
   
 

 
 
 
 
 

 ? The Challengeמה זה 
 

The Challenge  מקוונת המציגה אתגר לסטודנטים. כל מחזור של התחרות מתמקד בעולמות תוכן המתחברים  -הינה פלטפורמה תחרותית
 למגמות חשובות בעולם תוך אתגור הסטודנטים להציג פתרונות יצירתיים וחדשניים.  

רים וכיו"ב. כל אלו מאפשרים לכם,  כל אתגר כולל מאגר ידע שכולל סרטונים, מאמרים קצרים, נתונים סטטיסטיים, דוגמאות, קישו
 הסטודנטים ללמוד על האתגר, מרכיביו, מונחים מרכזיים הנוגעים בו ולהציג פתרונות יצירתיים ופורצי דרך.  

 

 הנוכחי ?   Challenge-מה ה
 

כבר  ". כיום, שורת הרווח המשולשת "במיקוד  – בעולם האתגר המוצג בימים אלו וימשך לאורך סמסטר ב', מתמקד במגמה הולכת וגדלה
.  הרווח לסביבה, הרווח לאנשים וגם כמובן, הרווח הכלכלי  -לא מספיק להסתכל רק על שורת רווח כספית אלא על שורת הרווח המשולשת  

 להוביל לתרומה משמעותית לפעילות העסקית.   היכול התנהלות תוך שמירה על כיוון פעולה זה
, סדרת מטרות שאותן יש שאיפה   Sustainable Development Goals -מחובר למרכיב נוסף שמקודם על ידי האו"ם שלנו, האתגר 

 ב הרבה יותר. להפוך את העולם של כולנו, לטופתרון אתגרים אלו אמור ונוגעות בבריאות, חוסר שוויון, חינוך ועוד.  2030להשיג עד שנת  
 

 בהקשר זה: אתם הסטודנטים, נדרשים
 שמופיע באתר  ללמוד על שני המרכיבים הללו באמצעות מאגר הידע  .1
 ם באתר התחרות( נבחרו )ומוצגיש   SDGs-השש  מתוך להתמקד בבעיה ספציפית  .2
   שיעמוד בעקרונות של "שורת הרווח המשולשת" ( אפיק פעולה לחברות גדולות וכיו"ב  / פרויקט  /  טכנולוגיהפתרון )להציג  .3

 

 דוגמא לבעיה ופתרונות 
 

עוסק באתגרי בריאות,   SDGs-אחד ה
בקריאה מעמיקה יותר תוכלו ללמוד שאחד  
ממרכיבי האתגרים בעולם הבריאות הינו 
הנגשה של שרותי רפואה ברמה 

 הבינלאומית. 
 

פתרונות שאתם יכולים להציג יכולים  
 להיות לדוגמא: 

  שימוש במדפסות תלת מימד .1
כדי לייצר פרוטזות במדינות 

 עולם שלישי  
רפואה  -יצירת שירותי טלה .2

המשתמשים ביכולות של 
טלפונים סלולריים להעברת 

 . המידע לבתי חולים מרוחקים
משקפיים מיוחדות שניתן  .3

 ובכך מאפשרות לאנשים שאין להם נגישות לשירותי רפואה לראות.  להתאים באופן עצמי ללא צורך באופטימטריסטים 
 

 

https://www.thechallengecompetition.com/current-challenge


   
 

 ?מה השלבים שעלי לעבור כדי להציג את הרעיון שלי 
 challenge-https://www.thechallengecompetition.com/current -כנסו לאתר התחרות  .1
 סיירו במאגר הידע הכולל סרטונים, קישורים והסברים.   .2
 )לחיצה על התמונה(  וכנסו לקישורשהוגדרו למחזור זה  SDGs-ששת הבחרו באחת מתוך מטרות  .3

 

 
 ו ללמוד יותר על האתגרים השונים, לקבל מידע מחקרי ולצפות בקישורים רלוונטיים. בקישור תוכל .4

 

 
 

לאחר שתלמדו על אפיק הפעולה ותבחרו באתגר שאתם רוצים לטפל בו. גבשו רעיון וכנסו לקישור הבא לצורך הזנת פרטי חברי  .5
  -הקבוצה )קבוצה יכולה למנות מאדם אחד ומעלה( 

ualtrics.com/jfe/form/SV_3pBESX3tPFOjWdLhttps://bgumanagement.q 
 

 שימו לב
 ניתן למלא את התשובות בעברית או באנגלית.   -
 Yesבמסך הראשון של השאלון תידרשו לענות האם אתם משולבים בקורסים אקדמי התשובה שלכם צריכה להיות  -
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 במסך הבא תידרשו להזין את מספר הקורס, מספר זה הינו מספר הקורס כפי שמופיע בסילבוס.   -
י הצוות ולאחר מכן  במסכים הבאים תידרשו להזין את שם מוביל הצוות ופרטי ההתקשרות שלו וכן את שמות חבר -

 תידרשו לענות על השאלות הבאות :
 

- Please provide the necessary background of the problem your solution addresses 
- Please explain who is affected by this problem 
- Please provide data about the market 
- Describe your solution 
- How does your solution impact/benefit the planet? 
- Supporting evidence (not mandatory) 

 
המידע שתזינו ישמר ותוכלו לעדכן אותו. עם זאת אנו ממליצים במידה ותפסיקו את מילוי השאלון בכל שלב ותחזרו אליו כלל  

 לכם לשמור את המידע ליתר ביטחון גם בקובץ.  
 

 מה קורה בהמשך ?
הנתונים נאספים ויועברו במרוכז למרצה שלכם. בסוף חודש מאי יסתיים פרק הזמן בו ניתן יהיה להגיש את הרעיונות והם יבחנו על  כלל 

פרויקטים יעלו לגמר ויציגו )במידה ויהיו מעוניינים לקחת חלק במרכיב התחרותי( את הפרויקטים שלהם בפני ועדת   10ידי צוות שיפוט. 
 צוותים זוכים.   3וותים יבחרו שיפוט. מבין עשרת הצ

 

 אנחנו תמיד כאן בשבילכם !!! 
   –אם אתם נתקלים בבעיה או שאלה, ניתן לפנות אלינו במרכז בנג'יס ליזמות וחדשנות ונשמח מאוד לסייע לכם  

•  BengisC@som.bgu.ac.il )  )רייצ'ל אייזנמן 

• shavityo@bgu.ac.il )יוסי שביט( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שיהיה בהצלחה
 מי יודע, אולי הרעיון שלכם יהפוך את העולם לטוב יותר
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