
מימון המוניםמימון המונים היא שיטה פיננסית למימון יזמים, עסקים וארגונים המבוסס 

על כסף שמושקע או נתרם על ידי מספר רב של אנשים פרטיים. מימון 

המונים משמש לקידום מגוון של מטרות, כגון תמיכה באמנים המבקשים 

סיוע מאוהדיהם, מימון סטארטאפים ופרויקטים עסקיים, קמפיינים פוליטיים, 

התמודדות עם מצבי חירום ואסון, הלוואות, מימון סרטים עצמאיים ופרויקטים 

עיתונאיים ועוד. אף שהיה קיים גם קודם, מימון ההמונים זכה לתאוצה בשנים 

האחרונות, בין היתר בזכות פלטפורמות אינטרנטיות חדשות שהוקמו כגון

Kickstarter ו- Indiegogo ,ושינויי חקיקה במדינות רבות שמאפשרים לכמות 

רבה יותר של משקיעים קטנים להשקיע במיזמים בתחילת דרכם עבור אחזקה 

ישירה בחברות או תמורה אחרת.

KICK STARTERKICK STARTER  

הנוסע המתמיד:הנוסע המתמיד: מועדון לקוחות של חברות תעופה, אשר מאפשר לחברים בו לצבור 

נקודות דרך נסיעה בחברה, או בחברות אחרות איתן יש להן הסכמים או דרך שימוש 

בכרטיס אשראי ששייך להסדר. הנקודות ניתנות להמרה עבור מחירי טיסות, שדרוגים, 

והטבות ברשתות ובמלונות ששייכים להסדר.

כיצד מעודדים את המשתמשים לצבור יותר נקודות: כיצד מעודדים את המשתמשים לצבור יותר נקודות: ככל שנוסעים יותר צוברים 

יותר נקודות, ככל שמשתמשים בחברות השייכות להסדר, צוברים יותר נקודות.

אילו צורות תגמול מקבלים החברים במועדון: הוזלה במחירי כרטיס טיסה תמורת 

נקודות, או אפילו טיסות בחינם, שדרוג מחלקת הנסיעה, המרת נקודות עבור שהייה 

בבתי מלון נבחרים.

מי שותף במועדון ומה התפקיד של השותפים? מי שותף במועדון ומה התפקיד של השותפים? השותפים במועדון הינן חברות 

טיסה אחרות, או עסקים אחרים שדרכם ניתן לצבור או לממש את הנקודות.

התפקיד של השותפים הוא לספק outlet נוסף לחברי המועדון לצרוך ערך מהמועדון גם 

אם לא יצא להם לטוס הרבה.

FLY CARDFLY CARD



מרחבים משרדיים שיתופיים ומעוצבים להשכרה לחברות קטנות, עצמאיים, 

סטארטאפים ויזמים.

WW סוגרים חוזי השכרה ארוכי טווח למרחבים משרדיים גדולים באיזורים בהם 

השכירות נמוכה מאוד ומשכירים יחידות משרדיות קטנות לחברות בעלות גבוהה 

יותר פר יחידה מהעלות בה שכרו. 

המרחב השיתופי ב-WW מאפשר לחברות לארח פגישות, ציוד משרדי בסיסי, 

חברי ועידה, רשת אלחוטית, מטבח מפנק ועוד.

ב-WW ישנן פעילויות משותפות לשוכרים, מפגשי קהילה, הרצאות והטבות.

WEWorkWEWork

שומרי משקל הינה חברת ההרזיה הגדולה והמובילה בארץ ובעולם, בכל מדינה מותאמת 

התוכנית לקהל המקומי על ידי צוות מומחים מקומי.

שיטת שומרי משקל כוללת:שיטת שומרי משקל כוללת: עבודה בקבוצות תמיכה, אותן מנחה מדריכה שעברה את 

התהליך בעצמה, מפגשי שקילה, תכנית לשינוי הרגלים ואימוץ תוכנית פעילות גופנית.

תוכנית תזונתית ייחודית – שיטת הנקודות: לכל חבר נקבע משקל יעד "משקל כבוד"

על בסיס ה-BMI שלו והוא מקבל את מספר הנקודות שמותר לו לצרוך ביום. כל סוגי 

המזונות מקודדים והמשתתף בתוכנית מחליט כיצד הוא רוצה לצרוך אותם במהלך היום.

כיצד מעודדים את המשתמשים?כיצד מעודדים את המשתמשים? )תמריצים, מנגנון(: שילוב של מפגשים אישיים

וקבוצתיים , השתתפות פעילה בקבוצת תמיכה )אנשים כמוני(, שקילה לבדיקת 

התקדמות ועמידה ביעדים, החלפת חוויות על השבוע שחלף וקבלת טיפים והמלצות 

למוצרים חדשים. המפגשים הקבוצתיים מדרבנים את המשתתפים כי הם יודעים שבכל 

שבוע ישקלו אותם מול כולם )לחץ חברתי(

 

שומרי משקלשומרי משקל



. Discovery הינה תוכנית של חברת ביטוח בריאות DISCOVERY VITALITYDISCOVERY VITALITY

התוכנית מקנה הטבות לחברים אשר שומרים על אורח חיים בריא יותר.

Vitality נותנת לחברים בה את הידע, הכלים והמוטיבציה לשמור על אורח חיים בריא 

Vitality יותר. ככל שמשתמשים יותר בשירותים של החברות השותפות במועדון

ומקיימים בדיקות רפואיות שגרתיות בזמן, זוכים להטבות טובות יותר. 

צורות תגמול:צורות תגמול: 25% החזר כספי על רכישת מזון בריא ומוצרי כושר ברשתות החברות 

במועדון, הנחה משמעותית במינוי למכוני כושר החברים במועדון, ירידה בהוצאות 

רפואיות, הטבות בטיסות, טיולים, ופנאי, הטבות בקניות בשימוש בכרטיס מועדון של 

Vitality

מי שותף במועדון ומה התפקיד של השותפים?מי שותף במועדון ומה התפקיד של השותפים?

השותפות במועדון הינן רשתות המספקות שירותים משלימים להקניית אורח חיים 

בריא )מכוני כושר, רופאים ומכונים נבחרים(

DISCOVERY VITALITYDISCOVERY VITALITY  

יש חברות שבונות מכוני כושר במשרד, או מפנקות את העובדים בדוכן פנקייקים, 

לשאר יש את AnyPerk !חברת אניפרק היא בעצם מיקור חוץ של עינייני תגמול מיקור חוץ של עינייני תגמול 

עובדיםעובדים. תמורת עשרה דולרים בחודש עבור כל עובד שנכנס לתכנית )אפשר גם פחות(, 

אניפרק פורשת בפני הארגון והעובדים הטבות לבחירת העובד. חברות גדולות חוות 

לפעמים קשיים במשא ומתן מול ספקים לרכישה מאורגנת של הטבות לעובדים גם 

בגלל העדפות שונות וגם בגלל כוח קניה מוגבל. החברה פתחה פלטפורמה דיגיטלית, 

אשר מאפשרת לארגון לתגמל כל עובד בנפרד, לייחס לו סכומי כסף שונים כהוקרה על 

עבודתו, לשמור לו קרדיט ולהציע לו לבחירתו הטבות שונות בזמן ובסכום שהוא בוחר 

להשקיע )למשל: חופשות, מנוי לחדר כושר, מנוי לאתר היכרויות, משלוחי אוכל הביתה/ 

לעבודה ועוד(.

ANYPERKANYPERK



אתרי קנייה קבוצתית, ממנפים את כוח הקבוצה להשגת הטבות משמעותיות בעלות 

הקניה. 

מקימי האתר פונים אל חברות שונות ולאחר משא מתן משיגות הנחות שיכולות 

להגיע )במחוזות מסוימים בעולם( אפילו ל-90% .כמובן שההנחה הזו באה עם תנאי 

מסוים: האתר צריך להתחייב על קנייה של כמות מסויימת של פריטים. 

האתר מפרסם למנויים שלו את המבצע ואם הם מצליחים ליצור קבוצה בגודל 

המתאים הקנייה יוצאת לדרך. 

הצעת הרכישה בד"כ מוגבלת בזמן וברי המזל שנכנסו לקבוצה מקבלים קופון אותו 

הם יכולים לממש. 

קנייה קבוצתיתקנייה קבוצתית

מטבע קהילתי מאפשר לקהילות מקומיות ואזוריות ליצור שפע ורווחה בכלכלה המקומית 

על ידי התאמה של צרכים לא ממומשים עם משאבים לא מנוצלים. 

יצירת יעדים למטבע:יצירת יעדים למטבע: לזהות מה הצרכים החשובים ביותר של הקהילה ולפי זה לקבוע 

את היעדים למטבע שרוצים ליצור. קביעת מאפייני המטבע: קביעת מאפייני המטבע: לזהות את סוגי המטבע 

השונים הקיימים, ולהחליט על הסוג המתאים לקהילה הספציפית. 

גיוס של הנהגה למטבע:גיוס של הנהגה למטבע: כפרויקט שאמור להטמיע כלכלה חדשה בציבור, דרושה הנהגה 

שתעסוק באספקטים השונים של קבלת החלטות, גיוס המשתתפים, ניהול רישומים, 

בקרה וכדומה. בחירת המנגנון המתאים:בחירת המנגנון המתאים: בהתאם ליעדי המטבע ומאפייניו יש לבחור בסוג 

ההנפקה, באמצעי שמאפשר למטבע לעבור )נייר, סלולרי..(, ודרך כיסוי עלויות שוטפות 

)תחזוק אתר, ראיית חשבון..(. סגירת מערכת מעגלית: על מנת שהמטבע ישמש את 

הקהילה בצורה טובה, יש צורך לסגור מעגל, כדי שהכסף יזרום בחופשיות בין הגופים 

השונים )עסקים, צרכנים( ולא ייתקע.

מטבע חלופימטבע חלופי



חומה ומגדל – פרויקט בין לילהחומה ומגדל – פרויקט בין לילה

תיאור הפרויקט:תיאור הפרויקט: קבוצת מנהלים בחברה בינ"ל, הגיעה לשדרות, למבנה מוזנח אשר 

היה בבעלות עמותה שפעלה בעיר בתחום נוער בסיכון.

הקבוצה קיבלה משימה:הקבוצה קיבלה משימה: להפוך את המבנה למרכז יזמות לנוער בסיכון, תוך פחות 

מ24 שעות, כולל טיפול בהיבטים הפיסיים והאסטטיים של המבנה, התכנים שיועברו 

בו והתחזוק העתידי של המרכז. 

לרשות הקבוצה הועמדו באותו לילה משאבים מסוגים שונים:משאבים מסוגים שונים: מעצבת פנים, 

יועצי חדשנות, אנשי בינוי, חנויות בעיר נשארו פתוחות כל הלילה , סניף איקאה נתניה 

נשאר פתוח עד 02:00 לפנות בוקר ועוד. 

בשעה 13:30 בצהרי יום המחרת, התקיים טקס הפתיחה של המרכז בנוכחות בני 

הנוער בעיר, מכובדי העיר, הצוות הבונה ואנשים מהקהילה. 

אתגר עירוניאתגר עירוני

תיאור הפרויקט:תיאור הפרויקט: פרויקט עירוני קצר טווח, שאליו מתגייסים תושבים רבים של העיר 

במטרה לקדם מטרה משותפת ומדידה, למשל: הפחתת השימוש בכלי רכב, הפחתת

"זמן המסכים" של הילדים וההורים בעיר, הפחתת השימוש בחשמל ועוד. 

האתגר תחום בזמן ויש מדידה של "נקודת הזינוק" ומדידה של נקודת הסיום של האתגר. 

העקרונות המנחים של האתגרהעקרונות המנחים של האתגר הם שתושבי העיר הם נבחרת, ושעשיה אישית של כל 

אחד מהם לקידום המטרה משפיעה באופן חיובי על קידום המטרה הקבוצתית )כאשר 

תושב אחד בוחר להפחית בעשר דקות את זמן המסך של ילדיו, הוא תורם להפחתת הזמן 

העירוני הכולל(.

אתגרים דומים מעולמות אחרים:אתגרים דומים מעולמות אחרים: חברה עסקית שרוצה לקדם אורח חיים בריא ומציבה 

יעד לכל עובדי החברה להוריד מספר מסוים של קילוגרמים במשותף, או כיתה שמחליטה 

ביחד להעלות את ממוצע הציונים במתמטיקה. 



שם המודל:שם המודל:

שם המודל:שם המודל:


