
מצגת לשיפוט
צוות 3



חוזרים לשם בשביל לצאת לתמיד!

[חידושים ופתרונות טכנולוגים מבוססי VR לנפגעי פוסט 
טראומה - הלומי קרב]

קבוצה 3 - צוות אלה



האתגר/ הבעיה 
"פוסט טראומה" (PTSD) – הפרעה פסיכיאטרית מתמשכת המתפתחת עקב חשיפה לאירוע טראומטי.

"נפגע הלם קרב" – אדם שסובל מפוסט טראומה עקב אירוע טראומטי שחווה במהלך פעילות מבצעית או בעת 
פגיעת איבה

הלומי קרב ובני משפחותיהם אשר נפגעו במלחמות ישראל, מעידים "לצערנו אנו חווים התרסקות מוחלטת 
שלנו ושל משפחותינו, אחרי שחזרנו משדה הקרב הלומי קרב ואין מענה!"

  לא קיימים בשוק פתרונות מבוססי VR  לטיפול בנפגעי  פוסט טראומה - הלומי קרב 
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הפתרון 
החידוש שאנו ממליצים עליו הוא מתן עזרה למתמודדים עם "פוסט טראומה" (PTSD) ע"י טכנולוגיה במציאות 

מדומה VR  אשר תחזיר אותם לרגע קרות האירוע וע"י שיחזור הסיפור/ האירוע המתמודדים יוכלו להתעמת עם 

הפחד והכאב וליצור גירוי/ מוטיבציה לדבר ולטפל בבעיה, לחדור לתת המודע ע"י קבלת עזרה מקצועית רחבה 

יותר. 

נכון להיום מקובלת פרקטיקה של טיפולים קוגנטיבים פרונטלים מול המטופלים ללא שימוש באמצעים 
טכנולוגים מתקדמים.

החידוש המוצע עוזר למטופל לשחזר את האירוע בצורה איכותית יותר ובליווי צמוד של מומחה לתקנו... 
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שוק המטרה וההזדמנות -שווקים פוטנציאלים
במדינת ישראל קיימים כ 4000 הלומי קרב שסובלים מפוסט טראומה. בעולם מתגלים בכל שנה כ8 מליון 

אנשים נפגעים ופוטנציאל הצמיחה גדל בשל מלחמות ואירועי קרב אשר מתרחשים בכל שנה.

בשלב ראשון פניה לשוק המקומי - טווח קצר
בשלב שני פניה לשווקים בינלאומיים  - טווח ארוך

  למדינת ישראל קיים יתרון יחסי חזק בתחום פיתוחים טכנולוגים שונים וישנן חברות רבות שעוסקות בכך 

שוק מערכות סימולציה וירטואלית - מציאות מדומה לנפגעי נפש●
שוק טיפולי VR לנפגעי פוסט טראומה - הלומי קרב●
מערכת בריאות פרטית - מכוני אבחון וטיפול פרטיים, מרפאות פרטיות●
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בעלי עניין 
ארגונים ועמותות תמיכה לנפגעי פוסט טראומה (ארגון נכי צה"ל, פורום עזר כנגדו - למען הלומי קרב, נכי •

צה"ל ובני משפחותיהם ארגון נפגעי איבה, ארגון נפגעי תאונות דרכים…)
נט"ל, "לא מפקירים פצועים בשטח".•
משרדי ממשלה: ביטחון, בריאות, רווחה, חינוך, משפטים, אוצר, תחבורה•
חברות ביטוח•
חברות עסקיות בתחום פיתוח תוכנה•
פוליטיקאים •
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לקוחות פוטנציאלים

 
עמותות

 בתי חולים
חברות ביטוח

מכוני אבחון והערכה



תיאור המוצר/השירות 
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לקוחות משתמשים בכלי במסגרת טיפול הכולל בתוכו שימוש בטכנולוגיית VR, באמצעות הטכנולוגיה נפגעי 
פוסט טראומה חוזרים לקרות האירוע, חווים אותו מחדש בתהליך מבוקר ובליווי אנשי מקצוע. מדובר במוצר 

חברתי חזק שבאמצעותו מטופלים מקבלים את חייהם בחזרה. 
במידה והכלי זוכה להצלחה, תוקם חברת סטרטאפ שתשווק אותו בארץ ובעולם.

באחריות ארגון הילמה לפתח את המוצר הנדרש ובאחריות העמותות ובעלי עניין אחרים להשמיש את הכלי 
ולשלבו בתהליכי טיפול. 

 



המודל העסקי המוצע 

שלב א' - ארגון הילמה פונה לעמותות וארגוני הלומי קרב ונפגעי חרדה ומבקש לקבל מידע לגבי 
הצרכים לטיפול הלומי קרב ונפגעי חרדה. מה הצרכים? מה הקשיים? אתגרים? 

שלב ב' - עיבוד מידע ופיתוח כלי ייעודי לטיפול בנפגעי חרדה על בסיס האפיון המוקדם

שלב ג' - עמותות משתמשות בכלי שפותח בטיפולים בהלומי קרב ונפגעי פוסט טראומה

שלב ד' - במידה מהמיזם מצליח העמותות שהיו מעורבות בו מקבלות רווחים מהסטרטאפ המסתמן 
ובצורה ארגון הילמה מעודד שת''פ בינו לבין העמותות שנותנות מענה לצרכני קצה 
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המודל העסקי המוצע 
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אסטרטגית שיווק ומכירות -

טקסט
טקסט
טקסט

לאחר גיבוש והסכמה על הרעיון  בתוך הילמה, נצא לעניין את השותפים הפוטנציאלים ( למשרד הביטחון, 
שירותי הבריאות ובכך נגיע למוסדות צבאיים ושלטוניים בשוק המקומי) אשר יספקו לנו דאטה והכוונה לאנשים 

הסובלים מהלם קרב.

אסטרגיית חדירה לשוק - "ספרינקלר" חדירה לקהלי היעד הספציפיים שלנו בשוק הבינלאומי באמצעות שיווק 
למספר מדינות פוטנציאליות ב"וז. 

לאחר מכן, נמשוך את תשומת הלב של הלקוחות באמצעות הסברה על המוצר שברשותנו (יעיל ואפקטיבי) 
ונמכור לפי המודל העסקי שהגדרנו מראש.

 לוח זמנים -
פנייה לבעלי עניין > קבלת אפיון מוצר > חידוש טכנולוגי ופיתוח המוצר > כניסה לשוק המקומי > הכרה בחידוש 

בשוק המקומי > התעניינות של חברות בינלאומיות בחידוש > כניסה לשוק הבינלאומי

שותפות עסקית בין ארגון הילמה לבין עמותות הפועלות בתחום. מדובר בשיתוף פעולה במסגרתו השותפים 
משקיעים את משאביהם לטובת קידום הטכנולוגיה החדשה ובמידת ההצלחה תהיה חלוקת רווחים
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תחרות + יתרון תחרותי
כאמור עקב חוסר עניין עסקי לא קיימת תחרות בתחום הטכנולוגי אלא טיפולים קוגניטיבים.•

אנחנו מציעים שימוש בפלטפורמה קיימת ופועלת בעולם העסקי בדמות חברה שכבר פועלת בתחום המציאות •

המדומה, לומדות, וחיישנים על גוף האדם ע''י יצירת מודל עסקי מתאים.

מערכת אשר תעזור לשקם את הלומי הקרב - השגת יעד חברתי חשוב בעל קונצנזוס לאומי.•

נדרש מודל עסקי שיצור חיבור חזק בין התועלות (רווח כלכלי לבין תועלת חברתית)•

כתוצאה מפעילות חברתית זו החברה המספקת שירות שזכה לפרסום רחב היקף והכרה בקרב הציבור •

וכתוצאה מכך תגדיל את רווחיה ותתפתח בשוק המקומי והבינלאומי.

מציאת בעלי עניין בתחום על מנת לעזור להילמה להיכנס לשוק זה.•
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השקעה מבוקשת

טקסט
טקסט
טקסט

אנו נעבוד לפי הלוח הזמנים של החברה ונשאר את המחיר הכולל המבוקש - 315K ש"ח

פנייה לבעלי עניין  - 20K ש"ח 

קבלת אפיון מוצר - 50K ש"ח 

חידוש טכנולוגי ופיתוח המוצר - 120K ש"ח

כניסה לשוק המקומי (שיווק ופרסום) -25K ש"ח

הכרה בחידוש בשוק המקומי - לא עולה כסף

התעניינות של חברות בינלאומיות בחידוש - לא עולה כסף

 כניסה לשוק הבינלאומי (שיווק ופרסום) - 100K ש"ח 
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הצגת הצוות 

טקסט
טקסט
טקסט

ליטל מזוז - מנהלת פרויקטים באגף ההנדסה והבינוי משהב"ט 1.

בני גושן - גימלאי צה"ל קצין בח"א מנהל תוכנית חברתית ארצית בחברה למתנ"סים ופעיל חברתי.2.

ליעם גוברין - התנדבתי לצבא, הדרכתי גלישה בעבר לנוער בסיכון.3.

.4LITHO ASML אלה פיצ'וגוב - מהנדסת כימיה, אינטל קווצת

מלכה גושן -רנטגנאית בכירה  בעיקר MRIׂׂ עובדת בשיבא תל השומר.5.

דניס סטיסקין - מנהל בטיחות בחברת בניה6.

קבוצה הטרוגנית בעלת דעות מרובות, כל אחד נותן את הידע שלו בתחומו.
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שאלות ותשובות

The Social Challenge Workshop 14


