
הבעיה

הפתרון

קהל יעד

הצגת הצורך / ייחודיות 

מתחרים
לאיסוף  מיחזורמתקן 

בקבוקי פלסטיק 
מתקני -"קבוצת אלון"

לאיסוף בקבוקי  מיחזור
מהווים חלק  , פלסטיק

חשוב ומרכזי מתהליך  
לטובת  , מיון הפסולת

ההגנה על איכות  
.הסביבה בה אנו חיים

בקבוקים  מיחזורמתקן 
מתקן איסוף בקבוקי  -אל״ה

שתייה גדולים והפקקים  
.שלהם

קוב 4כלוב בקבוקים בנפח 
. לאיסוף בקבוקי משקה

מיחזורמספקים פתרונות 
מתקדמים העומדים בכל  
.התקנים המחמירים בארץ

המוצר שלנו מיועד לכלל  
מתוך סקר . הנופשים בחוף

עלה כי משפחות , שערכנו
. יהיו המשתמשים העיקריים

נפנה לעסקים  , בנוסף
מקומיים הנמצאים בקרבת  

חנויות ורשויות , החוף
.להגנת הסביבה

הייחודיות של המוצר שלנו באה לידי ביטוי 
אלפי . בהשפעתו על הסביבה כולה

מתרחצים משאירים מאחוריהם כמויות  
הבעיה היא , אדירות של פסולת ולכלוך

אנו  . שחלק ניכר מהם מחוץ לפחי האשפה
שואפים לייצר מוטיבציה ולעודד את 

. המתרחצים למחזר ולשמור על הסביבה
מתרחץ שזורק את הפסולת שלו לפח  

: יקבל תמורה מיידית, המחזור שלנו
המוצר תורם לניקיון . הנחות והטבות

:  וכתוצאה מזהוהאוקייאנוסיםהימים 
. חיות ימיות לא יפגעו, אחוזי התיירות יעלו

זהו מוצר בר קיימא העונה על צורכי  
למוצר יש פוטנציאל . ההווה והעתיד

, להעניק חיים של רווחה בטווח הרחוק
.  כלכלית וחברתית, מבחינה סביבתית

פח המחזור נגיש ופשוט להפעלת  , בנוסף
..הסביבה

פח קח הינו פח מחזור ייעודי 
פח קח מזכה . שימוקם בחופי הים

את המשתמש בנקודות בהתאם 
את הנקודות . לכמות הזבל שזרק

המשתמש יכול להמיר להטבות  
.בחוף הים ובחנויות שונות

כמויות אדירות של פסולת מזהמות את 
ונפלטות אל חופי  והאוקייאנוסיםהימים 

מדובר באחת הבעיות . ישראל והעולם
שפוגעת  , האקולוגיות הגדולות בעולם

בחוויית השהות בחוף ובעשרות אלפי  
אין , נכון להיום. בעלי חיים מידי שנה

.פתרון מספק לבעיה זו



, אנשים רבים מרגישים תחושת בדידות
תמיכה חברתית חלשה וכמיהה עזה 

פעולות . להתחברות עם אנשים אחרים
יומיומיות נראות מורכבות ופחות  
אמנם . מהנות כאשר יש מחסור בחברה

בלי  , הבדידות יכולה לפגוע בכולם
,  מגדר או השתייכות חברית, הבדל גיל

אבל המציאות מראה שהבדידות נפוצה 
ישנו קשר . יותר בקרב בני הגיל השלישי

ישיר בין חווית בדידות לבין בעיות 
:  כגון, בריאותיות שיכולות לגרום למוות

נכון  . חרדה ודיכאון, הזדקנות מואצת
. לא ניתן מענה מספק לבעיה זו, להיום

הבעיה

הפתרון

קהל יעד
המוצר שלנו מיועד לקהל יעד 

כיוון שבדידות היא , רחב
. תחושה שכיחה

אנו שואפים להתמקד בקהל  
.בני הגיל השלישי-יעד מסוים

תחושת הבדידות שכיחה יותר 
.אצל בני הגיל השלישי

עלה כי  , מתוך סקר שערכנו
רוב האנשים מעדיפים להיות  

.עם פרטנר מאשר לבדם

הייחודיות של המוצר שלנו באה לידי  
ביטוי בקהילה שהאפליקציה תיצור 

והפסקת ההידרדרות הבריאותית 
קבוצות תמיכה הן . בעקבות בדידות

חלק מהכלים הטובים ביותר 
החברים  . להתמודדות עם משברים

הם אלמנטים שמעשירים , והמשפחה
את נפשו של האדם ומאפשרים לו  

.  להתמודד ולהגיע להישגים
האפליקציה יוצרת מצב שבו כל  

נותן , הצדדים מרוויחים ומרוצים
הבדידות . העזרה יקבל אותה

משפיעה מאוד על המצב הבריאותי 
בעקבות האפליקציה יכולה  , והנפשי

להיווצר חברות שתקל על תחושת  
.הבדידות

הצגת הצורך / ייחודיות 

-עזרה בדרך
אפליקציה שמחברת 
בין צעירים לבני הגיל  
השלישי לטובת סיוע 

נקודתי ליד הבית ומתי 
.שנוח

מתחרים
-Vitalitix

,  פלטפורמה טכנולוגית
המאפשרת לקשישים במצב 

מצוקה ליצור קשר מהיר עם בני  
משפחתם ועם הציבור הרחב 

ויכול  , הנמצא בקרבת מקום
.להושיט יד במקרה הצורך

אפליקציה המקשרת בין אנשים 
הרוצים להתנדב לאלה  

מיועד בעיקר  . שזקוקים לעזרה
לאנשים המעוניינים להתנדב  

.  ולכאלה הזקוקים לסיוע
המטרה העיקרית היא הפחתת 

בדידות על ידי עשיית פעולות  
. יומיות עם אדם נוסף-יום

המתנדב אינו עושה משהו 
, במקום האדם שביקש סיוע

אלא יתלווה אליו או יעשה את 
. איתואותה הפעולה יחד 


