חושבים
כלכלית על
אתגרים
חברתיים
בנק פתרונות ומודלים משני
מציאות המבוססים על חשיבה
כלכלית חברתית

2022

greatmindz

 GREAT MINDZמפתחים מודלים ,פתרונות ומיזמים מבוססי חשיבה כלכלית חברתית.
המודל הייחודי שלנו מושתת על עבודה עם שותפים מקצועיים ,צוותי מחקר,
טכנולוגיה ועיצוב ומציע גישה חדשנית ,כלכלית ,יישומית להתמודדות עם אתגרים
חברתיים בוערים.
המודלים שלנו ,סקיילבילים ,האימפקט שלהם מדיד ואפקטיבי ,הם נבחנו בשטח
והיתכנותם מוכחת .כל מודל מכיל קונספט מבוסס ניתוח ומחקרי שוק ,מנוע פיננסי,
מודל אימפקט ,מבחן שוק ותכנית הוצאה לפועל.
מרביתם מיושמים בימים אלה בעמותות ,ערים וגופים עסקיים ,חלקם מובלים על
ידינו ושותפינו לעשייה וחלקם זמינים ליישום על ידי מחזיקי עניין בזירה החברתית,
העסקית וציבורית.

תהליך העבודה שלנו:

שילוב קהלי יעד
ומחזיקי עניין בתהליך
פיתוח המודל

מחקר
ולמידה

פיתוח פתרונות
בחדשנות כלכלית
חברתית

הפקת MVP
לבחינת ישימות

הפקת TOOLKIT
ליישום והטמעה

לפרטים נוספים אודות המודלים הקיימים ובניית מודלים חדשים ,פנו אלינו.

בהתאם ליעדים של אתגרי  SDGשל האו''ם

קידום
אוכלוסיות
האתגר

המודל שפותח

מניעת נשירת
נוער במצבי
סיכון ממסגרות
חינוכיות

קיר טיפוס נייד

המאפשר למשתתפים לחוות הצלחה
ותחושת מסוגלות ובטחון באמצעות
תוכנית אימונים סדורה המשלבת למידה
פרטנית וקבוצתית
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
על"ם ועריית תל-אביב

האתגר

המודל שפותח

צמצום פער
בין דורי בקרב
עולים ותיקים
ובני משפחתם

טיולים מונחים במודל תחרות
עירונית 

במסגרתו בני המשפחה משתפים
פעולה סביב אתגרים וחידות במרחב
הפיזי העירוני בהנחייה של צעירים
אשר הוכשרו להדרכה בשיתוף
הגורמים העירוניים
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עריית ראשל”צ

האתגר

המודל שפותח

שילוב מיטבי של
צעירים מהקהילה
האתיופית
בחברה ובמקומות
העבודה

קבוצות כושר גופני



המונחות על ידי מאמן מקצועי שבה
יועסקו הצעירים כמנחי משנה .הצעירים
ידריכו גם באופן פרטני ובכך ירכשו ניסיון
ויעמיקו את הידע והיכולות שלהם במטרה
להתקדם לכדי מדריך ראשי.
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת טספצ'ן ומגדל חברה לביטוח
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בהתאם ליעדים של אתגרי  SDGשל האו''ם

קידום
אוכלוסיות
האתגר

המודל שפותח

צמצום הטמנת
פסולת רטובה
תוך קידום
עסקים מקומיים
ואוכלוסיות
מוחלשות

מכירת הזרים לזוגות מתחתנים
במחיר אטרקטיבי ממחירי השוק

איסוף זרי פרחים מאולמות וגני אירועים
בעיר ,טיפוחם ושזירתם לכדי זרים רעננים,
באמצעות אוכלוסיות מודרות
בשיתוף משתלות פרטיות לצד תרומת זרים
לבתי אבות ומסגרות שיקומיות עירוניות
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עריית ראשון-לציון

האתגר

קידום שיתופי
פעולה אומנותיים
בין ישראלים לבין
פליטים בדרום
ת"א

המודל שפותח

חברת הפקות לאמנים ולהקות
המשלבות יוצרים ישראלים ואוכלוסיית
מבקשי המקלט .צמצום דעות קדומות
והובלה לקבלת האחר

שותף מקצועי לפיתוח המודל:
אברמס הוסטל

האתגר

המודל שפותח

הגדלת היקף
הבילוי של אנשים
עם מגבלה,
בבתי קפה ,ברים
ומסעדות

פלטפורמת נגישות דיגיטלית

המשקפת ומדרגת בזמן אמת את רמת
הנגישות האמיתית של מקום הבילוי,
תוך שיקוף חוות דעת מבקרים ,תמונות
בזמן אמת וסיוע למקום הבילוי לשפר את
רמת והיקף ההנגשה וזאת בכדי לאפשר
הפגת הבדידות בקרב אנשים בעלי מגבלה
ולאפשר אורח חיים נורמטיבי
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת בית הגלגלים
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בהתאם ליעדים של אתגרי  SDGשל האו''ם

קידום
אוכלוסיות
האתגר

המודל שפותח

שילוב צעירים
בעלי צרכים
מיוחדים בשוק
העבודה בתנאי
השוק חופשי

קייטנות אוגוסט במקום
העבודה

המודרכות על ידי צוות מקצועי
מנוסה המשלב את צעירי המיזם

שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת השמיים הם הגבול

האתגר

המודל שפותח

הגדלת היקף
פעילות חוץ ביתית
של אנשים בגיל
השלישי ואנשים
עם מגבלה

מוניות חברתיות הידידותיות
לקהל היעד

במודל זה הנהגים זוכים להכשרה
מקצועית ,להגדלת ההכנסה ויצירת
הסעים קבועים והנוסעים שנמנעו עד
כה משירות לקוי  -זוכים לשירות מצויין

שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת קו לחיים וחברת GETT

האתגר

המודל שפותח

שיפור תהליכי
השיקום ושילוב
בתעסוקה
למבוגרים בעלי
צרכים מיוחדים
בעזרת כלי
הסטוריטלינג

הכשרת מוטבי עמותות
כדוברים רישמיים

פיתוח כלי שיווקי חדשני המציג
את פעילות הארגון דרך החוויה
האותנטית של מקבל השירות
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת הסיפור שלי
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בהתאם ליעדים של אתגרי  SDGשל האו''ם

קידום
אוכלוסיות
האתגר

המודל שפותח

צמצום הסיכון
לנשירה ממסגרות
חינוך ,שימוש
בסמים ואלכוהול
ואלימות פיזית
ומילולית במשפחות
המקבלות סיוע
ממחלקות רווחה

תוצר תאטרוני ייחודי לכל
משפחה

פיתוח תהליך טיפולי שיקומי באמצעות
כלים מעולם הדרמה תרפיה וטיפול באמנות
התהליך מלווה ע"י במאי תיאטרון קהילתי,
מנחי הורים שעברו הכשרה ייעודית ושת"פ
צמוד עם גורמי הרווחה ומשלב בין הנחייה
ועשייה פרונטלית לבין אמצעים מקוונים
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
חברת תיאטרלי ועיריית ת"א

האתגר

המודל שפותח

מינוף שיתופי
פעולה עסקיים
ועידוד כלכלי
לחברי הקהילה
המעורבת

מרקט פלייס לחברי הקהילה

פיתוח מערכת דיגיטלית המאפשרת
פרסום מתוך הקהילה און ליין ואוף ליין,
רכישת מוצרים ושירותים ,קבוצות רכישה
המגובשות סביב שירותי ומוצרי ליבה וחיבור
לספקים חיצוניים במחירים אטרקטיביים
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת בוסתן בני אברהם

האתגר

המודל שפותח

יצירת איתנות
כלכלית לעסקים
קטנים בקהילות

קו אשראי ותזרים חיובי

מודל כלכלי קהילתי חדשני המייצר קו
אשראי ותזרים חיובי לעסקים קטנים בזכות
תשלום מוקדם של לקוחות קבועים בקהילה
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
Community Credit
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בהתאם ליעדים של אתגרי  SDGשל האו''ם

Well
Being
האתגר

המודל שפותח

הגדלת ההיענות
וההתמדה של
בני נוער הסובלים
מסיסטיק -
פיברוזיס לטיפול
רפואי נשימתי

תכניות פעילות גופנית
מותאמות לצעירים

במסגרת המיזם ,תפיק העמותה תכניות
פעילות גופנית בתכנון מדוייק ומותאם
עם הצעירות והצעירים בהתאמה לתחומי
החיים והעניין שלהם ותעקוב אחרי
השפעתן לאורך טווח.
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת  CFישראל

האתגר

המודל שפותח

סיוע למחלימות
מסרטן השד החוות
משבר אישי בשנה
הראשונה לחזרה
למסלול חיים
נורמטיבי

תכנית אימון וליווי
המותאמת להתמודדות עם
האתגרים המרכזיים 

בתחומי תעסוקה ,זוגיות ומצב כלכלי
ונפשי בעזרת חיבור למחלימות ותיקות
ומנוסות אשר עברו הכשרה מקצועית
לנושא
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
קהילת גמאני

האתגר

המודל שפותח

צמצום שעות
יקרות של חולים
ובני לוויתם בזמן
ההמתנה במחלקות
המטולוגיות
ואונקולוגיות

חללי עבודה משותפים
בבתי החולים 

לניצול אפקטיבי של זמן ההמתנה
לטובת פעילות מקצועית ,העשרה
וזמן עבודה אשר יעניקו מקום שקט,
רגוע לעבודה או מנוחה
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת אמ"ן
בשיתוף :עריית ראשל”צ

All Rights Reserved to Great Mindz 2021

בהתאם ליעדים של אתגרי  SDGשל האו''ם

Well
Being
האתגר

נשירת
מניעת
צמצום אחוז
במצבי
נוער
בטראומה
הלוקות
ממסגרות
סיכון
רגשית
ופגיעה
חינוכיות
חוויה
לאור
רפואית שלילית
בתקופת ההריון
ובזמן הלידה

המודל שפותח

ערכת מידע לזכויות ותמיכה
לתקופת ההריון והלידה

המנגישה מידע באופן מיטבי ומספקת
הבנה ושליטה בסיטואציה .המידע
המוגש בקופסא יספק תוכן ואינפורמציה
אודות כל שליש בהריון ואודות הלידה
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת נשים קוראות ללדת

האתגר

המודל שפותח

מניעת תופעת
"גירושים מכוערים"
וצמצום הפגיעה
הרגשית של ילדי
המשפחה בתוך
תהליך הפרידה

תכנית אומנות לחימה

המשלבת טיפול רגשי לילדים במקביל
להליך גישור מקצועי להורים בזמן
האימון של ילדיהם ,זאת בשיתוף
עסקים מקומיים ושירותי שי"ל ושפ"ע
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עיריית ראשל"צ

האתגר

המודל שפותח

סיוע לתהליך
פרידה אינטימי
בין חולים
סופניים לבני
משפחתם

תכנון מסע אחרון משותף
לבני המשפחה

כל זאת באמצעים דיגיטליים
ובהתאמה מושלמת לנוחות ,אופי
ותנאי המשפחה
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת גישה לחיים
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בהתאם ליעדים של אתגרי  SDGשל האו''ם

Well
Being
האתגר

המודל שפותח

אבחון והתראה
לסיכון בהפרעת
אכילה בקרב בני
נוער המוגדרים
כאוכלוסיית
סיכון בנושא

משקל חכם המתריע להורים על
היקפי שימוש חריגים

תופעה המצביעה מחקרית על סיכון לדימוי
גוף שלילי ותחילת ההפרעה ותהליך ליווי,
הסברה ותמיכה להורים במטרה לזיהוי
מוקדם של הסיכון ולאפשר להם להערך
בהתאם למניעתו
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
קופת חולים מכבי

האתגר

המודל שפותח

צמצום הסיכון
למשבר כלכלי
ומשפחתי בקרב
הורים לילדים
עם אתגרי קשב

קורס דיגיטלי שיהפוך את
ההורים למנהלי הטיפול של
ילדיהם 

ההורה כמוקד הכוח בתהליך -היכרות עם
כל סוגי האבחונים והטיפולים ,הזכויות,
ההשלכות ,לימוד קריטריונים להתקדמות
הילד וכל זאת במטרה לתכנן ולפתח תכנית
התמודדות משפחתית עם הלקות המיטיבה
עם הילדים ,האחים ,אחיות והמצב הכלכלי
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת קוים ומחשבות

האתגר

המודל שפותח

שיקום ושיפור
איכות חיי
הנפגעים משבץ
מוחי ובני
משפחותיהם

מערכת מקוונת מותאמת
אישית לאנשים מקבוצות
סיכון לשבץ 

המעודדת אותם לשיתוף מדדים ,מנטרת
את הסימפטומים ומציע פתרונות
ייעודים ,המלצות ודרכי פעולה לצמצום
הסיכון ומובילה להתמדה בהליך הרפואי
ואורח חיים פעיל ומוקפד ,כל זאת
בעזרת אנשי מקצוע מומחים לדבר
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת נאמן
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בהתאם ליעדים של אתגרי  SDGשל האו''ם

Well
Being
האתגר

המודל שפותח

מניעת נשירת
לאנשים
סיוע
נוער
במצביבתנועתם
המוגבלים
להינותממסגרות
סיכון
מטיולים
חינוכיות
ובתוואי
בטבע
שטח מאתגר ברחבי
העולם

"הטרקר"  -כסא גלגלים
המותאם לטיולי שטח

פיתוח מערך מכירות בינלאומי של
"הטרקר" ,כסא גלגלים ייחודי שפותח על
ידי החברה ומותאם להנגשת טיולי שטח
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
Paratrek

האתגר

המודל שפותח

סיוע להורים
לפגים באשפוז
ממושך בהתנהלות
יומיומית וצמצום
הסיכון הכלכלי

ליווי מקצועי ותמיכה קהילתית

ליווי פרטני מקצועי למשפחות המעניק
תמיכה רגשית ,ניהול כלכלי ,מיצוי זכויות,
סיוע בנושאים רפואיים וציוד ובמקביל
תכנון וסיוע בטיפול המשימות השוטפות
בעזרת יצירת מעגלי קהילה תומכת
במקום המגורים
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת לה"ב

האתגר

הגדלת היקף
הדיווחים על
פגיעה מינית
העומד כיום על 6%
בלבד ,בקרב הגיל
השכיח ביותר -גן
חובה וכיתות א-ג

המודל שפותח

תכנית הכשרה לצוותי חינוך
ופיתוח פלטפורמה דיגיטלית

הפלטפורמה מאבחנת את רמת הסיכון
והוודאות לתקיפה ומנגישה את הליך
הטיפול והדיווח הרשמי .ההכשרה והליווי
יעניקו עוגנים מקצועיים לאורך שנת
הלימודים ,מענה שוטף מצוות מקצועי
ותמיכה רגשית מטעם קהילת אנשי מקצוע
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת מצוף
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סביבה

האתגר

המודל שפותח

הגדלת מספר
המשפחות
לתלמידי יסודי
המפתחות
התנהלות מקיימת

תכנית העשרה והכשרה לקיימות

תהליך המשלב למידה תוך כדי עשייה
למשפחות בשיתוף מסגרות חינוך ובשילוב
אקטיבי של ההורים ובני המשפחה המדרבנת
את המשפחות לצמצום צריכת מים ,חסכון
בחשמל ,הפרדה במקור והפחתת שימוש
בפלסטיק וחד פעמי
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
חלום חדש

האתגר

המודל שפותח

הגדלת היקף
האקטיביזם
הקהילתי בקרב
בני נוער וצעירים
בנושאי סביבה


אקטיביזם
תכנית הכשרה בנושא

המעניקה ידע ,כלים והתנסות מעשית
למשתתפים בנושאי אקטיביזם והתמודדות
עם מפגעים חברתיים ,סביבתיים,
קהילתיים ,במטרה לחנך ולהוביל לדור
תלמידים מעורבים ומשפיעים בעירם
ובמטרה להגביר את מעורבות התושבים
בנושאי איכות החיים ושיפור פני הישוב
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
מגמה ירוקה ומגדל חברה לביטוח
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שיוויון
ומגדר
האתגר

המודל שפותח

צמצום פערים
מקצועיים
ונשירה על רקע
מגדרי בקרב
נשים שכירות
בהייטק על רקע
חופשת הלידה

הכשרה מקוונת מותאמת
אישית לאם ולתפקידה

אשר תגשר על הפער המקצועי
ותאפשר קידום בשיתוף מקום עבודתן
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת עבודה שווה

האתגר

המודל שפותח

סיוע והכוונה
לנשות הקהילה
הלהט"בית בחברה
החרדית בשלבי
ההתמודדות
והיציאה מהארון

הקמת מרכז תמיכה מקוון לנשות
הקהילה הלהט"בית על כל הרצף
הדתי

המרכז מנגיש מידע ,סיוע ריגשי ומקצועי
בהתאמה לצרכי האישה ומעניק אפשרות
להתייעץ עם רבנים ורבניות ,עם הורים שעברו
את זה ועם חברות "בת-קול" שעברו את
התהליך ,וכל זאת באנונימיות מלאה.
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת בת קול והמשרד לשיוויון חברתי

האתגר

המודל שפותח

הגדלת מספר
הדיווחים הרשמיים
על הטרדה מינית
בארגונים בעזרת
דיווח אנונימי
והצלבת מידע

מערכת דיגיטלית חכמה
לדיווח אנונימי על הטרדות

וקבלת התראה במידה וישנו דיווח
מקביל על אותה דמות ,תוך התבססות
על נתון מחקרי מוכח כי עצם הידיעה
שהמתלוננת לא לבד ,מובילה לצמיחה
של  70%בסיכוי להגשת תלונה רשמית
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
עמותת בית הגלגלים
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בעלי
חיים
האתגר

המודל שפותח

צמצום היקף
המתות הכלבים
במסגרות
בישראל
העומד על 100
אלף בשנה

ליווי פרטני וקהילה

הגדלת אחוז האימוצים החיוביים
באמצעות ליווי פרטני "וחניכה" על ידי
מאמן מנוסה ופיתוח קהילה תומכת
מאנשי מקצוע ומאמצים ותיקים
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
קוצ'ולו

האתגר

המודל שפותח

צמצום אחוז
נטישת בעלי החיים
לאחר אימוץ על-
ידי תהליך התאמה
מדוייק יותר בין
המשפחה לכלב

מודל אימוץ חדשני המבוסס
על אפיון ופרסונליזציה של
המשפחה 

המודל מורכב משלושה שלבים עיקריים:
 .1אפיון – המחשת אחריות ואתגרים בשלבי
האימוץ
 .2התאמת הכלב
 .3ליווי הוליסטי לחודשי האימוץ הקריטיים.
שותף מקצועי לפיתוח המודל:
צער בעלי חיים  -רמת גן

All Rights Reserved to Great Mindz 2021

 של האו''םSDG בהתאם ליעדים של אתגרי

בעלי
חיים

greatmindz

All Rights Reserved to Great Mindz 2021

All Rights Reserved to Great Mindz 2021

