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להלן קישור למצגת קצרה על הילמה, המועברת ע"י יוסי צוריה- המייסד והמנכ"ל:

https://www.youtube.com/watch?v=GD9yJA9d_zs&ab_channel=Carmel6000

תקציר על הארגון – ראיה רחבה. 

לטכנולוגיה יש כח לשנות חיים ולשפר איכות חיים. למרות זאת, אוכלוסיות מוחלשות ואנשים 
עם מוגבלות אינם נהנים כיום מחדשנות טכנולוגית שעשויה לסייע להם ונותני השירותים 

החברתיים- הן משרדי הממשלה והן ארגוני המגזר השלישי אינם עושים שימוש מספק 
בטכנולוגיה על מנת לתת מענה מיטבי לאוכלוסיות שהם משרתים בתחומי החינוך, הבריאות 

והרווחה.

הילמ"ה- הייטק למען החברה, היא חברה לתועלת הציבור שהוקמה ע"י בכירים בהייטק 
הישראלי ב- 2018 על מנת להפוך את ישראל למובילה עולמית בהייטק חברתי באמצעות 

פיתוח אקו-סיסטם של הייטק חברתי. 

הילמ"ה, שהיא ה- "8200" של החברה האזרחית,  מכשירה צעירות/ים מוכשרים בוגרי תיכון 
שאינם מתגייסים לצבא, במסלול התנדבות של שנתיים במהלכן הם מקבלים הכשרה 

טכנולוגית של Full Stack Web Developers ומפתחים פתרונות טכנולוגיים חדשניים עם 
אימפקט חברתי ניכר בתחומי הבריאות, החינוך והרווחה עבור המגזר הציבורי והמגזר 

השלישי. יש לציין כי האוכלוסיות הנקלטות בהילמ"ה הינן אוכלוסיות הנמצאות בתת ייצוג 
בתעשיית ההייטק בישראל. 

מודל הפעולה הוא של מיזם בין מגזרי. מרכז ההכשרה והפיתוח הראשון של הילמ"ה פועל 
בהר חוצבים ירושלים בשיתוף חברת סינמדיה שנותנת בתרומה את כל התשתיות- משרדים, 

מחשבים וכו' 

https://www.youtube.com/watch?v=GD9yJA9d_zs&ab_channel=Carmel6000
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%A9%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99
https://www.hilma.tech/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_8200


במרכז הפיתוח בירושלים נקלטו עד היום כ-100 צעירות וצעירים, מתוכן כ- 85% נשים בשתי 

תכניות: כרמל 6000 לצעירות דתיות, ומפנה 2525 לצעירים/ות בעלי פטור רפואי/נפשי 

מהצבא. 

הרוב המכריע של הצעירות/ים בהילמ"ה הצטרפו לתכניות דרך השירות הלאומי-אזרחי 

במסלול התנדבות של שנתיים. נכון לספטמבר 2020 להילמה כ-30 בוגרות שסיימו באוגוסט 

2020 את התכנית כשהן בנות 20 בלבד. 40% מהן המשיכו ללימודי מדעי המחשב 

באוניברסיטה והשאר עושות את צעדיהן הראשונים בהשתלבות בתעשיית ההייטק- שתיים 

מהן הצטרפו לצוות של הילמה כמנהלות פיתוח. 

כ- 70 מפתחות/ים (שנה שנייה+ שנה ראשונה) מאיישים את המרכז בהילמה ירושלים. 

לצעירות/ים הישראלים מצטרפים צעירים/ות המגיעים מרחבי העולם לתקופות התמחות 

שונות.

בשנתיים הראשונות לפעילותה פותחו בהילמה כ- 45 פתרונות טכנולוגיים בתחומי הבריאות, 

החינוך והרווחה, עבור אוכלוסיות היעד של עמותות, בתי חולים, בתי ספר לחינוך מיוחד, 

מערכות הרווחה והבריאות ומשרדי ממשלה, ביניהם:  עלה, אלו"ט, בית חולים אלי"ן, בית 

חולים הדסה, בית חולים שערי צדק, כנפיים של קרמבו, יד ושם, בי"ס מגשימים לילדים 

אוטיסטים, בית איזי שפירא, אנוש, עמותת נגישות לישראל, בית ספר אילנות לילדים עם 

נכויות, המכון הלאומי לפגועי ראש, ההתאחדות לספורט נכים, בי"ס אלבסמה לאוטיסטים 

במזרח ירושלים, משרד החינוך, משרד הרווחה, עמותת "האחים שלנו", מכון וייצמן (מיפוי 

הקורונה) ועוד.

בספטמבר 2020 הוקם מרכז הילמה 1-100- מרכז ה- scale-up לפתרונות הטכנולוגיים 

המפותחים בהילמה בתמיכת מפעל הפיס ובשיתוף מרכז השלטון המקומי. הילמה 1-100 

תעסיק גם מבוגרי הילמה.

spin-off פרויקטים שפותחו והוטמעו בהצלחה והם בעלי פוטנציאל למסחור גלובלי יעשו 

מהילמה וימשיכו כסטרטאפים עצמאיים. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99-%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F
https://www.hilma.tech/mifneh2525
https://www.hilma.tech/carmel6000
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%A3_(%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D)


מטרות הארגון

לפתח פתרונות טכנולגיים חדשניים לאוכלוסיות רחבות, בדגש על אוכלוסיות 1.

מוחלשות ואנשים עם מוגבלות, בשיתוף נותני השירותים החברתיים וארגוני המגזר 

השלישי המטפלים באוכלוסיות אלו. באופן זה אנו מעצימים הן את האוכלוסיות 

המוחלשות והן את המגזר החברתי בישראל. 

להצמיח מנהיגות טכנולוגית ולהכשיר דור של צעירות וצעירים שיובילו את מהפכת 2.

ההיי-טק החברתי בישראל (ה-“8200” של החברה האזרחית).

להפוך את ישראל למובילה עולמית בפיתוח פתרונות Social Tech וטכנולוגיה 3.

מסייעת בתחומים של רווחה, בריאות וחינוך.

מבנה הארגון - תוכניות הארגון, באיזה וורטיקאלים הארגון פועל

הילמה פועלת ב- 3 וורטיקלים:

אנשים:  הדבקה בחיידק ההייטק החברתי צעירים (בין 18 ל30)  מוכשרים. חשיפה •

שלהם לאתגרים ולהזדמנויות.

פרויקטים ומוצרים:  פיתוח פתרונות טכנולוגים לצרכים חברתיים במדינה•

חברות הזנק:  הקמת חברות גלובליות סביב הפתרונות המוכחים, כאשר המו"פ נשאר •

בישראל.

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3759794,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%96%D7%A0%D7%A7


אנשים:

נכון להיום, הילמ"ה מפעילה 3 תכניות לצעירים:

כרמל 6000- מיועדת לבנות דתיות מצטיינות בוגרות תיכון שאינן מתגייסות לצבא. 1.

רובן דתיות לאומיות ומקצתן חרדיות. רובן המכריע נקלטות דרך השרות הלאומי 

במסלול התנדבות של שנתיים.

מפנה 2525- תכנית כלל ישראלית, מעורבת בנים-בנים המיועדת למצטיינים בעלי 2.

פטור מהצבא מסיבות שונות (בעיקר רפואי-נפשי). 

למידע מפורט על מסלול ההכשרה שך תכניות אלו ראו כאן.

JTech Leaders- תכנית המיועדת לצעירות/ים מחו"ל. התמחויות שונות (תכנות, 1.

ניתוח עסקי, שיווק, UX/UI, עיצוב גרפי)  לפרקי זמן שונים (6 שבועות-מספר 

חודשים)- מיועד לצעירים החל מהשנה השלישית באוניברסיטה.  וכן מסלול 

Gap-Year הכולל גם הכשרה טכנולוגית. 

פרויקטים ומוצרים:

מאז הקמתה פותחו בהילמ"ה כ- 45 פתרונות טכנולוגיים עבור גופי בריאות, חינוך ורווחה 

בישראל. 

ניתן להתרשם מהפרויקטים כאן

חברות הזנק:

מוצר ראשון נמצא עכשיו בתהליך של הקמת חברה וגיוס כסף. למידע נוסף על המוצר- ראו 

 כאן. 

https://www.hilma.tech/carmel6000
https://www.hilma.tech/mifneh2525
https://6ac5ca6f-c4dc-4dc3-9547-d01bfa0609e8.filesusr.com/ugd/faf541_ae03504c0d3f42648ba0fab33052398f.pdf
https://www.english.hilma.tech/jtech-leaders
https://www.hilma.tech/projects
https://www.hospi-call.com/onepager


המודל העסקי של הארגון – משאבי הארגון 

מודל המימון הנוכחי- 

המודל העסקי מבוסס על כך שפרויקטים שפותחו והטמעו בהצלחה והם בעלי פוטנציאל 

למסחור גלובלי יעשו spin-off מהילמה וימשיכו כסטרטאפים עצמאיים. סטרטאפים אלו 

יחזירו להילמ"ה מתוך הכנסותיהם בהתאם להסכמי Royalties (או אקוויטי שיוחזק ע"י 

הילמ"ה), מה שיאפשר בעתיד להילמה להיות בת-קיימא מבלי להזדקק לפילנתרופיה או 

למימון ממשלתי. 

מזה בכלל כל האימפקט הזה? צפו בפודקאסט

https://www.bdo.co.il/he-il/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D/bdo-tech-hub/%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8-2018/%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-(equity)
https://en.wikipedia.org/wiki/Royalty_payment
https://dbl-ympqt-tst.simplecast.com/episodes/doubleimpacttest


ארגונים משלימים בתחום 

הילמ"ה היא שותפות בין מגזרית המגייסת את החוזקות של כל מגזר בכדי להקים פרויקט 

לאומי ארוך טווח שיביא להקמת ענף חדש של הייטק חברתי. 

בוורטיקל של האנשים- ארגונים משלימים הם עמותות השרות הלאומי, ארגונים המכוונים 

לשרות משמעותי (גם לבעלי פטור מהצבא)- בתי ספר, אולפנות, רשתות תיכונים ועוד. 

כמו כן בעלי עניין בהכשרת כח אדם איכותי להייטק בדגש על אוכלוסיות הנמצאות בתת 

ייצוג (נשים, מיעוטים, חרדים)

בוורטיקל של הפרויקטים- ארגונים משלימים הם הלקוחות/שותפים- ארגוני המגזר 

השלישי, משרדי ממשלה, בתי חולים וכו' המציפים את המצרכים והופכים 

לשותפים/לקוחות ראשונים של המוצר המפותח. 

בוורטיקל של חברות הזנק – ארגונים משלימים הם תכניות האצה לסטרטאפים בתחום 

האימפקט ומשקיעי אימפקט. 

 האתגר בעבודה עם עמותות 

החסמים המונעים מעמותות לאמץ כלים טכנולוגיים חדשניים כחלק מארגז הכלים שלהם 

נמנים- העדר אוריינטציה טכנולוגית בארגון והעדר מודעות לאופן שבו פתרונות טכנולוגים 

יכולים להיטיב עם אוכלוסיות היעד שלהם, העדר משאבים, סדרי עדיפויות לחלוקת משאבים 

שאינם כוללים חדשנות טכנולוגית, קושי או חשש מקושי בהטמעה, שמרנות אצל הגורמים 

הפילנטרופים הממנים את גופי המגזר השלישי ועוד. יתכנו סיבות נוספות וכדאי להעמיק 

לחקור בנושא. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%9C%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%98

