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התכנית המשותפת לתואר ראשון במנהל עסקים
ולימודי אסיה
כלכלות אסיה מציגות את שיעורי הצמיחה הגבוהים ביותר בעולם .ההתפתחות
הכלכלית המהירה יוצרת שורה ארוכה של הזדמנויות עסקיות עבור חברות
עסקיות ,ארגונים ויזמים מישראל.
בית הספר למנהל עסקים בשיתוף עם החוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית
בירושלים מציעים תכנית לימודים חדשה ואטרקטיבית ,המיועדת לסטודנטים/יות
לתואר ראשון המעוניינים להנהיג את שיתוף הפעולה העסקי בין ישראל למדינות
אסיה .מדובר בתוכנית המובילה בישראל בתחום ,שנבנתה מתוך רצון להכשיר כוח
חלוץ ,שיוביל את הידוק הקשרים הכלכליים והעסקיים.
התכנית משלבת לימודי מנהל עסקים עם לימודי תרבות ,חברה ושפה ,במטרה
להעניק כלים ייחודיים שיאפשרו להשתלב במהירות בעולם העסקים ויקנו יתרון
יחסי בניהול קשרי עסקים ומסחר מול חברות ומנהלים ממדינות אסיה.
התכנית מוצעת במסלול דו-חוגי .לבוחרים במסלול זה מוצעים ,מלבד הקורסים
הנלמדים בכל אחד מהחוגים ,גם קורסים אינטגרטיביים ייעודיים ,שנבנו במיוחד
עבור התכנית .בנוסף ,משתתפים הסטודנטים בשורה ארוכה של אירועים,
המיועדים להם ,כגון הרצאות אורח ,סדנאות ,פגישות עם אנשי עסקים מובילים
והשתתפות בכנסים עסקיים ואקדמאיים.
בקיץ  2016מתוכנן לצאת סמינר העסקים הראשון לסין מטעם התכנית .הסמינר
יהווה הזדמנות עבור הסטודנטים להיחשף עוד במהלך התואר להזדמנויות עסקיות
הטמונות בין שתי המדינות.
בכדי להקל על המשתתפים בתכנית ,נבנה המסלול המיוחד בצורה המאפשרת את
שילוב שני החוגים ללא התנגשות בין הקורסים והמבחנים.
למשתתפים מצטיינים בתכנית ,שיעמדו בדרישות ,מוצעות גם מלגות נסיעה
נדיבות ותכניות חילופי סטודנטים ייחודיות בשיתוף עם האוניברסיטאות המובילות
באסיה.
לבירורים ניתן לפנות לגב' אירה ליאן ,היועצת האקדמית של התכנית:
Asia.Business@mail.huji.ac.il
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מבנה הלימודים
הסטודנטים בתכנית המשותפת לומדים במסלול דו-חוגי ואמורים לקחת לפחות
 120נ"ז .כל מסלול מורכב מקורסי חובה ,קורסי בחירה וקורסי תכנית "אבני פינה"
שיש לבחור מהתחום הניסויי .המידע המעודכן ביותר על הקורסים נמצא בשנתון
האוניברסיטה/http://shnaton.huji.ac.il :
קורסי חובה שנה א'
מדור סין
מבוא לסטטיסטיקה א' וב' –  6נ"ז
מתימטיקה א' וב' –  6נ"ז
מבוא טכנולוגית אינטרנט –  3נ"ז
יסודות מדעי ההתנהגות –  3נ"ז
מבוא לכלכלה א' וב' –  8נ"ז
יסודות חשבונאות –  3נ"ז*
*ניתן לקחת גם בשנה ב'
סה"כ 29 :נ"ז

מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותה –  4נ"ז
סין הקיסרית המאוחרת –  4נ"ז
מבוא לתולדות יפן המסורתית ותרבותה –  4נ"ז
סינית מודרנית למתחילים –  12נ"ז
פורום כלכלות מזרח אסיה –  2נ"ז
הומו ספיינס או גלובליזציה כלכלית –  4נ"ז
מיומנויות כתיבה וקריאה –  2נ"ז*
*נקבע לפי ציון פסיכומטרי
סה"כ 30-32 :נ"ז
קורסי חובה שנה ב'

שיטות כמותיות בניהול –  3נ"ז
התנהגות ארגונית –  3נ"ז
יסודות המימון –  3נ"ז
יסודות השיווק –  3נ"ז
שיטות מחקר במנהל עסקים –  3נ"ז
סה"כ 15 :נ"ז

סינית מודרנית ב' –  6נ"ז
סין בעידן המהפכות  4 – 1978-1900נ"ז
סין העכשווית –  2נ"ז
סה"כ 12 :נ"ז

קורסי חובה שנה ג'
פרוזה סינית מודרנית –  4נ"ז
סינית מודרנית ג' –  2נ"ז
טקסטים סיניים קלאסיים –  2נ"ז
סה"כ 8 :נ"ז

ניהל אסטרטגי –  3נ"ז
ניהול התפעול –  3נ"ז
פרויקט יישומי (לבחירה מבין שישה) –  4נ"ז
סה"כ 10 :נ"ז
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מבנה הלימודים
הסטודנטים בתכנית המשותפת אמורים לקחת את שני החוגים בתור מדור ראשי.
נכון לשנת הלימודים  2015-2016ניתן לשלב את לימודי מנהל עסקים עם לימודי
סין או יפן .בנוסף להתמקדות בשתי המדינות האלו ,מטרת התכנית להרחיב כלל
הניתן את הידע גם במדינות אסיה אחרות.

קורסי חובה שנה א'
מדור יפן
מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותה –  4נ"ז
יפנית מודרנית למתחילים –  12נ"ז
מבוא לתולדות יפן המסורתית ותרבותה –  4נ"ז
פורום כלכלות מזרח אסיה –  2נ"ז
ההומו ספיינס או גלובליזציה כלכלית –  4נ"ז
מיומנויות כתיבה וקריאה –  2נ"ז*
*נקבע לפי ציון פסיכומטרי
סה"כ 26-28 :נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה א' וב' –  6נ"ז
מתימטיקה א' וב' –  6נ"ז
מבוא טכנולוגית אינטרנט –  3נ"ז
יסודות מדעי ההתנהגות –  3נ"ז
מבוא לכלכלה א' וב' –  8נ"ז
יסודות חשבונאות –  3נ"ז
*ניתן לקחת גם בשנה ב' או ג'
סה"כ 29 :נ"ז

קורסי חובה שנה ב'
יפנית מודרנית ב' –  8נ"ז
מבוא לתולדות יפן מודרנית –  4נ"ז
פוליטיקה ומדיניות חוץ של יפן –  4נ"ז
סה"כ 16 :נ"ז

שיטות כמותיות בניהול –  3נ"ז
התנהגות ארגונית –  3נ"ז
יסודות המימון –  3נ"ז
יסודות השיווק –  3נ"ז
שיטות מחקר במנהל עסקים –  3נ"ז
סה"כ 15 :נ"ז

קורסי חובה שנה ג'
ניהל אסטרטגי –  3נ"ז
ניהול התפעול –  3נ"ז
פרויקט יישומי (לבחירה מבין שישה) –  4נ"ז
סה"כ 10 :נ"ז

יפנית מודרנית ג' –  4נ"ז
פרוזה יפנית מודרנית –  4נ"ז
סה"כ 8 :נ"ז
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קורסים אינטגרטיביים המיועדים או פתוחים
לתלמידי התוכנית המשותפת
*פורום כלכלות מזרח אסיה /גב' אירה ליאן
קורס הרצאות-אורח ,ארגון והשתתפות באירועים עסקיים בתחום אסיה
*סדנת עסקים ומו"מ בסין  -תרבות ,חברה וממשל /עו"ד גל פורר
סדנאות מעשיות בתחום של תרבות עסקית סינית על ידי איש עסקים
רפורמות ודיפלומטיה  -התפתחות מדיניות החוץ הסינית /ד"ר אייל פרופר
קורס עיוני הניתן על ידי דיפלומט מקצועי ממשרד החוץ
עסקים וחברה בסין העממית/פרופ' יאן גואו ,אוניברסיטת פקין
קורס של מרצה-אורחת מחו"ל
*סדנא יישומית /ד"ר שי הראל
התמחות בחברות העובדות בשוק האסיאתי
*כלכלה ,שווקים ועסקים במזרח אסיה /פרופ' ישי יפה
קורס של תואר שני ,בחירה לסטודנטים של התכנית המשותפת בשנה ג'
*תרבות וארגונים /פרופ' לילך שגיב
קורס של תואר שני ,בחירה לסטודנטים של התכנית המשותפת בשנה ג'
*ניהול ועסקים בסין /פרופ' עודד שנקר
קורס של תואר שני ,בחירה לסטודנטים של התכנית המשותפת בשנה ג'
קורס של מרצה-אורח מחו"ל
סינית לעסקים /גב' אביה פלדמן
לימוד של ביטויים ומילים מעולם העסקים של סין
*כלכלת סין /ד"ר אברהם אבנשטיין
קורס בחירה במחלקה לכלכלה לסטודנטים של התכנית המשותפת
*קורסים של התכנית המשותפת או קורסים שפתוחים במיוחד עבור סטודנטים של
התכנית
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StartUpAsia
 StartUpAsiaהוא פרויקט הדגל של התכנית המשותפת .מטרתו להרחיב את
עולם הידע והכישורים של הסטודנטים בתכנית בתחום התעסוקה ,עוד במהלך
התואר הראשון ,ולסייע להם להתקדם בעולם העסקים של אסיה .ההיכרות
הקרובה עם תרבויות אסיה מהווה יתרון יחסי בשוק הישראלי ,שבשנים האחרונות
מגביר את פעילותו בשוק האסייתי .במסגרת הפרויקט התקיימו בשנים  2014ו-
 2015ירידי וסדנאות תעסוקה לסטודנטים ובוגרים של לימודי אסיה ומנהל עסקים
בהם השתתפו עשרות חברות המובילות בשוק האסייתי:
http://bschool.huji.ac.il/bs/StartupAsia
פעילויות נוספות כוללות פרסום משרות רלוונטיות (#דרושיםאסיה) ,סדנת קורות
חיים וקריירה ,טיפים להתנהלות בכנסים עסקים ,וסדנת רשתות ונטוורקינג בסין
בסגנון של .TEDxStartUpAsia

התמחויות אסיה
במסגרת לימודי השנה השלישית מאפשר בית הספר למנהל עסקים לקיים
התמחות בעולם העסקי .במהלך הקורס ,הסטודנטים מצטרפים לחברות עסקיות
ומשתלבים בהן כמתמחים .מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים ניסיון מעשי
בשנת הלימודים האחרונה שלהם .הקורס מועבר באוניברסיטה משנת  2006ונוחל
הצלחה רבה .מקומות ההתמחות כוללים בין השאר חברות ייעוץ ,פיננסים ,שיווק
וכדומה .עם פתיחת התכנית המשותפת בשנת  2014נוספו מספר חברות
הפועלות בשוק האסיאתי .בנוסף ,חלק מהסטודנטים של התכנית מתמחים
במדינות אסיה במהלך תכנית חילופי הסטודנטים.

Mentorship
סטודנטים של התכנית המשותפת יכולים להיעזר במנטורים בכירים בעלי ניסיון
בעסקים עם אסיה .במשך שנה ,הסטודנטים נפגשים בקבוצות קטנות עם המנטור
במטרה להפרותם בידע מקצועי ולסייע להם להצליח בשלבים הראשונים של דרכם
המקצועית .תכנית זו מהווה הזדמנות פז לעבור תהליך למידה מעשי.
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סטודנטים ללא גבולות
בנוסף לפעילות אקדמית ,בתכנית המשותפת שמים דגש על פעילות חוץ הכוללת
השתתפות באירועי תרבות ,מפגשים עם סטודנטים ממדינות אסיה והשתתפות
בכנסים עסקיים כמו הוועידה השנתית לעסקים של העיתון גלובס .בנוסף
להתמחויות וחילופי סטודנטים ,סטודנטים מתנדבים בארגון אירועים ויוזמים
פרויקטים כמו פרויקט  .StartUpAsiaאנו מעודדים את הסטודנטים להציע יוזמות
חדשות ומסייעים להם להוציאן אל הפועל.

סמינר עסקים בסין
בקיץ  2016מתוכנן להתקיים סמינר העסקים הראשון בסין של התכנית
המשותפת .הסמינר יתקיים בשיתוף פעולה עם אחת האוניברסיטאות המובילות
בסין .לסטודנטים המצטיינים של התוכנית תינתן תמיכה כספית למימון הוצאות
הנסיעה ,מחיה ושכר לימוד .במסגרת הסמינר הסטודנטים ילמדו קורסים בנושא
של כלכלת סין וישתתפו בסדרת אירועים וסיורים עסקיים בחברות וארגונים סינים
וישראליים.

תכנית חילופי סטודנטים
בעידן הגלובליזציה ישנה חשיבות רבה להכרת התרבות ,החבר והפוליטיקה
במדינות שונות .אחת הדרכים הטובות ביותר להיחשף לעולם היא על ידי
השתתפות בתכנית חילופי סטודנטים .עבור רבים מהסטודנטים שהשתתפו בעבר
בתוכניות חילופים ,הייתה זו חוויה משנת חיים .לבית הספר למנהל עסקים ולחוג
ללימודי אסיה הסכמי חילופי סטודנטים עם מספר רב אוניברסיטאות מובילות
בחו"ל .במסגרת הסכמים אלו ,ניתנת לסטודנטים האפשרות ללמוד סמסטר בחו"ל
מבלי לשלם שכר לימוד במוסד המארח ,ובאופן שנקודות הזכות יוכרו
באוניברסיטה העברית .ברוב מהמקרי גם ניתנת תמיכה כספית למימון חלק
מהוצאות הנסיעה .החל משנת  2014לסטודנטים בתכנית המשותפת ניתנת
עדיפות בתכנית לחילופי סטודנטים לאוניברסיטאות ב סין ,קוריאה וסינגפור.
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פורום כלכלות מזרח אסיה
פורום כלכלות מזרח אסיה הוא קורס שנבנה במיוחד למשתתפי התכנית
המשותפת .במסגרת הפורום הסטודנטים נחשפים למגוון רחב של הרצאות מאנשי
עסקים ,דיפלומטים ואנשי אקדמיה המובילים בתחום ,מתנסים בסדנאות מעשיות
ומשתתפים באירועים וכנסים עסקיים בנושא של יחסים כלכלים עם מדינות אסיה.
בין הנושאים הנדונים :דיפלומטיה ציבורית במדינות אסיה ,תרבות עסקית ,יזמות
וסטארט-אפ ,שיתופי פעולה בינלאומיים ,מיסוי וחוק ,איכות סביבה ,יבוא ושיווק
מוצרים ,מעורבת ממשלתית במדינות אסיה.

תכנית לסמסטר א'
27/10/15
רן כהן ,שר התמ"ת לשעבר ונשיא של לשכת המסחר ישראל-אסיה
"אסיה וישראל :הזדמנויות ואתגרים"
24/11/15
פגי מזרחי ,מנהלת דסק סין במכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי
”“Doing Business between Israel and China: The New Intermarriage
1/12/15
עמוס נדאי ,שגריר ישראל בסין לשעבר
"יחסי סין-ישראל :עבר ,הווה ,ועתיד"
8/12/15
מפי פרנקל ,מנהל פעילות ישראל בPTL Group-China-
"מבט ממוקד על הפעילות בסין"
12/01/16
 ,H.E. Lee Gun-Taeשגריר קוריאה בישראל
השותפות הטראנס פסיפית ( )TPPוקוריאה
22/03/16
איתי פרידיונג ,מנהל תכנית היזמות והחדשנות הבינ"ל של האוניברסיטה העברית
הנגזרת העסקית ממדיניות ותכנון ממשלתי בסין
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תנאי קבלה
על מנת להתקבל לתכנית הסטודנטים נדרשים לעמוד בדרישות הקבלה של מנהל
עסקים .ניתן לחשב את הציון הנדרש בשתי דרכים:
 .1ציון משוקלל :בגרות ( ,)30%פסיכומטרי ( )70%ו 4-יחידות במתמטיקה*
 .2ציון משוקלל :בגרות ( ,)50%פסיכומטרי ( )50%ו 4-יחידות במתמטיקה*
*מועמדים בעלי  3יחידות לימוד במתמטיקה המעוניינים להתקבל ,יחויבו במכינה
במתמטיקה שתתקיים במהלך חופשת סוכות.
מדובר בציון יחסי שתלוי באנשים שניגשים בכל השנה :אם השנה ניגשו מעומדים
עם ציון גבוה ,זה מעלה את ציון הקבלה וגם בכיוון הפוך.

מידע עדכני נמצא באתר הרישום של האוניברסיטה העברית:
http://info.huji.ac.il/bachelor/Business-Administration-and-AsianStudies

בכל שאלה ניתן לפנות למדור לרישום וקבלה02 – 5882888/2 :

לפרטים נוספים:
Asia.Business@mail.huji.ac.il
החוג ללימודי אסיה
/http://eastasia.huji.ac.il
בית הספר למנהל עסקים:
/http://bschool.huji.ac.il
Facebook:
Business Administration and Asian
Studies at HUJI
9

