קצת עלינו
אנחנו תלמידות מכיתה ט ,1בביה"ס ריגלר בנתניה
אנחנו משתתפות בקורס פרימיום תעשיידע שבו לומדים כיצד ליזום מוצרים העוזרים
לזולת.
את הקורס ליוותה חברת נטפים ,שהיא חברה ההולכת יד ביד עם החקלאים בישראל
ומלווה אותם בפתרונות השקיה שונים ובנושאים שונים הקשורים לחקלאות.

ובעיקר ליווה אותנו אמנון רביב מחברת נטפים.
הדריכה אותנו הודיה בראל וליוותה המורה חגית שפירא
.

הצוות

הבעיה
בזמן שחשבנו על נושא לקורס שלנו והמצאה שנמציא ,נחשפנו לבעיה שמטרידה המון אנשים -זריקת מזון
בריא וטוב.

ראינו שנזרק אוכל ביתי ,אוכל של מסעדות ,מלונות וכו' ואפילו חקלאים שמגדלים ירקות ופירות לפעמים
נאלצים לזרוק חלק מהתוצרת שלהם
לכן חיפשנו פתרון לבעיה הזו
בנוסף ,חשבנו על כך שיש משפחות שחיות במצוקה כלכלית שלא מאפשרת להם לקנות אוכל בכמות הרצויה

תכנית עסקית

הפתרון Free-zer
החזון שלנו הוא שלא ייזרק אוכל לפח ,על

מקרר סביבתי-

שמטרתו העברת מזון

מנת למנוע בל תשחית.

הערכים שמובילים

השאיפה שלנו היא שאוכל לא ייזרק ושלא

יהיו אנשים רעבים.

עזרה בין אדם לחברו

טוב ובריא שאינו נמכר
למשפחות קשות יום

אותנו :התחשבות באחר

אנשים עם קושי כלכלי יוכלו לקחת אוכל

בחינם וככה לחסוך כסף

סובלנות כלפי האחר
וכלפי הזולת

המיזם תורם לזולת בכך שהרעיון עוזר

הדדית בין אדם לחברו ועזרה לזולת

.
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סקר שוק
• ערכנו סקר שוק על מנת לברר האם אנשים חושבים כי רעיון המקרר הוא
נוח לשימוש בציבור והאם לדעתם הרעיון שלנו הוא רעיון טוב.

• רצינו לבדוק מי האוכלוסייה שהכי צריכה את המוצר ,האם המוצר יעיל ויכול
לעזור למשפחות קשות יום ,האם אנשים ישתמשו במוצר שלנו

• ענו על הסקר  23משיבים
• להלן התוצאות:

תכנית עסקית

ניתן לראות כי המשיבים לסקר חושבים שהרעיון שלנו יכול
להיות שימושי ויעיל ומכך אפשר לראות כי אנשים זקוקים
להמצאה זו!
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מכאן ניתן לראות שיש חילוקי דעות בין
המשיבים

לסקר

בנושא

התשלום

לארוחות במקרר.
חלק מהמשיבים חושבים כי יש צורך

לגבות תשלום וחלק חושבים שלא.
צריך לחשוב כיצד להתמודד עם חוסר
אחידות הדעות בנושא זה
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מודל swot
•
•
•
•

איומים
המוצר לא יגרום לנו
להרוויח כסף
אנשים לא ישתמשו
במוצר
התחזוקה של המוצר לא
תהיה טובה
לא יהיה מספיק אוכל
לכל מי שירצה ויצטרך

t

•
•
•

•
•

הזדמנויות
להגדיל את ההכנסות
לעסקים
להקטין את כמות
האוכל שנזרק
להקטין את כמות
האנשים הרעבים
שיפור המצב הכלכלי
של אנשים מסוימים
טיפול ותחזוקה בעזרת
בני נוער במחויבות
אישית

o

חולשות
• רווח נמוך
• חוסר אנונימיות
• יכול לגרום לבעיות
ניקיון ועומס במסעדה

w

חוזקות
• מסייע לאנשים שאין
להם יכולת לקנות אוכל
• מוצר שיכול לגרום
לפחות בושה לאנשים
לקחת אוכל מאשר אדם
שיביא להם את זה
הביתה
• מוצר זה יכול לקדם
מקומות שהשתתפו
בפרויקט

s
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מודל עסקי
• המוצר שלנו הוא מוצר ללא מטרת רווח.
• הוא מתבסס על תרומות של מסעדות ובתי עסק אחרים שיתרמו מזון
• בנוסף ,נאסוף תרומות על מנת לתחזק את המקררים
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הצדדים הטכניים
תרומות למקרר-
ליד המקררים תהיה מונחת קופה שאפשר להניח בה כסף כדי לעזור לתחזק את המקרר וכן לתרום כסף לאוכל

לקיחת מזון מהמקרר
מי שימצא זכאי על ידי הרווחה לארוחות ומזון יקבל תלושים עם קוד לאפליקציה על פי הכמות לה הוא זכאי,
יש לקוחות שיצטרכו לשלם סכום סמלי ויש כאלו שיקבלו את הארוחות בחינם.
כל מי שרוצה להתחבר לאפליקציה רושם את תעודת זהות שלו וזה ישר פונה לרווחה והרווחה בודקת ומודיעה לנו
אם האדם זכאי לארוחות או לא.
אדם הרוצה להשתמש במקרר או באפליקציה ואינו רשום ברווחה כותב מכתב למנהלי פרי-זר ויקבל תשובה מידית
לאחר  48שעות
הבאת המזון למקרר
מתנדבים העושים מחוייבות אישית ילכו לכל מיני מסעדות ברחבי העיר ויאספו אוכל למקרר
מתנדבים שלוקחים את התרומות הולכים לקנות מצרכים ומכינים כריכים שונים
חקלאים שנשארים להם עודפי ירקות ופירות ,יכולים להכניס אותם למקררים

הצגת האבטיפוס

אסטרטגיה שיווקית
פרסום לבעלי מסעדות:
נוציא קמפיין לרשתות החברתיות וליוטיוב -שיפנה לבעלי מסעדות\מאפיות שיעודד אותם
לקחת מקרר כזה ולמלא אותו בסוף כל יום
נסביר שהשימוש במקרר מונע זריקת אוכל
נפרסם את המסעדות שלוקחות חלק בפרויקט והם יזכו בפרסום תמורת השותפות
פרסום ללקוחות:
בעזרת קמפיין ברשתות החברתיות
בעזרת פרסום ברווחה ובעמותות שמסייעות לנזקקים
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"אנחנו מתקיימים ממה שאנחנו מקבלים
אבל אנחנו חיים ממה שאנחנו נותנים"
{וינסטון צרציל]

הייתם רוצים גם לתרום לקהילה וגם לקבל פרסום למסעדה

שלכם?
אז זה הפרויקט בשבילכם !

מקרר קהילתי שישמש כמקור אוכל זול וטוב לאנשים חסרי יכולת
המסעדות המשתתפות בפרויקט יזכו לפרסום במקומות רבים
לפרטים ניתן לפנות לfree-zer

אב טיפוס לאפליקציה
שתופעל במקררים

אב טיפוס

תודה על ההקשבה!
שאלות?

זמן לשאלות

