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 תקציר מנהלים

המרכזים של ארגון הילמ"ה )הייטק למען בהצעת רעיון להתמודדות עם אחד האתגרים עבודה זו דנה 

לתואר שני כחלק מלימודי מנהל עסקים  החברה(, במסגרת סדנת התנסות מעשית בסגנון האקתון

 באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 

על מנת להפוך  2018-הילמ"ה הינה חברה לתועלת הציבור אשר הוקמה ע"י בכירים בהייטק הישראלי ב

 סיסטם של הייטק חברתי.-בהייטק חברתי באמצעות פיתוח אקו את ישראל למובילה עולמית

הילמ"ה מכשירה צעירים וצעירות מוכשרים אשר אינם מתגייסים לצבא, במסלול התנדבות של שנתיים 

במהלכן הם מקבלים הכשרה רלוונטית ומפתחים פתרונות טכנולוגיים חדשניים עם אימפקט חברתי ניכר 

 חה עבור המגזר הציבורי והמגזר השלישי.בתחומי הבריאות, החינוך והרוו

 

 :הסדנא לנסות וגבש פתרון מוצע ר נתבקשנו במהלךשא להילמ"ה שלושה אתגרים מרכזיים

 יצירת ביקוש לחדשנות טכנולוגית בקרב עמותות ומגזר שלישי בכלל. .1

 חדירה לשווקים גלובליים. .2

 גיוס יזמים שיוכלו להוביל את הפיתוחים של הילמ"ה בשלב המסחור הבינלאומי. .3

 

גיוס יזמים שיובילו את הפיתוחים של הילמ"ה לשלב  - 3גר מס' בחרנו להציע פתרון להתמודדות עם את

 אפ.-המסחור הגלובלי כחברת סטארט

 

הפתרון מבוסס על יצירת שיתופי פעולה תוך הקמת ערוצי תקשורת מול גורמים אשר על כל ערוץ, 

( מול כלל הגורמים המשפיעים באקו סיסטם של ההייטק WIN-WINיודגש הערך הניתן לכל צד )

של הילמה במוצרים השונים )פילוח ע"פ משפחות: החברתי, זאת לאחר פילוח הפתרונות והחוזקות 

בריאות, רווחה וחינוך( ולאחר מכן פנייה ממוקדת לפי נושא לגורמים המתאימים באותו אקו סיסטם 

 של הייטק חברתי לחיזוק שיתופי הפעולה.

 –ההייטק החברתי אנחנו בטוחים כי לאחר ביצוע פעילויות אלו, הילמה תהיה ארגון מוכר בעולם 

 מה שיגרום ליזמים מהשורה הראשונה לרצות ולהצטרף לתרומה החברתית הגדולה של הילמה.

 

בתחומי האימפקט והיזמות, ולפיכך, נחשפנו לעולמות תוכן וניסיון רקע  ללאהצוות  חברייש לציין כי 

 חדשים ומרתקים תוך כדי תהליך המענה על משימות הסדנה.
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 1צוות מס'  -הצגת הצוות 

 

 

  

 מהנדס חשמל•

 דניס פחומוב אוטומציה בתעשייה•

 ניהול מערכות בריאות•

 נווה פלדמן HR-תחום ה•

 מהנדס תעשייה וניהול•

 נאור יוסף תפעולי -הנדסת ייצור ויעוץ ארגוני •

 כלכלנית•

 מיטל ברנפלד אברהם תחום הרכש והתקציבים•

 מהנדס חשמל•

 סרגיי מוגילין חיל האוויר -מטה המערך הטכני •
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 תיאור האתגר והפתרון המוצע

 תיאור האתגר:

 הבינלאומי.גיוס יזמים שיוכלו להוביל את הפיתוחים של הילמ"ה בשלב המסחור 

נדרש להציע מודל לגיוס יזמים מוכשרים שיצטרכו להוביל למסחור בין לאומי מיזמים בתחום האימפקט 

 .Royaltiesאשר יש להם כבר הוכחת היתכנות, ולהילמ"ה יש זכויות במיזם או הסכמי 

פעמים רבות יזמים אוהבים לקדם מיזמים שהם יזמו, ושהם רווחיים כנדרש, ולאו דווקא מיזמים מתחום 

האימפקט והתרומה לסביבה. הציפייה שהיזמים יובילו את המיזם לשלב הבא של הפיתוח ולגירסאות 

 מתקדמות יותר של המוצר.

 

 מרכיבי האתגר שהובילו להצעה/פתרון:

 ות אימפקט )בדגש על חברתי(.חשיפת מדינת ישראל להשקע 

 ."חשיפת הילמ"ה לכלל ה"שחקנים בשוק 

 .עידוד יזמים להיכנס לעולם השקעות אימפקט 

 

 תיאור הפתרון:

הפתרון מבוסס על יצירת מגוון רחב של שיתופי פעולה והקמת ערוצי תקשורת אשר יחברו בין כלל 

 י.הגופים וימתגו את הילמ"ה כארגון מוביל בעולם ההייטק החברת

חלק מהליך יצירת הסינרגיה יוביל לחידוד העשייה של הילמ"ה בקרב ה"שחקנים בשוק" מצד אחד, ומצד 

 לפרויקטים שברשותם. SCALEUPשני בטווח הרחוק יגרום ליזמים לפנות להילמ"ה לביצוע 
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 תיאור ערוץ ההתקשרות מול כל גורם:

 :כאשר בכל שלב של המודל המוצע, נפנה לשכבת יזמים כדלהלן פילוח לשלוש קטגוריות -יזמים 

  ניסיון כלל )בחממות יזמות , סטודנטים וכדומה(.יזמים מתחילים ללא  - 0שלב 

  יזמים מתחילים בעלי ניסיון מועט בהובלת מיזמים. -ביניים שלב 

  יזמים מנוסים אשר מחפשים לתרום בחזרה לחברה. -סופי שלב 

 

 משקיעים:

  בצורה  ה"משפחת מוצרים בהילמניסיון לייצר עניין ממוקד מול משקיעים בעולם החברתי לפי

 "אגרסיבית".

  להאמין מכניסה להייטק החברתי  "החושש"פלטפורמה/גב כלכלי ליזם משקיעים מהווים אותם

 הילמ"ה )הפחתת סיכונים מצד היזם(.ם של במוצרי

 

 עמותות:

  ופוטנציאל לפיתוח מוצרים נושא /משותפים למספר עמותות יחד, על פי משפחהניתוח כשלי שוק

 לחקור את הצורך שעולה וההיתכנות ליישום המוצר בשוק. -

 

 :קצהלקוחות 

  בחינה של גודל (הורים לילדים עם צרכים מיוחדים לדוג')הצורך ממשתמשי הקצה הצפת ,

פ זה לבחון פוטנציאל הצלחה של יישום המוצר בארץ "או הצורך הקיים וע "כשל השוק"

 ולמסחור גלובלי.

 

 קהילות בתחום השקעות חברתיות:

  כלי שבאמצעותו הילמ"ה תוכל לתקשר באופן ממוקד ולהציג את העשייה שלה לצד שיתוף

 מידע.

 

 "חברתיות":חברות 

 .פוטנציאל לשיתופי פעולה 

  ליווי של היזם/חברה שהצליחה לבצע  -קבלת "מנטור" בהשאלה לטובת מיזם חברתי

SCALEUP. 

 

 רלוונטיים.ראה בנספח א' דוגמאות לגופים 
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 מודל עסקי

 המודל העסקי מבוסס על כמה שלבים, כמפורט להלן:

פ )עיבוי יש לבצע מיפוי מעמיק ומקצועי יותר של כלל השחקנים והגורמים ליצירת השת" - שלב ראשון

 הרעיון של הצוות(.

 הקמת פלטפורמה שיווקית לטובת הצגת חזון, מטרות ועיסוקיה של הילמ"ה. - שלב שני

לא חובה )או ארגונים שביצעו מסחור גלובלי /חברתיים ו"יצירת שותפויות מול ארגונים  - שלישילב ש

מוחות לתקופה, ליווי והנחייה השאלת ) ה"יהוו מנטורים להילמכך ש (שיהיו מהעולם החברתי אך עדיף

  .(ה לדוג'"של הנהלת הילמ

עבודה מול חממות יזמים לטובת קידום פרויקטים למסחור גלובלי וביצוע פיתוח למוצרים  - רביעישלב 

 .SCALEUP-ו

 שותפות מול ארגונים זהים, מנטורים, קהילות וכדומה. -במקביל 

רמת בשלות גבוהה למשקיעים כנית עסקית בכנית עבודה סדורה, תשקיעים עם תהגעה למ - חמישישלב 

 פוטנציאליים וחיזוק השותפות/הסינרגיה בין כלל הגורמים בעולם האימפקט.

למוצרים ופרויקטים   SCALEUPהגעת יזמים באופן סדרתי/שוטף להילמ"ה לטובת ביצוע  - תוצאהה

 של הארגון.

 

 השקעה נדרשת:

לא זוהו עלויות משמעותיות למעט מחשבה על כוח אדם ייעודי אשר ימוקד בקידום ומימוש  בשלב זה

 תכנית עבודה זו כפי שמוצעת על ידנו.

 ייבחנו שנית לאחר פרק זמן מסוים והבנה מיטבית של ההשקעה הנדרשת.משמעויות כספיות נוספות 
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 סיכום ומסקנות

גיוס יזמים שיובילו את הפיתוחים של הילמ"ה לשלב  - 3בחרנו להציע פתרון להתמודדות עם אתגר מס' 

 אפ.-המסחור הגלובלי כחברת סטארט

צי תקשורת אשר יחברו בין כלל הפתרון מבוסס על יצירת מגוון רחב של שיתופי פעולה והקמת ערו

 הגופים וימתגו את הילמ"ה כארגון מוביל בעולם ההייטק החברתי.

להגעת יזמים לפי תחומי עיסוקיה המרכזיים )רווח לבסוף חשיפת הילמה באופן ממוקד ל"שחקנים" תוביל 

 בריאות וחינוך(. 

 פילוח המוצרים של הילמ"ה לפי אוכלוסיית היעד.מיפוי ובנספח ב' 

קטיביות אל מול הגורמים הממופים עשויות להוביל לשיתופי פעולה אשר בהמשך יתרמו פעולות א

 ליצירת עניין בקרב יזמים מנוסים.

יצירת סינרגיה בין הגורמים השונים תוביל לתודעה גבוהה להשקעות אימפקט חברתיות בקרב אוכלוסיית 

 היזמים.

 להילמ"ה. SCALEUPכלל הפעילויות יובילו להגעת יזם לביצוע 

 

בנספח ג' מקבץ רעיונות ראשוניים אשר הוצעו על ידי חברי הצוות בתהליך גיבוש ובחירת הרעיון 

 לסדנה.
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 לשיתוף פעולה דוגמאות לגופים רלוונטיים - נספח א'

 יזמים:

 :חיבור למוסדות אקדמיים המהווים "חממות" ליזמים מתחילים, לדוגמא 

  באוניברסיטת חיפהמעבדת החדשנות 

 אוניברסיטת בן גוריון 

 המכללה למינהל 

  יזמים איכותיים בתחילת דרכם ללא ניסיון. -קרן רוטשילד 

 

 :משקיעים

 מעו"ף 

 בנקים: דיסקונט, לאומי, פועלים, פסגות 

 BEYOND 

 MENOMADIN 

 IMPACT INVESMENT GROUP 

 

 :קהילות אימפקט

 ACTO  - המרכז להשקעות ויזמות אימפקט 

 IMPACT LABS - מהווה פלטפורמה לסביבת עבודה 

 

: Accelerators 

 

  8200 Social Program 

 

 מיקום :תל אביב 

 

 קצרה על התוכניתב
בישראל, וזאת תוך שימוש בהון האנושי לקדם פתרונות טכנולוגיים לבעיות חברתיות ולקדם את תחום היזמות החברתית 

חודשים, ובו היזמים  4.5כל מחזור אורך  .מיזמים 13-ל 10. מספר החברות המשתתפות במחזור נע בין 8200של בוגרי 

 ,UX-UI מקבלים תכנים מרוכזים במגוון תחומים הנחוצים להם ושירותים רבים, כמו שעות פיתוח אפליקציה, פיתוח

ינג ועמידה מול קהל, ייעוץ בנושא ’עסקי, סיוע בהגשת בקשות למדען הראשי, אימון בתחום הפיצ ייעוץ משפטי, ייעוץ

קמפיינים למימון המונים, וכן ייעוץ בנושאי אבטחת מידע, בניית תכניות עבודה, שיווק ויחסי ציבור. החברות זכאיות גם 

תמחות: טכנולוגיה, עסקים, משפט, מגזר שלישי, למנטורינג אישי ממנטורים המכהנים בתפקידים שונים במגוון תחומי ה

קרנות השקעות, ניהול סיכונים, פרסום, שיווק ועוד. התוכנית היא ללא מטרות רווח, ולא נלקח מהחברות המשתתפות 

 .בה הון, באף שלב שהוא, ואף לא דמי השתתפות

חודשים, חשיפה רבה למשקיעים, לא לוקחים  54.-: מתמקדים בסטרטאפים חברתיים, כל מחזור כ שורה תחתונה

 .אחוזים ואף לא דמי רישום

 פתוח עכשיו . ?מתי פותחים הרשמה למחזור חדש זמינות: 
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MassChallenge     

 ושלים יר מיקום:

 בקצרה על התוכנית
מאסצ׳לאנג׳ הוא ארגון ללא מטרות רווח אשר אינו לוקח אחוזים מהסטארטאפים וחושף אותם לנטוורק גלובלי רחב, 

נה הירושלמית מנטורים בינלאומיים ומעניק פרסים בשווי מיליון שקלים. האקסלרטור נמשך שלושה חודשים בלב הסצי

והוא פתוח לכל הסטארטאפים שנמצאים בשלב מוקדם ושגייסו פחות מחצי מיליון דולר או הרוויחו פחות ממיליון דולר 

גלובלי אשר ימשוך עשרות חברות בינלאומיות בשנה  Hub-החודשים האחרונים. בארץ רואים את התכנית כ 12-ב

-חברות שגייסו יותר מ 1,211-כ MassChallenge-השתתפו ב עד היום .חברות בשנה 50לישראל. האקסלרטור מאיץ 

מכלל החברות עדיין פעילות.  83%מיליון דולר.  700מקומות עבודה והכנסות של  60,000-מיליארד דולר, ייצרו כ 1.8

הגדיר את המאיץ כגוף השקעות הסיד המוביל בעולם לחברות בהובלת נשים  ,TechCrunch בנוסף, מגזין הטכנולוגיה

חברות  408-, ולאחרונה הושקה בארץ רשת לנשים מייסדות, עם יותר מ2015-2010בהשקעות שנעשו בין השנים 

 .בהובלת נשים, ובשיתוף פעולה עם קהילות הנשים המובילות בארץ

הנציגות של האקסלרטור הבינלאומי בישראל, עם השקעה של מיליוני שקלים בסטרטאפים בתוכנית,  שורה תחתונה:

 מנטורינג צמודכולל 

 פתוח עכשיו  ?זמינות :מתי פותחים הרשמה למחזור חדש 

 

   GrowHub    

 תוכנית און ליין 

 בקצרה על התוכנית
, מפעיל אקסלרטור יחודי 7ליזמים בתחום הגיל הרך, מלידה עד גיל  GrowHubמרכז החדשנות הראשון מסוגו בארץ 

 .טיפול, מתקנים, בטיחות ועוד לרעיונות ומיזמים טכנולוגיים וחברתיים בנושאי בריאות, חינוך, משחקים, תקשורת,

המשרד  ,הוקם לפני שנה וחצי, יוזמה משותפת של מרכז צעירים טירת כרמל ומרכז הפעו"ט GrowHub מרכז החדשנות

את תכנית האקסלרטור מלווים שותפים רבים מהוועדה המייעצת של המרכז:  .INTEL IPP ,אשוקה ישראל ,לפריפריה

ועוד לצד ליווי מצוות המנטורים  TinyLove, BabyFirst ,בוצת התקשורת הופשותפים מהטכניון, מבי"ח כרמל, ק

ויועצים מקצועיים. כולם מלווים מקרוב את היזמים שלנו, שמפתחים פתרונות לסוגיות בגיל  'שכולל יזמים ש'עשו זאת

י תוכן שונים: מה בתכנית? ליווי מקצועי של אנשי מקצוע ומומחים ממרכז הפעו"ט ומתחומ .מראשית החיים -הרך

הרצאות וסדנאות על בסיס שבועי, חיבור לבעלי עניין ולמשקיעים אשר  ,משפטי, שיווקי, פיננסי, מחקרי ועוד ,פיתוח

 Bootcamp -חודשים. התכנית תפתח ב 4משך התכנית  .יכולים לסייע במינוף היוזמה ופיתוחה עד לרמת מוצר מוגמר

הרצאות מקצועיות וסדנאות למתן כלים רלוונטים כשבמקביל כל יזם יקבל ימים, תמשך במפגשים חד שבועיים של  6בן 

  .התכנית כולה מקוונת .ליווי אישי ע"י מנטור ויפגש איתו למפגש שבועי של שעה

ייעוץ וליווי אישי של מנטור ומתקיים אקסלרטור ייחודי לרעיונות ומיזמים טכנולוגיים וחברתיים, כולל  שורה תחתונה

 .כולו בצורה מקוונת

 פתוח להרשמה . ?זמינות :מתי פותחים הרשמה למחזור חדש 

 

   A3i Accelerator – יזמות מסחור גלובלי 

 בקצרה על התוכנית
ובית איזי שפירא,  PresenTense נולד מיוזמה משותפת של A3I .מאיץ יחיד מסוגו ליזמות בתחום טכנולוגיה מסייעת

והוא שילוב של ניסיון עשיר בהרצת מאיצים טכנולוגיים וחברתיים, עם גישה לידע נרחב בפיתוח והטמעה של טכנולוגיה 

 .לס’מסייעת. המאיץ בהשתתפות קרן משפחת רודרמן והפדרציה היהודית של לוס אנג

 פואה .חברתי ,ר תחומי התמקדות:

מתמקדים בסטרטאפים חברתיים, שישה חודשים הכוללים פגישות שבועיות, ללא השקעה וללא לקיחת שורה תחתונה 
 .ח מצד היזמים”ש 2,000-ל 1,500אחוזים מהחברה, דמי רצינות בין 

  כרגע סגור ,יש להמתין ?זמינות :מתי פותחים הרשמה למחזור חדש 
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 :עמותות בנושאים חברתיים

 עמותה לקידום אנשים עם מוגבלויות - אלמנארה 

  מעניקה ליווי וסיוע מקצועי לשיפור העצמאות והתפקוד של אוכלוסיות שונות באמצעות  -ביחד

 טכנולוגיה.

  ארגון ארצי להורים וילדים עם עיוורון ולקות ראיה. -אופק לילדינו 

  ימר.מעטפת שירותים לבני הגיל השלישי, חולי דמנציה ואלצהי -עמותת מלב"ב 

 חברות בעלות אינטרס משותף לקידום אימפקט חברתי:

 MINGA -  הזירה לעסקים חברתיים כזרוע אחת מתוך זרועות

 החברה.

 NEW RELIC - .ניטור תוכנה 

 OPTIMAL PLUS -  עולם הרכב, עובדת מול עמותת מתנת

 חיים באופן שוטף.

 WSC SPORT -  פיתוח פלטפורמה לעולם הספורט, הנגשת

 ק לנוער.עולם ההייט

 SKY PLAY -  עולם הגיימינג, מאמצים קבוצת תלמידים

 המוגדרת נוער בסיכון ומכשירה בכלים בסיסיים לעולם ההייטק.

  חברות בעלות זיקה מסויימת לעולם החברתי שיכולות לסייע

רפא"ל, מיקרוסופט,  -כמנטורים בעלי יכולות פיננסיות גבוהות 

 אלביט.
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 המוצרים של הילמ"ה לפי אוכלוסיית היעדפילוח מיפוי ו -נספח ב' 

 חינוך
1 .Timelt -  מלווה את הילד בשעות בהן הוא נמצא בבית  -ניהול סדר יום לילדים עם אוטיזם

 צרכים מיוחדים. הספר, היא מרגיעה אותו ומאפשרת לו התמודדות קלה יותר עם שינויים.
 צרכים מיוחדים.לאוריינות פיננסית לצעירים עם מוגבלויות.  אפליקצייה –. כסף קטן 2
האפליקציה מותקנת אצל המורים והצוות החינוכי בבית הספר, ומכוונת את  -. נקודה טובה 3

 למצוא נקודות חוזק בתלמידיו. -המורה בעזרת תזכורות, תבניות וטיפים
, ומזמנת שיח חיובי בין המורה מנסח הודעת משוב חיובי קצרה שנשלחת להורה של התלמיד

 לכלל התלמידים. מתייחס ההורה לילד בבית.
4 .KeyDo - ילדים עם אוטיזם וילדים שאינם יכולים לדבר בשל מוגבלויות שונות 

מתקשרים עם הסובבים אותם דרך לוח תקשורת, כך שגם אם רמתם הקוגנטיבית גבוהה יותר 
 צרכים מיוחדים.. צבעה על תמונות שונותהם לא תמיד יכולים להביע זאת בכתב אלא רק ע"י ה

 נוער בסיכון.אפליקציה לדיווח על קטינים וחסרי ישע במצבי סיכון.  – אורות אדומים. 5
 בתי הספר.אפליקציה לבתי הספר המאפשרת איתור של מורים להחלפה.  –. מורה להחלפה 6
7 .Creatush –  .היא מערכת זה ממשק להכנת פעילויות בידי התלמיד לעידוד למידה עצמית

המאפשרת לתלמידים תהליך למידה אישי באמצעות הכנת פעילות/משחק למידה. הפעילות שיצר 
 כלל התלמידים. התלמיד נבדקת ומוערכת על ידי מורה ומוצגת בפני תלמידים אחרים לשימושם.

Creatush  ,המאפשר לתלמידים להכין פעילויות בקלות וביעילות אתר ידידותי למשתמש
ובמקביל ללמוד מהפעילויות של חבריהם. בנוסף, המערכת מאפשרת למורים להעריך את ידיעות 

 כלל התלמידים. תלמידיהם והתקדמותם, ואף להנחות וללוות את למידתם.
8 .PeekaDo - מיוחדים.צרכים י. סך חכם לאינטראקציה עם ילדים על הרצף האוטיסטמ  
9 .Expose IT - צרכים מיוחדים.ן. אפליקציה לחיזוק קשר עין ויד לילדים עם שיתוק מוחי 

שחק אינטראקטיבי לעידוד אכילה בריאה בקרב עידוד אכילה בריאה. מ – צלחת מנצחת. 10
 כלל התלמידים.. ילדים

11 .VanGo - מיוחדים.צרכים . ערכת לניהול הסעות, מותאמת לילדים עם מוגבלויותמ 
 צרכים מיוחדים.עם קשיים מוטוריים.  אפליקצית סביבון וירטואלי לילדים - סביבון. 12
אפליקציה המלווה את שיעורי החקר בשיעורי מדעים בבתי למידה חברתית.  – לאברדור. 13

 כלל התלמידים.ר. הספ
צבים שונים פליקצית סיפורים המאפשרת תכנון מראש ושיפור התמודדות עם מא - כדאי לי. 14

 צרכים מיוחדים.האוטיסטי.  לילדים על הרצף
צרכים ההנגשה.  פליקציה למיפוי מקומות נגישים והעלאת המודעות של חשיבותא - נוער נגיש. 15

 מיוחדים.
16 .Catch Me - אפליקצית  לילדים עם מוגבלויות.  פליקציה לחיזוק קשר עין וידאCatch Me  

מאפשרת לשחקן או למטפל לבחור דמות בין מבחר רב של דמויות.הדמות נעה על המסך עד 
כאשר הוא מצליח, מופיע משוב חיובי המותאם אישית לשחקן משהשחקן מצליח לתפוס אותה.

 וזאת על מנת לעודד אותו  להמשיך לשחק.
ורית ביצועיו של השחקן נשמרים והמערכת מאפשרת לצפות באנליזת ההתקדמות המוט

 והקוגניטיבית שלו.
יד שלהם באמצעות מעקב אחר הדמות ונהנים ממשחק באייפד -ילדי עלה משפרים את קשר העין

 צרכים מיוחדים. שמותאם לתחום העניין שלהם ולרמתם הקוגנטיבית.
  תלמידים דוברי ערבית.השפה עברית.  סיפור מתגלגל לשיפור הבנת -מילון בוק  . 17
18 .Capish - .כלל האוכלוסייה.. שיפור שפה באמצעות קריאה פעילה. פשוט, להבין קאפיש 
 צרכים מיוחדים.ילדים עם חינוך מיוחד בישראל.  מיזם לקידום - משלבים ידיים. 19
 

 רווחה
1 .Amigo4Good -   בשל הקורונה. זוכה הפרס הראשון מערכת לליווי וניטור של מבודדים

במהלך כל יום, המבודד מקבל שאלות ומסרים  .ארנו -קורונה של משרד עו"ד יגאל בהאקתון
מחזקים המותאמים באופן אישי לגילו, לסיבת הבידוד שלו ולמאפיינים נוספים המוגדרים ע"י 

 יצירת קשרים. –חברתי  –כלל האוכלוסייה  הגוף המפעיל של המערכת. 
2 .10Katef -  המתניידים בכיסאות גלגלים, יש נטייה לסבול לספורטאים רבים, בעיקר אלה

  מכאבים בכתפיים ובמרפקים כתוצאה מעודף שימוש )דלקת מכאנית(.
אפליקציה לקידום הבריאות של ספורטאים, המעודדת ביצוע אימון  ,10Katefלכן פיתחנו את 

 צרכים פיזיוטרפיסטי יומי עבור ספורטאים נכים ומעקב של המאמן אחרי ביצוע האימון.
 ./נכיםמיוחדים

 ערכת חכמה לאיתור בזמן אמת של מתנדבים למשימות התנדבותמ -. מאגר מתנדבים ארצי 3
 כלל האוכלוסייה. –חברתי . דחופות ברחבי הארץ
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זיכרון  תר ייעודי ליום הזיכרון לחללי צה"ל המאפשר לקיים אלפי מפגשיא - מתחברים וזוכרים. 4
 ה.כלל האוכלוסיי –חברתי חיים בוידאו. 

5 .Albi - גיל שלישי. -בריאות  .אלבום תמונות לאימון הזכרון 
6 . -Timelt  צרכים מיוחדים.. ניהול סדר יום לילדים עם אוטיזם 
 צרכים מיוחדים.אפליקצייה לאוריינות פיננסית לצעירים עם מוגבלויות.  –כסף קטן . 7
8 .KeyDo - ,.צרכים מיוחדים 
9 .Amigo - מתמודדי נפש -בריאות . למתמודדי נפש למעקב יומי'אט אינטראקטיבי צ. 

 צרכים מיוחדים.עם קשיים מוטוריים.  אפליקצית סביבון וירטואלי לילדים - סביבון. 10
 נוער בסיכון.אפליקציה לדיווח על קטינים וחסרי ישע במצבי סיכון.  – אורות אדומים. 11
12 .PeekaDo - צרכים מיוחדים.י. הרצף האוטיסטסך חכם לאינטראקציה עם ילדים על מ 
 עם תסמונת דאון לרכב על אופניים,  מעודדת ילדים Songoהאפליקציה  -. סונגו 13

 צרכים מיוחדים.. היא מסבה להם שמחה בתוספת של מוזיקה טובה בזמן הרכיבה
14 .Wonder Wheels - נכיםצרכים מיוחדיםגלגלים.  מערכת חיישני רוורס לכסאות/. 
15 .VanGo - צרכים מיוחדים.. ערכת לניהול הסעות, מותאמת לילדים עם מוגבלויותמ 
16 .SET4Life - צרכים מיוחדים/נכים.לנפגעי ראש.  אפליקציה לאבחון, מעקב ושיקום 
תכנון מראש ושיפור התמודדות עם מצבים שונים  אפליקצית סיפורים המאפשרת - כדאי לי. 17

 מיוחדים.צרכים . האוטיסטי לילדים על הרצף
18 .Catch Me - .צרכים מיוחדים. אפליקציה לחיזוק קשר עין ויד לילדים עם מוגבלויות 
19 .Expose IT - צרכים מיוחדים.. לילדים עם שיתוק מוחין אפליקציה לחיזוק קשר עין ויד 
צרכים . בוגרים על הספקטרום האוטיסטי ניהול סדר יום במסגרות דיור של - מה הלוז. 20

 .מיוחדים
 יותר חברתי. כלל האוכלוסייה.. הסיפור שלך, הסיפור של כולנו - ציוני דרך. 21
. בין שוהים בבידוד לבין בעל תוקע בסביבתם הקרובה מיזם לראש השנה המפגיש - יום תרועה. 22

 כלל האוכלוסייה. –חברתי 
 האוכלוסייה.כלל  -חברתי . עצמאי ברחבי יד ושם אפליקציה לסיור מודרך באופן - יד ושם. 23
24 .Community Care -  כלל  –חברתי . ערכת ניהול סיוע עבור משפחות בשעת משברמ

    האוכלוסייה.
 –כלל האוכלוסייה ל. על יומן הגוג -תזכורת למועדים חשובים בלוח העברי -לוח עד - 6000. לוח 25

  חברתי.
26 .Yizkor - בשיתוף משרד התפוצות,  -אתר הנצחה לקורבנות הקורונה היהודיים בעולםYnet 

 כלל האוכלוסייה. –חברתי ט. והג'רוזלם פוס
כלל ח. אפליקציית ניהול אירועי חילוץ והצלה עבור מועצה אזורית מגילות ים המל -. מגילות 27

 האוכלוסייה.
 כלל האוכלוסייה.. לדעת מה מצבך, בכל מצב - שאלון לאבחון מסוכנות. 28
כלל ן. מחשבון לחישוב גובה דמי מזונות במקרה של גירושי - מחשבון דמי מזונות. 29

 האוכלוסייה.
 

 בריאות
 בריאות הילד.. נכון בטיפול נמרץ הערכת גובה ומשקל הילד לטיפול - מידה נכונה. 1
2 .Amigo4Good  - .חברתי,  –כלל האוכלוסייה  מערכת לליווי וניטור של מבודדים בשל הקורונה

 יצירת קשרים.בריאותי באמצעות 
3 .10Katef - ,.צרכים מיוחדים/נכים 
  .מכון ויצמן לטובת -למיפוי התפשטות הקורונה מערכת בדיקה יומית לציבור הרחב - קורונע. 4
5 .HospiCall - כלל האוכלוסייה. –בריאות . מטופלים בבתי חולים מערכת קריאה לעזרה עבור 
6 .SET4Life - צרכים מיוחדים/נכים.לנפגעי ראש.  אפליקציה לאבחון, מעקב ושיקום 
7 .Amigo - מתמודדי נפש-בריאות . למתמודדי נפש 'אט אינטראקטיבי למעקב יומיצ. 
8 .Albi - גיל שלישי. -בריאות  .אלבום תמונות לאימון הזכרון 
צרכים . דאון לרכב על אופניים עם תסמונת מעודדת ילדים Songoהאפליקציה  -סונגו . 9

 מיוחדים.
10 .Feelings , הפעילויות המתאימות ביותר לקשישים עם  אפליקציה המסייעת להבין מהן

 גיל שלישי. –בריאות . הטיפול להעדפות ולצרכים שלהם דמנציה ולהתאים את
 האוכלוסייה. כלל. העבודה בכפוף לכללי התו הסגול כרטיס כניסה דיגיטלי למקום - רק בריא. 11
12 . -Amigo- כלל האוכלוסייה.מח עצם.  ניהול ותזכור תורמים לפני תרומת - מח עצם 
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מס'  קהל יעד
 בריאות רווחה חינוך פיתוחים

צרכים 
 3,6,9 2,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20 1,2,4,8,9,11,12,14,15,16,19 16 מיוחדים/נכים

תלמידים 
)ללא צרכים 

 מיוחדים(
5 3,7,10,13, 

 - - דוברי ערבית.– 17

 - 11 5 1 נוער בסיכון
כלל 

 1,3,4,27,28,29 18 17 האוכלוסייה
 2,5,11,12 חברתיים -21,22,23,24,25,26

 –קשישים 
 5,10 8 - 2 גיל שלישי

ילדים במצב 
 1 - - 1 חולי

 - - 6 1 בתי ספר

 4 - - 1 מכון ויצמן

 11 28 18 43 סה"כ
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 מקבץ רעיונות ראשוני למענה במסגרת הסדנה -נספח ג' 

 

 מהות הרעיון מס'
מתייחס 
 לאתגר

1 
קמפיין אגרסיבי לשינוי האקו סיסטם וקשירת היזמים ברעיון העסקי של 
הילמה, רתימת גופים גדולים/חברות ויזמין על מנת למשוך ולהוביל את 

 החברה
 3אתגר 

2 
הקמת צוות פיתוח שיזהה את הרצון במשק, יפתח אפליקציה וימכור את זה 
 לגופים גלובלים, לא לחכות לחברה שתפנה אליהם ואז הם יפתחו על פי צורך

 1אתגר 

3 
לא לחכות ליזמים או לפנות ליזמים אקראיים, אלא לפנות ליזמים מאותו 

פיילוט בבית חולים, התחום, לדוגמה כמו האפליקציה של בית החולים, להריץ 
 לחדד את האפליקציה מול בית חולים אחר, כאשר יש מוצר שעובד

 3אתגר 

4 
לבחור פרויקטים מוצלחים שעובדים ולרוץ איתם במקומות אחרים/ להמשיך 
 לפתח לפי ביקוש אך את הדברים שכן יוצאים לאור להחדיר דרך גופים דומים

 3אתגר 

5 
הנישה שהם בחרו לעצמם )הגיל השלישי לזהות בעצמם צורך ממשי בתוך 

וכו'(, להקים אגף פיתוח חדש מתוך כל החבר'ה שבאים אליהם ללמוד ולפתח 
 גם משהו ייעודי רק שלהם

 1אתגר 

6 
חדירה לשווקים גלובלים באמצעות בסיס מוכח, להביא תוצאות מהשטח שזה 

 באמת שווה ומועיל. שיתוף פעולה על ידי מחקר עם אונברסיטאות.
 2אתגר 

7 

יצירת "משרות" של יזמים מתחילים )כשירות לאומי( בתוך הילמה אשר 
תפקידם יהיה להוביל פיתוחים ופתרונות של הילמה למסחור גלובלי. פיתוח 

מודל תפעולי הכולל גיוס יזמים מנוסים שיובילו יזמים מתחילים ולהוביל 
 מוצרים של החברה.

 3אתגר 

8 
שימוש באותו הלקוח כיזם/משקיע. הוא כבר התנסה במוצר. הוא מבין עד 

 מה שיתן לו גם יתרון שיווקי -כמה באמת המוצר נחוץ או לא בתחום שלו 
 3אתגר 

 

 


