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 2020ברן אינמושן  – Mסיכום פגישה מחלקת 

 

 עדכון כללי: 

ממשיכות בעשייה בהתאם למצב, מקפיאים הוצאת כספים לכמה שבועות אבל ממשיכות לקדם  
עשייה בכל המישורים, ספקים )הצעות מחיר(, רישוי, מיקום ותכנון, תוכן, מוסדות עירוניים, תשתיות,  

איש/ה כמתוכנן. במידה ונאלץ   6000תקשורת ותכנון הכניסה לעיר אינמושן. נערכים/ות לאירוע 
איש/ה. מתקדמות/ים לאט   4000התקציב מאפשר לקיים אירוע במינימום משתתפים/ות של  -ם לצמצ

אבל   -נוחות, אולי קצת פחד -יש בזה תחושה של אי -כמו הליכה בחושך, מגששים/ות ומתקדמים/ות 
הוא יגיע ואנחנו נהיה מוכנים/ות לקדם אותו עם חגיגה   -דמיינו את האור של קצה המנהרה :( 

    במלא אהבה ע"י הקהילה המדהימה שלנו.שהוכנה 

 

כמובן וחשוב להבין, שאין פה התעלמות מהמצב או עצימת עיניים, אנחנו מתקדמים/ות בתהליך 
מאוד איטי ומסודר, בשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטים. בתוך הסערה אפשר לראות ניצנים  

תעופה בעולם לפתיחת השמיים,  של אסטרטגיית החזרה לשגרה בצל קורונה. הערכות שדות 
בריכות, מסעדות, חדרי כושר, מאה גוונים של תו סגול ותחושה כללית שהגיע זמן ללמוד להמשיך  

לחיות עם המצב. אנחנו שם :( עשייה בעיניים פקוחות לרווחה ועם דד ליין לגבי קיום האירוע של סוף  
 אוגוסט. 

 

ם בגאנט בתאריכי מכירה, דד ליין טופס בקשות  אנחנו נבצע בימים הקרובים שינויים קלי -גאנט 
כדי להתכוונן  -ליין אמנות, מחנות, מפה, לוגיסטיקה, מיעוטי הכנסה וכיו"ב -וסנכרון לוגיסטיקה דד

  יותר מדויק למה שקורה עכשיו.
 

   מטרת הפגישה:

  שיתוף מידע בין כל המחלקות בשלבי העשייה לסנכרון והכרת התמונה הכוללת.

  ה י/תעדכן מה קורה במחלקה שלו/ה לפי קואופרטיבים/כל מוביל
 

 מוסדות עירוניים: 

: תחושת חוסר וודאות לאור המצב, יש צוות מוביל למחלקה והרבה חברים/ות  יעל ויאיר  -סייפזון 
 מאירועים קודמים למשמרות. אני לא רואה שום בעיה לעמוד ביעדי המחלקה עד האירוע. 

אנחנו דוחים את מפגש ההכשרה הראשון שהיה מתוכנן. בינתיים   בעקבות המצב יניב: -נוודים 
  החלטנו לעשות סוף שבוע גיבוש נוודים בחוף הים שנכיר ונתחיל לייצר כיף מחלקתי.

 : ההכשרה המתוכננת עברה לזום, זמינות לצרכי רישוי הקשורים באש. קטי -אש 

 ונה תתקיים בזום. בתהליך גיוס צוות מגדלורים/יות, פגישה ראש מורן: -מגדלור 

: חלל מנוחה בקונספט של מוזיאון רוח מידברן עם חגיגה אחת ביום בערך. יש צוות  עדיאל -סלון 
 מוביל שמקדם את הקונספט בינתיים 

: התקיימה פגישת צוות ראשונה, יש צוות מוביל, יש פגישה נוספת בשישי הקרוב ותכנית  דן -מרכזיה 
ברנר/ית האבוד/ה באירוע, תכניה, מפה, אבדות ומציאות,  מידע כללי ל -פרסום שירותי המחלקה 

 הזמנה לעשייה ספונטנית, התנדבות/סדנאות, לוח טרמפים ושירות דואר. 

יש כרגע צוות מוביל של עשרה חברים. שירגעו קצת ענייני השעה הבוערים נקיים  אילן:  -הנגשה 
 מפגש. כרגע עובדים במתכונת קבוצת וואטסאפ 

באופן כללי המחלקה ערוכה ברמת   -מהמהים מעט עם גיוס צוותי המרפאה מת יובל: -מרפאה 
  נהלים, צוות מוביל וכיו"ב.

  הודעה מחברי/ות מיט"ה: - מיט"ה

 היי מובילות ומובילים,

 ה, המחלקה עוסקת במניעת פגיעה מינית וסיוע לנפגעות ונפגעים, נשמח לעמוד לשירותכם/ן! מיט"



 
נשמח מאוד לבוא לאחד ממפגשי המחלקה, לספר קצת עלינו ועל מה הוא מרחב בטוח. בנוסף, נרצה  

מרחבים בטוחים במהלך   במודעותלחשוב ביחד על התכונות הייחודיות של המחלקה ואיך מייצרים 
 פני האירוע ובמהלכו. העשייה ל

 מבטיחות שנעשה הדרכה קצרה, קולעת ובתיאום אתכן/ם

 052-5676743אנא צרו קשר עם ניר ממיט"ה בנייד: 

 בברכת ימים בטוחים ומאושרים :(

 צוות מיט"ה. 

 

 כניסה לעיר: 

 : אנחנו בשלב גיוס צוות למשמרות, מתחילים לתכנן את מערך החניה והתנועה. אלון וגלי -תנועה 

: יש צוות מוביל שיתחיל לפעול משבוע הבא, תהיה הכשרת אחמ"שים. בינתיים מאה שיר ודנה -יט גי
איש/ה הביעו נכונות להצטרף למשמרות המחלקה. הסקופ המדהים הוא שרובם/ן מעולם לא ביצעו  

 משמרת במידברן. 

 13.8 -: יש צוות מוביל, מחר יוצא מייל ראשון לנרשמים/ות בטופס השתתפות. ב ברוך  -גריטרס 
 מסיבת התנעה.

 

 ערוצי תקשורת: 

התחלנו לעבוד מזמן ומעולם לא הפסקנו, תקופה לא פשוטה. מכירת  הילה: -תקשורת ותרבות 
אות.  ההשתתפות לא פורסמה מלבד בתכנית הכירטוס, עוד לא הגענו להתעסק בתוך הצוות בהקצ

עיקר הפוקוס במחלקה כרגע הוא בתכנים מניעים לעשייה בקהילה, לחבר לעשייה, לחבר למצב של 
מה צריכים/ות כעת אחד מהשני וכו'. בנוסף, פועלות/ים לייצר תכנים תרבותיים ומהותיים כדי להרים 

בשעה  -  /https://www.midburn.orgאת המורל ולגרות את החושים והאתר החדש שלנו על לאויר: 
 טובה :(.

: יש הרבה בקשות ורצונות מברנרים/ות שרוצים/ות להצטרף. כרגע אנו מעיין -חולניקים/יות 
עסוקים/ות בעיקר בתירגום של מידע תקשורתי וטפסי אמנות כדי לתת לברנרים/יות מחו"ל איזושהי  

 כולים/ות לקבל מענק אמנים כמו אמן/ית בארץ וכו'.הרגשה שהם/ן מעורבים/ות בתהליך, י

עיקר הפניות שאנו מקבלים/ות כרגע הן לגבי ביטול כרטיס, הפניה לטופס העברת    :ליאת -תמיכה 
כרטיס שאנו מציעים ושאלות לגבי מועדי המכירות הבאות. אחרי המכירה הפתוחה הראשונה היינו  

 . בפיק של הודעות לזמן קצר, כרגע רגוע מאוד

: משתפת בלינקים להקרנות מיוחדות של סרטים ברוח הברן מכל העולם, ממשיכה  איילת -דוברות 
הנה הרשמה לצפיה בסרט שהתפרסמה אתמול אם בא    לתקלט על איך מידברן נראית בתקשורת.

 ברנינג מן -לינק לצפיה בסרט לכם/ן לצפות ולקבל קצת השראה: 

: מיידיות, ביטוי עצמי מוחלט, גיפטינג, מאמץ קהילתי, אחריות אזרחית, אי השארת  אילנית -תיעוד 
 תני בראש אחות.  -עקבות, השתתפות 

 

 תשתיות: 

ת חב"ק לספטמבר. נשלח את קובץ הנהלים משנה שעברה בעוד  : מתכננות הכשר טל ושלי -חב"ק 
 שבועיים בערך, ומבקשות להוסיף שינויים עם תיוג או לסמן באדום. מעבר לכך, ימי גיוס צוות. 

למדנו את השטח בעיניים, היה  -: בסיור שטח שקיימנו ביחד עם תוכן והפקה טכנית ג'ייקוב -מו"ת 
שמראה את תוספת השטח, את המקומות החדשים של   -מדהים! )הוצגה מפת המתאר לאירוע 

משמעית ולכן לא  -המפה עוד לא סופית חד -המחלקות השונות, את החניה, את כיכר דרופאוף ועוד 
מקום שאנשים יוכלו לבוא עם האוטו להשאיר את הציוד ולהמשיך   -לפרסום עדיין. כיכר דרופאוף 

 חד על המפות. לחניה. באופן כללי הצוות מגובש וכבר עובד בי

: הצוות המוביל במקום טוב, יש צוותים למשמרות, יש ראשי צוותים, וגם היה אירוע  ענבר  -חשל"ש 
 גיבוש מעולה! 

: בקרוב נוציא טופס של מעוטי הכנסה, אנחנו ממשיכים להניע את התהליך כדי לא  נעם -כרטוס 
וקצת חברים/ות   5000-בר ללעצור ולא להיתקע. אין הרבה ביטולים ואין הרבה הרשמות חדשות מע 

  שכבר מילאו טופס השתתפות.
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יש טופס העברות כרטיסים מופיע באתר מידברן. בהתאם לשינויים בגאנט נערך להמשך תהליך  

 הכרטוס. 

 כמתוכנן. 23/7-מכירת השתתפות למי שנרשם/ה בטופס הקצאות ב

בתכנון לוגיסטי להמשך : ממשיכים עם הרישוי וסגירות הספקים בשיא המרץ, זאבי -הפקה טכנית 
 וגם קונטמפוררי ארט, שחייה צורנית ובישול.

נרשמו  60%, 50/50 -: פריקאמפ ומחנות נושא עדיין ב נתוני טופס השתתפות: סיסו -און אנושי 
איש/ה רוצים/ות משמרת בגייט, יש הרבה מאוד ביקוש   800להשתתפות במחלקות הפקה, מעל 

 חו"לניקים/יות נרשמו ויש נרשמות/ים שציינו הגעה עם ילדים/ות.  45להשתתפות במחלקות הפקה, 

דמת, חוץ מלעודד השתתפות ננסה לעזור  חברים/ות במחלקה שממשיכים/ות משנה קו 5יש לנו 
 .2017-באיוש תפקידי מפתח במחלקות ונעשה מפגש אפרוחים/יות שזכה לביקורות טובות ב

 בתקשורת עם הפקה טכנית ואמנות בנוגע לרישוי והנחיות בטיחות  - עומר  -בטיחות 

 יש צוות מוביל, יש צוות מתוך המחלקה, גאנט יותאם למצב.  - לירן -מפ"ץ 

 . 2021מצחיק ככל שזה ישמע אז אנחנו הנענו את  - אלכס -טק 

אנחנו מגייסים/ות א/נשים ומנסים/ות לבנות את הצוות שיביא לנו את המערכות למידברן של שנה 
 הבאה אמן. 

 

 תוכן: 

מחנות שעושים/ות מוזיקה כל הלילה, ולהם/ן תהיה  : אני בונה צוות של מביני/ות סאונד. יש סאונד
התייחסות ספציפית. למחנות שאינן מחנות מוזיקה תהיה התייחסות אחרת. כשיהיו לנו נתונים נוכל  

 להתחיל להיפגש וכו'.

הן בימים אלה מתכננות,  -: אולגה וליז המעולות הצטרפו אלינו להוביל את פרי קאמפ פרי קאמפ
כיף שאתן פה   -בהצלחה ו וולקאם  -המחלקה ואת הקשר עם הקואופרטיב ממציאות ומגבשות את 

 .): 

: יש לנו צוות שמתמקד בתקשורת הסברה לקהילה מה זה בעצם ארט קאר שיסביר מה  ארט קארז
 נעשה בשנים קודמות. מגייסים את הצוותים של שנים קודמות וממש מקווים שיהיה אירוע. 

יצירות אמנות כרגע   25ות עוד אדריכל/ית שחסר/ה. יש הרבה אנשים במחלקה, מחפשים/ אמנות:
שזה מעט. קשה להניע את האמנים לעשייה מכל הסיבות הברורות. אנו עושים/ות מחר שיחת זום  

שתנסה להביא קצת השראה ולהרים את העניין. הדדליין היה אמור להיות בשבת האחרונה אך נדחה  
  בהתאם לשינויים בגאנט.

מדברים/ות עם מובילים/ות מחנות ולא לגמרי יודעים/ות להגיד אם כן או לא יהיה  : אנחנו מחנות נושא
אירוע. מאוד קשה לתקשר עם חברי/ות המחנה. אנו רוצים/ות לתת לאנשים הזדמנות למצוא מחנה 
ולהגביר את כמות המשתתפים/ות במחנות. מתכננים/ות גם מפגש שרצינו לעשות לשיתוף פעולה  

רוצים/ות לשפר חיכוכים עם מחלקות אחרות, דאגנו שיהיה חבר/ת מהצוות  במשאבים בין מחנות. 
המוביל של המחנות בשאר המחלקות שיהיה איש/ת הקשר הישיר/ה. הדבר הגדול הבא שצריך  

לעשות זה אחד על אחד עם מובילי/ות המחנות ולהכירם/ן ברמה האישית כדי לקבל מהם/ן מידע  
 .יותר קונקרקטי על מה המחנה המתוכנן

 

בתקופה הזו שיש חוסר ודאות בגלל הקורונה וכו', לכולם מאוד קשה להניע וזה   קאבירה מסכמת:
ברור. אז כל הכבוד לכולם. כרגע אנחנו מאמינים שיהיה טוב וכמובן ממשיכים להתקדם בתקווה  

 שיהיה.
 

  סוף דבר,

  פגישת זום! - 21/07/2020 -עדכון מלא של כל מחלקות ההפקה נכון ל

 ה חוסר וודאות ויש פה המון דרכים יצירתיות להתמודד! יש פ

 כל הכבוד לנו על הבחירה להיות חלק מתהליך שהוא הכי תהליך.

 אנחנו נפגשים/ות בלייב :(. -  19:30 - 04.08פגישה הבאה יום שלישי 
 

 תודה!  -** תודה רבה לליה המלכה על סיכום המילים של כל מוביל/ה  



 
 

 
 

 


