
וחדשניים,  יצירתיים  טכנולוגיים,  פתרונות  בנושא  האקתון  יתקיים   , במכללת  חברה"  "מהנדסים  כנס  במסגרת 
לסוגיות שעניינן חיינו כחברה בטוחה יותר. 

השנה יתקיים ההאקתון בשיתוף ארגון 'בטרם' ויימשך כ-30 שעות. בהאקתון יתחרו מספר צוותים, והם יתמודדו עם סוגיות 
פרקטיות המצריכות פתרונות יצירתיים-יישומיים או עם סוגיות תאורטיות שלהן יוצעו פתרונות יישומיים. משתתפי ההאקתון 
יגבשו פתרונות מבוססי חשיבה הנדסית-חברתית הכוללת היבטים עסקיים ועיצוביים וכן עבודת צוות, כל זאת תוך התמודדות 
עם סביבה תחרותית ועם אילוצי זמן. כל הצוותים ילוו על ידי מומחים בתחומים הרלוונטיים. תוצרי ההאקתון, פתרונות הצוותים, 
יוצגו בפני פורום מומחים. בכנס "מהנדסים חברה" יציגו שלושה צוותים נבחרים את תוצריהם, כדי לראות, הלכה למעשה, 

כיצד אפשר לחולל שינוי חברתי באמצעות פיתוחים טכנולוגיים-הנדסיים.    

ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים, חרת על דגלו "לעשות בטרם", מבעוד מועד, למען עולם בטוח לילדי ישראל. היפגעות של ילדים 
ובני נוער עלולה להתרחש בכל מקום שבו ילדים שוהים: בבית ובחצר הבית, במוסדות החינוך, בפארקים, בגני המשחקים 
ובדרכים. בכל מקום שבו ילדים נמצאים ומבלים יש לתת את הדעת לסיכונים הקיימים, למשל, טביעות, נפילות, חנק, הרעלות, 

כוויות, תאונות דרכים ועוד, ולהיערך מראש למניעתם בהתאם לגיל הילדים ולהתפתחותם. 

ההאקתון פתוח לסטודנטים הלומדים בכל מוסדות הלימוד האקדמיים בישראל ומעניק הזדמנות לכל המעוניינים להשתתף 
במיזם טכנולוגי-חברתי. 

במטרה לדמות את עולם ההנדסה האמיתי, בכל קבוצה יהיו נציגים משתי מחלקות אקדמיות לפחות.

חבר השופטים יורכב מאנשי אקדמיה, תעשיינים, נציגי ארגונים חברתיים ויזמים.

ארבעת הקריטריונים לזכייה:

זיהוי בעיה חברתית ומתן מענה לה  •
יצירתיות וחדשנות  •

רמת הפיתוח שהושגה במסגרת הזמן של ההאקתון  •
השינוי או ההשפעה הטכנולוגית-הנדסית של הפתרון המוצע על החברה  •

 המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, 
מזמינה אתכם - סטודנטים, בעלי יוזמה טכנולוגית ויצירתיות מחשבתית וחדשנית להשתתף ב-

2018 האקתון "הנדסה מצילת חיים" 
21–22 במאי 2018, ז'–ח' בסיוון תשע"ח  

קמפוס אשדוד

כנס מהנדסים חברה
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Hackathon
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הפרס לזוכים במקום הראשון
על סך 10,000 ₪

המקום השני יזכה ב-5,000 ₪

המקום השלישי יזכה  ב-2,500 ₪

• יש להתייחס לפרס כמוענק לצוות כולו 
ולא למשתתף יחיד.  

הרישום פתוח עד 8 במאי 2018
https://www.sce.ac.il/news/society-2018-hackathon
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