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 פקול קורא להתנסות מעשית תש" –"עסקים באסיה" 

החוג ללימודי אסיה מציע לסטודנטים של התכנית "עסקים באסיה" המסיימים שנה ב' להגיש את מועמדותם 

 . המפורטים להלןבארגונים  ,בשנה"ל הבאהלהתנסות מעשית 

תוך רובה כולה התנסות המעשית תעשה נוכח נסיבות מגיפת הקורונה וכל עוד לא חל שינוי מהותי במצב, ה

להנחיות משרד הבריאות בכפוף במקרים בהם תתבקש הגעה למשרדי הארגון, יש לפעול  .ביתעבודה מה

יתרה מכך, נוכח הנסיבות המיוחדות הכרוכות  ה'תו הסגול'.קן ועמידת אתר הפעילות בתבאותה עת 

  .והשלמתו שפיעו על פרויקט ההתנסות המעשיתבפעילות הארגונים אשר י במשבר הקורונה ייתכנו שינויים

 ,מדורגות העדפות שתי בו מצוינות הצהרת כוונות : יש להגיש למזכירות החוג מכתבהגשת מועמדות

 . שמות של שני ממליצים ופרטי קשרנימוקים לגבי הבחירה בארגונים אלה, 

 

 2020 ספטמברב 15מועד אחרון להגשת בקשות: 

 

 דרישות ם הארגוןמיקו משך התנסות ארגון

 אינטל ישראל

שנות דהתמחות בצוות פיתוח הח

 העסקית של אינטל ישראל

התמחות תתבצע ה שני סמסטרים

באמצעות  מהבית

תקשורת דוא"ל, 

Microsoft Teams, 

 טלפון וכו׳.

קרנות, חריצות, נכונות ומסוגלות ללמידה ס

 עצמית, אנגלית כתובה ברמה טובה.

 רשת מלונות דן 

   ירות לאסיה )סין(שיווק, מכ

  

נוכח משבר 

הקורונה 

והשהיית 

 ,תיירות חוץ

התנסות 

מעשית זו לא 

 תתקיים השנה 

 ת"א

עבודה במשרדי 

 הרשת

נדרשת רמה גבוהה של ידע בסינית 

 וסטודנטים שעברו תקופת לימודים בסין

XMG (Xiamen Group)  

תיווך בין חברות ישראליות לחברות 

אפ -טסיניות והשקעה בחברות סטאר

ישראליות בתחומים המתאימים לשוק 

 האסייתי

 קיבוץ בית אלפא שני סמסטרים

 ניתן לעבוד מהבית

הסטודנט ייטול חלק באחד הפרויקטים 

מחקר, בניית  –שמתבצעים בארץ מול סין 

 מודל עסקי, עבודה מול רשויות, ועוד.

דרושים סטודנטים בעלי רמת מחויבות 

 גבוהה במיוחד!



 

 

 

 סמוראי

 ת מול השוק היפניקרן השקעו

 

 ת"א סמסטר אחד

על מפגש במשרדים 

. בסיס שבועי

תתאפשר עבודה 

 מהבית 

התמקדות בעריכת מחקרים. דרישות: 

יוזמה, אנגלית ברמה גבוהה, יפנית יתרון. 

יש להביא מחשב נייד אישי בו מותקן 

אופיס )הקרן אינה מספקת מחשב 

 לעבודה(.

 סיה א-לשכת המסחר ישראל

נטילת חלק במכלול פעילויות הלשכה: 

 שיווק, חקר שוק, ארגון כנסים

 ת"א שני סמסטרים

אפשרות לעבודה 

 מהבית

יוזמה ונכונות ויכולת לערוך מחקרי שוק, 

הגעה לפגישות והשתתפות בליווי 

 משלחות.

I.J Business Do 

מיפוי שוק וסקרי שוק עבור לקוחות. 

 התנסחויות ביפנית ללקוחות ביפן

 הרצליה סמסטריםשני 

הגעה למשרד אחת 

 לכמה שבועות

 נדרשת בקיאות בשפה יפנית

A&G Partners  

סקירות שוק וקידום חברות ישראליות 

 מול השוק ההודי

 רמת גן  שני סמסטרים

הגעה למשרד אחת 

 לשבועיים

נדרשת יכולת התנסחות טובה בעברית 

ובאנגלית. בנוסף, הסטודנט יידרש להגיע 

שונים עם גורמים  לכנסים ומפגשים

 מהשוק הישראלי וההודי.

לשכת המסחר ואגודת הידידות 

 יפן -ישראל

אחריות על עדכון האתר, , כתיבת תוכן

הפצת מסרים שיווקים וניוזלטר, הפקה 

 וייזום אירועי תרבות, שפה, אמנות

  ת"א שני סמסטרים

הגעה למשרד אחת 

 לשבוע

 רקע בלימודי יפן

 סקי ישראל ייעוץ ופיתוח ע-יפן

 , איתור פרויקטיםמחקרי שוק

  חיפה שני סמסטרים

מהבית + עבודה 

 פגישות עבודה

המעוניינים  היוזמית בעלי /סטודנט 

רקע . נדרש להתנסות בפיתוח עסקי

 יתרון.  –ידיעת השפה בתחום יפן. 

Federation of Indo-Israeli 

Chambers of Commerce 

חברת ייעוץ לחברות הודיות וישראליות 

חדירה לשווקים  –פיתוח העסקים ב

חדשים, פיתוח קשרי מסחר, קידום 

 השקעות והעברות טכנולוגיות

ייקח חלק במחקרים שיווקיים המתמחה  עבודה מהבית שני סמסטרים

באיסוף מידע. יהיה ויעזור לחברי הצוות 

 כפוף לסגן יו"ר הארגון.

ניתוח,  כישורידרושים מועמדים בעלי 

היכרות עם בסיסי  תחקיר וכתיבה מעולים,

 יתרון.  –נתונים עסקיים 

אביב, -עבודה בתל שני סמסטרים מכון לאסיה

אך אפשרית בחלקה 

 מהבית

המתמחה יוכל לחוות את העידן החדש 

)בעקבות משבר הקורונה( ולתרום לחיזוק 

הקשרים העסקיים. הסטודנט יבצע עבודות 

מחקר אודות השוק האסיאתי )סין/ יפן(, 

שיוכלו לקדם את הקשרים  רעיונות יזום 

 העסקיים ולהציגם מול הלקוחות.


