תחרות  CASE STUDYבינלאומית באקדמית ת"א יפו ,בשיתוף המכון לחקר חברה וכלכלה
 RISE IMPACTופרויקט ARTOLIO
ב 15.3.2022-התקיימה תחרות  CASE STUDYבינלאומית היברדית ,בשיתוף המכון לחקר חברה וכלכלה
 RISE IMPACTו ARTOLIO Project -הממומן ע"י  .EU ENI CBC MEDנושא התחרות:
.A sustainable local economy in a global market
שיטת ה  CASE STUDY-או כפי שמכונה בעברית "מקרה בוחן" ,היא שיטה שבה מוצגים תרחישים הבנויים על
ארועים מהחיים האמיתיים ומשמשים כבסיס להוראה .באמצעות ניתוח וקריאת המקרה ,הסטודנטים רוכשים כלים
ומיומניות לפיתוח חשיבה ביקורתית ,תקשורת ודינמיקה קבוצתית.
לתחרות זו נכתב  CASE STUDYעל ע"י ד"ר יפעת ראובני על פרויקט  ARTOLIO .ARTOLIOהינו קונסורציום
של חקלאים קטנים ,המהווים חלק מתעשיית שמן הזית בים התיכון .הדילמה שהוצגה במקרה הבוחן הינה
הצעה לאסטרטגיה שיווקית של מוצרי  ARTOLIOלשווקים מחוץ למזרח התיכון ,תוך התייחסות לקיימות ,מקומיות
ובריאות.
 6צוותים נרשמו לתחרות 3 ,הגיעו לשלב הסופי .הסטודנטים הציעו פתרונות יצירתיים בפני השופטים שכללו את צוות
המכללה האקדמית ת"א-יפו וצוות פרויקט .ARTOLIO
שופטי המכללה :פרופ' יואב גנזך ,דיקן ביה"ס לניהול וכלכלה ,פרופ' ורד הולצמן ,ראש רשות המחקר ,ד"ר
יפעת ראובני ,מרצה לכלכלה חברתית ומקיימת ,ד"ר רחל אזוראל כאליפא ,ראש מכון לחקר חברה וכלכלה.
צוות פרויקט  :ARTOLIOד"ר גיורא בן ארי ,מנהל פרויקט ארטוליו הבינלאומי ,מכון וולקן ,ד"ר אור מנדלסון ,מערכות מידע
ופלטפורמות דיגיטליות למגדלים קטנים ,ושותפים מחו"ל:
Dr. Konstantinos Rotsios, Academic Dean of Undergraduate Program, Chair of the International Business
Department; Jean-Baptiste Tissier, ARTOLIO Business and marketing coordinator, France; Dr. Mikel
Larreina, Vice-Dean for International Affairs – Vicedecano de Relaciones, Internacionales – Nazioarteko
Harremanetako Dekanorde; Arturo Garcia-Agullo, Olive oil producer and ARTOLIO Business
coordinator, Spain; Jesus Kordillo, communication and marketing agency, Kellenfol, Barcelona, Spain.

שופטים בקמפוס:

שופטים בזום:

ולהלן תוצאות התחרות:

.Estonian Business School .במקום הראשון זכו הסטודנטים מאסטוניה
Ele-Liis Kreek, Katrin Romanenkov, Nikhil Krishnan and Toomas Kolk, צוות הזוכים במקום הראשון

במקום השני זכו הסטודנטים מספרד ,אוניברסיטת  , Deustoב 5000-ש"ח.
 Ane Naberan Mardaras, Jon Orbe Baranano and Mariano Gomez Arana,צוות הזוכים במקום השני

במקום השלישי זכו הסטודנטים מישראל ,האקדמית ת"א-יפו ,ב 3000-ש"ח .צוות הזוכים במקום השלישי,

