שיא ישראלי :

סטודנטים מבר-אילן הגיעו למקום הרביעי בעולם
בתחרות בסימולציית עסקים של חברת Capsim
אלון סחייק ,גוני סלע וליטל אמסלם ,סטודנטים לתואר שני במנהל עסקים מבר-אילן ,הגיעו למקום
הרביעי בגמר התחרות בסימולציות עסקים של חברת  .Capsimהצוות ,שייצג בתחרות את בר-אילן,
התחרה מול סטודנטים מ 224 -אוניברסיטאות ב 19-ארצות .לגמר עלו סה"כ שישה צוותי סטודנטים,
מישראל ,ארה"ב ,הודו ,טאיוואן ולבנון .הגמר התקיים במוצאי שבת  18.11ולאחר  7שעות מותחות
ואינטנסיביות (שהגדירו  8שנות פעילות של החברה שלהם) הגיע צוות זה למקום הרביעי ,מתוך 150
צוותים מצטיינים מכל העולם וקבע הישג שיא לצוות מאוניברסיטה ישראלית.
בכל שנה משתמשים כ 100,000 -סטודנטים למנהל עסקים בכ 800 -אוניברסיטאות בעולם
בסימולציות של חברת  .Capsimתחרות בסימולציה של חברת  Capsimמאתגרת את הסטודנטים
לנהל חברה שמוכרת  100מיליון  ,$כשעליהם לגבש אסטרטגיה תחרותית ולקבל החלטות על פיתוח
מוצרים ,שיווק ,יצור ,מימון ועוד .לאחר שכל המתחרים מזינים את החלטותיהם ,הסימולציה מתקדמת
שנה קדימה בכל סיבוב וניתן לראות את התוצאות בשוק ,וזאת בהתאם לכלל ההחלטות ותנאי השוק.
ביה"ס למנהל עסקים בבר-אילן הוא הראשון שאימץ את השימוש בסימולציה המתקדמת הזו בהובלת
ד"ר רווה הרוש ,והיא נלמדת במסגרת הקורס "משחק עסקים" .בקורס אינטגרטיבי זה ,אותו לומדים
הסטודנטים בסמסטר האחרון של התואר במנהל עסקים ,הסטודנטים משתמשים בידע שרכשו
במהלך לימודיהם בתחומי ניהול ,מימון ,שיווק ועוד ,לניהולן של חברות עסקיות במסגרת הסימולציה.
בסיום הקורס הצוותים המצטיינים מקבלים את האפשרות להשתתף בתחרות הבינ"ל שנערכת בכל
חצי שנה.
במוקדמות התחרות הבינ"ל השתתפו הצוותים המצטיינים מכל העולם ,שהתחרו על הזכות להיות
אחד מששת הצוותים שישתתפו בגמר .הצוותים של בר-אילן השיגו תוצאות מעולות ,שלושה מהם
נכנסו לעשיריה הראשונה וצוות אחד השתתף בגמר.
בשלב הגמר של התחרות  -בכל שעה התקדמה הסימולציה שנה אחת קדימה ,והסטודנטים למעשה
התחרו במשך  7שעות רצופות ( 8שנים של ניהול החברה)! הגמר נערך במוצאי שבת ()18.11
בשעה  .20:00הסימולציה הציבה את החברות במצב של מיתון חריף וסטגנציה בשוק במשך רוב
השנים ,ורק לקראת סוף המשחק היתה צמיחה .הסטודנטים שלנו  -אלון סחייק ,גוני סלע וליטל
אמסלם  -השיגו תוצאות טובות מאוד והגיעו למקום הרביעי ,המהווה שיא חדש לצוות ישראלי!
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לינק לוידאו שמסביר על הסימולציה https://youtu.be/s9vFnNMxrvw :
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