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  לעשות שאפשר למה מודעים כך כל לא אנשים"

  הטריות אחרי קצת כבר הם אם גם מזון מוצרי עם

 עם לעשות מה יודעים היו אנשים אם .שלהם

  ".פחות זורקים היו ,האוכל

 

  מה נזרק והרבה נורמליות לא כמויות מכינה אני"

 אם מטמיעה הייתי .יודעת לא ?לעזור יכול היה

     ".רעיון לי היה

   



 מקבץ מסקנות

 – המושלך המזון כמות את מבינות כשהמשפחות
  ומהכסף מהכמות) משמעותית הרגשית התגובה

 .(המבוזבז
 

  בנוגע וההבנה "פרייארים לצאת" אוהבים לא אנשים

 .(לפח כסף) זאת מחדדת המבוזבז המזון לכמות

 

 לאכול היה שניתן מזון) למניעה ניתן המזון בזבוז רוב

 .(השלכתו לפני

 

  החסם גבוהה שונים בפתרונות להתנסות הנכונות

 .בנושא ההתעסקות זמן הוא העיקרי

 
 
 
  
 



 בני אדם מנהלים חיים עמוסים

 

מנסים להתמודד עם עולם מורכב שבו אי אפשר לחשוב  

. לעומק על כל החלטה והחלטה  

 

ורמזים שמאפשרים לנו ' כללי אצבע'אנו מאמצים , לכן

.לעשות קיצורי דרך במצבים של אי ודאות  



 גודל העגלה משפיע על כמות הקנייה



היא הנבחרת, האופציה הזמינה  



 אנשים לא חושבים לטווח רחוק



 תוצאותיה לבין הבחירה בין כרונולוגי פער

 ומורכבות קושי

 והיכרות ניסיון חוסר

 פידבק חוסר

 נמוכה תדירות





 אדישות

 פעולה



 דחיפה
 אדישות

 פעולה



יפהחד  ח 
 אדישות

 פעולה



 כלים לשינוי התנהגותי



:התערבויות שצריכות להיות  

 פשוטות

 אטרקטיביות

 חברתיות

 ובתזמון הנכון



אנחנו רוצים לייצר התערבויות שמבוססות של איך 

מגיבים במציאות/ חושבים / אנשים מתנהגים   



?עבור מי מיועדת ההתערבות  

?סבתא מבשלת או סטודנט שפותח קופסאות שימורים  



 :אמפתיה

משולש  
 האמפתיה

 ".היכולת לחשוב ולהרגיש עצמך בחיים של אדם אחר"



?מה הוא חושב   

?מה הוא רואה  

?מה הוא אומר  

?מה הוא שומע  



מה רצף הפעולות שעובר אדם מסוים ומהם הנקודות  

?שבהם ניתן להתערב  

 

לפניה  ' האם מעניינת אותנו רק נקודות ההחלטה או נק

?או אחריה  



 תמריצים לא כספיים

 (NextJump. )מכלל העובדים מתאמנים 12%: בתמורה לגמול כספי



 תמריצים לא כספיים

   LEADERBOARDעם לוח , התאגדות לקבוצות שמתחרות זו בזו

 .מכלל העובדים מתאמנים 70%: ואתגרים



 המחשה



 המחשה



 



?מה עושים אחרים  Social proof 



?מה עושים אחרים  Social proof 



?מה עושים אחרים    - Social proof 

? 



?מה עושים אחרים    - Social proof 

? 



 גודל כמכתיב נורמה



 צבע כמכתיב תחושה

ניגוד לצבע המזון+ תחושה   



 חלוקה פנימית להכתבת הנורמה



 השכחה מהתודעה



 השכחה מהתודעה



 תמריצים לא כספיים

 תחושת הישג

 סטטוס חיובי

 החצנה



 תמריצים לא כספיים

100% 



 תמריצים לא כספיים

70% 

30% 



 יצירת פידבק

 ?איך נעודד את הציבור להשתמש יותר בפחי אשפה    

https://www.youtube.com/watch?v=cbEKAwCoCKw#t=55


 יצירת פידבק

 ג יותר מהממוצע בפחי האזור"ק 41   

 ג"ק 72פח האשפה העמוק בעולם צבר עד סוף היום     

https://www.youtube.com/watch?v=cbEKAwCoCKw#t=55


 יצירת פידבק



 יצירת פידבק



 המחשה ופנייה לנושאים חשובים באמת

 



 המחשה ופנייה לנושאים חשובים באמת

 



 משחוק אתגרים

 ?איך גורמים לאנשים צעירים לא לחצות את הכביש באור אדום



 משחוק אתגרים

StreetPong  -   ליהנות מההמתנה 



Quantify – מה מספרים יכולים לעשות ?  



Quantify – מה מספרים יכולים לעשות ?  

?האם לשקול את הצלחת יעשה הבדל  



Quantify – מה מספרים יכולים לעשות ?  

?האם לשקול את בזבוז המזון יעשה הבדל  



Quantify – מה מספרים יכולים לעשות ?  

?האם לשקול אדם לפני ארוחה בחדר אוכל יעשה הבדל  



זיהוי קהל היעד  

 וההתנהגות

זיהוי גורמי השפעה  

 על ההתנהגות

ניסוח מטרות ומדדי 

 הצלחה

 זיהוי טכניקות  

 התערבות יעילות 

פיתוח אב טיפוס  

 עם מחזיקי העניין

הערכת הפיילוט  

 והתערבות בפועל

הסקת מסקנות והטמעת  

 תובנות לשיפור ההתערבות

ביצוע וניטור  

 הבנת זווית הראייה  פיילוט

 של המשתמש



 מעבדת החדשנות והקיימות

 לצמצום בזבוז מזון בישראל
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? 


