סיכום סמינר עסקי תרבותי של התוכנית המשותפת במנהל עסקים ולימודי אסיה.

כללי:
הסמינר מטעם התוכנית המשותפת במנהל עסקים ולימודי אסיה אורגן על ידי סטודנטים של התוכנית
בתמיכה של בית הספר למנהל עסקים ,מכון קונפוציוס ומרכז פריברג של החוג ללימודי אסיה באוניברסיטה
העברית בירושלים.
הסמינר יצא לבייג'ינג בין התאריכים  3-17.9.2017ומנה  14סטודנטים של התוכנית המשותפת בליווי פרופ' גור
מושיוב מבית הספר למנהל עסקים.
הסמינר התארח באוניברסיטת פקינג בתמיכת מכון קונפוציוס באוניברסיטה העברית.
מטרות הסמינר:
.1
.2
.3
.4

לימודי השפה הסינית ותרבות סין.
העמקת הידע אודות הכלכלה הסינית והאתגרים העומדים בפניה תוך כדי ביקור בחברות
עסקיות מובילות בסין.
פיתוח רשת קשרים עבור הסטודנטים בקרב מעסיקים פוטנציאלים.
ייצוג התוכנית המשותפת של האוניברסיטה העברית וחשיפת סטודנטים זרים לתוכניות
הבינלאומיות של בית הספר למנע"ס.

 .5פרסום התוכנית המשותפת לסטודנטים ישראלים פוטנציאלים בעתיד.
תיאור מהלך הסמינר:
משתתפי הסמינר הגיעו לסין ולקחו חלק בשיעורי שפה ותרבות סין מידי בוקר בין השעות 12:00- 8:30
לאחר מכן הסטודנטים יצאו לביקור בין חברה עסקית אחת או שתיים ביום.
סה"כ הסמינר ביקר ב  10ארגונים שונים בתחומים מגוונים כמו :תשתיות ,השקעות והון סיכון ,מדיה
והייטק.
בנוסף הסטודנטים ביקרו בשגרירות ישראל בבייג'ינג ובלשכת המסחר ישראל –סין.
בין היתר הסטודנטים ביקרו באתרי תרבות ומורשת מרכזיים.
(לו"ז מפורט ושמות החברות בנספח).

בעלי תפקידים:
פרופסור גור מושיוב – מלווה בכיר מטעם בית הספר למנהל עסקים.
דוקטור אירה ליאן -אחראית ומנהלת התוכנית המשותפת.
שחף שב ארצה -יזם ומוביל הסמינר.
מאי אלגרבלי -ראש צוות א'.
גיל פוש -ראש צוות ב'.
אביב הרקוב -ראש צוות ג'.
עידו דויטש -אחראי מדיה חברתית.
שירה צור -אחראית צילום והפקה.
טל בושרי -אחראית תוכן.
אריאלה פישר -אחראית מידע עסקי.
*מלבד בעלי התפקידים על כל סטודנט הוטל לכתוב "דף חושב" המתאר את רשמיו מביקור בחברה או
מאחת מהפעילויות.
כל המאמרים והתמונות עלו לאתר המשלחת בכתובתhttps://startupasiaisrael.wixsite.com/2017 :
תוצאות המשלחת בטווח הקצר:
.1
.2

.3

.4

.5

הסטודנטים קיבלו חשיפה לסין ולסביבה העסקית בה – דבר המהווה את מטרתה של התוכנית
המשותפת.
נוצרה אפשרות לשיתוף פעולה של האוניברסיטה ובית הספר למנהל עסקים עם אחת החברות
בתחום היזמות .חברת  VANKEהביעה עניין ליצור שיתוף פעולה עם מרכז היזמות של
האוניברסיטה העברית – מאי אלגברלי שהייתה ראש צוות במשלחת עובדת על המשך הקשר.
המשלחת הגדילה את החשיפה לאוניברסיטה בסין ובקרב החברות אותם ביקרה המשלחת -כל
חברה קיבלה שי מטעם בית הספר למהל עסקים ובנוסף הסבר כללי על האוניברסיטה ועל
התוכנית המשותפת.
התוכנית המשותפת למנהל עסקים ולימודי מזרח אסיה שווקה במדיה החברתית בניסיון
להגדיל את הפופולאריות בקרב סטודנטים ישראלים חדשים שיצטרפו לתוכנית.
עד כה נחשפו באמצעות הפייסבוק והבלוג הייעודי שהוקם לטובת המשלחת מעל ל 5000
קוראים והיד עוד נטויה שכן סרטון מסכם עתיד לצאת בימים הקרובים.
מספר סטודנטים קיבלו הצעות עבודה בחלק מהחברות שבוקרו במהלך המשלחת :בין היתר
בחברות  IRON SOURCE, OFOוהצעות התמחות בלשכת המסחר ישראל סין.

המלצות לעתיד:
.1

.2

.3
.4

.5
.6
.7

המגורים של המשלחת תואמו על ידי מכון קונפוציוס באוניברסיטה העברית בירושלים מול
המקבילים בסין והיו כוללים במלגה של המשלחת -בפועל המגורים היו ברמה לא מספקת ללא
אינטרנט ומזגן ובמרחק רב מהקמפוס וכיתות הלימוד – יש להשתדל לפעמים הבאות לקבל
מגורים בתוך הקמפוס או במעונות הסטודנטים הבינלאומיים.
הסטודנטים נהנו הן משיעורי שפה והן משיעורי תרבות סינית -להערכתנו שיעורי השפה היו
ברמה גבוהה מאוד ותרמו רבות לסטודנטים אך נמשכו במשך שעה וחצי ביום בלבד – אנו
ממליצים להגדיל משמעותית את שיעורי השפה.
המשלחת קיבלה יחס מעולה מצד המארחים הסיניים אך אנו ממליצים שמשלחת עתידית תצא
עם ליווי רשמי מטעם מכון קונפוציוס על מנת לעזור בתיאום ובהתאקלמות הראשונית לפחות.
למשלחת הנוכחית כל סטודנט של התוכנית המשותפת שהביע עניין התקבל אוטומטית
למשלחת -אנו ממליצים להבא לבצע מיונים קפדניים יותר שיכללו מעבר ראיון אישי ותיאום
ציפיות עם ראש התוכנית המשותפת והמלווה האקדמי .כמו כן מומלץ לחתום על מסמך הבנות
ותיאום ציפיות לפני היציאה.
יש לבצע מספר פגישות הכנה של כל המשלחת לפני היציאה -אנו ביצענו רק פגישה אחת עקב
חוסר זמינות בשל תקופת מבחנים.
יש לשקול מתן נקודות זכות עבור משלחת עתידית אם תצא שכן מדובר בסמינר לימודי עם
הכנות רבות לכל דבר ועניין בדומה לסמינר שיוצא מהחוג לימודי אסיה ליפן כל שנה.
יש ליצור אינטראקציה יותר משמעותית עם הסטודנטים המקומיים -קשר עם אגודת
הסטודנטים של בית הספר למהל עסקים בפקינג הוא אפשרי ויכול לתרום רבות.

 .8על המשלחת לטוס יחד באותה טיסה הלוך על מנת למנוע בעיות לוגיסטיות.
סיכום של שחף שב ארצה יוזם המשלחת:
שאני מסכם את המשלחת אני מתמלא בתחושה טובה שהרי הצלחנו להשיג משהו שעד כה לא נעשה במסגרת
"התוכנית המשותפת".
חבורה של  14סטודנטים שארגנו את המשלחת בעצמם והגיעו לצד השני של העולם ,נפגשו עם חברות מובילות
בתעשייה ונחשפו לאנשים והזדמנויות מדהימות.
תמיד סטודנטים נוהגים לומר שהלימודים באוניברסיטה הם לא משהו פרקטי  -פה אני חושב שהצלחנו להביא
פרקטיקה לאקדמיה.
הקשרים שכל אחד פיתח יתרמו לנו בעתיד ומלבד הקשרים אני יודע שתודות למשלחת חלק מהסטודנטים
כעת חושבים בצורה בהירה יותר על עתידם המקצועי.
אני מאמין שייצגנו בכבוד את האוניברסיטה העברית וחשוב לי מאוד שמשלחות דומות ימשיכו לצאת גם
בעתיד.
ברצוני להודות שוב לכל מי שתרם להצלחת המשלחת :בית הספר למנהל עסקים ,מכון קונפוציוס ,מכון
פריברג ,ראש התוכנית המשותפת דוקטור אירה ליאן וראשי הצוותים שהיו חלק אינטגרלי מניהול המשלחת.
ותודה מיוחדת לפרופ' גור מושיוב שבלעדיו המשלחת הזו פשוט לא הייתה אותו דבר.

נספח א' -לוז המשלחת ושמות החברות (בירוק)

