
 

 תש"פ, העכשווית: תיאוריה ופרקטיקה" אסיהסדנת "
 שנתיש"ס,  4

 

  אסיה מזרח ללימודי החוג

 (INSS) לאומי ביטחון למחקרי המכוןבשיתוף 

 אביב תל אוניברסיטת

 

באוניברסיטת תל אביב מוזמנים להגיש בחוג ללימודי מזרח אסיה וסטודנטיות סטודנטים 

המכון למחקרי ביטחון לאומי  בשיתוףהחוג  ייחודית שמציע הת להשתתפות בסדנמועמדו

(INSS) העכשווית: תיאוריה ופרקטיקה" אסיה: "באוניברסיטת תל אביב . 

 

 
 

(, במהלך שנת הלימודים, שיכללו נטו שעות כשלושמפגשים )כל אחד  13 כוללת ההסדנ

-עד כהרצאות פרונטליות, דיוני עומק, והתנסות מעשית במחקר רלבנטי, בקבוצה קטנה של 

המפגשים יתנהלו במכון למחקרי ביטחון לאומי ובבניין גילמן באוניברסיטת תל תלמידים.  20

ץ, שהם חלק כוללת גם שני ימי סיור באר ההסדנ. (18:00-21:00) אביב, בימי ה' אחה"צ

 אינטגרלי ממנה, במהלך חופשת הסמסטר/הקיץ.

 

  



 
, יזכו בתעודת השתתפות ההסדנ צוותמבין המועמדים, על ידי  שייבחרו /ותהסטודנטים

)לאחר מילוי  וכן במענק כספי, באפשרות להכיר מומחים ואנשי מעש מובילים בתחום, הבסדנ

  1(.הכל חובות הסדנ

 

המתרחשים  , מזוויות שונות,שונים תהליכיםלהעניק למשתתפים היכרות עם  ההסדנ מטרת

הרלבנטיים הן לאלה שמעוניינים באסיה העכשווית )במיוחד בסין אך גם ביפן ובהודו(, 

מעוניינים להשתלב במשק או ללעומק בלימודים מתקדמים והן  אסיהלהמשיך ולחקור את 

  .באסיהבממשל בישראל בתחומים הקשורים 

 

 : ההסדנ חובות

 נוכחות. .א

 .הקריאה נדרשת ומטלות ככל שיינתנו על ידי מנחי הסדנ .ב

 .הבהכוונה, סיוע ופיקוח של מנחי הסדנ )ברמת רפרט(כתיבת עבודת מחקר  .ג

 

נבחרות תוכלנה מחקר ות עבודו ייתכן, וועדה משותפת המלצת עפ"י, הבתום הסדנ

להתפרסם כחלק מפרסומי המכון למחקרי ביטחון לאומי בעמוד האינטרנט של המכון ושל 

החוג ללימודי מזרח אסיה )החוג והמכון שומרים לעצמם את הזכות לעשות שימוש בעבודות 

 אלה, תוך מתן קרדיט לכותב(.  

 

 יפורסמו בקיץ ה ולתהליך הרישוםלסדנ מועמדות הגשתפרטים נוספים בנוגע לזכאות ל

 

 :בסדנא שיידונו הנושאיםבין 

 

o  פוליטיקה 

o  הבטים פנימיים ובינלאומיים –כלכלה 

o  דיפלומטיה, תשתיות, והשלכות יבשתיות )רכבות(  –יוזמת דרך המשי החדשה

 וימיות )נמלים(

o  כיום מדינות אסיהיחסי החוץ של 

o והמזרח התיכון אסיה 

o סין וישראל: פעילות ישראלית בסין 

o  סינית בישראלסין וישראל: פעילות 

o  צבא וביטחון 

o חוק ומשפט 

o באסיהת החלל וסייבר ותכני 

 

                                                
לקראת תחילת הסדנה יובהר אם  ותלוי באישורו בחודשים הקרובים. INSSהמענק מטעם ובאחריות ה  1 

 .INSSמטעם ה וגובהו ספי או במימון סיור לימודי באסיה, וכן יובהרו תנאיו המענק יהיה כ



  

 

 תש"פ, סדנת יזמות במזרח ודרום אסיה
 ש"ס, סמסטר ב' 2

 

  אסיה מזרח ללימודי החוג

 היזמותמרכז בשיתוף 

 אביב תל אוניברסיטת

 

 
 

מטרת הקורס לחשוף את התלמידים לנושא היזמות במדינות אסיה, מדינות שבשנים 

האחרונות הפכו למוקד חשוב של יזמות גלובלית. הקורס יסקור וינתח מודלים ליישום יזמויות 

 Caseבכל אחת מהמדינות סין, הודו, יפן וקוריאה. הקורס מבוסס על ניתוחי מקרה )

Studiesאה תציג ותנתח חברה או יזם הפעילים במדינות הללו, ניתוח ( כאשר בכל הרצ

, ספציפיים מקריםמקרה ולאחריו יתקיים דיון והסקת מסקנות. בכל אחת מהמדינות ננתח 

נלמד על תהליך ייזום הרעיון, מדוע הוא עלה דווקא במדינה בספציפית, כיצד החברה ניגשה 

בפיתוח המיזם והשקתו.  לניתוח השוק וההשפעות התרבותיות והמקומיות על ההחלטות

נתבונן במסקנות שלאחר מעשה ומה ניתן היה לעשות אחרת כדי להעצים הצלחת המיזם. 

לצד מודלים העוסקים בשכבות המבוססות  הקורס יכלול עבודה סיכומית קצרה בנושא בסופו.

במודלים עסקיים המציעים שירות, מוצר או תהליך שנבנים  יותר בחברות השונות, נדון גם

  - ליום 1-2$שמשתכרת בין   bottom of the pyramid -במיוחד לאוכלוסיה המוגדרת כ

עסקיים ברי  וכיצד חשיבה יזמית חדשנית לעיתים בשילוב טכנולוגיה יכולה ליצר מודלים

 .קצרה בנושא בסופו קיימא מיצרי אימפקט חברתי משמעותי. הקורס יכלול עבודה סיכומית

  

 

 

 יפורסמו בקיץ ולתהליך הרישום לקורספרטים נוספים בנוגע 
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