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 פתח דבר

 
 "רץ ללוח הטיסות למצוא לי המראה,

 יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה.

 רמקולים מנומסים נותנים לי התראה,

 כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו הפרעה...

 -הולכת ונלחצת לי החוצה הכרעה 

 ”איי לאב יו טרמינל בלה מיה!

 ("טרמינל לומינלט", מאיר אריאל)

 

 . מהנות ומומלצות שהפקולטה מציעה ,תוכנית חילופי הסטודנטים היא אחת התוכניות היותר חווייתיות

אם למען הסטודנטים העתידים  - החלטנו להתחיל בתהליך של שימור ידע ותיעוד חוויות הסטודנטים שנה שעברה,

 .  שונות אודות המוסדות השונים בעולם אליהם הסטודנטים נוסעים הפקת לקחים ותובנות לנסוע, ואם לצורך

 א' של שנת הלימודים תשע"ו, סמסטר לחילופים בסמסטר סטודנטים יצאו החוברת כוללת את רוב היעדים אליהם

היא נכתבה על סמך . החוברת הינה יוזמה של הסטודנטים בלבד. ד”של שנת תשע' ה וסמסטר א"של שנת תשע' א

 .האישי של הסטודנטים ומנקודת מבטם האישית ויש להתייחס למידע הנמסר בה בהתאם ניסיונם

לסטודנטים אשר שיתפו פעולה מכל הלב ותיעדו את חוויותיהם האישיות  כדי להודותהזדמנות ננצל את ה

 .מהחילופים

 

 ,זכרו

 ”...זה באמת עושה טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה"

 

 שלכם,

 ו"סטודנטים למשפטים תשעמועצת ה
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 המבורג, גרמניה

 בוסריוס

 

כמה מילים על 

 המוסד

Bucerius Law School – שפטים בהמבורג, ואחד מבתי הספר אוניברסיטה פרטית ללימודי מ

הטובים ביותר בגרמניה. בעל אוריינטציה בינ"ל חזקה מאוד שבאה לידי ביטוי בהמון אפיקי 

 לימודים לסטודנטים זרים.

 תאריכים חשובים

בשבוע הראשון של הסמסטר מתקיים שבוע אוריינטציה. הסמסטר מתחלק לשני חלקים 

דצמבר(, בסוף כל אחד מהם "תקופת מבחנים". -סוף אוקטובר, תחילת נובמבר-)ספטמבר

 סידור נוח, שמאפשר לו"ז בחינות מרווח וקליל עם חופשה של שבועיים באמצע הסמסטר.

 בלילה. 2 -מעלות ביום ו 9הולך ומתקרר ככל שעובר הסמסטר, בדצמבר ממוצע של  מזג אויר

מסמכים 

 ואישורים

ל בכל תהליכי האישורים. לאורך התהליך של האוניברסיטה מטפ International Office -ה

 עצמו ישלחו מיילים מפורטים לגבי הטפסים שיש לשלוח ומתי.

 דרישות קבלה

מכתב מועמדות שמנפיקה אונ' ת"א, גיליון ציונים, קו"ח, חיבור באורך דף שמפרט למה 

ברצונכם ללמוד בבוסריוס, ולסטודנטים ישראליים יש אפשרות לשלוח הצהרה על שליטה 

. בנוסף יישלח אליכם טופס רשמי TOEFELאנגלית ברמה הדרושה ללימודים במקום מבחן ב

 מבוסריוס למילוי פרטים אישיים.

 בריאות
אפשרות לעשות ביטוח מקומי במחיר סביר דרך האוניברסיטה, הם שולחים פרטים לפני 

 ההגעה לגרמניה ושואלים אם אתם מעוניינים.

 סידורי מגורים

, מעונות Kiwitsmoor -, ולא בGustav*חשוב* *חשוב* לבחור במעונות  *חשוב* מעונות:

שנמצאים כמעט מחוץ לעיר, מקושרים בצורה נוראית ובאופן כללי בתנאים תברואתיים 

 יורו לחודש. 390מפוקפקים. בערך 

יורו, כולל כל החשבונות. כדאי להתחיל לחפש  600-350: אפשר למצוא דירות סבירות בין דירה

יותר מוקדם. שווה לבדוק מודעות של סטודנטים גרמנים שיוצאים לחילופים כמה ש

 ומסבלטים את הדירות שלהם באתר האוניברסיטה, תשומת לב לכך שהן נחטפות מהר מאוד. 

 אוכל
קפיטריה + בית קפה בקמפוס במחירים מסובסדים. קניות ברשתות סופרים מסוימות זולות 

 ותו טווח מחירים.יותר מאשר בארץ. מסעדות בערך בא

 המלצות תקציביות
 4במשך  ₪אלף  25סוג מגורים, טיולים, בילויים וכו'. אפשר לחיות מתקציב של  –תלוי בכם 

 .₪אלף  60חודשים כמו גם מתקציב של 

 בילויים

הוא רובע החלונות האדומים, ובו מועדונים  Reeperbahn –אינסוף אזורי בילוי ברחבי העיר 

יש ברים  Felderstrasseאזור של פאבים ומסעדות, וסביב תחנת  Sternschanzeוברים. 

 מקומיים באווירה קצת יותר אינטימית.

 תחבורה

כרטיס נסיעה חופשי מתנת האוניברסיטה שתקף לכל המבורג )המדינה הפדרלית, לא רק בתוך 

בדת העיר(, לכל סוגי התחבורה. המרכז מקושר בצורה מדהימה ובמהלך הסופ"ש תחבורה עו

24/7. 

 טיולים

המבורג נמצאת ממש במרכז אירופה, דבר שמאפשר לנסוע בזול להרבה מאוד מקומות ביבשת. 

ישנן גם עיירות קטנות באזור שאליהן אפשר להגיע בחינם עם הכרטיס החופשי. מעבר לכך, 

ימים לברלין במהלך חופשת האמצע, אבל באופן אישי הרגשתי  5האוניברסיטה מארגנת טיול 
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 יול עצמאי בעיר גם זול יותר וגם מהנה יותר.שט

 יקר. סניפים של כל הרשתות המוכרות. שופינג

 עבודה
בתנאי שיש אישור עבודה/אזרחות אירופאית. יכול להיות בעייתי למצוא עבודה ללא ידיעת 

 גרמנית.

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס

אקדמי ישנם מועדוני קמפוס שמציע המון הווי סטודנטיאלי, גם לסטודנטים זרים. בצד ה

סטודנטים, קורסים מעורבים בין סטודנטים זרים לגרמנים, הרצאות העשרה וכו'. מנגד 

, סוג של ועדת תרבות סטודנטיאלית. Party Ministarium -תרבות מסיבות משובחת בחסות ה

, ולהתחבר עם סטודנטים גרמנים שיחשפו Buddy Family -מעבר לכך, ממליצה להירשם ל

 –אירופאית קלאסית -טרקציות מקומיות. באופן כללי, המבורג היא עיר מערבאתכם לא

 אנשים ידידותיים ותרבות עשירה.

קשר עם 

הפקולטה/ תמיכה 

 אדמינסטרטיבית

של האוניברסיטה )מולו מתנהל הליך הרישום( מורכב  International Office -צוות ה

גם לא בהכרח בהקשר  –יעץ בכל דבר מהאנשים הכי נחמדים בעולם, תמיד מוכנים לעזור ולי

 אקדמי. 

המלצות על 

 קורסים

Introduction to German Law –  קורס חובה. שאר הקורסים הם קורסי בחירה, מוכנה לייעץ

 פרטנית למי שצריך 

מבנה ואופי 

הלימודים, 

 דרישות אקדמיות

קורס. באופן כללי  אכיפה קפדנית של נוכחות בשיעורים, עם מכסת חיסורים משתנה עבור כל

 לימודים שמאפשרים לטייל לא מעט במהלך הסמסטר ובעלי דרישות סבירות עד לא מורגשות.

 מתקני הקמפוס
קמפוס יפה, לא גדול מידי. אפשר למצוא בו ספריה וחדרי לימוד, קפיטריה, בית קפה, מטבחון, 

 !nap room –חדר כושר ומעבר להכל 

 /http://www.jghh.org קהילה יהודית

ציוד שחשוב 

 לקחת

מעלות. חוץ מזה, הייתי  1-2ביגוד חם לחורף, כזה שיאפשר לכם לצאת בלילה בקור של 

 לטיולים בסופ"שים. carry-onממליצה לקחת מזוודת 

 סיכום

ליות והמתקדמות בעולם. החילופים בגרמניה הם חוויה מדהימה, במדינה שהיא אחת מהליבר

וקצת  100 -באופן ספציפי, המבורג היא עיר יפהפייה שמציעה אטרקציות בכל פינה, וה

 האנשים שמגיעים אליה מרחבי העולם כדי ללמוד בבוסריוס יסכימו. 

פרטי הסטודנט 

 הממליץ
Lihi.walter@law-school.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jghh.org/
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 מילאנו, איטליה

 אוניברסיטת בוקוני
 
 
 
 
 

כמה מילים על 

 המוסד

מוסד פרטי אשר ממוקם גבוהה בדירוגים בינלאומיים בעיקר בהקשר של כלכלה ומנהל 

 עסקים.

 ימי חג 7-8/12 תאריכים חשובים

 מזג אויר
עד נובמבר מזג אוויר טוב ואף חמים, מספיק טוב לטיולים ברחבי איטליה והסביבה, החל 

 א. עם זאת, לא היה הרבה גשם בכללקפו -מנובמבר ירידה בטמפרטורות, בדצמבר

מסמכים 

 ואישורים

Permesso  .)אשרת שהייה באיטליה(  

 אין צורך בכלום. -אם אתה אזרח אירופה

 לא ידוע לנו על דרישות מיוחדות דרישות קבלה

 ביטוח בריאות רגיל של הקופה מספיק בריאות

 סידורי מגורים

ים כמעט כמו דירת שותפים והם ברמה הרבה יש אופציה לגור במעונות, אבל המעונות עול

החדרים קטנטנים ואסור להכניס אנשים אחרי שעה מסוימת. אנחנו גרנו בדירות  -יותר נמוכה

גרתי ממש ליד בוקוני, הדירה היתה ענקית ובמיקום מעולה ומצאתי  -נבילי. גל-באיזור בוקוני

תגוררתי מעט דרומית אני ה -דרך מישהי ישראלית שגרה שם כבר שנה וחצי. איילון

לאוניברסיטה, אבל עדיין במרחק הליכה. ככל שמתקרבים למרכז העיר ולדומו של מילאנו כל 

 -המחירים יעלו, אבל האוניברסיטה נמצאת במקום נוח שקרוב למרכזי בילוי. טל

 האוכל הכי טעים בעולם!!! אין מה לעשות, איטליה!!! אוכל

 המלצות תקציביות

נה יכולה לפתות אתכם למסע קניות, כמובן שגם המיקום שלה )בערך מרכז מילאנו כעיר האופ

אירופה( נוח מאוד לטיולים ואפשר להגיע להרבה מקומות בטיסות קצרות. לכן מבחינת 

הוצאות השמים הם הגבול. אבל בכל זאת אם לא מעט טיולים והוצאות ההערכה שלנו 

לצמצם אותן כתלות באופי המחייה שלכם , שכמובן ניתן ₪ 50,000-שההוצאות היו לא יותר מ

 שם.

 בילויים

נבילי, בסופ"ש, העיר ממש חיה בלילה, מלא ברים ומועדנים,  -שכונה עיקרית לחיי לילה -גל

גם באמצע שבוע יש כל הזמן מסיבות וברים. סך הכל חיי לילה טובים ויש הרבה היצע. בנוסף 

 -HAPPY HOURאוהבים, זה סוג של זה משהו שישראלים מאד  -יש דבר שנקרא אפריטיבו

צריך לדעת לאיזה מקומות ללכת, תפנו אלינו ונמליץ  -יורו בלבד 10משקה ואכול כפי יכולתך ב

חיי הלילה במילאנו לדעתי סבירים, כמובן שצריך  -אילון לכם על המקומות השווים באמת.

תי את העובדה שאני לדעת לאן  לצאת. אבל בתור אחד שלא יוצא הרבה למועדונים בעיקר ניצל

 באיטליה ונהניתי יותר מהמסעדות.

 תחבורה

תחבורה ציבורית מצוינת, בין הטובות שנתקלנו בהם, יש גם טראם, גם מטרו וגם אוטובוס 

)חשמלי ורגיל(, מכל מקום אפשר להגיע לכל מקום. הכרטיס החודשי חופשי עולה לסטודנטים 

וצריך להוציא אותו בתחנת מטרו מרכזית  יורו להנפקת הכרטיס עצמו 10יורו לחודש+ 20

בלילה ישנה תחבורה ציבורית  2בלילה ומ 2)אנחנו הוצאנו בדאומו(. התחבורה ציבורית עד 
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 ממש נוח וזול. -במתכונת מצומצמת יותר שפועלת מאיזורי הבילוי

 טיולים

היות יש כל כך הרבה לראות. הרכבת הבינעירונית בתוך איטליה עלולה ל -איטליה מדהימה

יקרה אם לא מזמינים מספיק זמן מראש אבל עם זאת היא נוחה ומגיעה לכל חור באיטליה. 

 התחנה המרכזית צ'נטרלה ענקית ויוצאות ממנה רכבות כמעט לכל מקום אפשרי.

 שופינג
איזור הדאומו, יש שם באמת כל  -מעולה, לא זול אבל לא יקר. שני מקומות עיקריים לשופינג

 חוב באונוס ארייס.חנות אפשרית, ור

 לא עבדנו!!! עבודה

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס

אוירה בעיר כיפית, במיוחד לפני קריסמס, העיר מקושטת ויש החלקה על הקרח בנבילי. 

הקמפוס די קטן, האווירה שם נחמדה בעיקר כשמישהו רנדומאלי מתיישב לנגן משהו על 

 הפסנתר שבלובי )כמובן אם הוא יודע לנגן(.

קשר עם 

הפקולטה/ תמיכה 

 אדמיניסטרטיבית

לא היו לנו בעיות כשהיינו שם. ולפני ההגעה התקשורת עם האוניברסיטה במיילים הייתה 

 נוחה ועזרו לנו עם כל שאלה או בעיה.

מבנה ואופי 

הלימודים, 

 דרישות אקדמיות

ארץ, ש"ס. אבל זה יוצא כמו ב 1ש"ס שעושים בבוקוני, מקבלים בתל אביב הכרה ב 1.5על כל 

 דקות שיעור זה נקודת זכות. 45כל 

 מתקני הקמפוס

אחד ישן מאד ולא נוח בכלל, אחד חדש לגמרי יפה אבל הכיתות  -יש שלושה בניינים עיקריים

גם לא כל כך נוחות )אין מקום להטעין( והסיפריה יפה חדשה ויש הרבה חדרי לימוד ותמיד 

ל כך הרבה מקומות לאכול מסביב מלאה. הקפיטריה לא להיט, אבל במרחק פסיעה יש כ

 טעימים וזולים שזה לא משמעותי.

 קהילה יהודית
קטנה אבל אנשים נחמדים מאד. אחד המרצים בבוקוני הוא יהודי והוא הזמין אותנו לארוחה 

 מפסקת בביתו ביום כיפור.

ציוד שחשוב 

 לקחת
 מקום במזוודה. בגדים חמים לחורף, אבל תכלס אם אתם בונים על לעשות קניות שם תפנו

 שווה שווה שווה, אירופה מדהימה ובפרט איטליה!! סיכום

פרטי הסטודנט 

 הממליץ
 0525322652טל מגור: /  0544654372אילון סטמרי: /  0522568556גל פלג, 
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 צ'כיה, פראג

 אוניברסיטת צ'ארלס

 

כמה מילים על 

 המוסד
 (, קמפוסים מפוזרים במרכז העיר1348-הוקמה באחת מהאוניברסיטאות העתיקות בעולם )

 תאריכים חשובים
-)המהפכה ב 17.11(, 1918-)הקמת צ'כוסלובקיה ב 28.10. ימי  חופש: 1.10 –תחילת הסמסטר 

 ה צ'כוסלובקיה השתחררה מהכיבוש הסובייטי והתפצלה לצ'כיה וסלובקיה(י, שבעקבות1989

 אבל כריסמסי! –יפה ונעים, חורף קר מגיעים בסוף קיץ נעים, סתיו יפ מזג אויר

מסמכים 

 ואישורים

ויזה שיש סביבה קצת בירוקרטיה. כדאי להתחיל חודשיים לפני הנסיעה. מצד שני לא קריטי, 

 אני הגשתי את הטפסים בארץ וקיבלתי את הויזה רק אחרי שהייתי בפראג כבר חודשיים.

 מוטיבציה ;( דרישות קבלה

 סידורי מגורים
לחודש לחדר פרטי(, אבל קצת "קומוניסטים"  ₪ 700ת זולים במיקום סבבה )מקס' יש מעונו

 .₪ 1500אז לא מתאימים לכל אחד. אפשר למצוא דירה במיקום טוב מאוד בסביבות 

 זול, טעים, קל וכיף לאכול ולשתות בחוץ.  אוכל

 תחבורה
ומטרו. מקצה אחד של מצוינת. חשמליות מסביב לשעון בכל השבוע )וגם בחגים(, אוטובוסים 

 דקות, ובד"כ הרבה פחות. 45-העיר לשני לא לוקח יותר מ

 טיולים
פראג מוקפת בערים קטנטנות וכיפיות )קרלובי וארי, קוטנה הורה, פילזן(. במרחק רכבת 

 מוינה, מינכן, דרזדן ועוד.

 זול מאוד, יש הכל שופינג

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס

רק במשפטים )רובם מאירופה(, ועוד המון סטודנטים סטודנטים בחילופים  150יש עוד 

 בחילופי "ארסמוס" שפוגשים מסביב לעיר. בעיר יש אווירה טובה ובטוחה מאוד 

המלצות על 

 קורסים

Central European judicial culture 

Legal reasoning and the first amendment  -  חוה"ב בראי פסיקה אמריקאית. מועבר ע"י

 יקאי.מרצה אמר

מבנה ואופי 

הלימודים, 

 דרישות אקדמיות

קורסים קלים מאוד, חלק מאוד טכניים ומשמימים )משפט חוקתי צ'כי( אבל חלק מאירי 

(. ברוב הקורסים אין עבודה בכלל במהלך central European judicial cultureעיניים )

ת עסקים / זכויות הסמסטר. יש אפשרות להשתתף בקורסים מתכנית תואר שני בינ"ל, במגמ

 אדם.

 קהילה יהודית

יש, אני לא חקרתי יותר מדי. יש סטודנטים )נחמדים מאוד!( שלומדים עברית 

באוניברסיטה/באולפן וישמחו להכיר ישראלים. יש רובע יהודי עתיק כמה צעדים מהקמפוס 

 של משפטים.

הערות כלליות על 

 תרבות המקום

, מאכל מיוחד 1989-אנדרטה לזכר המפגינים ב –ר המון סיפורים מתחבאים בפינות של העי

 5-בנובמבר, אנשים מחופשים למלאך ושטן ביום סנט מיקולאש ב 11-לכבוד יום סנט מרטין ב

בדצמבר... הצ'כים )לפחות הצעירים( מאוד נעימים וסקרנים וישמחו לספר על עצמם ולשמוע 

 על אחרים
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ציוד שחשוב 

 לקחת
 יותראפשר לקנות הכל בפראג, זול 

 מיוחדת, היסטורית, אינטימית, לפעמים קצת בירוקרטית, אבל עיר מאוד ידידותית ופתוחה.  סיכום
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 וייסבאדן, גרמניה

 EBSאוניברסיטת 
 )אוניברסיטה פרטית למשפטים ומנהל עסקים(

 
 

 
 

כמה מילים על 
 סדהמו

 האוניברסיטה היא פרטית, הפקולטה למשפטים קטנה אך נחשבת מהטובות בכל איזור הריין. 

 תאריכים חשובים
יום חג. בדר"כ הסופ"ש האחרון של חגיגות  – 3.10מתחיל הסמסטר.  – אמצע ספטמבר

 ה"אוקטוברפסט" בגרמניה. 

 מזג אויר
מעלות ומטה( ושמש  12היה קר )בספטמבר ותחילת אוקטובר עוד נעים ויש שמש, מאוקטובר נ

 נהיית נדירה. 

מסמכים 
ואישורים )לא 

לשכוח להעיר על 
ויזה, תעודת 

סטודנט, גליון 
 ציונים(

הוצאת ויזה לכל תקופת הלימודים כבר בארץ בשגרירות גרמניה שבת"א. לא עושים  –ויזה 

ויזה עד תאריך  בעיות רק צריך להגיע עם הטפסים הנכונים ולקבוע תור מראש, ואז מאפשרים

החזרה של הטיסה לארץ. *לא צריך לדעת כשעושים את הויזה עדיין מתי בדיוק התאריך חזרה 

בטיסה, אבל ביום שהויזה מאושרת והשגרירות מדפיסה את הדף שאותו מדביקה על הדרכון 

 שלכם, חשוב להגיע עם פרטי כרטיס טיסה כדי שירשמו את התאריך הנכון. 

ת שם ע"י האוניברסיטה. התעודה הזו מעניקה תחבורה ציבורית ניתנ –תעודת סטודנט 

חופשית בכל העיירה וגם בסביבתה )רכבת חינם לפרנקפורט, מיינס והסביבה, וגם אוטובוסים 

בכל האיזור(, בנוסף, התעודה מעניקה כניסה חופשית למסיבות רבות בימי רביעי )היום של 

 מסיבות חינם לסטודנטים באיזור(. 

יש לשלוח גליון ציונים באנגלית מראש לאוניברסיטה. בכלל, כל הטפסים  – יוניםגיליון צ

 שהאוניברסיטה צריכה היא דואגת להזכיר המון פעמים בדיוק מה ואיך. 

 חשוב שיהיה עותק חתום ומודפס שמגיעים לגרמניה.  –חוזה דירה 

ת, אנחנו עשינו האוניברסיטה ממליצה לעשות ביטוח דרך הרשויות המקומיו –ביטוח חו"ל 

ביטוח מלא ומקיף דרך חברת "כלל חברה לביטוח" וזה היה בסדר, רק צריך כשמגיעים לשם 

)עושים  להביא עותק באנגלית עם פרטי הביטוח ופירוט על בדיוק כמה ומה הביטוח מכסה

 ביטוח עולמי אקסטרים שכולל הכל ולא צריכה להיות בעיה(. 

ויפה שעה אחת קודם.  –וח את האישור עם הציון)טופל( ולשל TOFLחובה לעשות מבחן 

להירשם למבחן, ללמוד אליו שבועיים ברצינות: לקרוא ספר באנגלית ולעבור על כמה אנסינים 

ולא תהיה בעיה לעבור אותו. את האישור על הציון  - -מהספר שאין בעיה להשיג אותו מחברים 

 90לשלוח את הציון )חייב להיות  מקבלים כשבועיים לאחר שעושים את מבחן הטופל ומיד יש

 ( לאוניברסיטה. 120ומעלה מתוך 

דרישות קבלה )לא 
 לשכוח מבחן טופל(

 שיש לסרוק ולשלוח מראש.  גיליון ציונים באנגלית)הסבר למעלה(,  טופל

 בריאות
לא אמורה להיות בעיה, אפשר ללכת לכל רופא  ביטוח אקסטרים שמכסה הכלאם מגיעים עם 

 תרופות. \שפעת ומקבלים אישורים שם גם בשביל

 סידורי מגורים
גורמים באוניברסיטה עוזרים מאד עם סידורי מגורים, אך יש לנסות למצוא סידורים כבר 

מראש. באתר האוניברסיטה מפנים לאתר המגורים שלהם, שם מפרסמים סטודנטים 



 

11 
 

דינות אחרות( מקומיים דירות שמתפנות לסמסטר )כשהם גם נוסעים לחילופי סטודנטים במ

ואז יוצרים קשר עם הבעלים דרך פייסבוק או מייל. כדאי שהגורמים מהאוני' יהיו חלק 

לא להתייאש עד מהתהליך, אחת האחראיות הלכה בשבילנו לראות דירה וצילמה לנו אותה. 

  הרגע האחרון! אנחנו מצאנו דירה שווה שבוע לפני שהתחיל הסמסטר.

 אוכל

ביחס לארץ, במיוחד מוצרים בסיסיים כמו ירקות, לחם, גבינות, קניות האוכל מאד זולות 

ביצים וכדומה. בעיקרון יש סופרים ברמה יותר גבוהה ואז יותר יקרים, ויש גם סופרים מאד 

)בדומה לרמי לוי בארץ(. מעבר לכך, גם האוכל המהיר והמסעדות  מאד זולים ובאיכות לא רעה

דות יקרות בכל מקום(. באוניברסיטה יש מזנון עם לא יקרים מידי )ברור שאפשר למצוא מסע

 סנדויצ'ים, טוסטים, יוגורטים )מוזלי( וסלטים בזול. 

המלצות 
 תקציביות

יורו כל אחד לחודש,  500עולה בערך כמו דירה בת"א ואפילו זולה יותר )לנו עלתה דירה דירה 

 התקציב. מעבר לכך, שם משלמים מראש על הכל( -כולל חימום, חשמל, מים, אינטרנט חופשי

תלוי בתכנוני הנסיעות שתעשו ברחבי אירופה. אוטובוסים מפרנקפורט לערים כמו ברלין, 

יורו כל כיוון(, אבל רכבות יהיו יקרות  20-30מינכן, וינה, פאריז, בודפשט יהיו מאד זולים )בין 

בהם יש נסיעות  יורו ומעלה לכיוון( וכך גם טיסות. אפשר תמיד למצוא אתרי אינטרנט 50מאד )

 זולות והוסטלים איכותיים וזולים גם כן. שווה לשאול סטודנטים מקומיים על זה. 

 בילויים

)פאבים, מסיבות וכו' שתייה וכניסה למסיבה מאד בזול, כוס יין  בילויים לא יקרים מידי

קחת יורו(. בנוסף, יש ל 3יורו, בירה איכותית לא תעלה יותר מ 3.5איכותי לא תעלה יותר מ

 )בגדים ומותרות( יקרות! כמו בכל אירופה.שהקניות בחשבון 

 תחבורה

חופשית לסטודנטים בכל האזור. לנסיעות יותר רחוקות ברחבי אירופה יש מספר אתרים 

 מומלצים: 

Flixbus.de 

Meinfernbus.de 

 טיולים

לאורך יש חברה שמארגנת טיולים לסטודנטים שנמצאים בחילופי סטודנטים בכל גרמניה **

הסמסטר. הטיולים בדר"כ מתוכננים כך שנוסעים לאוטובוס כיוון אחד בלילה, מבלים את כל 

היום באותה העיר, וחוזרים בלילה שאחרי עם האוטובוס בחזרה. נשמע קצת מעייף אבל זה 

 זול ולפעמים זה מספיק בשביל לראות את האתרים שמעניינים אתכם. 

)לראות את ביהמ"ש הגבוה  בשטרסבורגהאחד  –לים נסענו לשני טיו עם האוניברסיטה **

)    ( והשלישי ב )סיור באחת החברות  בלוקסמבורגלצדק של האיחוד האירופאי(, השני 

 הגדולות במשק ובביהמ"ש לזכויות אדם(. 

כדאי לנסות לטייל כמה שיותר לפני הסמסטר או בשבועות הראשונים והפחות לחוצים, או ** 

 )שמסתיים שבועיים לפני חג המולד(.  אחרי הסמסטרלשמור כמה טיולים ל

היער השחור )חובה!(, וינה בחג המולד, מינכן באוקטוברפסט,  טיולים שעשינו וממליצים: **

עדיף כמה שיותר מוקדם בסמסטר גם בגלל המבחנים וגם בגלל מזג האוויר שנהיה  –ברלין 

 קר יותר ויותר ככל שמתקרבים לדצמבר. 

  טיוליAMPM עיון הוא בעצם לצאת בלילה להגיע ביול לבלות כל היום ולחזור שהר

 בלילה שווה לעשות ליעד אחד לפחות צריך לקחת בחשבון שזה גומר את היום שאחרי.

 שופינג
דקות  40יש את כל החנויות המוכרות בעיירה, החנויות השוות יותר נמצאות בפרנקפורט )

 ברכבת חינם(.  

 ואת הזמן שיש לדעתי כדאי להקדיש לטיולים והנאה.  אין באמת זמן לעבוד עבודה
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אוירה בעיר/ 
 בקמפוס

 סה"כ אוירה מאד טובה, את כל הקורסים לומדים ביחד עם סטודנטים מחילופי סטודנטים

)ולפעמים גם מעורב עם סטודנטים מקומיים. בעיר במהלך השבוע הכל נסגר די מוקדם )גם 

 ( יש תמיד מסיבות ופאבים טובים לבלות בהם. פאבים( אבל בסופ"שים )שישי עד ראשון

בנוסף, שוק אוכל בימים רביעי ושבת 'מקפיץ' את האווירה במיוחד ששמש בחוץ וממש כיף 

. גם יותר מאוחר בסוף נובמבר שמתחיל שוק חג המולד האווירה בעיר ממש  להסתובב

 כיפית. 

קשר עם 
הפקולטה/ תמיכה 
 אדמינסטרטיבית

המזכירה האחראית על התוכנית )ג'וליה דויטשמן(. אפשר להתייעץ תמיכה מדהימה מצד 

איתה ולהיעזר בה בהכל. גם בספריה )שבא בילינו די הרבה( מאד נחמדים ונוח לשבת שם 

וללמוד. מעבר לכך, אין ממש קשר עם מרצים משום שלרוב הם באים לשבוע ללמד את הקורס 

 ועוזבים. 

המלצות על 
 קורסים

נקודות שנחשבות גם בארץ כחטיבה שלישית. המבחן  2 – ד גרמניתלבחור לימוניתן  -

לא קשה בכלל אך גם אי אפשר לומר שלמדתי ממש גרמנית )אבל מי שיש לו קצת רקע 

 יכול ללכת לכיתת מתקדמים יותר ואז שם אולי לומדים יותר(. 

בשפה )סדר גודל של פרוסמינריון אולי קצת פחות(  בכתיבת עבודהניתן לבחור  -

נקודות שנחשבות בארץ כחטיבה שלישית על נושא כלשהו הקשור  1.5 – נגליתהא

 למשפט מסחרי בינלאומי או לאחד הקורסים אותם בחרתם מתוך רשימת הבחירה. 

 עוד קורסים מעניינים:  -

מבנה ואופי 
הלימודים, דרישות 

 אקדמיות

בגרמניה בפרט(. הלימודים באוניברסיטה זו שונים ממה ששמענו בערים אחרות באירופה )ו

משתנה משבוע לשבוע. יכול להיות שבוע שבו תלמדו רק יומיים, ויכול להיות שבוע שבו הלו"ז 

שישי כולל. הסיבה לכך היא שהקורסים שם בנויים על מרצים מרחבי אירופה -תלמדו משני

שעות  4)ולפעמים גם מארה"ב(, ולכן כשמרצה מגיע הוא מעביר יומיים שלמים של הקורס 

יום ורק על יומיים אלו יהיה המבחן. הלו"ז הזה מאפשר מצד אחד לנסוע לטייל בשבועות בכל 

 הקצרים במיוחד, אך מצד שני הוא גם מגביל בשבועות הארוכים במיוחד. 

חטיבה שלישית או שנייה באוני' ת"א. ניתן  נקודה 1בקורס בגרמניה =  נקודות 2כל  -

 8ת זכות בגרמניה. )אני למשל עשיתי רק נקודו 24נקודות זכות בארץ =  12לעשות עד 

 שם(.  16נקודות זכות בארץ = 

בחטיבה שנייה באישור של מזכירת הפקולטה לאחר  להמיר חטיבה שלישיתניתן  -

ששלחתם לה סילבוס מפורט של אותו הקורס והיא )בעזרתו של סגן הדיקאן( מחליטים 

 האם זה יכול להיחשב חטיבה שנייה או לא. 

 אבל כדאי לקרוא לאלו שדורשים.  שיעורים צריך לקרוא.לא לפני כל ה -

 הקורסים מאד מעניינים ושווה להגיע לשיעורים -

)ממש העבירו דף בכל שיעור( אבל אחרי  חובת נוכחותבתחילת הסמסטר שלנו הייתה  -

כמעט לכל השיעורים. בכל זאת לדעתי שווה  ביטלו אותה'מחאה' מצד הסטודנטים 

 פלים' על טיול מיוחד שתכננתם. להגיע לשיעורים שלא 'נו

)זמן בלתי הגיוני אבל עדיף לטעמי ממבחנים של בערך חצי שעה על קורס הוא  כל מבחן -

שאלות פתוחות עליהן צריך לענות. ניתן לומר שרוב המבחן  3שעות( שבו שואלים בערך  3

 הוא שינון של החומר, אבל אצל מרצים מסוימים יש להפגין יותר חשיבה. 
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שהוא קבוע במערכת ואותו מלמד האחראי על התוכנית  אחד מסכם על קורס מבחןיש  -

)פרופסור וולר(. השיעור הוא שעה וחצי כל שבוע והמבחן כשעתיים וחצי. זה הקורס 

 .  transnational commercial lawהיחיד שהוא חובה והנושא הוא 

 לם.באופן כללי הלימודים רציניים אבל הם מאד משתדלים להעביר את כו -

 

  מתקני הקמפוס

 קהילה יהודית
יש קהילה יהודית מאד מצומצמת. יש בית כנסת אחד אליו הלכנו לקידוש פעם אחת, חוויה 

 מעניינת אבל לא "חובה". 

 בגדים חמים.  ציוד שחשוב לקחת

פרטי הסטודנט 
הממליץ )חובה שם 
פרטי ושנה, אפשר 
גם לתת פרטים 
נוספים ליצירת 

 קשר(

 גל כהן

 ' במשפטים שנה ג

Galco2489@gmail.com 

 תום האזרחי

0507772801 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Galco2489@gmail.com
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 פריז, צרפת

Sciences po. 
 

 
 

כמה מילים על 
 המוסד

 ,פריזהוא מוסד להשכלה גבוהה ב Sciences Po) ,מכונה לרוב(המכון למדע המדינה פריז 
והכלכלית  , הפוליטיתרבים מאנשי האליטה החברתית, התרבותית .גרנד אקולהנחשב ל

ובאופן מסורתי המכון נחשב לאחת מאבני הדרך שעל סטודנט , בצרפת התחנכו בסיאנס פו
למרות שמו, המכון מציע תוכניות  .צעיר לעבור כדי להיכנס לחיים הפוליטיים בצרפת

 ,תקשורת ,עיתונות ,משפטים ,כלכלה :לימודים במגוון תחומים הקשורים במדעי החברה
ועוד. הקמפוס המרכזי של סיאנס פו מתפרש על פני כעשרה בניינים בגדה  מימון ,ניהול

 .7-ל 6-בין הרובע ה השמאלית של פריז

במהלך התואר הראשון תלמידים בסיינס פו מחויבים בשנתם השלישית לעשות חילופים 
עולם ומקבלת המוני למשך שנה, לכן האונ' שומרת על קשר טוב עם מוסדות רבים מכל ה

מהסטודנטים בסיינס פו הם זרים(, בהתאם לסיינס פו  40%-סטודנטים זרים לחילופים )כ
קשרים עם מוסדות רבים בארץ )אונ' ת"א, העברית והבינתחומי( ויש הרבה ישראלים 

 שלומדים בסיינס פו )משפטים, יחב"ל, ממשל, תואר שני וכו'(.

 תאריכים חשובים

, כאשר באמצע יש חופשת אמצע סמסטר שבועות 12נמשך ו 1.9-ב המתחיל סבי הסמסטר
של שבוע )שווה לקבוע נסיעה לחו"ל בזמן הזה(. הסמסטר מסתיים בתחילת דצמבר, כאשר 

 רוב המבחנים מתקיימים בשבוע האחרון ללימודים )או גג עד אמצע דצמבר(.
, לפני תחילת הלימודיםן של אוגוסט ישנו שבוע אורינטציה )רשות ובתשלום( בשבוע האחרו

אנחנו לא היינו בו ולא חסר לנו )אנחנו יודעות שמראח הייתה, אפשר להתייעץ איתה בנוגע 
 לזה(.

 מזג אויר
בהתחלה נעים, אבל מהר מאוד מתקרר, ככה ששווה להשקיע יותר בבגדי חורף ופחות קיץ. 

מעלות ופרט לכמה  0-מה שכן, יחסית לאירופה, מזג האוויר לא נוראי, לא יורד מתחת ל
 מעלות. 10גלי קור לרוב היה מעל 

 סמכים ואישוריםמ

וכדאי לעשות ויזה לחצי שנה בלבד, אחרת יש צורך בתהליך  ך להוציא ויזה בקונסוליהצרי
אין צורך  -ואין בו באמת צורך, למי שיש אזרחות אירופאית OFIIיותר מסובך שנקרא 

 להוציא ויזה.
ינטציה, אם לא משתתפים אפשר לקפוץ לסיינס פו ולקחת תעודת סטודנט מקבלים באורי

 או לחכות לשבוע הראשון ללימודים.
 אנחנו לא עשינו טופל, יכול להיות שזה ישתנה.  דרישות קבלה

להבנתי בנוסף לביטוח נסיעות צריך לעשות שם ביטוח בריאות מקומי אם נשארים מעל  בריאות
 נטי.וולחצי שנה, כלומר לא רל

 מגוריםסידורי 

. ישנם מספר אתרי אינטרנט שבהם כדאי בפריז זה עסק לא פשוט ולא זוללמצוא דירה 
אתר בצרפתית אתר לוחות ללא תשלום דמי תיווך )ה– pap.frלחפש, והעיקרי שבהם הוא 

, שווה גם לבדוק באתר של הסיינס פו יש שם הצעות לדירות וכמו אבל שווה את המאמץ(
 יינס פו ובכלל של סטודנטים. יש גם מתווכים ישראלים.כן בקבוצות פייסבוק של הס

מ"ר( אבל אפשר למצוא דירות  9רוב הדירות הן סטודיו )ויכולות להיות קטנות ברמת 
 שותפים. 

)סיטה(, אבל הם עמוסים ואנחנו לא מכירות את  14-יש מעונות לסיינס פו ברובע ה
 הפרוצדורה שם.

 אוכל

לאכול בחוץ בד"כ יקר.  , במיוחד לחובבי השחיתות.יש אוכל טוב מן הסתם –זו פריז 
הקניות בסופר זולות )ממליצות על הסופרים 'דיה' או 'קרפור'(, יש בולנז'רי בכל רחוב שם 
יש בגטים ושאר מאפים, יש שווקים בימי ראשון בכל רובע כמעט בהם יש ירקות טריים 

 וזולים יחסית, דגים, בשרים, גבינות וכו'.
סיינט פרז, חצי בגט ממולא בכל טוב  56יש קפיטריה היסטרית בבניין  -יםבסביבת הלימוד

יורו, מחוץ לבניין הראשי יש מסעדה עם  3-)ממליצות על המוצרלה, הברי והים תיכוני( ב
-דילים לסטודנטים בשעות החלשות יותר )בבוקר/אחה"צ( של המבורגר, צ'יפס ושתיה ב

 יורו(.  3-5מוזלות לסטודנטים )יורו, יש במביליון מסעדה עם ארוחות  10

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%93_%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%93_%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F
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 פריז מאד יקרה, אפילו יותר מתל אביב. כדאי לקחת את זה בחשבון. המלצות תקציביות
 אבל זה הכל עניין של מינונים, לאכול בבית ולא להתפרע.

 בילויים

קונצרטים, מסעדות, ברים ותערוכות. יש  בפריז: מוזיאונים, מבחינה תרבותית יש הכל
 ירות שניתן וכדאי לבקר בהם.הרבה אתרי תי

עם  בחינם הממשלתיים, תוכלו להיכנס למרבית המוזיאונים 26אם אתם מתחת לגיל 
 , ותזכו להנחות נוספות בדברים מסוימים כמו בריכות וכל מיני.כרטיס סטודנט

 תחבורה

המטרו מושלם, מרשת את העיר ואפשר להגיע מקצה אחת לשני בזמן קצר. במהלך השבוע 
בלילה, אך יש קווי לילה של האוטובוס. יש אופניים  1:30-ובסופ"ש ב 12:30-גר בהוא נס

 עירוניים )כמו תל אופן(.
נביגו )גם האופניים הם דרך הנביגו(, שתופס  -יורו לכל העיר 70-יש כרטיס חופשי חודשי ב

 גם עד שדות התעופה, יורודיסני, וורסאי ועוד. 

 טיולים

ום באזור פריז )וורסאי, פונטנבלו, ג'יברני ועוד(, אפשר אפשר לצאת לטיולי י -בצרפת
 לשכור רכב ולטייל בצרפת )נורמנדי בעיקר(.

הנסיעות בתוך אירופה זולות משמעותית ממה שאנחנו רגילים. ניתן לקחת  -מחוץ לצרפת
אוטובוס לערים מרכזיות אחרות, יש רכבות )אם קובעים כמה חודשים מראש הן זולות, 

הן יותר יקרות מטיסה אפילו( והטיסות מאוד זולות בתוך אירופה אם טסים ברגע האחרון 
 לאו קוסט. 

זו פריז, יש מותגים בשפע. אך יש גם חנויות אירופאיות רגילות, יש עונת סיילים החל  שופינג
 מינואר, אבל תכלס מהבלאק פריידי יש הנחות בכל החנויות גם לפני.

 רית.בעיקר בייביסיטר, לימוד עב עבודה

אוירה בעיר/ 
 בקמפוס

בעיקר בתחילת השנה כל מיני אגודות וארגונים בסיינס פו מארגנים כל מיני מפגשים 
ששווה להגיע אליהם ולהתמנגל. כמו שכתבנו בהתחלה, אין קמפוס אחד, אלא מדובר 

 דק' הליכה זה מזה(.  15בכמה בניינים שבהם לומדים )חלקם 
קחנו, אבל יש לקחת בחשבון שרוב הסטודנטים איתם את רוב החברים הכרנו בקורסים של

(. קורס צרפתית מורכב לרוב מתלמידי תואר שני ולכן זה מקום 19-22תלמדו הם צעירים )
 טוב למצוא חבר'ה בגיל שלנו.

קשר עם הפקולטה/ 
תמיכה 

 תאדמיניסטרטיבי

יש משרד שמסייע לסטודנטים הזרים לפי אזור המוצא. הם מבינים בעיקר 
 ניסטרציות ולא יודעים לייעץ בעניינים כלליים שלא נוגעים ישירות אליהם.באדמי

 המלצות על קורסים

לשונית ומארחת באופן קבוע אחוז גבוה מאד של סטודנטים -למרות שהאוניברסיטה דו
בכל סמסטר יש קורס "הרצאה" , זרים, מבחר הקורסים המשפטיים באנגלית מוגבל למדי

ש"ס אצלנו וכולל שני מפגשים בשבוע  5-ית( שמשקלו מקביל לאחד בלבד במשפטים )באנגל
בסמסטר סתיו בדרך כלל מדובר ב"משפט ל בקבוצות קטנות יותר )הרצאה גדולה ותרגו –

ש"ס אצלנו  2.5-בינלאומי פומבי"(, ומבחר קורסים של פעם בשבוע שמשקלם מקביל ל
טנים ואנחנו מרוצות קורסים ק 4אנחנו לקחנו סטודנטים.  25-ושבהם משתתפים עד כ

מההחלטה. בנוסף לקחנו קורס בצרפתית ואנחנו ממש ממליצות, האווירה כייפית ויש גם 
 סטודנטים מתואר שני )בגילנו(, ממליצות על המרצה מרגריטה.

חשוב לדעת שאין שבוע שינויים כמו אצלנו, אי אפשר לעבור מקורס אחד לשני, אבל אפשר 
ה שכדאי לקחת יותר קורסים ולוותר בשבוע הראשון על לבטל קורסים בשבוע הראשון, ככ

חלקם. אם אתם רוצים המלצות לקורסים ספציפיים, מוזמנים לדבר אתנו לפני, יש לנו 
 הרבה המלצות בנושא.

מבנה ואופי 
הלימודים, דרישות 

 אקדמיות

האוניברסיטה נחשבת לייחודית מבחינת תכנית הלימודים: עבור הצרפתים שלומדים שם 
שנתית שבה הם משלימים תואר ראשון ותואר שני, כאשר את השנה -בר בתכנית חמשמדו

 undergraduate-השלישית הם לומדים איפשהו בחו"ל. התואר הראשון )להבנתי( דומה ל
האמריקאי עם דגש על תחום מסוים אבל עדיין כללי בסך הכל. כלומר, אין שם לימודי 

אצלנו(, והמשתתפים בקורסים במשפטים הם כמו  llbמשפטים קלאסיים לתואר ראשון )
הזרים(. כלומר, הקורסים חלק מלא בהכרח "סטודנטים למשפטים" )כך גם לגבי 

מותאמים לכל סטודנט ולא דורשים איזשהו ידע קודם או אורינטציה משפטית 
 משמעותית.

באופן  –מבחינת הדרישות האקדמיות, המעיקה מכולן היא חובת הנוכחות בשיעורים 
וני מותר להחמיץ עד שני שיעורים מכל קורס )לא משנה כמה פעמים הוא מתקיים עקר

בשבוע( וליותר מזה נדרש אישור רפואי והסברים על כל השיעורים שהוחמצו. היעדרות לא 
חיסורים מקבלים מייל מפחיד  2אחרי ביא לכישלון בקורס )מוצדקת ממעל שני שיעורים ת
 (.שאסור להפסיד יותר שעורים

ברוב הקורסים צריך להעביר פרזנטציה, ך הסמסטר ישנן דרישות שונות בכל קורס, לאור
 לעיתים יש עבודות ובחלק מהקורסים יש מבחן בסוף )לעיתים אמריקאי(.

 מתקני הקמפוס
יש שתי ספריות בבניין הראשי הן גדולות, אבל הן כמעט תמיד מלאות ולפעמים קשה 

מלאות במחשבי מק ובקומות מסוימות יש ספות למצוא שמה מקום. הספריות מאובזרות, 
 לסטודנטים בלבד לפי שם משתמש. wifiכיפיות. בכל הסיינס פו ובספריות כמובן קיים 
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יורו להדפסות בספריה ככה שאפשר  30-דבר שווה נוסף הוא שהכרטיס סטודנט מוטען ב
 להדפיס חופשי.

 
 .חמודה עם מדשאה וספסלים גינה פנימיתבבניין המרכזי יש 

 
האוניברסיטה מציעה חוגי ספורט שונים במחירים סבירים וגם מקבלים עליהם כמה 

, כאשר הם מתקיימים בנקודות שונות )כנראה שלא יכירו בזה בת"א כמובן..( נקודות זכות
יש כל מיני חוגים נחמדים כמו יוגה, פילאטיס  בעיר, בדרך כלל לא באזור האוניברסיטה.

 להירשם בהתחלה.שחייה ועוד, רק ממש חשוב 

 קהילה יהודית
בכל צרפת(.  UEJFתל אביב בסיינס פו, -המון ארגונים של סטודנטים יהודיים )פריז יש

הצרפתים היהודים בסיינס פו ממש מסבירי פנים והם תמיד שמחים לעשות אירועים 
 משותפים.

הערות כלליות על 
 תרבות המקום

רש התרגלות. מומלץ לנסות להסתגל לצרפתים יש סגנון משלהם לעשות דברים וזה דו
ל"חוקי המקום" ולשמור על ראש פתוח, גם אם מרגיש שאנחנו יודעים טוב יותר. במיוחד 
כדאי לאזור סבלנות כשמתעסקים בבירוקרטיות וסידורים, כי יעילות היא לא ערך גבוה 

ת, . לא להיבהל מהבירוקרטיה הצרפתי"החיים הטובים" הרבה יותר חשובים להם ,בצרפת
 היא יכולה להיות מאוד מציקה!

 location-and-po.fr/en/contacts-http://www.international.sciences אנשי קשר

 ציוד שחשוב לקחת
 over weightריך להיזהר מאל תביאו הרבה, בייחוד לא בגדי קיץ, קונים כאן הרבה וצ

 בחזור 

 הערות כלליות

שווה לבדוק האם יש לכם זכאות לסיוע בדיור ממשרד ההגירה הצרפתי: אם אתם שוכרים 
או סידורים אחרים( סיכוי טוב  airbnbבמסגרת חוזה מול בעל הדירה )ולא בלי חוזה, דרך 
זה כרוך בבירוקרטיות (. מה שכן, CAFשתוכלו לקבל החזר חלקי על שכר הדירה )נקרא 

לא פשוטות ולא תמיד מצליחים להשיג את זה. צריך לארגן מספר מסמכים, ובהם תעודת 
 לידה באנגלית )ניתן להנפיק במשרד הפנים(.

חשוב לזכור שזה באירופה וזה קרוב, אז המוני אנשים יבואו לבקר אתכם, קבלו זאת 
 בהבנה.

 תסעו. סיכום

פרטי הסטודנט 
 הממליץ

 052-3740799ודניאלה דויטש, שנה ד',  054-8119819וסטר, שנה ג', סיון ק
, עד אז זמינות בוואצאפ או בפייסבוק, אבל תרגישו חופשי 21.12-אנחנו עדיין בפריז עד ה

 להתייעץ איתנו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.international.sciences-po.fr/en/contacts-and-location
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 ליידן, הולנד

 אוניברסיטת ליידן
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1המלצה 

כמה מילים על 
 המוסד

יידן, מוסד החינוך הגבוה הבולט ביותר בהולנד, משפחת המלוכה מבקרת אוניברסיטת ל

בהולנד.  1באירופה,  6בעולם,  23מקום  –על בסיס דו שנתי. מבחינת הפקולטה למשפטים 

מרצים ברמה גבוהה, מגוון רחב של קורסי בחירה שאינם קיימים כיום בפקולטה שלנו בתל 

 אביב. 

 תאריכים חשובים

 ר ליידן ממצור הספרדים, קרנבל ענק שמתפרש על כל הסופ"ש.חג שחרו – 3.10

 ההלואין של ההולנדים – 11.11

 לא כריסמס, אבל עוד דמות ילדים שמחלקת ממתקים לילדים.  –סינטרקלאס  – 5.12

 (.1.9גשום לרוב, קריר כבר מהשבועות הראשונים לסמסטר )מתחיל ב מזג אויר

 סמכים ואישוריםמ
ולנדים לא אוהבים כשמעגלים פינות )תכונה נפוצה אצל ישראלים לא לשחק עם זה! ה

 רבים(, אל תנסו זה פשוט לא יעבור.

 דרישות קבלה
( residence permit, והסדרת כל ההליך של בקשת מעמד תושב )TOEFL-במבחן ה 90מעל 

 שזה דורש הצהרה על סכום מסוים מהבנק, חוזה שכר דירה ועוד טופסיאדה מציקה.

 בריאות
, הביטוח מכסה הכל, כולל AONהאוניברסיטה ממליצה להיות מבוטחים ע"י חברת 

 ריהוט בתוך הדירה. 

 סידורי מגורים

יורו לחודש(. האופציה  620-סיוט. יש אופציה של מעונות שמאוד מאוד יקרים )החל מ

, בו אנשים מפרסמים באופן LEIDEN HOUSINGהשנייה היא דרך עמוד הפייסבוק 

ת להשכרה. חובה להיות עם היד על הדופק בנושא זה, הדירות נלקחות )בלי קבוע דירו

שניות לאחר פרסומן )אני באופן אישי שיניתי את הגדרות הנוטיפיקיישן  3להגזים בכלל( 

וכל פוסט חדש בעמוד יקפוץ לי כמו הודעה  PUSH NOTIFICATIONלעמוד זה כך שיהיו 

 ים האחרים(. לפלאפון, רק ככה הצלחתי להשיג את המחפש

חשוב בנושא זה להיזהר מהונאות, בעייתי כי דורשים את החוזה עוד לפני שאתה מגיע 

לליידן, לבקש לדבר עם הבעל הבית דרך סקייפ בשיחת וידאו וכן לראות את הדירה ע"י 

 סקייפ. 

בנוסף, יש לשים לב אם הדירה מגיעה מרוהטת, זה קצת נורא לנחות לדירה בלי מיטה, וגם 

 לבדוק אם יש דרישה לתשלום דמי סוכן. חשוב 

 אוכל

מיליון מסעדות, יקר כמו בתל אביב. הקפיטריה בפקולטה מציעה מגוון רחב של אוכל 

 במחירים סבירים, אך פתוחה שעתיים ביום באמצע שבוע. 

דג נא שהולנדים אוכלים  –מבחינת מאכלים מקומיים, כמובן צ'יפס בכל פינה, והרינג 

 וחזים את הזנב ומכניסים לפה מהראש, חוויה.בשלמותו כשהם א
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, וופל ממולא קרמל, מדהים. מוכרים בכל STROOPWAFFLEהממתק האהוב עלי הוא ה

 סופר וגם ברחובות הראשיים לפעמים יש דוכן שמכין טריים.

באופן כללי, כל רביעי ושבת יש שוק ברחוב המרכזי, דקה מהפקולטה, בו מוכרים המון 

 , גבינות ופירות במחירים נמוכים מהסופר.  אוכל מקומי, דגים

 המלצות תקציביות
לא להשתגע על לאכול בחוץ, לשים לב שהתחבורה הציבורית יקרה מאוד )אפרט בעמודה 

 של תחבורה(.

 בילויים

כל יום רביעי יש ערב סטודנטים במועדון איינשטיין בעיר, בשבוע הראשון של האוריינטציה 

חים בו( יראו לכם גם את איינשטיין וגם את כל הברים )מומלץ ביותר להיות נוכ

 והמועדונים המומלצים בעיר. 

כמובן שאמסטרדם היא מרחק של חצי שעה ברכבת, ואין צורך לפרט על חיי הלילה של 

 אמסטרדם.

 תחבורה

צ'יפקארד )הרב קו שלהם(.  OVכדי להתנייע בתחבו"צ יש לרכוש כרטיס  –טיפ חשוב 

לץ לרכוש כרטיס אישי )לא אנונימי(. זאת מהסיבה שלרוב יש כשאתם רוכשים, מומ

מבצעים והנחות המחייבות כרטיס אישי לנסיעות. למשל, אני שאלתי בעמדת כרטיסים 

בנסיעות )משמעותי  40%בתחנה המרכזית והבחורה נתנה לי קוד לקופון שמעניק הנחה של 

(  11רו, עם ההנחה זה בערך יו 18נסיעה הלוך חזור הרגיל לאמסטרדם תעלה לכם  –מאוד 

. חשוב לדעת על מבצעים כאלה על ההתחלה כדי למקסם את 50יורו, במקום  30תמורת 

 הרווח שלכם. 

זה  –בשביל שיהיה לכם כרטיס אישי עליכם לפתוח חשבון בנק הולנדי  –**חשוב לציין 

בכלל  ממש לא סרט כמו שזה נשמע, יש חשבון בנק לסטודנטים של חילופים ללא עמלות

 שנסגר אחרי שאתם מסיימים ללמוד.

 טיולים

באיחוד האירופאי כמו באיחוד האירופאי האפשרויות אינסופיות, טיסות, רכבות 

ואוטובוסים ברחבי אירופה במחירים שלא דמיינתם ובמרחק יריקה. יש גם כל מיני חברות 

יול שמציעות חבילה שלמה של ט PM-AMטיולים של סטודנטים כמו וונדרלאסט ו

 במחירים מצחיקים.

לגבי טיולים בתוך הולנד, ממליצה להגיע לרוטרדם, אוטרכט, וגם לאי טקסל שבצפון הולנד 

 )עדיף להגיע כמה שיותר בהתחלה כשעוד לא קפוא(.

 שופינג
דקות ברכבת( יש  10רחוב הארלמסטראט עמוס בחנויות ומותגים, אבל לא בכולם. בהאג )

 ק. וכמובן אמסטרדם.את כל החנויות, כולל פרימאר

 עבודה

כדאי לפרסם בקבוצות של "ישראלים בהאג" ו"ישראלים באמסטרדם" הצעה לביביסיטר, 

מתאים לסטודנטים במיוחד אם אין לכם דרכון אירופאי. אם יש לכם, עדיין האופציות 

 מצומצמות כי לרוב ידרשו דוברי הולנדית.

אוירה בעיר/ 
 בקמפוס

ת צעירה וכיפית, אך יכולה להיות שקטה קצת ואז פשוט ליידן היא עיר סטודנטיאלי

 לוקחים רכבת  להאג או לאמסטרדם.

 הקמפוס יפהפה, פסיליטיס מעולים, ספריה ענקית ומדהימה.

קשר עם הפקולטה/ 
תמיכה 

 תאדמיניסטרטיבי

כבר בשלבים הראשונים של הקבלה יצרו איתכם קשר גם מהפקולטה וגם המזכירות 

החילופים. חשוב להיות איתם בקשר לגבי כל דבר שלא בטוחים, הן הכללית של תוכנית 

 עונות ממש מהר. 

וגם על המשפט  protection of human rights in the European Councilממליצה על  המלצות על קורסים
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 המבוים בנושא משב"ל.

מבנה ואופי 
הלימודים, דרישות 

 אקדמיות

חות אבל אין נוכחות חובה. אבל, צריך לזכור שאין הדרישות לא גבוהות, לרוב נרשמת נוכ

 לנו את "בשותף" כאן אז לרוב המחברת שלך היא כל מה שיש לך. 

, כל ציון מעל יזכה אותך בבירה לחגוג. לא 7כדי לעבור, בדרך כלל מקבלים  5צריך מעל 

 הכי חשוב למצות את החוויה.  –לזרוק, אבל עדיין לקחת בפרופורציות 

 תשתמשו בה ולא במדפסות בספריה, הרבה  יותר קל ופשוט.  –ספריה, חנות הדפסה וצילום  וסמתקני הקמפ

 קהילה יהודית

 אנשים, בית כנסת פתוח לסירוגין.  5כוללת בערך 

למי שחשוב, מומלץ לבקר לעיתים תכופות יותר באמסטרדם, קהילה יהודית גדולה ובית 

 חב"ד.

 עמידה וכל אקססורי של חורף שבחיים לא תשתמשו בו בארץ. בגדים חמים, מטריה ציוד שחשוב לקחת

 כיף גדול. –אוניברסיטה אדירה, עיר מהממת, אנשים איכותיים וכיפים  סיכום

פרטי הסטודנט 
 הממליץ

 שיר רוזנצוויג.

0542005847 

Shir Rozenzweig  

 
 2המלצה 

כמה מילים על 

 המוסד

ביותר בהולנד, ואחת מפקולטות המשפטים אוניברסיטת ליידן היא האוניברסיטה העתיקה 

 הכי נחשבות בעולם. 

 תאריכים חשובים

 שבוע האוריינטציה.  -השבוע האחרון של אוגוסט 

 היום הראשון ללימודים.  - 1/9

 סוף הרבעון הראשון ותקופת מבחנים. –השבוע האחרון של אוקטובר 

 מטורפות.מעין "יום העצמאות" של ליידן, יום חופש וחגיגות  - 4/10

 סוף הרבעון השני ותקופת מבחנים. –אמצע דצמבר )שבוע לפני כריסמס( 

 מזג אויר

כבר כשמגיעים לפה באוגוסט קריר ויש גשם, עם הזמן זה כמובן הולך ומחמיר. יורד המון 

גשם. כדאי להצטייד בכמה שיותר בגדי חורף )כפפות, צעיפים, מעיל חם( ואפשר כמובן גם 

 לקנות פה.

ם מסמכי

 ואישורים

הבירוקרטיה לפני ההגעה דורשת דיי הרבה התעסקות. בשביל הרישום ללימוד צריך לעשות 

ואין איך להתחמק מזה. בשביל הויזה צריך כל מיני מסמכים, כשהכי משמעותי  toeflמבחן 

להשיג אישור על מצב פיננסי מהבנק )מחשבון בנק שלכם אישית( + אישור מגורים )חוזה דירה 

 חתום(. 

 .toeflכאמור, נדרש  דרישות קבלה

 בריאות
מבקשים מכם לעשות ביטוח בריאות אבל אף אחד לא אוכף ובודק את זה. בתכלס יש ביטוח 

 שהאוניברסיטה ממליצה עליו והוא דיי זול ומכסה הכל. 

 סידורי מגורים

לדעתי מאוד לא מומלץ )המחיר גבוהה,  –האוניברסיטה מציעה לכם להירשם למעונות 

התנאים גרועים, וייתכן גם שיתקעו אתכם בהאג ולא בליידן(. כדאי לחפש דירה באופן עצמאי 

(. חילופי סטודנטים זה משהו מאוד פופולרי duwoדרך הפייסבוק / אתרים שמועדים לכך )כמו 

ותמיד יש חדרים בסאבלט או להשכרה. תנסו לסגור מקום כמה שיותר מוקדם )מהרגע שאתם 

ובית( ולא למשוך את זה לסוף, זה יכול להיגמר רע כי יש יותר ביקוש מקבלים תשובה חי

 מהיצע.
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 אוכל

 האוכל בסופר הוא זול יותר, אם כי לא בהרבה. 

יורו + מסעדת  17אוכל אסייתי )כולל סושי( אכול כפי יכולתך ב shabu shabuמסעדת  –מומלץ 

very Italian pizza .אוכל טעים במחירים נמוכים 

 קציביותהמלצות ת
 יורו.  600יורו ל 300שכר דירה )כולל חשבונות( יכול לנוע בין 

 יורו.  200-300יורו לחודש, למתפנקים עוד  500ההוצאות החודשיות הן סביב ה

 בילויים
בשבוע האוריינטציה תכירו הכל. במהלך הסמסטר יש מסיבה  -יש דיי הרבה פאבים ומועדונים

 שופס.-"ל. וכמובן, לא חסר גם קופיקבועה בימי רביעי לסטודנטים מחו

 תחבורה

קו( שמזיל -)רב ov cardהתחבורה בהולנד יקרה יחסית. כבר ביום הראשון כדאי לקנות את ה

את כל הנסיעות. אפשר לקנות כרטיס אנונימי או כרטיס אישי שמקנה אפילו עוד יותר הנחה. 

הציבורית )רכבת,  בכרטיס הזה אתם טוענים כסף ומשתמשים בו בכל סוגי התחבורה

אל תשכחו שבתוך העיר נוסעים בעיקר עם אופניים, אותם תוכלו  -אוטובוס, טראם(. אבל

 יורו. 60-90לקנות כבר בשבוע האוריינטציה בכ

 טיולים

אפשר, כדאי ומומלץ לטייל באירופה אם אתם כבר פה. אפשר לעשות את זה דרך טיולים 

( או באופן עצמאי. כרטיסי טיסה ISNאו  am2pmמאורגנים של חברות סטודנטאליות שונות )

כדאי לטייל  –בתוך אירופה הם זולים בטירוף, ואפשר תמיד גם לנסוע ברכבת/אוטובוס. וגם 

בתוך הולנד עצמה ולהכיר מקומות יפיפיים )אמסטרדם, האג, רוטרדם, דלף, עיירות דייגים 

 בצפון וכד'(.

 יותר.  המחירים הם כמו בארץ, ההיצע מדהים שופינג

 עבודה
כי כל מקומות העבודה דורשים הולנדית.  –מותר לעבוד עם הויזה, אבל זה לא כל כך מציאותי 

 מה שכן, אפשר למצוא בייביסיטר לילדים של ישראלים או בכלל.

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס
 האווירה ממש אחלה, ליידן היא עיר סטודנטיאלית ולא חסר מה לעשות.

קשר עם 

כה הפקולטה/ תמי

 אדמיניסטרטיבית

הם זמינים ומוכנים לעזור בכל מה שצריך. יש פה אלפי סטודנטים מחו"ל ומסורת  -הקשר טוב

 רבת שנים של חילופים, ככה שהם מאוד מקצועיים בעניין הזה.

המלצות על 

 קורסים

Cyberspace and cyberlaw – .הקורס הכי מעניין שלקחתי 

Moot court – וד שמתקדם בשלבים ומעניין יחסית.משפט מבויים, קורס חמ 

Intro to criminal justice – ( 2תברחו, רמת השקעה מטורפת .)עבודות לשבוע 

את הקורסים אתם תצטרכו לבחור כבר ברישום הראשוני, אז תשימו לב  –** חשוב לציין 

היא הרצאה,  lectureלתוכן, דרישות הקורס )כמה עבודות, יש/אין מבחן( ושעות לימוד )

seminar  מה הימים  -הוא תרגול(. הבאסה היא שאתם תגלו את המערכת רק באוגוסט

והשעות של הקורסים, ובאיזה רבעון כל קורס. תזכרו שאתם יכולים לשנות הכל עד תחילת 

 הרבעון ע"ב מקום פנוי.

מבנה ואופי 

הלימודים, 

 דרישות אקדמיות

ורסים אחרים. אתם נדרשים לקחת הסמסטר בנוי משני בלוקים )רבעונים(, כשבכל בלוק ק

יש דיי הרבה עבודות  -קורסים, כך שהמערכת היא דיי קלילה יחסית לת"א. אבל 5סה"כ 

 וחומרי קריאה, כך שגם אם אתם מבלים מעט באוניברסיטה עצמה, עדיין לא חסר מה לעשות.

תדר הם יקרים ואפשר להס –אגב, הם מצפים מכם לקנות ספרי לימודים, אל תעשו את זה 

 בלי.

 יורו לסמסטר. 100יש חדר כושר של האוניברסיטה שמציע את כל סוגי החוגים האפשריים, ב מתקני הקמפוס
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 קהילה יהודית

אומנם יש בליידן בית כנסת, אבל הוא לא ממש פעיל. כנראה שגם לא תמצאו פה הרבה 

והרב ינקי סטודנטים יהודים/ישראלים. יש אחלה בית חב"ד באמסטרדם שאפשר לבקר בו, 

 הוא נשמה.

ציוד שחשוב 

 לקחת
 ציוד חורף! 

 אם בא לכם על אירופה, אז זה ללא ספק המקום הכי טוב שתוכלו להיות בו. סיכום

פרטי הסטודנט 

 הממליץ
 lizagal@mail.tau.ac.il, 2015ליזה גל, סמסטר סתיו 
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 קונג, סין-הונג

 קונג-הונג יברסיטתאונ
 

 

 1המלצה 

כמה מילים על 

 המוסד
 מוסד מאד מודרני עם ציוד מעולה. אוכלוסייה נורא מגוונת. ממוקם במרכז העיר.

 חם ולח מאד בקיץ, לקראת סוף הסמסטר נהיה קריר מזג אויר

 ויזת סטודנט  מסמכים ואישורים

 טופל דרישות קבלה

 סידורי מגורים
הם המעונות הכי  seR leoC ld tnddeseRת כי ממש יקר להשכיר דירה. הכי טוב לגור במעונו

 טובים.  

 סיני ואסייתי, אך יש הרבה מבחר מערבי אוכל

 לגור במעונות. לעשות שופינג בסין  המלצות תקציביות

 אינסוף  בילויים

 מעולה )רכבת תחתית ליד המעונות(  תחבורה

 מלא טיולים

 מאד יקר שופינג

 סורא עבודה

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס
 אין אווירה בפקולטה. 

קשר עם הפקולטה/ 

תמיכה 

 אדמינסטרטיבית

 אין

 קשה אבל מעניין. הוכר כתחליף להגבלים עסקיים א. קורס  -Law Competition  המלצות על קורסים

מבנה ואופי 

הלימודים, דרישות 

 אקדמיות

סמסטר. יש הרבה קורסים עם מבחן לימודים ברמה גבוהה, אך אין הרבה עבודה לאורך ה

 בלבד. 

 הכול. חדר כושר חינם עם כל השירותים שאפשר לחשוב עליהם.  מתקני הקמפוס

 קטנה. אפשר ללכת לארוחת שבת מדי פעם, אבל אין המון פעילות  קהילה יהודית

 מפצל חשמל, ביגוד חם וביגוד קיץ.  ציוד שחשוב לקחת

 !!! מקום מדהים. ממליץ מאד! סיכום

פרטי הסטודנט 

 הממליץ
 דיויד צ׳סטר, שנה ג׳
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 2המלצה 

כמה מילים על 

 המוסד

מוסד חדשני בטירוף מבחינת מתקנים, כיתות ועוד.. מכיל אלפים רבים של סטודנטים מכל 

בעולם מבין  18-העולם, ועוד אלפים מקומיים. הפקולטה למשפטים ממוקמת במקום ה

 באסיה. ובמקום הראשון הפקולטות למשפטים

 תאריכים חשובים

ימי חופש לסטודנטים שמוגדרים כתלמידי חילופי  10-כחודש מתחילת הסמסטר יש כ

 סטודנטים בכל האוניברסיטה.

כשבוע לפני תחילת הלימודים יש יום של אוריינטציה פקולטטית, ויום של אוריינטציה 

 אוניברסיטאית לכל התלמידים שמגיעים בתוכנית חילופי סטודנטים.

 דצמבר נהיה קריר בערב.-חם ולח באוגוסט, ונהיה נעים יותר ככל שעובר הזמן. בנובמבר מזג אויר

 דרישות קבלה

מנע ממבחן טופל ע"י אישור ממוסד הלימודים על רמת אנגלית גבוהה, ציון יניתן לה

פסיכומטרי גבוה באנגלית והמלצה ממרצה המעיד על אנגלית גבוהה )**ככה אני עשיתי, לא 

 חייב שזה יעבוד לכולם**(מת

 סידורי מגורים
יש כמה קומפלקסים של מעונות. רובם גרועים, אך יש אחד חדשני שנבנה לפני שנתיים בלבד, 

 והוא מצוין! צריך וניתן לדאוג מראש להיות משובץ בו, ובמידה וצריך, להתחנן לעבור אליו.

 אוכל

בנוסף, היא נחשבת למדינה בה תוכלו בהונג קונג יש מסעדות זולות ונגישות לסטודנטים, ו

ש"ח לסועד  25-35לאכול במסעדות יוקרה וכוכבי מישלן, במחירים הנמוכים בעולם )בין 

 ש"ח לסועד במסעדה יוקרתית מאוד(  100בארוחה במסעדות פשוטות, ועד 

 המלצות תקציביות

אשר זולים מאוד  הונג קונג היא יעד מעולה לחילופי סטודנטים מאחר וכולם ישנים במעונות,

אמריקאי לכל התקופה(. אל תחשבו אפילו על להשכיר דירה בעיר: א. זה יקר  1000$-)כ

 בטירוף ב. כל הסטודנטים במעונות.

 יש והמון בילויים

 google mapsמעולה, מרושתת ומסונכרנת עם  תחבורה

 טיולים
נוסף, ניתן לקחת הונג קונג מלאה באפשרויות לטרקים וטיולי יום קצרים וארוכים. ב

 מעבורות זולות מאוד להמון איים שכנים.

 המון. שופינג

 עבודה

אסור לעבוד עם ויזת הסטודנט בהונג קונג. גם אם תרצו, אין סיכוי שמעסיק ייקח את הסיכון 

הם מאוד מקפידים על זה. במקרה הטוב, תוכלו למצוא משפחה ישראלית לעשות לה  –הזה 

 (בייביסיטר )אני הצלחתי..

 אוירה בעיר/ בקמפוס
הונג קונג היא עיר בילויים שלא ישנה הרבה, בעיקר לא בסופ"ש. תמיד יש מה לעשות: 

 ...מסיבות, ברים ועוד ועוד

 Human Rights in China, International Environmental Law המלצות על קורסים

מבנה ואופי 

הלימודים, דרישות 

 אקדמיות

י סטודנטים מתרכזים באותם קורסים, מאחר והם נוחים יותר בד"כ רוב תלמידי החילופ

מבחינת השעות והדרישות. הלימודים היו מאתגרים, אבל לא יותר מזה, ולא בצורה מוגזמת. 

 מבחינתי לפחות )וגם לדעת חבריי דאז(.

 מתקני הקמפוס
"ל(,  בתי חדרי כושר )לא צמודי קמפוס, אבל בחינם!(, בריכה )כנ 2ספרייה עצומה וחדשנית, 

 קפה ומסעדות

( מרכז "שובה ישראל", שמאכלס JCC 3( 2( בית חב"ד 1יש כמה מרכזים יהודיים/ישראלים:  קהילה יהודית
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( שגרירות ישראל בהונג 4מטיילים ישראלים ועושה גם ארוחות שישי ופעילויות נוספות. 

 קונג.

הערות כלליות על 

 תרבות המקום

ת שאני לפחות מכיר. בין היתר: צייתנות מופרזת לחוקים שונה בכל מובן מהתרבות המערבי

והיצמדות אליהם בצורה פורמאלית, דבר שבא לידי ביטוי בממשק יומיומי עם נותני שירות 

 ובעלי תפקיד. כמו כן, חוש הומור מוגבל לעיתים )בין היתר בגלל פערי שפה ותרבות(

 ציוד שחשוב לקחת
יפה(, ציוד חורפי )אבל לא מוגזם, בהנחה ועוזבים  בגדים יפים לבילויים )מקובל להתלבש

 בדצמבר(, תמונות פספורט )מבקשים שם על כל דבר(.

 מומלץ בחום מכל בחינה!!!!! סיכום

פרטי הסטודנט 

 הממליץ

  0525436664חיים  –אורון בן 

oronbenhaim@gmail.com 

 ובנימה אישית

עמודים, שמאגד את כל מה שצריך לדעת כדי  10לאחר שהותי בהונג קונג הכנתי מדריך בן 

להתמצא בהונג קונג: טיולים, מסעדות, בילויים, תחבורה ציבורית )כולל קווים ספציפיים, 

שעות, מעבורות ועוד(, המלצות, דילים משתלמים, לוגיסטיקה, התניידות, פלאפון ועוד ועוד 

ה שימוש במדריך נתן פידבק חיובי מאוד, ואמר שיישם את כל מה שכתוב ועוד. כל מי שעש

בו. בשמחה רבה אשלח את המדריך, על פי דרישה. על מנת להתרשם באמת לעומק אני 

 ממליץ להסתכל  במדריך שכתבתי.
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 שנגחאי, סין

 ג'ייה טונגאוניברסיטת 
 

 
 
 
 
 

 1המלצה 
ל כמה מילים ע

 המוסד
 שנמצאת בשנחאי. ממוקמת במרכז העיר.  Jiao Tongאוניברסיטת 

 תאריכים חשובים
אז  25.12 -על אף שבאופן רשמי הסמסטר נגמר באמצע ינואר, השיעור האחרון יהיה לפני ה

 כדאי לקחת בחשבון מבחינת חזרה לארץ, להמשיך לטייל וכולי. 

 מזג אויר
במבר מזג אוויר נוח ונעים. מסוף נובמבר ובדצמבר נו -ספטמבר חם כמו בארץ. אוקטובר

 מעלות.  4-5נהיה קר, אבל לא פחות מ

 מסמכים ואישורים

. על מנת ₪ 100ויזה שמוציאים דרך שגרירות סין ברחוב בן יהודה בת"א. עלות הוויזה היא 

 להוציא את הוויזה יש צורך בטופס קבלה ללימודים מהאוניברסיטה. מדובר בוויזת סטודנט

שמאפשרת כניסה אחת לסין והישארות בה במהלך הסמסטר. במידה ומעוניינים בעוד כניסה 

כדי לצאת מסין לטייל לסופ"ש, ניתן להסדיר זאת רק בסין ובתשלום נוסף. אין צורך במבחן 

 טופל. 

 אין דרישות קבלה

 בריאות
ח בריאות מהארץ. ניתן לעשות ביטוח בריאות נוסף שם, אני לא עשיתי, אלא היה לי רק ביטו

 לא נזקקתי לשירותים רפואיים, אז אני לא יכולה לייעץ בנושא. 

 סידורי מגורים

. ישן יותר רק עם חדרים זוגיים. אני התגוררתי בבניין טאו לי 1ישנם שלושה בנייני מעונות: 

דולר לארבעה  1100 -יואן שהוא הבניין החדש יותר, אך גם המחיר קצת יותר יקר בחדר זוגי

לא מומלץ כי המחירים יקרים, אין הרבה דירות זמינות  -ודשים. יש אפשרות לשכור דירהח

וישנם הרבה פינויים לא מוצדקים מהדירות. בבנייני המעונות אין מטבחים וגם לא בחדרים 

 עצמם. יש מיקרוגל. 

 אוכל

ק הרחוב הצמוד לאוניברסיטה מלא במסעדות סיניות. בנוסף ניתן ללכת לקניונים במרח

דקות מהאוניברסיטה בהם יש מתחמי מסעדות עם אוכל מערבי. האוכל הסיני  10הליכה של 

לארוחה, אמנם גם איכות המזון פחות טובה. האוכל המערבי הוא יותר  ₪ 5ייתכן  -זול מאוד

 יקר, אך עדיין זול משמעותית לעומת הארץ. 

 המלצות תקציביות
תלוי מאוד אם מעוניינים לאכול אוכל מערבי או  לחודש )לא כולל מגורים(. ₪ 2000-4000בין 

 סיני, אם מעוניינים לטייל במהלך הסמסטר זה מייקר. כמו כן, מבחינת בילויים. 

 בילויים
שמספר על אירועים מיוחדים כמו פסטיבלים, הופעות   Smart Shanghaiבגדול, יש את אתר 

יש  Perry’sאוד זול שנקרא ואירועים גדולים במסיבות. אני אמליץ על בר סטודנטים מ
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. בר סטודנטים זול. בנוסף Huaihai 1333חמישה סניפים שלו, אבל הכיפי ביותר הוא ברחוב 

ויש שם הרבה הופעות ג'ז. נמצא  נחמדקלאב שהוא מועדון ג'ז מאוד  J-zיש מקום שנקרא 

נו הם דקות הליכה. שני מועדונים שהם יחסית להיפסטרים עם מוזיקת האוס וטכ 10במרחק 

 . mansionהשלטר ו

 תחבורה

. 11,9,1והשניים עם קוים  11-ו10אחת עם קו  -ליד האוניברסיטה ישנן שתי תחנות מטרו

המטרו בשנחאי נוח מאוד, במיוחד כשהאוניברסיטה ממוקמת ליד ארבעה קווים. ממליצה 

 לקנות כרטיס למטרו שניתן להטעין אותו בתחנות עצמן וככה יש הנחה לנסיעה. 

 יוליםט

ישנם המון מקומות שנמצאים במרחק נסיעה קצר. אני נסעתי בערך כל סופ"ש למקום אחר 

לטייל. יש עיירות מים נחמדות שניתן להגיע אליהן באוטובוס או ברכבת. בנוסף, ממליצה 

. מדובר בטרק, בעיקר עלייה במדרגות. ניתן להגיע לשם yellow mountainבחום לטייל ל

עות. ליד האוניברסיטה יש דוכן כרטיסים שממנו ניתן לקנות כרטיסים ש 10ברכבת לילה של 

שנמצא ברחוב   Ibisלכל הרכבות. אני לא זוכרת את הכתובת, אולם ניתן להיכנס למלון 

Panyu  .ליד האוניברסיטה ולשאול שם 

 שופינג

ו שנחאי מלאה בקניונים כך שיש המון מה לקנות. כדאי לחכות לסיילים לפני הכריסמס א

 (. 11.11ביום הרווקים והרווקות )

. הכי חשוב להתמקח שם ממש, לנסות Nanging East 580בנוסף  יש את שוק הזיופים ברחוב 

 לדבר איתם קצת סינית יעזור. 

 עבודה

ניתן לעבוד בתור מורים לאנגלית. לא מדובר בעבודה רשמית אז אין לי מושג אם היא חוקית. 

ך להגיע לבית התלמיד ואז זה לוקח הרבה זמן ולא כ"כ התשלום סבבה, רק לעיתים צרי

 משתלם כלכלית. 

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס
 אווירה כיפית, המון תלמידים בינלאומיים. 

קשר עם הפקולטה/ 

תמיכה 

 אדמיניסטרטיבית

יש שתי אחראיות על הסטודנטים של החילופים בפקולטה למשפטים בסין, אולם הן לא 

 .יודעות אנגלית הכי טוב

 ממליצה לקחת קורס סינית למתחילים שהאוניברסיטה מציעה המלצות על קורסים

מבנה ואופי 

הלימודים, דרישות 

 אקדמיות

 אין דרישת נוכחות חובה.

 רוב הקורסים דורשים עבודה בסוף הקורס ולא מבחן.

 ישנם קורסים בהם מתבקשים להכין פרזנטציה באנגלית בנוסף. 

 ות ולא קשה לעבור את הקורסים. באופן כללי, הדרישות סביר

 מתקני הקמפוס

בקמפוס עצמו יש כביסה, גיהוץ, סופר, בתי קפה, קנטינה עם אוכל זול מאוד )לדעתי גם לא 

 מאוד טעים(, קיוסק מיצים מגרש ספורט שנבנה בדיוק כשעזבתי 

ניתן לשלם כמעט על הכול באמצעות כרטיס הסטודנט שניתן להטעינו בכסף בין השעות 

 . panyuבבניין ליד הכניסה של רחוב  10:30-13:00

 ישנם שלושה בתי חב"ד בעיר.  קהילה יהודית
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 טמפונים, מעיל טוב לחורף.  -לבנות ציוד שחשוב לקחת

 סיכום

חוויה מדהימה!! אני ממליצה על החוויה בכלל, ועל האוניברסיטה בפרט. הכרתי אנשים 

ערכת המשפטית בסין, על מערכות משפט נוספות מדהימים מכל העולם ולמדתי דברים על המ

בעולם ועל עצמי דברם שלא הייתי לומדת בשום מקום אחר ובשום חוויה אחרת. שנחאי היא 

עיר תוססת, אך גם מאתגרת. רוב האנשים לא יודעים אנגלית. ממליצה שלכל מקום שאתם 

כן, לנסות ללמוד  מעוניינים להגיע אליו לחפש קודם את הכתובת באינטרנט בסינית. כמו

 האתגר שווה!  -מספר מילים שימושיות לפני כן. אבל

פרטי הסטודנט 

 הממליץ

 מאיה מוסק

054-4411569 

mayamossak@mail.tau.ac.il לא להסס לפנות אליי בכל שאלה, בעיקר בהתחשב בעובדה .

 התשובות מאנשים שם בגלל מחסום השפה.שלא בטוח שתוכלו לקבל את 

 
 

 2המלצה 

כמה מילים על 

 המוסד

להגיע  ישאליו  – Minhangקמפוסים. הקמפוס המרכזי נקרא  3יש  Jiao Tongלאוניברסיטת 

ממוקמת בקמפוס  (KoGuan Law School) רק ביום הרישום לאונ'. הפקולטה למשפטים

 – נית של השער המערבי של הקמפוסהכתובת בסי שנמצא במרכז העיר. Xuhuiשנקרא 

Panyu Lu 655  :)כדאי לצלם את הכתובת הזו כי רוב הסינים לא מבינים אנגלית( 

上海交通大学番禺路655号近淮海西路 

 תאריכים חשובים

מתקיים החג הלאומי של סין. בתאריכים אלו לא מתקיימים  1/10-7/10בין התאריכים  .1

ייל מחוץ לשנגחאי. יחד עם זאת, עדיף לימודים, ולכן, אני ממליצה לנצל את החג כדי לט

לבחור יעד שלא מלא באתרים תיירותיים כי גם הסינים מנצלים את החג כדי לטייל. אם 

כדאי להזמין מקומות ברכבת/אוטובוס/טיסה ובהוסטל/מלון  –בחרתם לצאת מהעיר 

 כחודש וחצי לפני כן כי לאחר מכן הכל כבר מתמלא ע"י הסינים.

. אולם, הסטודנטים הבינלאומיים 15/1-ן רשמי בסביבות ההסמסטר מסתיים באופ .2

. בכל מקרה, כדאי לברר זאת גם עם הנציגה Christmas-מסיימים את הסמסטר לפני ה

 .שאחראית על חילופי הסטודנטים מטעם הפקולטהשם 

 מזג אויר
 קפוא! תביאו מעיל –מתחיל להתקרר. דצמבר  –נעים. נובמבר  –חם. אוקטובר  –בספטמבר 

 )יש כל הזמן מבצעים(. Sale-כשיהיה ב Uniqlo-טוב. זה ממש חשוב! או שתקנו ב

 מסמכים ואישורים

 100 –. עלות 219ויזה לסין. ניתן להנפיק דרך הקונסוליה הסינית שממוקמת ברח' בן יהודה 

אתם תקבלו  ש"ח. יש להביא מס' טפסים שמפורטים באתר של השגרירות ותמונת פספורט.

יסה חד פעמית לסין לתקופת הזמן שביקשתם. אם תרצו לצאת ולהכנס, תוכלו ויזה עם כנ

ושם יסבירו לכם מה צריך לעשות  Tao Li Yuanלגשת למשרד שמטפל בויזות במעונות של 

תצטיידו גם בצילום כדאי ש )זה כמובן עולה כסף(. אגבף כשאתם מגיעים לשגרירות בארץ,

ש"ח על כל צילום בחנות שנמצאת  2לצו לשלם ל הדרכון כי אחרת תאולשל כל המסמכים כ

mailto:mayamossak@mail.tau.ac.il
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 ליד הקונסוליה )וחבל על הכסף...(. 

 .Toeflלא נדרש מבחן  דרישות קבלה

 בריאות

יואן לכל הסמסטר. באופן אישי, עשיתי זאת  400ניתן לעשות ביטוח בריאות בקמפוס שעולה 

ם והעדפתי לשהות )בנוסף לביטוח מהארץ( כי חברת הביטוח נתנה מס' טלפון למקרה חירו

 בשנגחאי בראש שקט. אולם, לא נאלצתי להשתמש בשירותים הרפואיים בעיר.

 סידורי מגורים

 4ניתן ללון במעונות שממוקמים בתוך הקמפוס או לשכור דירה. לדעתי, עדיף מעונות.  .1

 סיבות:

 הזדמנות מעולה להכיר חברים מכל העולם! .א

 (.-לקום מאוחר לשיעור :דק' הליכה( אז אפשר  5קרוב מאוד לפקולטה ) .ב

ש"ח לכל הסמסטר )לעומת שכירות  4,500-זול יותר משכירות. כ –מבחינה כספית  .ג

 ש"ח לחודש(;  1,800שתעלה מינימום 

 שמעתי על לא מעט מקרים שפינו דיירים מערביים מהדירות ללא סיבה מוצדקת. .ד

 Tao Liשמו יש בקמפוס כמה מבנים של מעונות. התגוררתי במבנה הכי חדש ומומלץ ש .2

Yuan הוא גם הכי יקר מבין כל המבנים אבל לטעמי זה שווה את זה. הוא מרגיש ממש .

יחד עם זאת, אין מטבח במעונות; כמו בית מלון, התחזוקה נפלאה והחדרים נעימים. 

 בחדר יש רק מקרר משרדי קטן וקומקום, ובקומה הראשונה של הבניין יש מיקרוגלים. 

שילמנו על  Tao Li Yuan-שלמים על משהו אחר )חשמל/מים(. בבכל בניין של מעונות מ .3

 Panyu road-מים חמים. צריך להטעין את כרטיס הסטודנט בבניין שנמצא די קרוב ל

ופתוח בימים ובשעות מסויימות )תשאלו בקבלה של המעונות איפה מטעינים(. לפני 

יואן  2ציב שמתקלחים, צריך להכניס את כרטיס הסטודנט למד המים ואז זה מק

 –למקלחת. זה בהחלט מספיק למקלחת ארוכה, וכדאי לדעת שניתן לעצור את הספירה 

 פשוט צריך לשים את הכרטיס שוב במד המים כשמסיימים את המקלחת.

הזמנת החדר במעונות מתבצעת באינטרנט. הבחורה שאחראית על החילופים מטעם  .4

כיצד מזמינים את החדר. בעניין הפקולטה למשפטים, תשלח לכם מייל עם לינק שמסביר 

 זה, יש שני דברים שצריך לשים לב אליהם:

הזמנת החדר היא לפי שיטת "כל הקודם זוכה". הבחורה שאחראית על החילופים  .א

מטעם הפקולטה למשפטים שלחה לנו מייל יום אחד לפני פתיחת החדרים. לכן, 

עתידה לעדכן אתכם חשוב שתהיו זמינים למייל )אפשר לשאול אותה מתי בערך היא 

בפתיחת החדרים( ועוד יותר חשוב שתכנסו ותזמינו בדיוק בשעה שהתהליך מתחיל 

 כי אחרת, לא בטוח שישאר לכם חדר פנוי.

חשוב שתדעו מראש איזה חדר אתם רוצים להזמין )פרטי/זוגי( ובאיזה בניין )תקראו  .ב

ימים ולא נדרש  לפני כן בלינק שישלחו אליכם(. אומנם החדר נשמר עבורכם כשלושה

 לשלם במיידי, אבל אין אפשרות לשנות את הבחירה אחרי שלוחצים על חדר. 

 אוכל
רק צריך לדעת איפה לקנות. אישית, לא  –יש בשנגחאי מגוון רחב של אוכל )סיני ומערבי( 

 אהבתי את האוכל הסיני כי בשנגחאי הוא מלא בשמן וברטבים.
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  ב –אוכל סיני-Panyu Lu נכנסים לשער המערבי של האונ'( יש המון  )הרחוב שממנו

מסעדות סיניות, וכמובן שבכל רחבי העיר יש המון מסעדות כאלו. האוכל די זול )מתחיל 

 ש"ח לארוחה בערך(. 7-מ

  אוכל מערבי–  

o  אפשר לאכול במסעדות מערביות כמוWagas ו-Element Fresh  אבל צריך לקחת

מומלץ לאכול  ש"ח(. 50, עולה בערך בחשבון שהן די יקרות )סלט בינוני, למשל

יש אחלה ארוחות בוקר זולות )יש  Perry's-ובפאב ה Shanghai brewery-המבורגר ב

 כמה סניפים ברחבי העיר(.

o  חברת משלוחים– Sherpa's –  ומבצעת משלוחים מהרבה מסעדות  22:30עובדת עד

 )הכל מפורט באתר שלהם(.

o  ממליצה עלNosh delivery אי אפשר ל( הזמין מהם ע"יSherpa's עלות המשלוח .)

יואן. זו לאפה  55שעולה  Mediterranean Wrapיואן והמנה האהובה עלי היא  8היא 

 עם חתיכות עוף, חומוס, אבוקדו, ציזיקי וירקות. מדהים!

o  יש שני סופרים מערביים בקרבת האונ' שבהם ניתן למצוא הכל )כמעט( אבל זה די

 יקר;

  תחנת הרכבת של  של 12תצאו ביציאהXujiahui  (, 1-ותכנסו לקניון )זו קומה

 .'Oleתעברו את כל הדוכנים של השעונים ומולכם תראו סופר שנקרא 

  תצאו מהקמפוס מהשער שלPanyu Lu תפנו ימינה ותמשיכו ישר על הרחוב עד ,

יש סופר שנקרא  1-. בקומה Subway-שתראו משמאלכם מרכז עם בית קולנוע ו

City Shop. 

o  דק' מהקמפוס. צריך לצאת מ 15יש שוק ירקות במרחק הליכה של-Panyu Lu 

ולפנות שמאלה. מי שירצה לדעת איפה זה בדיוק, שידבר איתי ואסביר. מצאתי אותו 

אחרי חודשיים ומשתפת כי זה יכול לחסוך המון כסף למי שאוהב ירקות )כי ברחובות 

יתי זאת, קניתי ירקות בסופר יש המון חנויות פירות אבל בלי ירקות, ועד שגיל

 שזה נורא יקר!(. –המערבי 

 ש"ח לכל התקופה )כולל מגורים, טיסה, קניות, בילויים וטיולים(. 40,000-כ המלצות תקציביות

 בילויים

  באתר שנקראSmart Shanghai  ניתן להתעדכן בכל מקומות הבילויים שקיימים בעיר

 חוצה לה. וכן, באירועים מיוחדים שמתקיימים בה ומ

  מקום הבילוי שהכי נהנתי בו היהZapata's זה מועדון נחמד שבימי שני מארגן מסיבה .

 לטינית ומחלק משקה ברד טעים.

 קרוב ל( יש בר נחמד ליד הקמפוס-Panyu Lu שנקרא )Koala bar  ובכל יום יש מבצע

 וכו'...(. 50%-, השני ב1+1אחר על אוכל או אלכוהול )
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 בקרבת  ברחבי העיר אבל הם מקרינים מעט מאוד סרטים באנגלית. יש המון בתי קולנוע

זה  Xujiahui-בדיוק במקומות שנמצאים הסופרים המערביים )ב –האונ' יש שניים 

 של הקניון(. 6-בקומה ה

 תחבורה

  תחנות: 2יואן. ליד האוניברסיטה, יש  3-נסיעה ממוצעת עולה כ –מטרו 

1. Jiao Tong University –  :11, 10קווים. 

2. Xujiahui –  :1,9,11קווים. 

  יואן. המחיר עולה  14-יואן, תעריף לילה התחלתי כ 12-תעריף יום התחלתי כ –מוניות

ולבקש מהנהג  Panyu Luדי לאט. אם לוקחים מונית לקמפוס, ניתן להגיע לשער של 

 להכנס פנימה.

  המטרו מדהים.יואן. באופן אישי, לא השתמשתי בהם כי  1כל נסיעה עולה  –אוטובוסים 

  מומלץ לקנות כרטיס תחבורה שניתן להשתמש בו במטרו/מוניות/אוטובוסים וניתן

יואן ובסוף השהות ניתן להחזירו רק בתחנה  20להטעין אותו בכל תחנת מטרו. הוא עולה 

כעבור זמן מה, הוא גם מוזיל את עלות הנסיעה  (.2,11)קווים:  .Jiangsu Rdשנקראת 

  מאו. 30-הממוצעת בכ

 טיולים

  כדאי לנצל את סופי השבוע או הימים שלא לומדים בהם כדי לטייל בשנגחאי ומחוצה

 לה.

  :מקומות מומלציםHangzhou ,Nanjing ,Xian ,Wuzhen ,Wuxi ,Sheshan  בתוך(

)טראק ההר הצהוב. מומלץ להקדיש יום  Yangshou ,Beijing ,Huangshanשנגחאי(, 

 )הפארק בו צולם הסרט אווטאר(. Hongcun) ,Zhangjiajieאחד גם לעיירה הקרובה 

  ניתן להזמין כרטיסי טיסה והוסטלים באתרCtrip. 

  'ניתן להזמין כרטיסים לרכבת ממש ליד הקמפוס ברחYishan Lu 500  אני חושבת שזה(

West (. כדי לקנות כרטיסים נדרש להצטייד בדרכון )גם צילום או תמונה בפלאפון

שימו לב שכדי לעלות לרכבת עצמה ביום הנסיעה, נדרש  מספיקים לצורך כך(. אך

 להצטייד בדרכון המקורי.

 שופינג

ויש את כל הברנדים המוכרים. המחירים לא כל כך זולים אלא אם  סין... מלא שופינג 

-( עד ה11/11( ומיום הרווקים הבינלאומי )1-7/10שיוצע בחג הלאומי ) Sale-קונים ב

Chrismats. 

 :כדאי להכירכמה שווקים ש

 .West Nanjing 580 –הפייק מרקט  .1

. 2קו  – Shanghai Science & Technology Museum -שוק ענק בתחנת הרכבת של ה .2

זה שוק בסגנון הפייק מרקט ולדעתי יש בו יותר דברים והוא יותר זול )אולי בגלל שהוא 

 רחוק יותר מהמרכז(.

 .People's Square-שני מרכזי קניות תת קרקעיים ב .3
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( ומחוצה לה. באופן אישי, לא עפתי 10)קו  Tiantongיש גם מרכז קניות בתחנת הרכבת  .4

  על זה.

 עבודה

  –אני, אישית, לא עבדתי אבל 

  .ניתן לעבוד כמורים לאנגלית. הבעיה היא שבד"כ מבקשים התחייבות לשנה. אחלה כסף

 יואן לשעה. 200-ניתן לקבל למעלה מ

 ום גרינברג יחפש מורים לעברית או ממלאי מקום לגננת יש מצב שבית חב"ד של הרב של

 .,Hong Qiao Road Vila #2 1720בגן הילדים. כדאי לבדוק. הוא נמצא בכתובת: 

  לפעמים יש גם כל מיני אירועים של הקונסוליה הישראלית והם מגייסים עובדים

 ישראלים.

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס

עירים, והקמפוס מלא בסטודנטים בינלאומיים. שנגחאי היא עיר מערבית, תוססת ומלאה בצ

 אחלה אווירה! ממליצה בחום!!!

קשר עם הפקולטה/ 

תמיכה 

 אדמיניסטרטיבית

 Miss Maהבחורה שאחראית על תוכנית חילופי הסטודנטים בפקולטה למשפטים היא 

Xinli:כתובת המייל שלה . comlangshu731@126. . 

 . zxy0210xx@sina.comוזה המייל שלה:  Ciciלעוזרת שלה קוראים 

 הן ממש נחמדות ועוזרות בהכל אבל קחו בחשבון שהן לא כל כך יודעות אנגלית.

 המלצות על קורסים

  המרצה שלConstitutional Law .מעביר את הקורס בצורה מעניינת 

 מומלץ להירשם לקורס סינית למתחילים )הפקולטה תציע לכם את מי שלא יודע סיניתל ,

-זה ואני חושבת שאם אתם לא משלבים, אז הפקולטה גם תכיר לכם בזה כקורס חוץ

 פקולטי. אבל תוודאו אותי(.

 ממש ממליצה לקחת שיעורים פרטיים. אני למדתי עם מורה סינית למי שיודע סינית ,

 WeChat-((. ה-)כן, בהחלט שם סיני טיפוסי ; Shirleyבטירוף ששמה מעולה ומתוקה 

יואן לשעה. היא הגיעה למעונות ולמדתי  100. עלות השיעור: xiongling003שלה הוא: 

 בכל פעם שעה וחצי.

מבנה ואופי 

הלימודים, דרישות 

 אקדמיות

 ( ללא חובת נוכחות. 1/2/3מדובר בקורסים קטנים )נק"ז 

 (, 2(, דיני תחרות )2(, זכויות אדם ועובדים )2(, חוזים )2: חוקתי )לנו הקורסים שהוצעו

(, הכנה פרקטית למקצוע 1(, משפט בינלאומי )3(, משפט פלילי + סד"פ )2דיני ני"ע )

 (.1עוה"ד )

  )המטלות משתנות בין קורס לקורס )פרזנטציה, ניהול מו"מ בכיתה, הגשת חיבורים

בע ברובו על בסיס עבודת סיום קורס או בחינת בית. וברוב הקורסים, הציון הסופי נק

  רק בדיני תחרות התקיים מבחן בכיתה )עם חומר פתוח(.

 מתקני הקמפוס

 מאחורי הבניין של מכבסה :Tao Li Yuan יואן לכיבוס ויבוש.  15ק"ג עולה  2. כל

 2ממליצה להביא אבקה ומרכך כביסה כי לאבקת הכביסה שלהם אין ריח )היא עולה 

יואן )מקווה שהסינים  5עוד  –יואן. כל מגבת שנכנסת למכונה  25 –ואן(. כיבוס מצעים י

 מבינים למה, כי אני לא(. 

mailto:langshu731@126.com
mailto:langshu731@126.com
mailto:zxy0210xx@sina.com
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 בין הבניין של גיהוץ, תופרת, ניקוי יבש :Tao Li Yuan  מחירים טובים.#9לבניין . 

 סופרמרקט: אוכל ,Familymart  זה כמו(7eleven ,)בר מיצים, מסעדות, קפיטריות. 

 אין חד"כ/בריכה )אבל יש בקמפוס המרכזי ב .מגרש כדורגל, מגרש כדורסל :רטספו-

Minhang שניתן לקחת אליו שאטל ישיר מהקמפוס שאורך כחצי שעה. יש שעות ,

. אגב, יש גם בריכה ציבורית Tao Li Yuan-ב 1001קבועות. כדאי לברר אותן בחדר 

  (.יואן לכניסה חד פעמית 15שממש קרובה לקמפוס שעולה 

 קהילה יהודית

 בתי חב"ד: 

)מגיעות לשם בעיקר  ,Hong Qiao Road Vila #2 1720 –הרב שלום גרינברג  .1

 משפחות(.

, Jingan Temple-)ממוקם במרכז העיר קרוב ל Wuding Road 233 –הרב שלמה  .2

ואליו מגיעים רוב הצעירים. אחלה אווירה ואוכל טעים. ממש ממליצה להגיע 

 לארוחות שבת(.

)בית החב"ד  Vila 69, 2255 Luoshan Road, Pudong –ברהם גרינברג הרב א .3

 הרחוק ביותר ושם לא הייתי(.

 Moishe House :358 West Huaihai Road, building 5, apartment 2002 (near 

Anshun Road .דק' הליכה מהמעונות של  15(. זה ממש קרוב לקמפוסTao Li Yuan. 

 ציוד שחשוב לקחת

 מפונים )בנות(.תרופות, ט

היות והייתה לי בעיה עם האוכל, שלחו לי חבילה מהבית ונראה לי שתמיד כדאי שיהיה קפה, 

 (.-מרקים של קנור, פרכיות, חטיפי אנרגיה )שאנחנו רגילים אליהם(, במבה ;

 סיכום

 :עוד כמה טיפים והמלצות

הכדורסל( אבל )מול מגרש  #9מתוך הקמפוס, אחרי בניין  Panyu Lu-יש קיצור דרך ל .1

זה נשמע שטותי אבל אתם  .Panyu Lu 667 -הוא פתוח רק בשעות מסויימות. יוצאים ל

 .תראו שבימי החורף הקפואים, זה משמעותי 

לפי הזמן שקבעתם לפני כן  Minhangלא צריך להגיע לרישום הראשוני בקמפוס של  .2

חבל על הזמן שלכם,  – באינטרנט. תגיעו מתי שנוח לכם. אגב, יש שם גם יום אוריינטציה

 אתם ממילא לא תגיעו יותר לקמפוס הזה.

כדאי שתצטיידו בכתובת בסינית כי יש סיכוי שנהגי  –לכל מקום שאתם הולכים אליו  .3

המונית לא יבינו אתכם. הם בדרך כלל ירצו לדעת את הרחוב והמס' שאתם צריכים 

 רובה ביותר(.להגיע אליו + איזה רח' מצטלב עם הרחוב שביקשתם )הצומת הק

4. VPN –  בסין איןGoogle  ואיןFacebook ממליצה להוריד בארץ .VPN Express זה .

VPN ( אבל בהחלט שווה את זה. היו לי  60$בתשלום )3לחצי שנה VPN ם והסינים חינמי

 גם לטלפון וגם למחשב. –עלו עלי וחסמו לי אותם. מומלץ להוריד זאת כבר בארץ 

לקחת חלק בתוכנית חילופי  כות ההזדמנות שניתנה ליבזש אומר לכולכםלסיכום, 

, שיפרתי את השפה הסינית ואת השפה האנגלית, למדתי כיצד לכתוב עבודות הסטודנטים
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אקדמאיות ולפתור מבחנים באנגלית, הבנתי שזה אומנם מאוד קשה אבל בהחלט ניתן 

ברים טובים )!!( רכשתי ח- ,Facebookו  Googleלהסתדר בחיים גם בלי זמינות גבוהה של

מכל העולם, הכרתי תרבות מיוחדת )מאוד!!( ומערכת משפטית ששונה מאוד ממערכת 

המשפט שלנו, התגעגעתי המון למשפחה, לחברים )ולאוכל הישראלי!(, ובעיקר חיזקתי את 

עמדתי שלא משנה כמה זמן אשהה מחוץ למדינה, ישראל היא הבית שלי ואין לי ארץ אחרת 

 לקחת חלק בתוכנית! זו הזדמנות חד פעמית ובלתי נשכחת. ממליצה בחום! 

פרטי הסטודנט 

 הממליץ

 054-7776511 –דנית ליבנת 

 Danit Livnat: פייסבוק

 אשמח לענות על כל שאלה ולעזור בכל מה שניתן )גם כשתהיו שם(!!!
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 בייג'ינג, סין

 אוניברסיטת צ'ינגואה
 

 
 

ים על כמה מיל

 המוסד

( היא אחת משתי האוני' המובילות בסין )השנייה היא ביידה, שמוכרת Tsinghuaאוני' צ'ינגחואה )

גם בשמות אוני' פקין ואוני' בייג'ינג(. האוני' מציעה שירותים רבים לסטודנטים, אירועים מגוונים 

מס', הקרנות סרטים )למשל: מועדונים וקבוצות ספורט במגוון תחומים, ערב גאלה לקראת סוף הס

והצגות, הרצאות של דוברים בולטים מכל העולם(, מנהיגים רבים בסין הם בוגרי האוניברסיטה, 

 (.haidianהקמפוס עצמו ענק וממוקם בצפון מערב העיר, ברובע היידיאן )

 תאריכים חשובים

 באוקטובר: החג הלאומי בסין, בערך כל המדינה בחופש.  1-7

ספטמבר ונגמר לפי בחירת הקורסים של הסטודנט, כשזה נע פחות או יותר הסמסטר התחיל באמצע 

 בין סוף דצמבר לאמצע ינואר.

 מזג אויר
בספטמבר עוד חמים, בתחלית אוקטובר מתחיל להתקרר, ובנובמבר המעלות כבר יורדות מתחת 

 לאפס בלילה. בדצמבר בימים קרים במיוחד הטמפ' תהיה מתחת לאפס גם ביום.

מסמכים 

 אישוריםו

יש להוציא ויזת סטודנט מהשגרירות הסינית בת"א, אותה מוציאים באמצעות מסמך שנשלח 

בדואר מטעם האוניברסיטה לאחר הקבלה לאוני'. התהליך של קבלת המסמך לוקח מעט זמן, אך 

הויזה הינה תהליך זריז שלוקח מספר ימים בלבד. בנוסף, לפני הסמס' תתבקשו למלא  –אל חשש 

 טרוני באתר מטעם האוני', שזה מעין מסמך כללי שמדבר על פרטים אישיים.מסמך אלק

 ת.\ת מתקבל\אין דרישה מיוחדת. כל עוד אוניברסיטת הבית ממליצה, המועמד דרישות קבלה

 בריאות
ישנם בתי חולים ומרכזים  –בייג'ינג היא עיר בירה וככזאת השירותים הרפואיים בה מתקדמים 

 ערביים.רפואיים שמיועדים למ

 סידורי מגורים

אפשרות למעונות )כל הקודם זוכה(, או שאפשר לשכור דירה בסביבת הקמפוס במחירים גבוהים 

יחסית למחירי המעונות. מאחר ולדעתי יש לא מעט מה להסביר בנושאי מגורים אם הולכים על 

 במידה ואתם מחליטים לנסוע אנא צרו איתי קשר ואשמח לפרט יותר. –שכירות 

 כלאו
יש הכל מהכל, כולל ישראלי  –טעים וזול. באוני' מסעדות וחדרי אוכל )קנטינות( לרוב. מערבי  –סיני 

 מסעדות בעיר(. 2)לדעתי יש 

 המלצות תקציביות

יואן לחודש אם שוכרים חדר  3000יואן לחודש בערך במעונות, שכירות בחוץ זה בערך  2400שכ"ד: 

. קחו בחשבון גם קניות לדירה, ציוד חם, סתם קניות בשווקים. לחודש 1000בדירה. בילויים ואוכל: 

הסעיף הזה מאוד תלוי בכם. אם תאכלו בחדרי האוכל של האוני', שהם זולים ביותר,  –כמו בכל דבר 

 זה ודאי יחסוך לא מעט כסף. כלל אצבע: מערבי = יקר יותר. 

 –ו הקרובה לאוני הינה וודאוקוו יש הרבה בארים לסטודנטים באזור האוני' )תחנת המטר בילויים
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wudaukou 45( אבל מרכז הבילויים הראשי בעיר הוא בסאנליטון, הנמצא במזרח העיר, מרחק 

דקות במטרו מוודאוקוו בערך. באיזור האוני' יש מסעדות מכל מיני סוגים, בתי קולנוע, קניונים, 

. אזור נוסף הוא אזור מועדונים, בארים. כל זה תקף, רק בהרבה יותר גדול, לסאנליטון

 (, אזור מלא בחנויות קטנות, בתי קפה ובארים מיוחדים.nanluoguxiangנאנלוגושיאנג )

 תחבורה

ימים  7, 23:00יש רכבת מהירה מהשדה לתוך העיר. מערכת המטרו בעיר מצוינת, עובדת עד איזור 

, ומאוד שווה להוריד בשבוע כמובן. יש מוניות )לקחת רק צהובות, לא שחורות שהן לא רשמיות(

UBER –  אפליקציה מאוד מועילה בבייג'ינג ולנסוע דרכה כמעט תמיד יהיה זול יותר ממונית רגילה

קחו בחשבון שבשעות העומס  –)שהיא גם ככה זולה מאוד לרוב(. בנוסף יש מערך אוטובוסים נרחב 

 יש פקקים ולא כדאי להסתמך על מוניות ואוטובוסים. 

 טיולים

לצפון המדינה )מעל בייג'ינג וכל איזור הררי אחר( כדאי להגיע כמה שיותר  –. בתוך סין רק תבחרו

מוקדם, לפני שנהיה קר מידי. לדרום המדינה )כולל הונג קונג( אפשר להגיע גם מאוחר יותר כיוון 

שמזג האוויר החמים עשוי להוות בריחה נעימה מהקור של העיר. באוניברסיטה יש משרד ויזות בו 

הטיסות זולות  –שר לקבל היתרי כניסה נוספים לסין, באם יצאתם למדינה אחרת. מחוץ לסין אפ

 והיעדים כה רבים... 

 שופינג

שווקי חיקויים: יאשו, שוק הפנינים, שוק המשי. לטעמי האישי בלבד אפשר וכדאי להימנע מהם. 

שנמכרים במחירים טובים  ( שהוא שוק דל זרים ויש שם הרבה דבריםtian yiיש את שוק טיאן יי )

וללא מוכרים שעטים על הקונה. יש את שוק כלי הבית, שבו אפשר לקנות כמעט כל דבר )לא רק כלי 

(. יש כמובן גם מלא מרכזי קניות 13בית( במחירים זולים )קרוב מאוד לתחנת דהז'ונגסי על קו 

וג'ינג היוקרתי, כל איזור אמיתיים )אך לרוביקרים(: ראפלס סיטי בדונג'ימן, סולנה, אזור ואנפ

 ( מלא בהם.xidanשידן )

 עבודה
אני שמעתי וגם נתקלתי במקומיים שמחפשים מורים לאנגלית, שזה משהו שדוברי אנגלית רבים, לא 

 רק כשפת אם, עושים. יש גם לא מעט אופציות להתמחויות פה, רובן ללא תשלום. 

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס

ת, הדבר ניכר בה. על תושבי העיר יש סטיגמה שהם מנוכרים. לדעתי זה בייג'ינג היא עיר די מסורתי

לא ממש מדויק ומכליל מידי. בכל עת שנדרשתי לעזרה עזרו לי, ולרוב גם ברוחב לב. הסינים 

מכניסי אורחים מצוינים, וכשחברים סינים יזמינו אתכם לארוחה הם תמיד יתעקשו לשלם, אם 

כו'. באיזור האוני', ובכלל באיזורים בהם יש הרבה זרים, יבואו אליכם הביתה יביאו מתנה ו

תמצאו יותר דוברי אנגלית ומקומות מערביים )או דמוי מערביים( רבים עוד יותר. אני לא גרתי 

במעונות אך נראה שיש שם אווירה מצוינת. בעיר ישנה בעיית זיהום אוויר, ניתן לקנות מסכות 

בנוסף, באוניברסיטה יש סניף של החברה הסלולרית  הגנה בכל קיוסק ובבתי המרקחת הרבים.

China Mobile  ובקיוסקים מוכרים כרטיסי סים שלchina Unicom -  כדאי לעשות כרטיס סים

לשנה,  –ש"ח  120 –יואן  200דרך אחד מהם כי יש מבצעים לסטודנטים )בצ'יינה יוניקום עלה לי 

 )כדאי להביא אתכם דובר/ת סינית

קשר עם 

ה/ תמיכה הפקולט

 אדמיניסטרטיבית

. יש גם 17:00נמצאות כמעט כל יום עד  –הגישה למזכירות הספציפיות של החילופים מאוד קלה 

קבוצת וויצ'אט )אפליקציה סינית מ ע ו ל ה, כמו ווצפ רק הרבה הרבה יותר מפותחת( נפתחת לכל 

-כל סטודנט זר מקבל כהמתחלפים בסמס', ובה יש את נציגות המזכירות והסטודנטים המקומיים ש

host ההתראות לפני אירועים של הפקולטה  –. שיטה מאוד יעילה וישירה. אך עד כאן מחמאות– 
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קשה מאוד למצוא מראש. אפילו תאריכים  –קצרות מאוד )!(. מידע מפורט על הקורסים 

דים שבה בחינות/הגשת עבודות סוף לרוב לא ידועים לפני תחילת הקורס. אציין, כי ישנם כמה מוע

ניתן להוריד קורסים אליהם נרשמתם בתחילת הסמס', כך שאני ממליץ להירשם למספר נק' גדול 

ממה שאתם צריכים בפועל ובסוף לצאת מהקורסים שפחות נראו לכם עד הדד ליין כדי להישאר עם 

 יותר מדי נקודות. 

המלצות על 

 קורסים

שווה לדעתי. בוררות  –שפטים( אני לקחתי את הקורסים הבאים: סינית בסיסית )דרך מ

פחות התחברתי. תיאוריות  –מומלץ. בוררות סינית )מרוכז(  –בינלאומית )מרוכז; פרופ' גארי בורן( 

מתרכז בסין,  –הימנעו. ממשל תאגידי השוואתי  –מתקדמות במשב"ל )פרופ' אנת'וני קארת'י( 

 uncitralחמד. יש קורס בשם מודל נ –מעניין. מסחר מקוון בינ"ל )מרוכז(  הרבה חומרים אך סה"כ

 לא לקחתי, הבנתי שלא מומלץ. –של בוררות בינ"ל 

מבנה ואופי 

הלימודים, 

 דרישות אקדמיות

הלימודים עצמם די קלים. יש מטלות, יחסית מעט. כל זה לא אומר שלא צריך ללמוד למבחנים. 

סים לעיתים מעט החוויה שלי היא שהרמה לא קרובה למה שאתם מכירים מאצלנו, אך הקור

יש קורסים  –מציקים )עבודות קבוציות, פה ושם יש פרזנטציות בכיתה(. מבחינת חלוקת שעות 

-מרוכזים, ושווה לקחת כמה כי זה מוריד את העומס משאר הסמס'. לגמרי אפשר ללמוד יומיים

א מן הם יומיומיים ולתקופה קצרה. יוצ –כמו בארץ  –שלושה קבועים במהלך השבוע, המרוכזים 

 הכלל הוא בוררות סינית שהיה פעם בשבוע למשך חצי סמס' בערך.

 מתקני הקמפוס
כולל חוגים(, מגרשי ספורט רבים  –ש"ח לחצי שנה  350יש בפקולטה הכל מהכל. יש חדר כושר )

 ומגוונים, מעונות )כאמור(, מסעדות וחדרי אוכל רבים )כאמור(, סופר, סניף בנק, דואר, בתי קפה. 

 יהודיתקהילה 
יש בית חב"ד בעיר, קל להגיע ותמיד אפשר לחגוג שם חגים. יש ישראלים רבים, כולל קבוצת וויצ'אט 

 ספציפית ומועילה מאוד.

ציוד שחשוב 

 לקחת

הכל אפשר לרכוש פה, אם מתעקשים, הדברים היחידים ששווה להביא מהארץ אלה דברים שתרצו 

 –אבל קריטי  –( ואוכל שמתחשק לכם. *לא ציוד  לזרוק אח"כ )כדי לפנות מקום ומשקל בחזור ;(

 (.astrillמהארץ )אני השתמשתי ב VPNלהתקין בפלאפון שירות 

 סיכום

העיר נהדרת, החוויה מדהימה. מינוסים: מז"א, זיהום. פלוסים: אוכל, בילויים, ללמוד במזרח 

 מבחינת החוויה השונה ממה שרובנו מכירים, אופציות רבות ביותר לטיולים.

אני מאמין שאלו שמעניינים בלימוד השפה הסינית ירוויחו במיוחד מהשהות כאן, אך כמובן לא רק 

הם. החילופים בסין בכלל, ובייג'ינג וצ'ינגחואה בפרט, מאפשרים להיחשף לאוני' מאוד מאוד נחשבת 

 במדינה איתה היחסים הכלכליים ועימם המשפטיים רק הולכים ומתרבים.

פרטי הסטודנט 

 יץהממל

 maor saadia   0546556431מאור סעדיה / -אשמח לעזור עם שאלות, התייעצויות 

maorsaaa@gmail.com –  אני לא בארץ עדיין אז אין טעם להתקשר )עד פברואר(, פייסבוק או מייל

 הכי פשוט כרגע.

 

 

 

mailto:maorsaaa@gmail.com
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 סינגפור

SMU 

 

כמה מילים על 

 המוסד

איש במקסימום. הכיתות מאובזרות במקרנים ובציוד חדש ואיכותי.  40יתות הלימוד הן עד כ

השפה הנלמדת היא אך ורק אנגלית )שהיא השפה הרשמית במדינה ולאחריה סינית 

 מנדרינית(. היחס לתלמידי חילופים מאוד מקל ומתחשב. 

 תאריכים חשובים
ברר מראש מתי הוא נופל בתאריכים לועזיים, ישנו חג הודי, בו יש יום שבתון ולכן מומלץ ל

 כיוון שכנראה שיזיזו שיעורים שנופלים עליו )לא מבטלים בסינגפור, רק מזיזים(.

 מעלות כל השנה(, לחות גבוהה, גשמים 25-30חם מאוד ) מזג אויר

 מסמכים ואישורים

הטפסים  במשרד ההגירה. המוסד מספק את כל  student passבעת ההגעה חובה להוציא 

לקראת ההגעה, כך שבפועל צריך רק למלא אותם ולהגיע איתם. הכרטיס מעבר לכך נדרש בכל 

הליך פורמלי )פתיחת חשבון בנק, ביקורים בשדה התעופה וכו'( ומקל על הליכים שגרתיים 

 )לדוגמא, מבטל את הצורך בבדיקת דרכונים(. 

 במערכת ממוחשבת.יש הליך מסודר מאוד של קבלה למוסד, מלווה בהדרכות ו

כן, פותחים כתובת אימייל לכל תלמיד -כל הציונים מתפרסמים במערכת של המוסד. כמו

 שמשמשת אותו לכל צרכיו הלימודיים.

 מבחן טופל. ניתן להשיג פטור עם פנייה מנומקת מראש. דרישות קבלה

 במוסד יש מרפאה. בריאות

 סידורי מגורים

אך אלו המעונות הרחוקים ולא הקרובים )שמיועדים  מספר מוגבל מאוד של חדרי מעונות,

לסטודנטים מקומיים(. בנוסף, המוסד מקשר לאכסניות לתקופה. מדובר בהסדר זול, אך לא 

ההיצע גדול וניתן למצוא שותפים בקלות באמצעות  -נוח. מומלץ לשכור דירה עם שותפים

 קבוצת הפייסבוק שפתח המוסד.

 אוכל
ד במוסד עצמו. כמו כן בכל סינגפור קיימים מתחמים כאלה אשר ישנו מתחם אוכל זול מאו

 הרבה פעמים חוסכים את הצורך בקניית מצרכים והכנה ביתית.

 המלצות תקציביות

לפתוח חשבון בנק בעת ההגעה. ישנם מסלולים מותאמים לסטודנטים )בשל התחרות( אשר 

 ינות שכנות. מעניקים פטור מעמלות והעברות פנים ועמלות נוחות יותר במד

מספק שירות יעיל  DBSלסטודנטים שמחפשים כרטיס נוח ואין להן כוונות של השקעה, בנק 

 וקל, כולל בקרה אישית באינטרנט/אפליקציה.

 בילויים

 קלארק קי )מתחם גדול של מסעדות, ברים ומועדונים(.

 , ku-de-ta, altitude, ultimateמועדונים יוקרתיים: 

 הוא רחוב של ברים שלרוב עמוס בליינים לא מקומיים בסופ"ש ובימי רביעי.  club streetרחוב 

Robertson quey- איזור של ברים ומסעדות יוקרתיות 
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 בנות שותות בחינם -ladies night -ימי רביעי

 תחבורה

כרטיס משולב שניתן להנפיק בעת ההגעה. יש לציין כי אתם סטודנטים כדי  -mrtאוטובוסים, 

הכרטיס נטען, אך רק בתחנות הרכבת התחתית! ללא כרטיס/כרטיס לא טעון, לקבל הנחה. 

 נהג האוטובוס יחייב אתכם במחיר נסיעה מלאה.

 grabהמון מוניות אך תמיד מוזמנות. מומלץ להוריד אפליקציות ) -מוניות קצת בעייתיות

taxi, easy taxi.ולהזמין מראש ) 

אף כפול. בחלק מהמוניות ניתן לשלם גם המוניות יקרות יחסית ובשעות הלילה המחיר 

 בכרטיס התחבורה המשולבת ואף באשראי.

 יש להמנע מלקיחת מוניות לבנות, שהן יקרות יותר.

 טיולים

SENTOSA-    אי מלאכותי שהוא למעשה מרכז המבקרים לתיירים: יוניברסל סטודיוז

ואריום, חופים )מומלץ לחכות להאלווין, בתקופה הזו הפארק מעוצב בקונספט(, אקו

 )מלאכותיים( ומעת לעת מסיבות חוף.

 הגנים הבוטנים

 קופים משוחררים מסביבכם. מומלץ ללכת בשקיעה. -פארק מקריצ'י

ישנו אי בדרום סינגפור, אליו מגיעים במעבורת של עשר דקות ובו ניתן לשכור אופניים ולחקור 

 כך את האי, במסלול מיוחד שעוצב לכך.

  לא מוקד לטיולים ועדיף לפנות זמן בסופ"ש ליציאה קצרה למדינה שכנה.ככלל, סינגפור היא 

 Air-asia, Jet-Star, Tiger-air, Scoot. חברות תעופה שכדאי לבדוק:

 שופינג

קניונים של רשתות מוכרות ומותגי יוקרה. ככל שעולים ברחוב, כך עולה רמת  -orchardרחוב 

 היוקרה של המותגים. 

Arab street- של חנויות מעצבים ובוטיקים קטנים.  איזור 

 בכל תחנת רכבת יש למעשה קניון.

מוסטפה הוא מרכז בו ניתן למצוא כמעט כל דבר, ממוצרי אלקטרוניקה וחשמל ועד בגדים, 

. בקניה little indiaבשמים, כריות ואוכל במחירים הזולים ביותר. המרכז ממוקם באיזור 

 ם. הראשונה לאבזור הבית מומלץ ללכת לש

 ישנם שני סניפי איקאה בסינגפור.

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס

לא מדובר בקמפוס, אלא אוניברסיטה המחולקת לבתי ספר באיזור אחד. כל בניין הוא בית 

ספר אחר ויש לחצות כבישים כדי להגיע מהאחד לאחר. בין כל הבניינים דרך תחתית מקשרת, 

 עם מדרגות נעות וגם חנויות. 

עה המון אירועים חברתיים הן רק לחילופים והן לכלל הסטודנטים, כמו האוניברסיטה מצי

 גם הרצאות בכל התחומים.

קשר עם הפקולטה/ 

תמיכה 

 אדמינסטרטיבית

 לפקולטה משרדים לכל התחומים ויש דגש על קשר עם הסטודנטים וסיוע בכל הדרוש.

 המלצות על קורסים
המדוברת והרשמית היא אנגלית, אך  קודם כל, חשוב לוודא שהמרצה אינו מקומי. השפה

לסינגפורים מבטא שלעיתים קשה להבין ובמיוחד למי שאינו דובר אנגלית. לכן, מומלץ להמנע 
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 מקורסים כאלה.

Ethics and the law- Prof. David Smith-  מדובר בקורס קליל יחסית, שדן בסוגיות אתיות

האוניברסיטה שמסכם את כל  בעולם המשפט. החומרים אינם קשים וישנו ספר בהוצאת

 החומר.

חשוב לדעת: ככל שספרור הקורס עולה, כך זה מעיד על רמת הקושי שלו. יש להסתכל על 

 בדר"כ( ולבחור בהתאם לרמה שלכם.  2-4הספרה הראשונה )בין 

מבנה ואופי 

הלימודים, דרישות 

 אקדמיות

תפות הוא חלק מהציון הלימודים מתבססים על שיטה של השקעה לאורך השנה. מרכיב ההשת

ולא מיטיב. כמו כן כמעט בכל קורס יש עבודה אישית מלווה בפרזנטציה ועבודת קבוצה, גם 

 היא מלווה בפרזנטציה. 

 הצד החיובי הוא שלמבחן הסוף שבדרך כלל קשה יותר, משקל נמוך יותר.

לא  שבועות לאחר הבחינה ולאורך הקורס 3הציון הסופי במרבית המקצועות מתפרסם עד 

 נחשפים ציוני המרכיבים השונים, כדי לא להשפיע על אופן ההתכוננות למבחן.

 שיטת הניקוד היא אותיות ולא מספרים.

 דרישות קדם/במקביל ניתן לראות בסילבוס של הקורסים.

 שיטת הבידינג היא "כל הקודם זוכה".

 מתקני הקמפוס

 ישנם לוקרים ומקלחות.חדר כושר בו חדר פנימי לנשים לתרגילי קרקע ומשקולות. 

 בנוסף, ישנה בריכה לשירות הסטודנטים.

 המקלה על ההגעה. MRTמתחת לאוניברסיטה ישנה תחנת 

 

יקטים להזמנה, תאי איזור רגיל, איזור שקט, חדרי פרו: קומות 4באוניברסיטה ספרייה בעלת 

להשאלה,  וייפיי לשיחות טלפון פרטיות חשובות. מעבר למגוון העצום של ספרים שזמינים

 ישנה ספריית וידיאו שמכילה סרטים לא רק למטרות לימודיות.

כל ההדפסות נעשות בספריה )יש בכל קומה חדר צילום(. המחיר זול ביותר )גם בהשוואה 

 לארץ( וכנראה הכי זול שניתן למצוא בעיר.

 בבניינים עצמם ישנם גם חדרי לימוד לקבוצות קטנות וגדולות אשר ניתן להזמין מראש.

 ישנה חנות כלי כתיבה באוניברסיטה.

  ELEVEN-7מתחם אוכל גדול מאוד ו

 קהילה יהודית
Waterloo street-  מקום מפגש הקהילה היהודית: שם ממוקם בית הכנסת, ארוחות שישי

 ושבת צהריים, ארוחות החג ואירועים חברתיים מפעם לפעם לצעירי הקהילה. 

ערות כלליות על ה

 תרבות המקום

ורים מאוד מחושבים. ימי רביעי וסופי שבוע הם הזמן בו העיר רועשת, אך שעות הסינגפ

 היציאה והחזרה מוקדמות. 

 ציוד שחשוב לקחת

 ניתן לרכוש שם כמעט כל דבר.

ניתן ללעוס )בניגוד לאמונות השגויות(, אך לא ניתן למכור ולכן לא  -למכורי המסטיקים

לכם, תביאו מהבית, או תצטיידו בטיולים מחוץ תמצאו בסינגפור מסטיקים. אז אם זה חשוב 

 לסינגפור.

אם בא לכם לחסוך זמן ומאמץ, כדאי שבעת הוצאת תמונות פספורט לויזה )ששימו לב שיש 
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גודל מיוחד שהם דורשים( כדאי להוציא כמה העתקים, כתלות במספר הטיולים שאתם 

ך, לרוב טופס אחד, תמונה מתכננים מסביב. ברוב מדינות אסיה נדרשת ויזה )לא הליך ארו

 ותשלום(.

 הערות כלליות

 . לכן מומלץ לחפש דירה באיזור.orchardהאוניברסיטה קרובה לבית חב"ד ולרחוב 

אם יש לכם דרכון שאינו ישראלי, תכנסו איתו לסינגפור, כיוון שאם תרצו לבקר 

עם הדרכון איתו  במלזיה/אינדונזיה שאינן מכניסות ישראלים, לא תוכלו להכנס )חובת יציאה

נכנסתם, במידה ולא תעשו זאת, יבקשו מכם להכנס לסינגפור מחדש עם הדרכון הזר ולצאת 

 שנית(.

 סיכום

 מדובר במקום מרשים מאוד, אך עם זאת מלאכותי. 

 חיי הלילה טובים, אך מעט יקרים ויש לקחת זאת בחשבון. 

יתן להגיע במהירות ובמחירים אם אתם מתכננים לנסוע הרבה, זה יעד מעולה כיוון שקל ונ

קונג, טאיוואן, מלזיה, -זולים לתאילנד, ויאטנם, קמבודיה, מיאנמר, סין, פיליפינים, הונג

 אינדונזיה.

שעות מרחק!( לאחר הסמסטר )מה שמתאפשר  6אם אתם מתכננים ביקור באוסטרליה )רק 

 כי הסמסטר מתחיל שם מוקדם יחסית(, תחשבו על הוצאת ויזה מראש..

רטי הסטודנט פ

 הממליץ

 2014 -שחר עבדי

Shahar.abadi@gmail.com 
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קוריאה-סיאול, דרום  

SNU - Seoul National University 

 

 1המלצה 

כמה מילים על 

 המוסד

SNU אוד קשה להתקבל וכל מיני קוראנים היא האוניברסיטה הגי יוקרתית בקוראיה. מ

 .חשובים למדו בה, כולל באן קי מון

 תאריכים חשובים

יולי יש כל מיני דד ליינים של הרשמה ללימודים, -יוני-יום ראשון ללימודים. באזור מאי -1.9

לקורסים, למעונות, לקורס קוראנית, והגשת טפסים. פשוט צריך להיות מודע וערני למיילים 

ימים(,  4ם. במשך הסמסטר יש כמה חגים וימי חופש )צ'וסוק למשל הוא איזה שהם שולחי

 אבל התאריכים משתנים כי לרוב זה בהתאם ללוח השנה הקוראני.

 מזג אויר

 -חם כמעט כמו בארץ. אוקטובר -מזג האוויר עד סוף נובמבר מעולה! קיץ עד סוף ספטמבר

קפוא מאוד )בימים  -תחיל להתקרר. דצמברסתיו מושלם, חמים וכיף, בסוף נובמבר מ -נובמבר

 (. 5מעלות, שזה דיי סבבה עם מעיל, אבל בכמה לילות יחידים הגיע למינוס  7טובים מגיע ל

מסמכים 

 ואישורים

צריך להגיש כמה אישורים, ויזה, אישור רפואי, צילום ריאות, ועוד כל מיני. זה  -לפני הנסיעה

 א נורא.נראה הרבה אבל בסוף מסתבר שזה ממש ל

. לא מסובך מדי, רק תוודאו ARCצריך להוציא כרטיס זהות של זרים שנקרא  -אחרי שמגיעים

שיש לכם את כל המסמכים הנדרשים לפני שאתם הולכים למשרד ההגירה. המזכירות 

שאחראית על החילופים אמורה לתת לכם מסמך אישור לימודים כדי להציג שם. הכול מוסבר 

 באוריינטציה.

 קבלה דרישות

מבקשים שני המלצות ממרצים שממלאים מין שאלון שהאוניברסיטה שולחת. תמצאו מרצה 

אחד שימלא בשבילכם )לא דורש איזו היכרות מעמיקה(, ותבקשו מהמרצה שאחראי על 

 החילופים בארץ לעשות את השני.

 בריאות
גם איזו לא נדרשתי לזה, אבל השמועות מספרות שבתי החולים פה מפוארים. לדעתי יש 

 מרפאה באוניברסיטה.

 סידורי מגורים

הייתי במעונות. נראה לי שעדיף לשכור דירה בקרבת האוניברסיטה או אפילו במרכז העיר 

שזה יותר רחוק מכולם אבל גם יש המון אזורים שממש כיף לגור בהם. מצד שני במעונות זול 

ה. לא מדהים אבל בהחלט מאוד מאוד. ולא צריך להתעסק בכאב ראש של למצוא ולתחזק דיר

 סביר.  

דיירות, עם שירותים וסלון קטן, וחדרי  6חדרים, שבהם יש  3דירות של  -יש שני סוגי מעונות

שינה זוגיים, עם שירותים ומקלחות משותפות לכל הקומה. הייתי בדירה, שזה אולי עדיף. 

לך מלוכלכות )מה מצד שני בחדרים היחידים יש מנקים, ובדירות קצת נדפקת אם השותפות ש
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שקרה לי(. אני לא ביליתי המון בדירה, יש ספרייה מדהימה בקמפוס שממש כיף ללמוד בה, 

ורוב הזמן טיילתי בעיר, אז הדירה לא הייתה יותר מדי משמעותית. יתרון נוסף למעונות זה 

 שהרבה סטודנטים זרים גרים בהם, תמיד יש עם מי לחזור הביתה ואפשר לקום חצי שעה לפני

 תחילת השיעור ולחסוך את האוטובוסים העמוסים בכניסה לאוניברסיטה בבוקר.

 אם מעניין אתכם אני יכולה לחפור על הנושא הזה שעות ) :

 אוכל

בכללי: סיאול מפוצצת במסעדות ובתי קפה. לקוראנים יש אוכל ייחודי, שלפעמים דומה לסיני 

 -יש המון דברים טעימים. לאוכלי בשראו יפני אבל יש להם המון דברים מגוונים משלהם, ו

 לדעתי זה גן עדן.

אני טבעונית, לקח לי זמן אבל בסוף הסתדרתי. תמיד היה לי מה לאכול, ותמיד היה טעים. יש 

 -להם המון אורז ונודלס, וגם כמה מנות טופו, ולפעמים כמה מרקים צמחוניים. למתקשים

 דות. תמיד אפשר לאכול הודי או מערבי, לא חסר פה מסע

המסעדות הקוראניות מאוד זולות, ואילו המערביות דיי יקרות )יחסית לקוראיה, עדיין יותר 

 זול מבארץ(.

בקמפוס יש מיליון קפיטריות. מאוד מאוד זול וארוחות מאוד גדולות. יש גם קפיטריה 

 צמחונית טעימה מאוד. בנוסף, בקמפוס יש מיליון חנויות נוחות, בתי קפה, וכמה מסעדות.

 גם על הנושא הזה אני יכולה לספר עוד הרבה למי שתמעניין ) :

 המלצות תקציביות

תלוי באיפה גרים, כמה מטיילים, כמה קונים )יש פה המון קניות!( איזה סוג אוכל אוכלים 

וכמה קפה שותים. לרוב יציאות ואלכוהול דיי זולים, הרבה מועדונים בחינם, אז אפשר לצאת 

 דולר.  4.5שני אם קונים קפה במרכז העיר זה עשוי לעלות  הרבה בלי לבזבז, מצד

דולר. כשגרים במעונות אפשר לחיות בהרבה פחות, אני טסתי הרבה  1000אני יודעת שבן כתב כ

 וקניתי הרבה אז עלה לי קצת יותר לדעתי.

 בילויים

קוראנים  המון מכל הסוגים. סיאול ענקית ומלאה בפעילויות, מסעדות, בארים ואזורי בילוי.

הזויים קצת. יש להם כל מיני בתי קפה בנושאים שונים )מאנגה, חיות, בית קפה שמדפיס סלפי 

על הקצף של הקפה(, המון בארים מסוגים שונים, הרבה מועדונים ברמות מחיר שונות, וכמה 

אזורים שונים שאפשר לצאת בהם. הם עושים הרבה קריוקי, משחקים במשחקי מחשב, 

אפשר לקנות הרבה בזול אבל גם הרבה דברים יקרים, יש פה הכל מהכל, וקונים המון! 

בכמויות משוגעות. תמיד יש פה מה לעשות. ובגלל שיש כל כך הרבה סטודנטים זרים שבאים 

לפה )יש מאות(, ועוד המון סטודנטים זרים שלומדים כאן באופן קבוע, תמיד יש עם מי להיפגש 

 ולצאת.  

ה ואומנות מדהימים! גיליתי אותם רק לקראת הסוף, והייתי הולכת וגם יש מוזאוני היסטורי

 לעוד אם היה זמן. 

 תחבורה

דק בסאבווי.  30-40יש מערכת סאבווי מאוד נוחה. העיר מאוד גדולה אז לעיתים מבלים 

דק. הכל מאוד  20לאוניברסיטה לקוחים אוטובוס מתחנות הסאבווי הקרובות, או הולכים 

 נוח. 

 טיולים
יתי את זה לקראת הסוף אז כבר לא היה רלוונטי, אבל עיריית סיאול מעבירה סיורים גיל

באנגלית בחינם בכל מיני אזורים של העיר. זאת עיר עם המון היסטוריה וזה נראה ממש 
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 מעניין.

אני טסתי הרבה, אפשר לסדר את המערכת כך שלומדים יומיים ואז יש הרבה זמן חופשי 

 לטייל.

כל המדינה הררית ויש נופים יפים, בדרום יש כמה ערים  -הרבה מה לעשות בתוך המדינה יש

מעניינות, ויש עוד הרבה אזורים שאני עוד רוצה לחזור ולראות. במדינה יש המון אזורים 

(מארגן SNU buddyהיסטוריים מעניים והרבה טבע יפה. הארגון שמטפל בסטודנטים הזרים) 

 אי לנסוע איתם, אבל גם לטייל לבד כמה שאפשר.וכד כל מיני אירועים, כולל טיולים

 דרומה מהמדינה יש אי מאוד יפה בשם ג'ג'ו, כולם נוסעים לשם, כדי לנסוע כשעוד חם. 

 שופינג

מאוד department storesכבר ציינתי למעלה שיש המון. יש פה אזורים של חנויות יוקרה ו

פנות מגניבות מאוד, אבל אפשר למצוא מפוארים. המון חנויות קטנות יפות, ולקוראנים יש או

בגדים מכל הסוגים. יש פה המון מותגים זרים, אבל גם חנויות מקומיות ויפות )אשמח 

להמליץ!(. אפשר גם למצוא בגדים ומוצרים אחרים מאוד מאוד בזול, יש פה אזורי קניות 

שווקים  ענקיים, במיוחד אזורים תת קרקעיים שמתחברים לתחנות הסאבווי. יש גם המון

שוק בדים מדהים ושוק סיטונאי ענק, הרבה שווקי אוכל. קוראנים קונים הרבה וכל  -שונים

הזמן, וכמויות המוצרים שמוצעים למכירה הן בהתאם. גדלתי בארה"ב ועדיין בחיים שלי לא 

 נתקלתי בצרכנות ברמה כזאת. זה מאוד מרשים בהתחלה, לקראת הסוף זה כבר נהיה מעייף. 

 עבודה

עבדתי. לא יודעת אם זה חוקי או לא. כמה חברות שלי מעבירות שיעורים פרטיים בשפות  לא

למקומיים )עברית/ צרפתית( ואני מכירה מישהו שמתנדב בעמותה שעוזרת לפליטים. רוב 

 הסטודנטים הזרים לא עובדים. 

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס

שונה ממה שאנחנו מכירים  עיר מדהימה! ממליצה מאוד. היא מודרנית בטירוף, אבל בצורה

והיא עדיין מאוד אסייתית. ההיסטוריה מרתקת, ויש המון מוזאונים, ארמונות ומקדשים 

מעניינים, אבל זאת גם פשוט עיר גדולה שיש בה הכול. בגלל שהיא כל כך גדולה, יש המון 

 אזורים עם אווירות שונות. יש אזורים מאוד המוניים וגם אזורים יותר רגועים. 

התלמידים הקוראנים עובדים קשה. הזרים לא. יש קצת הפרדה בין הקוראנים  -מפוסבק

 לזרים, ויוצא שמתחברים בעיקר עם הזרים. 

קשר עם 

הפקולטה/ תמיכה 

 אדמיניסטרטיבית

המזכירות שאחראית על סטודנטים זרים מחולקת ולכל סטודנט יש מזכירה שאליו הוא פונה. 

ומגיעים לסיאול, אין ממש צורך בעזרתן, אבל אם צריך  בגדול אחרי שעוברים את ההרשמה

 הן זמינות. 

המלצות על 

 קורסים

Understanding human rights and refugee issues.-  מומלץ לחובבי התחום. הקורס היחיד

שלקחתי שבאמת היו בו הרבה דרישות ועבודת הגשה שבועית שבהתחלה נראתה כמו הרבה 

במעט מאמץ. אבל הקורס מעניין, האנשים שלומדים אותו טובים,  ואח"כ למדתי לעשות אותה

 והמרצה מצויין )למעט המבטא הכבד(. אם זה לא נושא שאתם אוהבים זה לא שווה את זה.

הקורסים שעשיתי במשפטים לא היו מעניינים, אבל הדרישות היו מינימליות חוץ ממבחן/ 

ך לעבוד קשה בסמסטר הזה, צריך לנוח עבודה בסוף, וזה מאפשר זמן חופשי להנות. לא צרי

ולטייל והלימודים הם משניים. )אם מישהו היה אומר לי את זה לפני שבאתי זה היה נשמע לי 

 תלמדו מעט, תהנו כמה שיותר!(. -רע, אבל באמת
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יש כמה קורסים במשפטים שנראים לי מעניינים ועוסקים במשפט קוראני/ אסייתי, לא למדתי 

 ת,  אבל אני מכירה אנשים שלמדו, אם מישהו מתעניין.כי הם היו ביום שב

מבנה ואופי 

הלימודים, 

 דרישות אקדמיות

 ש"ס.  12קורסים כדי להגיע ל 4שעות, אז צריך לקחת  3רוב הקורסים הם של 

אפשר ללמוד קורסים במשפטים, ואפשר ללמוד קורסים בחוגים אחרים, מה שרלוונטי זה 

 הקורסים באנגלית הם קלילים.בעיקר בית הספר ליחב"ל. רוב 

 מתקני הקמפוס

קמפוס ענק. לא הספקתי לראות את כולו. הוא ממוקם על הר, ומאוד יפה. אפשר גם לטייל על 

ההר. יש הרבה קפיטריות, בתי קפה, כמה ספריות קטנות וספרייה מרכזית מדהימה )עם מסך 

ות מודרניות ויפות. יש כמה חדרי ענק של גוגל מפס, וספריית די.וי. די ומסכים אישיים(, הכית

אומנות  -כושר. אחד גדול ומודרני, אחד קצת עלוב. יש בתוך הקמפוס שני מוזאונים

 והיסטוריה.

 יש כמה ישראלים. יש בית חב"ד, היינו בו רק בראש השנה. קהילה יהודית

ציוד שחשוב 

 לקחת

ף צריך בגדים חמים. זה יש פה הכל למקרה שיחסר. אפילו מצאתי מקום לקנות טחינה. לחור

 אבל לקח לי שלושה שבועות לקנות סכין ומזלג, אז אפשר להביא.   -נשמע מפגר

 סיכום

תבואו. סיאול מדהימה ושונה. אבל גם מודרנית ונוחה. כיף מאוד לגור בה. יש בה הכל מהכל. 

ן לנסוע, תחשבו על עיר גדולה, רק שהכל בה מוקצן, וקוראני. אם הייתי צריכה לבחור שוב לא

 הייתי בוחרת בסיאול. 

פרטי הסטודנט 

 הממליץ

 Shira.palti@gmail.com. 0525531305שירה פלטי, 

 אשמח לדבר עם מי שמעוניין! חוזרת בינואר, אז אהיה זמינה בפייסבוק/ מייל לפני כן.  

 
 

 2המלצה 

 

כמה מילים על 

 המוסד

יברסיטה הכי נחשבת והכי גדולה בקוריאה. אין קוריאני שלא מכיר את האונ', ואין אחד האונ

שלא יתפעל מזה שתספרו לו שאתם לומדים שם, ובמיוחד משפטים. קמפוס האונ' יושב על הר 

 בדרום סיאול.

 תאריכים חשובים

ויקנד יש כמה ימי חופש לאורך הסמסטר. לא הרבה, אבל מספיק כדי לצאת לטיולים של ו

 לספטמבר ונגמר בשבוע השני של דצמבר.  1הסמסטר מתחיל ב ארוך.

השבוע וקצת שנשאר בדצמבר מוקדש למבחנים. באמצע הסמסטר )איזור סוף אוקטובר( יש 

 שבו יש מבחני אמצע. mid-termשבוע 

 מזג אויר

מתקרר והעלים מתחילים  –נובמבר סתיו -בסוף אוגוסט ולתוך ספטמבר חם ולח. אוקטובר

סוף נובמבר נכנסים לחורף ונהיה -לנשור. כל העצים משנים צבעים )הקמפוס מדהים(. אמצע

 קר יותר ויותר. הטמפ' ינועו סביב האפס ומטה ולעיתים שלג. בלילות קר מאוד.

מסמכים 

 ואישורים

 רשמי מאונ' ת"א. גיליון ציונים

ובקוריאה  SNUמכתב באורך חצי עמוד עד עמוד באנגלית המפרט למה אתם רוצים ללמוד ב

 והמלצה משני מרצים. 

mailto:Shira.palti@gmail.com
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שאר המסמכים תקבלו בדואר מקוריאה לאחר אישור על הקבלה לאונ', עם הוראות מה 

ביקורים  לחתום על אחד מהם ולהחזיר למארי(. הויזה בשגרירות לוקחת שני -לעשות איתם )

 דקות, נורא פשוט וקל. 15ובסה"כ 

 בכל מקרה הם ישלחו מייל מפורט עם כל מה שצריך. לא לדאוג, זה לא משהו יוצא דופן..

 דרישות קבלה
 חיים שלמים של מצוינות ללא פשרות. –לקוריאנים 

 ראה לעיל. –לכם 

 בריאות

נו )אפילו קצת באסותא(. יש יצא לי להיות בבי"ח קטן ליד האונ' שגרם לי להתבייש באלו של

בקוריאה מערכת בריאות טובה מאוד. רופאים טובים ובתיה"ח מודרניים. יש אפשרות 

להיכנס למערכת של הביטוח לאומי הקוריאני, אבל זה תקף רק לאחר חודש שהייה בקוריאה. 

אם אתם מתכוונים להמשיך לטייל אח"כ עדיף לעשות ביטוח מהארץ שילווה אתכם לכל 

 ה וזהו. תשלום רגיל לביה"ח יכול להיות מאוד יקר.התקופ

בכל מקרה יש מרפאה בקמפוס שתטפל בכם תמורה תשלום סמלי לכל מקרה שלא מצריך 

 ביה"ח. בתי מרקחת נמצאים בכל פינה וגם הם ישמחו לעזור בכל צורך. 

 סידורי מגורים

ים חזרה פקדון של משהו לכל הסמסטר )ומקבל 400$-מעונות מאוד מאוד זולים, כ –. מעונות 1

. המעונות מורכבים מכמה בניינים שחלקם חדשים יותר וחלקם פחות וכך הם נראים. 50$כמו 

בכל מקרה החדרים מאוד קטנים, שניים בחדר, השותף בד"כ יהיה קוריאני )למרות שאפשר 

ם לבקש שותף מהחילופים( וסביר שלא תהיה לכם שום אינטרקציה איתו חוץ מסיפורים הזויי

שהוא יספק לכם. המעונות נמצאים מאחורי הקמפוס על ההר וקצת רחוקים מכל ה"אקשן", 

(. חלק 3.5$וון ) 4000-אבל יש אוטובוסים נוחים ומונית לתחנת הסאבווי הקרובה תעלה כ

מהסטודנטים בחילופים מקבלים מקום במעונות, אבל ממש לא כולם )ולכן לא כדאי להסתמך 

מיטה, שולחן וארון לכל אחד וזהו. שירותים ואמבטיה משותפים  על זה כל כך(. בחדר יש

 לקומה. תלוי בבניין, חלק יותר נעימים וחלק פחות.

המעונות מיועדים רק לשינה, אין מה לעשות שם וזה לא תענוג גדול לשהות בחדר... בבקשה 

ל למעונות צריך להיות מאוד מאוד מהירים ויעילים. יש למלא טופס הצהרת בריאות ע

חיסונים ומחלות )לישראלים בגילנו אמורים להיות כל החיסונים כבר(. בנוסף צילום חזה 

 ואישור רופא על תקינות. לשים לב ללוחות זמנים!

יש שלושה איזורים סביב האונ'. האיזור הכי טוב נמצא סביב תחנת הסאבווי  –. דיור פרטי 2

ס מהתחנה. ההפרש לא עצום ומומלץ דקות באוטובו 10-15של האונ'. האיזור הכי זול נמצא 

לדעתי לגור ליד הסאבווי. מאוד נח ורוב הזמן זה האיזור שבו נפגשים ומבלים. דירת סטודיו 

 20$פלוס כ 430$וון לחודש )כ 500,000)חדר עם מטבחון, שירותים ואמבטיה( תעלה באיזור 

 ל מזל. חשבונות(. יש טובים יותר וטובים פחות, זה כבר פונקציה של מחיר וש

דירות עם מטבח נורמלי, חדרים בד"כ יותר גדולים ובאופן כללי יותר מרחב.  –דירת שותפים 

 וון לשותף. קשה מאוד למצוא דירות שותפים באיזור. 500,000 -ל 400,000יעלו בין 

דירת חדר )צינוק(. המצאה קוראינית לסטודנטים שצריכים ללמוד  –( goschiwonגושיוון )

ת. חדר פצפון עם מיטה, שולחן ולפעמים תא של שירותים ואמבטיה בתוך בלי הסחות דע

לחודש. בד"כ כלול גם אורז ונודלס חופשי. זה מעין מלון דירות.  400,000החדר. יעלה סביב 
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 יש כאלה בשפע באיזור האונ'. לדעתי לא מומלץ.

לם גרים וכל מה לא להתפתות לגור באיזורי המסיבות של סיאול. תשארו באיזור האונ', שם כו

קורה שם. כשיוצאים בערב )בסופ"ש(, נפגשים באיזור התחנת סאבווי ומדובר  –שקורה 

 דקות במונית זולה מאוד לכל אחד מאיזורי המסיבות. 20בנסיעה של 

 אוכל

האוכל בקוריאה טוב מאוד )לטעמי(. יש אוכל מאוד טוב ומשביע )כולל  אלכוהול זול )זול מדי(.

ויש מסעדות של ברביקיו קוריאני שאפשר לבלות בהן שעות. מי שאוהב דגים  בשר( בזול מאוד,

 וסיפוד בכלל יעשה חיים. גם עוף ובשר לא חסר.

מי שיגיע כבר ישמע על המנות המוזרות שיש כאן )תמנון חי, נקניקיות מדם חזיר, מרק 

 האנגאובר וכו'(.

 המלצות תקציביות

. מי שיגיע לכאן שידבר איתי ואני אעבור איתו על יש המון.. קשה להיזכר ולרשום הכל כרגע

)כולל שכ"ד(. לא  1000$בגדול עלות מחיה בסיסית לחודש נעה סביב  -בחישוב גס  הכל בע"פ.

 כולל טיולים מחוץ לקוריאה ושופינג.

 בילויים

לא חסר בכלל. תצברו שעות שינה ותתחילו לאמן את הכבד. כל ערב מתחיל ונגמר בבירה וסוג'ו 

 אלכוהול המקומי שעוד תכירו טוב טוב(.)ה

סיאול עיר ללא הפסקה. בכל פינה יש בארים, מסעדות, קראוקי ומה שרק תרצו. כמעט הכל 

פתוח מסביב לשעון, הכל זול מאוד. האוירה בחילופים היא של מסיבה אחת גדולה. אף פעם 

 לא משעמם ולפעמים תהיו חייבים לקחת הפסקה מכל החגיגה.

 תחבורה

שאיתו משלמים בכל אמצעי התחבורה. טוענים אותו  T-Moneyד נוחה. יש כרטיס מאו

נחשב  –ומשלמים. הנסיעות חופפות )החלפתם אוטובוס או עברתם לסאבויי תוך חצי שעה 

כאותה נסיעה ולא משלמים כפול(. מערכת הסבאווי יעילה, ענקית ומגיעה לכל חור בתוך העיר 

וון. בשכונות סביב הקמפוס יש שאטל לקמפוס בחינם  1250ופרברים. נסיעה אחת עולה כ

 דקות. המוניות מאוד זולות. 10שיוצא כל 

 טיולים

תלוי בכם. בקוריאה עצמה ובסיאול אין המון מה לעשות כמטיילים. את הפן התיירותי של 

סיאול אפשר למצות בפחות משבוע. את שאר קוריאה גם כן. כדאי לעשות הייקינג באחד 

קוריאה, בעיקר בסתיו. סופ"ש בבוסאן העיר השנייה בגודלה )עדיף בקיץ(. מהפארקים ב

 סופ"ש באי ג'ג'ו..

יפן, סין, טייואן, פיליפינים, הונג קונג וכו'. מסיבה  –רוב האנשים יוצאים למדינות השכנות 

לא ברורה הטיסות מקוריאה לא זולות כמו בשאר אסיה )אבל עדיין לא יקר מאוד(, ומכיוון 

מוגבל )סופ"שים ארוכים בד"כ( לא חוסכים יותר מדי ככה שזה מצטבר ויש לקחת את שהזמן 

 העלויות האלו בחשבון אם אתם מתכננים על זה.

 שופינג

יש המון. בעיקר אופנה. לא יקר מאוד ונורא איכותי ויפה. יש מותגים מקומיים וזרים. 

כן כל העסק מאוד מפותח. הקוריאנים נורא אוהבים אופנה וסטייל )ואתם תראו את זה( ול

אלקטרוניקה לא מומלץ לקנות פה כיוון שיקר מאוד )כן, גם טלפונים של סמסונג(. הריכוזיות 

 בארץ היא חלום לעומת קוריאה. 

 קוריאה היא מוקד עולמי של קוסמטיקה ובנות ימצאו פה גן עדן 

מצוא בהן כמעט הכל. ושות'( שאפשר ל 7/11חוץ מזה, בכל פינה ובכל חור יש חנויות נוחות )
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 בשכונות מגורים תמיד יש מינימרקטים יותר זולים וגדולים.

 מה שלא אופנה בקוריאה )מצרכים, ירקות וכו'( יחסית יקר )יחסית לשאר העולם ולא לאסיה(.

 לא רלוונטי. עבודה

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס

שותים. בקמפוס חלום. העיר מדהימה, ביום כולם עובדים ובערב ובלילה כולם יוצאים ו

האוירה שונה כי הוא על הר נפרד בקצה הדרומי של העיר והסטודנטים שם לומדים קשה. יש 

אוירה נינוחה ורגועה. הספרייה מדהימה וכיף לשבת בה וללמוד או לראות סרטים )או סתם 

 לתפוס שנ"צ(. 

ם לא התרבות הקוריאנית מאוד מחשיבה קשר עם חברים ואלא אם כן לומדים קשה, אף פע

 מרגישים לבד. האוירה מאוד חברית וכיפית!!

יש תכנית באדיז גדולה ומאוד מאוד מוצלחת. תצטרפו אליה, תכירו סטודנטים אחרים 

 מהחילופים וסטודנטים קוריאניים שילוו אתכם כל הזמן.

קשר עם 

הפקולטה/ תמיכה 

 אדמיניסטרטיבית

גבי שאלות כלליות, ובסוף כשציך חוץ מבתחילת הסמסטר שצריך להשיג אישורים לקורסים ול

אין ממש קשר עם גורמים מנהליים. אם תצטרכו משהו, אפשר לקפוץ  –לבקש אישורים 

למזכירות משפטים לאחראית על החילופים או לאחראית מטעם האונ' והן יעזרו במה שצריך. 

 גם למייל עונים די מהר.

המלצות על 

 קורסים
 מי שיגיע שידבר איתי בע"פ.

אופי מבנה ו

הלימודים, 

 דרישות אקדמיות

ש"ס(. רוב הקורסים באנגלית הם בכיתות סמינר והם לא יותר מעשרה  3שעות ) 3קורסים של 

סטודנטים. יש לזה יתרונות וחסרונות. המרצים הם גם זרים וגם מקומיים. הדרישות והמבנה 

ק כדי ללמוד ש"ס שאנחנו מוגבלים אליהם הם מספי 12שונים מאוד בין כל קורס וקורס. 

 ולהרגיש סטודנט מן המניין, אבל מבלי לבוא על חשבון שאר החוויה של החילופים.

האונ' שלנו לא מכירה בקורס קוריאנית לחישוב ש"ס. מומלץ לדעתי לעשות את הקורס ערב 

 .40%וון ומקבלים חזרה  600,000שבועות(. עולה  10שעות שבועיות,  6)

 מתקני הקמפוס

שלא הייתי בהם. יש חנויות כלי כתיבה, חנויות נוחות, חנויות מזכרות )הכל יש חד"כ ובריכה 

עם לוגו של האונ'(, סניף דואר, בתי קפה ומסעדות, מרפאה, בית מרקחת, חנות הדפסות, 

 ספריות מעולות, תחבורה פנימית בחינם. לא חסר בקמפוס כלום. 

 קהילה יהודית

דים שכבר כן יש הם לאו דווקא ישראלים. אין אין ממש קהילה יהודית בקוריאה. רוב היהו

 יהודים בסיאול.. השגרירות מדי פעם מרימה אירוע מזדמן לטובת חג. 30-40יותר מ

 בית חב"ד קטן שנורא משתדל, אבל כאמור קשה להשיג מניין גם בחגים.

 לשומרי כשרות אין ממש מה לחפש פה 

ציוד שחשוב 

 לקחת

יקר פה כי הקוריאנים לא משתמשים )הם לא צריכים(. מעיל לא משהו מיוחד. דאודורנט מאוד 

טוב לחורף הקשה אפשר לקנות פה אם לא רוצים לסחוב מהארץ. חומוס יכול להיות נחמד. 

 אפשר לקנות פה הכל.

 בבית חב"ד יש חנות קטנה של מצרכים מיובאים מהארץ אם חשקה נפשכם במשהו מהארץ.

 סיכום
ט פה כמה שיותר פרטים טכניים ויבשים. אני די בטוח שלא מצטער על החפירה, ניסיתי לפר

זה היעד אולי הכי טוב לחילופי סטודנטים.  –העברתי פה את האוירה, החוויה והמסר העיקרי 
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סיאול זה חלום. יש פה הכל מהכל, כל אחד ימצא פה את מה שהוא אוהב. בחיי הקצרים עד 

 כה זו כנראה התקופה היפה ביותר שהיתה לי.. 

תר ממוזמנים ליצור קשר ולשאול כל מה שעולה לכם בראש ולדבר בע"פ. גם )ובעיקר( אם יו

 יש לכם ספק לגבי קוריאה. 

פרטי הסטודנט 

 הממליץ
 Ben Elroy 050-4494448  qepler@gmail.comבן 
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 טורונטו, קנדה

Osgoode Hall Law School, York University 
 

 

 

 

 

 1המלצה 

כמה מילים 

 על המוסד

אוניברסיטת יורק נמצאת ממש בקצה של טורונטו, במרחק של שעה מהדאונטאון, עקרונית 

אוניברסיטה לא כל כך נחשבת חוץ מהפקולטה למשפטים והפקולטה למנהל עסקים. בנוסף 

וע מתפרסם למרחק ממרכז העיר, האוניברסיטה נמצאת בשכונה לא טובה )לפחות פעם בשב

לא נעים...(. הפקולטה עצמה במבנה חדש ומאוד יפה, רמת  -ממו על שוד או תקיפה מינית

הלימודים גבוהה, המרצים חביבים ומאוד באים לקראת התלמידים, תמיד יש לפי לפנות ונדמה 

 100שהכל נועד לרווחת התלמיד. לרוב הקורסים הסטודנטים מתבקשים לרכוש ספרים )מעל 

אני אישית לא קניתי(. הלימודים פה מאוד תחרותיים ובגלל זה הסטודנטים  -רדולר כל ספ

הקנדים לא ממש פרינדלי ולא משתפים בסיכומי שיעור ומחברות בחינה שזה משהו שצריך 

 לקחת בחשבון )אי אפשר להסתמך עליהם(. 

תאריכים 

 חשובים

 Readingלפני האמריקאי(,  לייבור דיי, חג ההודיה )חודש -אוריינטציה )לא הייתי(. חופשים

week 

 מזג אויר

עדיין היה אפשר ללכת עם קצר אבל לא להרבה זמן.. בספטמבר כבר  -אני הגעתי בסוף אוגוסט

(. אבל בסך הכל עם מעיל טוב, נעליים 4נהיה קריר ומשם זה מתדרדר )עכשיו בדצמבר מינוס 

אי מזג אוויר קשים החיים טובות, כפפות וצעיף זה לא נורא בכלל. לעומת הארץ, גם בתנ

ממשיכים כרגיל, מאוד מורגלים פה לשלגים ועדיין אפשר לצאת מהבית כרגיל. אם אתם 

 סובלים מאוד מקור אז זה לא המקום בשבילכם.

מסמכים 

 ואישורים

כדי להיכנס לקנדה אין צורך בויזה מכיוון שאנו באים ללמוד לתקופה של פחות מחצי שנה. צריך 

לקנדה )בהגירה( את מכתב הקבלה מאוסגוד. הוצאת תעודת סטודנט מתבצעת להראות בכניסה 

בפקולטה בימים הראשונים ללימודים. תקבלו כבר פרטים בהמשך על איפה מוציאים אבל 

מצטלמים שם ומקבלים את התעודה במקום. תעודת הסטודנט היא כרטיס מגנטי שניתן 

 טריה, צילומים, כביסה במעונות(.להטעין בו כסף ולהשתמש במתקני האוניברסיטה )קפי

דרישות 

 קבלה
 לא נדרש מבחן טופל, רק למלא כל מני טפסים. 

 ביטוח בריאות. 200$האוניברסיטה מחייבת לשלם  בריאות

סידורי 

 מגורים

 -מאוד התלבטתי אם לגור בדאונטאון או במעונות אחרי שדיברתי עם חברים שהיו פה שנה לפני

ת בגלל הנוחות והקרבה לפקולטה. מקבלים דירת סטודיו מרוהטת עם בסוף בחרתי לגור במעונו
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מטבחון, שירותים ומקלחת )אמנם יש בדירה ספה, מיטה, שולחן וכיסא אבל צריך לקנות ציוד 

נראה  -הוצאתי לא מעט כסף על סירים, סכו"ם, צלחות וכוסות, מצעים, שמיכה וכרית -נלווה

דולר קנדי בחודש כולל מים וחשמל  780שכר הדירה הוא לי די בסיסי אבל לא מגיע עם הדירה(. 

 )לא כולל אינטרנט/כבלים(. במעונות

(. Passy( ועוד דירות בבניינים נמוכים יותר )Assiniboineקומות ) 17בניינים של  4בקמפוס יש  

לא רק חילופי סטודנטים, גם משפחות עם ילדים למשל. השכונה לא  -הדיירים במעונות מגוונים

במיוחד כשמחשיך  -בת כטובה, לא מומלץ לבנות להסתובב לבד כשחשוך )!( וזה די מטרידנחש

יחסית מוקדם. על המגורים בדאונטאון כבר אתן לחבריי לספר, אבל ההתלבטות היא בין להיות 

 5במרכז העניינים של העיר רוב הזמן )אני למדתי רק פעמיים בשבוע(, או להיות במרחק של 

 טה ויותר ב"עניינים" עם הסטודנטים האחרים מהחילופים.דקות הליכה לפקול

 אוכל

אין סופר באזור של הפקולטה )יש מינימרקט במרכז מסחרי באוניברסיטה שלא מוכר פירות 

אחוז הנחת סטודנט.  10בימי שלישי שבהם יש  Superstoreוירקות+יקר(. אני הייתי הולכת ל

ישראל. הסופרסטור במרחק של רבע שעה יש בלא מעט סופרים מוצרים כשרים ומוצרים מ

דולר(. יש באזור עוד סופרים  15דקות, בערך  7נסיעה באוטובוס, ותמיד הייתי חוזרת במונית )

דולר לקנייה של  150כמו וולמארט למשל. הסופרים פה לא זולים, אני הייתי מוציאה בממוצע 

 שבועיים.

המלצות 

 תקציביות

דולר, סופר  200לחודש(, ביטוח בריאות  780$וה )אני שילמתי קנדה יקרה. השכר דירה פה די גב

קניתי סים מקומי  -דולר בחודש, חברות הפלאפונים פה גובות מחירים מאוד גבוהים 300לפחות 

 79ב Pay as u go)לא כל חברת סלולר תומכת במכשירים מישראל( ועשיתי תוכנית   Fidoדרך 

ג'יגה חבילת גלישה שנגמר מהר  2עות ללא הגבלה ודולר לחודש שכוללת שיחות מקומיות והוד

במקומות ציבוריים( ולכן נאלצתי לשלם על חריגות גלישה לא מעט.  WIFIמאוד )אין פה כמעט 

. WIFIבנוסף, בחדר במעונות אין אינטרנט וצריך לשלם בנפרד+לקנות ראוטר אם אתם רוצים 

 -דולר בחודש. תחבורה ציבורית 8לה שעו NETFLIXאני ועוד רבים מחברי עשיתי מנוי חודשי ל

לא מחזירים עודף(, בגלל זה קניתי  -דולר לכיוון )חובה לשלם במדויק 3לא משנה לאן נוסעים זה 

על כל דבר שקונים, התווית שעל המוצר  -דולר. מיסים 108כל חודש חופשי חודשי בעלות של 

משהו צריך לזכור שבקופה לכן כל פעם שקונים  -משקפת את המחיר ללא מס )מחושב בקופה(

למשל מונית מהדאונטאון  -אחוז. מוניות בטורונטו יקרות מאוד 12יתווסף מס של 

ומעולה )צריך לקחת את זה בחשבון שיוצאים לדאונטאון )באזור של  50$לאוניברסיטה עולה 

וחצי בלילה. חוץ  1התחבורה הציבורית מסתיימת ב -האוניברסיטה אין מקומות בילוי בכלל(

זה מבחינת קניות, לא כל כך זול, בארה"ב הרבה יותר זול. האאוטלטים פה לא זולים ואין מ

 מבצעים שווים.

 בילויים

רק בדאונטאון, יש מלא ברים, מועדונים )בד"כ יש קוד לבוש וצריך לשלם דמי כניסה( ומסעדות 

 pubי קבוע יש)אין בסופרים או פיצוציות(. ימי חמיש LCBOשוות. אלכוהול אפשר לקנות רק ב

night  הזדמנות טובה להכיר חברים. -לסטודנטים של החילופים, כל שבוע במקום אחר 

 תחבורה
כפי שציינתי המוניות מאוד יקרות. כדי להגיע לעיר צריך לקחת אוטובוס וסאבוואי )שעה 

דשי או או לקנות חופשי חו -דולר לכיוון )צריך להיות מדויק כי לא מחזירים פה עודף( 3נסיעה(, 
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 "אסימונים". אם נוסעים לטייל מומלץ להשכיר רכב.

 טיולים

ספטמבר כדי לטייל )אחרי זה -טורונטו מהממת וצריך לנצל את מזג האוויר הטוב של אוגוסט

האיים, איי טורונטו,  1000מפלי הניאגרה,  -נהיה די קר ואתרים רבים נסגרים בנובמבר(. מומלץ

לבעלי הויזה לארה"ב, ניו יורק נמצאת במרחק כמה שעות נסיעה מונטריאול, טיולי שלכת ועוד. )

 באוטובוס(

 שופינג

יקר פה. לחכות למבצעים של החגים, בלאק פריידיי, סייבר מנדיי, בוקסינג דיי. יש בטורונטו לא 

שיותר  Yorkdaleבדאונטאון שהוא ענק ואת  EATON CENTERמעט קניונים גדולים כמו ה

ץ מזה יש את קווין סטריט וקנסינגטון מרקט שיש שם חנויות מגניבות קרוב לאוניברסיטה. חו

 וכייף להסתובב שם. 

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס

מרגיש בטוח(, לפעמים נתקלים בהומלסים או קצת  -אווירה נעימה, כייף להסתובב )גם לבד

 -נימוס אנשים משוגעים אבל זה לא נורא, הקנדים מאוד מנומסים )מאוד. וצריך לשמור על כללי

גם  -פותחים דלתות גם לאנשים הבאים, עומדים בצד ימין בדרגנוע, נותנים טיפ לכל נותן שירות

לנהג מונית(. כמו שאמרתי, האווירה בקמפוס עצמו נעימה אך האזור של האוניברסיטה נחשב 

 לאזור לא טוב ופחות נעים להסתובב לבד, במיוחד כשמחשיך )בתור בחורה(. 

קשר עם 

 הפקולטה/

תמיכה 

אדמינסטרטי

 בית

ביורק יש המון תלמידי חילופים והם מאוד מורגלים לזה. הפקולטה תומכת, באים לקראת 

הקורסים שלקחנו הם קורסים  -התלמידים, אבל כסטודנטים לחילופים לא קיבלנו יחס מיוחד

לא קיבלנו במבחנים הארכת זמן/תיקון שגיאות כתיב  -שרוב התלמידים בהם היו קנדים

 תי מן הראוי היה לתת. שלדע

המלצות על 

 קורסים

כל אחד מהסטודנטים מסכם  -התחרות בין הסטודנטים מאוד קשה והם לא משתפים סיכומים

לעצמו את השיעורים או מקליט ולכן אלא אם כן התחברתם עם אחד הקנדים )מאוד(, לא 

לעבור. לכן,  תקבלו סיכומים גם אם תבקשו ממש יפה ותסבירו שאתם חילופים ורק צריכים

 lawyer as negotiator, trial-מומלץ לקחת קורסים מעשיים שהם מהטובים בפקולטה 

advocacy  או סמינרים שבד"כ מתקיימים בקבוצות קטנות ובסיומם מגישים עבודה )גם ,

נקודות שבהן  12קורסים כדי לעמוד במכסה של ה 3הזדמנות טובה להכיר אנשים(. אני לקחתי 

מקביל לדיני תאגידים בארץ, קורס מעולה עם  business associations -מכירההאוניברסיטה 

 20קורס נחמד, יש מטלה קבוצתית )קלה( של  - Immigrationאחוז מבחן.  100מרצה מעולה, 

 המרצה ישראלי לשעבר, פשוט לא. -)בינלאומי פרטי( conflicts of lawאחוז ומבחן. 

מבנה ואופי 

הלימודים, 

דרישות 

 מיותאקד

שזה די נוח, אבל היה טיפה מאתגר בגלל שאין  14:30וחצי עד  8אני למדתי יומיים בשבוע מ

דקות בין השיעורים. כל שיעור נמשך שעתיים וההפסקות בזמן השיעור הן  10הפסקה חוץ מ

לשק"ד המרצה. הקורסים שלקחתי היו ללא נוכחות חובה, ללא "התקלות" במהלך השיעור כמו 

אצל הרבה מחבריי לחילופים שלמדו במקומות אחרים. המרצים מבקשים ששמעתי שקורה 

מהסטודנטים לרכוש ספרים לשיעור )בבינ"ל פרטי היה צריך ספר אחד שכל שבוע היינו צריכים 

לקרוא ממנו לפחות פרק. קיים עותק הספרייה ועותק אלקטרוני אך לא תמיד יש אליו גישה(, 

 100נו לקנות קייס בוק )שוב, כל ספר עולה מעל קיבלנו מהמרצה את החקיקה ונדרש BAל

דולר(. הלימודים ברמה גבוהה והפקולטה מאוד נחשבת בקנדה. לא הרגשתי קושי מיוחד במהלך 
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 הלימודים, רק במבחנים שהיה לא פשוט לעמוד בזמנים )וכפי שציינתי לא קיבלנו תוספת זמן(.

מתקני 

 הקמפוס

, ספרייה ענקית עם חדרי לימוד. יש באוניברסיטה הפקולטה חדשה ומאוד יפה, יש קפיטריה

דולר לכל התקופה(, יש מרכז מסחרי עם  15מכון כושר עם בריכה, שיעורים, מגרשי כדורסל )

מינימרקט, בנק, מסעדות, דואר, מספרה וכל מה שצריך בעצם. באוניברסיטה יש מסוף 

 אוטובוסים גדול מאוד. 

קהילה 

 יהודית

ודית ענקית, לכן בהרבה סופרים ניתן למצוא מוצרים כשרים ומוצרים בטורונטו יש קהילה יה

 ישראלים. יש קבוצת פייסבוק גם ליהודים בקמפוס ועוד קבוצות לישראלים בטורונטו. 

ציוד שחשוב 

 לקחת

אל תביאו הרבה דברים, יש פה הכל. עדיף לא להביא בגדים תרמיים מהארץ או מעיל ולקנות 

תאם למזג אוויר. אם אתם מביאים מהארץ מעיל אז עדיף שיהיה מפוך יותר זול מהארץ ומו -פה

)צמר לא מספיק(, עם כובע, ומגפיים או נעליים אטומות למים שנכנס בהן גרביים חמות. חוץ 

מזה אין מה להביא יותר מדי סוודרים כי אמנם בחוץ קר אבל כל מקום שנכנסים אליו מחומם 

 )אפילו יותר מדי(. 

 טורפת ומעצבת, מעשירה מבחינה אקדמית ותרבותית. חוויה מ סיכום

פרטי 

הסטודנט 

 הממליץ

 עדי, שנה ג'.

 

 

 2המלצה 

כמה מילים 

 על המוסד

אוניברסיטה ברמה גבוהה מאוד, נחשבת מאוד בקנדה, אתה משתלב בלימודים יחד עם 

הסטודנטים הקנדים )אין כיתות בנפרד לחילופים(. לפקולטה יש מבנה נפרד משאר 

ניברסיטה שהוא ממש יפה ומושקע. האוניברסיטה מאוד מפתחת את החילופי סטודנטים האו

סטודנטים מכל העולם. חשוב לדעת שהאוניברסיטה ממוקמת בצפון  60 -ובסמסטר שלנו היו כ

 דק'( 45 –העיר ורחוקה מהמרכז, אך, בטווח סביר בתחבורה ציבורית. )כ 

תאריכים 

 חשובים

 יה צריך להגיש את הכל וביוני קיבלנו את כל האישורים הסופיים.אצלנו עד אזור מאי כבר ה

לפי דעתי מיותר וסתם יקר, ההרגשה הרווחת הייתה שהוא  –התחיל השבוע האורנטצייה  28.8

יותר מיועד לסטודנטים בשנה ראשונה שבכלל לא הולכים ללמוד איתכם והרבה מהחילופים לא 

 הגיעו אליו.

 תחילת הסמסטר. – 2.9

 שזה שבוע חופש מהלימודים. Reading Weekשני של נובמבר יש שבוע 

 נגמר הסמסטר ומתחילים המבחנים כבר יום אחרי. -8.12

 לכל המאוחר כבר נגמרים המבחנים )תלוי במבחנים שלכם, גם יכול להיות מוקדם יותר( 19.12

 מזג אויר

 ספטמבר :זה עוד קיץ והמזג אויר מעולה -אוגוסט

 רוב היה מאוד נעים, אבל כבר יכול להיות גשם מדי פעם וקצת יותר קר.אוקטובר: אצלנו ה

מעלות ובדצבר  5-10דצמבר: חורף, שלג ראשון בתחילת נובמבר בנובמבר בממוצע  -נובמבר
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 מעלות. 0עד  5מינוס 

מסמכים 

 ואישורים

אש כדי ויזת סטודנט: אין צורך )אלא אם רוצים לעבוד תוך כדי ואז צריך להגיש מספיק זמן מר

 ש"ח להוציא( 600 -עולה כ –לקבל דרך שגרירות קנדה בת"א 

 חודשים. 6לכל ישראלי מגיע ויזת תייר ל

 מסמכים נוספים: קו"ח באנגלית, גיליון ציונים רשמי שמבקשים מהמזכירות להדפיס.

מידע נוסף לבני זוג שמתלווים כמו במקרה שלנו: לא הצלחנו להוציא ויזת עבודה לבת הזוג שלי 

כי העניין דיי מסובך לתקופה כזאת קצרה. אולם, כשהגענו לפה הבנו שיש בדאון טאון בית ספר 

שמומלץ לקחת דרכו קורסים לשיפור האנגלית )יש שיעורי בוקר או   ILACלאנגלית שנקרא 

שיעורי ערב( ודרכו ניתן להשיג אישור עבודה, ואף יש אפשרות לסידור מגורים אצל משפחות 

כולל ארוחות(, עדיף ליצור איתם קשר כבר מהארץ. הם גם מסדרים עבודות קנדיות בעיר )

 מזדמנות לסטודנטים.

 דרישות קבלה
עמודים באנגלית  2אנחנו במזל ניצלנו ממבחן הטופל וכל שהיינו צריכים זה לכתוב מכתב באורך 

 למה אנחנו מעוניינים לבוא ללמוד ביורק כדי שיוכלו לראות את הרמה. –

 בריאות

דולר קנדי  216הוא עולה  –ש ביטוח חובה של האוניברסיטה שלא ניתן להתחמק ממנו י

ש"ח(. יש לקחת בחשבון שהביטוח לא כולל גיחות למדינות  10דולר קנדי היו שווים  3)בתקופתנו 

אחרות כמו ארה"ב או מרכז אמריקה ואותם יש לבטח ללא קשר. )אנחנו עשינו גם ביטוח 

 מהארץ אז לשיקולכם(.

סידורי 

 מגורים

דק'  45שזה   enli   ddeטאון בטורונטו בשכונת -גרנו )אני וזוגתי שאינה סטודנטית( בדאון

דק' באוטובוס )כלול באותו כרטיס(. קחו  20דק' בסאבווי ועוד  25מהאוניברסיטה שכללו 

ר בחשבון שלומדים לרוב יומיים בשבוע ובמקסימום שלושה. עלות מגורים לדירה מעולה עם חד

דולר קנדי כולל כל החשבונות ומרוהטת ואפילו  1800 -שינה, סלון ומטבח לחודש בסביבות ה

כולל חדר כושר בבניין. למצוא דירה זה לא עניין פשוט ולקח לי שלושה חודשים למצוא דירה, 

חודשים(. אתרי אינטרנט לחיפוש  4בעיקר בעקבות העובדה שחיפשנו דירה מרוהטת לזמן קצר )

 http://beta.realtor.ca/Indexדירות: 

https://places4students.com/ 

area/c37l1700272-toronto-greater-condos/gta-apartments-http://www.kijiji.ca/b 

 The annex, Kensington Market, Queen-טאון: -שכונות נוספות שמומלצות לגור בהן בדאון

West חשוב לוודא קירבה לתחנת סאבווי לכיוון .DOWNSVIEW. 

( לא לומדים ולכן 4-5טאון, זה מרכז העיר, רוב הימים )-זור הדאוןאני ממליץ בחום לגור באי

כדאי להיות קרוב לאיזורים המעניינים. האיזור שליד האוניברסיטה לא מעניין ואפילו מסוכן 

 להסתובבות בשעות הערב.

 אוכל

, שם Walmartלקנות אוכל הבייתה: מומלץ כמה שיותר לעשות קניות ברשתות הגדולות כמו 

ם יותר זולים )יש אפילו מחלקה כשרה(. אזורים מומלצים לאכול ובמחירים סבירים המחירי

:Chinatown- מומלץ לאכול בDumpling house אזור ,YorkVILLE- Salladay בר סלטים ,

 .The priest's Burger. St –בטורונטו  1ומנות צהריים זולות וטעימות. המבורגר מספר 

lawerence market- עם אוכל טרי גם לקנות וגם לאכול שם. חוץ מזה יש מגווון  שוק איכרים

http://beta.realtor.ca/Index#_blank
https://places4students.com/#_blank
http://www.kijiji.ca/b-apartments-condos/gta-greater-toronto-area/c37l1700272#_blank
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 יווני, איטלקי, הודי, קוריאני וסיני. –אוכל מטורף עקב השכונות המגוונות בעיר 

 לסכום לפני המיסים.  15%שימו לב: הטיפ צריך להיות 

המלצות 

 תקציביות

אלף ש"ח לאדם.  28 –חודשים כולל טיסות לא כולל טיולים לפני הסמסטר ואחרי הסמסטר  4

אלף ש"ח לאדם למשך חודש )כולל מחיר הטיסה(, קחו בחשבון שזה כולל הרבה טיולים  7שזה 

 ואטרקציות במהלך הסמסטר.

( על כל דבר )כולל 15%(, והמיסים בקיובק )13%המחירים בטורונטו לא כוללים את המס!!!)

דולר כולל  KODO 40בחברת  השכרת רכב, מסעדות, בגדים(...  פלאפון: העברנו לסים קנדי

זה שירות שדרכו אפשר לראות סדרות וסרטים חופשי  netflexמומלץ לעשות  אינטרנט.

 דולר לחודש. 8בטלויזיה ב

 בילויים

חיי לילה: הערבים בחמישי, שישי, שבת חיי הלילה מעולים כולל הרבה מסיבות ופאבים מכל 

יבוב שתייה אחרון(. אמצע שבוע מאוד רגוע ס 2:30וחצי וב 10הסוגים )בדרך כלל ערב מתחיל ב

בלילה כבר הפאבים ריקים. שלישי כל הסרטים בקולנוע בחצי מחיר )מומלץ  11-12ולרוב עד 

בלילה )יש אוטובוסים ורכבת קלה כל הלילה  1:30מאוד(. קחו בחשבון שהסאבווי האחרון ב

 Queen) אזור  Ballroomאבל תלוי לאן את צריכים להגיע(. שתי מסיבות מומלצות במיוחד: 

Westו )- Easy on the fifth  שהוא בלוק אחד לידו. באופן כללי רחובRichmond  הוא הרחוב

גם  – The distillery Districtשל המסיבות. אזורים נוספים שכדאי לצאת אליהם בערב הם: 

קטנים  פאבים -Kensington Marketמאוד יפה, במיוחד בכריסטמס, הרבה מסעדות ופאבים. 

רחוב ארוך שלאורכו הרבה פאבים  -Bloor Westפאבים.  -Yorkvilleסטייל פלורנטין. 

טיפה דרומה,   Yonge, על רחוב  Dundas Squareב Broadwayהצגות בסטייל  ומסעדות.

מסעדות  -Little Italy(. 36$מומלץ לקנות מראש ואז יותר זול )הכרטיס הכי זול שמצאנו 

שזה פאב סטודנטים נחמד ובירה זולה.  Madison pubפאבים בדגש על  -The annexופאבים. 

King street –  רחוב הפסטיבלים שיש בספטמבר, שהמפורסם מביניהם זהtiff  פסטיבל ,

פאב עם אוכל – Furniture, עדיף כשעוד חם. the beachesהסרטים. אזור נוסף שכדאי לבקר זה 

 לור. ! על רחוב ב5$טוב ובזול! תפריט האוכל ב

 תחבורה

תעשו חופשי -, כמה טיפים שתחסכו כסף מההתחלה: 3$תחבורה מאוד נוחה, נסיעה אחת עולה 

 -ו TTC, street carדולר קנדי( זה כולל את כל האוטובוסים של  108חודשי לסטודנטים )

subway מאוד נוח ומשתלם. אם אין כרטיס לקנות טוקנים זול יותר מכרטיס וגם חוסך את .

ה שחייבים שיהיה את הסכום המדוייק לנסיעה. סופשי שבוע וחגים אפשר לקנות חופשי העובד

דולר לזוג. נסיעה כוללת גם מעבר בין אוטובוס לסאבווי ולרכבת קלה. )אם משלמים  11יומי ב

 ב'טוקן' צריך לקחת כרטיס מעבר בסאבואי שתוכלו להמשיך את הנסיעה ללא עלות נוספת(.

 טיולים

ה עם מגוון טיולים ולכן גם טיילנו הרבה, אפרט על חלקם המובחר: יעדים יותר קנדה זו מדינ

: העיר העתיקה שלה מאוד יפה ושווה Quebec –רחוקים )מומלץ לנסוע עד סוף ספטמבר( 

עיר חצי אירופאית חצי קנדית, הרבה מסיבות וממש יפה, מאוד מומלץ. אזור  -Montrealביקור. 

עיר הבירה של קנדה, כל המבנים של  -montreblant. Ottawaהוא  לטיולים נוסף במדינת קיובק

 -Algonquin provincial parkהשילטון, נהרות שעוברים בתוך העיר ואזור השוק מאוד נחמד. 

וחצי שעות נסיעה מטורונטו הרבה טיולי יום מאוד יפים, מומלץ מאוד גם  3שמורת טבע ענקית 
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ל העצים משנים את צבעם. עוד טיולי יום קרובים בתקופת השלכת אזור אמצע אוקטובר שכ

 forks of credits* rugh parkדיונות אדומות * -badlandsיחסית לטורונטו )כשעה נסיעה(: *

*Webster falls ,בנוסף כמובן .Niagra falls  ,ומשם כדאי להוסיף לטיול עיירה מיוחדת ויפה

 .niagra on the lakeדק' נסיעה  10במרחק 

 גשופינ

קחו בחשבון שהמיסים אינם כלולים במחיר הנקוב על התוויות, ולכן תיווכחו לגלות בקופה 

מס! מעצבן אבל מתרגלים...לכן על כל קנייה כדאי לשאול אם יש הנחת  13%תוספת של 

ואפשר   SPCדולר שנקרא  $5סטודנט, וברוב המקומות יש. ניתן להוציא כרטיס הנחות בעלות 

מחוץ לטורונטו יש שני אאוטלטים אחד  -Out letכל חנויות הבגדים. להנפיק אותו כמעט ב

Toronto premum outlet  ,דק' נסיעה מטורונטו. השני זה ליד  40, זה האאוט לט הכי חדש

, יש שם דוכן שנותן צמידי הנחות לסטודנטים outlet collection at Niagara –מפלי הניאגרה 

 ברוב החנויות שם. 15%בערך 

, בדאוןטאון רוב השנה מחירים דיי יקרים, מומלץ רק eaton centerים בעיר: המרכזי זה בקניונ

למי  boxing dayוהכי משתלם זה ב thanksgiving, black firdayלקנות בסיילים הגדולים, 

אחרי יום אחרי כריסטמס. בין הדאון טאון לאוניבריסיטה יש  26.12שעוד ישאר בטורונטו זה ב

זה קניון יחסית יקר ומתי שיש סיילים אז יותר כדאי ללכת. חוץ מזה תמיד כדאי את יורקדייל ש

 לנצל את זה שאתם בקנדה ולעשות הזמנות מהאינטרנט בזול.

בנוסף גילינו את הגרופון של טורונטו, שדרכו אפשר להשיג הרבה מאוד הנחות למסעדות, חדר 

 כושר, הצגות ואטרקציות נוספות בעיר. 

Winners –  רשת( חנויות גדולות כמוtj-max  קצת יותר יקר, אבל מי שחובב מותגים )בארה"ב

 אפשר להשיג במחירים מאוד משתלמים. 

 עבודה

אני בתור סטודנט לא עבדתי אבל אם מאוד רוצים זה אפשרי. אופציות לדוג': מסעדות 

וק פעילה ישראליות, עגלות, בייביסיטר )יש קהילה ישראלית גדולה ותומכת עם קבוצת פייסב

 "ישראלים בטורונטו"(. –

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס

אווירה בדאון טאון מאוד מהנה, מצד אחד עיר גדולה ויפה עם איכות חיים גבוהה והרבה 

אופציות בילוי ומצד שני שקטה ונוחה. יש אווירה מאוד מגובשת אצל החילופי סטודנטים 

טה אבל גם עם סטודנטים שלומדים איתך שכמובן זה יותר נוח למי שגר במעונות ליד האוניברסי

 בשיעור מהחילופים יש אחלה חבר'ה.

קשר עם 

הפקולטה/ 

תמיכה 

אדמינסטרטי

 בית

הקשר ברובו הוא באמצעות המייל של האוניברסיטה אז חשוב להתעדכן במיילים ששולחים 

 שם.

המלצות על 

 קורסים

ים לקחת כי יש מגוון גדול פינה חשובה מאוד: אחת ההחלטות היותר חשובות זה איזה קורס

זה  -Lawyer as Negotiatorוהאופי של הקורסים מאוד שונה. אני מאוד ממליץ על הקורס 

קורס מאוד מיוחד שאין דומה לו בארץ. זה קורס שקורה בערב מכיוון שבאים ללמד אותו 

ס מדריכים שעושים בפרקטיקה חבר'ה יחסית צעירים עם הרבה ניסיון פרקטי במו"מ. יש יח
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דק' של ניהול מו"מ עם הצד  45-שזה מדהים, כל שבוע עושים סימולציה של כ 10ל 1חניכה של 

השני כדי להגיע להסכם. מאוד משפר את הדיבור ואותי מאוד עניין. יש הרבה משימות במהלך 

יש שני קורסים אני לקחתי עם אד  -Business Associationהסמסטר אבל שווה כל השקעה. 

רצה מעולה, בחור יהודי ומצחיק שעדיין אחד העו"ד המובילים בטורונטו בדיני וויצ'ר שהוא מ

תאגידים. אד משתדל לתת פרספקטיבה של פרקטיקה לדיני תאגידים ומספר על מלא עסקאות 

מטורפות של מיליארדים שהוא עשה. בנוסף, סוף המסמסטר הוא לוקח את כל הכיתה לערב 

אב בדאוןטאון )לא לפספס(. הקורס השלישי שלקחתי מושקע של ארוחת ערב וחשבון פתוח בפ

שהדעות חלוקות לגביו מצד אחד הנושא יחסית מעניין ויש יתרון ללמוד  Conflict of lawsהיה 

שגיב  –אותו בקנדה כי הנושא מאוד מפותח בגלל כל הפרובינציות שם אבל היה לנו מרצה נוראי 

 מצוא קורס אחר.פרי אז הם הוא מלמד גם שנה הבאה הייתי מנסה ל

מבנה ואופי 

הלימודים, 

דרישות 

 אקדמיות

 חלק מהקורסים זה רק מבחן סופי וחלק מהקורסים זה רק להגיש עבודה.

 ומעלה(  Dבכל מקרה צריך רק לעבור )

מתקני 

 הקמפוס
 המבנה של הפקולטה ממש מרשים ויפה.

קהילה 

 יהודית

מתקנים ואופציות לאכול במקומות  הקהילה מאוד תומכת ומאוד דומיננטית בעיר. יש הרבה

כשרים )למי שזה חשוב( ודרך הקהילה אפשר גם להיעזר במציאת עבודה ואפילו להתארח אצל 

 "משפחות מאמצות ישראלים" לראש השנה )אותנו הזמינה משפחה דרך הפייסבוק(.

הערות כלליות 

על תרבות 

 המקום

מובנת(, הרבה מהגרים ולכן לא מדינה מאוד מתקדמת, דוברת אנגלית )בלי מבטא ומאוד 

 מרגישים זרים במיוחד. יש הרבה אמון באנשים.

ציוד שחשוב 

 לקחת
 מעיל ממש חם, נעליים מתאימות לחורף )אפשר גם לקנות הכל פה כמובן(

 הערות כלליות
פעמים בשבוע ועבדה  ilac 4בת זוגתי הצטרפה אליי לכל התקופה, היא עשתה קורס באנגלית ב

 ובבייביסיטר. למי שיש שאלות נוספות בנושא מוזמן לפנות אליי. בתור מאפרת 

 סיכום
חוויה אדירה גם מהעיר וגם הסביבה שלה, יש מלא מה לעשות וגם הלימודים היו ברמה גבוהה 

 ומאוד מעניינים. 

פרטי 

הסטודנט 

 הממליץ

 .2014עומר סלבין, שנה ג' סמסטר ראשון, ספטמבר 

 omerslavin@gmail.comפרטים נוספים: 
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  אונטריו, קנדה

 (U of Tאוניברסיטת טורונטו )

 

כמה מילים על 

 המוסד

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת טורונטו הינו מוסד ותיק המתמחה במשפט פרטי, משפט 

בינ"ל ודיני תאגידים. הלימודים מתבצעים יחד עם הסטודנטים הקנדים וניתן לבחור את כל 

 נטים בחילופים ומתחברים בעיקר לסטודנטים המקומיים.הקורסים, אין כמעט סטוד

 (labour dayאלא אם יש  1.9תחילת הסמסטר מתבצעת בתחילת ספטמבר ) תאריכים חשובים

 סיום השיעורים באזור השבוע הראשון של דצמבר, ולאחר מכן שבועיים מבחנים.

 סמסטר.שבועות לסיום ה 3-המתקיים כ reading weekקיים שבוע חופש המכונה 

 ימי חופש כלל פקולטיים בראש השנה, יום כיפור, חג ההודיה.

טורונטו זה מקום די קר, בספטמבר עוד נעים יחסית אבל ככל שחולף הזמן מזג האוויר מתקרר  מזג אויר

 משמעותית ויורד מתחת לאפס כבר באמצע נובמבר.

מסמכים 

 ואישורים 

בכדי להירשם ללימודים יש להעביר גיליון  לא צריך אישורים מיוחדים בכדי ללמוד בקנדה,

 ציונים וקורות חיים.

נחמד לטיולים ועוזר לקונקשנים  -בגלל הקרבה לארה"ב מומלץ להוציא מראש ויזה לארה"ב

 אם ממשיכים לטייל.

 .טופל(אין דרישות קבלה מיוחדות )אין צורך ב דרישות קבלה 

 לחודש. 56$Cטה על סך יש חובה לרכוש ביטוח בריאות מהאוניברסי בריאות

למי שממשיך לטייל לאחר מכן מומלץ להצטייד מראש באישור מחברת ביטוח ישראלית 

 לביטוח לאחר מכן.

 4-מציאת דירה באחריות הסטודנטים. באופן כללי קשה מאוד למצוא שכירות לתקופה של כ סידורי מגורים

 חודשים בלבד וללא ערבות/ביטחונות אחרים.

 לחודש. 800-1200$Cה כשכירות דירה עול

, תנסו למצוא דירה במרחק סביר מהפקולטה Annexאו ב  Downtownכדאי למצוא דירה ב 

 )יש תחנת סאבווי ממש בפקולטה(.

 קנדה עיר מודרנית, אין בעיות מיוחדות של אוכל. אוכל

ת נוספות כגון טיולים, . לכאן תוסיפו עלויו1500$-ללא טיולים מיוחדים עלות חודשים תהיה כ המלצות תקציביות

 קניות מיוחדות וכו'.

, קיימים פאבים רבים המפוזרים king & Adelaide streetsאיזור הבילויים בטורונטו נמצא ב  בילויים

 בכל העיר.

. ניתן 3$-בעיר קיימת מערכת רכבת תחתית וסטריט קאר )אוטובוס חשמלי(. עלות נסיעה כ תחבורה

 ם במרחק הליכה מהפקולטה אין צורך(.להוציא כרטיס חודשי )אם גרי
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ניתן לצאת לטיולים בניו יורק, בוסטון, שיקגו, מונטריאול, קינגסטון ואלף האיים, אלגונקווין  טיולים

 עד תחילת אוקטובר( -פארק )פארק טבע יפה מאוד

 יש הכל שופינג

 לא ניתן לעבוד עבודה

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס

לצאת לפאבים בשעה מוקדמת יחסית, מסיבות קצת מאוחר  האווירה בעיר טובה מאוד, נהוג

 יותר. זאת עיר גדולה, יש הכל מהכל.

מהסטודנטים ויוצר  40-60%-מדי שבוע כל יום חמישי מתקיים ערב פקולטה שמגיעים אליו כ

 הזדמנות טובה להכיר את כולם.

קשר עם 

הפקולטה/ תמיכה 

 אדמיניסטרטיבית

 לפקולטה עצמה קצת פחות אכפת מהסטודנטים בחילופים. המרצים מקסימים ומאוד זמינים.

המלצות על 

 קורסים
Securities regulation- Prof Anita Anand 

מבנה ואופי 

הלימודים, 

 דרישות אקדמיות

הלימודים ברמה גבוהה, אין התקלות של מרצים על שאלות אבל הסטודנטים מגיעים לכל 

 השיעורים וגם קוראים את החומר.

 חדרי כושר זמינים לסטודנטים )ללא עלות מצידנו(. 3קיימים  הקמפוסמתקני 

איש(, במיוחד בפקולטה יש  300,000-קיימת בטורונטו קהילה יהודית גדולה מאוד )כ קהילה יהודית

סטודנטים יהודים רבים )הפקולטה אפילו סגורה בחגים יהודים(. באוניברסיטה קיים בית 

 בר.חב"ד ומרכז הילל זמינים לכל ד

הערות כלליות על 

 תרבות המקום

 מי שמעוניין לחוות עיר גדולה עם אווירה טובה ופקולטה ברמה גבוהה זה מקום מתאים מאוד.

הלימודים הם על הדין הספציפי של מחוז אונטריו )בקנדה(, כך שמבחינת עקרונות משפטיים 

שימושי )למעט בחירת זה עוזר ונותן ידע רב אבל כחוק עצמו סביר להניח שיהיה קצת פחות 

 קורסים כגון משפט בינ"ל וכו'(.

 , אחראית על החילופים בפקולטה, בפועל לא מועילה במיוחד.Sara-Marni Hubbard אנשי קשר

 ציוד חורף ציוד שחשוב לקחת

פרטי הסטודנט 

 הממליץ
 050l.comshemer@gmai ,-7700202גל שמר, שנה ד, 

 

 

 

 

 

mailto:shemer@gmail.com#_blank
mailto:shemer@gmail.com#_blank
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 קינגסטון, אונטריו, קנדה

 אוניברסיטת קווינס

 

כמה מילים על 

 המוסד

אוניברסיטה מקסימה אשר סביבה בנוייה העיר קינגסטון המודרנית. האוניברסיטה בגודל של 

סטודנטים( ובעלת פקולטות שונות. נחשבת לאוניברסיטה טובה  30,000אוניברסיטת תל אביב )

 הפקולטה למשפטים גם נחשבת טובה.  –בקנדה  מאוד

 מזג אויר

מעלות, כדאי להביא בגדי קיץ. תזכרו שבקנדה בדר"כ אין מזגנים, מה  30חם. היה  –ספטמבר 

 שהופך את ספטמבר לחודש נוראי מבחינת חום.

 ג'קט קל( \נעים )ברמת החולצה ארוכה  –אוקטובר 

 מעלות(. 10)סביב  תתחילו להוציא את הציוד מהארון –נובמבר 

תוציאו את הציוד הכבד מהארון )פק"ל של נעליים חמות וחסינות מים, מעיל טוב  –דצמבר 

 מאוד שכנראה תצטרכו לקנות כאן או באירופה, כפפות, צעיף כובע וכ'...(

לא כדאי להישאר בקנדה. במיוחד לא במזרח. הטמפרטורות מגיעות עד למינוס  –ינואר והלאה 

 ארבעים )!!(.

 תאריכים חשובים

תחילת הסמסטר. כל החגים  – 8.9לייבור דיי )יום חופש(,  – 5.9תחילת אוריינטציה,  – 1.9

שהוא בתאריך שונה מהתאריך  –הנוצרים הם ימי חופש ברמה לאומית )טנקסגיבינג 

האמריקאי, כריסמס וכ'..(. כמובן שיש את התאריכים של זמני ההגשה ותקופת שינויים שחשוב 

 ב.לעקו

מסמכים 

 ואישורים

לא צריך מבחן טופל. אני סיפקתי קו"ח, דוגמא למאמר שכתבתי  -אפליקיישן לאוניברסיטה 

באנגלית, גיליון ציונים באנגלית. חשוב לשים לב שבאפלייקישן אתם מגישים מועמדות 

 מאי( משום שזה שונה מתל אביב. –ינואר( או לסמסטר חורף )ינואר  –)ספטמבר  fallלסמסטר 

בין תל אביב לקווינס יש הסכם הכולל שני סטודנטים לחילופים, כאשר לא עושים בעיות בקבלה 

 ונדיר שסטודנטים לא מתקבלים )כדברי סגנית הדיקאן(.

בדר"כ ישראלים לא צריכים ויזה לקנדה, אבל אם רוצים לעבוד או להישאר יותר זמן  –ויזה 

הקנדית בתל אביב ליד יד אליהו ולהגיש את כל לאחר מכן כן צריך ויזה. צריך ללכת לשגרירות 

המסמכים, אחרי כמה ימים שולחים לכם מכתב אישור במייל על קבלת ויזה. לא מחתימים 

 לכם כלום בדרכון שכן את כל תהליך האימיגריישן עוברים כשמגיעים לקנדה.

(, היעדר בחשבונכם )באנגלית ₪ 30,000אישור מהבנק על קיומו של סכום של  –לויזה צריך 

רישום פלילי )מבקשים דרך האינטרנט והמשטרה כבר שולחת לשגרירות(, מכתב קבלה 

מהאוניברסיטה וכ'.. אפשר להתעדכן דרך האתר של משרד ההגירה הקנדי אשר מאוד ידידותי 
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 למשתמש.

לאחר ביקורת הדרכונים אתם הולכים לאימיגריישן, שם יש ליין מיוחד  –בנחיתה בקנדה 

חפשו אותו! אחרת תעמדו שעות(. שם תתחילו להיתקל בנחמדות הקנדית. לסטודנטים )

תצטרכו להציג את המכתב שקיבלתם במייל לקצין והוא יוציא לכם מכתב מיוחד אשר הוא 

" אחרת זה יעשה לכם Not Authorized to workהויזה שלכם. שימו לב שבויזה לא כתוב "

. לי זה היה כתוב וזה עשה לי המון בעיות, Social Insurance Number (SIN)בעיה בעת קבלת ה

 אבל לגמרי אפשרי לפתור את הבעיה.

 אנא בידקו מול השגרירות. –קנדה שינתה את חוקי הכניסה למדינה וההגירה שלה  –*עדכון 

 לא משהו מיוחד. דרישות קבלה

 הגעתכם.שחייבים לעשות עד תום החודש הראשון ל 218$יש ביטוח אוניברסיטאי ע"ס  בריאות

 סידורי מגורים

מוטל. ישנם  \מומלץ להגיע כמה ימים לפני סוף אוגוסט כדי לחפש דירה ובנתיים לישון במלון 

חפשו בבוקינג לפי הסטנדרטים שלכם. בזמן הזה חפשו  –המון מלונות ומוטלים בקינגסטון 

 מהארץ. אחרי חדר כרצונכם. הסבירות שתמצאו היא מאוד גבוהה ואין מה להילחץ ולהזמין

 לא מומלץ. יקר ומלא ילדודס. –יש שפע מעונות 

שווה לבדוק איתן  –מקינגסטון  90%ישנן המון חברות נדל"ן בקינגסטון אשר מנהלות בערך 

שווה אם הולכים על חדר שאינו מרוהט.  –כשמגיעים. חלקן גם נותנות שירותי השכרת ריהוט 

וכרים לסטודנטים בזול ואפשר בקלות כמו כן ישנה קבוצה בתוך קווינס של סטודנטים המ

 לרהט את החדר כרצונך במחיר שפוי.

לחודש(. כמו כן תכינו עוד  750$בקנדה נהוג לשלם חודש ראשון וחודש אחרון כמקדמה )ממוצע 

 להוצאות שונות לבית בתחילת הדרך. 1,000$

שמל ומים )אין לאדם וזה כולל ח 50$בדר"כ בממוצע של  – Utilitiesל"חשבונות" קוראים כאן 

ארנונה וכ'..(. אינטרנט ותקשורת כאן מאוד יקרים ותלוי בעם כמה אנשים אתם חולקים את 

 החשבון.

רצוי לגור באיזור הדאוןטאון )רחוב פרינסס( שכן הוא גם קרוב מרחק הליכה לאוניברסיטה, 

 וגם קרוב לכל החנויות וכל האקשן בקינגסטון. 

לאוניברסיטה שכן הוא מלא בסטודנטים אנדרגראד צעירים  לא כדאי לגור באיזור הקרוב יותר

 שרק מתחילים לגלות את האלכוהול והחופש....... 

 אוכל

תרבות צפון אמריקאית במיטבה. לי היה מאוד קשה עם האוכל )זה מה שקורה כשהמסעדה 

ם הכי טובה זה פיצה פיצה(. יש שפע של סופרים ואפשר למצוא הכל )אפילו טחינה( אם מחפשי

נכון. המחייה פה יקרה יחסית )מחירי הסופר כמו בתל אביב( וצריך לדעת מה לקנות שכן יש 

דברים שנראים אחלה אבל בפועל חסרי טעם... )מרוב הקור בקנדה לא ניתן לגדל שום דבר והכל 

 מה שלדוגמא מקלקל את הטעם לפירות וירקות(. –מיובא 

. אין סופר כשר ולדעתי גם אין מסעדה כשרה יש מלא מסעדות, המון מזון מהיר באוניברסיטה

 דברים כשרים מביאים מטורונטו. –

ולכן תבואו מוכנים עם התבלינים שלכם מהבית אם אתם יודעים  –אני אהבתי לבשל בבית 

 שאתם הולכים לבשל.... 
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 ם.רק למחייה בקינגסטון, טיסות, ויזה וכ'... ולטיולים כרצונכ ₪ 30,000סביב  המלצות תקציביות

 בילויים
הרוב נמצא על רחוב פרינסס. קינגסטון היא גם העיר של  –קינגסטון שופעת מועדונים וברים 

 "אלף האיים" ולכן בקיץ גם מלאה בתיירים. שווה ללכת ולראות ולטייל. 

 תחבורה

ככה זול יותר )וזה תקף להכל(. אני ממליצה לטוס  –ככל שמזמינים מוקדם יותר  –בקנדה 

זה מונע התעסקות  –מקומות(  20לקחת טיסת המשך לקינגסטון )מטוס פיצי בעל לטורונטו ו

עם כל המזוודות והמעבר מהשדה לתחנת יוניון, וגם האופצייה הזולה כשמזמינים את כרטיסי 

 (.50$הטיסה )בדר"כ זו תוספת של סביב 

להזמין  דאגו –רכבת  \אם אתם קלסטרופובים או לא אוהבים לטוס ורוצים לקחת אוטובוס 

מראש. כשאני הגעתי לטורונטו, ולא ידעתי את זה, נאלצתי לשלם פי שתיים ממחיר רגיל רק 

מאוד נחמד, אבל גם מערכת מאוד  –בגלל ששילמתי על המקום. ישנן רכבות לקינגסטון 

 . viarail.caקמ"ש(. להזמין דרך:  100מיושנת, שלא רצה בתדירות גבוהה ומאוד איטית )

י לא נסעתי באוטובוסים אז לא יודעת להזמין. אני כן יודעת שיש את חברת אנ –אוטובוסים 

מגה באס שרצה בכל קנדה, וכן יש אוטובוסים שרצים בין האוניברסיטה לשדה של טורנטו 

 (.tricolor outlet bus)חפשו מידע בגוגל: 

יים יד אוטובוסים חינם לסטודנטים בהצגת כרטיס סטודנט. שווה לקנות אופנ –בתוך העיר 

 זה מאוד מקובל וגם על הדרך עושים קצת ספורט. –שנייה 

 טיולים

הליפקס )נובה סקושה(, קוויבקס סיטי,  –כל צפון אמריקה. בקנדה )ממזרח למערב( 

מונטריאול, טורונטו , ססקטון )לא הייתי, אבל זה האיזור של הרי הרוקי(, ונקובר )העיר הכי 

 ימים שלמים לחוויה רצינית ביותר(. להכין חמישה –יפה שהייתי בה בחיי 

 שיקגו, בוסטון, ניו יורק וכ'... –יש המון ערים גדולות קרובות  –בארה"ב 

ממליצה על כרטיסי טיסה דרך אייר קנדה )שוב, כמה שיותר מוקדם(,  –אם נוסעים לבד 

 ווסטג'ט או פורטר.

חברת ההשכרה ממליצה להזמין רכב דרך  –אם נוסעים כמה חברה וזה במרחק נהיגה 

 . 25גם לחבר'ה צעירים מ –"אנטרפרייז" 

 שופינג

יש המון ויש גם בזול. יש את האאוטלט )קינג'ס קרוסינג( במרחק אוטובוס מהדאון טאון ויש 

( עם כל המותגים הגדולים והשווים. גם רחוב פרינסס מתדהר בחנויות Cat Centerאת הקניון )

 ורבן אאוטפיטרס וכ'...רבות בינן ג'אמפ פלוס )אפל(, גאפ, א

 kahanat@queensu.caלרוב פרופ' כהנא מציע עבודה לסטודנטים ישראלים.  עבודה

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס

אווירה צעירה, כיפית, סטודנטיאלית בכל העיר ובכל הקמפוס. כולם מאוד גאים באוניברסיטה 

מליגות ספורט  –וד מפותחת. יש המון מועדונים לכל דבר וכל עניין ויש תרבות קולג' מא

לחובבנים, דרך ליגות ספורט מקצועיות ועד למועדוני דת וחברה. מאוד מומלץ לקחת חלק. אני 

וזה ממש לא היה ארגון חובבני! עד לרמת המדים...  –לקחתי חלק בליגת החובבנים בכדורגל 

וגם אם לא יודעים לשחק ניתן להצטרף  –למשפטים  כמו כן ישנה קבוצת רוגבי לפקולטה

 ומלמדים אותך הכל מאפס. ממליצה בחום.

קשר עם 

הפקולטה/ תמיכה 

  jane.emrich@queensu.ca -סגנית דיקאן  –ג'יין 

  somersn@queensu.ca -מנהלת התוכנית האקדמית  –ננסי 

mailto:kahanat@queensu.ca
mailto:jane.emrich@queensu.ca
mailto:somersn@queensu.ca
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 Helen -אחראית לשוויון בין הסטודנטים )בין היתר מתן הקלות לסטודנטים זרים(  –הלן  אדמינסטרטיבית

helen.connop@queensu.caConnop   

  patti.evans@queensu.caPatti Evans -אחראית מבחנים  –פאטי 

המלצות על 

 קורסים

International criminal law / Robinson –  .סמינר. ניתן לכתוב בסוף או בחינה או סמינר

רובינסון הוא המרצה שנתן לי את ההשראה הכי גדולה בתואר. מרצה בחסד, פרו סטודנטיאלי, 

כל קורס במשפט בינלאומי מלא בסטודנטים לחילופים וקל  –כמו כן  שיעורים מאוד מעניינים.

 להכיר חברים כך.

Advanced Constitutional law / Kahana –  סמינר. משפט חוקתי קנדי. ניתן לכתוב בסוף או

שעות. דורש העמקה במשפט קנדי יותר. כהנא עושה הרבה מאמצים  8סמינר או מבחן בית של 

סטודנטים בינלאומיים בכך שהוא משלב דברי הסבר בזמן ההרצאה להנגיש את זה יותר ל

 באופן נוח מאוד.

Legal Ethics / Cockfield –  קוקפילד נחשב למרצה טוב )לא הייתי בשיעורים כל כך אז לא

 50לכן הכיתה היא יחסית גדולה ) –יכולה להעיד( ונושא הוא נושא חובה לכל סטודנט 

 מבחן. 100%סטודנטים( ו

ואופי  מבנה

הלימודים, 

 דרישות אקדמיות

לא ממליצה. אני לקחתי חלק והרגשתי תלושה לגמרי מכולם. מערבבים אותך  –אוריינטציה 

יחד עם סטודנטים שנה א' ויש קייטנה של שבוע הכוללת יום ספורט וערבי סרט ופיצה. 

 לשיקולכם.

ם קורסים לעצמם. לכל שנה א' בנויה לסטודנטים ובשנים ב' וג' הם בוחרי –לימודים עצמם 

הסטודנטים זה תואר לפחות שני שהם עושים שכן משפטים זה גראד סקול, ולכן באים מוכנים 

נפשית לכל מה שהולך. הם משקיעים הרבה בהכנה לשיעורים ובהגעה אליהם. גם השיח הוא 

 ברמה גבוהה.

 100$והה )סביב נ"ז. נהוג לקנות פה ספרי קורס לכל קורס וזו עלות דיי גב 3כל קורס הוא 

 כדאי לחכות ולקנות בזול. –לקורס(. באיזשהו שלב ישנה מכירת ספרים יד שנייה בפקולטה 

 מתקני הקמפוס

רוגבי, מגרש כדורסל, מרכז לסטודנטים בינלאומיים  \מגרשי כדורגל  3קומות,  5חדר כושר בעל 

ות. מספרה, חנות עם ייעוץ והכוונה, מרכז הסעדה ענקי, סטארבקס ובתי קפה. ספריות רב

 חנויות מרצ'נדייז, ברים ועוד...  3ספרים עם מרצ'נדייז של האוניברסיטה, עוד 

 קהילה יהודית

 באופן כללי יש המון יהודים בקינגסטון, ובערך שליש מבית הספר למשפטים הם יהודים. 

י כל יש בית חב"ד מהמם!! אני לא מחשיבה את עצמי קרובה לדת ומצאתי את עצמ - בית חב"ד

שישי פוקדת את בית חב"ד לארוחת שבת. הרב והרבנית מקסימים ומחבקים. דואגים לך לחגים 

 סטודנטים ועד חנוכייה לחנוכה. 400מערב ראש השנה בנוכחות  –

ארגון שעוסק ביהדות התפוצות הכולל שליחה של הסוכנות מישראל. הם עובדים המון  – הילל

 שלהם בקמפוס. בשיתוף עם חב"ד ומרגישים את הנוכחות

ארגון הסברה פרו ישראלי אשר מקיים מפגשים הנוגעים בישראל לכל  – ישראל און קמפוס

 אחלה חבר'ה. –המעוניין 

 רק מטורונטו... – אוכל כשר

מגבות, מצעים, שמיכה, כרית )אפשר לקנות הכל כאן אבל קחו בחשבון שזה עולה דיי הרבה ציוד שחשוב 

mailto:helen.connop@queensu.ca
mailto:patti.evans@queensu.ca
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גם בגדי קיץ, תבלינים מהארץ )אם מבשלים(, תרופות אישיות, נעלים כסף(, גם בגדי חורף ו לקחת

 טובות ומעיל טוב )אפשרי לקנות כאן(, ממירי שקעים )שקע אמריקאי(.

פרטי הסטודנט 

 הממליץ
 levy@hotmail.com-barבר לוי, שנה ד', 

mailto:bar-levy@hotmail.com


 

66 
 

 
 מונטריאול, קנדה

 קגילאוניברסיטת מ

 

כמה מילים על 

 המוסד

 2אוניברסיטת מקגיל היא אחת האוניברסיטאות הוותיקות בקנדה ובאופן קבוע היא אחת מ

האוניברסיטאות הקנדיות המובילות )יחד עם אונ' טורונטו( בדירוגים הבינ"ל. בתור 

אוניברסיטה דוברת אנגלית בעיר שרובה דוברת צרפתית מדובר במוסד מאוד קוסמופוליטי 

מכלל הסטודנטים. חוץ מזה, במקגיל הומצא משחק  25%הסטודנטים הזרים בו מהווים ש

 .1875ההוקי בשנת 

 תאריכים חשובים

שבועות עד תחילת דצמבר  14הסמסטר מתחיל ביום שלישי הראשון של חודש ספטמבר, נמשך 

חילת ובסופו יש תקופת מבחנים של שבוע וחצי עד כשבוע לפני חג המולד. השבוע שלפני ת

שהוא מעין שבוע אוריינטציה שמשולב עם הרבה משימות  Froshהלימודים הוא שבוע ה

  מומלץ מאוד. -קבוצתיות, מסיבות ואלכוהול

 מזג אויר
בספטמבר עדיין קיצי ומהר מאוד מתקרר, החל מאמצע נובמבר מתחיל לרדת שלג 

 (. 15-)-ל 0והטמפרטורות נעות בין 

 מסמכים ואישורים

חודשים. אם ברצונכם  6-אין צורך בויזה מיוחדת ואפשר להיכנס עם ויזת תייר ל לסמסטר אחד

לעבוד תוך כדי הלימודים צריך להוציא ויזה מיוחדת בשגרירות קנדה בישראל. בתהליך הקבלה 

 לחילופים יש צורך לספק גיליון ציונים רשמי באנגלית ומכתב המלצה מהפקולטה שלנו.

 דרישות קבלה

ן טופל ומספיק אישור של הפקולטה שלנו על רמת אנגלית מספיקה. בנוסף אין צורך במבח

למסמכים מהפקולטה צריך לספק גם קו"ח באנגלית ומכתב מוטיבציה שמסביר מדוע ברצונכם 

 ללמוד בפקולטה.

 בריאות
דולר  280יש חובה לרכוש ביטוח בריאות שמספקת האוניברסיטה לתלמידים זרים שעולה כ

 .31/12עד ה 1/9קנדי ומכסה מה

 סידורי מגורים

קיימת אופציה של מעונות אבל היא יקרה ולא מומלצת. מעבר לאזור מרכז העיר בו ממוקמת 

שהוא אזור מומלץ מאוד עם המון  Plateauהאוניברסיטה המון סטודנטים מתמקמים באזור ה

 500-700מקומות בילוי ומסעדות ומחירים נוחים יחסית. ניתן למצוא חדר בדירת שותפים ב

 דולר קנדי.

 אוכל

 Stיש מכל הסוגים באזור שסובב את האוניברסיטה והמון מסעדות מומלצות בסביבות רחוב 

Laurent שהוא הרחוב הראשי. תושבי מונטריאול גאים מאוד במאכל המקומי שלהם- poutine- 

 מומלץ לנסות. 

 המלצות תקציביות
קנדי לחודש.  2000$שר להתקיים בנוחות עם תלוי בכמויות הטיולים והשופינג שתעשו אבל אפ

 הדולר הקנדי מעט חלש יותר מהאמריקאי מה שעובד לטובתנו.

וברחובות הצדדיים שלו שם אפשר למצוא  St Laurentרוב הבילויים מתרכזים באזור רחוב  בילויים
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 כמות בלתי נגמרת של מועדונים וברים. אזור מרכז העיר מתאפיין יותר בפאבים. בתחילת

הסמסטר כשמזג האוויר עדיין נעים בכל יום ראשון בצהריים יש מסיבת רחוב ענקית בפארק 

 Tam Tamsרויאל שנקראת -המון

 תחבורה
אבל למי שגר קרוב לאוניברסיטה  180$ניתן לקנות כרטיס סמסטריאלי לאוטובוסים ולמטרו ב

 .3$אין בו כ"כ צורך. כרטיס לנסיעה בודדת עולה 

 טיולים

ר מומלץ ללכת לנמל הישן שהוא האזור העתיק של מונטריאול ולתצפית שבראש הר בתוך העי

רויאל ולפארק שמסביב להר באופן כללי. מסביב לעיר יש במרחק נסיעה קצר המון -המון

 הוא המפורסם שבהם. mount tremblantאגמים, אזורים כפריים יפים ואתרי סקי בחורף. ה

 שופינג

העיר מכיל את כל המותגים אבל יחסית יקר. ישנם כמה מרכזי במרכז  St Catherineרחוב 

. קניות יותר גדולות מומלץ לשמור לביקור Lavalקניות גדולים בפרברים, הגדול שבהם הוא ב

 בארה"ב.

 יש צורך בויזה מיוחדת, אני לא עבדתי. עבודה

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס

יחסית אירופאית באופי ומאוד השילוב בין דוברי הצרפתית לדוברי האנגלית יוצר עיר 

אוניברסיטאות דוברות  2קוסמופוליטית. מלבד מקגיל יש עוד אוניברסיטה דוברת אנגלית ו

צרפתית לכן העיר מאוד סטודנטיאלית ותמצאו המון אירועים במיוחד לתלמידי חילופים. 

האוירה בקמפוס משתנה בהתאם לתקופה בסמסטר, הקנדים לוקחים את המבחנים מאוד 

צינות ובשאר הפקולטות יש גם מבחני אמצע אז יש תקופות יותר רגועות מבחינת בילויים בר

 אבל תמיד אפשר למצוא מה לעשות.

קשר עם הפקולטה/ 

תמיכה 

 אדמינסטרטיבית

יש יועצת שאחראית על תלמידי החילופים ונותנת ליווי ראשוני בתחילת הסמסטר. מעבר לכך 

 הצוות נחמד מאוד ושמח לעזור.

 לצות על קורסיםהמ

החיסרון בעיניי הוא שתלמידי החילופים נרשמים אחרונים לקורסים ולכן המבחר מצומצם 

יחסית ועל בסיס מקום פנוי. בפקולטה פועל המכון למשפט תעופה וחלל וניתן להירשם לקורס 

אחד מהמכון )מדובר בקורסים של תואר שני(. הקורס שלקחתי היה פחות משפטי ויותר כללי 

ולם התעופה ונהניתי בו. הקורס הכי מעניין בעיניי היה הקורס על משפט סביבתי בינ"ל על ע

שמועבר בידי מרצה מעולה עם שיטות הוראה מיוחדות. הסטודנטים הקנדים נרשמים תחילה 

לכמות הקורסים המקסימלית המותרת כדי לשריין מקומות ולפני סוף שבוע הביטולים הם 

ם אם קורס מלא בתחילת הסמסטר שווה ללכת אליו בשבועיים מבטלים חלק מהקורסים לכן ג

 הראשונים כיוון שיש סיכוי טוב שיתפנו בו מקומות בשבוע הביטולים.

מבנה ואופי 

הלימודים, דרישות 

 אקדמיות

שעות רצופות וחלקם מחולקים  3נק"ז, חלקם מועברים פעם בשבוע במשך  3כל קורס שווה 

ותר גדול ממה שאנחנו רגילים אליו בארץ. בחלק מהקורסים לפעמיים בשבוע. היקף הקריאה י

יש עבודת הגשה במהלך הסמסטר ובחלק מהקורסים העבודה אופציונלית וניתן לבחור לא 

להגיש אותה ולהעביר את המשקל שלה למבחן. העבודות ארוכות הרבה יותר ממה שאנחנו 

עדיפים שאלות פתוחות של רגילים אליו בארץ ולרוב גם בעבודות וגם במבחנים המרצים מ

 כתיבת חיבור ופחות שאלות קייס.

שנה ומצד שני משופץ ומטופח. יש חדר כושר ובריכה  200הקמפוס ותיק מאוד עם בניינים בני  מתקני הקמפוס
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לכל הסמסטר. הספריות חדשות ומושקעות והספריה המרכזית  30$שניתן לעשות אליהם מנוי ב

 . 24/7פתוחה 

 קהילה יהודית

אזור האוניברסיטה יש בית חב"ד והלל )ארגון הסטודנטים היהודים(. מעבר לכך יש בעיר ב

יהודים שמרוכזת בשכונות שיחסית רחוקות ממרכז העיר. הקהילה פעילה  80,000-קהילה של כ

 וחמה מאוד ואוהבת לארח ולעזור.

הערות כלליות על 

 תרבות המקום

ל עיר גדולה דוברי הצרפתית מהווים את רוב לצד המהגרים והקוסמופוליטיות שמאפיינים כ

התושבים ונותנים את הדגש. כולם אדיבים ומנומסים מאוד אבל מצד שני יכולים להיות גם 

 מסוגרים לעיתים.

 ציוד שחשוב לקחת
בגדים חמים וציוד חורף. למי שיש מעיל כבד מומלץ להביא אותו כיוון שמעיל טוב יכול להגיע 

 מאות דולרים. אפשר להסתפק בנעליים מישראל בשביל השלג.במונטריאול למחיר של 

 הערות כלליות

או  2מקגיל זהו אחד המוסדות היחידים אליהם נוסע רק סטודנט אחד מהפקולטה שלנו ולא 

 10(. מצד שני יש בפקולטות אחרות ובאוניברסיטת קונקורדיה הסמוכה מעל ל2014יותר )נכון ל

 ת בארץ.ישראלים בחילופים מאוניברסיטאו

 סיכום

לסיכום, מונטריאול פחות מומלצת למי שמאוד רגיש לקור אבל מדובר בעיר יפה ורב תרבותית 

שתמיד אפשר למצוא בה מה לעשות. ריבוי האוניברסיטאות ותלמידי החילופים בעיר מבטיחים 

 שאף פעם לא יהיה משעמם וגם הלימודים הם חוויה. 

פרטי הסטודנט 

 הממליץ

 שנה ג'. אלי בלושבסקי,

Elibelo89@gmail.com 
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יורק-ניו  

קרדוזוביה"ס למשפטים   

 
כמה מילים על 

 המוסד
 השדרה החמישית ממש ליד יוניון סקוור. המרכז של מרכז מנהטן! 

תאריכים 

 חשובים
 יום קולומבוס, האלווין, טנקס גיוינג, כריסטמס וערב השנה החדשה!

 ניו יורק.. בין חמים לקפוא מזג אויר

מסמכים 

 ואישורים
 90-ממש קל להוציא את הויזה אבל לא לחכות לדקה ה

 בית ספר יהודי אז מוותרים לנו על טופל דרישות קבלה

 ביטוח מהארץ והכל בסדר בריאות

 לא לקחת מעונות.. להשכיר דירה )פנו אליי להמלצות( סידורי מגורים

המלצות 

 תתקציביו
K$ +-15 

 ניו יורק...... בילויים

 סאבווי תחבורה

 במהלך הסמסטר כדאי לקפוץ לבוסטון, פילדלפיה וושינגטון טיולים

 לא עבודה

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס
 קמפוס חמוד ומשפחתי מאוד!

קשר עם 

הפקולטה/ 

תמיכה 

 אדמינסטרטיבית

 עוזרים במה שצריך אבל בעיקרון אין בעיה להסתדר לבד

ת על המלצו

 קורסים
 מה שנכנס למערכת כדי ללמוד כמה שפחות ימים בשבוע )עדיף יומיים בשבוע..(

מבנה ואופי 

הלימודים, 
 אין משהו מיוחד
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 דרישות אקדמיות

 בית ספר יהודי שמחובר לחב"ד ספציפי בעיר קהילה יהודית

הערות כלליות על 

 תרבות המקום
 תרבות צריכה באופן הכי טהור שלה

ב ציוד שחשו

 לקחת
 מעיל חם

 לגור במקום הכי כיפי בעולם הערות כלליות

 אם כבר חילופי סטודנטים אז רק ניו יורק סיכום

פרטי הסטודנט 

 הממליץ

 עמוס ניטקה

 שנה ג'
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 לוס אנג'לס

- UCLA – University of California, Los Angeles 

 

כמה מילים על 

 המוסד

ה ביותר בחוף המערבי ומרכז כלכלי ותרבותי ברוכים הבאים ללוס אנג'לס, העיר הגדול

היא האוניברסיטה המובילה בלוס אנג'לס והיא גם האוניברסיטה  UCLAמהחשובים בעולם. 

המבוקשת ביותר בארה"ב. למרות שמדובר באוניברסיטה "צעירה" במונחים אמריקאים 

הקמפוס ממוקם (, היא כבר הספיקה לצבור מוניטין ולהתפרסם ברחבי העולם. 1919-)נוסדה ב

בחלק המערבי של לוס אנג'לס )האזור היוקרתי של העיר( בשכונה שנקראת ווסטווד, וגובל 

 בשכונות בל אייר, בוורלי הילס וברנטווד.

חילופי הסטודנטים ביה"ס למשפטים מתמחה בקניין רוחני, משפט מסחרי ומשפט ציבורי. 

 סטודנטים מכל העולם. 100-למעלה מ הבינלאומית, הכוללת LL.M-מצוותים לתכנית ה

 תאריכים חשובים
(, זה עשוי לפגוע 12/08-הסטודנטים הזרים מתחילים כבר באמצע אוגוסט )אנחנו התחלנו ב

 במועדי ב' בארץ. סוף תקופת המבחנים באמצע דצמבר.

 מזג אויר
אבל אין  נהיה קצת קריר לקראת סוף נובמברמושלם. קצת פחות חם מהארץ ואין לחות. 

 .גשםכמעט 

מסמכים 

 ואישורים

-(. אפשר להוציא רק לאחר שיש אישור קבלה ומסמכים מJ1ויזת חילופים רגילה לארה"ב )

UCLAבירוקרטיה נלווית של  ,. מעבר לזהUCLA  לפני ההגעה )לפתוח יוזרים, לשלוח תמונות

 .לא מסובך ואחראית החילופים גם תשלח תזכורות כל הזמן – וכו'(

 דרישות קבלה

טופס מועמדות, קו"ח, גיליונות ציונים, מכתב מהפקולטה על השיבוץ ושתי המלצות ם מגישי

אפשר להביא  יונות משתי הפקולטות, וגם המלצותאקדמיות. מי שמשלב צריך לשלוח את הגיל

(, אפשר גבוה אבל בהחלט אפשרי)ציון די  TOEFL-ב 105קיימת דרישה להוציא  .משתיהן

 תי על זה(.)דברו אי להוציא פטורלנסות 

 בריאות

לעשות  ניתן. 1600$( שעולה כמעט UC SHIPיש ביטוח חובה יקר מאוד של האוניברסיטה )

ביטוח חלופי ולהגיש בקשת פטור, אבל אנחנו לא מצאנו תכנית ישראלית שעמדה בדרישות 

 שלהם. בצמוד לאוניברסיטה יש בית חולים אם חלילה צריך משהו.

 סידורי מגורים

הכי בעייתי בנסיעה. יש מתחם מעונות מעולה של האוניברסיטה מחוץ לקמפוס כנראה החלק 

(Weyburn Terrace שהכניסה אליו בהגרלה בגלל הביקוש הגבוה. שווה להירשם אבל )

וצפונה לחדר(, או  1200$הסיכוי לעלות נמוך. אפשר לגור בווסטווד שם הדיור הוא הכי יקר )

ותר זולות. בד"כ החדרים בדירות בווסטווד גדולים לגור בשכונות מסביב לווסטווד שהן י

מאוד, כך שחלק מהסטודנטים נוהגים לחלוק בחדר כדי לחסוך עלויות. הקושי העיקרי הוא 

מומלץ שרוב בעלי הדירות בווסטווד מוכנים להשכיר רק לשנה שלמה ולא לסמסטר בודד. 

אמצע ספטמבר )רוב הסטודנטים מתחילים ללמוד רק ב למצוא סאבלט קצר להתחלה

, להגיע קצת לפני תחילת הלימודים, להסתובב ומחפשים לסבלט את הדירות שלהם לקיץ(
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 לחיפושים. ת. יש לי אתרים וקבוצות פייסבוק רלוונטיובאזור ולמצוא

 אוכל

והמבחר אינסופי. ספציפית ליד הקמפוס נמצא  זו לוס אנג'לס, אפשר למצוא כאן הכל

 ובתי קפה נחמדים, וגם מקומות של אוכל מהיר. ווסטווד וילג' שבו יש מסעדות

ס )נראה כמו שופרסל על סטרואידים( ראלפ'סניף עצום של רשת יש בווסטווד  –ניות לבית ק

ועוד כמה סניפים של רשתות יותר "נחשבות" )בריסטול פארמס,  שבו עושים את רוב הקניות,

 .ליד הקולנוע(ם )חוץ מזה יש פעם בשבוע שוק איכרי הול פודס, ספראוטס(.

 המלצות תקציביות

הביטוח , המגורים הן העלויות הכבדות .לוס אנג'לס היא אחד היעדים היקרים לחילופים

מומלץ לפתוח חשבון בנק  .במהלך הסמסטר גם בטיולים מאוד התקציב תלוי, אבל והטיסות

 .כרטיס אשראי ודביט מקומי ולהוציא

 בילויים

ברים, אז בד"כ יוצאים לסנטה מוניקה/וניס/הוליווד/ווסט  4-3בווסטווד וילג' יש  – יציאות

הוליווד, שם המבחר בלתי נגמר. מועצת הסטודנטים למשפטים מארגנת מסיבה לפחות פעם 

 בשבוע.

 וניס ביץ' וסנטה מוניקה. – חופים

מורשת ספורטיבית מפוארת, והקבוצה שלה, ה"ברואינס", מדורגת  UCLA-ל – ספורט

ס' האליפויות הלאומיות בהן זכתה. מומלץ ללכת לפחות פעם אחת ראשונה בארה"ב במ

למשחקים של הקבוצה בפוטבול )האיצטדיון נמצא מחוץ לעיר( ובכדורסל )ההיכל נמצא בתוך 

הקמפוס(. חוץ מזה, אפשר כמובן גם ללכת למשחקים של הקבוצות המפורסמות בלוס אנג'לס 

 )לייקרס, קליפרס, דודג'רס, גלקסי(.

יש הרבה מאוד ברחבי העיר לאורך הסמסטר )הופעות, מחזות זמר ואפילו  – תרבות

קונצטרים(. המקומות המפורסמים ביותר הם דיסני הול והוליווד בול.  בעיר יש גם הרבה 

 מוזיאונים מעניינים שכדאי לבקר בהם )גטי סנטר, האמר, לקמה, ברוד, מוקה(.

 תחבורה

 .ונות שמחוברות ביניהן בכבישים מהיריםית שבנויה מהרבה שכלוס אנג'לס עיר ענק

 יות:ויש בגדול שתי אפשר

, ולשכור רכב כשיוצאים לטייל. בווסטווד יש אוברלהסתובב בעיר באוטובוס או ב -

ותעריפים מוזלים לסטודנטים בתחבורה  רה ציבורית חינם של האוניברסיטהתחבו

 הציבורית ברחבי העיר.

סטר )מאוד נפוץ שם(. הדלק משמעותית לקנות רכב משומש ישן ולמכור בסוף הסמ -

 יותר זול מאשר בארץ.

)אני אישית התחלתי את הסמסטר בלי רכב, אחרי חודש קרוב שלי שגר בעיר השאיל לי את 

 המכונית שלו, כך שיצא שרוב השהות היה לי רכב(.

 טיולים

סן , 1דרך  יוסמיטי, לאס וגאס, גראנד קניון, סן פרנסיסקו, – יש המון יעדים במרחק נסיעה

ברייס קניון, , ביג בר לייק, מאמות' לייקסלונג ביץ',  סנטה ברברה, דייגו, מאליבו, לייק טאהו,

אפילו אפשר  .ועוד מקסיקו ועודאריזונה, סקויה פארק, ציון פארק, ג'ושוע טרי, עמק המוות, 

 . יש גםלנסוע לדיסנילנד, סיקס פלגס וכו'י האטרקציות יכולים לעשות סקי בדצמבר. אוהב

. שימו לב שבחלק טיולים מאורגנים של מרכז הסטודנטים הבינלאומייםפעילויות ו הרבה

מהמקומות נהיה קר ואפילו מושלג בסביבות אוקטובר )בניגוד ללוס אנג'לס...(, כדאי לתכנן 

 את הטיולים בהתאם.

, בבוורלי הילס רייבלבקר ברודיאו ד . לחובבי הז'אנר מומלץיםהעיר מלאה בחנויות מכל הסוג שופינג
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 .שהוא כנראה רחוב הקניות היקר ביותר בעולם

, אחלה מקום לקנות בגדים יפים ווסטוודדק' נסיעה מ 45נמצא בערך  קמאריו – אאוטלט

 .אמורים להיות טובים קמאזון וסיטאדללהתמחויות. גם 

 עבודה
ישורים דרך מרכז )מגבלות הוויזה(. מסדרים את כל הא מותר לדעתי לעבוד רק בתוך הקמפוס

 הסטודנטים הבינלאומיים.

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס

גאוות יחידה סביב האוניברסיטה. קיימת יריבות  הרבה הקמפוס הוא הלב של ווסטווד ויש

, אוניברסיטה פרטית שנמצאת בדאונטאון USCמיתולוגית )גם אקדמית וגם ספורטיבית( מול 

וחד ב"שבוע היריבות" לפני משחק הפוטבול לוס אנג'לס, שמורגשת לאורך כל הסמסטר ובמי

 (.USCהשנתי של הברואינס נגד "הטרויאנים" )קבוצת הספורט של 

מבחינת ביטחון אישי, כל השכונות שיוצאים אליהן נחשבות בטוחות ואין בעיה להסתובב בהן 

 בלילה.

קשר עם 

הפקולטה/ תמיכה 

 תאדמיניסטרטיבי

במיילים ארוכים עם כל הפרטים והסידורים למה אחראית החילופים )טיפאני( תציף אתכם 

. היא נחמדה ותעזור לכם במה שתוכל. חוץ אבל שימושיוחופר שצריך לעשות, זה טרחני 

מטיפאני, פרופ' ניל נתנאל הוא איש סגל חביב מאוד שאחראי על תלמידי החילופים מישראל 

 )יזמין אתכם לארוחה אתו לפחות פעם בסמסטר(.

 וד מאירי פנים ויעילים אם תצטרכו משהו )שינויי קורסים וכו'(.אנשי המזכירות מא

המלצות על 

 קורסים

של יש משובים  MyLaw-בידיעון מפורט, ובנוסף  תמצאובאתר ביה"ס יש מגוון רחב. 

אני ממליץ בחום לבחור בקורסים שמעניינים אתכם ולא לפי שיקולים אחרים. . הסטודנטים

 לחו לה את רשימת ההעדפות שלכם.בסביבות יולי טיפאני תבקש שתש

אני לקחתי הגבלים עסקיים עם גריידי, מבוא למיסוי פדרלי עם זולט )המרצה הכי טוב שהיה 

לי בתואר( ותגמול מנהלים עם בנק. בגדול אני ממליץ על שלושתם, אבל כל קורס הוא בסגנון 

ת/אזהרות על מאוד שונה )אשמח להרחיב בע"פ(. חוץ מזה אני יכול לנסות לברר המלצו

 קורסים אחרים.

מבנה ואופי 

הלימודים, 

 דרישות אקדמיות

ש"ס(. חוץ מזה כל הקורסים  2שבועיים אוריינטציה מרוכזת רק לסטודנטים הזרים )פותחים ב

ע. לרוב בשבו שלושה שיעורים קצרים-שלוקחים הם יחד עם המקומיים. כל קורס בנוי משניים

 הרלוונטי )קייסבוק( והקריאה היא מתוכו. הקורסים יש ספר שמרכז את כל החומר

לשיעורים והמרצים מכירים את הסטודנטים בשמותיהם. יש קריאה לכל  באיםכולם 

ז המרצה מעביר את החומר בשילוב ומגיעים מוכנים, וא)!( השיעורים, הסטודנטים קוראים 

שחלק  . זה אומר)המינון משתנה בין המרצים( תה כדי ללבן את הנושאיםידיון בכ עם

בשורה "(. cold callingמהמרצים פונים באקראי לתלמידים במהלך השיעור )מה שמכונה "

אין כמעט מטלות התחתונה, אחרי שמתרגלים לסגנון, אין עם זה בעיה ולא צריך לחשוש. 

 במהלך הסמסטר.

 לפנות אליהם,סופר נגישים ותמיד זמינים לכל שאלה, מזמינים את הסטודנטים המרצים 

אינספור אירועים אקדמיים )הרצאות, גם  יש'. ליהם למשרד, לאכול איתם צהריים וכוא לבוא

 , שווה לנצל את זה.כנסים וכו'( מחוץ לשיעורים שהסטודנטים מוזמנים אליהם

 עםקריאה"  שבוע" יש המבחנים אין מועדי ב'. לפני "תקופת" המבחנים היא בערך שבועיים,

הכל  ללמודוא להישאר בעניינים לאורך הסמסטר ולא הרעיון ההמרצים.  של שיעורי תרגול

 בחומר פתוח.ורובם ( )כולל בדיקת איות המבחנים מוקלדים במחשב  .במכה לפני המבחן

 בודקים בעצמם את המבחנים בכל הקורסים. הפרופסוריםאין מתרגלים, 
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 מתקני הקמפוס

פריית משפטים(, מדשאות, הקמפוס יפהפה, וכולל חנויות, מסעדות, בריכות, ספריות )אחלה ס

)כדורסל, כדורגל, כדורעף, סקווש, קיר טיפוס  בתי קפה ועוד. יש מגרשי ספורט מכל הסוגים

 תואר שניכושר נוסף לתלמידי  נמצא חדרבווסטווד )מחוץ לקמפוס( . כושר ענק מרכזו וכו'(

 בלבד.

 קהילה יהודית

הלל" מרשים שנמצא מול יהודים. יש סניף " UCLA-מהסטודנטים ב 12%-כמעריכים ש

 .( שמארגנים אירועיםJLSAומועדון סטודנטים יהודים למשפטים ) ביה"ס למשפטים

בווסטווד יש גם בית חב"ד. מעבר לזה אפשר להתחבר לאירועים של הקהילה היהודית הגדולה 

 בלוס אנג'לס.

ציוד שחשוב 

 לקחת
 לא קרה כלום.אם שכחתם משהו בישראל זו לוס אנג'לס, 

 םסיכו

מי שמעוניין לנסוע למדינה מערבית, ימצא כאן את השילוב המנצח של אוניברסיטה מעולה, 

 מיקום מדהים )גם למחיה וגם לטיולים( ומזג אוויר מושלם.

 דברו איתי חופשי, אשמח לעזור. –אם יש שאלות )גם למתלבטים וגם לנוסעים( 

פרטי הסטודנט 

 הממליץ

 עילי פינס

054-3210005 

 Ilai Pinesפייסבוק 

ilai.pines@gmail.com 
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 בוסטון, מסצ'וסטס

 אוניברסיטת בוסטון
 

 
 

 על מילים כמה

 המוסד

 בתחומי מובילה למשפטים הפקולטה - בוסטון העיר במרכז ממוקמת - בוסטון אוניברסיטת

 עם Law American in LL.M תכנית במסגרת הם במוסד ימודיםהל .והמיסים הרוחני הקניין

  .ואירופה אמריקה דרום ,אסיה :העולם רחבי מכל סטודנטים

  .דצמבר באמצע ונגמר אוגוסט של האחרון בשבוע כ”בד מתחיל הסמסטר חשובים תאריכים

 אויר מזג
 הקור פניל נגמר הסמסטר אבל יותר קר להיות מתחיל כ”אח ,נעים אוקטובר סוף עד

   (.5- זה לנו שהיה נמוך הכי) המשמעותי

 ואישורים מסמכים

 ללמוד מעוניינים מדוע כוונות מכתב ,באנגלית ח”קו ,באנגלית ציונים גיליון - מועמדות להגשת

 קבלה לאחר .א”בת מהפקולטה המלצה ומכתב כספי מצב על מהבנק הצהרה ,באוניברסיטה

 קבלת לאחר) בארץ ב”ארה של השגרירות דרך (J-1) ודנטסט ויזה בהוצאות צורך יש - לתכנית

 קבלת על רפואיים אישורים להמציא נדרש ,כן כמו (.בבוסטון מהפקולטה DS-2019 טופס

  ’(.וכו רוח אבעבועות ,שחפת) מסוימים חיסונים

 קבלה דרישות
 אחרל .המקרים ברוב זה את אוכפים לא הם בפועל אבל טופל למבחן היא הפורמלית הדרישה

  .העניין ותחומי הקורסים לגבי הפקולטה נציגי עם בסקייפ ריאיון יש הקבלה

 בריאות

 מרגע אז ממנו להימנע ניתן ולא 700$ שעלותו האוניברסיטה של רפואי ביטוח לעשות חובה יש

 אם אז 31.12 עד רק תקף הוא אבל הארץ של גם ביטוחים כפל נדרש לא הסמסטר תחילת

  .בחשבון זה את לקחת ריךצ אחרי לטייל נשארים
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 מגורים סידורי

 דירה מציאת ,לכן .לשנה כ”בד הוא מגורים לדירות והביקוש סטודנטיאלית עיר היא בוסטון

 תמיד ובסוף לדאוג מה אין אבל פשוטה משימה לא זו האוניברסיטה באזור סביר במחיר

 חלופה זו גם ,דירות מצאו ההגעה לאחר ורק לבוסטון הגיעו כאן שלי מהחברים חלק .מוצאים

 ישנות מאוד הדירות אבל סבירים יותר בהן שהמחירים סטודנטיאליות שכונות יש .אפשרית

 לאזורים להמלצות) לחודש 800-1500$ הוא נע המחירים טווח .יקרות יותר מעט שכונות ויש

  (.אליי לפנות מוזמנים

 אוכל
 במסעדות מרושת האזור וכל לגדו הסעדה מרכז יש לפקולטה צמוד .מהכל הכל למצוא ניתן

  .גורמה למסעדות ועד סוגיו כל על פוד אנק’מג החל

 תקציביות המלצות
 עם .ב”ארה רחבי בשאר כמו ’וכו סים כרטיס ,אוכל ,תחבורה - יקרה מאוד בבוסטון המחיה

  .עושים טיולים וכמה גרים איפה - השהות את מכלכלים איך תלוי הכל ,זאת

 בילויים

 .בלילה 2ב נסגר הכל ’.וכו מועדונים ,ברים ,פאבים - בעיר בילוי מותמקו המון יש

 ממש וזה חמישי יום בכל (אוכל עם גם לפעמים) בעיר אחר בפאב אירוע מארגנת האוניברסיטה

 מסיבת ,הלאווין מסיבת ,הסטודנטים כל של שנה פתיחת שיט מארגנת הפקולטה ,בנוסף .כיף

  ’.וכו הופעות ,אוכל ,מוזיקה פסטיבלי - בעיר אירועים שלל ועוד סמסטר סיום

 תחבורה

 של שאטל ,מקום לכל איתה להגיע שניתן (T) ותחתית עילית ברכבת מרושתת בוסטון

 רחוק גרים אם .ואוטובוסים האוניברסיטה של הרחוב אורך לכל שנוסע האוניברסיטה

-חופשי כרטיס את לרכוש מומלץ מאוד (הליכה ’דק 15-10-מ יותר של במרחק) מהאוניברסיטה

 שהוא כיוון (בערך אוגוסט לאמצע עד הפקולטה אתר דרך לרכוש ניתן) סמסטריאלי חודשי

  .מקום לכל כמעט להגיע בה ומשתמשים יקרה יחסית הרכבת .בהוזלה

 טיולים

 - מרהיבה שלכת של בעיצומה הוא והסמסטר מקסימה אינגלנד-ניו !לטייל לטייל לטייל

 ניו .מומלץ מאוד .לראות מה הרבה יש עצמה בבוסטון וגם קוד ייפק ,המפשייר-ניו ,ורמונט

 לשכור מומלץ מאוד .רחוקים יותר קצת האזורים שאר וכל שעות 4 של אוטובוס במרחק יורק

  .ש”סופ בכל לטייל ולצאת רכב

 שופינג

 וכמובן השופינג רחובות הם Boylston-ו Newbury רחובות :כאן המוכרים המותגים כל

 במרחק Outlet Premium Village Wrentham :בסביבה אאוטלטים גם יש ב”ארהל שכיאה

 אם .בעיר רכבת לתחנת צמוד נמצא אבל קטן ויחסית חדש Row Assembly ,ברכב נסיעה 45

 לא .בכלל מס שם אין כי המפשייר בניו Outlet-ל לנסוע לשקול כדאי מאסיבי שופינג רוצים

  :( חוויה וזו טובים מבצעים יש - פריידי בבלאק שופינג לפספס

  עבודה
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 בעיר/ אוירה

 בקמפוס

 - צעירים המון בה ויש סטודנטיאלית עיר היא בוסטון !וצעירה סטודנטיאלית ,כייפית אווירה

 של בתכנית לומדים .בילוי מקומות המון יש ’קיימברידג באזור וגם האוניברסיטה באזור גם

 הולכים ,לטיולים יוצאים ,מסיבות עושים ,דמאו חברותיים כולם ,העולם מכל סטודנטים

 והפקולטה מאוד ידועות בוסטון של הנבחרות - כדורסל ,הוקי ,פוטבול ,בייסבול) למשחקים

 בכמה מאוד ונהניתי גדולה ספורט חובבת לא - מהמשחקים לחלק כרטיסים מסבסדת אפילו

  (.לפספס לא מאוד ממליצה משחקים

 עם קשר

 תמיכה הפקולטה/

 סטרטיביתאדמיני

 כל .לפנות למי יש ותמיד היום שעות ברוב פתוחה ,נגישה מאוד הזרים הסטודנטים מזכירות

 reminder מעין שישי יום בכל שולחת הפקולטה .לעזור שמחו ותמיד בחיוב נענו שלי הבקשות

 החובות / האירועים של התאריכים את לפספס ולא אותו לקרוא מומלץ - החשוב המידע כל עם

  ’.וכו

 על המלצות

 קורסים

- Introduction to American Law ( קורס חובה לכל הסטודנטים הזרים שמלמד יסודות

 בסיסיים במשפט האמריקאי ומאוד מעניין(

- Legal research and writing 

- Intellectual Property 

- Financial Reporting for Lawyers  

הפקולטה באופן כללי מציעה המון קורסים במגוון תחומים: יש אפשרות רחבה מאוד  -

לבחור בין קורסים עם עבודות סיום קורס / ניירות עמדה לכל אורך הקורס )סמינר( ובין 

 קורסים עם מבחנים )תלוי העדפה אישית( 

בוחרים את הקורסים לפני שמגיעים לכאן ע”ס תיאור קצר והמלצות אבל תמיד אפשר  -

לשנות עד שבועיים לאחר תחילת הלימודים ולמעט קורסים מאוד מבוקשים כמעט בכולם 

 נותר מקום.

מאוד חשוב לוודא מול הפקולטה שלנו לפני שנוסעים שיכירו לכם בקורסים לחטיבה  -

 שנייה / שלישית בהתאם למה שתיקחו.  
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 ואופי מבנה

 דרישות הלימודים,

 אקדמיות

 קריאה ובתח יש ,הסטודנטים את מכירים הפרופסורים - מהארץ מאוד שונה הלימודים אופי

 ובחלק רנדומלית זה מהקורסים בחלק) בכיתה כ”אח החומר על ונשאלים אמיתית חובה שהיא

 לכל .שאלות לשאול ,קבלה לשעות להגיע אותם מזמינים (מראש זה על יודעים מהקורסים

 את שעשה ’(ג שנה סטודנט) מתרגל יש זרים סטודנטים של מסוים מספר מעל בו שיש קורס

 להעביר ,קשיים להם יש באם הזרים לסטודנטים לעזור על אמון והוא השעבר בשנה הקורס

 ,לעזור שמחים ותמיד מקסימים כולם ’.וכו המבחן לפני כתרגול מבחנים לפתור ,חזרה שיעורי

 את מזמינים האחרונים בשיעורים לפעמים ,הסטודנטים עם לאירועים מגיעים הפרופסורים

 אנחנו מהן באוניברסיטאות הלימוד שיטות על ועלשמ מתעניינים ומאוד באזור לפאב כולם

 המבחנים את .הארץ של ברמה בערך זה אבל לא גם והחומר בכלל קלים לא המבחנים .מגיעים

 יד בכתב או נוח מאוד שזה האוניברסיטה של מיוחדת תוכנה דרך מחשב על לעשות אפשר

 יש הסטודנטים ולכל לימוד ספרי עם כאן שלומדים זה נוספת חשובה המלצה (.לבחירתכם)

 זו) אמאזון דרך משומשים הספרים את להשכיר מומלץ - הראשון השיעור לפני עוד ספר

 אפשר ,בנוסף .הראשון בשבוע כבר מלא במחיר חדש ספר לקנות לרוץ ולא (זולה הכי החלופה

 שיהיה מומלץ פתוח חומר עם במבחנים אבל מהספרים הרלוונטיים העמודים את לסרוק גם

   .הספר את

 הקמפוס מתקני

 17 של צמוד בניין ויש השיעורים רוב מתקיימים שבו גדול בניין יש .ומשופצת חדשה הפקולטה

 לעזור שמחים תמיד הספרנים ,ונוחה מאוד גדולה הספרייה .הלימוד וחדרי הסגל של קומות

 15 במרחק האוניברסיטה של כושר מכון יש .היום שעות ברוב כאן ונמצאים מחקר שאלת בכל

 רכב סוכנויות ,ומסעדות קפה בבתי מרושת הפקולטה של הרחוב כל ,מהפקולטה הליכה ’דק

 שדרות ,במדשאות מלא הוא ,מדהים נוף ממנו ויש ארלס’הצ נהר על יושב עצמו הקמפוס ’.וכו

  .ופעילויות דוכנים ,ירידים יש ותמיד הפקולטה בתוך קפיטריה ,מטבחון יש ,עצים

 יהודית קהילה

 שונות פעילויות עושים והם מאוד גדולה וישראלית יהודית קהילה יש והסביבה בבוסטון

 יותר קצת כשר אוכל ,ישראליים מצרכים להשיג אפשר :השבוע סופי ובשאר בחגים ומגוונות

 כדאי .שווים ואירועים מסיבות המון יש ,חסר לא זה גם אבל יורק בניו כמו נפוץ לא זה כי קשה

 בכל ד”חב בית ,הילל ,כנסת בית ,הפקולטה של יהודיים סטודנטים וןמועד אפילו יש .להתחבר

  .להתחבר תרצו כמה עד תלוי הכל - הקמפוס בתוך היהודית הסוכנות של ונציגות אוניברסיטה

 לקחת שחשוב ציוד
 בהכרח לא גם אבל זול יותר תמיד לא - הכל כאן יש לזה מעבר .בית להרגיש לכם שיגרמו דברים

  :( וכובע צעיפים ,כפפות ,חמים בגדים לקחת מומלץ אז מאוד קר - שכן מה .יקר יותר

  !נשכחת בלתי חוויה ,בפרט בוסטון ועל בכלל החילופים על הלב מכל ממליצה סיכום

 הסטודנט פרטי

 הממליץ
  !לעזור אשמח ,לפנות חופשי תרגישו ,dana.benzur@gmail.com ’,ג שנה ,צור-בן דנה
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 סן פרנסיסקו

UC Hastings 
 

 

כמה מילים על 
 המוסד

הייסטינגס היא אוניברסיטה ציבורית למשפטים בסן פרנסיסקו וחלק מאיגוד של 

תלמידים לתואר ראשון ושני  1000-(. לומדים בה כ(UCהאוניבסיטאות של קליפורניה 

 במשפטים

 טציה לפני.הסמסטר מתחיל לקראת סוף אוגוסט ובנוסף קחו בחשבון שבוע אוריינ תאריכים חשובים

 מזג אויר
 10החודשים היחסית חמים הם ספטמבר ואוקטובר אבל באופן כללי נדיר שמגיע לפחות מ

 מעלות גם בשיא הקור )דצמבר(.

מסמכים 
 ואישורים

 (, נציג מהאוניברסיטה ינחה אתכם לאחר שתתקבלוJ1ויזה של תלמיד חילופים )

 ה רוצה לעשות חילופיםועוד מכתב קצר שמסביר למה את TOEFL דרישות קבלה

 בריאות
יש ביטוח בריאות מהאוניברסיטה בגדול אפשר לעשות גם באופן פרטי אבל הוא צריך 

 להתאים לדרישות שנלוות לויזה.

 סידורי מגורים

מגורים בסן פרנסיסקו יקרים למדי, אין אפשרות לתלמידי חילופים לגור במעונות אבל 

לסטודנטים שגם מומלץ ע"י האוניברסיטה )יותר ממש ליד האוניברסיטה יש מלון דירות 

דולר לחודש(.  1700מחצי מקבוצת החילופים שהייתה איתי גרה שם( וגם זה לא זול בכלל )

עם זאת בגלל שהדרך ל/מהאוניברסיטה דורשת מעבר בשכונה קצת בעייתית של העיר 

 הייתי ממליצה לגור יחסית קרוב.

 אוכל
 יה של ארה"ב, מלא מסעדות מדהימות.סן פרנסיסקו היא בירת הקולינר

 קצת בעיה למצוא אוכל כשר

 המלצות תקציביות
המחייה יקרה, הדגש על מגורים. חוצמזה נדרשים לקנות ספרי לימוד לחלק מהקורסים 

 שעלולים לעלות לא מעט.

 בילויים
העיר מפוצצת ברים ומועדונים )מיינסטרים ולא מיינסטרים(, סצנת גייז ענקית ובאופן 

 כללי אחת הערים הכי כייפיות ומגוונות בעולם

 תחבורה

העיר די קטנה והאוניברסיטה ממוקמת יחסית במרכז אז להרבה מקומות אפשר ללכת 

ברגל, אם לא יש תחנה מרכזית של תחבורה ציבורית )רכבת תחתית וקרוניות כאלה( 

 ואוטובוסים וכמובן אפליקציות כמו אובר וליפט

 טיולים

על קצה המזלג לייק טאהו, נאפה ואלי, סנטה  !ות קרובות יותר או פחותמיליון אופצי

)מחבר בין סן פרנסיסקו ללוס אנג'לס(, סן דייגו,  1קרוז, כל המקומות על כביש מספר 

 טיסות זולות לוגאס.

 שופינג
המון! יש אאוטלטים מחוץ לעיר וכמובן בנובמבר כבר מתחילות ההנחות לקראת חד 

 black Fridayהמולד שבשיאן ה
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 j1אסור לעבוד עם ויזת  עבודה

אוירה בעיר/ 
 בקמפוס

היער הכי היפית שיש, בימים שמשיים הפארקים בעיר מפוצצים באומנים ושאר סטלנים. 

האוניברסיטה מארגנת כל מיני אירועים לאורך הסמסטר )נשפים ומסיבות למיניהן( בימי 

 , התחלה כייפית לסופ"שחמישי פעם בשבועיים יש מן בירת צהריים של כולם

קשר עם 
הפקולטה/ תמיכה 
 אדמינסטרטיבית

 יש חברי פקולטה שאחראים על התלמידים הזרים. בגדול הם הכתובת לכל שאלה שתעלה.

המלצות על 
 קורסים

מו"מ, קורסים של קניין רוחני )פטנטים וזכויות יוצרים( כמו בארץ פשוט לבדוק את 

 הסילבוס כשיתפרסם

מבנה ואופי 
לימודים, ה

 דרישות אקדמיות

בגדול לא דורשני מדי, עם זאת, ברוב הקורסים יש חובת קריאה שנאכפת )ישאלו אתכם 

שאלות על חומרי הקריאה( בחלק מהקורסים השתתפות היא רכיב בציון אבל זה באמת 

 סביר ולא מעיק

 יש אחלה חדר כושר ספרייה נעימה וזהו בגדול  מתקני הקמפוס

 קהילה יהודית

אלף ישראלים בסיליקון ואלי  100עיר אין קהילה יהודית גדולה אבל יש קהילה של ב

של האוניברסיטה  Jewish association)ארבעים דקות נסיעה מהעיר(. חוצמזה יש את ה

   שמארגנים ארוחות בחגים ואירועי נטוורקינג

 סיכום
את אחת הערים  חוויה סופר מיוחדת, הזדמנות לפגוש מלא אנשים מכל העולם ולחוות

 המיוחדות, מגניבות ומסקרנות שיש! וכמובן לראות איך לומדים מחוץ לישראל

פרטי הסטודנט 
 הממליץ

 michal.gazit92@gmail.comמיכל גזית 

0548133100 
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 אית'קה, ניו יורק

Cornell Law School 
 
 
 

כמה מילים על 
 המוסד

ליג, הן בשל היותה אחת   IV-אוניברסיטת קורנל מפורסמת מאוד הן בשל היותה חלק מה

האוניברסיטאות היפות בעולם והן בשל מיקומה יוצא הדופן. האוניברסיטה ממוקמת 

שעות נסיעה ממנהטן. המיקום אמנם נחשב  4-בעיר אית'קה בצפון מדינת ניו יורק, כ

 –מרוחק יחסית אבל זה דווקא מה שהופך את העיר ואת האונ' לכל כך מיוחדים למבודד ו

מצד אחד יש הרבה שלווה וטבע ומצד שני האוירה צעירה ומגניבה מאוד )האוניברסיטה 

היא הלב הפועם של העיר(. הכמות הגדולה של הפאבים, בתי הקפה והמסעדות תורמים 

ים מכל רחבי ארה"ב )וגם מהעולם(, ככה לאווירה המודרנית של העיר, שמלאה בסטודנט

 שבניגוד למיקום המרוחק, התחושה אינה פרובנציאלית.

הערה: לדעתי, החוויה מאוד מיוחדת ספציפית לסטודנטים שמגיעים מאונ' ת"א כי קורנל 

היא קהילה קטנה יחסית שכולם מכירים את כולם ונפגשים הרבה גם אחרי שעות 

 אר שבע, להבדיל אלף אלפי הבדלות(.הלימודים )יש שיטענו סטייל ב

 תאריכים חשובים

 HOMECOMING –  פסטיבל פתיחת שנת הלימודים. הפנינג מטורף של יומיים, כולל
 מלא הופעות וזיקוקים, גלגל ענק, מתנות מהפקולטה, בירות עם המרצים וכו'.

  )מתקיימת כל שנה סביב אמצע אוקטבר אך ורק  –חופשת סמסטר )שני סופ"שים
 טודנטים של ביה"ס למשפטים בקורנל )אין את זה בשאר מוסדות הלימוד בארה"ב(. לס

  (.31/10יש בפקולטה מסיבה גדולה לכבוד החג ) –הולווין 

 מזג אויר

ספט'(, -מתחיל חם ולח מאוד )אוג' –סמסטר הסתיו הוא העונה המושלמת להגיע לקורנל 

אדומים( ואז מתחיל השלג -וביםצה-אחרי זה הסתיו והשלכת )כל העצים נהיים כתומים

 ונגמר )המבחנים מסתיים לפני הקריסמס, ככה שאת הקור האמיתי לא חווים בחילופים(. 

 בשגרירות ארה"ב בת"א(. 300$-ויזת סטודנט )כ מסמכים ואישורים

 דרישות קבלה
אבל לאורך ההסטוריה התפתח נוהג לפיו הסטודנטים של  TOFELקורנל דורשים מבחן 

 נדרשים לכך.ת"א לא 

 לכל התקופה. 1100$ –קורנל מחייבים את כל הסטודנטים לעשות ביטוח בריאות מטעמם  בריאות

 סידורי מגורים

 שותפים  3-5בחודש(.  600$-דרך קורנל: ישנן דירות שהן סוג של מעונות, יחסית זולות )כ
 )האונ' מצוותת את האנשים באופן די רנדומלי(.

  גדולה למצוא דירה שחוזה השכירות שלה יהיה לסמסטר אחד באופן עצמאי: ישנה בעיה
 בלבד, ולא לכל השנה. שווה לחפש בקרייגסליסט. 

  קומפלקס המגורים השווה ביותרcollegetown terrace –  ,דירות ברמה גבוהה מאוד
דק' לפקולטה,  10מיקום מצויין )מרחק הליכה מהאונ' ומהדאוןטוון(, שאטלים חינם כל 

ות ומאובזרות לחלוטין, חד"כ חדש, מקבלים את הוול סטריט ז'ורנל כל דירות מרוהט
 בחודש(. 1000$-בוקר לדלת ועוד ועוד. עם זאת, יקר מאוד )לא יורד את איזור ה

 אוכל

ג'אנק יש מלא )אמריקה אחרי הכל(. בסמוך לאונ' יש כל מיני מסעדות סיניות )לא כ"כ 

מיני סוגים. יש גם מסעדות רציניות יותר מוצלחות( ומקום ידוע שמוכר בייגלים מכל 

 ויקרות יותר, אבל לא במתחם האונ', אלא בעיר.

יעד יקר. בשנים האחרונות הסטודנטים הישראלים קיבלו מלגה מתורם יהודי. בגלל  המלצות תקציביות
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יורק, בוסטון, טורונטו, מפלי הניאגרה וכו' הנסיעות בסופ"שים -הקרבה היחסית לניו

 ייקרות את השהייה. מי שרוצה לחסוך יכול לצמצם טיולים.ובחופשים מ

 בלי סוף פאבים וברים. לפעמים מגיעים גם אמנים לעיר. בילויים

 תחבורה

בעיר יש שדה תעופה אבל בגלל שהוא קטן הטיסות אליו וממנו יקרות מאוד )ידוע 

לניו יורק  שהסטודנטים בקורנל לא לוקחים טיסות אלא אוטובוסים(. יש מלא אוטובוסים

 שעות, תלוי בעצירות(, והשכרת הרכב אינה יקרה. 4-5)

 טיולים

באיזור האוניברסיטה יש הרבה מפלים ומסלולים רגליים קצרים ולא קשים.  –בלי סוף 

 באגם עושים בקיץ הרבה קיאקים וכו'. נסיעות מחוץ לעיר: 

 שעות. 4-כ –יורק -ניו 
  שעות 6 –וושינגטון 
  שעות. 6 –בוסטון 
 שעות 4-כ –דלפיה פיל 

  שעות 3 –ניאגרה פולס 

  שעות 4-5 –טורונטו 

 שופינג

לרשתות הקמעונאיות הגדולות )וולמרט, טארגט, בסט ביי וכו'( יש סניפים בעיר. רשתות 

נוכחות די דלה. סעו לניו יורק או לאאוטלטים הקרובים )ווטרלו בדרך לניאגרה  –הבגדים 

 פולס(.

 קמפוס בלבד.הויזה מתירה לעבוד ב עבודה

אוירה בעיר/ 
 בקמפוס

הרצאות  2עיר צעירה ומגניבה. יש מלא אירועים כל הזמן בפקולטה. כל יום יש לפחות 

אורח, תמיד מגישים בהרצאות אלו אוכל. פעם בחודש יש מפגש נטוורקינג של כל 

דק'  10הסטודנטים בלובי של הפקולטה עם אוכל ואלכוהול. לפני המבחנים האונ' מציעה 

 סאג' לכל סטודנט. האווירה שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים בת"א.מ

קשר עם הפקולטה/ 
תמיכה 

 תאדמיניסטרטיבי

התמיכה של הסגל והרצון לעזור לסטודנטים ניכרת מאוד. הסטודנטים תמיד מוזמנים 

למשרדי הפרופסורים להתייעץ ולשאול שאלות. ברוב המקרים הקשר מאוד מזמין. 

ינים את הסטודנטים לארוחות צהריים. חלק מהקורסים מתקיימים לעיתים המרצים מזמ

 בבתי המרצים. 

 המלצות על קורסים
 יומן רייטס )פרופ' נדולו( נלקח באופן מסורתי ע"י הסטודנטים הישראליים.

 מומלץ לקחת לפחות קורס אחד שנערך בבית של המרצה. 

מבנה ואופי 
הלימודים, דרישות 

 אקדמיות

והה, אבל המבחנים )לפחות בקורסים שאני לקחתי( לא בשמיים. הרמה האקדמית גב

בדר"כ אין עבודות במהלך הסמסטר אבל יש הרבה חומרי קריאה. נהוג מאוד להשאר 

אחרי הלימודים בספריה ולקרוא את החומר. המרצה מצפה שכולם יקראו ויחשבו על 

התקלות(. אנחנו  החומר ולכן נהוג לשאול את הסטודנטים על החומר של השיעור )מעין

בחרנו קורסים בהם המרצים אינם מתקילים. לא תמיד קל להמנע מכך, זו המדיניות 

 הנהוגה.

כולם קונים את הספרים ודי קשה להמנע מכך לאורך הסמסטר. העלויות גבוהות  –ספרים 

לספר(. עם זאת, אנחנו החלטנו לקרוא במהלך הסמסטר מהעותקים שיש בספריה,  100$)כ

את הספרים בסופו של דבר. אין פרקטיקה של להשיג סיכומים לשיעורים. יחד  ולא קנינו

הצ'קליסט של האמריקאים,  –עם זאת, צריך לנסות להשיג למבחנים את האאוטליינס 

 איתו פותרים את הקייסים.

 בכל מקרה, הסמסטר יותר קל מהסמסטר בת"א, בהרבה.
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 ה, חדרי כושר וכו'.ספריה ענקית )ומרשימה מאוד(, מרפא מתקני הקמפוס

 יש אבל לא יודע לספר על זה. קהילה יהודית

הערות כלליות על 
 תרבות המקום

הרוב המכריע )לפחות באזור של הקמפוס(, להיפים.  –העיר מתחלקת בין הסטודנטים 

בשנות השישים מלא היפים הגיעו לאית'קה והיום זה מתבטא בכך שלא מעט תושבים 

מסעדות צמחוניות, טבעוניות, אורגניות, הרבה יוגה, –נושאים בלבם את הבשורה 

היסטריית מחזור ואקולוגיה. כמובן שזה מאוד טבעי כשאתה חי בתוך היופי הזה ואתה 

מוקף בהרים ומפלים. חוץ מזה כמובן שיש אווירה סטודנטיאלית והברים והמסעדות 

 מלאים בעיקר בסטודנטים.

 אנשי קשר

Dawn שובה שלכם, היא זו שאתם עובדים מולה לפני היא אולי אשת הקשר הכי ח

שהיא ס' דיקאן והיא מקסימה  Laura Speatsשאתם מגיעים ואחר כך כבר תכירו את 

אבל היא תארח אתכם בבית שלה ותכריח אתכם ואת שאר תלמידי החילופים לשיר 

 'היום יום הולדת' בכל השפות; זה לא נעים אבל תעברו את זה. 

 בוליביה, זה אמריקה יש הכל. לא ציוד שחשוב לקחת

 שילוב של לימודים ברמה גבוה עם חופש! –מומלץ מאוד  סיכום

פרטי הסטודנט 
 הממליץ

 054-6634137תום וגמן, 
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 מנהטן, ניו יורק

 אוניברסיטת פורדהאם
 
 
 
 
 
 

כמה מילים על 

 המוסד

צמוד ללינקולן סנטר, האוניברסיטה עצמה בית הספר למשפטים של פורדהאם נמצא ממש 

 ממוקמת בבורנקס.

 תאריכים חשובים

(, שנת . בשנה שלנו היא התחילה בעשיריהאוריינטציה מתחילה מוקדם )תחילת אוגוסט

הלימודים מתחילה בסוף אוגוסט. לאורך הסמסטר יש כמה וכמה ימי חופש )כולל חג ההודיה, 

 דצמבר, והסמסטר נגמר לפני כריסמס. למשל(. תקופת מבחנים מתחילה בתחילת

 מזג אויר
כך מתחיל להתקרר. יש חורפים קשים מאוד בניו יורק, -מאוד תלוי. באוגוסט עוד חם. אחר

 אז זה עניין של מזל בעיקר. בכל מקרה, להצטייד לחורף רציני.

מסמכים 

 ואישורים

ורדהאם, זה פרוצדורה ( שמוציאים בשגרירות, ברגע שיש את האישורים מפJ1) ויזת סטודנט

 דיי פשוטה. 

 דרישות קבלה

בגדול יש כמה טפסים למלא )בין היתר קורות חיים באנגלית, מכתב פנייה בסגנון של "למה 

שווה לנסות לבקש אישור מיוחד  .TOEFL אני רוצה ללמוד פה" וכו'(, ודרישה ראשונית למבחן

דולר,  200חוסך זמן וגם חוסך גם  –לבדיקה אחרת של רמת האנגלית שלכם במקום המבחן 

והם משתדלים להיות דיי סימפטיים, אז זה יכול להצליח )במקרה שלנו:שיחת טלפון קצרה 

 באנגלית סגרה את הפינה(.

 בריאות

: יש לאוני' דרישות מאוד ספציפיות ואין עם מי להתווכח שם. או לעשות ביטוח ביטוח רפואי

דולר לסמסטר(, או לוודא שהביטוח שאתם  800-שלהם )שאם אני זוכר נכון עולה סביב ה

 עושים בארץ עומד בכל אחת מהדרישות שלהם.

 סידורי מגורים

בגדול יש מעונות, אבל זה להיכנס לדירה ריקה ולא בטוח כמה זה משתלם )לא בטוח לגבי 

המחירים, ובגלל שהאוני' נמצאת במקום דיי יקר של העיר, זה בטוח לא זול(. ממליץ למצוא 

לט לתקופה הזאת למי שאין איפה להיזרק בעיר. האוני' ממוקמת במקום מעולה מבחינת סאב

 תחבורה, ככה שגם להתרחק לבורקלין זה לא סיפור. 

 הכל, באמת. אוכל

 המלצות תקציביות

מעבר לכרטיס טיסה, לביטוח הרפואי ולדמי רישום של האוני'  –לקחת בחשבון שזאת הוצאה 

-גם ספרי לימוד שצריך לקנות )וגם לקנות אותם יד שנייה זה בדרךדולר(, יש  350-)סביב ה

כלל מסתכם בכמה מאות(. ואם לשים בצד את כל הזוטות האלה, המגורים עצמם בעיר יקרים 

 )מאוד(. אוכל וכו' יכול להיות סיפור זול ויכול להיות סיפור יקר, מאוד תלוי.

 מכל הסוגים ובכל מקום בעיר. בילויים

 בת תחתית הכי נוחה שיש.רכ תחבורה

 יורק נגישה מאוד לטיולים )קנדה, בוסטון, פילדלפיה, וושינגטון וכו'..(.-ניו טיולים

 יותר ממה שתוכלו לסחוב חזרה לארץ. שופינג

 עזבו אתכם מלעבוד. –אתם בחילופי סטודנטים  -הויזה לא מאפשרת, ובלי קשר  עבודה
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אוירה בעיר/ 

 בקמפוס

המבנה חדש לחלוטין,  –אין מה להרחיב, העיר מדהימה. מבחינת הקמפוס על האווירה בעיר 

 הכל מתקתק ומסודר. יש לא מעט פעילויות לכל הסטודנטים הבינלאומיים.

קשר עם 

הפקולטה/ תמיכה 

 תאדמיניסטרטיבי

כל העובדים  –באמת ובתמים ינסו לעזור בכל דרך שהם יכולים, מהמזכירות ועד הספרניות 

בים באוני' בוגרי תואר במשפטים, ככה שהם ממש מבינים את הצרות של האדמניסטריטי

 הסטודנטים.

המלצות על 

 קורסים

 US foreignמומלצים בחום. ספציפית הקורס  Martin Flaherty כל הקורסים של  (1)

relations  היה מעניין והמבחן היה פיירי. מעבר לזה, המרצה עצמו נחמד ומעניין )מלמד

 ומשפט חוקתי, עד כמה שאני יודע(. גם משפט בינלאומי

(2) Advertising law –  למרצה קוראים. Anthony J. Dreyer-  קורס מעניין, מרצה ממש

 . 48טוב )צעיר, עו"ד מהפרקטיקה ומצחיק, שאין שילוב מוצלח מזה(. מבחן בית של 

 מומלץ לא לקחת קורסים עם עבודות.  –בכללי 

 בערך )כולל משפט ואופנה, למשל(. מעבר לזה, יש קורס על כל נושא שקיים

מבנה ואופי 

הלימודים, 

 דרישות אקדמיות

הלימודים מבוססים על קריאה לשיעורים ולבוא מוכנים לשאלות של המרצים. לא כל המרצים 

מקפידים על זה, ככה שזה תלוי על איזה פרופ' נופלים. מומלץ לרכז את כל הקורסים ליומיים 

 ארוכים. זה לגמרי אפשרי עם המבחר קורסים שסיים. ( ולייצר ככה סופ"שים3)גג 

 ספריה, קפיטריה, מבנה חדש ומצחצח. אפילו תקבלו לוקר משלכם. מתקני הקמפוס

 קטונתי, אבל היא קיימת בטוח )והכי חשוב: מקבלים חופש ביום כיפור(. קהילה יהודית

ציוד שחשוב 

 לקחת
  מזה שווה לנסוע עם מזוודות ריקות לקחת בחשבון שיכול להיות חורף קשוח, אבל חוץ 

 חוויה שאסור לוותר עליה.  –לא משנה אם ניו יורק, אמסטרדם או קפריסין  סיכום

פרטי הסטודנט 

 הממליץ
 אופיר גולדשטיין
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 ניו אורלינס, לואיזיאנה

 אוניברסיטת טוליין
 

 

 

 

 1המלצה 

כמה מילים על 
 המוסד

טים מפורסם בכל ארה"ב ונחשב למקום יוקרתי וטוב ללמוד בו הבית ספר למשפ

 משפטים.

 תאריכים חשובים

כשבוע לפני סוף יולי מתחיל קורס מבוא שנמשך כשלושה שבועות. ניתן לדלג עליו אך 

נק' זכות  2הוא חשוב להיכרות עם שאר הסטודנטים בתכנית החילופים וכן כך משיגים 

ר להיכנס לעניינים )הנושאים המשפטיים בקורס הינם עוד לפני שהסמ' מתחיל וקל יות

 עונשין, נזיקין וכו'( –בסיסיים 

 טרופי חם ולח מאוד )אפילו יותר מתל אביב בקיץ(.  מזג אויר

 הדבר היחיד שצריך לדאוג להוציא בשגרירות ארה"ב בתל אביב. –ויזה   מסמכים ואישורים

 TOFELאין צורך לעשות מבחן  דרישות קבלה

 ריאותב

האוניברסיטה מחייבת לעשות ביטוח בריאות. יש אופציה לשלם באתר מסוים שנותן 

רק צריך לדאוג לזה בזמן איך שמגיעים כי  –כיסוי שהאונ' מקבלת מחיר מופחת יחסית 

מומלץ  –אח"כ לא ייתנו את האפשרות לעשות את הביטוח במקום אחר. בכל מקרה 

פה ולהיות מכוסים בכיסוי ישראלי )בתקווה לעשות ביטוח מהארץ לדעתי על כל התקו

 שלא תצטרכו אותו(

 שוכרים דירה באיזור האונ'. יש קבוצה בפייסבוק. סידורי מגורים

 אוכל

ניו אורלינס נחשבת לאחת הערים הקולונריות בארה"ב ולא יקרה אז כיף לאכול 

 במסעדות.

Superior seafood, Shaya, port of call,Commanders Palace, Camillia's Grill 

 המלצות תקציביות
יותר זול לצאת ולבלות מאשר בתל אביב )אם כי לא בהרבה ...(. לקחת  –העיר לא יקרה 

 בחשבון את הטיולים לפני אחרי ובמהלך החילופים למקומות בארה"ב.

 בילויים

  –ברים ומועדונים באיזור האונ' )בעיקר סטודנטים( 

F&M, Sneak & Jaiks, Palms, Boots, Gold Minor 

ולהיכנס למקומות  FRENCHMANהכי שווה ללכת ברחוב  –ברים באיזור הדאונטאון 

 אדיר(.  Dragon's Den)ה

LA BON TEMP RULE – .בר באוירה מטורפת ובימי חמישי הופעות גאז והיפ הופ 

 הרחוב התיירותי לבילויים. כיף לשתות במרפסות הצופות על הרחוב. –בורבון 

PRESERVATION HALL –  דק' לפני לפחות  45הופעות ג'אז קלאסיות. צריך לבוא

 לעמוד בתור כדי שיהיה לכם מקום.

 NOLA.COMשווה להתעדכן בפסטיבלים מקומיים וכו' באתר 

יש אפליקציה של האונ' שמראה לכם את ההסעות של האונ' שיוצאות לכל מקום בעיר  תחבורה
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נ'( שירות הסעות של האונ' מהערב עד השעות ובאיזה שעות. יש באפטאון )אזור האו

פשוט לקחת  –הקטנות של הלילה )זה נועד לנסוע לחברים ללמוד ולא לצאת(. והכי קל 

UBER  .לכל מקום. זול )חוץ מאשר מהשדה או לשדה התעופה. אז לוקחים מונית רגילה

לה זה גם אם יש תעריף גבוה של אובר בגלל שיש ביקוש גבוה אפשר לקחת מונית רגי

 ייצא יותר זול(.

 טיולים
פינסקולה  –שעות(  4כל מקום שבא לכם לראות בארה"ב. עיירת החוף הקרובה )

 בפלורידה. אוסטין בטקסס גם קרובה יחסית.

 שופינג
יש קניון אאוטלט בדאונטאון ועוד קניון רגיל באפטאון. יש גם חנות אאוטלט של נייקי. 

 יוחדות.עיר מיוחדת ומלא חנויות מ –בגדול 

 דורש אישור מיוחד עם הגבלות מסוימות. לא עבדתי. עבודה

אוירה בעיר/ 
 בקמפוס

האוירה בעיר משוגעת. מקום ייחודי שאין כמוהו בארה"ב. תמיד יש מה לעשות ותמיד 

כיף ואין בעיה להיכנס לשום מקום כי האלמנט הפלצני לא קיים בניו אורלינס. בקמפוס 

מון אנשים כי זה גם קולג' וגם לימודי המשך בבתי הספר ה –אוירה נעימה וכיפית  –

 למשפטים, עסקים וכו'.

קשר עם הפקולטה/ 
תמיכה 

 תאדמיניסטרטיבי

יש גם את התמיכה בבית הספר למשפטים וגם גוף שאחראי על כל  –כל דבר שצריכים 

ה לא סתם הבית ספר הזה עול –הסטודנטים הזרים באונ'. יעזרו לכם בכל דבר שתצטרכו 

 לשנה ;( 68,000$

 קורס ייחודי שלא יוצא ללמוד בארץ. – ENTERTAINMENT LAW המלצות על קורסים

מבנה ואופי 
הלימודים, דרישות 

 אקדמיות

הדרישות הן להגיע לשיעורים ויש משימות מסוימות בהתאם לקורס שבחרתם. לי לא היו 

  -גיל כיתתי(. המבחנים עבודות כל הסמסטר. פעם אחת הייתי צריך להתכונן לתצהיר )תר

צריך לקבל עובר והסיכוי  –אין מה לדאוג  –לא מסובכים ברמה שהורגלנו אליה. סה"כ 

אם אתם סטודנטים זרים ויש לכם מושג קלוש על מה אתם מדברים  0-להיכשל שואף ל

)אם אתם מהמרצה לא לדבר כי אתם לא מרגישים בנוח לדבר באנגלית מול כיתה שלמה 

 ב בזה גם בדרך כלל ולא פונה אליכם מיוזמתו(. המרצה מתחש –

 מתקני הקמפוס

חדר כושר ענק ומטורף עם בריכות ומלא פעילויות ושיעורים. ספריה ענקית עם כל 

בקיצור כל מה שצריך נמצא  –השירותים. מרכז הסעדה, דואר, חנות של מוצרי האונ' 

 בקמפוס.

 קהילה יהודית
פחות אבל לי יצא  –נ'. יש המון יהודים באונ'. בעיר בית חב"ד ומרכז הילל צמודים לאו

 להיות בבית כנסת בסוכות בעיר.

הערות כלליות על 
 תרבות המקום

תרבות מיוחדת בגלל ההיסטוריה של העיר. סגנון משוגע של בתים )צרפתי וספרדי( 

מהתקופה שהמקום היה  – CAJUNמהתקופה הקולוניאלית, המון שחורים, תרבות 

פתים. שווה לקרוא על ההיסטוריה של העיר באינטרנט כדי להבין את בשליטת הצר

 האוירה בעיר.

 האחראית על החילופים –מארי  אנשי קשר

 אין משהו קריטי שאני יכול לחשוב עליו. ציוד שחשוב לקחת

 סיכום

אוירה אדירה במיקום מעולה בארה"ב ועיר הכי מיוחדת בארה"ב   -מקום מומלץ ביותר

בדיוק המקום  –בר שאפשר לחשוב עליו. אם אתם לא אוהבים חורף מבחינת כל ד

 (;בשבילכם 

 גד רייך, שנה ג'פרטי הסטודנט 
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הממליץ )חובה שם 
פרטי ושנה, אפשר 

גם לתת פרטים 
נוספים ליצירת 

 קשר(

050-6471852 

GAD REICH 

 

 

 2המלצה 
  

כמה מילים על 

 המוסד
 הבניו אורלינס, לואיזיאנ TULANEאוניברסיטת 

 תאריכים חשובים

חודש אוריינטציה )קורס מבוא למשפט אמריקאי( לפני תחילת הסמסטר, בדר"כ בסוף יולי 

)תאריך משתנה(. לא חובה להגיע אבל מומלץ )להכיר את כל הסטודנטים הבינלאומיים 

 ולהשתפשף עם האנגלית לפני שיתחילו הלימודים(.

 מזג אויר
מזג אוויר )קריר בלילות, לא יותר מידי גשמים, לא חם ולח עד אמצע ספטמבר, אח"כ אחלה 

 יותר מידי לחות(

מסמכים 

 ואישורים
 

 דרישות קבלה
. שולחים מכתב לאחראית על הסטודנטים הבינלאומים, מפרטים את TOEFL אין צורך ב

 מקור ידיעת האנגלית ולא אמורה להיות בעיה.

 בריאות
 ביטוח רפואי חובה מטעם האוניברסיטה.

 רפואי בתוך הקמפוס )כולל בית מרקחת(.מרכז 

 סידורי מגורים

 . uptownרוב הסטונדטים גרים ב

 ,Palmer, Freret, Broadway, Zimple, Oakרחובות מומלצים קרובים לקמפוס: 

lowerline 

 מעונות: יש. לא בטוחה שקיימת אופציה כזאת למי שמגיע לסמסטר אחד, לא בדקתי. 

 אוכל

. הרבה seafoodתרבות בניו אורלינס. הרבה מסעדות, הרבה בשר, הרבה אוכל טוב זה חלק מה

.. אבל בעיקרון הן פזורות בכל רחבי magazine st  ,boubon st ,esplanade avמסעדות ב 

 העיר.

Shaya- .מסעדה ישראלית מעולה 

Pelican's oyster bar, LUKE – לחובבי הseafood. 

Rum house- ימי שלישי, כ( ל היום טאקו ורוםhappy hour.) 

Crescent steak house,   Doris metropolitan – .בשר 

Casablanca- ): כשרה. שווארמה, קוסקוס, שניצל, בקלאווה 

Domenica- .פיצה מעולה 

Bistro Daisy- .פלצנית קצת, אוכל מעולה 

  המלצות תקציביות

 בילויים

 פסטיבל כזה או אחר כל כמה ימים )באמת!(.

Bourbon st- .בעיקר תיירים שיכורים 

Frenchman st- .איפה שהמקומיים מבלים 

 יש פאבי סטודנטים גם באזור האוניברסיטה.
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 תחבורה

רחובות הראשיים(, אוטובוסים. לא לכל מקום יש -)אחד ה st Charles( בstreetcarחשמלית )

 .uberקו ישיר... הרבה 

 Walmart, lakesideמקומות מרכזיים )מטעם האוניברסיטה, ל (shuttles)יש אוטובוסים 

mall, Elmwood movie theater, downtown) 

 טיולים

Tunica falls, Tickfaw state park- שלוש מניו אורלינס, למי שמחפש \במרחק של שעתיים

 מסלולי הליכה הרריים.

Baton rouge- .)עיר הבירה של לואיזיאנה )שעה וחצי נסיעה 

Lafayette-  נוספת בלואיזיאנה )שעתיים נסיעה(.עיר גדולה 

 שעות נסיעה. 3-4-5פלורידה במרחק של \טקסס\מיסיסיפי\מקומות מסויימים באלבמה

 שופינג
  tangerואאוטלט  lakeside, Riverwalk, קניונים: magazineחנויות וינטאג' ובוטיק ברחוב 

 (thanksgiving/blackfridayבמרחק שעה נסיעה מהעיר )שווה את זה! סעו ב

  עבודה

אוירה בעיר/ 

 בקמפוס

הרבה מוסיקה )ג'אז, אבל לא רק(, הרבה אוכל, הרבה חיי לילה, הרבה פסטיבלים, קהילה 

 יהודית גדולה, קהילה להט"בית גדולה... הרבה שמח.

קשר עם 

הפקולטה/ תמיכה 

 אדמיניסטרטיבית

Office of International Students and ScholarsOISS:  - oiss@tulane.edu 

International Legal Programs Office lawabroad@tulane.edu ((Maria L Landry 

המלצות על 

 קורסים

 אני הלכתי על הכיוון המסחרי: 

Intl trade& finance, Intl business transactions-  ,אותו המרצה, משלימים אחד את השני

 כדאי לקחת ביחד.

 Mergers& acquisitions-  מיני קורס, מרצה בעל שם בדלאוור, לקח חלק בהרבה מהקייסים

 שאנחנו לומדים עליהם )מומלץ!(

Business enterprise- יתרון. -הרבה קריאה, מי שלקח בארץ דיני תאגידים 

מבנה ואופי 

הלימודים, 

 רישות אקדמיותד

דפי עמדה במהלך הסמסטר, מבחן )אין מועד ב'( במהלך \חובת נוכחות. לרוב אין עבודות

 התקופת המבחנים.

 מתקני הקמפוס

Saferide-  פועלות באזור ה18:00-3:00מעין מונית חינמית מטעם האוניברסיטה ,uptown  

 )אזור די גדול שכולל הרבה בתוכו(. 

 טעם האוניברסיטה למקומות מרכזיים בעיר.מ -(shuttleאוטובוסים )

 מכון כושר חינמי.

 קפיטריה ענקית.

 שלל ספריות.

 מגרש כדורגל, מגרש בייסבול, מגרש כדורסל ומגרש פוטבול.

 קהילה יהודית

סטודנטים, שתי דק' הליכה מהפקולטה )מארגנים הרבה פעילויות וערבים.... בעיקר -חבד

 לסטודנטים(.

קצת יותר רחוק. קהילה יהודית גדולה. הרבה ישראלים שעובדים  – metairieחבד קהילתי ב

 בניו אורלינס מגיעים לשם.

ציוד שחשוב 

 לקחת
 מצב רוח.

mailto:oiss@tulane.edu
mailto:lawabroad@tulane.edu
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 סיכום
 כי לניו יורק, אל איי וסן פרנסיסקו במילא תגיעו מתישהו ;(

 לכו על ניו אורלינס, לא תתחרטו!

פרטי הסטודנט 

 הממליץ
anatpolya@gmail.com ,Anat Poly  .בפייסבוק 
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