
יום עיון ורישוי מחנות ומיצבי אומנות

ר"מטמחלקת 



ז האירוע"לו

מחצית ראשונה

מינגלינג18:50-19:15

מטרות המפגש19:15

מבנה והישגים, ר"מטהיכרות עם 

ש"חשלהציפייה מאחראי 

:תאגידים

ברן   BUSהפחתה במקור          

חי וצומח                  מים אפורים

נוהל אימוץ שכונתי

פינהקארי+ נוודים

מחצית שנייה

אגף סיור20:00

:אגף זיכויים

       היכרותהדירוג  שיטת

 (כלס'בת)נוהל הזיכוי

פתרונות קצה

המעברתחנת

סבב שאלות ותשובות20:50

סבב הערכה21:25

בהפתעהמסיבה21:35



ר"מטמחלקת 

המתכון 

להצלחה

בניית 

קהילת 

ר חזקה"מט

פתרונות  

קצה נוחים

אימוץ 

שכונתי



מבנה המחלקה והישגים

הפחתה 

במקור

חשמל

מים 

אפורים
חי וצומח

הלפ-אקו

זבל אנושי

קיזוז  

פחמן
פתרונות  

קצה

-אקו

מיקומיישן

תחבורה

 אירוע מבוסס על חשמלBIOדיזל

שימוש בעצים בעלי תקן

 קומפוסטשירותי

תחנת מעבר לפסולת



?ש"חשלמה הציפייה מאחראי 

 במחנהבמקורלקדם את הפרדת הפסולת

 במקורלקדם את הפחתת הפסולת

 לתחנת מעבר במהלך מהקמפיםש"חשללהעברה מבוקרת של לדאוג

האירוע

 בקרב חברי הקמפר"מטדוגמה אישית והשראה של תפיסת להוות

 של העיר ובמאמץ קהילתי לדאוג  ר"מטחלק משמעותי מקהילת להיות

השארת עקבות של המחנה ושל הקהילהלאי 



הפחתה במקור

 את טביעת הרגל על ידי תכנון להפחית

על מנת  , כבר בשלב הצריכה, מראש

להשתמש במוצרים בעלי טביעת רגל  

יותרנמוכה 

 במקור נחשבת לדרך העדיפה  הפחתה

הרגלטביעת למזעור 

ונפגוש אתכם גם  , הפקנו מדריך כתוב

בפלאייה



BUS -ברן

 א "הסעות מת–יוזמה מהקהילה

וחזרהלמידברן

פרטים בפוסט בVIP



מים אפורים

שאינם כוללים הפרשות, הדחה ומקלחת, מים אפורים הינם מי שטיפה .

 וכן  , אלה מהווים סיכון בריאותי כתוצאה מנוכחות מיקרואורגניזמים פתוגנייםמים

.הקרקעסיכון סביבתי הנובע מנוכחות מלחים וכימיקלים שונים העלולים לזהם את 

הפלאייהאסור לשפוך מים על , לכן!

 לכן אסורות, מייצרות גם הן נזק לחי ולצומחהפלאיהעקבות בוץ על

 את המים האפורים נעביר למכון = האידוי לא באמת עובד + בישראל יש מחסור במים

טיהור



נוהל אימוץ שכונתי

: מטרת על 

אבל רחובות העיר –הבייתהרוצים , האירוע הסתיים

!מלוכלכים

בואו נתנדב כבר עכשיו לקחת אחריות על המרחב הציבורי

 ולהתמנות  להרשםכל מיצב וכל מחנה נושא מוזמנים

לאחראיים על השכונה שלהם

השטחשל נקיון-אחריות ה

בואו נגרום לו להצליח יחד, השנה זה ניסיון



חי וצומח

 ומה במרחבמי

 המיניםשימור על דרכי

 למינהם' עוקצניים'ממגע עם הימנעות

 זה שם המשחק–בשטח צניעות



פינהקארי+ נוודים 



אחרי ההפסקה

מחצית שנייה

אגף סיור20:00

:אגף זיכויים

       היכרותהדירוג  שיטת

 (כלס'בת)נוהל הזיכוי

פתרונות קצה

המעברתחנת

סבב שאלות ותשובות20:50

סבב הערכה21:25

בהפתעהמסיבה21:35



אגף סיור

הפלאייהעל ר"מטשל " פה"וה" עיניים"ה

 נעבור בעיר כדי יום במהלך שעות האור בכל

לגלות ולהתייחס לכל מה שיכול ליצור טביעת 

רגל

 או אצלכם הפלאייהנשמח לפגוש אתכם על

.כדי להכיר ולתת מידע, בסלון

בכל שאלה איתנודברו , אנחנו כאן בשבילכם

תפעול שרותי , הפסולתלגבי ניהול 

.  'וכוהקומפוסט

צוות הסיור מחפש  

מתנדבים נוספים  

לאגף וישמח מאוד 

אם תצטרפו להיות  

השגרירים שלו 

הפלאייהברחבי 



מפה שכונתית

משולשים  9-חלוקת העיר ל

"מגש פיצה"











נעים להכיר–אגף זיכויים 

 ונשמח לעוד מתנדבים30גייסנו –אנחנו המון אנשים

  התפקיד שלנו לפגוש בכם ביום האחרון ולאפשר לכם ללכת

.הבייתה

כמובן אחרי שהשארתם נקי כמו ישבן של תינוק  .

גם אגף הזיכויים 

ישמח למתנדבים  

ביום נוספים 

.הזיכויים האחרון



דגשים

מזיכויים" אור ירוק"לפני שקיבלתם מהפלאייהלא יוצאים 

אנשים לתהליך הזיכוי3חייבים להשאיר לפחות 

בשעות השמש בלבד–זיכויים 

שלכםאחראים גם על הבזנטים והחבלים של הספקים אתם 



שיטת הדירוג

דירוג כתוםירוקדירוגדירוג אדום

השטח מצולק באפר •

.פ הקרקע"מדורות ע

השטח מצולק במים  •

.פ הקרקע"אפורים ע

.יש נזק בלתי הפיך לשטח•

.בשטח המחנהש"חשליש •

המחנה לא קרא כלל  •

.לזיכוי

אין –השטח חזר לקדמותו •

.זכר לכך שהיינו פה

ניכר שנעשה מאמץ רציני •

אולם יש נזק שלא ניתן  

.לתקן

נשאר בשטח ציוד קבלנים  •

מים ומיכליכגון רשתות צל 

.אפורים



כלס'בת–תהליך זיכוי 

אתם מנקים עד  

שלא נשאר כלום

אתם עושים

יישור קו  

לסריקה נוספת

:בראש3

אתם משאירים

אנשים להמתין3

אתם מגיעים לרכז 

אוהאיזוריהזיכויים 

לחדר הישיבות ליד 

המרכזייה

צוות זיכויים מגיע 

לשטח

אתם  , אם נקי

מקבלים דירוג  

הבייתהוהולכים 



?איך זה נראה בשכונה-זיכויים 

צוות הזיכויים  

מתמקם בשכונה

שלום "יציאה לסבב 

"  ומה נשמע

במחנות ובמייצבים

אתם מיידעים את 

זיכויים  ק"חב

מרכזי על 

מוכנותכם לביקורת

צוות הזיכוי מבצע 

+ את הביקורת 

אפשרות למקצה  

שיפורים

–ביקורת שנייה 

במידת הצורך
מתן דירוג סופי



?מה יהיה–פתרונות קצה 

למידברןכולנו מביאים כמה שפחות דברים 

–למידברןכל מה שהבאנו 

הבייתהלהחזיר באחריותינו

כולל שקיות מטפטפות, שריינו מקום באוטו לפסולת

 אין לכם איך להתמודד עם הפסולת בעצמכםבאמתרק אם באמת...



?מה יהיה–פתרונות קצה 

מאמץ קהילתי:

1 פח חום( "צפרדע)מכולה "

2 (אריזות" )פח כתום"מכולות

1 עץ לשריפהמכולה לשאריות

5 להטמנהמכולות המיועדות

הסתמכות עצמית רדיקלית:

 איתכםקחו –בקבוקי פלסטיק

 איתכםקחו –בקבוקי זכוכית

 איתכםקחו –ריהוט / תפאורות / ספות

כולל התחייבות של הספק  {

להעביר אישורים על ביצוע  

או העברה  " הטמנה"

למיחזורלמפעל 



?כמה זה עולה לנו–פתרונות קצה 

9מכולות בתחנת המעבר

3,000₪-כל מכולה עולה לעיר שלנו כ

 אפשר 2017שבמידברןבואו נעשה מאמץ להראות

מכולות9-להסתדר עם פחות מ

 פוגעת בנו עוד יותר–זריקת פסולת בתחנות הדלק  .

.יעמדו מתנדבים כדי למנוע



תחנת המעבר

לגייטבצמוד , ביציאה מהעיר

 כלי רכב ביום א2000במקום –אנא העבירו את הפסולת בהדרגה'

 בבקשה הגיעו עם הפסולת  ! שלנוש"החשלמוזמנים להגיע למסיבות

שלכם

 שעה אחרי השריפה, ש"מוצ+ בצהריים 7/6שלישי



אתם שואלים 

אנחנו עונים

הפינה לשירותכם



סבב הערכה

....כבר מסיימים


