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דבר המנכ"ל
מוחות.סערת-2018לשנתהאירועתמתלמאי.19עד14התאריכיםביןהתקיים2018מידברן

שדהלקיבוץמערביתק"מ3כ-במדבר,ניסיוניתלקהילהזמניתעירשלהקמתהאתכללהפרויקט
ומעלהפרויקטטרוםפעילים400כ-שכללהפקהצוותשלמאומצתעבודהכללהפרויקטבוקר.
מתנדבים.כולםבמהלכו,פעילים2500

לקיים גישה המציגה שקיפות לקהילתהמטרה העיקרית מבין מטרות רבות אחרות של דו"ח זה היא
ובאמצעותן לעורר השראה בין חברימידברן ומשתתפי האירוע ולמידת והפקת לקחים לאירוע הבא

הקהילה להגשמתו של חזון הארגון.
תכנונו וביצועו של האירוע, הדו"ח גםהדו"ח מפרט את פעילותן של מחלקות צוות ההפקה שעמלו על

סטטיסטיים שהופקו מתקשורת ממושכתמציג את תהליכי העבודה, הלקחים והמסקנות ומציג נתונים
עם משתתפי הפרויקט.

אותם מתנדבים שבחרו להקריב מזמנםבדו"ח הושקעו משאבים אנושיים רבים והוא פרי עמלם של
המתויקים בארכיון העמותה. הדו"חולהשתתף. המידע המובא בדו"ח הנו עובדתי ומגובה במסמכים

בסגנונותכתובהינוכןעל,2018במידברןההפקהמחלקותמנהלישלסיכוםהנולפניכםהמובא
שונים אך במקצוענות אחידה.

בתחומים רבים ומגוונים. תודהזו הזדמנות מצוינת להוקיר תודה לכל אחד ואחת מהמעורבים
במיוחד לכל המתנדבים, מנהלימיוחדת לחברי הועד המנהל של עמותת מידברן. תודה גדולה
היה קם על רגליו. תודה לתושביהמחלקות, המערכים והתחומים שבלעדיהם הפרויקט הזה לא

את העיר בתכנים ואמנות יוצאיםמידברן המדהימים שיישבו את העיר בססגוניות מרהיבה, שהציפו
מן הכלל.

ניר אדן
מנכ"ל עמותת מידברן.



דבר הוועד המנהל
מה נותר לנו כשאנחנו משחררים?

בנינו עיר.
יצרנו אמנות.תכננו רחובות, סימנו גבולות, הגדרנו דרכים, הקמנו מחנות,

אותה.פירקנו גדרות, שרפנו מיצבים, קיפלנו ציליות והעלמנו
נעלמה באש ואבק.

מה יש בה בעיר הזאת ששנה שלמה אנו עוסקים בהקמתה?
שבוע בשנה בו אנו מתקבצים מקצוותהעיר מידברן מהווה את רגע ההתכנסות של קהילת מידברן,
הארץ וגם העולם, שבוע בשנה של חגיגת האנושות, היצירה.

השנה אנו לומדים אותה, מתרגליםבשבוע הזה אנו חוגגים את תרבות עשרת העקרונות. במהלך
מרחבים ומעוררים באמצעותהאותה, בוחנים את השפעתה על חיינו וסביבתנו. יוצרים ברוחה

השראה.
משותפת, של קבוצות ויחידים, שלהאירוע הינו הביטוי לעבודה של שנה שלמה, חודשים של יצירה

את התרבות ואת עצמנו, והעיר הינה מופעגלגלי שיניים מסונכרנים שנעים במטרה לייצר טוב ולפתח
מיידיות.השעון, היא הזמן בו המחוגים מצביעים על הרגע הנוכחי,

מיכלאתמהמשתתפות,אחתכלאתלהוקירהרגעוזהאיש,אלףלתריסרביתהיתה2018מידברן
שלקח חלק ביצירה וההקמה.

מתושביה מגדיר אותה, מעצב אותה,מידברן גדולה מסכום חלקיה, ותלויה בהם לחלוטין. כל אחד
דבר אם אנחנו, אתם, לא היינויוצק אותה. בתוך הגדרות והרחובות המסומנים לא היה מתרחש

יוצרים אותו. מידברן היא בדמותכם.
ומה נותר לנו כשאנחנו משחררים?

זכר.שחררנו את החומר, שרפנו והעלמנו את שיצרנו, פירקנו ללא
ונותר לנו עצמנו.

הנצורות, האהבות הנרקמות, הפחדיםנותרו לנו המפגשים והקשרים שיצרנו, נותרו לנו החוויות
אנשים שחוברים יחד על מנת להניעעליהם התגברנו, נותרה לנו רעות ואחווה והבנה שיש כאן

ובתוכנו. להדליק את הניצוץ ולהשאירלהתפתחות חברתית, סביבתית ותרבותית. את העולם סביבנו
אותו תמיד בוער.

המחלקות, למנכ"ל ולצוות ההנהלה,תודה מעומק הלב לכל מי שלקח חלק, למתנדבים, למובילי
קהילת מידברן שלקחתם צעד אמיץלחברי העמותה, לאמנים, למחנות הנושא, ותודה לכם חברי

ופתחתם את הלב.
ברוכים הבאות הביתה.

באהבה,
ועד מנהל מידברן,

פרנקל.טל שחר, לילך גבעתי, אופיר פלג, עמית רונאל-שליו וענת



סיכומי מחלקות

★Each teach
: רקפת בר-סלעראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

5:מובילבצוותמתנדביםמספר-
150:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
6:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

Eachהמלאבשמהאו,ETמחלקתתפקיד Teach,מידברןקהילתעקרונותאתולשקףלתקףהוא
ומפגשים שנועדו לאפשר חיבורים ביןבאופן מעורר השראה למאמץ קהילתי. המחלקה מייצרת כלים
התרבות, יעוררו שיח על האתגריםמשתתפים ותיקים וחדשים, יאפשרו היכרות מעמיקה יותר עם

חלק בשינוי ולקחת אחריות על התרבותהעומדים בפנינו כקהילה בגדילה, ויאפשרו לאנשים לקחת
.שלנו לאורך כל השנה

:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-
לגייס מתנדבים למחלקההאתגר האמיתי היה להפיץ את החומרים והמפגשים שהכנו לקהילה,

שירצו לקחת חלק כמתנדבים שנתיים.
ההצלחות הן:

שתוכנוחדשנחיתהלדף(פרטלעצמנושהצבנוהיעדיםבכלועמדנוETבנושאקהילתישיחנוצר
מוכן אך ממתין לסוף בנייתו אשר באחריות מחלקת תקשורת).



תקשורת★
: אורנה פלסראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

עיתונות/דוברות)קשריכולל(לא18:מובילבצוותמתנדביםמספר-
0:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
0:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

הפלטפורמות הרשמיות (אתר,המחלקה האחראית על ניהול התוכן הרשמי של מידברן בכל
של מידברן כלפי הקהילה (בעבריתפייסבוק, ניוזלטר, אינסטגרם), המחלקה מתפקדת כקול הרשמי

הרלוונטי אל כל מי שזקוק לו. בנוסף,ובאנגלית) מספרת את הסיפור של מידברן ומגיעה עם המידע
אמנת צילום, קשר עם הצלמים, ליוויהמחלקה אחראית על  נושא התיעוד והצילום במידברן - יצירת

ייעודי לאירועי עמותה, ארכיון וגלריית צילום.
:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-

תומכת, אשר עמדה בכלהשנה המחלקה הוקמה מחדש כמעט מיסודה, הצלחנו ליצור משפחה
הודעות טקסט לסלולרי לקראתהיעדים שהוצבו לה - הנגשת מידע קריטי לכלל הקהילה (כולל

האירוע), ויצירת השראה דרך עדויות ותמונות.
בחודשכאשר39,000ל-בפייסבוקהעוקביםבמספרעלייההאינסטגרם,בחשבוןעוקבים10,000
אינפורמטיבייםהמדברדובי17ו-המדברדובי8פורסמופוסטים.50כ-פורסמולאירועהמקדים
ערביםוקייםמדרגהקפץתקשורתאחראיפורוםלניוזלטר.פתיחות7000מעלשלבממוצע

השונות. פתיחת מדברים מידברן -פתוחים להעשרה ולמידה עבור אחראי התקשורת של המחלקות
ערוצי המידע פנימה והחוצה.מרחב אונליין חדש ורשמי של העמותה, המאפשר להרחיב את

דיונים פילוסופיים ופרקטייםהמרחב הזה הוא חלק מתהליך רחב יותר שמחפש את הדרך ליצור
אל קהילת הצלמים.שיכולים להעשיר ולקדם את כולנו. יצירת אמנת צילום והפצתה

- לא הצלחנו למצוא מוביל מתאיםיחד עם המון הצלחות גדולות וקטנות, חווינו גם אתגרים
את המחלקה בפועל. שינוייםלמחלקה, דבר שהוביל לכך שמנהלת מערך קשרי קהילה הובילה

בתחום התרגום היה קושי למצואבאלגוריתם של פייסבוק הוביל לירידה בחשיפה של תכנים,
חווינו מספר כשלים באתר, דבר שעיכבמתנדבים מחוייבים ונאלצנו לתרגם רק את ההכרחי ביותר.
הוקם בשלב מאוחר יחסית, הארכיוןאת היכולת שלנו לתקף את האתר ולשפר אותו. צוות תיעוד

לחומרים ויזואליים עבור מקורות שונים.עדיין לא פעיל בגלל אתגרים טכניים ויש צורך רב בנגישות



תמיכה★
: תמר שלםראש המחלקה-
בצוותמתנדבים5סה"כתומכים,שלאחדמצוותבנויההמחלקה:מובילבצוותמתנדביםמספר-

(+ראש מחלקה).
0:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
.0:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

טכניתתמיכהנותניםאנחנו.support@midburn.orgהמיילמאחוריהאנשיםהםתמיכהמחלקת
הקשורות לעמותת מידברןבמערכת הפרופילים, מהווים את הכתובת לשאלות לכל השאלות

המחלקה מהווה אמצעי קשר דו כיווני ביןולאירועים שמאורגנים על ידה ומספקים תשובות רשמיות.
שרוצה).העמותה ו/או הפקת האירוע ובין הקהילה (שזה בעצם כל מי

:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-
שוניםאנשים4000מכ-פניות5000כ-קיבלנומידברןלאירועשקדמוהחודשיםבחמשת:הצלחות

והצלחנו לשמור על זמן תגובה ממוצע של פחות מיום.
עצמן בלי להפוך לרובוטים אנושיים.: האתגר העיקרי הוא לענות על שאלות שחוזרות עלאתגרים

עשינו כמיטב יכולתנו לכל אורךלהצליח לראות את האדם השואל ולענות באופן אישי ולא אוטומטי.
שמבעד למסך.הדרך ומקווים שהצלחנו להיות אנושיים גם דרך מעטה האנונימיות

רכבי אמנות★
: ספי אטוןראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

המחלקה.ניהול1
יועצים:

תפעולישטחומפקחבטיחותיועץקצלנבוגן,איזי.2
תפעולישטחמפקחאהרונוביץ,דני.3
רכבמהנדסנמרי,דוד.4

מתנדבים:
צליקארז-הפקהתיאום.5
מרקוסאייל-טכניניהול.6
גרנותאור-שטחניהול.7

חירטוןתום-מתנדביםאחראי.8-
חבוטלירון-ביטוחיעוץ.9-
הדרלי-אמנים)(ליווימלאכית.10-
בטיחותתכניות-גתגלעד.11-
10:מובילבצוותמתנדביםמספר-
נוספים10:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
האירועימיכלבמשךביוםמשמרות2:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
: רישוי וניהול תחום רכבי אמנותתפקיד המחלקה-
:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-

: ביטוח, החלפת מפקח בשלב מאוחר, תיאום עם ההפקה.אתגרים
נהיגה.רשיונות20וכ-רכברשיונות6הנפקנו:הצלחות

אושר לנסיעת לילה.חלקם נדרשו ליווי (על ידי צוות הרכב) וחלק לא. רכב אחד-

mailto:support@midburn.org


קרן מידברן★
: קרן מידברןשם מחלקה-
: תומר לויראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

לויתומר-הקרןיו"ר.1
לויטאביטל-לקטורהוחברתאמנותיתמנהלת.2
מתנדביםאחראית-רטטל.3
תפעולמנהל-לוייוני.4
דישוןרעי-ידעמנהל.5
אמנותלקטורהחברת-שווידאיה.6
אמנותלקטורהחברת-אולודבי.7
אמנותלקטורהחבר-מירשלומי.8
אמנותלקטורהחבר-בלואיתן.9

לקטורהחבר-שואףזוהר.10
לקטורהחברת-קוליןדנה.11
PLAYפרפורמנסא.+ותרגוםשיווקיתכתיבה-לויטפרייסמרידית'.12 ART
PLAYהפקה-שיפרשירי.13 ART
PLAYהפקה-צבריאלעד.14 ART

14:מובילבצוותמתנדביםמספר-
24:אמנותבכנסמתנדביםמספר-
3:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
0:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

שנהכלמידברן).קרן(כיוםהאמנותקרןהוקמה2012שנתבסוףמידברןעמותתלהקמתבמקביל
וזאת בנוסף לתקציב המגיע מגיוסמקצה מידברן חלק מתקציב ההכנסות מהאירוע לתמיכה באמנות,

כספים לאמנות המתקיים באפיקים שונים לכל אורך השנה.
:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-

מקצועית ושקופה, ומכיווןעל מנת לחלק את המשאבים הפיננסים שיגויסו בצורה מבוקרת,
העמותה קרן אמנות שמטרתהשמהמשאבים הפיננסים העומדים לטובת העמותה מוגבלים, הקימה
שנות פעילות הקרן חולק סךלסייע ולתמוך באמנים המבקשים להשתתף באירוע. במהלך חמשת

PLAYבשםשנתיאמנותכנסמפיקההקרןאמנות.מיצבי390ל-שקליםמיליון1.8של ART
מידברן" ל"קרן מידברן" עם כניסתבשנה האחרונה החלה הקרן בתהליך של מעבר מ"קרן אמנות

תחום העשיה החברתית.



קרחנה★
: ליאת (מואנה) פינקלשטייןראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

3:מובילבצוותמתנדביםמספר-
32:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
הקמה)ימי4(פלוס6:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

האירוע וההקמות מרגע הגעתמחלקת קרחנה אמונה על מכירת קרח לתושבי העיר לאורך כל
המחנות והמיצבים לשטח.

:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-
לשני מישורים:המשימות העיקריות לקראת האירוע במחקלת קרחנה התחלקו

גיוס מתנדבים/ות.1
הכספיםיצירת נוהל עבודה תקין הן בתפעול הקרחנה והן בגביית.2

ושנה הבאה יש לשים דגש על גיוסמבחינת צוות מוביל, היה אתגר לגייס מתנדבים לתפקידים
הקמה.וצוותלוגיסטיקהאחראיעיצוב,אחראימתנדבים/ות,אחראי/ת,2מספרשלמוקדם

הייתה היענות גבוהה ומהירה אךמבחינת גיוס מתנדבים לקרחנה, מרגע שנפתח טופס הרישום
וכיו"ב) חלק מהנרשמים נשרו והגענועקב הקצאות כרטיסים ממקורות אחרים (הגרלה, מחנות נושא

לאירוע עם חוסר קל.
האירוע.זכינו במספר מתנדבים ספונטניים שהצטרפו לעשייה במהלך

יצרנו נוהל משופר לתפעולמבחינת יצירת נוהל, בעבודה משותפת עם מחלקת כספים שטח
הכספים באירוע.הקרחנות וניהול הכספים. נרשם שיפור בתפעול הקרחנה וניהול

ושינוע ציוד וצוותים לקרחנותבמהלך האירוע חווינו קשיים לוגיסטיים בעיקר באספקת החשמל
והניהול השוטף של הקרחנה.בתחילת וסיום משמרת. הניתוקים שחווינו פגעו בעבודת הקופות

הקרחנות תפקדו היטב וסיפקו שירותמעבר לכך תפעול הקרחנה ע"י צוות המתנדבים היה מעולה,
נעים ויעיל לתושבי העיר.



סלון★
: ארנון יהבראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

18:מובילבצוותמתנדביםמספר-
145:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
2פירוק-6אירוע-4הקמה-:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

מהווה מרכז ציבורי קהילתי של כללמרכז התרבות של קהילת המידברן באירוע ומחוצה לו. הסלון
תוכנית יומית המורכבת כולה מתוכןמשתתפי האירוע. הסלון הוא מרחב לנוח, לשוחח, להיות הכולל

וכולל מדיטציה, יוגה, סדנאות, פאנליםהמיוצר ומועבר על ידי משתתפי האירוע מהבוקר ועד הלילה
הקהילה מייצרת.תרבותיים, מוסיקה חיה, מסיבות יום וכל תוכן אחר אשר

אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע:-
נוכחות הסלון כמוקד קהילתי במהלך-  עיצוב, תוכן, שילוב המרכזיה והארטרי, ביסוסהצלחות

שעות היום.
נוכחות ואיכות תפקוד מתנדבי הסלון-  שיפור מקומות ישיבה ורביצה בסלון, שיפור רמתאתגרים

במים ואספקה תדירה של מים למתזים.באיוש הסלון. שילוב מחנות נושא בפעילות הסלון. מחסור



נוודים★
: קאבירהראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

10:מובילבצוותמתנדביםמספר-
240:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
ימים10:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

מתוקף היותם מוכשרים מתוקפוהנוודים הם משתתפים שהוכשרו ומקבלים את סמכותם מהקהילה
ונעימה ועל שלום תושבי העיר. הםשל תקנון האירוע. מטרתם לסייע ,לאתר, ולשמר סביבה בטוחה

המשתנה ומתרחבת דרך צפייהמשמרים את הדהוד הערכים של תרבות הברנינגמן בתוך הקהילה
ובקרה ובעיקר דרך השראה ומתן דוגמה אישית.

האירוע, אנשי האבטחה ורשויות החוקהנוודים מהווים גורם מקשר בין תושבי העיר לבין מארגני
קיצון, ומסייעים בפתרון קונפליקטים ביןוהסדר, מסייעים בטיפול במפגעי בטיחות ושליטה באירועי

במציאת פתרונות הכוללים העברתמשתתפים באירוע במקרים מסוימים והם מתודרכים ומוכשרים
את הסמכות המתאימה, יחד עםטיפול לחברת האבטחה/רשויות החוק במקומות בהן אין לנוודים
יותר מסדרנים/אנשי אבטחה.זאת חשוב לציין כי חברי קהילת מידברן קשובים אליהם לעיתים

הקמת העיר, במשך כל האירועהנוודים מסיירים ברחבי העיר בכל שעות היממה, החל משלבי
המעוטרת בסמל הנוודים.ובמהלך הפירוק. ניתן לזהותם באמצעות גלימת הנווד הבהירה

לאזור הנוחות שלהם ובכל שאלה וסיועהמשתתפים מעודדים לפנות לנוודים בכל הקשור לביטחונם,
נדרש, והם ייענו באדיבות ובנדיבות.

על ידי תקנון האירוע, תושביבהתאם לסמכות שניתנה להם על ידי העמותה והקהילה, המגובה
פעולה.העיר מצופים ונדרשים להשמע להוראות הנוודים ולשתף עמם



רפואה★
: ד״ר שרון אילוןראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

18:מובילבצוותמתנדביםמספר-
220:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
אירוע.ימי6+הקמותימי6:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

קיומה ופירוקה, כמתנה ושירות לקהילתמתן שירותים רפואיים מקיפים לעיר הזמנית בעת הקמתה,
העיר, ועל מנת לסייע לקיומו ומהלכו התקין של האירוע.

:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-
הרפואהמערךשלהארגוניהמבנהחיזוקהיה2018לשנתהעבודהתכניתבבנייתהמנחההקו

והן מבחינת היקף המשתתפיםוהרחבת הפעילות בהתאמה לגדילה של האירוע הן מבחינת אורכו
היבטים לוגיסטיים של המערךבו. השנה הוחלט להמשך את המגמה של מתן דגש בעיקר על
כן נעשתה הרחבה של צוות ההפקהוהמשך בניית תשתית לוגיסטית לעבודתו בשנים הבאות. כמו

מדוח השקיפות של שנתשל המערך והתאמתו לעבודה רחבה יותר, וזאת  בהתאם להמלצות
חפלביתהפיכתהעלאחראיהיהאשרלמרפאהארטצוותלראשונההשנההוקםכןכמו2017

ונעים למתנדבים ולמטופלים.
שלם לטיפולים אינטגרטיביים שונים.השנה הורחבה פעילות צוות הרפואה המשלימה והוקצה אגף

ראשון והן באגף הנפרד על פי צורך.הטיפול ניתן במקביל הן במיון שוכבים של המרפאה כלשב
מתנדביםעםמסודרת,רפואיתליצנותמחלקתהוקמה2017ב-המוצלחלפיילוטבהתאםכן,כמו

שפעלו במרפאה באופן סדיר לכל אורך האירוע.
מענהלתתמנתעלהמערךשלרפואיהמקצועיהצוותאת10%ב-להגדילהוחלטהשנהגם

של המערךלהגדלת כמות המשתתפים באירוע וכן לתת מענה לצרכים הלוגיסטיים
ובתקופת הפירוק. בשל תנאי מזגעיקר האתגרים בפעילות המרפאה השנה היו בתקופת ההקמות



25%שלותפוסההמרפאהשלסדירהפעילותכדיתוךליומיים,הצטמצמההמרפאההקמתהאויר,
עם זאת הצלחנו לתת מענה ל-מנפח המשתתפים באירוע, דבר שהקשה על ההתארגנות. יחד

צוותשלמוקדםופינוימתנדביםנטישתחום,עומסבשלהפירוק,ביוםזו.בתקופהמהפניות100%
מהפונים פונו לטיפול בחדרי מיוןהאמבולנסים היה קושי במתן מענה לכלל הפניות למרפאה וחלק

ומלר״דים.

מרכזיה★
: מרינה מזין ומורן נוהראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

מובילות)(כולל12:מובילבצוותמתנדביםמספר-
42:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
5.5:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

לבין ההפקה, בין משתתפי האירועמטרת המרכזיה להוות גוף מקשר בין הקהילה בזמן האירוע
מעניקה מענה לבעיות המשתתפיםלמחלקות ההפקה השונות ובינם לבין עצמם. ככזו המרכזיה

ובכלל זה אודות פעילויותבמהלך האירוע מחד ומהווה מרכז לקבלת מידע על תכני האירוע
ספונטניים וכד' מנגד. בנוסף, במרכזיההמתרחשות ברגע נתון, מיקום אירועים ומחנות, אירועים

קיימת  מחלקת אבדות ומציאות הפועלת גם לאחר האירוע.
:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-

מישורים: במישור הלוגיסטי -האתגרים עימם התמודדה המחלקה במהלך השנה נחלקו למספר
המרכזיה. בשנה שעברההמחלקה נדרשה לשחזר, כמעט מחדש, את  הציוד המשמש למבנה

2017מידברןובסיוםמאחראולםובנייתובאירועהמרכזיהמתחםבעיצוברבהעבודהנעשתה
נהרס או הלך לאיבוד. המחלקההציוד של המרכזיה התפזר בין כמה מכולות, חלק ניכר ממנו

במטרה לשמר את הציוד בצורהנפגשה מספר פעמים לימי בניה ולקראת האירוע נרכשה מכולה
עמו התמודדה המחלקה היהמסודרת לשנים הבאות. במישור המתנדבים - האתגר המשמעותי

האחרון לאירוע וידאגו לאחסון הציודבגיוס מתנדבים איכותיים שיפרקו את מתחם המרכזיה ביום



לשנה הבאה. אתגר זה נבע בין היתר מהפירוק הקשה שהיה למחלקה שנה קודם לכן עקב אחוז
בשינוע הציוד לאחר פירוקו למכולותנוכחות דל מאד של מתנדבי הפירוק ביום ההתנדבות וקושי

להמשיך בתפקידם, המחלקה התמקדההשונות. מאחר ומתנדבי השנה הקודמת לא היו מעוניינים
מתנדבים מלוכד ומגובש שיבטיחלאורך השנה, בגיוס אחראי חדש לצוות הפירוק ויצירת צוות

בהתמודדות עם הקושי ופתרה את הצורךנוכחות גבוה ביום האחרון לאירוע. רכישת המכולה סייעה
אתגר נוסף ומשמעותי עמו התמודדהלשנע את הציוד ולחלקו בין מספר מכולות בסיום האירוע.

לדפוס. מחנות נושא, אומניםהמחלקה היה סביב העבודה על התוכניה ובעמידה בזמני העברתה
החומרים היות ועד הרגעואף מחלקות ההפקה ביקשו לדחות כמה שאפשר את זמני העברת

את זמני עריכת הטקסט ולפיכך הותירהאחרון לא ידעו לפרט אודות התכנים שיביאו, דבר שעיכב
מתנדבים2נשירתעםהתעצםזהאתגרלדפוס.הדבריםהעברתטרםלעיצובמאדמועטזמן

עיצוב תוכניה בעברית ובאנגלית גםשנבחרו לעצב את התוכניה והותירו מעצב אחד להתמודד עם
יחד!

משמעותיות שעמדו למרכזיהלמרות כל האתגרים המפורטים למעלה יש לציין מספר הצלחות
קומפקטית ובעיקר - בזמן!. שנית,במהלך שנה זו: ראשית, כל המשתתפים קיבלו תוכניה, מעוצבת,
עוד בשנה שעברה, כמחלקהניכר כי הפרסום של המחלקה לאורך השנה והמיתוג שלה שהחל

היה לראות מעבר של פניותהמקשרת בין ההפקה למשתתפי האירוע הוטמע בצורה טובה וניתן
נוספת ניתן לזקוף במישוררבות שבעבר הגיעו לחב"ק והקשו על עבודתו, למרכזיה. הצלחה
ללא היעדרויות ו"הברזות" שלהמתנדבים מאחר ואחוז הנוכחות במשמרות היה כמעט מושלם,
ביחס לשנה שעברה שעבר הפעםמתנדבים באירוע. הצלחה זו מתחדדת כשמסתכלים על הפירוק

הצלחה זו הגיעה בין היתר נוכחחלק, עם נוכחות גבוהה של המתנדבים וללא קשיים מיוחדים.
למתחם. לבסוף, חשוב לציין כיהמכולה החדשה שנרכשה במיוחד עבור המרכזיה והוצבה בצמוד

מתחם המרכזיה עד כדי כך שיום לפנימזג האוויר הסוער טרם האירוע, הביא לעיכוב רב בהקמת
את המענה לשמו נועדה. בסופו שלהאירוע נראה היה שהמחלקה לא תספיק לעמוד בזמן ולספק
כל אחת מספר מתנדבים לעזרתדבר  בזכות התגייסות משותפת של מספר מחלקות שגייסו,

זו אינה רק של המרכזיה אלא שלהמרכיזה, המרכזיה עמדה על הרגלים ונפתחה בזמן. הצלחה
כולנו!

מפ"צ★
: לירן בן ענתראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

כללאורךשעבדוהמחלקהבתוךתחומים\צוותיםראשי18מ-השנההורכבמפ"צשלהמובילהצוות
השנה:
המחלקהבהובלת2ומספרמתנדביםאחראיתשץ-סלעית

ניצן עמיתי- א.מתנדבי חו"ל
טל חתוכה- אחראית סימון
נעמה בר- מובילת הקמה

רון רזון- מוביל הקמה
בן רוזנצווייג- מוביל הקמה

טל וייס- מוביל הקמה
ניר זליחובסקי- מוביל הקמה

דנה יערי- אחראית מחנה
פרנסיס קרבוצ'ק- אחראי מחנה

אריאל שושן- אחראית פלאפ
של מפ"צ)גיורא ליבוביץ- אחראי על הצוללת(המתחם הטכני\לוגיסטי

צביקה שפירא- אחראי על הצוללת ומחשוב



בן צ'רניק- אחראי לוגיסטיקה
תומר נדל- מוביל פירוק
סער סושי- מוביל פירוק

להורדת כמות האבק)אורה סודוקוב- אחראית פיפי על הפלאייה (תכנית הרטבות
אופיר בכר- ניהול ומעקב על תקציב מפ"צ

23:מובילבצוותמתנדביםמספר-
180:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
: חודשכמות ימי פעילות במהלך האירוע-
:תפקיד המחלקה-

להקים ולבנות את המבנים הציבורייםמפ"צ הם הראשונים להיות בשטח, לסמן אותו, לתחם אותו,
על יצירת תשתית טכנית ולוגיסטיתוהתשתיות, לתחזק אותם בזמן האירוע, המחלקה אחראית גם

העיר והשבת המדבר לקדמותו.עבור שאר גורמי ההפקה ובסיום האירוע אחראים על פירוק
:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-

הקיים שלנו וגיבוש שלו עםבמהלך השנה אנו שמים דגש חזק מאוד על שימור גרעין המתנדבים
גיבושאירועלחודשאחתמקיימיםאנו2017מדצמברכךולשםשמצטרפיםחדשיםמתנדבים

הווי משפחתי במחלקה ותחושת שייכותכלשהו, הצלחות האירועים האלו באות לידי ביטוי ביצירת
והרתמות למשימות המחלקתיות בשטח.

הוא אחראי ותכניות אלו באות אח"כבמקביל כל מוביל תחום במפ"צ מבצע תכנון של התחום עליו
המעשי של תכנית העבודה של מפ"צלידי ביטוי גם בתכנון העיר עצמה והתשתיות שלה ובביצוע

בשטח.

מיט"ה★
: סמדר קרמפף והני חיימוביץ'ראש המחלקה-
: מצורף.תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-



עוזרים4מובילות,2:מובילבצוותמתנדביםמספר-
32:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
22-האירועלאחרושבועייםהאירועבמהלךבהקמות,יומיים:האירועבמהלךפעילותימיכמות-

ימים
:תפקיד המחלקה-

פגיעות מיניות, הסכמה ומיניותמיט"ה שמה לה למטרה לעסוק בהסברה ובשיח קהילתי בנושא
מיט"ה מספקת מענההקהילה. בנוסף,נלהבת- במטרה להוביל לצמצום מקרי פגיעה מינית באירועי

השונים, ומסייעת לממונה למניעתראשוני לפניות בנוגע להטרדות ותקיפות מיניות באירועים
הטרדות מיניות בעמותת מידברן בתפקידה.

:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-
ערבים3ב-נכחנושא,מחנות14עםאישיבאופןושוחחייעץשנפגש,הסברהמערךיצירת.1

ועם מרבית המחלקותקהילתיים (יריד מחנות נושא, מפגש וורג'ינים ומפגש פריקאמפרים),
שונות)במחלקותמפגשים13(בעמותההגדולות

ובעבריתבאנגליתפוסטריםמגווןשכלל,2018לשנתחדשהסברתיקמפייןיצירת.2
מתנדבות/ים30ל-האירועבמהלךוהמסייעיםהמסייעותמערךהגדלת.3
בתל אביבקיום הכשרה נוספת עם מרכז הסיוע לנפגעות/י תקיפה מינית.4
(המרפאה, סייפזון,שיתוף פעולה והעברת תכנים מעמיקים יותר לצוותים הרלוונטיים.5

הנוודים)
העמותה, בשיתוף מרכזהובלת יום עיון לראשי מחלקות ואחראי מתנדבים/ות של מחלקות.6

הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית
והפירוקים)ההקמותתקופתהאירוע,ימי6(ימים22במשךסיועמערךהפעלת.7
התייעצות ועזרה הדדית (מרכזיצירת שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים למטרות למידה,.8

הסיוע, אסל"י, צעדת השרמוטות, יוזמת לילה טוב)
של חברי הקהילהייעוץ לעמותה בנוגע לצעדים משמעתיים במקרי תקיפה מינית.9

מחנות נושא★
: אדיר רוןראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

מוביל מחלקה: אדיר רון
לרמןדרוריפת,אסף:2מס'

מפה: דגן ראביד
סאונד: מקס חן ראובני

מתנדבים: אורן דוברי, תומר דורון
תקשורת: אורי לס, ענבל סגל

דיין, נועה קינד-לרר, תהילה זוהרקשרי קהילה: אריאלה שלנגר, אורי לירז, רותם ברנע, גל
טפסים ומידע: אביב שמואלי

חו"לניקים: רם הדר גולדשמיט
תקציב ורכש: רעות קרש

מפיקה מחלקתית (עושה לכולנו סדר): שני אוריאן
19:מובילבצוותמתנדביםמספר-
50:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
האירוע.פתיחתויוםרישוי,יוםהקמה,ימי4-פעילותימי6:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-
את מובילי מחנות הנושא ועוזרתמחלקת מחנות נושא ("מגשימי החלומות") מלווה במהלך השנה-



להם להגשים את החלומות הפרועים ביותר שלהם, ולהביא את הגיפט שלהם אל הפלאייה.
דרך טפסים וטופסולוגיותבמהלך השנה אנו מלווים את מובילי המחנות החל משלב הרישום,

יצירת המפה ומפת הסאונד (בתיאום עםסבוכות, תיקי בטיחות, טפסים, מפגשים אישיים, טפסים,
המחנות בפועל במהלך ימימחלקת אמנות ומחלקת מו"ת), עוד קצת טפסים, ולסיום מיקומיישן

ההקמה - שם נגמרים הטפסים והכיף האמיתי מתחיל.
"בוכים על הבר"), מהווים שק חבטות לעתכמו כן, אנו מספקים ליווי רגשי למובילים (בצורת מפגשי

ואפילו מנטורים כשצריך. בקיצור -מצוא, מתווכים בין צרכי ההפקה ודרישות הרישוי לבין המחנות,
הגשמת חלומות.

:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-
4-הצפוייההסופהבעקבותההקמותתאריכישינויעםהתמודדותהיההשנהביותרהגדולהאתגר

ההקמה בשלב כה מאוחר הכריח אותנוימי הקמה למחנות שהפכו ליום וחצי. כצוות, דחיית תאריכי
נאלצנומיקומיישן,לצוותביוםמחנות30-35לקלוטבמקום-העבודהצורתכלאתמחדשלתכנן
מצדמחנהלכלאישיויחסלבתשומתכדיתוךאינטנסיבי,מאודאחדביוםמחנות130כ-לקלוט

אחד, ושמירה על מקצועיות בתהליך מצד שני.
אחד,ביוםמוקמומחנות130יתרה,בהצלחהבמשימהשעמדנומלאבפהלומריכולאנילשמחתי

מקווים) למחנות בשטח. זה המקוםתוך דגש על עבודה מהירה ומקצועית, אך אישית וחמה (אנו
ושהם הלב האמיתי של "מבצעלהודות לצוות המהמם שלקח כולו חלק הן בתכנון והן בביצוע

המיקום" של השנה.
- בה מובילים ותיקיםמס' הצלחות נוספות שאנו שמחים לשקף הן הקמת תוכנית מנטורינג

ייעול תיקי הבטיחות כדי להקל עלמהקהילה מלווים מובילים חדשים ועוזרים להם במהלך השנה,
היחס האישי והמענה המהיר והאדיבמחנות שאינם בונים קונסטרוקציות מורכבות, ו(בתקווה)

או שלנו.שניסינו לספק למחנות במהלך השנה - גם ברגעים קשים שלהם

המחולל★
: נטע גרוברראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

12:מובילבצוותמתנדביםמספר-



: המתנדבים שלנו פועלים שנתית ולא ממש במהלך אירוע מידברןמספר מתנדבים במהלך האירוע-
עצמו

0:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

חברי קהילת מידברן, לעידוד עשייההמחולל - קהילה מציתה שינוי. פלטפורמה שנוצרה ביוזמת
מבקש לעורר השראה ולהציע כליםחברתית של חברי הקהילה, ברוח עשרת העקרונות. המחולל

גם החוצה.ותמיכה לחברי הקהילה, כדי להביא לשינוי חברתי שיהדהד

:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-
החברתית - כנס העשייה החברתיתהמחולל עבד השנה על אירועי תוכן - קיימנו את הפלאייה

קהילה, סדנאות ומפגשי מנטורינג וכןהראשון של מידברן שכלל הצגת פרויקטים חברתיים של חברי
שהוכתרלאירועאיש120כ-הגיעוחברתי.בהקשרוסדנאותתכניםקהילהחבריהעבירובואי-כנס

עבור מובילי מחנות נושא ומחלקותכהצלחה גדולה! קיימנו גם מספר סדנאות לעשייה חברתית
מפגשי "בית פתוח לעשייה חברתית"הפקה במטרה לעודד אותם לקיים פעילות חברתית, קיימנו

שיוכלותחומיםממגווןמנטוריםעם1*1שללפגישותלהפגשהוזמנומהקהילהחברתייםיזמיםבה
שאנחנו גם מארחים פאנל בסלוןלעזור לקדם את הפרויקטים החברתיים שלהם. זו השנה השניה

זה הלאה" אבל עוד מחפשים אתמידברן במהלך האירוע ומעבירים שרשראות של "תעביר את
הדרך המדויקת לקחת חלק משמעותי באירוע עצמו.

- הקמנו אתר ייעודי למחולל בובנוסף, אחת המטרות העיקריות של המחולל היא העלאת מודעות
לבין פרויקטים חברתיים. יש לנואנחנו מפתחים את מאגר המחוללים - במטרה לחבר בין מתנדבים

עשייה חברתית ולספר על העשייהגם קבוצה ועמוד פייסבוק שבהם ניתן לשתף ולהתייעץ לגבי
החברתית שמתקיימת בקהילה - והיא הולכת וצומחת!

לחדד את המסרים שלנו ולחזק אתאחד האתגרים הגדולים שלנו הוא להתחבר עוד ועוד לקהילה,
מאיתנו כלים והשראה לעשייההצעת הערך שלנו עבור הקהילה, כך שיותר אנשים יוכלו לקבל

חברתית ברנרית לאורך השנה כולה.

מו"ת - מיקום ותכנון העיר★
: ענת פרנקלראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-



12:מובילבצוותמתנדביםמספר-
24:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
2:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

העיר והארוע ומיקום הפונקציות בעיר.תכנון העיר הזמנית מידברן, תוך למידת והכרת השטח וצרכי
להכיל ולבטא את הרבדים השוניםראיית על ושילוב מרכיבי העיר השונים בתכנון עיר המסוגלת

אופי מגוון ומתחשב, המשמשת כמצעוהמגוונים של תושביה, תוך יצירת שכונות ומתחמים בעלי
לביטוי עשרת העקרונות.

:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-
ותכנון העיר, מגבלות פיסיותשטח האתר הינו מאתגר ומגביל מבחינת יכולת התפרשותאתגרים -

סאונד בתוך העיר ובהשפעה סביבתית.לניידות ונגישות, יכולת להכיל מספר מוגבל תושבים, בעיות
הארוע בשטח והחיפוש אחר שטח חלופי.אתגר נוסף הינו אי הודאות התמידית לגבי אפשרות קיום

אתגר בהתנהלות מול ספקים בכל הנוגע לעמידתם בלוחות זמנים.
על כלל חלומותיו,  הנחיותיו ונהליו,תכנון עיר מרווחת, המאפשרת לקיים את הארועהצלחות -

מסור ומקצועי.להתנהל בה מבחינת תוכן ולוגיסטיקה, בניית צוות מוביל

כספים בשטח - גבייה במדבר★
: עדי גבאיראש המחלקה-
ה: סיון (שם ארוך) הכינה!!!תרשים המבנה הארגוני של המחלק-

7:מובילבצוותמתנדביםמספר-
31:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
10:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

תפעוליות בתהליך גביית המזומןמחלקת כספים בשטח, תפקידה לשמש יחידה מרכזת למחלקות
האירוע את המחלקות השונות, בונהוניהול מלאי במהלך האירוע. המחלקה מלווה לפני ובמהלך

פנימית לתהליכים.אסטרטגיה ונהלים, עוקבת אחר תהליך הגבייה ומבצעת בקרה
:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-



עלההמחלקהבהקמתהצורךחלק,המחלקהלוקחתבוהראשוןהאירועהינו2018מידברן
ומלאי הצמידים ובקרה. האתגרבעקבות מחסור במתודולוגיה, תיעוד, נאותות שמירת מזומנים

אתגר שני - בבניית ממשקי העבודה,ראשון ועיקרי -הקמת המחלקה, צוות מוביל וגיוס מתנדבים.
ובניית שיתוף הפעולה בשטח.למידת אופן פעילות בשטח של המחלקות השונות, תקשורת שוטפת

בשטח לראשונה, עולם ומלואו, הןהאתגר השלישי - בניית נהלי העבודה. האתגר הרביעי - עבודה
לראשונה של המחלקה.מבחינת התנהלות המחלקה בשטח והן הסתגלות המערכת לכניסה

גיבוש צוות המתנדבים ע"י הגדלתדגשים ואתגרים לשנה הבאה יתרכזו בבניית צוות מוביל מחוייב,
ומעורבותה בשטח.המעורבות והשייכות להפקה וכן תקשור של תפקיד המחלקה

Tech-טק★
: פנדה (מיכל) בן שחרראש המחלקה-

:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

65:מובילבצוותמתנדביםמספר-
32:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
17:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

ובזמן אירוע. ניהול טכני של מערךמתן מענה טכנולוגי לכל צרכי העמותה וההפקה במהלך השנה
ומיצבי אמנות, תפעול לוגיסטי שלהכרטוס, אתר העמותה, מערכות ניהול ורישום מחנות נושא

המערך הטכנולוגי בשטח (תשתיות, ציוד, תמיכה) ועוד.
:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-



- מחלקת טק היא מחלקה מיוחדת אשר כל מתנדביה פעילים במהלךשימור והוקרת מתנדבים
30כלמחלקההצטרפוהשנה-פשוטלאאתגרהיאהמתנדביםוהוקרתשימורלכןכולה!השנה

ותכניםהעשרהתכנילהכניסהיההגדוליםהאתגריםאחד,HRצוותוהוקםחדשיםמתנדבים
מגבשים בלו"ז הצפוף של העשייה.

POINTאינטרנטתשתיתהקמת TO POINT-אינטרנטמבוססהיההאינטרנטשעברהשנה
קליטה, תפעול רב במהלך אירועסלולרי, התשתית הסלולרית לא הייתה אמינה מספיק עקב בעיות
אינטרנט בטכנולוגיה מתקדמתועוד. השנה בשיתוף פעולה עם חברת תקשורת הוקמה תשתית
העיקרי היה להשיג את שיתוףאשר סיפקה פריסת אינטרנט מהירה לכל צרכי ההפקה. האתגר
הפרויקט, מחלקת אסטרטגיההפעולה של הרשויות השונות להשתמש בתשתיות שלהם לקיום
עשתה עבודה מדהימה והצלחנו לקבל את האישורים הנדרשים.

מערכות14בחדשיםפיצ'ריםופיתחהשיפרהטקמחלקתהשנה-טקמערכותושיפורפיתוח
במכירות הפתוחות פעלהשונות. מערכת התור- אשר אחראית על השרת בזמן מכירת הכרטיסים

עדכון ושיפור לנוחיות האמניםללא תקלות ונפילות בפעם הראשונה. מערכת החלומות - עברה
הספארק - עברה לתשתית יציבהושנה הבאה מתוכנן לממשק אותה עם מערכת הספארק. מערכת

וחיסכון במשאבי הפקה (זמן מתנדביםיותר, פותחו פיצ'רים חדשים לשיפור וייעול מערכת הכרטוס
בעקבות שינוי נהלי ההפקה תוך זמןועלויות פיתוח) האתגר העיקרי היה לפתח פיצ'רים חדשים
במקום התוכניה הרגילה וזכתה לכקצר. תוכניה דיגיטלית - פותחה לשימוש משתתפי האירוע

פלטפורמתמידברן.צלמילשימושהחיפושומנועיUIהשופר-התמונותגלרייתהורדות.3000
מחדש. משחקי הברן - עבר פטפורמה,מידמרקט - אופיינה מחדש ושנה הבאה צפויה לעלות לאוויר

היההצוותאתגר-השנההוקם-QAצוות.2018במידברןפעילהיהלאאךמחדשועוצבנכתב
הגייט - עברה חידוש ופותחו בהחוסר זמן בין סיום זמן פיתוח להעלותו לפרודקשן. אפליקציית
שטח - הוקם השנה והיה אחראי עלפיצ'רים חדשים למחלקת תנועה ולנוהל הגעה מוקדמת. צוות
ציוד בהתאם לדרישות המחלקותהציוד ותפעול מערכות ומתנדבים בשטח. האתגר היה להשיג

יותר בשיתוף מחלקות אחרותהאופרטיביות של ההפקה, שנה הבאה ההכשרות יהיו מסודרות
המשתמשות במערכות.

ואינטרנט בזמן אירוע (ראה- הוקם השנה, אחראי על מציאת פתרונות תקשורתצוות תקשורת
תחזוק, תיקון באגים ושינוייםהקמת תשתית אינטרנט). מערכת פרופילים- נעשתה בעיקר עבודת

את המערכת. אתר מידברן - ישהכרחיים לביצוע תוכנית הכרטוס. שנה הבאה מתוכנן להחליף
נעשתה עבודת תשתית ועיצוב -אתגר גדול לעדכן את תכני האתר משנה לשנה, השנה בעיקר

מערכת מתנדבים - נעשהלשנה הבאה נשים דגש לעדכון התכנים בשיתוף מחלקת תקשורת.
על אחראי המתנדבים של המחלקותפיתוח מאסיבי והוכנסו המון פיצ'רים חדשים לשימוש והקלה

המערכת. המערכת סונכרנההשונות, כל מערך ההרשמה של מתנדבי ההפקה נעשה השנה דרך
בשימוש המערכת שכןעם הספארק ומערכת הפרופילים. האתגר היה ללמד את המשתמשים

גדולהתחלופההייתה-DevOpsלפיתוח.רבזמןשגזלמההתמיכהאנשיגםהיושלההמפתחים
עלבקרהנעשתה,GCPו-קוברנטיסלתשתיתמהמערכתחלקשלמעברנעשהבצוות,אנשיםשל

סדר בכל השרתים תוך כדי עבודה.הרשאות וניהול תקציב השרתים. האתגר היה לפקח ולעשות
השנה מתוכנן לעשות את הדברים בצורה מבוקרת ומסודרת.



חשל"ש★
: סיון קצנלנבוגןראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

16:מובילבצוותמתנדביםמספר-
160:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
תוםלאחרימים6האירוע,בזמןפעילותימי6הקמות,ימי2:האירועבמהלךפעילותימיכמות-

בשטח.פעילותימי14סה"כהאירוע.
:תפקיד המחלקה-

העקרונות. הובלת אג'נדה,קידום עקרון אי השארת עקבות לאור עשרתמטרת המחלקה:
אסטרטגיה ותרבות סביבתית מידברנית.

עקבות,  הפיכת העשייה והיצירהשינוי דפוסי חשיבה והתנהגות שיובילו לאי השארתחזון:
הסביבתית במדברן לתרבות והנאה.

ואופרטיביות:יצירת והובלת תשתיות חינוכיות , תקשורתיותתפקידים:
0עםהאירועלסיוםאקטיביתוקהילתיתאישיתאחריות-הפסולתבתחוםהיאהמחלקההתמקדות

וקידום פתרונות קצה והנגשתםחשל"ש בפלאייה, ולצמצום ומחזור הפסולת במידברן, מציאת
למשתתפי האירוע.

(מול הספקים ומול הקהילה)* תכנון, הקמת והפעלת תחנת המעבר להפרדת ומחזור פסולת
במיצבים ובהפקה, כשגרירי החשלש* טיפוח ליווי וקידום קהילת אחראי החשל"ש - במחנות,

בקהילת משתתפי האירוע.



* שיקום הפלאיה בתום האירוע-יצירת מנגנון שיקום קהילתי אופרטיבי
לשיקוף קהילתי של פני השטח הנותרים* צוות ייעודי "פלאיה-רסטו" לסימון מפת החשל"ש - כלי

בתום האירוע.
לצאת עם הזבל מהאירוע ולזרוק* מיגור תופעת שביל הזבל - התמודדות עם משתתפים שבוחרים

להגברת מודעות על פחיםאותו בצורה לא אחראית בשטחי המועצה המארחת - תליית שילוט
בנקודות תורפה בעייתיות ומונע זריקתבמועצה ויצירת צוות ייעודי שממוקם ביום האחרון לאירוע

זבל לא אחראית.
משותפים והגשמתם.* שת"פ מול הרשויות בתחום הסביבתי - גיבוש אג'נדה ויעדים

בדרך מעוררת השראה* מערך חינוכי ותקשורתי להעברת מסרים והנגשת מידע לקהילה
הקהילתי לאי-השארת-עקבות.להשתתפות פעילה, לקיחת אחריות אישית והשתתפות במאמץ

ועוד.* מציאת וקידום פתרונות קצה בתחומי השירותים, אנרגייה

אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע:-
אתגרים:

שירותיהקמת מחלקה חדשה בשנת הפקת מידברן מקוצרת+משברכללי מחלקתי -
עבודה מול ההפקה וההפקה הטכנית,הקומפוסט/אקולוגיים... הגדרת משימות, גיוס מובילים,

לוגיסטיקה.אישהמחלקה+בהובלת2מס'חסרחיצוניים.גורמיםמולסמכויות,עבודההגדרת
שאספנו את כל צוות המובילים.ישיבות שבועיות קבועות-לקח זמן עד שנוצרה עקביות ועד

טלפנים כדי לחזור למעוניינים. התחלנו- לא היו מספיק מתנדבים בצוות, היה צריך יותרמתנדבים
ולכן בנינו את המשימות תוך כדימאוחר מדי את העבודה והגיוס. המחלקה כולה היתה חדשה

עבודה, והיה קשה יותר לגייס מתנדבים למחלקה חדשה.
ועמידה ביעדים. תחרות תפוצה- הגדרת משימות לתכנית עבודה. חלוקת עבודהסטודיו חשל"ש

הגעת מידע חשוב בנושא חשלשמול כל המידע המופץ בתקופה שמקדימה למידברן לקהילה וכן
למשתתפי האירוע.

מספיק. חוסר צל בתחנה, חוסר- חוסר בכוח אדם בהובלת הצוות- אדם אחד לאתחנת מעבר
השנה בתהליך התכנון היתה בעייתשירותים בתחנה, מרחק גדול מידיי מהתחנה לעיר.. לאורך

ההקמה והאירוע. במהלך האירועתקשורת מול הספק ועקב כך היו פערים רבים מול הספק במהלך
בארץ (סיון ומני). מיקום התחנה לאאנשי הקשר שהתנהלו מול 'מידברן' בשלב התכנון לא היו
להכניס את שיקולי תחנת המעבר כבראיפשר להקים אותה לפי התכנון (שעבדנו עליו רבות!) יש

בדיונים האלה. פער בתיאום ציפיותבשלבי התכנון המוקדמים של העיר – שנציג חשל"ש יהיה נוכח
ביום האקסודוס והרבה מתנדביםמול המתנדבים הוביל לאתגרים בשיבוץ משמרות- רוב המשמרות

רצו לצאת מוקדם יותר.
יכולתנו (הרבה ניחושים- הקמת תחום רסטו יש מאין. הגדרנו את המשימה כמיטברסטו

ועם זאת נתקלנו באתגרים ראשונים שלוהשערות), זכינו למנטורינג ממנהל הרסטו של ברנינג-מן,
וציוד כבד רב נותר בשטח (ציוד ספקים כבדתהיה וניסוי. דד ליין לפינוי השטח - נפל בין הכיסאות

במחנות הנושא, במיצבים, בשטחיומטונף *שגרם בחלקו למפגעים תברואתיים* וכן ציוד פרטי
עבודת פינוי וניקיון הרבה לפני שיכולנוההפקה, במיצבי האמנות ובפלאיה). מצאנו את עצמנו עושים
בעמדה של כוח או של הכרה כדי לקבללעסוק בשיקום השטח. היתה תחושה שצריך לריב או להיות

האחרונים היו דלילים בכמותמשאבים.לא נשארו מספיק אנשים לאורך כל ימי הרסטו, הימים
בין משימת הרסטו למשימתהאנשים. לא ניתן לבצע רסטו כאשר יש אנשים בשטח. יש להפריד
מספיק משאבים מתחילת הפירוקהפירוק. התקשורת מול ההפקה הייתה קשה בהתחלה ולא הוקצו

לא ידעו בדיוק את המשימותלטובת הצוות. לא היתה הכשרה מספקת לפני האירוע - המתנדבים
הבדלה בין - פינוי של זבל גדול לביןשלהם בפועל, לא עשינו הכשרה על ג'י פי אס וסימון בשטח.

שקרו בזמן אמת. חמ"ל ומפותרסטורציה. היתה בעיה לשמור על קשר בשטח ולהבין משימות
שטח.הרבה תסכול ממחלקות וקאמפייעודיות-היו ראשוניים ומסורבלים מידיי. היו חסרים רכבי

מהפלאיה - לא הצלחנו להתאסףשהשאירו ציוד בשטח ולא חישלשו אחריהם. עבודה לאחר החזרה



כדי לנתח יחד את המידע מימי הרסטו ולהנגיש את המידע לקהילה במפה מסודרת.
זבל רב ביום החמישי לאירוע. טינפו- בתחנת הדלק שליד המועצה השאירו משתתפיםשביל הזבל

והסריחו את כל התחנה.
למיצבי האמנות+קושי בקבלת פרטים- א.חשל"ש- באמנות- לא נמצא מוביל מנטורינגמנטורינג

נפל.  במחנות נושא- טוב יותראודות אחראי חשל"ש ממחלקת אמנות. תחום המנטוניג באמנות
בטבלה מסודרת ונכונה (טלפוניםמבתחום האמנות אך - חסרה רשימת אחראי חשל"ש מסודרת

משאבים רבים ומיותרים. חוסר במקור ידעומיילים) היה צורך בהעברה ידנית מתיקי הבטיחות וגזל
לגלקסיה. חוסר בכח-אדם לטלפוניםיעודי לצוותי חשל"ש של מיצבי אומנות כמו מדריך החשל"ש

ציפיות מול צוות תקשורת המחלקתי.צריך צוות יעודי גדול יותר גדול של טלפנים. חוסר בתאום
התגלו בשלבים מאוחרים ובהדרגה.- בניית תקציב למחלקה חדשה - הצרכים התקציבייםכספים

מול ספק לחשמל סולארי ומכיוון-מכיוון שזו היתה התנסות ראשונה בעבודההכפר הסולארי
רבים בתכנון מול ביצוע עד וכוללשהעשייה לא היתה בתקשורת רציפה מול ההפקה - התגלו פערים

לא נבדק לפני זמן האמת והתגלההירידה לשטח שכמעט וטירפדו את הפרויקט. המקום המיועד
הפרויקט הסולארי נדחק אחורה עלכגבעה. הצוות הסולארי לא עודכן, ושמענו על הבעיה במקרה.

היה מסורבל וכבד והתקשינו להציב אותוהמפה ולא היה על הטיילת, ורבים לא נחשפו אליו. השלט
ולהסיר אותו בשטח ללא סיוע.

וגיבוש של קאמפ חדש לחלוטין- האתגר המרכזי אשר עמד בפני הצוות הוא בנייהקמפ חשל"ש
מפתח. הגשמת חזון ואופישגם תמך במחלקה שהוקמה מחדש במהלך השנה. איוש תפקידי

לא מהמחלקה- התגלה בשלב מאוחרהחשל"ש במחנה. נקיון במחנה. אחוז גבוה של חברי מחנה
והיה חסר מר מקום לחברי מחלקה. פירוק ופיזור ציוד.

הצלחות:
צוותים מתפקדים, הצלחה- הקמנו מחלקה לתפארת שהיא גם משפחה. עםכללי מחלקתי

עבודה ויחסים אישיים מעולים. ישבמשימות העיקריות שלנו. תקשורת מחלקתית טובה וחמה, יחסי
בסיס איתן ולקחים רבים למחלקה לשנה הבאה.

למכסה). הצלחה בפתרון בעיות טכניות- הצלחה בגיוס כמות גדולה של מתנדבים (הגעהמתנדבים
מתנדבים לצוות שרצו להיותבמערכת הממוחשבת ומענה יעיל ונעים למתנדבים. הצלחה בשיבוץ

מתנדבת אחת) וטבלאות כדיבו. ניהול מסודר של הספארק (כל המתנדבים בספארק למעט
ורווי פעילויות, המתודות הפעילו אתשיישאר תיעוד לשנים הבאות. כנס אחראי חשל"ש היה חווייתי
המחלקתיות היתה אווירה של כיף,משתתפי הכנס ויצרו גיבוש, מוטיבציה והשראה. גם בהכשרות

וזה יצר גיבוש.
החשלש והצלחנו להנגיש מידע- יצרנו פלטפורמה לשיתוף ופרסום מידע למערךסטודיו חשלש

יודעים מה לשפר ע"מ ששנה הבאה תהיהרלוונטי לקהילה יותר מאי-פעם. למדנו המון לקחים וכבר
לנו להשאיר אחרינו פלאיה ללאיותר מדוייקת ומהודקת ברמת המידע שיועבר לקהילה ויעזור

עקבות.
זרמי ההפרדה, קבלה מסודרת- הפקת לקחים מעולה משנה שעברה. עלייה במס'תחנת מעבר

בהתנהלות הכספית שלהרבה יותר של הפסולת באקסודוס מבשנה שעברה. שיפור מטורף
ש"ח)200,000כהתחנההוצאותלעומתכלוםשזהכמובןש"ח.17,000התחנה(הכנסותהתחנה.

שנישלמבנהלפחות.מ'7שלרכביםנתיביואבטחה.גידורתחנהתכנוןהתחנהבתכנוןשיפור
הכירה את התחנה ולרובנתיבים מקבילים, כאשר משאיות מבחוץ ורכבים מבפנים. הקהילה

(צוות מנטורים). מחירים סביריםהשתמשה בה כראוי. הכנה טובה יחסית של אנשים לפני האירוע
להטמנה, התקבלו בקלות יחסית

הזבל הקטן. הצלחנו לתעד את מפגעי- הצלחנו לפנות את כל הזבל הגדול מהפלאיה ואת רוברסטו
רצו להשאר והראו הרבההחשל"ש בפלאייה לפי קואורדינטות ולייצר מפת חשל"ש. המתנדבים

בזמן ההקמות ובזמן האירוע-סייעונכונות. היה הרבה "רעל" ומצטרפים. נערכנו עם סיורי שטח
במיפוי והבנת המצב בשטח ובדיוק תכנית העבודה.

מעל ומעבר. תליית שלטים- יחידת עלית קטנה וכל-כך חשובה שהצליחה במשימתהשביל הזבל



טרם האירוע על פחים במועצה העירו את מודעות המשתתפים ביציאה מהשטח. ביום האקסודוס
יעילה ומדוייקת ואיפשרה לנו להחזירנוכחות שלושת הצוותים בנקודות התורפה מחוץ לאירוע היתה

גם את שטחי המועצה שמחוץ לאירוע נקיים.
אנשים רבים נעזרו  במנטורים ובקבוצת- א.חשל"ש - הרמנו יוזמה חלוצית וסופר חשובה,מנטורינג

לכל מובילי חשל"ש בקמפים והיה מ ע והוואטסאפ, שיחד סיפקו ביטחון. נעשו שיחות אישיות כמעט
השאלות היו מכינות ועזרו לאנשיםלה - זזה היה משמעותי מאוד הטבלה שעשינו הייתה מצוינת
של המנטורים ( לא הטלפנים) היהרבות. הכשרות, תסריט שיחה טובים למנטורים. גם הפרסום

החשלש לגלקסיה היה מ ע ו ל ה.טוב- העצים אותם ורקם מערכת ידע נוספת קהילתית. מדריך
מ ה והיא כלי חשוב להשתמש בה שובהקבוצת וואטסאפ למובילי חשל"ש בקהילה הייתה מ ד ה י

זה הרבה יותר מיידי מפיסבוק או מייל!
צריכים וכולם קיבלו כספים חזרה.- עמדנו בתקציב! היו לנו את רוב הדברים שהיינוכספים

עוד בימי ההקמה, אספקת- המחנות שזכו להיות חלק מהכפר נהנו מחשמלהכפר הסולארי
בין חיבור חשמל רגיל לסולארי.החשמל היתה רציפה וללא תקלות, לא היה שום הבדל בתחושה

הצלחה גדולה עם מקום להתרחבות הכפר בשנים הבאות.
לחפור כבל מתחת לאדמה. שלט גדולמסקנות כלליות: לאפשר פריסה של המחנות. במקרה הצורך

מודפס ורשמי, לא כבד.  אישור רשמי לכניסת ספק.
הקמות ופירוקים: העגלה הייתה מתקפלתמסקנות לגבי הספק: לא כלכלי, נקווה שהוא ירצה לחזור

נוח מהיר ויעיל.
מטבח,לוגיסטית,מבנית,תשתיתכוללחברים,60שלקמפלהעמידהצלחנו-חשל"שקמפ

המחנה ליכד את המחלקה ואתשרותי קומפוסט,מקלחת,פינת חשל"ש,סלון והרבה הרבה כיף!
ובכלל לפניות חשל"ש.המתנדבים החדשים בה, היווה מוקד ונק' מפגש לתחילת משמרות

חדר אוכל★
: אפרת פלנרראש המחלקה-
:תרשים מבנה הארגוני של המחלקה-

3:מובילבצוותמתנדביםמספר-
67:האירועבמהלךמתנדביםמספר-



: חודשכמות ימי פעילות במהלך האירוע-
:תפקיד המחלקה-

כמו,2ומספרימחלקותראשימפ׳׳צ,למחלקתביוםארוחותשלוששלהכנהכוללהמטבחתפקיד
כן, למתנדבי הפקה וספקים

במהלך ההקמות והפירוקים.
צהריים.במהלך האירוע צוות המטבח מספק ארוחה אחת ביום, ארוחת

בנוסף, דואג לכיבוד לצרכי הפקה כגון סיורים וכו׳.
:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-

:אתגרים
אשר גוייס ופרש. לא גוייס אחראי לוגיסטיגיוס צוות מוביל למחלקה, בדגש על אחראי/ת לוגיסטיקה

לאחר מכן.
:הצלחות

לקראת ההתנדבות הייתה טובה.גוייס צוות מתנדבים מספיק זמן לפני הירידה לשטח והכנתו
נרכש ציוד משומש רב למטבח, בתקציב דל.

עמידה בתקציב המחלקה, ללא חריגות.
חיסכון רב בקניית חומרי הגלם.

מערך הון אנושי ומחלקת מתנדבים★
מחלקת מתנדבים- ליז כחלון ונעמה: מערך הון אנושי- איה לוי זלמנסון ורם אפרת,ראש המחלקה-

באור.
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

4:מובילבצוותמתנדביםמספר-
2:ההקמותבמהלךמתנדביםמספר-
10:ההקמותבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

ולקדם תרבות ארגונית דיאלוגיתמערך הון אנושי הוקם בכדי להעצים את חווית ההתנדבות
עם תחושת שייכות ומחויבות,במידברן. צוות המערך מבקש לאפשר לחוות את ההתנדבות במידברן

מנהיגות שתוביל את הקהילה.למקסם את הכישרון והיכולות של מתנדבי ההפקה, ולהצמיח
:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-

מובילי המערך
גיוס מתנדבים למערך, תכלול משימות, ליווי צוות ההפקה.

מההפקהנפרדבלתיחלקהיהכברהליווי2018בההפקהצוותליוויאת2017בשהתחלנולאחר
במהלך השנה בהתאםומראשי המחלקות. תהליכים נבנו בשיתוף ראשי המחלקות והשתנו

להתקדמות ולצרכים של ראשי המחלקות.



מחלקת הדרכה והכשרות
המתאימים.המחלקה אחראית על פיתוח מערך הכשרות ופיתוח כלי הדרכה

מתנדבים לקראת בנייתהשנה התקיימה פגישה אחת של ראשי מחלקות ואחת של אחראיי
ואת הליווי של המחלקותההכשרות. שנה הבאה נרצה להרחיב את העבודה לקראת ההכשרות

הגדולות.

מחלקת מתנדבים
:2018לשנתמתנדביםמחלקתשליעדים

משמעותיתמקצועיתלמסגרתוהפיכתוהשונותבמחלקותהמתנדביםאחראיפורוםשלמפגשים5⇐
להתנדבותלפניותמענה2018-100%למידברןמתנדביםוהשמתרישוםמערכתניהול⇐
ביצוע תהליך מדידה והערכה לתהליך ההתנדבות.⇐

:בפועל
לקראת שנה הבאה צריך להמשיךפורום אחראי מתנדבים הצליח להיות קרקע לדיונים ושיחות,⇐

מעמיקים יותר.ולהטמיע את הפורום בין כל המחלקות ולהמשיך לקיים דיונים
בעזרתלהתנדבות.לפניותמענה2018-100%למידברןמתנדביםוהשמתרישוםמערכתניהול⇐

הגענוהמחלקותלכלאחידמתנדביםטופסובעזרתמתנדביםניהולמערכתנבנתהTECHמחלקת
מהנרשמים.אחוז100כמעטלמענה

מילכלמתנדביםסקרנשלח2018מידברןלאחרההתנדבות.לתהליךוהערכהמדידהתהליךביצוע⇐
נאספות התשובות ונשקף חלקשהיה רשום בספארק (מערכת רישום המתנדבים). בימים אלה

כולה.מהתוצאות אל ראשי המחלקות, אחראי המתנדבים ואל הקהילה

דוברות★
: אייל מרקוסראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

מנהל המחלקה: אייל מרקוס
רכזת פניות עיתונות מקומית: איילת מייזנר

רכזת פניות עיתונות בינלאומית, גיבוש מסרים: אילנה שטיין
יעוץ תקשורת וליווי עתונאים: איילת דובקין

ניצן אמיתי (שהיא פולי-מחלקתית:  גםעיתונות חוץ, טראפיק ווליווי הגעת עיתונאים לאירוע:
מפ"צניקית!)

צלם המערכת, וידאו +סטילס - אלעד מלכה
5:מובילבצוותמתנדביםמספר-
6:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
6:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

עמותת מידברן אל מול הקהל הרחבתפקיד מחלקת הדוברות הינו לייצג את אירוע המידברן ואת
המשקף בצורה מיטבית אתבאמצעות כלי התקשורת. מטרת המחלקה היא ליצור סיקור תקשורתי

האירוע, העמותה, הקהילה והעקרונות המנחים שלה.

לפניותיהם, מקשר אותם לגורמים שוניםצוות המחלקה עובד מול עיתונאים ישראלים וזרים, משיב
בהתאם לרוח קהילת מידברןבהפקה ובקהילה ופועל למען סיקור תקשורתי הולם ומדויק,

ועקרונותיה.



הצורה שבו חשיפת מידברן נבנית תקשורתית מהותית ובעלת השפעה ניכרת על קיום האירוע. אופן
ומקבלי החלטות בדרגים שוניםהסיקור והאופן שבו האירוע והקהילה נתפסים על ידי הציבור
של הקהילה והאירוע אשר ישקף את מימשפיעים על ההווה והעתיד של אירועי מידברן. דימוי פומבי

הרשויות, תורמים ושיתופי פעולה שונים.שאנחנו בצורה הנכונה והאמיתית ביותר, יסייע לנו מול

ידי טיפול בהסכם צילום מיוחדהצוות פועל רבות להבטחת הפרטיות של משתתפי האירוע על
שונים.לאנשי עתונות וגם במקרים של בעיות המתעוררות בפרסומים

:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-
לראשונההחלטנו2018מידברןבאירועעיתונאים.לפניותמענהנתןבעיקרהצוותעברובשנים

לנסות וליצור כתבות עם עומק יותרלפנות באופן יזום לעיתונאים, רבים מהם חברי קהילה כדי
ולא רק האירוע עצמו והסטיגמותמשמעותי, בכל הקשור לחשיפה של ההכנות לאירוע והקהילה

לסיקור אוהד ומשמעותי ברוב כליהמתלוות לסיקור שלו (למשל עירום, סמים, פסטיבל). זכינו
התקשורת בישראל.

גריטרים (גריטרס)★
: הילה גולןראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

14:מובילבצוותמתנדביםמספר-
126:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
5:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

היא בליווי הנכנס אל העירהמחלקה האחראית על קבלת פני הנכנסים אל העיר. מהות הגריטר
בדרכואחדכל-הברןעולםאל)default(ה-המחדלברירתמעולםבמעברשלנו,הזמנית

הביתה ומוודא שהכניסה בשערהייחודית. הגריטר מקבל את פניהם של חברי הקהילה בבואם
אדם המגיע אל העיר יודע ומבין לאןתהפוך לחוויה בלתי נשכחת באווירת הברן, הוא מוודא שכל

הגיע, ומוכן לקיים את עשרת העקרונות.
:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-



יום התנדבות מחלקתי ראשון מסוגו - לראשונה אורגן יום התנדבות בחוות שיקום לבעלי חיים
להשתתף.מתנדבים70מעלהגיעוומגבש,מאודמוצלחיוםהיהתעשייה.אומהתעללותשניצלו

לצוות ולכן משימות ואחריותצוות מוביל ללא אחראי לוגיסטיקה - לא אותר אחראי לוגיסטיקה
נפגעו עקב כך.הלוגיסטיקה נותרו בעיקר אצל מובילת המחלקה. משימות מסוימות

גייט★
: שיר מילואראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

18:מובילבצוותמתנדביםמספר-
320:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
)24/7(ימים13:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

והיוצאים משטח העיר. החל מזמןתפקידה של מחלקת הגייט, להוות נקודת בקרה על כל הנכנסים
נושא כניסת הספקים לעיר, כרטוסההקמות ועד סיום האירוע (אקסודוס). המחלקה אמונה על

וזמניים)קבועים-וספקיםילדים,18גילמעללמשתתפים(בחלוקההמשתתפיםכללוצימוד
את קיום האירוע, להיכנס.ומחסום פיזי המונע מגורמים לא רצויים, העלולים לסכן

:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-
הספקיםנושאפענוחוהכשרות,מתנדביםמוביל,צוותגיוס:4להמחלקהאתגריאתלחלקניתן

במהלךימים13במהלךהגייטותפעולבגייטהפועלתהטכניתהמערכתותפעולאפיוןבעיר,
האירוע.

ראשועדהקמפממנהליהחלהגייט.מחלקתשלהמובילהצוותכללהתחלף,2017מידברןבסיום
ולהקים צוות מוביל שנתי. לאחרהמחלקה. המשימה הראשונה היית לגייס מנהלי מחלקות חדשים

בשטחשקוצצומשמרות561שימלאומתנדבים320לאסוףבמטרהמתנדביםגיוסשלבהחלמכן,
שלויראליסרטוןהפצתבעזרתהאירוע.במהלךמשמרות436ל,האווירמזגפגעיבעקבות

קיבלנו חשיפה משמעותית גייסנו אתהמחלקה הקורא לבוא להתנדב בגייט "תודה רבה"! בעזרתו
עבור המתנדבים.הכמות הדרושה . כמו כן, הופקו אירועי גיבוש מחלקתיים

כמות האנשים שצריכים לעבור אתשלב הכשרות המתנדבים הוא שלב בעייתי בכל שנה, הן בגלל
מנהלי יום, הכשרת וויל קול) המחייבותההכשרה והן מבחינת סוגי ההכשרות (גייטרים, אחמ"שים,

התייחסות שונה.



נושא הספקים הן הקבועים והן הזמניים בעיר הוא נושא טעון ומשנה לשנה מחלקת הגייט, בשיתוף
ולטייב את תפעול הנושא הן מולפעולה עם שאר המחלקות האופרטיביות עובדת על מנת לפענח
המשפטית להכניס טופס "ספק"הספקים עצמם והן מול המחנות. השנה, הוחלט על ידי המחלקה

ספקים, זאת בעקבות אירועי עבר שלבעזרתנו תוכל העמותה לעקוב ובמידת הצורך להשתמש מול
עבודה ומחשבה רבה שכן, הוא לא עבדספקים שגרמו נזקים עצומים לאירוע. הנושא עדיין מצריך
כדרך להיכנס לאירוע ללא אישור.בצורה החלקה ביותר ואף היו שימושים לא ראויים בטופס

לא נטולת בעיות. כן היה שיפורהמערכת שמחלקת טק יצרה עבור הגייט עבדה בצורה טובה אך
כמו כן, שיתוף הפעולה ביןמצויין בנושא הקליטה בגייט שמנע בעיות כרטוס רבות בנטיבים,

המערכת לא הסתיימה מספיק מוקדםהמחלקות היה יוצא דופן והניב פירות ראויים. לצערי, בניית
את מקצועיותם בנושא, דבר שהורגשעל מנת שמתנדבי הגייט יוכלו לעבור הדרכות ובכך לשפר

בשטח.
ימים לפני פתיחת שערי הגייט בשלבלסיום, תפעול המחלקה, החלק מרגע הירידה לשטח כשלושה

את כלל משתתפי העיר בבטחה החוצהההקמות ועד הפירוק הסופי (אקסודוס) בו המחלקה ניתבה
למשמרות, פיקוח ותפעול הכנסתהיה טוב. ישנם נקודות לשיפור כגון נושא הופעת המתנדבים

ספקים ואנשים ללא כרטיסים לעיר.

אש★
: קטי כהן ולירון דובריראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

35:מובילבצוותמתנדביםמספר-
350:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
6:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

לשריפות לקרות במידברן כגוף שפועל    שבט האש היא המשפחה הכי מדליקה בעיר! השבט מאפשר



למען הבטיחות של הקהל בזמן שריפות, ויעוץ לאורך השנה לאמנים שבונים מיצבים שהשריפה היא
מודעות לבטיחות באש, לקדם אתחלק מהאמנות שלהם. אנו עובדים במשך השנה כדי להעלות

את השריפה של הפסל המרכזי -תרבות האש ופרפורמנס, ובמידברן מפיקים את הטקס שהקדים
על המיצבים שנשרפים. הטקסאדם וחווה, ומשמר האש נותן את חומת הבטיחות אשר מגינה

להצטרף לעשייה ולאמנות הפרפורמנס.האמנותי כולל אמני אש, רקדנים, מוזיקאים וכל מי שרוצה
:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-

אתגרים:
גיוס מתנדבים-
הכשרת מתנדבים-
נשירות מתנדבים-
הקצאות כרטיסים-
עבודה מול צוות האמנים של האפיג׳י-
עיכוב של השריפה בשעתיים - יצר עומס מיותר על המתנדבים-
בקרב המתנדבים שלנובלאגן לוגיסטי בהקשר למשמרות - יצר תחושה של בלאגן וזלזול-

:הצלחות
יצירת גרעין של צוות מוביל חזק-
יצירת תחושת משפחתיות בשבט-
למשמרותמהמתנדבים90%כשלהגעה-
יצירת מחנה הפקה ומתחם ציבורי שמשרת את העיר ואת השבט-
הכשרות מדוייקות ומוצלחות-
האירועמיתוג השבט והטמעת משמעותו בקרב הקהילה במהלך השנה ובזמן-

אסטרטגיה★
: איריס רונלי ריקליסראש המחלקה-
:תרשים מבנה הארגוני של המחלקה-

36:בצוותמתנדביםמספר-



18:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
: פעילות שוטפתכמות ימי פעילות במהלך האירוע-
:תפקיד המחלקה-

את עשרת העקרונות ולדאוג למקסוםלאפשר קיומם של מרחבים מעוררי ההשראה על מנת לקיים
מגשר, מייצר הסברה ותומךהלגיטימציה של הארגון והקהילה. מערך אסטרטגיה מניע תהליכים,

וגופים נוספים הקשורים לפעילותבממשק עם כל הגופים הרגולטורים, ממשלתיים, ארגון האם
גיוס ומינוף משאבים, ייצובעמותת מידברן במהלך כל השנה והפקת האירוע, שיתופי פעולה,

הנראות והלגיטימציה לפעילות העמותה.
:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-

קיבוץ שדה בוקר ושותפיהסדרת תהליכי ונהלי עבודה מול המועצה האזורית רמת נגב,●
של כל הגורמים הרגולטוריםשטח נוספים, חתירה לדיאלוג פתוח ושביעות רצון מרבית

המעורבים.
כיבוי והצלה ומחוז דרום עדהנעה של נוהל בטיחות באש עדכני לאירוע מידברן מול נציבות●

להטמעתו באירוע והתייחסות אליו כנוהל קבוע לשנים הבאות.
שיתופי פעולה ותמיכותפיתוח מערך גיוס כספים מוסדי, הנעת וביסוס אגודת הידידים,●

נוספות.
וכקהילה - אשר במהלכומסע הסברה אסטרטגי - קהילתי שהתמקד באחריות שלנו כבודדים●

במטרה לחשוף את העשייה,נפגשנו עם נציגים שונים או העברנו מסרים באמצעים שונים
הפעילות והאתגרים של מידברן.

הפעלת תוכניתהתמודדות עם אתגרי הסאונד והאבק למות תושבי האזור, באמצעות●
באמצעות מערך ועדתלמזעור נזקי האבק בשיתוף עם משרד החקלאות וטיפול שוטף
הייתה הפחתה ניכרתסאונד, מערך הנוודים והיחידה הסביבתית רמת נגב. ההצלחה

בתלונות התושבים.
אמנות והצבתם במרחבעיר פוגשת מדבר - גם ללא תמיכה מוסדית השנה, קידום מיצבי●

הציבורי באמצעות תמיכות פרטיות ונקודתיות.

אמנות★
: חגית בית יוסףראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-



9:מובילבצוותמתנדביםמספר-
20:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
1:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

המידע הכרוך בהבאת אמנות לאירוע.פלטפורמה המאפשרת יצירת אמנות באירוע מידברן והנגשת
:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-

בדרך הפשוטה ביותר במערכת החלומותאתגר טכנולוגי - תוך רצון להנגיש את הרשמת המייצבים
יצרו בלבול ולחץ רב בקרב מנהליעבור האמנים , נתקלנו השנה בלא מעט באגים במערכת אשר

ומער' הספארק - יש לשקולהמייצבים לרבות הזנות נתונים כפולה בממשקים (מערכת החלומות
לספארק.בשנה הבאה העברת נתונים בצורה חלקה ממערכת החלומות הישר

מחלקה משפטית★
: אילן בלומנטלראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-



16:מובילבצוותמתנדביםמספר-
- הטרדות מיניות; דורון מוזס - נזיקיןמתנדבים נוספים (סיוע/יעוץ במקרה הצורך): ורדית אבידן

וביטוח
:תפקיד המחלקה-

הן על פי דרישות וצרכים והן במטרהייעוץ ותמיכה משפטית לעמותה, להפקה ולמחלקות השונות
לשפר את היעילות וההתנהלות של כל המערכות בעמותה ובהפקה.

:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע-
גיוס מתנדבים חדשים, בתחומים חדשים ומגוונים.○
לצורך עבודה ישירה מולציוות ו"הצמדת" מתנדבים בתחומים ספציפיים למחלקות הפקה,○

הון אנושיהמחלקה - כספים, אמנות, הפקה טכנית, אסטרטגיה ופיתוח,
הקטנת חשיפה.שיפורים בתחום הביטוח - הוספת כיסויים, הגדלת היקפים,○

חב"ק★
: מתן אמיר - פליראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-



16:מובילבצוותמתנדביםמספר-
80:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
24:האירועבמהלךפעילותימיכמות-
:תפקיד המחלקה-

ריכוז מידע הפקתי (אנשי קשר,טרום האירוע: תיאום וסנכרון נהלים בין המחלקות השונות.●
תדרים. הקמת קו מצוקה ופרסומו.טלפונים, רשימות ספקים, לו"ז אירוע וכו). בניית מערכת

השונות ומגורמים חיצונייםבמהלך אירוע: ריכוז מידע ודיווחים שיתקבלו מהמחלקות●
כדי יצירת תמונת מצב מערכתית.להפקה, תיעודם וניתוב המידע לגורמים הרלוונטים, תוך

וקשר רציף עם רשויות החוקריכוז ותפעול אירועי שגרה וחירום במהלך האירוע, ייצוג●
והאבטחה.

העולים מן השטח.ניהול אירועי תוכן מורכבים על פי הנהלים ומתן מענה לצרכים●
מול אחראי על הצמ"ההחתמה וניהול של מערכות הקשר באירוע, רכבי השטח,  עבודה●

במחלקת אומנות.
:אתגרים והצלחות במחלקה במהלך השנה ובמהלך האירוע

:אתגרים
על הזיכרון הארגוני במחלקה.השנה בחב"ק היה חילוף של רוב הצוות המוביל מה שהקשה-
הפנוי ועדיין יש באגים שמקשים עלמערכות החב"ק נבנו במהלך השנים על ידי מתנדבים בזמנם-

התנהלות המחלקה בזמן אמת.
למידברן הקשה על העבודההון אנושי שמורכב בחציו ממתנדבים שמגיעים בפעם הראשונה-

שדורשת הבנה והכרה של המבנה הארגוני של מידברן.
ביומיים האחרונים של האירוע.כמו הרבה מחלקות במידברן סבלנו מהברזות ממשמרות בעיקר-
הפסקותשלבמקרהאךבתדרהקליטהאתשמחזקתממסרתחנתדרךעבדו3ו1,2התדרים-

הם כתוצאה מכך.חשמל תחנות הממסר חדלו לפעול והתדרים הפסיקו לפעול גם
:הצלחות



תיעוד העבודה של הצמ"ה (ציוד מכני הנדסי) נעשה בצורה חלקה במיוחד בעיקר בעזרת המערך-
ע"י מאיר סלומון (שאפו!).הלוגיסטי של מחלקת אומנות שהוא מערך חדש שנבנה השנה

העבודה של צוות המתנדביםאיוש המחלקה בתקופה שלפני האירוע עבד בצורה מצוינת בעזרת-
(ענת, רקפת, רינת ומייק).

שמכירים את המערך והעבודהצוות האחי"ם (אחראי יום) הורכב כולו ממתנדבי חב"ק ותיקים-
בחב"ק ועבד בצורה יוצאת מן הכלל.

שלם. בשבוע לפני האירוע ובאירועלמרות ההברזות, החב"ק אויש ופעל בצורה חלקה במהלך חודש-
באנשיםקריטיחוסרללא24/7פעלעצמו

וכבר מעכשיו מתכננים להיותהרבה ממתנדבי המחלקה אהבו והתחברו מאוד לעבודת המחלקה-
שותפים לעשייה במהלך השנה ולקראת השנה הבאה.

למרות הקשיים עם המערכות הממוחשבות לא אבדו מכשירי קשר.-

הפקה טכנית★
: הפקה טכניתשם מחלקה-
: זאבי גלעדראש המחלקה-
:תרשים המבנה הארגוני של המחלקה-

גלעדזאבי-מחלקהראש.1
אברהםמיכל-וגרפיקהדפוסאחראית.2
גיטלמןאירה-ורכשאדמיניסטרציהאחראית.3
פלגשרון–רכשאחראית.4
נחמיהגיא–ומכולותהובלותאחראי.5
מזרחיזאביק–וטקתקשורתאחראי.6

6:מובילבצוותמתנדביםמספר-
3:האירועבמהלךמתנדביםמספר-
: חודשכמות ימי פעילות במהלך האירוע-
:תפקיד המחלקה-

לקבלניםמכרזיםהוצאת.1
לספקיםהמחלקותביןחיבור.2
האירועוהובלותהקמותשלוניהולתיזמון.3
העסקיםרישויתהליךניהול.4
סופיאישורלקבלתעדבאירוע,ובטיחותביטחוןמנהלכב"ה,משטרה,מהנדסים,מולתיאום.5

מכל הגורמים לפתיחת האירוע.
באירועוהרישויהחוקודרישותהבטיחותכלליעלשמירה.6
אמתבזמןהאירועניהול.7



פירוט עלויות אירוע מידברן
להיות סטיות לכאן ולכאן מאחר ומטבע הדברים,של אירוע מידברן. עשויותלא סופימצ"ב פירוט עלויות

גם חודשים לאחר תום האירוע. עלויות האירוע אינןבאירוע כל כך מסובך שלב הגבייה וסיכום העלויות נמשך
שוטפות שנתיות אחרות, את הדו"ח הכספי המלאכוללות בתוכן הוצאות כגון שכר שנתי לבעלי משרה והוצאות

המס.לרשויותשיוגשלאחר2019בלראותניתןיהיה2018של

עמותת מידברן אינה מזדכה על מע"מ.כל העלויות כוללות מע"מ (היכן שנגבה), מאחר וכמלכ"ר,

תיאורהוצאהסעיף

2018מידברןלאירועאבטחה₪718,754.40אבטחה

מלגות אמנות, אפיג'י, טמפל, עיר פוגשת מדבר, המחולל₪590,000.00קרן מידברן

מקצועיאדםכוח+ק"מ)13(2018מידברןלאירועגידור₪475,663.50גידור

הרטבות והכשרות
משאיות הרטבה, כלים הנדסיים, שדרוג נקודת חיבור מים₪411,312.00דרכים

רשות מקרקעי ישראל, שדה בוקר₪366,195.00לוקיישן

שוטרים בשכר₪361,640.00משטרה

ציוד למרפאה, ביטוח למתנדבים, אמבולנסים, ציוד מתכלה₪361,228.14רפואה

₪294,840.00חשמל

+חישמול פונקציות ההפקה השונות במהלך חודש השהות בשטח

בדיקת ואישור מערכות החשמל

ציליות לאירוע מידברן + כוח אדם מקצועי₪348,762.38ציליות

₪305,000.00שירותים כימיים

שלמשתנהכמות+האירועבימיתאים210(באירועכימייםשירותים
תאים במהלך הקמה/פירוק) כולל ניקיון

₪281,000.00תקציבי מחלקות

מפ"צ,תקציבי רווחה, ציוד לפעילות, הכשרות, תקציב ציוד טכני
מכשירי מדידה ולוקיישן

אישורי ובדיקות
₪270,841.00מהנדסים

תברואן,ליווי תהליך ואישורי קונסטרוקציה, בדיקות ואישורי גז,
מהנדס רכב לארטקארס, ייעוץ רישוי

2018מידברןזבל,פינוי₪260,131.95תחנת מעבר

בשטחהשהותחודשבמהלךשונותלתקופותריינג'רים17השכרת₪224,046.81רכבים תפעוליים

₪199,664.00הפקה טכנית

הפקה טכנית, מכשירי קשר, צמידים למשתתפים, הובלת ואחסון
מכולות

חומרי גלם למטבח ההפקה₪162,650.00מטבח

קרחוקנייתהקפאהמכולות2השכרת₪121,844.00קרחנה

₪117,058.50אוהלים

השונותאוהלים ממוזגים ואוהלי קונסטרוקציה לפונקציות הפקתיות
(מרפאה, נוודים, מנהלה...)

שולחנות, כסאות, ארוניות, מחצלות, מזרונים וכו'₪94,333.00ציוד - שונות

אגרת כיבוי והצלה, כבאית כוננות, מיכליות מים בכוננות₪75,000.00כב"ה

שילוט עיר, שילוט תנועה, תכניות, שילוט רישוי₪66,474.00דפוס ושילוט



במות הרמה, מלגזת שטח, מלגזה טלסקופית, טרקטור חילוצים₪64,049.00צמ"ה

₪191,839.00כוח אדם והוקרה

ראשיהחזרי הוצאות, כנס התנעה, מפגשי גיבוש והפקה, הכשרות
מחלקות...

השכרת מכולות משרד וקופה לגייט ולמנהלת₪36,416.25מכולות

חודשלמשךמנהלהורכב4X4טנדרים2השכרת₪33,289.00השכרת רכבים

₪30,420.00הובלות ציוד

₪29,463.00מים ומים אפורים

סולר לטנדרים ורכבים
₪53,258.45תפעוליים

כל העלויות כוללות מע"מ₪6,545,173.38סה"כ



סוף דבר ודבר המחברת
מזווית מעט אחרת על שנת העשייהעבודת איסוף וחיבור מסמך השקיפות נתנה לי נקודת מבט

.2018למידברןשקדמה
סמנכ"ל התפעול במשימת ליווי מוביליבשנת העשייה הזאת חברתי אל ניר אדן, מנכ"ל ואיתמר כהן,

יצירה ותפעול מחלקה במידברן.המחלקות דרך מסלול המכשולים המפותל שכולל הקמה, גיוס,

הגורלי בו קיבלו את ההחלטה לקחת עלכתיבת הסיכומים זרקה את מובילות ומובילי המחלקות ליום
להתגלגל ובזמן קצר מאוד הפך לכדורעצמן הובלה של מחלקה במידברן. היום בו כדור השלג התחיל

לעצמן יכלו להמשיך ולגלגל אותו.כל כך גדול, שרק בזכות מערך תמיכה מחלקתי יציב שיצרו

גיוס של תעצומות נפש, חיוך אל מולהבחירה להיות במידברן, בכובע של מוביל/ת מחלקה דורשת
ולצאת לחוות את החיבור המופלא של כלהאתגרים, וידוא שלכולנו כיף ובטיחותי וגם לדעת לשחרר

חלקי הפאזל למידברן אחד קסום.

עם כולנו כקהילה אחת.עשייה של שנה מסתכמת בהסתכלות אחורה על התהליך ומשותפת

את כמות ההערכה אין לי איך לתאר במילים, אז רק אכתוב

תודה

תודה על הזכות ללוות
תודה על השותפות לדרך

יוצרת מציאות משותפתשתהא השנה החדשה שבפתח שנת התחדשות, התפתחות ושנת עשייה
של כולנו

שנה טובה ומועדים לשמחה
דפנה הלל


