טובה של פינוי מכולות זבל מהמקום כדי שלא יעלו על גדותם."

 "אני מסכים ש"דאגה לפתרונות קצה" זה נוגד את "הסתמכות עצמית ערן שהם:
רדיקלית". אבל בפועל אנחנו מקבלים "הסתמכות עצמית רדיקלית על מפ"צ" אז 

אני מעדיף להתפשר עם המציאות ולא לדפוק את הראש בקיר. כי חינוך לוקח 
הרבה מאוד שנים. ואותנו חינכו המון שנים לזרוק את הזבל בפח הקרוב"

 "פתרונות קצה זה לגמרי אחריות אזרחית, מאמץ קהילתי ולא שרון קרלינסקי:
להשאיר עקבות"

יצירת אתיקה שבה קמפים 'יאמצו' שטחים ציבוריים ואיזורי קמפינג **אימוץ** 3.
חופשי סמוכים אליהם.



   

2016מיקוד מחלקת מט"ר 

כדי  **בניית קהילת מט"ר חזקה** (אנשי מט"ר של המחנות)1.
ש'תחזיק' את הנושא בהכנות לאירוע ובעיר עצמה

**חיבוק** מי שרוצה להפריד פסולת: יצירת פתרונות קצה 2.
בשיתוף אנשי העיר ובשיתוף הרשות המקומית המארחת. נוחים לפסולת 

"הקמת מקומות לשריפה בזמן הפירוק - בברנינגמן המחנות מביאים  לילך גבעתי:
מכוניות מלאות בעץ למקום השריפה של האיש שנשאר בוער עד אחרי הפירוק, 

וכך הם שורפים במקום לסחוב הביתה.
"[...] תוכנית [...] טובה של פינוי מכולות זבל מהמקום כדי שלא יעלו על גדותם."

 "אני מסכים ש"דאגה לפתרונות קצה" זה נוגד את "הסתמכות עצמית ערן שהם:
רדיקלית". אבל בפועל אנחנו מקבלים "הסתמכות עצמית רדיקלית על מפ"צ" אז 

אני מעדיף להתפשר עם המציאות ולא לדפוק את הראש בקיר. כי חינוך לוקח 
הרבה מאוד שנים. ואותנו חינכו המון שנים לזרוק את הזבל בפח הקרוב"

 "פתרונות קצה זה לגמרי אחריות אזרחית, מאמץ קהילתי ולא שרון קרלינסקי:
להשאיר עקבות"

יצירת אתיקה שבה קמפים 'יאמצו' שטחים ציבוריים ואיזורי קמפינג **אימוץ** 3.
חופשי סמוכים אליהם.

מט"ר/רישוי

מט"ר/רישוי

אקוברן/תאגיד מיון פסולת



   

אקו-ברן

מה זה אקו-ברן? ●
2015קבוצת ברנרים אקולוגיים, תולדת מידברן 

חזון: ●
הפחתת טביעת הרגל האקולוגית של אירוע מידברן

מטרות:●

–פתרונות אקולוגיים שימושיים  הנגשה למשתתפי האירוע●

שיתוף פעולה עם ההפקה לשדרוג קיימות האירוע●



   

בונוס: אקוברן מבנה פנימי

מוזמניםות לשאול אותי על זה בסוף המצגת●

– דקות  המשך2אם יש עוד ●

 שקפים קדימה, עד "ולסיכום"6אחרת דלג ●



   

–אקוברן בנוי מתאגידים  למה תאגידים?

– - אביטל  תלמידה:11/2/2016מתוך ביקור בבית ספר סאדברי ירושלים, 

תאגיד קיים רק בגלל המוטיבציה של 
 למשל: תאגיד טיולים, תאגיד החברים בתאגיד.

–מוזיקה. אם אף אחד לא ירצה תאגיד מוזיקה  
לא יהיה תאגיד כזה. 

ועדה היא גוף שבלעדיו אין זכות קיום לבית 
–, כמו  ועדת קבלה, ועדת ניקיון, ועדת הספר

סגל. גם אם אף אחד לא רוצה להיות בועדה, היא 
עדיין חייבת לתפקד, אז משלמים למישהו כדי 

שיעשה את העבודה.



   

3 מתוך 1דף תאגידי אקו-ברן:

–  מה שאני עושה עכשיו כאן - מט"ר / קשרי הפקה●
חיבור בין דרישות ההפקה לכוחות שהאקו-ברן יכול 

לתת: ברוך, דידיקה, אביעד, איל

- למקם את אירוע מידברן בשיקולים אקו-מיקומיישן ●
אקולוגיים. הספקנו להציע קריטריונים לבחירת מקום, 

הצענו מספר מקומות להפקה: דידיקה, מורן, גור

 - פתרונות חשמל-בפחות-זיהום. השנה חשמל●
מתמקדים בביו-דיזל. הספקנו - לברר את מספר 

הגנרטורים וכמות הסולר הנשרפת באירוע, להציע 
חלופה (הצעת מחיר) לגנרטורים שמותאמים לביו דיזל: 

רותם, עומרי, אילן ב (?).



   

3 מתוך 2דף תאגידי אקו-ברן:

 - צמצום והפרדה של פסולת, הפחתה במקור. הספקנו - פסולת●
להכין מסמך חזון (שכולל) צוות אנשי מט"ר ממחנות חזקים 

שיחנכו אישית אנשי מט"ר חדשים, קשר הדוק לפתרונות קצה 
מול רשות מקומית, הנגשת מידע על מיקום נקודות איסוף 
פסולת, סיוע בהקמות פינות חשל"ש בתוך המחנות עצמם. 

אלמוג, שני, ארז

 - קו-חם למידע וסיוע בנושאי סביבתנות + הנגשת אקו-הלפ●
המידע למנהלי מחנות וליחידים + שיבוצי מתנדבים לתאגידים 

+ פייסבוק: שרון, טלי, חגית

 - מחנה הדגמה אקולוגי שיהווה את הבית של אקו-קמפ●
האקו-ברן על הפלאייה. הספקנו להתאחד עם נוה מדבר, 
להקים קבוצת פייסבוק. מקווים להתכנס לסופ"ש שיעזור 

בגיבוש חברתי ויצירה לקראת המחנה: טלי, שרון, אירית



   

3 מתוך 3דף תאגידי אקו-ברן:

  - שירתי קומפוסט. יעדים - לברר תקדימים זבל אנושי●
בנושא רישוי בריאותי, חוברת זבל אנושי למנהלי מחנות 
תצא במרץ, סדנת בניית תאי שירותים בתחילת אפריל: 

גור, מריאנה, חגית, נתנאל

 - ארגנה את אירוע הנטיעות כדי לקזז את קיזוז פחמן●
 עצים צעירים. בנוסף, 40פליטת הפחמן באירוע. ניטעו 

קידום שימוש בעצים שהגיעו מיערות מנוהלים 

FSC.orgקיקי, שמרר :

 - פתרונות קצה למים אפורים: אביעד, מים אפורים●
מריאנה, גור



   

–יש עץ          ויש עץ-ניהול-תקין



   

מיני-תאגידים (יגדלו עד שנה הבאה...)

 - מיצגים אומנותיים כגון - מקדש החשלשאומנות●

 - איסוף מידע, שימור מידע, תחזוקת דפי ויקי ניהול ידע●
במידבריין: מורן

 - סיורים יומיים בפלאייה להכרות עם החי החי והצומח●
והצומח בסביבה: רעיונית מתחבר לשת"פ עם הרט"ג. 

אביעד, קיקי

 - צמצום פליטת הפחמן של המידברן תחבורה●
באמצעות הנגשת פתרונות תחבורה חסכניים: מנסים 

לסייע ליוזמת הבס-ברן / מידברן-אקספרס 



   

ולסיכום:



   

מה מחלקת מט"ר מציעה
לשאר מחלקות המידברן?

מאגר ידע + מאגר יועצים בנושאי מט"ר ואקולוגיה●

נכונות ללמוד ולהשתתף בכל מה שקשור למט"ר●
 - נסו אותנו!

הקלה על תהליך פירוק העיר●



   

אילו הסכמות חשובות לנו 
עם שאר מחלקות המידברן?

חשיבות נציג מט"ר מכל מחנה, חשיבות קהילת מט"ר ●
חזקה

פתרונות קצה לפסולת/מים אפורים. כדי לעודד איסוף ●
פסולת ומיון שלה

נדרשת חשיבה על מט"ר כבר בשלב התכנון והתקשורת ●
מול ספקים - החל מגנרטורים ותחבורה ועד רכישת 

נשמח להיות בסנכרון איתכם.קורות עץ. 



   

שאלות?
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