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שווקי יד שנייה

נכתב על ידי: עידית הוד, יועצת סביבה וקיימות לפורום ה-15

כרטיס זה נכתב בהשראת פעילות בשם "מכירה בחצר", המתקיימת מזה שמונה שנים בעיריית 

הרצליה, ותוך לימוד מניסיונה המצטבר. אנו מבקשים להודות להילה אקרמן - מנהלת היחידה 

לאיכות הסביבה של הרצליה וללירון מעוז - מנהלת מדור קיימות ביחידה, על שיתוף הפעולה לצורך 

כתיבת כרטיס פרויקט זה.

הפרויקט עוסק ביצירת אירועים עירוניים מרוכזים של מכירת "יד שנייה", כאמצעי לעידוד צריכה בת-

קיימא ולחיזוק קשרי הקהילה בעיר. 

לקנייה עודפת של מוצרים מתכלים מגוון השלכות שליליות, הן ברמת הצרכן/תושב, הן ברמה המקומית 

והן ברמה העולמית: 

השפעה כלכלית: עבור הרשות המקומית, צריכת מוצרים והשלכתם מתורגמת לעלויות גבוהות • 

הכרוכות באצירת הפסולת, פינויה והטמנתה. צריכה בת-קיימא תורמת לצמצום הפסולת המושלכת, 

וכתוצאה מכך לחסכון בעלויות הפינוי והטיפול, ואף בזיהום האוויר הנגרם כתוצאה מפעילות רכבי 

הפינוי, ויכולה לפנות משאבים יקרים לטובת מטרות עירוניות אחרות. עבור משקי הבית, המוציאים 

שיעור משמעותי מהכנסתם על קניות, צריכה בת-קיימא יכולה לצמצם את ההוצאות ואף להשיא 

תועלות נוספות, לדוגמא שינוי בהרגלי הפנאי.

השפעה חברתית וערכית: בעידן ה'שפע', המושג 'צריכה' מתקשר פעמים רבות לסטטוס חברתי. • 

לקשר זה השלכות על התפיסה החברתית של עיקר וטפל, אשר מעמיקה פערים חברתיים. חלק גדול 

מהקניות המבוצעות הן 'קניות חברתיות', המבוצעות לא מתוך צורך אמיתי אלא בשל הערך החברתי 

של המוצר. ההבדל בין "אני רוצה" לבין "אני צריך" הולך ונשחק. 

השפעה סביבתית: תהליכי כריית חומרי הגלם, הייצור וההובלה של החומרים והמוצרים גורמים לנזקים • 

סביבתיים אדירים ובראשם זיהום האוויר ופליטת גזי החממה, התורמים למשבר האקלים העולמי. 

מוצרים אלה הופכים לפסולת (לעיתים אפילו כתוצאה מתהליכי ייצור המכוונים מראש להתיישנות 

מהירה), שתהליכי הטיפול בה גורמים לנזקים עצומים. 

תרבות השפע של המאה ה-21 רק העצימה מגמה זו. העלייה הדרמטית בעשורים האחרונים בזמינותם 

של מוצרים, שבעבר נחשבו ליקרים ועל כן לא היו נזרקים עד שהתקלקלו מעבר ליכולת תיקון, לצד 

הירידה הדרמטית במחירם היחסי, הביאה לתרבות של צריכה עודפת, ולהיווצרותה של תרבות קניות - לא 

כמענה לצורך, אלא כתחביב. הצרכן הישראלי הממוצע מעמיס מכל הבא ליד על עגלתו - לרבות העגלה 

הווירטואלית באתרי הרכישות המקוונים, שהפכו בשנים האחרונות לנגישים מתמיד. הרגלי הצריכה 

הללו מעודדים את היצרנים והמשווקים להציע עוד ועוד אפשרויות קנייה. הצרכן רואה רק את המוצר 

על המדף, במקרר ועל השולחן, ומתעלם מהשלבים שבאו לפני או יבואו אחרי. מהצד השני, היד יותר 

קלה על זריקתם של מוצרים קיימים, תקינים לגמרי או שניתן לתקן בנקל. לא אחת אנו רוכשים משהו 

מבלי שזכרנו שכבר באמתחתנו מוצר דומה או זהה, או משליכים מוצר שעדיין יש בו תועלת, בין אם 

עבורנו או עבור אדם אחר. 

הצרכן העומד מול המדף בחנות ומתלבט מה לקנות הוא זה שבסופו של דבר יכריע את המערכה. אולם 

צרכן זה מושפע בבחירתו ובהתנהגותו ממגוון גורמים, שיקולים ומניעים. גם הרשות המקומית יכולה לשחק 

תפקיד מרכזי בהשפעה על אותו צרכן, וזאת באמצעות יצירת אלטרנטיבה - עידוד כלכלה מקומית חזקה, 

שתומכת בצריכה נבונה, מוצרים מקומיים ובקשרים קהילתיים בין תושבים. 

תודות

רקע ורציונל 
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הרשויות המקומיות, כגוף לא מסחרי, יכולות לעודד את התושבים להפוך מצרכני-על לאזרחים פעילים, 

שמשלבים שיקולים ערכיים במעשה הרכישה. בעזרת חינוך ותמריצים ניתן לייצר חברה טובה יותר, 

בזבזנית פחות ואחראית יותר לסביבתה.

אחד החסמים העומדים בפני שינוי דפוסי צריכה הוא מחסור במודעות להשלכות השליליות של צריכת 

היתר ולחלופות אפשריות לצריכה הקלאסית שתוארה לעיל. רוב התושבים חסרי מודעות, פנאי או 

אמצעים לבצע את תהליך הלמידה בעצמם. חסם נוסף הוא כוחו הגדול של השיווק האגרסיבי שמדרבן 

את תהליך הרכישה, ומשפיע על טווח הבחירה. העירייה יכולה לסייע לעידוד התחום במגוון אמצעים, 

בדגש על הנגשת המידע לתושבים ויצירת אלטרנטיבות נגישות ונוחות. 

חשוב לחדד לתושבים שהיוזמות הללו אינן מיועדות לנזקקים בלבד. אלה יוזמות המיועדות בראש וראשונה 

לאנשים ערכיים, שאינם פועלים מתוך מחסור, אלא מתוך תפיסה של אחריות חברתית וסביבתית. מיתוג 

האירוע כ "מגניב", כייפי, צעיר וחווייתי יכולה לתרום גם היא לביסוס מסר זה.

לאור האמור לעיל, בחרנו להתמקד בכרטיס פרויקט זה בהיבט של עידוד מכירות של מוצרי יד שנייה. 

יצירת פלטפורמה עירונית למכירות.

מנהל/ת המחלקה הסביבתית או מנהל/ת קשרי קהילה. 

תכנון והפקת אירועי מכירות "יד שנייה" בחצרות בתים 

ובשטחים ציבוריים מרכזיים בעיר בתאריכים ידועים מראש 

(אירועי שיא של הפנינג "יד שנייה"). עיקר הפעילות 

מתבססת על מכירה ורכישה של מוצרי "יד שנייה" על ידי 

התושבים. ליום שיא תתלווה פעילות משלימה, כגון הצגות 

וסרטים סביבתיים, וכן פעילות במערכת החינוך שמטרתה 

למשוך קהל לאירוע ולהעלות את המודעות לנושאים של 

הפחתת צריכה.

שותפים מהעירייה

מנהל/ת קשרי קהילה, רכזי/ות קהילה, מתנדבים/ות.• 

מנהל/ת המחלקה הסביבתית .• 

דוברות.• 

אגף חינוך.• 

אגף שפ"ע / תברואה / מיחזור.• 

שותפים מחוץ לעירייה

מתנ"סים ומנהלים קהילתיים.• 

נותני חסויות כמו אתרי אינטרנט העוסקים במוצרי "יד שנייה".• 

תנועות הנוער הפועלות בעיר.• 

ויצ"ו ונעמ"ת.• 

ספריות עירוניות.• 

ארגונים סביבתיים מקומיים וארציים.• 

ועדי ופעילי שכונות.• 

חנויות יד שנייה הפועלות בעיר.• 

מובילים/ות קהילתיים/ות (רכזי/ות קהילה בשכר, או מנהיגים/ות מקומיים/ות שניתן לגייס).• 

מטרות הפרויקט 

אחראי לקידום וביצוע

תאור דפוסי העבודה

שותפים אפשריים

2/6 עמוד 

דגשים: 

לשינוי  לגרום  היא  העל  מטרת 

בהרגלי הצריכה של הציבור ולעודד 

צריכה בת קיימא. המפתח להצלחה 

טמון  והתנהגות  תודעה  ולשינוי 

בתכנון מראש של פעילות מתמשכת, 

ולא חד פעמית.

חשוב מאוד לשלב במסגרת האירוע 

כדאי  בת-קיימא.  לצריכה  חינוך 

להיזהר מזליגה לכיוון של הפנינג 

וזאת באמצעות  מכירות "רטרו", 

חידוד המסרים לכיוון של "צריכה 

מושכלת".
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שלב ההיערכות 

מינוי אחראי/ת לנושא.. 1

על האחראי/ת לגזור לוח זמנים לפרויקט, החל מיום האירוע ואחורה, ובהתאם לכך לחשב את המועד . 2

המתאים להתנעת תהליך ההפקה. על האחראי למנות מפיק (עובד עירייה או מפיק חיצוני). 

מיפוי השטח - בדיקה האם עלו יוזמות רלוונטיות מהשטח של תושבים ה"משוגעים לדבר".. 3

פניה לגיוס השותפים המרכזיים הנוספים (ראו סעיף . 4

'שותפים') לצורך הקמת צוות עבודה.

החלטה על תאריך/י האירוע/ים: לדוגמא בתקופה . 5

שקרובה לחג הפסח, שבה מנקים ומשליכים חפצים 

מחד, ומאידך זקוקים למתנות וחפצים אחרים לחג. 

תאריכים נוספים רלוונטיים: יום כדור הארץ (22.4), 

שעת כדור הארץ (מרץ, היום הספציפי משתנה משנה לשנה), ויום הסביבה העולמי (5.6), וכן לקראת 

מועדים מיוחדים כמו פורים (ניתן לשלב גם החלפת/מכירת תחפושות), תחילת שנת הלימודים (ניתן 

לשלב החלפת ספרים וחולצות בי"ס), יום כיפור (ניתן לשלב תיקון והחלפת אופניים) וכד'. 

כינוס ישיבת התנעה ראשונה של צוות העבודה, לדיון בנושאים הבאים:. 6

חלוקת העיר לאזורים וזיהוי מוקדים לפעילות בכל אזור. יש להתאים את הפעילות לאופי העיר א. 

ולדפוסי הבינוי.

בחירת נקודות המכירה בחצרות והשוק המרכזי - בין ב. 

היתר חשוב להתייחס לשאלת ריכוז מול פיזור. ככל 

שהאירוע כולל נקודות רבות של מכירות יד שנייה 

בחצרות ההד והנגישות גדולים יותר, אולם מספר 

המבקרים או איכות המוצרים דווקא עלולים לרדת. 

שיקול נוסף הוא האם לקיים שוק מרכזי במקביל 

לקיום מכירה בחצרות בשל החשש שהוא עלול 

"לגנוב לקוחות" למוכרים בחצרות. 

החלטה על אופי הפרויקט ופעילויות משלימות ג. 

(הצגה / סרט / הקראת סיפורים / סדנאות לשימוש 

חוזר / שיעורי חינוך בבתי הספר בסמוך למועד 

האירוע, ועוד).

>>  ראו בנספח מס' 1 רשימת הצעות לפעילויות משלימות.

תקציב הפרויקט - בחינת האפשרות לגיוס חסויות, ד. 

וחלוקת התקציב בין השותפים. יש להחליט האם 

לגבות דמי השתתפות מהמוכרים (למשל בהרצליה 

גבו דמי השתתפות רק ממוכרים שהשתתפו באירוע 

המכירה המרכזי ושהעירייה העמידה עבורם שולחן).

החלטה על הפרסום הנדרש ומועדיו ועל כתיבת ה. 

תכנית שיווקית לאירוע. יש להקדיש מחשבה לאמצעי 

הפנייה המתאימים לקהילות השונות (בדגש על 

גילאים שונים, וכו'). בהקשר זה קיים ערך מוסף לשיתופי פעולה עם גורמים שיש להם נגישות 

לקהילה, כמו פעילים בשכונות או רכזים/ות בקהילה. ניתן לייצר גם "קול קורא" למרכזים הקהילתיים 

ולמתנ"סים לצורך גיוסם לפרויקט.

שלבים לקידום וביצוע

3/6 עמוד 

דגש: 

אם מזהים יוזמה "מלמטה" שכבר 

עובדת, כדאי לשתף עמה פעולה, 

לשכפל או להעצים אותה. בהרצליה 

הפרויקט החל כיוזמה מקומית של 

תושבת, וצמח לפרויקט כלל עירוני.

דגשים: 

באזורים צמודי קרקע הפעילות • 

תהיה מעט שונה מאזורים צפופים 

יותר, כך גם בעיר פרושה לעומת 

עיר קומפקטית. יש להתחשב גם 

בנושאים כמו: קיומה של מסורת 

רובעים/שכונות,  של  עירונית 

מסורת של הליכה, עד כמה אופי 

לשוטט  אנשים  מזמין  האזור 

בין חצרות הבניינים או הבתים 

הפרטיים - יש לוודא שאין חומות, 

שערים ודלתות נעולות, ומצבים 

דומים שאינם מאפשרים זרימה.

מגוון •  לשלב  ניתן  מרכזי  בשוק 

אירועים ושירותים נוספים - ראו 

נספח מס׳ 1.

קהלים •  לשני  פונה  הפרסום 

עיקריים: הראשון - פרסום קול 

קורא למשתתפים (מוכרים) והשני 

- פרסום לתושבי העיר הקורא 

אירועי  בשלל  להשתתף  להם 

המכירה (בחצרות ובשוק המרכזי).
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כתיבת תכנית עבודה. רצוי להכין טבלת גאנט מסודרת לביצוע.. 7

>>  ראו בנספח מס' 2 דוגמא לתכנון לוח זמנים שהכינה עיריית הרצליה לארגון אירוע "מכירה בחצר" 

שהתקיים לקראת חג הפסח.

המשך עבודת הצוות. ניסיונה של עיריית הרצליה מלמד כי מתחילת ההפקה ועד סופה לא דרושות . 8

יותר משתי ישיבות עבודה, אך נדרש תיאום טלפוני רב. מומלץ להקים קבוצת וואטסאפ שתכלול את 

מפיק האירוע וכל השותפים בקהילה, כדי שכולם יהיו מסונכרנים בנעשה.

שלבי ביצוע בשטח 

החלטה על נוסח הפרסומים בכל המדיות, בשיתוף גרפיקאי/ת ו/או דוברות העיריה.. 1

גיוס חסויות (ככל שהוחלט בישיבת ההתנעה לגייס חסויות).. 2

גיוס המוכרים - פרסום "קול קורא" למעוניינים למכור במכירה בחצרות/במכירה בשוק מרכזי, . 3

ריכוז רשימת המוכרים ושיחות איתם. אחד המפתחות 

להצלחת האירוע הוא גיוס מסה קריטית של מוכרים 

בכל איזור. למשל, בפרויקט שבוצע בהרצליה הוחלט 

לא לפתוח אזור מכירה בשכונה שיהיו בה פחות מ-10 

נרשמים. במקרה של החלטה לא לפתוח אזור מכירה, 

נוצר קשר עם התושבים בשכונה שכבר נרשמו והוצע 

להם להשתתף בשוק המרכזי. אם לא היו מעוניינים, 

הובהר להם שהם יכולים להשתתף, אולם הם לא יכללו 

במפה המרכזית שתפרסם העירייה (ראו פירוט על 

המפה בהמשך) והסיכוי שיגיעו אליהם קונים יהיה נמוך. 

יש לקחת בחשבון שהרבה מוכרים יעדיפו שלא להתחייב 

זמן רב מראש. יש לזכור שתמיד יהיו נרשמים ברגע 

האחרון, ולכך השפעה על אופן עריכת המפה, כפי 

שיוסבר בהמשך. 

בשיחה עם המוכרים מומלץ לבצע תיאום ציפיות, תוך 

חידוד אופי האירוע, בהתייחס בין היתר לאירועים הנלווים 

(קהילתי, חוויתי). חשוב לעשות תיאום ציפיות גם לגבי 

היקף הרווחים שהם עתידים לראות ממכירה באירוע.

מומלץ לאפשר למוכרים להוסיף לרשימת המוצרים 

הנמכרים טקסט שמטרתו למשוך את הקונים, לדוגמא 

"בחצר שלנו תוכלו למצוא פריטי וינטג' איכותיים משנות 

ה-60 העליזות - כורסאות, שולחנות מנורות ואהילים, 

ואפילו מעט בגדים. כל הקודם זוכה!". 

>>  ראו בנספח מס' 3 דוגמא של טופס פנייה  וטופס 

הרשמה למוכרים.

תיאום האירועים הנלווים והדרישות להפעלתם.. 4

ניווט: הפקת מפה של נקודות המכירה, שתכלול הן את . 5

החצרות והן את השווקים המרכזיים.

>>  ראו בנספח מס' 4 דוגמא של מפות לאירוע.

4/6 עמוד 

דגשים: 

פרסום •  גלי  שני  לייצר  חשוב 

למועד  קרוב  השני  למוכרים. 

האירוע והראשון, כ-3-2.5 חודשים 

שיש  לוודא  כדי  האירוע  לפני 

היתכנות. 

מומלץ לאפשר רישום ותשלום • 

באינטרנט. בעיריית הרצליה ביצעו 

את הגבייה עבור שולחן ביריד 

המתנ"סים  באמצעות  המרכזי 

והרווח הופנה לתקציב המתנ"ס.

מומלץ לכלול בשלב ההרשמה • 

הצהרה עליה יחתמו המוכרים, בה 

יתחייבו כי המוצרים שימכרו הינם 

מוצרי יד שנייה בלבד, ולפקח על 

כך שלא ימכרו מוצרים חדשים לצד 

המשומשים. 

מומלץ להימנע ממתן אפשרות • 

בית  תוצרת  מזון  מוצרי  למכור 

בנקודות המכירה בבתים.

בהרצליה בחרו להקצות מספרים • 

לנקודות המכירה בהתאם למיקומן 

הגיאוגרפי. החיסרון המרכזי של 

בשילוב  הקושי  היא  זו  בחירה 

נקודות חדשות לאחר הקצאת 

הוחלט  בהרצליה,  המספרים. 

מפה  גם  לייצר  זו  סוגיה  לאור 

אלקטרונית, שתאפשר לשלב 

הרבים  השינויים  את  ולשקף 

הנערכים עד לרגע האחרון. יש 

מפה  שהפקת  בחשבון  לקחת 

מודפסת הדורשת קיפול אורכת 

זמן רב יותר.
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ה י י נ ש ד  י י  ק ו ו ש

נראות: הפקת שלטים שיוצבו בנקודות המכירה וחלוקתם למרכזים קהילתיים / נקודות ציבוריות . 6

ידועות. יש ליידע את המוכרים בחצרות כי עליהם להגיע למקום החלוקה ולקחת את השלטים כדי 

לתלותם במועד האירוע. 

יידוע ופרסום לציבור: היידוע יכול להתבצע באמצעות . 7

התקשורת המקומית, באתר האינטרנט של העירייה, 

בשלטי חוצות, בכתבות יח"צ, בפעילויות בבתי הספר, 

בפליירים, בדיוור ישיר לתושבים, ברדיו, ברשתות 

החברתיות וכדומה. מומלץ לבקש מהמוכרים להשתתף 

במאמצי הפרסום והשיווק.

>> ראו נספח מס׳ 5 - דוגמת פרסום לתושבים. 

הפקת שווקי מכירה מרכזיים: יש לדאוג לאבטחה, . 8

אמבולנס, הזמנת שולחנות כמספר המוכרים שנרשמו, 

הזמנת הגברה (במידת הצורך), היערכות לניקיון מוגבר, 

הצללות (במידת הצורך), פעילות בידורית - להקה, 

הופעה או הצגה למשיכת הקהל, וכד'.

צילום האירוע - אם באמצעות דוברות העירייה, צלם מיוחד או באמצעות מתנדבים. . 9

>> ראו נספח מס׳ 6: תמונות מהאירוע בהרצליה.

סיקור האירוע בתקשורת.. 10

הפקת לקחים

יש לשלוח שאלון משוב (רצוי מקוון) לכל המוכרים המשתתפים בימים הראשונים לאחר האירוע. (ניתן 

לייצר שאלון מקוון פשוט במגוון כלים חינמיים ברשת).  

>> ראו בנספח מס׳ 7 דוגמאות לשאלון משוב מקוון ששלחה עיריית הרצליה למשתתפים.

מומלץ לשלוח את השאלון לא יאוחר משבוע לאחר קיום האירוע, כל עוד פרטי האירוע טריים בזיכרון 

המשתתפים. מומלץ לעדכן את המוכרים מראש על כך שלאחר האירוע יתבקשו למלא שאלון משוב 

שמטרתו לשפר את האירועים הבאים, וכן להדגיש בפניהם את החשיבות של מענה כן ובונה. 

מומלץ לנסח את השאלונים באופן מדויק ותמציתי, ולבחור שאלות ומדדים שיסייעו לעירייה לבחון את 

ההיבטים העיקריים של הפרויקט ולשפר אותם בפעמים הבאות. במסגרת ניתוח השאלונים חשוב לסנן 

את העיקר מהטפל ולזהות מגמות. לאחר ניתוח הסקרים מומלץ לבצע שיחת סיכום עם השותפים, לדווח 

על תוצאות המשוב ולהסיק יחד מה נדרש לשפר ומה רצוי לשמר באירועים הבאים.

לעירייה א. 

העלאת מודעות להפחתת צריכה.. 1

הפחתת כמויות הפסולת לטיפול.. 2

מיתוג חיובי כעיר "מקיימת".. 3

העלאת מודעות סביבתית / פלטפורמה לחינוך מעשי לקיימות.. 4

חיזוק הלוקאל-פטריוטיות של התושבים, ויצירת מנוף להנעת יוזמות נוספות.. 5

הנעה ושיתוף הציבור בעשייה העירונית.. 6

תפוקות צפויות

5/6 עמוד 

דגשים: 

חשוב לחדד את המסר של הפחתת • 

הצריכה בכל הפרסומים ולנסות 

לקשור גם את האירועים הנלווים 

לנושא, למשל מופעי מוזיקה מכלי 

נגינה מחומרים ממוחזרים.

מומלץ לנסות להעריך את כמות • 

לכוון  או  מראש,  המשתתפים 

לכמות שהעירייה מעוניינת בה, 

שכן לפי החוק, קיום אירוע של 

הרשות המקומית בו משתתפים עד 

500 איש אינו מחייב רישוין עסק. 
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לתושבים ב. 

עידוד קהילתיות וקירוב לבבות.. 1

חסכון ורווח כספי.. 2

הרגשת משמעות הנובעת מיכולת תרומה אישית לקידום קיימות.. 3

צמצום השפעת הפרסומות על רכישה בכלל ועל רכישת מותגים בפרט, כמנוף לאושר אישי.. 4

פלטפורמה להרחבת הפעילות לשיתוף חפצים נוספים (אתרי אינטרנט/חברים/משפחה).. 5

שינוי תפיסתי לגבי השימוש החוזר במוצרים - הורדת מחסום ה"בושה". החלשת השיוך של מוצרי "יד . 6

שנייה" לעוני ונזקקות ויצירת שיוך עם התנהגות ערכית.

מספר המוכרים שהשתתפו בפרויקט.• 

מידת שביעות הרצון של המוכרים בדוכני המכירה (על סמך התשובות לשאלון המשוב). • 

הערכת מספר המשתתפים במופעים.• 

בחישוב מרכיבי העלות יש לקחת בחשבון את הפרמטרים הבאים:

פרסום והסברה.• 

חינוך והסברה - עלות הפעילויות המיועדות להעלאת מודעות (הצגה /סרט / סדנא / שעות חינוך • 

בבתי הספר לקראת האירוע וכו').

השכרת ציוד (בהתאם לאופי הפרויקט), למשל שולחנות, תאורה (אם האירוע מתקיים גם בשעות • 

החושך), הגברה, במה. 

>> ראו נספח מס׳ 8 - הערכת עלויות, על בסיס ניסיונה של עיריית הרצליה.

פלטפורמות מקוונות למכירת מוצרים "יד שנייה".• 

המשרד להגנת הסביבה.• 

שותפויות שיכולות לחסוך בעלויות, כגון מימון הצגות באירוע על ידי המתנ"סים.• 

ארגוני הסביבה, שיכולים לתרום פעילויות, סרטונים חינוכיים, מידע ועוד.• 

ניתן לגבות סכום סמלי ממוכרים המעונינים בקבלת שולחן מכירה מהעירייה.• 

מסמך המלצות - "אמצעים נוספים לקידום צריכה מקומית מקיימת" - מפורסם באתר פורום ה-15 בנתיב 

הבא:  סביבה וקיימות / צריכה ופסולת / צריכה בת-קיימא.

נספח 1: פעילויות נוספות שאפשר לשלב באירוע.• 

נספח 2: המלצות להיערכות (לו"ז) לאירוע מכירה בחצר שמתקיים לקראת פסח.• 

נספח 3: דוגמא לטופס פניה למוכרים וטופס הרשמה.• 

נספח 4: תמונת המפה ה'רגילה' והדיגיטלית.• 

נספח 5: דוגמא לפרסום לתושבים.• 

נספח 6: תמונות מהאירוע בהרצליה.• 

נספח 7: דוגמא לשאלון משוב למשתתפים. • 

נספח 8: הערכת עלויות. • 

מדדים כמותיים 

להצלחה

הערכת עלויות

מקורות מימון אפשריים 

(או תשומות שוות ערך)

מידע נוסף

נספחים



גיוס מתנדבים לשירותי/סדנאות תיקונים, לדוגמא לתיקוני ה"מתגלגלים" למיניהם (אופניים, רולרבליידס וכדומה).• 

הפעלת "קפה תיקון" - מקום קבוע וזמן קבוע בהם ניתן להביא מוצרים לתיקון, שם נמצאים אנשי מקצוע או בעלי • 

מלאכות (כגון: סנדלר, מעבדה לתיקון מוצרי חשמל, נגריה המתמחה בשיפוץ רהיטים, שירותי מתפרה), בעלי ידע 

בתיקון מוצרים שונים. לדוגמא, בהרצליה גייסו באירוע המרכזי טכנאי חשמל לתיקון מוצרי חשמל שהתקלקלו.

שווקי איכרים מהאזור.• 

מכירת מזון תוצרת בית (כמו ריבות) אם יש אישור של משרד הבריאות. • 

מכירת אומנות של אמנים מקומיים. • 

תנועות נוער שמוכרות עוגות לצרכי גיוס תרומות. • 

סדנאות REUSE - סדנת מיחזור בגדים, סדנת יצירת רהיטים ממשטחי עץ, סדנת הכנת עציצים מאריזות שונות, סדנת • 

הכנת אדניות מעץ ממוחזר.

שילוב מופעים רלוונטיים, למשל מופעים בכלי נגינה ממוחזרים. • 

הקרנת סרטים וסרטונים העוסקים בהעלאת המודעות להפחתת הצריכה, כגון Wall-e (סרט ילדים שמתאים גם • 

למבוגרים), The life bulb (עוסק בהתיישנות המכוונת של מוצרים), סרטונים להמחשת סוגיות הצריכה והפסולת, 

כמו The story of stuff (הסיפור של הדברים), The story of electronics (הסיפור של האלקטרוניקה). יש לברר את 

סוגיית זכויות היוצרים! מומלץ להתייעץ עם עמותת "אקולנוע", המפעילה מאגר של סרטים סביבתיים וכן שירותי 

הקרנה באירועים.

אירועי שיא, כמו תצוגת אופנה של בגדים יד שנייה - ניתן לשתף פעולה עם חנויות יד שנייה.• 

עידוד התושבים להשתמש במערכת שיתוף חפצים (למשל מערכת אגורה) וסיוע לתושבים חסרי רכב להעביר רהיטים • 

כבדים.

שילוב עסקים מקומיים שמקדמים שימוש חוזר, כמו "סיפור חוזר", וכד׳. • 

יריד החלפת אופניים / מכירת משחקים וצעצועים "יד שנייה" / אפשרות להקמת "פינות משחק" באירוע עצמו.• 

ה י י נ ש ד  י י  ק ו ו 1ש 2018נספח  ינואר 

שבט תשע"ח

נספח 1: פעילויות נוספות שאפשר לשלב באירוע



זמן עבודה נטו על האירוע - סדר גודל של כ-5 חודשים:

כ-5 חודשים לפני האירוע מכנסים לראשונה את צוות ההיגוי וקובעים לוח זמנים בגזירה לאחור מהמועד המיועד לאירוע. 

ניתן להיעזר בלוח הזמנים הבא:

התנעת ההפקה וגיוס שותפים, קביעת מיקום שווקים מרכזיים (אם יש) - 4-5 חודשים לפני מועד האירוע.• 

התחלת עבודה על גרפיקה ועיצוב קול קורא למוכרים - 3.5-4 חודשים לפני מועד האירוע.• 

פרסום קול קורא למוכרים והתחלת הרשמה - 2.5 חודשים לפני מועד האירוע.• 

סיום הרשמה ותחילת העבודה על הכנת מפה - 1.5 חודשים לפני מועד האירוע.• 

התחלת שיווק ופרסום האירוע - כשלושה שבועות לפני מועד האירוע.• 

שיווק המפה לתושבי העיר - שבועיים לפני מועד האירוע.• 

שליחת שאלון משוב להפקת לקחים - בתוך שבוע ממועד האירוע. יש לאפשר שבוע למילויו והחזרתו. ניתוח השאלון • 

אורך 1-2 ימים. 

ישיבת הפקת לקחים - בתוך שלושה שבועות עד חודש לאחר האירוע.• 

ה י י נ ש ד  י י  ק ו ו 2018ש ינואר 

שבט תשע"ח

נספח 2: הצעה ללוח זמנים עבור אירוע יד שנייה 

(על בסיס ניסיונה של עיריית הרצליה)

2 נספח  



ה י י נ ש ד  י י  ק ו ו 2018ש ינואר 

שבט תשע"ח

3 נספח 

נספח 3: טופס פניה למוכרים וטופס הרשמה 

2017

2016



ה י י נ ש ד  י י  ק ו ו 2018ש ינואר 

שבט תשע"ח

4 נספח 

נספח 4: מפות מודפסות ודיגיטליות 

מפה מודפסת מהאירוע ב-2016 



ה י י נ ש ד  י י  ק ו ו 2018ש ינואר 
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4 נספח 

נספח 4: מפות מודפסות ודיגיטליות (המשך)

מפה דיגיטלית מהאירוע ב-2017 (צילומי מסך) 

תמונות ממפה דיגיטאלית 2017

מידע כללי

רשימת המשתתפים המקושרת למפה



 

נפגשים, מוכרים, קונים ונהנים!
מכירה וקניה יד שניה - הדרך החסכונית והידידותית לסביבה

מכירה בחצר חוזרת ותושבי העיר מוזמנים !

בית קינן  - יום ראשון 17.4.16 בין השעות 16:00 - 20:00.
שוק קח-תן הינו שוק החלפת מוצרים ללא תשלום. מוצרים שלא יילקחו בסוף האירוע יועברו לתרומה לארגוני צדקה.

מכירת פריטי יד-שניה, 17-14 באפריל
מפת העיר עם מיקומי החצרות ניתן יהיה לקבל במתנ"סים, בבתים בהם 

מתקיימת המכירה, ובאתר העירוני   

שוק קח-תן

4 שווקי יד שניה מרכזיים
חפשו את השוק הקרוב אליכם:

יד התשעה
שוק יד שנייה במגרש 

שמאחורי המתנ"ס

נוף ים
שוק יד שנייה

במרכז המסחרי

יום חמישי 14.4.16 בין השעות 16:00 - 20:00

הרצליה הצעירה
שוק יד שנייה

באשכול פיס זאב

ויצמן
שוק יד שנייה
בגינת פינסקר

יום שישי 15.4.16 בין השעות 10:00 - 14:00

הרצליה הצעירה הרצליה הירוקהנווה עמל

מכירה במעל מ-50 חצרות
חפשו את המפה עם מיקומי החצרות

יום שישי 15.4.16 בין השעות 10:00 - 14:00
יום שבת 16.4.16 בין השעות 11:00 - 16:00 

יום חמישי 14.4.16 בין השעות 16:00 - 20:00
יום שישי 15.4.16 בין השעות 10:00 - 14:00 
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נספח 5: דוגמאות פרסום לתושבים

פרסום האירוע ב-2017

פרסום האירוע ב-2016
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נספח 6: תמונות מהאירוע המרכזי בהרצליה - אירוע 2017
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נספח 7: שאלון משוב למשתתפים - דוגמא לשאלון מקוון של עיריית הרצליה 

(צילומי מסך משאלון מקוון)


