ספריית חפצים קהילתית  -מתווה פעולה

(טולו)

(ספריית צעצועים)

מהי ספריית חפצים?
ספריית חפצים היא מקום המיועד להשאלת ציוד בקרב הקהילה הקרובה ,המקום פועל למען תושבי
השכונה ומתוחזק על ידם.

למה להקים ספרייה כזו?
שיתוף חפצים מאפשר לנו לצמצם צריכה ,להוזיל עלויות והוצאות מיותרות ,להשתמש בדברים שלא ידענו
שיש בסביבתנו ,להכיר שכנים ושכנות מהסביבה הקרובה ולהשרות רוח נתינה ושותפות הדדית

סוגי ספריות חפצים:
ספריית חפצים להשאלת ציוד כבד (לבית ,כלי עבודה ,ציוד לטיולים ,לאירוח ,בידור ,גינון.)...
ספריית חפצים נושאית (ספרים ,פאזלים ,משחקי קופסא ,צעצועים ,בובות).
יכולה להיות גם כספריית חפצים קטנה -מדף ייעודי בלובי של בניין.
ספריית חפצים וירטואלית – קבוצת וואטסאפ או דף פייסבוק המציע שיתוף
ומידע בין התושבים על ציוד שניתן להשאיל.

1

נקודות לתשומת לב – לפני שמקימים ספריה








על המקום להיות מקורה -עונות השנה לא מיטיבות עם החפצים וגורמות לבלאי גדול (המלצה למקם במרכז
מסחרי ,במרכז קהילתי ,בלובי או במחסן של בניין).
החפצים בספרייה יהיו דברים ראויים -לא שבורים ובמצב תקין ובטיחותי!
בטיחות  -מדפי הספרייה צריכים להיות צמודים לקיר ומוברגים היטב.
מומלץ להוסיף שלט ולכתוב עליו שם הספרייה ,מהו הקונספט של הספרייה (זוהי ספרייה שמיועדת להשאלת
חפצים )...וטלפון או פרטי קשר לפרטים נוספים.
מומלץ לעשות סקר צרכים ראשוני לאנשים בקהילה -איילו חפצים הכי נחוצים לדעתם שיהיו להשאלה בשכונה?
בכל אזור זה יכול להיות אחרת.
הקמת ספרייה שכזו מצריכה תחזוקה שותפת -ע"י פעילים שמתחזקים אותה וחשוב מאוד שיהיו מהשכונה ולא
פעילים חיצוניים.
חשוב! ספרייה של ציוד כבד מומלץ לשים בחזקת מרכז קהילתי /בי"ס -למניעת ונדליזם וגנבות ,לחיזוק הפיקוח
והשמירה על הציוד – כדאי גם לקחת פרטי אשראי ,במידת הצורך ,אם הציוד נעלם/שבור/תקול לגבות כסף.

איך מתחילים?


ביצוע סקר בשכונה -מה התושבים היו רוצים שיהיה בספרייה החפצים?



בדיקה האם יש חפצים שתושבי השכונה רוצים למסור במתנה לספרייה  /קניית ציוד יד שנייה /ניתן לבדוק סיוע
בתקציב מטעם גורמים אחרים.



גיבוש רשימה ראשונית של ציוד שיכול לסייע לתושבים ואפשרי להחזקה והשאלה
למשל :ערכה רב פעמית-הכוללת כוסות ,צלחות וסכו"ם ,גגון לרכב לנשיאת חפצים ,כלי עבודה -פטישון,
מקדחה ,ספרים ,צעצועים ,ציוד לטיולים ,ציוד לים ועוד...



העלאת פרטי הציוד הקיים לגוגל-דוקס  -שינוהל על ידי המתנדבים וניתן לצפייה על ידי התושבים.
דוגמא לתוכן טבלה:
קטגוריה (טיול ופנאי ,כלי עבודה ,גינון ,אירוח ,לבית ,בידור ,)...מוצר (מהו הציוד) ,סה"כ (כמה זמינים
בספרייה) ,הערות (מתאר מה הציוד מכיל) ,תמונה של הציוד – מומלץ ,מיקום בספרייה (לסייע בהתמצאות),
ערך כספי של הציוד ,ערך כספי של דמי שימוש ,פרטי המשאיל ,תאריך השאלה ,תאריך החזרה

ספריית חפצים לציוד כבד  -המלצות








מילוי טופס השאלה ובו פרטים אישיים ופרטי כרטיס אשראי למקרה של אובדן /שבירה.
כל ציוד ניתן להשאלה בהתאם למחיר עלותו
לדוגמא :ציוד עד  -₪ 011מושאל ב ,₪ 01-ציוד בין  -₪ 011-011מושאל ב ,₪ 01-ציוד שעולה -₪ 011
מושאל ב ₪ 00-וכן ציוד יוצא דופן שדורש זהירות ואחריות ייתרה מושאל ב.₪ 01-
עלות השאלה מיועדת כדמי שימוש לתחזוקה עתידית ובלאי סביר.
רצ"ב קישור לדוגמא של גוגל דוקס "מהמחסן של אליהו"
התושבים יכולים לראות על פי טבלת הגוגל-דוקס אילו חפצים מושאלים כרגע /מתי יתפנו /פנויים-
יוצרים קשר עם הפעילים באמצעות הודעות אישיות לדף הפייסבוק שלהם ושם מבקשים לשאול את החפצים
בהתאם למידע מהגוגל-דוקס .המידע מוזן ומעודכן בגוגל-דוקס באופן יום-יומי שוטף על ידי פעילי הספרייה.
קביעת זמני פעילות מוגדרים  -המתאימים לפעילי הספרייה ולמקום בו הספרייה ממוקמת.
במידה והמוצר נעלם/נשבר מחייבים את המשאיל דרך המוסד השותף להפעלת הספריה (בית ספר ,מרכז
קהילתי) בהתאם לעלות המוצר ולבלאי .או מציעים למשאיל לרכוש/לתקן את הציוד שניזוק.
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מחסן חפצים לציוד כבד  -דוגמא מהשטח
המחסן של אליהו -בשכונה מקיימת יד אליהו
הוקם מתקציבי "קול קורא" לרשות איכות סביבה וקיימות
בעירייה והמשרד להגנת הסביבה על ידי שלושת חברי שכונה
שיזמו את הרעיון וכיום מתנדבים בתחזוקת המקום.
המחסן קיים משנת  0109ומיועד להשאלת חפצים כבדים בקרב
השכונה ושכונות קרובות שמתקיימת ביניהם מעורבות (ביצרון
ותל חיים) .המחסן פתוח יום אחד בשבוע במשך שעה אחת,
ובשאר השבוע ניתן ליצור עם פעילי הספרייה קשר באמצעות
הודעות לעמוד הפייסבוק של המחסן.
ממוקם במבנה עירוני ,השייך להיכל הספורט של יד אליהו.
תושבי השכונה מוזמנים להיות חלק פעיל ולתרום חפצים במצב
טוב שאינם מעוניינים בהם או מזמנם לתחזוקת המקום.
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ספרית חפצים נושאית (ספרים ,אומנות ,צעצועים – )..דוגמא מהשטח
ספריית חפצים לילדים בבלי
הוקמה בגינת השעשועים של השכונה ,פתוחה לכל ,צמודה ומוברגת לקיר היטב.
הספרייה הייתה מיועדת לתן וקח של ספרים ,פאזלים ,משחקי קופסא ,צעצועים ,בובות.
היא החזיקה שנה משום שלאחר הגשמים מצבה לא היה נראה טוב והחלה להתפורר ,ועל כן מומלץ מקום מקורה.
חשוב חשוב חשוב – בכל העמדה של ספריה במרחב הציבורי להיעזר באנשי המקצוע העירוניים – להבטחת
הבטיחות

ספריית חפצים לספרים

ספריית חפצים שיתופית לגינה
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ספרייה שיתופית בבניין
ציוד משותף שנמצא בחלל משותף בבניין:





מייעדים בבניין אזור מתאים שיתפקד כחלל חפצים משותף.
החלל ישמש כמקום בו השכנים יוכלו להניח ציוד שימושי לשימוש משותף של תושבי הבניינים.
השכנים יכולים להשתתף בסכום שמוחלט עליהם ולרכוש ציוד יחדיו (כסאות ,שולחנות ,מחצלות .)...
ניתן להוסיף גם ערכת צעצועים או משחקיט שיתופי לבניין (ערכת משחקי חברה ענקיים כמו נחשים
ומגלשות ואחרים)  -קישור

ספרייה וירטואלית בבניין או בשכונה
פוסטר "קח תן עם השכן"
המעודד יצירת קשר בין השכנים.
 ניתן לתלות בבניין במקום נגיש לכולם ולכתוב עליו,
כדאי להוסיף עט  -כאן – הקובץ להורדה
 הרחבה אפשרית לרעיון  -לפתוח קבוצת וואטסאפ
משותפת לחפצים יד שנייה בין השכנים.

דוגמאות נוספות בעיר:
המחסן של טולו – מגיד
ספריית תל וקח העירונית בפלורנטין
מחסן בית הספר הגליל -בשכונת התקווה
נספחים:
טופס השאלה לדוגמא
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