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מועדון היזמות בזירה הבינלאומית — סניף פאלו אלטו
הסניף הראשון של מועדון היזמות של בוגרי האוניברסיטה הפתוחה מחוץ 

לגבולות ישראל נפתח בעמק הסיליקון בארצות הברית, הודות ליוליה מינקובסקי, 
שהייתה בין הסטודנטים והבוגרים הראשונים בתוכנית ה־MBA של האוניברסיטה 
הפתוחה, מן הראשונים שנהנו מאקזיט מוצלח ביותר בקרב הבוגרים — בחברת   

 ,BrilTX ומבין הראשונים שהקימו מיזם בעמק הסיליקון, חברת  -  CashEdge
יחד עם בעלה.

איך היא הספיקה את כל זה, עוד בטרם מלאו לה 35 שנים? אומרת יוליה: "הודות 
לאוניברסיטה הפתוחה. הלימודים באוניברסיטה היקנו לי את הידע הנרחב, את 

יכולת קבלת החלטות, ואת הכלים לניהול זמן שהייתי זקוקה להם כדי להצליח".
יוליה עלתה לבדה ממוסקבה, בירת רוסיה, בגיל 17, וקשה לדמיין שהיא 
יכלה לתכנן את מהלך חייה באופן טוב יותר מזה שבו הם התנהלו בפועל. 
היא למדה באוניברסיטה העברית בירושלים לתואר ראשון בסוציולוגיה 

וגיאוגרפיה. ב־1999 היא התקבלה 
שנקראה  המדינה  של  ליוזמה 
להכשרת  מחשבה",  "פרויקט 
בישראל  אוניברסיטה  בוגרי  מיטב 
היתה  זאת  בטכנולוגיה.  לקריירה 
שישה  בת  אינטנסיבית  תוכנית 
כבר  התוכנית  סיום  ובעת  חדשים, 
לעבודה  ועמיתיה  היא  התקבלו 

בחברות היי־טק בצמיחה. 

"תבל  בחברת  הממוחשבים  והגבייה  הבילינג  תהליכי  את  ניהלה  היא 
לא  היא  אבל  בכבלים.  הטלוויזיה  של  הראשונות  החברות  מן  דיגיטל", 
הייתה מרוצה מעצמה, ורצתה להמשיך ללמוד לתואר שני. "ידעתי לנהל 
את התהליכים הממוחשבים", היא מספרת, "אבל רציתי לדעת איך לנהל 
את החברה כולה". אולם, היכן יכלה ללמוד לתואר שני במינהל עסקים 

בצורה שתאפשר לה להמשיך לעבוד שעות ארוכות ב"תבל דיגיטל"? 

לכאורה, באוניברסיטה הפתוחה. אלא שלאוניברסיטה הפתוחה עדיין לא 
הייתה תוכנית לתואר שני  MBA בשנים אלו. התוכנית הייתה באותם ימים 
ואלגברה  כלכלה  כמו  יסוד  קורסי  ללמוד  יוליה  החלה  בינתיים  בהכנה. 
 ,MBAה־ תוכנית  את  השיקה  הפתוחה  האוניברסיטה  וכאשר  ליניארית, 

היא הצטרפה ל־30 הסטודנטים הראשונים והחלה ללמוד.

מספרת.  היא  מרבית",  גמישות  לי  העניקה  הפתוחה  "האוניברסיטה 
מהשטח,  בשידורים  לצפות  לימודים,  גם  ולשלב  לעבוד  "יכולתי 
לקראת  הלימוד  שנות  במהלך  קונפרנסינג".  וידאו  בכיתות  ולהשתמש 
הייתה  זו  הילדים.  שלושת  לה  נולדו  המלאה  במשרה  והעבודה  התואר 
משימה מאתגרת, לשלב את כל התפקידים — להיות בעת ובעונה אחת 
אם, אשה קרייריסטית וסטודנטית. המסגרת הגמישה של האוניברסיטה 

איפשרה לה לשלב הכל.

שם  הברית,  בארצות  הסיליקון  לעמק  המשפחה  עברה  בינתיים 
המתמחה  חברה   ,BrilTX החדשה  החברה  את  ובעלה  היא  השיקו 
באינטגרציה של מערכות, ניתוח נתונים וגילוי הונאות. שם היא נזקקה 
ולנגישות  לגמישות  יותר  עוד 
הפתוחה,  האוניברסיטה  של 
תוכנית  את  בהצלחה   וסיימה 
אותי  "ריגש  באו"פ.  שלה   MBAה־
זאת  ובכל  רחוקה,  כך  כל  שהייתי 
בכיתות  צפיתי  קרובה.  כך  כל 
והשתתפתי  קונפרנס  הווידאו 
"עמיתי  נזכרת.  היא  בדיונים", 
מרמת  נדהמו  הסיליקון  בעמק 
הפתוחה  שהאוניברסיטה  החומרים 
ידי הסגל הגיעו  סיפקה. ראו שהרבה מהמאמרים שנבחרו בקפידה על 
מאוניברסיטאות מובילות בארצות הברית. הם התרשמו מאוד מאיכות 
יכולות  את  והעריכו  ומהנגישות,  מהטכנולוגיות  הלימודים,  ספרי 

הסטודנטים בחשיבה רב־תחומית".

שחסר  מה  את  השלימו  הלימודים  במסגרת  רכשה  שיוליה  הכלים 
 ,CashEdge בשם  חברה  עם  יוליה  עובדת  כעת  הניהול.  בתחום  לה 
ומוסדות  בנקים  כ־700  עבור  כספים  העברת  שירותי  מספקת  אשר 
פיננסיים אמריקאיים עם הרכיב המובנה של ניהול הסיכונים של הונאות 
ואשראי. לאחרונה נרכשה חברת CashEdge  בידי Fiserv, ענקית בתחום 
התשלומים וה־Bill Pay בארצות הברית בסכום 465 של מיליון דולר. יוליה 
הפכה ליועצת של סגן הנשיא לענייני סיכוני הונאות ואשראי. בעקבות 
בכ־10,000  סיכונים  לניהול  עד  יתרחב תחום האחריות שלה  הרכישה 

בנקים ומוסדות הפיננסיים.

פתיחת מועדון יזמות של בוגרי האוניברסיטה הפתוחה 
בעמק הסיליקון

אחרי שיוליה צפתה בסרט של מפגש מועדון היזמות של האוניברסיטה 
 MBAה־ תוכנית  ראש  נחמיאס,  אריה  ד"ר  עם  שיחה  ולאחר  הפתוחה, 
שעקב אחרי קידומה לאורך השנים )היא גם התייעצה איתו רבות בכל 

צפיתי  קרובה.  כך  כל  זאת  ובכל  רחוקה,  כך  כל  אותי שהייתי  "ריגש 
"עמיתי  נזכרת.  היא  בדיונים",  והשתתפתי  קונפרנס  הווידאו  בכיתות 
הפתוחה  שהאוניברסיטה  החומרים  מרמת  נדהמו  הסיליקון  בעמק 
הסגל  ידי  על  בקפידה  שנבחרו  מהמאמרים  שהרבה  ראו  סיפקה. 
מאוד  התרשמו  הם  הברית.  בארצות  מובילות  מאוניברסיטאות  הגיעו 
מאיכות ספרי הלימודים, מהטכנולוגיות ומהנגישות, והעריכו את יכולות 

הסטודנטים בחשיבה רב־תחומית".
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אחרים  ישראליים  ובוגרים  וסטודנטים  שהיא  יוליה  הבינה  התקופה(, 
בעמק  היזמות  מועדון  של  סניף  בהקמת  הדדי  באופן  להסתייע  יכלו 
הסיליקון לבוגרים הנמצאים באזור מפרץ סן פרנסיסקו. כך נפתח הסניף 

הבינלאומי הראשון של מועדון היזמות.

הסניף החדש כבר אירח את נשיאת האוניברסיטה הפתוחה, פרופ' חגית 
והתקיימו  יוליה(,  אומרת  מרתקת",  ואשה  מרתק  )"ביקור  מסר-ירון 
וידיאו  באמצעות  ברעננה  הקמפוס  עם  משותפות  קפה"  "ועידות  שתי 
לאומי  בנק  של  הסניף  מתוך  התקיים  אלטו  בפאלו  המפגש  קונפרנס. 
מועדון  מנהל  וייסברג,  דני  גם  השתתפו  במפגשים  הסיליקון.  בעמק 
היזמות של האוניברסיטה הפתוחה בישראל, וניסים פינטו, חבר בוועדת 
ההיגוי של המועדון. "המפגשים האלה מאפשרים לנו לפתח דיאלוג על 
טכנולוגיות חדשות, יזמות, הפריה והתיעצות הדדית, ושיתוף של רעיונות 

לסטארט־אפים", אומרת יוליה. 

המון  "למדתי  העתיד.  לקראת  עסקיים  ורעיונות  תוכניות  יש  ליוליה 
ולא רק את חומר הלימוד שהיה ברמה גבוהה  באוניברסיטה הפתוחה, 

פרופ' חגית מסר ירון )ימין(, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה יוליה מינקובסקי )שמאל(, 
ואיתן ספיר, מנהל סניף בנק לאומי בעמק הסיליקון, פאלו אלטו

ביותר, אלא גם רכשתי כלים לניהול זמן, והעיקר, למדתי ללמוד באופן 
מתמיד. זה שינה את חיי".

מימין: פרופ' חגית מסר-ירון מעניקה תואר עמית כבוד לכלת פרס נובל פרופ' עדה יונת; זאב אבלס, יו"ר הוועד המנהל, עם פרופ' חגית מסר-ירון מעניקים תואר עמית כבוד לחתן 
פרס ישראל דב לאוטמן;

למטה מימין: פרופ' חגית מסר-ירון והלורד הרי וולף, נגיד האוניברסיטה הפתוחה, מעניקים תואר עמית כבוד לאינאס סעיד, מנכ"ל חברת גליל סופטוור 
המספק מקומות עבודה למאות ערבים מהנדסים ואנשי מחשב; לורד הרי וולף ופרופ' חגית מסר-ירון מעניקים תואר עמית כבוד לשופט פרופ' יצחק זמיר, שכיהן כשופט בבית 

המשפט העליון.

הענקת תואר עמית כבוד של האוניברסיטה הפתוחה


