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 חדירה לשווקים גלובליים
 באיתור וטיפול בהלומי

 .קרב

 איתור, אבחון ועזרה להלומי קרב
 יוצאי כוחות הבטחון וההצלה בעולם

https://www.youtube.com/watch?v=7iqdtEjfxOY
https://www.youtube.com/watch?v=cLT6ebRsfEA
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האתגר/ הבעיה 
לחברת הילמה ישנו קושי רב ביצירת ביסוס החברה כמובילת •

פתרונות חדשניים בנושא עזרה להלומי קרב ברחבי העולם.

 כידוע, ישראל מזוהה כמדינה בעלת תעשייה ביטחונית רחבה •
וחדשנית, הלומי הקרב הם חלק בלתי נפרד מתעשייה זו.

 הלומי קרב שאינם מאובחנים נושאים מטענים נפשיים כבדים •
 THE SOCIAL CHALLENGEהמביאים לבעיות תפקוד והשתלבות בתעשייה. 
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הפתרון 
על ידי פיתוח פלטפורמה ייעודית להלומי קרב ניתן להציג את החדשנות 
הישראלית בנושא זה לאחד משחקני המפתח שמטפלים בPTSD בעולם.

הפלטפורה המפותחת תביא לטיפול בלוקים ב-PTSD ותצליח לשלבם 
בעולם התעסוקה, ויחד עם זאת יכולה להניב ערך כלכלי וחברתי למערך 

זה.
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ניתן לבסס את ישראל מעצמה בתחום ההתעסקות בהלומי קרב. •שוק המטרה וההזדמנות

כ- 10-15% מכלל הנפגעים במלחמה הם נפגעי הלם קרב.•

בישראל חיים כ-5,000 נפגעים כאלה.•

אחת המדינות בה ניתן לראות את האחוזים הגבוהים ביותר בהלומי הקרב היא ארה"ב, •
כ-7% מכלל האוכלוסיה נפגעי הלם. 

השאיפה היא להגיע בשנה הראשונה לאחוז אחד לפחות מנפגעי אוכלוסיית ארה"ב, בשנה •
השנייה ל-3% ולאחר מכן יציאה לשווקים נוספים באירופה, אפריקה ובמזרח.
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הילמה תפיץ מוצר שמסוגל לבצע אבחון להלומי קרב רחב היקף •תיאור המוצר/השירות 
לצבאות זרים ולגופים ביטחוניים.

חדירה לחברות מפתח בתחום איתור הלומי קרב, יביא לביסוס •
הטכנולוגיה הישראלית ויקטלג את ישראל כמובילה בתחום זה.

כיום ההכרה בפוסט טראומה בארה"ב נתמכת ע"י הביטוח הלאומי, •
שהוא יהווה המטרה העיקרית לשיווק המוצר.

 THE SOCIAL CHALLENGEהמוצר ישווק בנוסף למשרד הבטחון ושרות התעסוקה.•
WORKSHOP 6



המודל העסקי יבוסס על מכירת הפלטפורמה לביטוח לאומי, משרד •   מודל עסקי 

התעסוקה ומשרד הבטחון.

הפלטפורמה הינה חינמית למשתמשים.•

השימוש בפלטפורמה יתוקצב באופן ראשוני ע"י הגורם המממן.•

 החזרת ההון בצורה עקיפה תתבצע ע"י שילוב המאובחנים בשוק •
 THE SOCIAL CHALLENGEהעבודה החופשי בשלב מוקדם.
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הצגת העובדה כי מעל 50% ממאובחני PTSD מחוסרי עבודה בארה"ב.•אסטרטגית שיווק ומכירות

 השימוש בפלטפורמה תקטין את אחוז המובטלים ותצליח לשלבם בתעסוקה.•

הצגת הרעיון לביטוח לאומי, שירות התעסוקה ומשרד הבטחון.•

חשיפת המוצר בפני מכוני מחקר ואוניברסיטאות ברחבי העולם.•

שיתוף פעולה עם חברות המדריכות צבאות זרים בעולם.•

איתור מדינות שעברו אסונות טבע ואבחון צוותי הטיפול והרפואה שיעסקו •
במלאכה.
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תחרות
קיימת תחרות מקומית של שרותי הרווחה הממלכתיים .•

קיימות עמותות המסיעות להלומי קרב.•

לא נראה כי קיימת פלטפורמה ישראלית/ זרה מקצועית, ספציפית, •

אנונימית ופשוטה בעלת שאלות מנחות המסוגלת להמליץ על אבחון, 
דרך טיפול ומימון ללוקים בתסמונת.
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יתרון תחרותי מתבסס על הנגשת מבחן "בחן את עצמך" למשוחררים •יתרון תחרותי
טריים באמצעות שת"פ עם משרד הבטחון, שירות התעסוקה וביטוח לאומי 

בצורה גלויה או אנונימית, בעלת שאלות אבחון ספציפיות ומותאמות 
אישית לקהל היעד, המקשרת בין הפרופיל שמתקבל מהמשתמש 

המאובחן לבין דרכי טיפול אופציונליות ומקור מימון חיצוני.

מערך השרותים קיים בפלטפורמה אחת ונותן מענה מרגע גילוי ועד לדרכי •
התמודדות עם הבעיה.

 THE SOCIAL CHALLENGEכשוק ישראלי ישנה התמודדות שוטפת ותמידית עם בעיה זו.•
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הצגת הצוות 

נועם- מהנדס תהליך בקבוצת כיל•

ימית- מהנדסת תהליך באדמה.•

נופר- מהנדסת בניין, מנהלת פרויקטים•

 חן- כלכלנית בעמותת "כוכבי המדבר"•

מלי- כלכלנית בסוכנות ביטוח.•
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השקעה מבוקשת 

פיתוח המוצר 10,000$ הכוללים:•

חברה לבנייה ופיתוח הפלטפורמה.•

תשלום לאנשי מקצוע עבור בניית שאלון רלוונטי וניתוחו.•
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שאלות?
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