"קפה תיקונים" – מידע למארגנים
קפה תיקונים הינו הפנינג קיימות המשלב מתנדבים מוכשרים בתחומים שונים עם תושבים המגיעים לתקן
חפצים מגוונים כגון:
 תיקוני אופניים בגדים מכשירי חשמל (על סוללות) רהיטים קטנים צעצועים תכשיטים תיקונים כלליים.אירועים של קפה תיקונים החלו את דרכם בהולנד ,שם תפסו תאוצה בכל העולם ,במטרה להנגיש אופציה
אמתית לתיקון כחלק מאורח החיים (ולא כאירוע חד פעמי מזדמן) ובכך לעודד צרכנות אחראית ,חשיבה
מקיימת והפחתת פסולת.
אירועי תיקונים מאפשרים מפגשים ואינטראקציות בין תושבים המייצרים לכידות חברתית.
אירועים כאלו כדאי שישלבו בהם את העסקים המקומיים ,ובעיקר אלו מ"הקומה השנייה" ,כדרך לחשוף אותם
לקהל בשכונה ובכך לעודד אינטראקציות בין תושבים לעסקים ובין עסקים לעסקים.
באירועים של קפה תיקונים ניתן לשלב פעילויות נוספות העוסקות בקיימות וצריכה ,כגון סדנאות ( DIYסדנה
לתיקון אופניים או להכנת תיקים מגופיות) ,הצגות  /הרצאות מתחום הקיימות ועוד.

הנחיות כלליות לארגון "קפה תיקונים":
מיקום –
נראה שאירועי תיקונים מוצלחים יותר יהיו במסגרות שכונתיות-קהילתיות ופחות כאירוע עירוני.
תושבים פעילים –
מומלץ לגייס תושבים פעילים מתוך הקהילה להתנדבות בעמדות התיקונים /בארגון  /בפרסום האירוע .
לוח זמנים –
כדאי לייצר אירועים קבועים ,מבחינת תאריכים (כמו חמישי ראשון בכל חודש) ,כך שקיומם של אירועים מסוג זה
יהיה ידוע מראש לתושבים ובכך הם ישמרו חפצים לקראת האירוע הקרוב.
תיקוני אופניים פופולריים מאוד בתקופת חגי תשרי.
(תואם גם את הפעילות העירונית סביב היום הבינלאומי ללא מכוניות המתקיים ב.)///2 -
פרסום –
מומלץ להשתמש בכמה שיותר אמצעי פרסום כגון פייסבוק ,וואטסאפים שכונתיים ,פוסטרים שייתלו באזור,
פרסום בבתי הספר והגנים.
גיוס מתנדבים –
כדאי להתחיל לגייס מתנדבים כחודש לפני האירוע ,לכל היותר.
 .1כדאי לשלב מתקנים פנסיונרים עם מיומנויות תיקון שונות ובכך גם לקדם את מעורבותם בקהילה.
 ./לרשות לאיכות סביבה וקיימות יש "נבחרת תיקונים עירונית" בה כבר רשומים כעשרים מתקנים
מתנדבים אליהם ניתן לפנות במידת הצורך כגיבוי.
 .3לרשות לאיכות סביבה וקיימות יש פוסטר מעוצב ונוסח מוצע לפוסט גיוס מתנדבים
דרכים לגיוס מתנדבים:
 פנייה למרכזים לתושבים וותיקים פנייה למרכזים קהילתיים פנייה ישירה לעסקים המקומיים לתלות דף רישום למתנדבים חדשים שיהיה מונח באופן בולט בכל אירועי התיקונים. פנייה למרחבי עבודה כמו  TAMIומגה בית – תיקון מחשבים וטלפונים חינם וכו....המלצות לעיצוב החלל –
 מוסיקת רקע ואווירת הפנינג במהלך האירוע ,כולל פינות ישיבה.
 כדאי שכל התיקונים יהיו בחלל אחד ,לא ליצור הפרדה.
 את האופניים כדאי לתקן בחוץ או בקומת קרקע
 תליית שילוט מכוון לעמדות ושילוט לכל עמדה .השילוט המעוצב נמצא ברשות לאיכות הסביבה.
 תליית דף רישום תור לעמדה  +דף רישום מתעניינים להצטרף לנבחרת המתקנים ו/או לאירועי קיימות
אחרים.

כיבוד -
קפה תיקונים נולד מתוך הרעיון שבמהלך התיקון יכולים המגיעים לשבת ולשתות קפה ולהכיר זה את זה.
כדאי להציע קפה /תה /שתייה קלה /שייקים וכיבוד כגון ארטיקים ,מלבי ,עוגות ועוגיות/פירות וכו
באירועים עירוניים חל איסור על ממכר של אלכוהול
המלצה ליצור קשר עם עסק מקומי (עדיפות לבעל תו עירוני ירוק) לצורך הכיבוד
הנגשה –
חשוב שהמקום יהיה מונגש עבור מבקרים ועבור הציוד הכבד של המתנדבים.
ציוד –
 .1ביצירת הקשר עם המתנדבים כדאי לבדוק עם איזה ציוד הם מתכוונים להגיע ומה להערכתם חסר להם.
 ./כדאי לשלוח גיליון אקסל פתוח לעריכה לכל המתנדבים על מנת שימלאו את הציוד הקיים והחסר.
רצ"ב דוגמא בנספח.
 .3על מנת להיערך מראש ,מומלץ לצרף גוגל פורמס לפוסט המפרסם את דבר האירוע בפייסבוק ,כך
שאנשים ימלאו את הפרטים שלהם ואילו חפצים הם מעוניינים להביא איתם.
לקראת האירוע ,איש הקשר מצוות המארגנים יוכל לצלצל לנרשמים לבדוק איתם מה בדיוק צריך לתקן
ולהעביר את המידע למתקנים.
 .4כדאי שבכל מרכז המארח אירועי תיקונים יהיה מקום ובו מאוחסן ציוד קבוע משלו.
מתנדבים –
 .1ביטוח והסמכה –
מבחינת ביטוח המתנדבים אינם חייבים להיות בעלי הסמכה מקצועית ,למעט במקצועות האלקטרוניקה.
לפני תחילת ההתנדבות ,כל מתקן יחתום על טופס ביטוח קבוצתי של העירייה אשר מבטח אותם בגין
חבלה העלולה להיגרם להם במהלך האירוע.
 ./שמירה על קשר –
כדאי שכל מארח אירועי תיקונים ישמור על קשר רציף עם המתקנים הרלוונטיים לאזור ויצור לעצמו את
נבחרת המתקנים המקומית שלו.
לצורלך גיבוש הצוות כצוות מקומי  -כדאי לייצר מפגשים מגבשים להוקרת תודה עבור כלל המתנדבים,
כולל הכשרות/הרצאות וכו
אנו ממליצים שלכל מתקן/ת מתנדב/ת תחולק חולצה במתנה של "נבחרת המתקנים".
הרשות לאיכות הסביבה הפיקה חולצות ממותגות לטובת העניין.
"נבחרת התיקונים של תל אביב-יפו"  -קבוצת המתנדבים שכבר גויסה לעניין על ידי הרשות לאיכות
סביבה וקיימות ,ישמחו לסייע באיוש עמדות שונות בהתאם לכישוריהם ,במידת הצורך ,בנוסף למתקנים
מתוך הקהילה המקומית.

עסקים בשכונה –
כחלק מתפיסת הקיימות ,אנו רוצים לאפשר לעודד ולהנגיש שימוש בעסקים מקומיים.
אנו רואים באירועי קפה תיקונים פלטפורמה מסייעת לנושא זה.
בכדי לעודד את הקהילה להשתמש בשירותיהם של העסקים המקומיים ,אנו ממליצים להיפגש עם בעלי העסקים
ולהציע להם להיות שותפים לאירוע ,כמתנדבים ,ספקים של ציוד נדרש ,פרסום ועוד..
חשוב להסביר את הרציונל העומד מאחורי אירועי התיקונים (קיימות ,קידום עסקים מקומיים ויצירת קהילה
מגובשת).
ההתנדבות תהווה פלטפורמה לקידום העסק שלהם (ניתן לתייג את בית העסק בפרסומים השונים) ויש לבחון
את האפשרות לרכוש מהם ישירות את הציוד החסר והמתכלה לאירוע עצמו.
כדאי למפות את העסקים המקומיים הרלוונטיים וללכת אליהם בשעות שאין בהן עומס ,על מנת לרתום אותם
ליוזמה.
הרחבת פעילות –
 .1לאחר צבירת ציוד מספיק ,יוכל המרכז להקים "ספריית חפצים" ,הכולל כלי עבודה שימושיים ,ממנו
תושבים יוכלו לשאול ציוד באופן שגרתי.
 ./הקמת "ניידת תיקונים נודדת" שתגיע ממרכז למרכז באירועי התיקונים ,מאוישת במתקנים ובכלי עבודה.
 .3המתקנים הביעו עניין להקים "נבחרת מתקנים עד הבית" עבור קשישים ובעלי מוגבלויות.
כיצד יכולה הרשות לאיכות סביבה וקיימות לסייע בהפקת "קפה תיקונים"?
ייעוץ הכוונה וליווי מקצועי
עזרה בהפקה של האירוע הראשון מתוך הידע והמשאבים הקיימים לרשות
פרסום באתר תל אביב יפו הירוקה ובדיגיתל
מיתוג – עיצובים גרפיים ,שילוט לעמדות ,חולצות של נבחרת המתקנים
מתנדבים לגיבוי
חיבור לספקים של כלים קב פעמיים או לקשר עם עסקים בעלי תו עירוני ירוק
-

 - TO DO LISTרשימת משימות לארגון אירועי "קפה תיקונים" :
.1

אם מדובר באירוע ראשון ,כדאי לקיים פגישה מקדימה של הרשות עם הצוות המארח וסיור מקדים
בחלל שבו יתקיים האירוע.

./

גיוס מתנדבים מתוך הקהילה – כמפורט למעלה ,פנייה הן לגיוס מתקנים לעמדות והן תושבים
שיקדמו ויסייעו בהכנות לקראת ובמהלך האירוע עצמו.

.3

יצירת קשר עם המתנדבים הרלוונטיים לאזור מתוך "נבחרת המתקנים" ,במידה הצורך.

.4

שיבוץ לעמדות – חלוקת תפקידים על פי הכישורים המתאימים.

.5

בדיקת ציוד קיים – לבדוק מה כל מתנדב/ת מביא ומה חסר לו לצורך התיקונים בכל עמדה.

.6

רכישת הציוד החסר ואחסנתו במרכז המארח.

.7

לקראת האירוע לוודא הגעה סופית עם כל המתנדבים.

.8

לדאוג לכיבוד ושתייה ולכלים רב פעמיים( .עדיפות לכיבוד מעסק מקומי בעל תו עירוני ירוק)

.2

רצוי לקיים מפגש הכנה ותיאום ציפיות עם המתנדבים הרלוונטיים ,להסביר על קיימות בכלל ועל
האירוע בפרט .מוצע כי מפגש ההכנה יתקיים כשבועיים לפני האירוע עצמו.

.11

החתמת המתנדבים על טופסי ביטוח קבוצתי במפגש ההכנה או ביום האירוע.

ביום האירוע עצמו:
.1
./
.3
.4
.5
.6

עיצוב המקום – יש להעמיד שולחנות יציבים על פי החלוקה לעמדות
לתלות שילוט מכוון – השילוט נמצא ברשות לאיכות הסביבה
כדאי להניח לצד כל עמדה:
דפי רישום למתנדבים חדשים לנבחרת המתקנים.
דפי רישום לעמדות (עם פירוט שם מלא והחפץ שהביאו לתקן)  +הבהרה כי אין אחריות לתיקון
המוצר.
דפי רישום לתושבים המתעניינים באירועי קיימות באופן כללי ,אם ברצונכם לייצר קבוצת מתעניינים
מסוג זה.
כדאי לתלות מדבקה עם שם לכל משתתף מצוות המתקנים
תמונות – לתאם עם צלם או לצלם עצמאית לשם פרסום האירועים
מוסיקה ועיצוב המרחב  -יצירת חלל נעים וחוויה של הפנינג

הרחבת פעילות –
 .1לאחר צבירת ציוד מספיק ,יוכל המרכז להקים "ספריית חפצים" ,כולל כלי עבודה גדולים יותר ,ממנו
תושבים יוכלו לשאול ציוד באופן שגרתי.
 ./ניתן להקים ניידת תיקונים נודדת ,שתגיע לכל מרכז קהילתי בו נערך "קפה תיקונים" ,מאוישת במתקנים
ובכלי עבודה.
 .3המתקנים הביעו עניין להקים "נבחרת מתקנים עד הבית" עבור קשישים ובעלי מוגבלויות.

נספח א' – הצעה לנוסח פוסט לגיוס מתנדבים:
קפה תיקונים הנו אירוע חברתי שמח בו נפגשים אנשים ,חפצים מקולקלים ,ומתנדבים מוכשרים,
על מנת לעודד צרכנות אחראית ,הפחתת הפסולת ואורח חיים עירוני מקיים.
בעמדות התיקונים יהיו תיקוני בגדים ,רהיטים קטנים  ,מוצרי חשמל (על סוללות בלבד) ,תיקוני אופניים וכן
תיקונים כלליים לחפצים מגוונים .
אנחנו מזמינים אתכם ,אנשי הקהילה ועסקים מקומיים ,להתנדב כמתקנים בעמדות השונות ,או לקחת חלק
בארגון והפצת האירוע .
אם יש לכם כישרון לתיקונים ,חדוות נתינה ואהבה לסביבה ,צרו איתנו קשר.
האירוע יתקיים ב.....
נספח ב' – רשימת ציוד וקישור לגיליון אקסל:
תיקוני בגדים:
מכונת תפירה ואוברלוק.
חוטים בשלל צבעים
מחטים
גומי
רוכסן
מספריים
כפתורים
שאריות בדים
דבק בד
דבק מהיר סופר-גלו
גומי-פליי בכמה צבעים
שאריות בד
רוכסנים
חומר מילוי הוליפייבר לתיקון צעצועי בד
אופניים ותיקונים כלליים:
דלי
דבק אפוקסי (פלסטלינה)
פנימיות אופניים
כבלי בלמים  +רפידות.
שמן WD40
משאבה (חזקה)
מפתח שרשראות
מקדחה
מברגה
דרמל
כלי עבודה ידניים

מלחם  +בדיל
קליבות,
מקצוע+מפסלות
נגרות:
דבק עץ
מסמרים
ברגי עץ
דבק חם (אקדח  +נרות דבק)
נייר זכוכית
אקדח סיכות
ברגים בגדלים שונים
פטיש
צבע לקה שקוף
מברשת צביעה
כללי:
דבק אפוקסי נוזלי  /יחידות AB50
סטיקים לדבק חם  5יחידות
כפפות חד פעמיות מארז
מקלות דבק חם
סיכות לאקדח סיכות ()kangaro 24/8 1mm
מסקנטייפ.
זויתנים קטנים (מתכת  /פלסטיק)
ברגי עץ אורך 16מ"מ ,ברגי עץ אורך 51-+מ"מ
דיבלים מעץ
נייר זכוכית
דבק חם  +אקדח
שנאי עם מתאם לשקע מצית לרכב
ג'קסור ומברגה חשמלית
סופרשבע וWD40
כפפות L / XL
מסרק למריחת דבק מגע,
סוללה רזרבית למברגה  +סט ביטים למברגה
סכין יפני
מקדחה
מברגה
מפצל חשמלי
כבל מאריך
מלחם
כאבלים למחשבים

