
 
 

 פעילות לטובת הסביבה, החברה והקהילה   –שוק תן קח 

אנחנו מזמינים אתכם להקים שוק תן קח שבו אפשר לתת ולקבל דברים שאתם לא רוצים ויכולים להיות בעלי 
לפניכם פירוט של  ערך לאנשים אחרים. השוק מקדם את השימוש החוזר ומתפקד כמקום בו הקהילה מתגבשת.

 המרכיבים הנדרשים להפקת השוק, שכל קבוצת אנשים יכולה לתכנן ולבצע.כל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכיבים חשובים להצלחת האירוע

בחירת מקום מרכזי ונגיש, שיווק ופרסום, אווירה שכונתית מגבשת, מתנדבים להקמת המקום ומפעילי דוכנים, איסוף  

תיקים, תכשיטים, כלי בית, ריהוט לבית ולחצר, מוצרים  עמדת בגדים, צעצועים,  -ומיון החפצים לעמדות, לדוגמא 

 המקנים לאירוע ערך מוסף.   ,נוספים  מוקדי ענייןלבעלי חיים ועוד. אפשר להעשיר האירוע בהפנינג או  

 

 

 



 

 

 לארגון האירוע שלביםלנוחיותכם, להלן פירוט ה

 בחירת מקום  •

 הקמה ועיצוב של המקום  •

 איסוף בגדים וחפצים  •

 תפקידים חלוקת  •

 שיווק ופרסום  •

 העשרת האירוע •

 לו"ז לאירוע •

 

 דברים שיש לתכנן מראש

 החלטות לגבי אופי האירוע .1

יאורגן על ידי   –אחת הכיתות הבוגרות. שוק עירוני יאורגן על ידי  –האירוע: שוק בבית הספר  יוזמת וארגון •

ועד עובדים, יאורגן על ידי  –ועדי הבניינים. שוק במקום העבודה  יאורגן על ידי  –תנועות הנוער. שוק במתנ"ס 

 . ועוד קבוצות עובדים 

 אישורים מהעירייה להקמת השוקיש להשיג  •

 

 בחירת מקום .2
 מקום חלופי במקרה וירד גשם אך חשבו על  מקום אסטרטגי ומרווחבבחרו  •

 מקום עם תשתית נוחה להצבת הדוכנים ותלייה יצירתית בחרו ב •

 

 ים ובגדיםאיסוף חפצ .3
 נקודת איסוף חפצים  •

 פרסום   •

 שינוע החפצים (במידה ונקודת האיסוף שונה ממיקום השוק) •

 

 



 
 

 

 

 

 אביזרים ועזרים שכדאי להכין מראש  -סידור וארגון המקום  .4

 ספסלים וכיסאות •

 בדים שונים לכיסוי משטחים ולהכנת תא מדידה •

 חבלים •

 חוטי מתכת •

 להדק שלטיםחתיכות קרטון שאליהן ניתן יהיה  •

 A4דפי  •

 טושים צבעוניים  •

 שדכן, דבק, נייר דבק •

 מראות •

 ניתן לאסוף בשווקים בסוף היום, לבקש תרומה ממכבסה מקומית, לאסוף קולבים מחברי הקהילה -קולבים  •

 אטבי כביסה •

 ספסלים וכיסאות •

 קהללמחצלות ישיבה  •

 הכנת משטחים לארגון

 שולחנות •

 לפרוש בד ארגזים גדולים הפוכים עליהם ניתן  •

 ארגזים בינוניים שניתן לאגד בהם צעצועים וכו’.  •

 הכנת נקודות תלייה

 מתיחת חבלים בין עצים או עמודים  •

 שימוש בסולם לתליית אביזרים כמו חגורות או צעיפים  •

 הורדת שני חבלים מהתקרה עם מוט ביניהם כמתלה לקולבים •

 

 ידי יצירת הפנינג או אירועים נוספים סביבו-עלניתן להקנות לאירוע ערך מוסף  -העשרת האירוע  .5

 



 
 

 

הזמנת כיתת אמנות או קבוצת אמנים מקומית שתעזור לשדרג את הבגדים, לתקן צעצועים מבד, להכין תיקי  •

 בד מחולצות ישנות. את כל אלה תוכלו למכור במחיר סמלי לצורך תרומה.

 דוכני אוכל של בשלנים מקומיים  •

 

 

 הפעלות לילדים  •

 

 חשובותתוספות  .6

 ס תלמידי בית ספר, עובדי הארגון, ועד הבניינים וכדומה להכנות לאירוע יגיניתן ל •

הדואר האלקטרוני, פייסבוק, הודעות קבוצתיות ובאתר  דרך   , שלחו מידעפוסטרים לקידום האירועתלו  •

  פוסטר גםהאינטרנט של הקהילה. במידה ואתם מתכננים שוק שיהיה פתוח לציבור, מומלץ לפרסם את ה

 הקליקו להורדת הפוסטר >>במקומונים. 

 להעניק לכם מדבקות היתוליות להדביק על המוצרים למכירה בשוק נשמח  •

 תרומות הפריטים הנותרים לעמותות •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2016/11/40365-4_ad.pdf
http://www.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2016/11/40365-4_ad.pdf
http://www.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2016/11/40365-4_ad.pdf


 

 

 לפני האירוע -הפעלת השוק תפקידי 

 פרסום ושיווק

 4מספר מתנדבים:  •

, פרסום ושיווק בכל  הקליקו כאן להורדה>>, מדבקותהדבקת תיאור התפקיד: הדפסת הפוסטרים ותלייתם,  •

 ור האירוע ועבור איסוף החפצים לפני כן. המדיות הדיגיטליות. הפרסום עב

 מתי? שבועיים לפני האירוע (איסוף) | שבוע לפני האירוע (תזכורת לאירוע) •

 

 ומיון איסוף 

 6מספר מתנדבים:  •

תיאור התפקיד: איסוף כל החפצים לשוק בנקודת מפגש שנקבעה מראש, שינוע למקום השוק (במידה ולא  •

 וסידור החפצים. מדובר באותו מקום), מיון  

 מתי? ארבעה ימים לפני האירוע  •

 קנייה ואיסוף עזרים להקמת השוק

 4מספר מתנדבים:  •

חבלים,  –תיאור התפקיד: לקראת האירוע יש צורך להשיג ולקנות את כל מה שישמש להקמה של המתחם  •

 , טושים, קולבים, שולחנות, מחצלות ועוד (לפי הרשימה) A4דפי חוטי מתכת, 

 ני האירוע מתי? שבוע לפ •

 הקמת השוק 

 20מספר מתנדבים:  •

  –מקומות ישיבה, דוכנים לחפצים  –תיאור התפקיד: הפיכת המתחם לשוק על ידי סידור, מיון וארגון השוק   •

 שולחנות, ארגזים, סולם, נקודות תלייה ומתלים, קולבים, מקומות ישיבה נוחים וסידור שולחנות.  

 האירוע  בוקרמתי? ב •

 

 

http://www.good-deeds-day.org.il/wp-content/uploads/2016/11/010.pdf


 

 

 במהלך האירועמשימות 

 מיון וסידור

 10מספר מתנדבים:  •

במהלך האירוע, סדר וארגון עמדות, מתנדב אחד ליד  שמגיעים תיאור התפקיד: פיזור הפריטים הנוספים  •

 עמדת המדידה

 מתי? במהלך כל האירוע •

 

 כניסה

 3מספר מתנדבים:  •

תיאור התפקיד: במידה והוחלט על גביית סכום סמלי לתרומה, יש לארגן קופסה קטנה לאיסוף. כדאי לרוקן   •

 שים את הכסף במקום בטוח. כמו כן לקבל את האנשים שמגיעים עם עוד חפצים אותה מפעם לפעם ול

 , ובמהלך כל האירוע, עד שמפסיקים להגיע 16:00  –מתי? מתחילת האירוע  •

 תרומות הפריטים הנותרים לעמותות

 8מספר מתנדבים:  •

פריטי לבוש  אפשר לתרום לעמותות שאוספות חפצים ושנותרו בסיום השוק, תיאור התפקיד: את הפריטים  •

לטובת אוכלוסיות נזקקות. צרו קשר עם עמותה או ארגון מקומי לפני קיום השוק, ודאגו להעביר את הפריטים 

 לתרומה 

 מתי? בסיום האירוע  •

 

 

 

 

 

 



 
 סיום האירוע

 20מספר מתנדבים:  •

 . תיאור התפקיד: לאסוף, לסדר ולארגן בסוף האירוע ולשנע את החפצים שנותרו לארגון הקולט •

 מתי? עם סיום האירוע  •

 תיעוד האירוע

 3מספר מתנדבים:  •

 תיאור התפקיד: תיעוד וצילום האירוע. את התמונות אפשר להפיץ במדיות השונות. •

 מתי? לאורך כל האירוע  •

 לו"ז מוצע לאירוע

 10:00-16:00הכנות המתחם:  •

 16:00קבלת פנים וכניסה:  •

 19:00סיום האירוע:   •

 

 

 

 

 

 


