חילופי סטודנטים בפקולטה למשפטים

הערה חשובה!
מסמך זה הינו פרי עטם של סטודנטים אשר יצאו לחילופים במרוצת השנים.
הפקולטה אינה קשורה לכתיבת המסמך ולכן אינה לוקחת אחריות על הנאמר
בו.
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)The University of Hong Kong (HKU
כללי

ברוכים הבאים לאוניברסיטת הונג קונג! האוניברסיטה נחשבת לאחת הטובות
בעולם והפקולטה שלה למשפטים מדורגת במיקום ה 02-בדירוג העולמי (נכון ל-
 .)0202מדובר על אוניברסיטה שלומדים בה  000222סטודנטים 0מתוכם כ00222-
סטודנטים בתוכניות חילופים שונות.

תאריכים
חשובים

הלימודים מתחילים בספטמבר (יום שני הראשון של החודש) .לפני תחילת
הלימודים יש יומיים של אוריינטציה – יום אחד רק לסטודנטים הזרים של
הפקולטה למשפטים ויום אחד של כל הסטודנטים הזרים באוניברסיטה.
האוריינטציה היא בד"כ מתישהו בשבוע שלפני תחילת הלימודים .ההשתתפות בה
אינה חובה אבל מועילה בעיקר כדי לסדר את כל הטפסים והאישורים שצריך.
הלימודים נגמרים בסוף נובמבר ואז מתחילה תקופת המבחנים שנמשכת
כשבועיים שלושה 0עד אמצע דצמבר.
באמצע הסמסטר יש שבוע שנקרא "שבוע קריאה" ( – )reading weekזה שבוע
חופש מהלימודים (שכשמצרפים אליו שני סופ"שים זה יוצא  00יום) שהמטרה שלו
היא שהסטודנטים המקומיים ישלימו את מטלות הקריאה שלא מספיקים
בשוטף .כל הסטודנטים הזרים מנצלים את החופש לטוס ולטייל 
מעבר לזה יש כמה חגים במהלך הסמסטר .המרכזי שבהם הוא הmid-autumn -
( festivalפסטיבל אמצע הסתיו) אבל יש עוד כמה פסטיבלים 0יום העצמאות של
סין Halloween 0וכו'.

אוויר באופן עקרוני בהונג קונג חם ולח .מאוד .מזג האוויר הוא בין  00ל 20-מעלות 0ובין
מזג
בעונה ולבוש  %02-%00לחות .בנוסף יש ימים שהם גשומים (ואפילו ייצא לכם להיות במונסון
או שניים) 0בעיקר במהלך ספטמבר .לקראת סוף נובמבר מתחיל להתקרר0
והטמפרטורה היא בערך  02מעלות ביום וכ 01-00-בלילה.
מבחינת לבוש :כאמור 0חם ולח ולכן בגדים בהתאם .כדאי להביא צעיפים /ז'קטים
קלים כי השימוש במזגנים מוגזם לפעמים (במיוחד באוניברסיטה אבל לא רק).
כדאי להביא ז'קט אחד חם יחסית (או לא להביא ולקנות שם) לחודש האחרון.
לבוש לאוניברסיטה :בעיקרון אפשר ללבוש מה שרוצים לאוניברסיטה 0אם כי
פחות מקובל (אבל אפשרי) ללבוש ג'ינס קצרים עם גופיה .גם כפכפים פחות מקובל.
חשוב להביא כמה בגדים יפים – בהרבה פאבים וברים יש "קוד לבוש" (לא יכניסו
בנים עם מכנסיים קצרים או כפכפים וכו') ויש גם אירועים של האוניברסיטה
שממש דורשים לבוש רשמי (שמלה /חליפה ועניבה).
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מסמכים
ואישורים

רישום והוצאת ויזה :קצת אחרי שיודיעו לכם באופן רשמי שהתקבלתם לחילופים
מבחינת האוניברסיטה תקבלו מייל מאוניברסיטת הונג קונג ממשרד שנקרא
 0cedarsשאחראי על כל החילופי סטודנטים באוניברסיטה .במייל יישלח קישור
שדרכו צריך להשלים את הרישום לאוניברסיטה אונליין .נוסף על הרישום יהיו
הוראות על איך מוציאים ויזה.
בגדול – ישראלים יכולים להיכנס להונג קונג ל 02-יום באופן אוטומטי .כדי
להוציא ויזת סטודנט צריך גוף בהונג קונג שיהיה "ספונסר" ויבקש עבורכם את
הויזה Cedars .יהיה הגוף הזה ודרכו בעצם מוציאים את הויזה .שולחים בדואר
(כן 0דואר אמיתי) את המסמכים שהם מבקשים (טופס בקשה 0אישורים מהבנק0
אישור מהאוניברסיטה שלנו וכו') .עלות הוצאת הויזה היא  002דולר הונג-קונגי0
שמשלמים ע"י כך ששולחים צילום של הכרטיס אשראי עם כל המסמכים .אחרי
ששלחתם את המסמכים  cedarsמטפלים בהכל 0באופן מאוד יעיל ומסודר וברגע
שיאשרו לכם את הויזה היא תשלח אליכם הביתה עם שליח.
אם רוצים לטייל בסין (אפילו שנזן) שווה להוציא את הויזה לסין כבר בארץ 0פה
זה קצת כאב ראש .בכל מקרה אם רוצים פה זה לוקח שבוע או יום (יותר יקר)
וצריך להראות איפה אתה הולך לישון (כלומר הזמנה של בית מלון).

קשיים
בקבלה

טופל ( :(ׂׂTOEFLרשמית 0באוניברסיטת הונג קונג (וגם אצלנו) יגידו לכם
שצריך לעשות טופל ולקבל ציון של  00ומעלה .מעשית -אל תעשו טופל!!!  אם
יש לכם פטור מאנגלית בפסיכומטרי זה אמור להספיק להם .תשלחו עם המסמכים
לויזה אישור של הציון פסיכומטרי שלכם באנגלית (ולא יזיק גם ללחוץ על
האוניברסיטה שלנו לסייע לכם) ותתעקשו שהאנגלית שלכם מספיק טובה .בד"כ
זה עובד.

בריאות

הונג קונג נחשבת מדינה מודרנית ולכן לא צריך חיסונים מיוחדים לפני הנסיעה.
אבל 0כנראה שתרצו לטייל במהלך הסמסטר או אחריו בכל מיני מקומות באסיה
ואז רוב המדינות מסביב (סין 0פיליפינים וכו') 0הן בעצם עולם שלישי ולכן כדאי
להתחסן.
אין צורך בשום אישורי בריאות מיוחדים ושירותי הבריאות נחשבים מאוד טובים.
יש אפילו רופאים (כולל רופא שיניים) ששייכים לאוניברסיטה באמצעות
הפקולטה לרפואה ואפשר לקבוע אליהם תור במחיר סביר יחסית .מעבר לכך -כל
ביקור אצל רופא פרטי הוא יקר מאוד 0אז שימו לב שיש לכם ביטוח רפואי מתאים.

סידורי
מגורים

שכ"ד בהונג קונג יקר באופן מטורף (כ ₪ 000222-לחודש לדירה עם חדר שינה אחד)
ולכן השכרת דירה היא לא אופציה רלוונטית בד"כ וממש כולם ישנים במעונות של
האוניברסיטה.
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לאוניברסיטה יש המון מבנים שונים של מעונות במרחק קרוב יחסית (כמה דקות
באוטובוס) לאוניברסיטה .המחיר של המעונות הוא סביר מאוד ונע בין  102ל-
 0222דולר אמריקאי לתקופה של  4חודשים 0תלוי באיזה מעונות תהיו.
המעונות הכי טובים מבחינת תנאים הם ה .residential colleges-הם חדשים
מאוד 0מרווחים ונמצאים מרחק הליכה משכונה שיש בה סופר מרקט 0בנקים0
מסעדות ותחנת רכבת .החדרים במעונות האלה הם חדרי יחיד (נדיר לקבל) או
חדרים של שניים (כדאי להיות עם שותף מקומי דווקא 0הם נוסעים הביתה כמעט
כל סופ"ש!) .אם רוצים להיות ביחד עם שותף ישראלי אפשר לבקש מהם ולספר
שאתם לא אוכלים חזיר 0שומרים שבת וכדומה .המבנים הם מעורבים (בנים
ובנות) 0אך יש הפרדה בקומות בין המינים .יש ווייפי 0שירותים ומקלחות בכל
קומה (מאוד נקיים) 0מטבח שאפשר לבשל בו 0חדרי כביסה 0מדפסות וחדרים
ללמוד בהם.
התנאים במעונות האלה טובים באופן משמעותי מכל מקום אחר של
האוניברסיטה ולכן תתעקשו לקבל אותם!
תקבלו מראש תאריך ושעה בהם נפתחת ההרשמה למעונות -חשוב מאוד להירשם
בזמן ולדרג את המעונות האלה בעדיפות ראשונה .בטופס בקשה שואלים כל מיני
שאלות 0תשקיעו במה שאתם כותבים ותדגישו את הרצון שלכם לגור עם מקומיים
באמת.
גם אם לא תקבלו אותם -אל תתייאשו .מיד עם הגעתכם להונג קונג תשלחו מיילים
(או אפילו לכו למשרדים) 0לכל הגורמים הרלוונטיים ותתעקשו לעבור 0מה שנקרא
"בלאגן ישראלי" .בשלוש שנים האחרונות זה עבד מצוין.
לגבי תשלום – מתישהו באוקטובר ישלחו לכם מייל עם העלות המדויקת של
המעונות עבורכם והוראות איך משלמים .אם יש לכם חשבון בנק שפתחתם בהונג
קונג 0משלמים דרכו .אם לא -משלמים במזומן.
שימו לב -התשלום הוא מסוף אוגוסט ועד סוף דצמבר (אחרי המבחנים) .גם אם
תעזבו מוקדם יותר -עדיין תידרשו לשלם על כל התקופה.
אוכל

האוכל בהונג קונג הוא בעיקר אוכל סיני אבל אפשר למצוא ממש כל דבר .רוב
הסופרים מוכרים את כל המותגים המערביים שאתם מכירים ומקדונלד'ס נמצא
ממש בכל פינה.
באופן עקרוני 0בכל המעונות יש בכל קומה מטבח שניתן לבשל בו (יש כיריים
חשמליות ומיקרו) .בפועל 0רוב הסטודנטים הזרים לא באמת מבשלים 0אלא
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אוכלים בחוץ בעיקר ואוכלים בקטנה במעונות (קורנפלקס עם חלב 0סלט 0לחם
וכו').
מבחינת מחירים -רוב האוכל יותר זול פה .יוצא דופן הם הירקות 0שהם יותר
יקרים מבארץ ומוצרי החלב (חלב 0גבינות) -שהם משמעותית יותר יקרים והמגוון
בהם גם יותר קטן .גם בשר כשר 0במידה ותרצו לקנות 0הוא מאוד יקר.
יש המון מסעדות עם מגוון רחב של סוגי אוכל וגם של מחירים .ארוחה זולה
במסעדה מקומית (או מקדונלד'ס) תעלה כ 40-דולר הונג קונגי 0שהם כ.₪ 00-
טיפ :ברוב הסופרים יש עמדה שבה מכינים כל יום סושי טרי וכמה סוגים של מנות
אוכל חם (אורז עם בשר 0נודלס וכו') -מאוד זול ויחסית טעים.
מבחינת תקציב ותכנון כספי -הדבר כמובן תלוי באיזה רמה תרצו לחיות 0כמה
המלצות
לתקציב כללי קניות תעשו 0כמה תטיילו למדינות שכנות וכו' .תקציב למחייה סבירה בהונג קונג
הוא כ 00222-דולר אמריקאי בחודש .כולל יציאות 0אטרקציות 0אוכל ומעט קניות
(לא כולל מעונות 0טיולים למדינות שכנות) .לכך תוסיפו את עלות המעונות 0עלות
כרטיס הטיסה (כ 00022-דולר) ועוד כסף אקסטרא למקרה חירום.
התנהלות עם כסף :ניתן מאוד בקלות לפתוח חשבון בנק מקומי .אין עמלה
לפתיחה או סגירה של החשבון ואין עמלות למשיכת מזומן .היתרון הוא שתשלמו
פעם אחת עמלה על העברה של כסף מהארץ לחשבון המקומי (במידה והחשבון
שלכם בארץ מוגדר כסטודנט יש הנחה על העמלה וזה יוצא כ 0)₪ 022-במקום
לשלם עמלת משיכה כל פעם שתוציאו כסף (שסכומה  ₪ 02-22לכל משיכה 0תלוי
נמצאים).
אתם
בו
בבנק
הבנק שבו מומלץ לפתוח חשבון הוא  .HSBCהסניפים הקרובים שלו :יש סניף
בקניון  westwoodב kennedy town-שקרוב למעונות ויש סניף באוניברסיטה
עצמה (בד"כ מפוצץ בתחילת השנה) .כדי לפתוח חשבון צריך לגשת לבנק ולהביא
את המסמכים הבאים:
 .0אישור מהי הכתובת שלכם בארץ -מבקשים מהבנק בארץ להוציא לכם .חשוב
שתעשו את זה לפני שאתם באים כי צריך שזה יהיה העותק המקורי עם חותמת
של הבנק .במידה ושכחתם להביא אתכם מהארץ -אפשר לגשת לקונסוליה
הישראלית עם רישיון נהיגה והם יוציאו לכם.
 .0אישור לימודים -מקבלים באוניברסיטה באוריינטציה 0עם חותמת מקורית.
 .2אישור כתובת בהונג קונג -מקבלים במעונות 0עם חותמת מקורית
 .4דרכון
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אחרי שפתחתם חשבון 0אתם מקבלים במקום כרטיס אשראי עבורו ויכולים
להעביר כסף.
בילויים

טיולים

• אזור הבילויים המרכזי בהונג קונג הוא ) Lan Kwai Fong (LKFהסמוך
לסנטרל .יש שם כמה מועדונים ,בארים ודאנס בארים .בסופי שבוע (ובעיקר
מוצ"ש) המקום מפוצץ והרחובות מלאים באנשים ומוזיקה .מנהג נפוץ של
הסטודנטים הוא לקנות בירה ב seven eleven-ולהסתובב ברחובות .בהרבה
מקומות באזור הזה יש קוד לבוש -אין כניסה עם כפכפים ,אין כניסה לבנים עם
מכנסיים קצרים ,ובקיצור -כל דבר שנראה "שכונה" יישאר בחוץ .ברוב
המקומות הכניסה היא חינם ומשלמים רק על שתייה.
• בימי רביעי יש ליידיס נייט בפאבים באזור  -wan chaiשאומר שהבנות שותות
חינם (בערך עד .)5033
•  0Happy Hourאחד המנהגים הכי כיפיים בהונג קונג .כל יום (למעט ימי ראשון
ובחלק מהמקומות גם שבת) ,בין  53033-00033תפריט מוזל של משקאות ואוכל.
בכל האזור של סוהו תוכלו להתיישב בכל באר וליהנות משתייה מוקדמת
ואווירה כיפית.
 -The wheel oהמקום הכי זול להאפי האוור .נמצא בסוהו בhollywood -
 ,rd.ידוע גם כ"בר הבוטנים" או "בר הפיליפיניות" (תגיעו -תבינו למה).
המקום היחיד בסוהו שנותן  0+0על תפריט השתייה ולא רק הנחה.
 -Morton's oנמצא במלון שרתון (קו  MTRאדום ,תחנת ,Tsim Sha Tsui
יציאה  .)0Dבאר שיקי (אל תבואו לבושים בסמרטוטים) .תפריט האפי
האוור ב $ִHK03-למשקה .השוס -סנדוויצ'ים מעולים עם בשר שמחולקים
חינם לכל אורך ההאפי האוור (אצלם בין  00033ל.)00033-
הונג היא יחסית קטנה 0אבל עדיין יש מה לעשות בה .יש אתרי תרבות 0טיולי טבע0
חופי ים 0איים שכנים ועוד .אתר מצוין למסלולי טיול ואטרקציות 0כולל הוראות
הגעה מפורטות הוא .www.discoverhongkong.com :בין האטרקציות
הבולטות 0שלא כדאי לוותר עליהןbig 0avenue of the stars 0Victoria peak :
 10000 Buddha Monetary 0dragon's back 0Buddhaועוד.
בנוסף -תוכלו למצוא מהונג קונג טיסות זולות יחסית ( )USD 222-002כמעט לכל
יעד באסיה 0מה שהופך את הרעיון "לקפוץ" למדינה אחרת לסופ"ש לאפשרי.

קניות

בהונג קונג ניתן לקנות הכל! יש אינסוף קניונים 0שווקים וחנויות 0לכל דבר ועניין.
מוצרי אלקטרוניקה (מחשבים 0טלפונים 0מצלמות) -זולים פה באופן משמעותי
לעומת הארץ והחנות של אפל נחשבת לזולה בעולם (בגלל היעדר מס).
השווקים הבולטים של הונג קונג -ladies market, night market :שניהם באזור
של .mong kok
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אפשרות נוספת (ומצוינת) לקניות -העיר שנז'ן שנמצאת בסין 0סמוך מאוד לגבול
קונג.
הונג
של
ניתן להגיע לשנז'ן ב( MTR-הקו התכלת 0)East Rail 0עד התחנה האחרונה שלו-
תחנת לוהו .ניתן להוציא בגבול ויזה שתקפה לעיר שנז'ן בלבד למשך  0ימים .ממש
על מעבר הגבול יש קניון ענקי בו יש מגוון מטורף של בגדים 0חליפות 0תיקים0
נעליים 0שעונים וכו' במחירי בדיחה .מומלץ (מאוד!) להגיע עם מזוודה ריקה על
גלגלים .ניתן גם לעשות מסאז'ים בזול.
עבודה
במדינת היעד

סטודנטים שבאים לסמסטר אחד לא יכולים לקבל אישור עבודה רשמי בהונג קונג.
כלומר ניתן (אם בכלל) לעבוד רק בעבודות "שחורות" 0ובעיקר לחפש בקהילה
היהודית /ישראלית כל מיני קומבינות .מקומיים לא יעסיקו אתכם בלי אישור
עבודה 0ובאופן כללי אל תבנו על זה שתעבדו במהלך הסמסטר .אפשרות אחרת-
בגלל שהסמסטר נגמר מוקדם יחסית היא לסוע לעבוד בעגלות אח"כ .

תחבורה
ציבורית

מבחינת תחבורה ציבורית הדבר הכי חשוב שאתם צריכים להכיר זה כרטיס ה-
 .octopusזהו כרטיס נטען שמשלמים איתו ברכבת ובאוטובוסים .למעשה אפשר
לשלם איתו גם בסופר 0ב seven eleven-ובחלק מהמסעדות .חשוב לדעת-
באוטובוסים 0אם אין לכם את הכרטיס 0עליכם לשלם במזומן ולא מחזירים עודף.
ניתן ואף מומלץ להוציא את הכרטיס בשדה התעופה כשאתם מגיעים (אם בחרתם
לא לעשות זאת -ניתן להוציאו בעמדות שירות בתחנות ה .)MTR-העלות
הראשונית שלו כוללת פיקדון של  $HK02שמוחזרים כשמחזירים את הכרטיס.
לאחר תחילת הלימודים תוכלו להחליף את הכרטיס שהוצאתם בכרטיס סטודנט0
שנותן  %02הנחה בנסיעה ברכבות (לא מומלץ לחכות ולא להוציא כרטיס) -לשם
כך צריך לבקש ולמלא טופס בפקולטה וללכת איתו לתחנת רכבת.
רכבת :MTR -מאוד נוחה להתמצאות .אמנם מגיעה לרוב המקומות המרכזיים
אך יש הרבה מקומות אליהם הרכבת אינה מגיעה 0או מגיעה רק חלק מהדרך.
אוטובוסים :יש אוטובוסים "רגילים" ויש מיניבוסים ירוקים כאלה .היתרון של
המיניבוסים הם שהמסלולים שלהם קצרים 0נוסעים מהר יותר ולא עוצרים סתם
בתחנות ברגע שהם מלאים .החיסרון (הגדול) שלהם -אין להם תחנות מסודרות0
צריך לדעת בדיוק איפה לרדת ולצעוק לנהג (רצוי בקנטונזית) לעצור .בד"כ הנסיעה
באוטובוסים הגדולים היא נוחה מאוד ובכל תחנה יש רשימה של כל התחנות
שהקו עוצר בהן.
מוניות :יחסית לעיר גדולה ועמוסה 0נחשבות זולות .כל המוניות הן עם מונה
והנהגים בד"כ מאוד ישרים ולא מנסים לרמות בדרך .למרות זאת -לרוב הנהגים
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לא יודעים אנגלית .רצוי שיהיה לכם את הכתובת גם בסינית (טריק טוב זה לעשות
צילום מסך של גוגל מפות) ולוודא עם הנהג שהבין לאן אתם רוצים לסוע.
אווירה בעיר הונג קונג מאוד בטוחה ואחוז הפשיעה בה כמעט אפסי .אין שום בעיה להסתובב
בלילה לבד ברחובות (גם בנות) .יש לא מעט סיפורים על חבר'ה שאיבדו דברים
(מקומות
(ארנק 0טלפון) וקיבלו הכל חזרה.
מיוחדים0
פשיעה)
המשטרה נחשבת יעילה 0עונה מאוד מהר לטלפון ומגיעה מהר -המספר הוא .000
מבחינה חוקית -כל אדם צריך להסתובב עם תעודה מזהה בהונג קונג .לפי החוק
המקומי רק דרכון נחשב לתעודה מזהה (תעודת סטודנט או רישיון ישראלי לא
נחשבים) ואם שוטר יעצור אתכם לביקורת ואין עליכם תעודה מזהה 0אתם תדרשו
להגיע איתו לתחנה עד שמישהו יביא את הדרכון שלכם .אנחנו הסתובבנו עם
צילום דרכון ועם קצת שכנועים זה הספיק.
המלצות
לקורסים
ספציפיים
שנלקחו

באופן עקרוני הסטודנטים לחילופים לוקחים את הקורסים הרגילים שמוצעים
לכלל הסטודנטים בפקולטה .עם זאת 0לא תורשו לקחת קורסים שהם קורסי חובה
(וגם לא מומלץ) ובעיקר תבחרו קורסים מהרשימה שנקראתLLB/LLM cross :
 listed coursesשהם קורסי בחירה המשותפים לסטודנטים של תואר ראשון ושני.
כל הקורסים הם  1נ"ז מקומיים=  4נ"ז שלנו .מלבד הקורסים הרגילים במהלך
הסמסטר יש גם קורסים מרוכזים של מרצים אורחים .הפקולטה בהונג קונג
דורשת שכל סטודנט ייקח  0קורסים בסמסטר -במידה ותרצו לקחת פחות0
האוניברסיטה שלנו צריכה לשלוח אישור במייל שהם יודעים מאשרים שלקחתם
פחות 0עושים זאת אחרי תחילת הסמסטר (האוניברסיטה שלנו מאשרת).
עקרונית 0הפקולטה מגדירה נוכחות חובה בכל השיעורים (מותר בין  0ל2-
חיסורים) 0אך יש מרצים שמקפידים פחות ובאופן כללי אם תמצאו מי שיסמן
אתכם זה לא בעיה להפסיד שיעורים .בכ"ז 0מאוד מומלץ לבנות מערכת שמרוכזת
על יומיים (גג שלושה) בשבוע -כך שיישאר לכם זמן לכל השאר.
המלצות כלליות ביחס לבחירת קורסים:
שימו לב כיצד מתחלק הציון בקורס 0האם יש מטלות תוך כדי הסמסטר? מן
הסתם 0עדיף לקחת קורס עם כמה שפחות מטלות .שימו לב האם המרצה דורש
השתתפות -כשכתוב שהשתתפות היא חלק מהציון בד"כ מקפידים יותר על
הנוכחות בקורס 0והמרצה גם דורש השתתפות אקטיבית (באמת) של הסטודנטים.
שימו לב למטלה הסופית של הקורס -באופן טבעי 0עדיף לבחור קורסים שהמטלה
הסופית היא עבודה (לפעמים קוראים לזה  research paperולפעמים -essay
הכוונה זהה) או מבחן בית ולא מבחן בכתה.
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קורסים ספציפיים:

מבנה
הסמסטר
ואופי
הלימודים

• הקורסים של  0Professor T. Cartyמלמד בד"כ  5קורסים בסמסטר ,שניהם
נוגעים לאספקטים שונים של משב"ל .מרצה לא הכי מעניין וקצת סנילי.
הקורסים שלו זהים מבחינת המטלות -הוא דורש השתתפות (שזה בד"כ אומר
להציג פס"ד /מאמר אחד בכתה כמה דקות) וחיבור של עד  2333מילים על
נושא לבחירתכם .מצהיר באופן גלוי שהרוב המוחלט של הכתה מקבלים
ציונים טובים ושהוא לא נוטה להכשיל .קל מאוד .מומלץ בתקופת שינויים
להיכנס לשני השיעורים שמלמד ולהחליט איזה מהם מתאים לכם יותר.
•  0Human Rights in China, Proff. Hualingקורס קליל .לומדים על נושאים
שונים שקשורים לזכויות אדם בסין .לפעמים מאוד מעניין ולפעמים הרבה
פחות .למרצה לא אכפת אם תגיעו לשיעורים או לא ויש רק מטלה אחת של
 -%033הגשת עבודה עד  0333מילים.
•  0Competition Law, Kelvinהגבלים עסקיים של ארה"ב .מרצה בן ,52
משעמם עד מוות .יתרונות -חומר לא מסובך ,מעלה את כל המצגות למודל,
מטלה אחת בלבד %033 -מבחן בית (שבועיים לפתור ולהגיש) ,קייס שכולל את
כל החומר של הסמסטר.
•  0International Environmental Law, Linמאוד מעניין והמרצה מצוינת.
לקורס דרישות גבוהות 0המרצה דורשת השתתפות ובודקת קריאת החומרים,
מבחן אמצע (מבחן בית) ,מצגת בקבוצות ועבודה להגשה בסוף.
•  0Preventative Law, Smithקורס מרוכז של מרצה אורחת .קורס מעולה
ומעניין ,מרצה טובה מאוד וזורמת ,עבודה להגשה עד  0233מילים והשתתפות.
מומלץ.
•  0Global business lawנוגע בבעיות משפטיות שקשורות לכך שעולם העסקים
הפך להיות בינלאומי .חביב %033 ,מבחן בית ( 4ימים להגשה).
•  0Comparative Family Lawקורס מרוכז של מרצה אורח .מעניין יחסית.
עבודה להגשה עד  2333מילים והשתתפות.
•  0Trust in practice-קורס מרוכז של  4שבועות בתחילת הסמסטר .עבודה
להגשה עד  4233מילים.
הלימודים מתחילים בתחילת ספטמבר .שימו לב 0שבמידה וכל הקורסים
שלקחתם הם קורסים מעורבים של  LLB/LLMאז הלימודים שלכם יתחילו שבוע
מאוחר יותר (השנה זה היה ב 0)0/0-בהתאם לתאריך המפורסם של תחילת לימודי
ה .LLM-מספר ימים לפני תחילת הלימודים יש שבוע אוריינטציה -יש יום
אוריינטציה אחד שעורכת הפקולטה ואחד שעורכת האוניברסיטה .כדאי להיות
בהם אך זה לא חובה .בנוסף -יש המון פעילויות חברתיות שהאוניברסיטה מארגנת
במהלך שבוע האוריינטציה -ניתן להירשם לכולם באינטרנט .מה שאני עשיתי זה
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הגעתי לאוריינטציה ואז בשבוע חופש שיש (אם לא לקחתם קורסים רק של 0)LLB
נסעתי לטייל .הסמסטר נגמר בסוף נובמבר ואז יש תקופת מבחנים והגשת עבודות
שהיא בין שבועיים לשלושה .אם בחרתם קורסים שהם כולם רק עבודות להגשה-
בד"כ תדעו בדיוק את הדרישות מראש ותוכלו לעבוד עליהן תוך כדי הסמסטר.
בקיצור -בתחילת דצמבר אתם מסיימים וחופשיים לסוע לטייל או לחזור הביתה.
מבחינת הלימודים -הסטודנטים הזרים לומדים עם המקומיים ותלוי בקורסים
שתבחרו ייתכן שכמעט ולא תתיקלו בהם (משב"ל) או שהם יהיו שם בהמוניהם
(הגבלים עסקיים) .בכל מקרה יש המון סטודנטים של חילופים בכל קורס שאליו
תהיו רשומים.
כמעט ואין מטלות במהלך הסמסטר 0וגם כמות הקריאה (בהנחה ותקראו באמת)
היא נמוכה יחסית .ביחס לחומרי הקריאה -ברוב המוחלט של הקורסים אין
ספרים (יוצא דופן )competition law-והמרצים מעלים את חומרי הקריאה למודל
או מצלמים ומחלקים מראש .גם בקורסים שיש בהם ספרים 0לא צריך לקנות
אותם וניתן לקרוא /לצלם בספרייה.
מתקני
הקמפוס

 :WI-FIבכל המתקנים של האוניברסיטה יש  0רשתות וויפי (אחת פתוחה ואחת
לסטודנטים בלבד) .ככה שבידר כושר 0במעונות ובקמפוסים יש וויפי חופשי.
בנוסף 0לאוניברסיטה יש הסכם עם  0החברות הגדולות בהונג קונג -שבכל מקום
שלהם יש וויפי סטודנטים יכולים להתחבר עם השם משתמש והסיסמא שלהם-
תחפשו תמיד רשת שנקראת … .universities viaתכל'ס כמעט בכל מקום שתהיו
בו יהיה וויפי.
חדר כושר :לאוניברסיטה  0מתחמים של חדרי כושר שבכל אחד מהם בריכת
שחייה 0מגרשי כדורסל 0כדורגל וטניס 0חדר משקולות וחדר אירובי (הליכונים
וכו') .בנוסף יש חוגים שונים כמו יוגה ואירובי .הכניסה לחדר כושר היא חינם
לסטודנטים .כל מה שצריך לעשות זה להגיע לשם 0להירשם ותוך כמה ימים תקבלו
את הכרטיס שלכם .ההשתתפות בחוגים היא בעלות סמלית מאוד ומשלמים פר
שיעור.
כביסה :בכל מבנה של מעונות יש חדר כביסה לשימוש הסטודנטים .יש בו מספר
מכונות כביסה 0מייבשים ומקום לתלות כביסה .מפעילים את המכונות
והמייבשים באמצעות כרטיס אלקטרוני נטען בכסף שתקבלו במעונות .מכונה
אחת עולה  0HKD0מייבש ל 02-דקות עולה אותו סכום.
מטבחון :בכל מבנה של מעונות יש מטבח שמשותף לכל הקומה .יש בו קולר של
מים 0מקרר 0מיקרוגל וכיריים חשמליות.
קפיטריות באוניברסיטה :יש המון ומגוון גדול יחסית .החל בתי קפה 0דרך מזון
מהיר כמו סאבווי ועד מסעדות ממש .המחירים סבירים ממש ולרוב זולים לעומת
המחיר מחוץ לאוניברסיטה.
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קהילה
יהודית

הערות
כלליות
התרבות
והמקום

אנשי קשר

ציוד
ומסמכים
מיוחדים
שמומלץ
לקחת

ספרייה :בקמפוס יש ספרייה כללית 0ספריית משפטים וכן "אזור למידה"
( .)learning commasאזורי הלמידה ממש נוחים -יש חדרים פרטיים (שאפשר
אפילו להזמין 0או סתם לתפוס) 0ספות 0שולחנות גדולים וכו' .מותר שם גם אוכל
ושתייה .הכל פתוח לאורך כל השבוע 0כולל בימי ראשון .בתקופת המבחנים הכל
פתוח מ 20:22-עד  21:22בבוקר למחרת.
בהונג קונג יש הרבה ישראלים ויהודים .ישנם  4מרכזים של הקהילה 0שאופי
המבקרים בהם הוא קצת שונה .ישנם שני בתי חב"ד (אחד באי הונג קונג עצמו ב-
 mid levelsואחד ב 0)kowloon-יש  JCCויש את שובה ישראל.
 -JCCבד"כ מבקרים בו בעיקר היהודים (ופחות הישראלים שהולכים לבתי
חב"ד) .יש בו סופר עם מגוון רחב של דברים מהארץ .יש להביא דרכון אם תרצו
לבקר בו .ביום כיפור יש סעודה של סוף הצום בחינם שממש כל הקהילה מגיעה
אליו .שווה.
שובה ישראל -בעקרון מרכז למטיילים .ניתן ליצור עמם קשר ולהגיע לשיעורי
יהדות או לארוחות .גם שם יש סופר עם מגוון מוצרים מהארץ.
קהילת ציון -קהילה יהודית ב.tsim sha tsui
באופן כללי האנשים הסינים בהונג קונג הם לא כ"כ נחמדים ולא מתאמצים לנסות
על לסייע או להבין אתכם .באוניברסיטה ובמעונות כמעט כולם דוברים אנגלית ויהיו
נחמדים ותוכלו להתמצא בקלות .ברחוב הדבר קצת יותר מסובך ואם אתם רוצים
עזרה -תנסו לחפש אנשים צעירים יחסית 0שכן הסיכוי שהם דוברים אנגלית הוא
גבוהה יותר .מבחינת התמצאות -הונג קונג מאוד קלה להתמצאות 0במיוחד אם
אתם נוסעים ב.MTR-
הקונסוליה הישראלית בהונג קונג :נמצאת באדמירלטי701 Admiralty Centre -
 .Tower IIמספר טלפון ;+00000022-000 :מספר טלפון לחירום-000 :
.+00001022
הפקולטה למשפטים באוניברסיטת הונג קונג :לכל העניינים
האדמיניסטרטיביים אשת הקשר היא גלוריה וונג.Gloria.wong@hku.hk :
הפקולטה:
של
הבית
עמוד
בנוסף0
http://www.law.hku.hk/prospectivestudents/incoming.php
 :CEDARSהמשרד שאחראי על כל החילופים ברמת האוניברסיטה:
http://cedars.hku.hk/
טלפון סלולרי :בכל  seven elevenניתן לקנות סים קארד עם מספר מקומי
להחליף בטלפון שלכם .הסים הזה בא עם קרדיט וכשנגמר אפשר פשוט לטעון
בעוד .אני הוצאתי ב 4-חודשים  002דולר הונג קונגי (כ )₪ 022-על טלפון .שימו לב
שהכרטיסי סים האלה כוללים גם שימוש ב .G2-אני כיביתי אותו כי זה לוקח
הרבה מהקרדיט וכמעט בכל מקום יש וויפי .בכל מקרה -אם אתם מהמכורים
וממש רוצים  G2בכל שנייה 0עדיף לחפש תוכניות אחרות ולא סים כזה כי זה ייצא
יקר יותר.
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סיכום

מסמכים שכדאי להביא :תביאו אתכם לפחות  0תמונות פספורט עדכניות בגודל
רגיל (כולם פה רוצים תמונות משום מה) .בנוסף 0במידה ותרצו לפתוח חשבון בנק
הביאו אתכם את המסמכים המפורטים בחלק הרלוונטי.
כלי בית :הביאו אתכם סט מצעים יחיד אחד וכרית (תכל'ס זה מספיק כי אתם
שמים במכונה ואז במייבש) ושתי מגבות .מעבר לכך -כל דבר שתרצו תוכלו לקנות
(ובזול יחסית) כשתגיעו .בין היתר תזדקקו לקולבים לארונות 0שמיכה קלה 0כרית0
כלי אוכל (בסיסיים כגון כוס 0צלחת סכו"ם) 0חומרי כביסה וכו' .הכי זול ונוח זה
לקנות הכל באיקאה -החנות הקרובה אליכם נמצאת ב cauesway bay-ויש ממש
לידה תחנת רכבת (קו כחול 0אותו השם) .חנות נוספת שיש בה כלי בית והיא לא
יקרה היא רשת שנקראת  .japan home centerהחנות הקרובה אליכם נמצאת
בקנדי טאון ברחוב .Smithfield
לבוש :ראו בחלק לבוש .יש להביא חליפה ועניבה לבנים ושמלה שחורה מכובדת
לבנות.
בגדול 0הונג קונג משוגעת! זו הזדמנות נדירה להכיר סינים 0את התרבות הסינית
ועדיין ליהנות מחיים מערביים יחסית ומעיר גדולה ועמוסה כמעט כמו ניו יורק.
ממליצה בחום ובטוחה שתיהנו!

שם הסטודנט יעל מרטיק /yaelmeretyk@gmail.com -ספטמבר-דצמבר 0202
שגיא חורי  sagie11@gmail.com -סמסטר א' 5302
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Shanghai Jiao Tong University, China
כללי

אוניברסיטת  SJTUבשנחאי.

תאריכים
חשובים

הלימודים מתחילים באמצע ספטמבר ורשמית נגמרים באמצע ינואר .בתכלס0
תלמידי החילופים מסיימים לפני כריסמס .יש גם חופשה באוקטובר של שבוע.

אוויר בספטמבר מאוד חם ולח .אח"כ מתקרר ואמור להגיע גם ל 2מעלות לקראת ינואר.
מזג
תביאו מעיל חם .אם חסרים פרטי קיץ -זה לא בעיה לקנות 0אם חסר לכם מעיל
בעונה
זה הרבה יותר גרוע.
צריך ויזה לסין .האוניברסיטה שולחת אישור לימודים ורק אז מוציאים ויזה.
מסמכים
הויזה היא רק לזמן שמצוין במכתב קבלה 0אז אם רוצים ליותר זמן תצטרכו
ואישורים
להאריך בסין (לא בעיה).
אין צורך בכרטיס חזרה לארץ כשמוציאים את הויזה.
אין כאלה .יבקשו מכם מכתב המלצה 0גיא הרפז יטפל בזה בלי בעיה .האתר רישום
קשיים
שלהם לא מבריק אבל מסתדרים.
בקבלה
אפשר לעשות ביטוח ביום הרישום לאוניברסיטה .הוא מכסה אתכם רק בזמן
בריאות
שאתם רשומים לאוניברסיטה ואי אפשר להאריך אותו.
יש חיסונים שצריך לעשות לפני 0בעיקר אלו נגד צהבת.
יש מעונות בתוך הקמפוס .בעקרון כל המעונות המוצעים לתלמידי חילופים הם
סידורי
טובים (אבל קטנים) .זה חדרים לשניים או אחד שיש בהם גם שירותים ומקלחת.
מגורים
(חוץ מבניין  0ששם זה מקלחות צבא כאלה) .צריך להרשם ולשלם על המעונות
מראש .אין במעונות מטבח.
הרבה סטודנטים גרים בדירות 0שעולות בין  20222ל .CNY 40222הדרישות של
בעלי הדירות לתשלומים ממש משתנות והדירות נתפסות במהירות מטורפת .אלו
שרוצים דירה -מומלץ להגיע לפני תחילת הסמסטר כדי לפנות לזה זמן.
בשנחאי יש כל אוכל שתרצו .הכל שאלה של תקציב .ליד האוניברסיטה יש
אוכל
מסעדות סיניות שאפשר לאכול בהן צהריים ב .CNY 22-02למי שלא חובב את
האוכל המקומי 0יש גם מסעדות מערביות וגם סופר מערבי באזור אבל זה עולה
יותר .בגלל שבמעונות אין מטבח קחו בחשבון שזה אומר פעמיים ביום לאכול
בחוץ .אם אתם ממש רוצים להתכלב אז כל ערב יש ליד הקמפוס ברביקיו רחוב
כשכל שיפוד עולה .CNY 0
התקציב שלי 0לא כולל המעונות 0הוא בסביבות ה 10222ש"ח בחודש .אפשרי
המלצות
לתקציב כללי להסתדר גם בפחות.

16

בילויים
טיולים

קניות

חיי הלילה בשנחאי מטורפים .המון מועדונים 0המון פאבים .יש פאב שבו בירה
עולה 1שח' ויש בר עם נוף לבונד שבו יש רק קוקטיילים ב 02שח' .שוב 0הכל שאלה
של מה אתם מחפשים.
אנחנו טיילנו המון גם בשנחאי וגם מחוצה ..הרבה פעמים זה דברים שכדאי לתכנן
קצת מראש ולקנות כרטיסי רכבת (אחרת לא יהיו) .יש המלצות מעולות לדברים
בתוך שנחאי באתר של  .timeoutshanghai.comמחוץ לשנחאי ודי קרוב יש את
.hangzou, wuxi, wuzhen, suzhoe
יש קניון בכל מקום .המחירים הם בדיוק כמו בארץ אבל המגוון הרבה יותר גדול.
לקראת חגים יש תמיד מבצעים :החג הלאומי באוקטובר 0כריסמס וכו'.

בלתי אפשרי .יש אנשים שמלמדים אנגלית בשחור אבל גם אז מעדיפים להעסיק
עבודה
במדינת היעד אנשים שאנגלית היא שפת האם שלהם ושנמצאים בשנחאי ליותר מכמה חודשים.
תחבורה
ציבורית
אווירה בעיר
המלצות
לקורסים
ספציפיים
שנלקחו

מבנה
הסמסטר
ואופי
הלימודים
מתקני
הקמפוס

קהילה
יהודית

מעולה .המטרו מגיע לכל מקום ומהר .תרכשו כשתגיעו כרטיס כמו רב-קו .הוא
עובד בכל התחבורה בשנחאי כולל המוניות .המטרו עובד עד עשר וחצי .לרוב לא
בעיה למצוא מונית אחרי זה .הרבה פעמים אין להם בעיה לקחת חמישה אנשים
וכמעט תמיד שמים מונה .אם לא 0תתעקשו או קחו מונית אחרת.
זו עיר עצומה וזו סין .אז הכל גועש כל הזמן .כל המערביים 0והישראלים בפרט0
מכירים אחד את השני די מהר וזה כיפ.
בעיקר קורסים שלא כדאי לקחת .competition law -זה הקורס היחיד עם מבחן
והשמועה אומרת שהמרצה מכשיל .כל שאר הקורסים זה פרזנטציות ועבודות ואין
סיכוי שלא תעברו משהו Law and society .הוא פשוט מרצה נורא ודורש עבודה
נורא ארוכה .אבל זה לא נורא.
אני ממליצה בעיקר לנסות לבנות את המערכת ככה שיצא לכם סופ"ש ארוך כדי
שאפשר יהיה לטייל .בכל מקרה 0קשה לאמר שיש הקפדה על נוכחות 0אבל 0לפחות
בעיני 0משב"ל וחוקתי היו ממש מעניינים ואני כן ממליצה להגיע אליהם.
הלימודים הם קצת בדיחה .רוב הסמסטר לא עושים כלום ואז פשוט יושבים שבוע
וכותבים עבודות .יש גם קורס סינית שאפשר להרשם אליו .המורה 0שלי לפחות0
די גרועה אבל אני בהחלט מסוגלת להסביר את עצמי לנהג מונית בזכותה אז לדעתי
שווה להרחיב קצת אופקים.
הקמפוס ממש מרכזי בשנחאי ונמצא במקום מעולה .אבל 0זה לא הקמפוס העיקרי
של האוניברסיטה ואין בו הכל .מה יש :כספומט 0קפיטריה 0כביסה 0ניקוי יבש0
גיהוץ 0מספרה (לא מומלצת בעליל).
מה אין :שום מתקני ספורט חוץ ממגרש כדורסל .השמועה אומרת שהם בונים
אצטדיון ויש סיכוי שהם יבנו עד סמסטר הבא.
יש כמה בתי חב"ד .לארוחות בהם צריך להרשם באינטרנט.
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סינים הם עם מוזר עם הרגלים שונים מאוד מישראלים .מעבר לזה 0הם לא יודעים
הערות
כלליות על אנגלית .מומלץ מאוד ללמוד כמה מילים בסיסיות בסינית לפני (כמה זה עולה0
מספרים וכו').
התרבות
בהתחלה חוטפים קצת שוק תרבות אבל בעיני זו ממש חוויה להכיר מקום כל כך
והמקום
שונה.
אנשי קשר
(בארץ
ובחו"ל)
פנקס חיסונים 0צילומי דרכון+ויזה 0כרטיס אשראי בינל שאתם יודעים את הקוד
ציוד
שלו0
ומסמכים
בנות  -תביאו טמפונים (ברצינות).
מיוחדים
מעבר לזה 0אין משהו שאי אפשר לקנות פה.
שמומלץ
לקחת
אני מאוד מאוד ממליצה .חוויה ממש מהנה ולגמרי שווה את זה.
סיכום
שם הסטודנט סופי ליטוין סמסטר א' 5302
Sophia.litvin@mail.huji.ac.il
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NUS – National University of Singapore
תאריכים
חשובים

-

מזג
בעונה

אוויר -
-

מסמכים
ואישורים

-

קשיי קבלה

-

בריאות

-

-

סידורי
מגורים



לאחר הקבלה תתבקשו במייל לדרג סידורי מגורים ולבחור קורסים .שימו לב
למיילים כי לכל הדירוגים האלה יש דד ליין כמובן אז שלא תפספסו.
שבוע לפני פתיחת הסמסטר יש שבוע אוריינטציה לסטודנטים בחילופים.
לכאורה הוא חובה 0אבל אנחנו ביקשנו לדלג עליו בגלל מועדי ב' ואישרו לנו.
תקופת מבחנים :השנה המבחנים בסמסטר א' התחילו בסוף נובמבר 0ועבודות
הגמר הוגשו עד אמצע נובמבר 0ככה שמי שלוקח קורסים ללא מבחן (מומלץ)
מסיים מוקדם יותר .למי שכן לוקח קורסים עם מבחן 0הם מסתיימים בתחילת
דצמבר (השנה האחרון יצא ב.)05/2-
מזג האוויר בסינגפור כמעט לא משתנה 0חם ומאד מאד לח .אבל 0באמצע ימים
שמשיים יכול פתאום להתחיל מבול 0לרוב ענין של כמה דקות.
הלבוש הוא כמו הלבוש בקיץ בארץ 0רק שברכבת ובכיתות קר במיוחד 0לכן
לאוניברסיטה לרוב כדאי מאוד להביא משהו ארוך בתיק.
לאחר ההרשמה והקבלה האוניברסיטה עוזרת לסטודנטים להוציא ויזת
סטודנט דרכה .מדובר בתהליך טיפה מציק של הרבה טפסים באינטרנט שצריך
להדפיס ולהביא אתכם לימים הראשונים של האוריינטציה (במידה ולא תגיעו
לאוריינטציה אפשר לעשות את התהליך גם באופן עצמאי) .בכל מקרה
כשנכנסים לסינגפור נכנסים בוויזת תייר רגילה (שלא מצריכה שום מסמך
מיוחד וניתנת לכל ישראלי ל 02-יום).
אישור עבודה :העבודה ככל הנראה מותרת אך בשעות מוגבלות מאד כל חודש
(השמועה היא  01שעות בשבוע) .ישנם ישראלים בחילופים שעובדים כמורים
בסנדיי-סקול או בעגלות.
בשנה שעברה נכתב שיידרש למבחן טופל אך הפקולטה בתיאום עם NUS
ויתרו על הדרישה.
סטודנטים שנשארים מעל שנה בסינגפור צריכים להביא אישורים 0לסמסטר
אחד אין צורך.
חיסונים :הנסיעה לסינגפור לרוב כוללת נסיעות למדינות רבות מסביבה 0לכן
חשוב להגיע למרפאת מטיילים בארץ (מספיק זמן מראש) ולהתחסן בכלל
החיסונים הנדרשים דוגמת דלקת מוח יפנית (למי ששוהה מעל חודש באסיה),
טטנוס 0פוליו ועוד.
שירותי הרפואה במדינה 0כולל ביטוח בריאות :לאוניברסיטה מרפאת
סטודנטים .כל ביקור במרפאה עולה כ $02-ותרופות הן זולות יותר .לכן חשוב
לעשות ביטוח טוב בארץ ע"מ לקבל את כל ההחזרים .בנוסף 0יש תשלום חובה
של ביטוח לאוניברסיטה אך מדובר בביטוח לתאונות וכד' במידה ויאשפזו
אתכם.
 :UNIVERSITY TOWNאו בקיצור –  U-TOWNאחד הדברים הכי
חשובים לחוויה הסטודנטיאלית בסינגפור הם המגורים במעונות .מדובר
במתחם עם מספר בנייני מגורים לסטודנטים שנראה כמו קאנטרי קלאב
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אוכל

-


-

מטורף וכל הסטודנטים שמגיעים לחילופים גרים שם! לאחר הקבלה יבקשו
מכם לדרג את המעונות 0ההמלצה המרכזית היא לדרג את בנייני UTOWN
עצמם במקום הראשון ( ,)u-town residenceשם גרים רוב הסטודנטים הזרים
והם המקום בו לרוב שותים לפני מסיבות וכו' .מדובר בדירות חדשות ויפות
של  4שותפים עם מטבח ושירותים ומקלחת 0הבניינים החדשים ביותר
בקמפוס .החיסרון :בחלק מהדירות אין מזגן (יש מאווררי תקרה אבל זה לא
אותו דבר )...ולכן כשמדרגים קודם כל לדרג את האופציה של יו-טאון עם מזגן
ולאחר מכן את האופציה של יו-טאון בלי מזגן (השנה רובנו קיבלנו דירות בלי
מזגן 0אפשר לקנות מאוורר נוסף ולהכניס לחדר זה עוזר).
בכל מקרה עם או בלי מזגן התנאים ביו-טאון מעולים!! חדר כושר 0בריכה0
סטארבקס שפתוח  04שעות 0סאבווי 0מסעדות 0סופרמרקט וכו' ...וגם יש
מנקה פעם בשבוע!
מחיר :המעונות עולים כ SG$5433-לחדר בלי מזגן ו SG$0022לחדר עם מזגן
לכל התקופה ושווים כל שקל! (בחישוב גס זה בערך  ₪ 0033-₪ 0122לחודש).
*חשוב להבין שמציאת דירה בסינגפור היא סיפור מאד לא קל ובעיקר מאד
מאד יקר .לרוב את המחיר שתשלמו על תקופה שלמה במעונות 0תשלמו על
חודש וחצי בערך בדירה ולרוב זה יהיה בחדר משותף .ומעבר לכל -כל החברים
מהלימודים ככל הנראה יגורו ביו טאון 0זה היתרון הכי גדול.
חשוב חשוב חשוב :במידה וקרה וקיבלתם את אחד מבנייני המעונות מחוץ
למתחם של יו-טאון (למשל )PGP :תבקשו לעבור ליו-טאון!!! השנה כל מי
שביקש הצליח בסופו של דבר לעבור וההבדל משמעותי 0אמנם קשה להצליח
לעבור מראש 0אך ברגע שמגיעים ומדברים איתם זה לרוב עניין של כמה לילות
ועוברים.
במעונות יש מטבחון עם מיקרו ומקרר (וכולם קונים קומקום כמובן) ,אך קיים
איסור להכניס כלי בישול חשמליים מעבר לזה 0לכן רוב הסטודנטים קונים
מוצרי בסיס לדירה (לחם 0חלב 0גבינות 0ירקות 0חטיפים וכו') אך את הארוחות
החמות אוכלים בעיקר בחוץ.
*המלצה קטנה מאיתנו :תביאו איזה מזלג 0כוס וצלחת לימים הראשונים כי
אין כלים בדירות אז שיהיה לכם להתחלה ואחר כך כבר אפשר ללכת לאיקאה
או לכל סופר גדול ולקנות שם כלים וכל דבר נוסף שצריך.
בסינגפור כולה 0ובמעונות בפרט 0יש מתחמי אוכל שנקראים פוד-קורט 0אשר
מורכבים מדוכני מזון מקומי אסייתי על כל גווניו .ניתן למצוא פוד-קורט בכל
פינה והאוכל שם מאוד מאוד זול :ארוחה עולה בממוצע  4דולר סינגפורי (כ-
 )₪ 05ולכן מי שמוצא את עצמו בפוד קורט יכול לצאת ממש בזול עם האוכל
בחילופים .עם זאת 0חשוב לציין שלא כולם מתחברים לאוכל בפוד קורט
וכשזה המצב – תחום האוכל מתייקר .בסינגפור אפשר למצוא הכל מהכל 0אבל
זו לא מדינה זולה 0וכדי לאכול אוכל מערבי ומוכר צריך לחפש מקומות שלא
יעשקו את כיסכם הסטודנטיאלי  כמובן שאנחנו יותר מנשמח להמליץ!!!
מעבר לזה 0גם במעונות עצמם ישנן מספר חלופות כמו סאבווי (שזה גם זול
יחסית) ומספר מסעדות טובות (פשוט מעט יותר יקרות).
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המלצות
לתקציב כללי

-

בילויים

-

-

לידע כללי 0נכון להיום הדולר הסינגפורי שווה  .₪5.0לרוב מכפילים ב0-
ומורידים קצת 
בעיקרון אין צורך לפתוח חשבון בנק בסינגפור 0מסתדרים עם האשראי
מהארץ .מומלץ למשוך כסף בסכומים גדולים כל פעם כי העמלות קצת
גבוהות.
הוצאות קבועות -סכום חודשי לדירה 0אוכל 0יציאות (האלכוהול יקר יחסית-
מחירים פחות או יותר כמו של הארץ) ,נסיעות (יורחב בהמשך) וכמובן טיסות!
טיסות מסביב :אחד היתרונות הכי גדולים של חילופים בסינגפור זה הטיסות
מסביב! סינגפור נחשבת המדינה ממנה יוצאות הטיסות הזולות ביותר באסיה.
לרוב מזמינים טיסות לואו קוסט במחירים מצחיקים ( 033דולר סינגפורי
בממוצע לתאילנד או וייטנאם למשל )..ומטיילים בכל האזור .מומלץ מאוד
לקחת את זה בחשבון לפני ההגעה כי כל הסטודנטים שמגיעים לפה לחילופים
טסים בתדירות מאוד גבוה .יעדים קרובים :קמבודיה 0וייטנאם 0תאילנד0
בורמה 0לאוס 0פיליפינים 0הונג קונג 0טיוואן 0דרום קוריאה ועוד ועוד ועוד..
*נקודה חשובה :מלזיה ואינדונזיה הן שני יעדים מאוד מאוד פופולריים
לסטודנטים שעושים חילופים בסינגפור פשוט כי זה הכי קרוב והכי זול 0אבללל
בעלי דרכון ישראלי לא רשאים להיכנס אליהן ולכן רק מי שיש לו דרכון זר
יוכל להצטרף לחברים הזרים לשם ...בכל מקרה לרובנו אין דרכון זר
והסתדרנו יפה מאוד גם עם שאר היעדים במזרח 
בסינגפור יש מלא אזורים שכיף להסתובב בהם בלילה וביום 0ברים מגניבים
ומועדונים שווים שרובם די פלצניים (במסיבות יש קוד לבוש :אסור כפכפים0
ובנים צריכים לבוא עם מכנס ארוך וללא גופיות )..בימי רביעי יש "ליידיס
נייט" ,זה היום בו בנות נכנסות בחינם ומקבלות משקאות בחינם 0לרוב גם
הבנים נכנסים ללא תשלום אבל כן משלמים על השתייה .גם בשאר הסופ"ש
יש מסיבות ולרוב אם נרשמים נכנסים גם אליהן בחינם.
מבחינת בילויים כמה המלצות כלליות:
• האג'י ליין (תחנת בוגיס בקו הירוק) – אזור היפסטרי ומגניב עם ברים
מדליקים ממש שכיף להסתובב בו גם ביום וגם בערב.
• קלארק קי (תחנת קלארק קי בקו הסגול) – אזור בילויים מהמם עם המון
מסיבות 0אוכל 0ברים ..הגשר של קלארקי מאוד מפורסם 0הרבה צעירים
גם אוהבים לקנות שתיה בסבן אילבן ולשבת בערב לשתות על הגשר ועל
שפת הנהר זה ממש נחמד..
• קלאב סטריט – הולכים ברגל מתחנת צ'יינה טאון בקו הסגול (שגם בה
נחמד להסתובב בפני עצמה כמובן) ,אזור של ברים חמודים נורא 0רצוי
ללכת בהאפי האוור גם כי יותר זול וגם כי במהלך השבוע נסגר שם יחסית
מוקדם.
• הולנד ווילג' – (תחנת הולנד ווילג' בקו הכתום) זה אזור הבילויים שהכי
קרוב למעונות 0רק שתי תחנות ברכבת .אזור קטן שכיף לשבת בו לשתות
משהו 0בעיקר בהאפי האוור.
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קניות

-

עבודה

-

תחבורה
ציבורית

-

-

• ( – TELOK AYERתחנת  TELOK AYERבקו הכחול) ,אחלה מסעדות
ודי יפה שם 
• סנטוזה ( –)SENTOSAמדובר באי שמגיעים אליו דרך תחנת הארבור
פרונט בקו הכתום 0מומלץ לנסוע לשם לחוף הים או לשאר האטרקציות
שם כמו למשל פארק יוניברסל.
• מרינה ביי סנדס – רק המלון הכי נחשב בעולם בערך .כמובן שלהסתובב
בכל האזור ולראות תצפיות על המלון זה חובה 0אך מומלץ מאוד גם לעלות
לגג של המלון עצמו ולראות את הסקיי ליין של סינגפור זה מאוד מרשים!
אפשר לעלות לבר שם בחינם כדי לראות את הנוף ולשתות משהו (פחות
יקר ממה שמצפים) ויש שם גם מועדון שנקרא "סה לה וי" בו יש מסיבות0
אך לרוב הכניסה בתשלום – למעט ימי רביעי (ליידיז נייט) שבנות נכנסות
בחינם.
עוד מועדונים ספציפיים שאהבנו לצאת אליהם :רפיוג' 0KYO 0באנג-באנג0
 ZOUKועוד..
יש עוד כל כך הרבה מקומות ואטרקציות 0קצרה ידינו מלכתוב את כולם...
בסינגפור יש מיליון קניונים 0חלקם של מותגים יקרים (למשל הקניון של
המרינה ביי סנדס) אך רובם קניונים כמו בארץ עם הרשתות המוכרות ופחות
או יותר באותם מחירים – אולי אפילו יותר זול .אזורים מרכזיים לקניות הם:
רחוב  0ORCHARDפלאזה סינגפורה בתחנת דובי גוט 0השוק בתחנת בוגיס
ובעצם כל אזור אפשרי כי יש קניון בכל פינה .למי שגר במעונות יהיה נוח ללכת
ל VIVO CITYשזה קניון נחמד במרחק כמה תחנות  0MRTבתחנה
 HARBOUR FRONTעל הקו הכתום (בקומה העליונה של  VIVOיש כמה
מסעדות טובות עם נוף נחמד ובקומה התחתונה יש סופר ענק ויחסית זול).
אין צורך באישור עבודה אך כאמור 0יש הגבלה של שעות העבודה המותרות
בחודש.
הפקולטה למשפטים נמצאת מחוץ לשטח האוניברסיטה ויש אליה שאטל
בחינם שיוצא כל רבע שעה מהאוניברסיטה ולוקח לו  22דק' בערך .הקו שאתם
צריכים נקרא .BTC
במערכת האוטובוסים והרכבות נוסעים עם כרטיס  EZ-LINKשקונים בקופה
בתחנת רכבת ומטעינים בכסף .מומלץ כבר בימים הראשונים לקנות את
הכרטיס ולהשתמש בו כל התקופה 0כל פעם להטעין פשוט .מערכת הרכבות
נקראת  MRTוהיא פועלת כל יום עד חצות.
כדי להגיע מהמעונות לעיר לוקחים שאטל חינמי שיוצא מהמעונות (נקרא )D2
ועוצר בתחנת רכבת שנקראת קנט רידג' (על הקו הכתום) ומשם נוסעים לעיר.
מוניות :מומלץ מאוד להשתמש באובר ( )UBERזה פשוט יותר זול ונוח
מהמוניות הרגילות .ובכל מקרה אם כן תשתמשו במוניות רגילות 0שימו לב
שיש כמה סוגי מוניות בכמה צבעים אז לא לקחת את המוניות השחורות
והכסופות הן יקרות משמעותית!! (כחול 0אדום 0ירוק וצהוב זה תעריף רגיל
לרוב).
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אווירה
כללית

-

לימודים
והמלצות
לקורסים
ספציפיים

-

-

-

מבנה
הסמסטר
ואופי
הלימודים

-

-

-

כל אזור בסינגפור הוא משהו אחר .יש אזורים מגניבים מחד ואזורים מאוד
יוקרתיים מאידך ואתם תראו שכל אזור הוא ייחודי ומגניב ויש לו קטע משלו.
מבחינת ביטחון :סינגפור מדינה עם ענישה מחמירה במיוחד ואחוז פשיעה
נמוך מאד תודות לזה .ניתן להסתובב בכל פינות העיר בכל שעות היום בתחושה
טובה ובטוחה 0זה אחד היתרונות הכי גדולים של לגור פה.
מבחינת נ"ז :נקודה בסינגפור שווה לנקודה בישראל .ככה שאם תעשו  00נ"ז
בסינגפור 0זה ייחשב כ 02-נ"ז גם בישראל וזה מאוד נוח .רוב הקורסים שווים
 0נקודות זכות ככה שלוקחים לרוב  ,2אך יש גם קורסים של  4נקודות זכות.
ההמלצה הכי חשובה :לקחת קורסים בלי מבחנים 0רק עם עבודות או מבחני
בית .זה גם נעים יותר וגם מסיימים מוקדם יותר (קחו בחשבון שמבחני הבית
הם לא קלילים .דרך הלמידה המומלצת היא להכין נקודות כתובות מראש 0זה
חוסך המון זמן).
יש אפשרות לקחת קורסים אינטנסיביים של שלושה שבועות (אלה הקורסים
של  4נקודות זכות בדרך כלל) .מדובר לרוב בקורסים עם מרצים אורחים
מהאוניברסיטאות הטובות בעולם .ההמלצה שלנו היא לקחת קורס כזה
בשבועות ( 2-0ולא בשבועות  1-4כי כולם כבר מתחילים לטוס) ולסיים עם זה
כבר על ההתחלה 
דרישות בקורסים :ברוב הקורסים יש פרזנטציות מול הכיתה .זה עניין של
כמה דקות וזה לא מאוד נורא אבל צריך לקחת בחשבון שכנראה תצטרכו לדבר
באנגלית לכמה דקות ...בכל מקרה מתפרסם קובץ עם מרכיבי הציון של כל
קורס אז תוכלו לנסות לבדוק אם יש דרישה כזו או לא 0כנ"ל לגבי דרישת
נוכחות וכו'.
שבוע לפני פתיחת הסמסטר יש שבוע אוריינטציה לסטודנטים בחילופים.
מדובר בשבוע שבו מעבר להצגת השירותים השונים להם זוכים
מהאוניברסיטה ומהמעונות גם מתאפשרת ההרשמה לכל הדברים החשובים0
הגשת הטפסים לויזה דרך האוניברסיטה למשל .אבל לא לדאוג! אפשר גם
לבד 0מניסיון .השנה הלימודים בסינגפור התחילו מוקדם מהרגיל ולא הספקנו
להגיע לשבוע האוריינטציה והכל היה בסדר  גם מבחינה מנהלית וגם
מבחינה חברתית .אז לא להילחץ אם גם השנה הלימודים יהיו מוקדמים.
שבוע קריאה :באמצע הסמסטר יש שבוע קריאה 0בו הסטודנטים המקומיים
אמורים להתכונן למבחני אמצע או פשוט להשלים חומר שהתפספס .כמובן
שזאת ההזדמנות הכי טובה לסטודנטים של החילופים לעשות טיול ארוך כי
מדובר בשבוע שלם ללא לימודים ויחד עם הסופשים שלפני ואחרי זה יוצא
כמעט שבועיים! אז קחו בחשבון שבשבועיים האלה סביר מאוד מאוד מאוד
להניח שתטוסו.
מבחנים ועבודות :מבחני הסוף נערכים בתחילת דצמבר 0לנו לא היו כאלה
לשמחתנו .העבודות ומבחני הבית לרוב מתקיימים בשבועיים הראשונים של
נובמבר .שימו לב ללוח המבחנים והעבודות כשאתם מדרגים את הקורסים0
ותוודאו שמדובר בקורס ללא מבחן סוף( .מבחינה פרוצדורלית אתם תקבלו
מייל בו יבקשו מכם דירוג של  02קורסים 0כולנו קיבלנו בדיוק את העדיפויות
הראשונות אז לא לדאוג 0ובכל מקרה יש תקופת שינויים).
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יש מערכת  IVLEשהיא דומה למודל 0אליה מועלים כל החומרים ושם גם
מגישים את מבחני הבית והעבודות .בנוסף 0לכל סטודנט תיבת דואר בפקולטה
בה בתחילת הסמסטר יחכו לו רוב חומרי הקריאה מודפסים.
כאמור 0בקמפוס משפטים וכן במעונות יש פוד-קורט בהם תוכלו לאכול
ב SG$4בממוצע.
חדר הכושר במעונות חדש ובחינם לכל הסטודנטים .מעליו יש בריכה מדהימה
וכן מספר דקות הליכה מהמעונות יש בריכה אולימפית .בנוסף יש המון
מועדוני ספורט וחוגים נוספים בכמעט כל תחום אפשרי 0ובאיכות מצוינת.
חלקם עולים כסף (בסביבות  02דולר סינגפורי לכל הסמסטר) וחלקם בחינם!
כמו כן ישנן פעילויות רבות נוספות אשר מתפרסמות במייל של האוניברסיטה
(ימי יוגה 0הרצאות מאוד שוות 0הופעות בדשא 0יריד דוכנים וכו').
ישנה ספריה בפקולטה משפטים בה נח ללמוד וכן במעונות יש חדרי מחשבים
ענקיים או לאונג'ים נוחים בהם לומדים רוב הזמן .כמו כן ישנו סניף
סטארבקס במעונות עם  WIFIשפתוח  0/04ונעים ללמוד בו.
יש  WIFIכמעט בכל הקמפוס 0מלבד-הקומות הגבוהות במעונות .לכן 0רוב
הסטודנטים קונים ראוטר לדירה 0זה  22דולר סינגפורי בערך וזה מתחלק בין
השותפים אז זה לא נורא בכלל .
יו טאון זו עיר מגורים אולטימטיבית עם מדשאות ענקיות 0ספסלים 0מסעדות0
בתי קפה 0בריכת אינפיניטי ומה שלא חלמתם עליו.
בסינגפור יש קהילה יהודית (חלקם מקומיים שהגיעו לפני  0222שנה)
המקיימת חיי קהילה דרך בית הכנסת המרכזי שלה .בבית הכנסת ארוחות
שישי בתשלום ושבת בחינם.
ישנם לא מעט ישראלים שעובדים בסינגפור 0אפשר לפגוש אותם באירועים של
הקהילה וכד'.
ניתן ליצור קשר עם הקהילה באתר שלהם 0להתעדכן באירועים 0להירשם
לארוחות ועוד.
בסינגפור קונסוליה ישראלית שניתן ליצור איתה קשר דרך אתר האינטרנט
שלהם.
ממליצים לקחת המון בגדי קיץ .וכן בגדים למסיבות 0כולל נעליים קצת
אלגנטיות (שהם לא כפכפים) .כמו כן 0בכיתות כאמור קר ולכן מומלץ להביא
מספר בגדים חמים .בנוסף בגלל הטיולים מסביב שווה אולי להביא במזוודה
איזה תיק של  02ליטר שיכול להספיק לכמה ימים (מקסימום קונים 0יש פה
הכל).
זאת חוויה לא נורמלית ואין לנו מילים בכלל להתחיל ולהסביר כמה שאנחנו
ממליצים .סינגפור היא איזון מושלם בין מזרח למערב 0בין לגור במקום מודרני
שהשפה הרשמית בו היא אנגלית ועדיין לטייל בכל דרום-מזרח אסיה תוך כדי.
סינגפור היא מדינה בטוחה 0נעימה 0מיוחדת 0אמנם קצת יקרה אבל שווה0
ואחרי הכל מתי עוד ייצא לכם לגור בכזה מקום?  ד"א אם כל זה לא מספיק
אז הפקולטה למשפטים מדורגת במקום העשירי בעולם והאוניברסיטה עצמה
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שמות
הסטודנטים

היא מקום ראשון באסיה 0אתם תראו את התגובות פה כשתגידו שאתם
לומדים ב 0NUS-זה מוסד מאוד מאוד נחשב.
 בקיצור – טוסו לסינגוש .ותרגישו חופשי לפנות אלינו בכל שאלה.סמסטר א' 05302
 טל מלכא malka1234@gmail.com דניאל גולד Danielle.gold511@gmail.com אלעד ים eladyam@outlook.com נרי בלומן neriabluman@gmail.com -נדב מור nadav107@gmail.com
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)National Taiwan University (NTU
כללי
תאריכים
חשובים

 NTUזו האוניברסיטה המובילה בטייוואן .טייוואן היא יעד לא שגרתי וסופר
מעניין .מומלץ מאוד למי שמעוניין בחוייה ייחודית (וגם זולה!) ומשמעותית.
אלה היו התאריכים שלנו 0אבל זה משתנה קצת משנה לשנה:
  -0.00תחילת הרשמה לקורסים במערכת האינטרנטית.  -0.0-0קליטה במעונות והסעה מהשדה תעופה למעונות (תכלס 0אפשר גםלהגיע לפני/אחרי .יש הוראות די ברורות איך להגיע לבד מהשדה למעונות וזה
לא יקר.)...
  -0.00-02אוריינטציה 0רישום וסיור בקמפוס (גם כאן 0תכלס אפשר לוותרולאחר ביומיים את הטיסה אם אתם חייבים – האוריינטציה לא הייתה מאד
רלוונטית לנו כי היא של כל תלמידי החילופים של האוניברסיטה יחד 0על
הסיור דילגנו וא הרישום אפשר לעשות גם אחרי).
  – 0.00מסיבת פתיחת שנה וקבלת פנים של האוניברסיטה.  – 0.04תחילת הלימודים.  – 0.0סיום הסמסטר .תקופת המבחנים היא בשבוע שאחרי 0אולם הדבר נתוןלשיקולו של המרצה להקדים או לאחר את המבחן.
  -0.00סיום תקופת מבחנים ויציאה לחופש.בפועל 0ברוב הקורסים שתיקחו אין מבחן 0או שאפשר לסגור עם המרצים שאתם
צריכים לחזור לארץ יותר מוקדם (כן 0ברור )..ואז לעשות את המבחן שבוע או
שבועיים לפני 0אז אפשר לסיים לפחות שבוע קודם לכן (אנחנו מתכננים לעזוב
לקראת סוף דצמבר או בשבוע הראשון של ינואר ולטייל במזרח).

אוויר באופן כללי 0חם או קר 0תמיד יש סיכוי לגשם ומומלץ תמיד להסתובב עם מטריה.
מזג
ספטמבר -חם ולח מאוד .לעיתים יורד גשם אבל עדיין חם ולח מאוד .לרוב
בעונה
הולכים עם קצר וכפכפים.
אוקטובר -נובמבר -סתיו .מתחיל להתקרר בהדרגה 0אבל עדיין יש ימים חמים
לפעמים .הטמפרטורה מגיעה בערב ל 00-מעלות .
דצמבר -קר .הלחות הגבוהה הופכת את ההרגשה ליותר קרה .הטמפרטורה יורדת
בערב ל 02-02 -מעלות.
מסמכים
 ויזה – עקרונית 0דרכון ישראלי מאפשר "ויזת נחיתה" למשך  02יום ככה שאיןואישורים
צורך להוציא ויזה מראש ולשלם עליה כסף כל עוד אתם מתכננים לצאת
מטיוואן לפחות פעם אחת במהלך הסמסטר (וזה מה שאנחנו עשינו) .למקרה
שבכל מקרה בא לכם להוציא ויזה בשגרירות ולשלם עליה – זה ההסבר של
ניב 0שהיה כאן לפני שנתיים:
" כדי ללמוד בטיוואן צריך להוציא ויזת ( visitorבמידה ובאים רק לסמסטר).
את הויזה מוציאים בנציגות שנמצאת במגדלי עזריאלי בת"א (.)0304000-30
יש להראות אישור קבלה מהאוניברסיטה .לא הליך מסובך במיוחד 0אבל צריך
להגיע לשם פעמיים -פעם אחת לתת את הדרכון ופעם אחת לקחת אותו
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בחזרה .חשוב :ניתן לבחור כניסה חד פעמית ( )₪ 533או רב פעמית (.)₪ 433
אם נכנסים לטייוואן ולא יוצאים עד סוף הסמסטר 0אין צורך ברב פעמית.
הויזה תהיה ל 03 -יום ולפני סיומה הולכים ומאריכים אותה עד ל 003 -יום
מקסימום .אם מתכוונים לצאת באמצע כדאי לעשות את הרב פעמית 0אבל
מכיוון שמדובר בדרכון ישראלי 0בכל כניסה לטיוואן מקבלים ויזה אוטומטית
ל 02יום .כך שאם לא מתכוונים לשהות בטייוואן יותר מ 03 -יום ברצף בשום
שלב בסמסטר 0ייתכן ואין צורך בכלל להוציא ויזה .כדאי לדבר עם הנציגות
בישראל 0הם מאוד עוזרים -חשוב להגיד את התוכנית שלכם למהלך הסמסטר
כדי שיתאימו את הויזה".
אישור לימודים -מגיע בדואר שליחים לאחר שמולא טופס ההרשמה .חשוב
לשמור את המקור ולהביא אותו אתכם לטיוואן – יש מצב שיבקשו לראות
אותו בשדה בפעם הראשונה שאתם נוחתים (בפעמים הבאות כבר תהיה לכם
תעודת סטודנט) ובהליך הוצאת תעודת הסטודנט באוניברסיטה.
רישיון נהיגה בינלאומי – בד"כ מבקשים את הרישיון הבינלאומי (שצריך
להציג יחד עם הישראלי) כדי להשכיר רכב או קטנוע 0אז כדאי להביא איתכם.
תעודת סטודנט -מקבלים כאשר מגיעים לאוניברסיטה .אמנם באזור הקליטה
המיוחד שהאוניברסיטה מארגנת יגידו לכם שבגלל שאתם בתוכנית של
משפטים אתם אמורים לקבל את זה בפקולטה – בפועל תצטרכו ללכת לחדר
 021/0221ב  0Administrative buildingלמלא שם איזה סוג של טופס טיולים
לא ברור 0לשלם על האינטרנט ( )NTD433ורק אז לקבל אותו.
את כרטיס הסטודנט אפשר להטעין בכסף ובאמצעותו להשכיר אופניים
בעיר ,או לשלם בחנויות הנוחות ( 11/7שנמצאים בכל חור) ,במטרו ,ברכבות
ובאוטובוסים (גם ברוב הבין-עירוניים) ואפילו בחלק מהמוניות( .מאוד נוח!!).
אין דרישה לרמת אנגלית מסוימת.
בטופס ההרשמה דורשים בדיקות רפואיות מוגזמות -אנחנו עשינו רק בדיקות
דם 0שתן 0צילום חזה ומדדים .בדיעבד זה לא כזה משנה למי שבא לסמסטר0
אלא רק למי שמגיע לשנה ומקבל מעמד של תושבות בטייוואן.
חיסונים מיוחדים -כדאי לגשת למשרד הבריאות ולעשות חיסונים לאזור על
פי המלצה .חיסון לדלקת המוח היפנית מאוד יקר (כ )₪ 0333 -והוא רלוונטי
לאזורים מסוימים 0אז יש לשים לב אם לעשות אותו או לא.
שירותי הרפואה במדינה נחשבים ברמה מאוד גבוהה .כמה תחנות על הMRT
מהאוניברסיטה נמצא ביה"ח ( NTU HOSPITALזה גם שם תחנת המטרו),
ושם ניתן למצוא כל רופא שצריך .שימו לב רק שהם מאפשרים לשלם על
הטיפול והתרופות רק במזומן שם – כך שביטוח הנסיעות לחו"ל שמאפשר
לשלם בכרטיס האשראי של החברה לא כ"כ יעיל כאן...
מעונות -יש כמה וכמה מתחמי מעונות סביב האוניברסיטה .בתכלס 0אלה
שהכי חדשים ומוצלחים נקראים  PRINCE HOUSEויש להם שני מתחמים
–  shui yuanו.chang hsing-
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אנחנו היינו ב chang hsingשאלה המעונות שיותר קרובים לפקולטה
למשפטים (בערך  0דקות הליכה) ,אבל חוץ מזה הם לא כ"כ קרובים לשום דבר
(יש ליד המעונות מסעדת המבורגרים 0מסעדה סינית ו 00/0-וזהו פחות או
יותר 0והם במרחק של  00-02דקות הליכה משלושת תחנות ה MRTהקרובות),
ולכן היינו ממליצים להיות דווקא ב shui yuanשנמצאים כמה דקות הליכה
משער הכניסה הראשי של האוניברסיטה ובערך  00דקות הליכה מהפקולטה
למשפטים .הם נמצאים באזור שנקרא  gonguanשיש בו תחנת  0MRTחנויות
ומסעדות 0שוק לילה ויותר חיים באופן כללי( ...מה שכן 0אם מישהו דתי
מתכוון להגיע שווה לקחת בחשבון ש cang hsingנמצאים בערך  02דקות
הליכה מהבית חב"ד 0לעומת  shui yuanשנמצאים בערך  20דקות משם.)...
יש במעונות חדר כביסה (מכונה עולה  NTD02ומייבש אותו דבר 0כך שזה ממש
זול) .יש  Wifiרק בלובי .כדי להתחבר לאינטרנט בחדר צריך כבל רשת (כמו כל
דבר בטייוואן 0הוא עולה גרושים) .אופציה אחרת הינה לקנות פה ראוטר
ולעשות וויפי בחדר 0דבר שיכול לסייע גם לטלפון וגם לא יחייב אתכם לשבת
עם המחשב על השולחן (שזה מה שאנחנו עשינו).
יש במעונות גם חדר ישיבה משותף (המתחם מופרד בעיקרון לבניין של בנים
ובניין בנות) עם ספות 0שולחנות וכסאות 0שולחן טניס 0שולחן ביליארד וחדר
כושר 0אבל רק עם מכונות אירובי וממש מעט 0וגם המיזוג שם לא עובד בצורה
טובה כל כך.
בטופס הרשמה ממלאים איזה סוג של חדר רוצים 0יש לחשוב על זה כבר אז0
כי קשה לשנות אחרי .חדר ליחיד עולה  NT 422,0בחודש (כ 022שקל) וחדר עם
שותף עולה כ .NT 4022אנחנו לקחנו חדרי יחידים והם אחלה .בחדר יש
מקלחת ושירותים פרטיים 0מיני מקרר 0מזגן וכמובן ארון שולחן ומיטה .החדר
מגיע רק עם ריהוט כך שאין בו וילון מקלחת 0חומרי ניקוי 0פח 0קולבים ומזרון.
בימי הקליטה במעונות מוכרים את כל הדברים הללו במעונות (למרות שממש
מומלץ פשוט לקנות מזרון באיקאה ביום הראשון).
תשלום -הדרישה היא לשלם את החודש הראשון עוד לפני שהגעתם (וכך עשיתי
בהעברה בנקאית) אבל מסתבר שאפשר לעשות את זה כשמגיעים (ואז חוסכים
את העמלה של הבנק) .בנוסף 0צריך להביא פיקדון של חודשיים (כ)$233 -
שאותו מקבלים בסוף בצ'ק אותו ניתן להמיר למזומן בדואר .אם באים עם
מזומן ניתן פשוט להחליף בשדה ולתת להם את הכסף כבר כשנקלטים (גם אם
מפסידים קצת על עמלה) .אין שירותי החלפת כסף באזור המגורים (למעט
דואר ובנקים).
חשמל -בקליטה מקבלים כרטיס חשמל 0משלמים  NTD022פיקדון ומטעינים
עוד  022בכרטיס .את הכרטיס שמים במקומו הייעודי בחדר על מנת שיהיה
חשמל בחדר .כדאי לקנות מאוורר ואז חוסכים המון חשמל (אני עשיתי את זה
והשתמשתי בינתיים רק בכ NT 422ואנחנו נמצאים כבר לקראת סוף נובמבר.
מי שמשתמש קבוע במזגן כבר השתמש בפי  2-0לפחות) .את מה שנשאר
בכרטיס מקבלים בחזרה כאשר עוזבים את המוענות.

 האופציה השנייה היא להשכיר דירת שותפים באזור האוניברסיטה .אמנם זהיגרום לכם לפספס חלק מההוואי של המעונות 0אבל אנחנו די ממליצים מכיוון
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-

אוכל

-

-

המלצות
לתקציב כללי

-

-

-

שבתשלום שהוא לא גבוה משמעותית ממה שתשלמו על חדרים פרטיים
במעונות אפשר למצוא דירות ממש שוות בבניינים עם חדרי כושר 0בריכות0
שולחנות ביליארד 0חדרי קריוקי 0וכו' .מה גם שבמעונות אסור בעיקרון
להכניס "אורחים" לחדרים בין השעות  2200-22022ובמשך היום אמורים
להפקיד תעודת זהות כדי להכניס אורחים לחדרים (בתכלס – כדי להכניס בנים
לחדרי בנות ולהפך) ,שזה קצת מעיק למרות שיש דרכים לעקוף את זה ...אם
תשכירו דירה ותגיעו מדי פעם בערבים למעונות כדי לשבת עם החבר'ה
מהחילופים על הגג ולשתות – לא תרגישו שהפסדתם כלום ...אפשרות נוספת
זה להתחיל חודש אחד במעונות ובינתים לחפש דירה ולעבור.
למי שבעניין 0יש כל מיני קבוצות פייסבוק שאפשר לחפש דרכן דירות מראש
או שכשתגיעו תגורו כמה ימים בהוסטל עד שתתארגנו על דירה .אתם יכולים
להיעזר בשלומי (הרב של בית חב"ד) או בחבר'ה מהנציגות הישראלית כדי
לחפש – הם כולם ממש אחלה.
מים -לא שותים בטייוואן מהברז .בכל קומה במעונות יש מתקן מים שבו
אפשר למלא מים קרים ונקיים ומים רותחים.
באסיה לרוב אוכלים בחוץ .בתוך האוניברסיטה יש מלא מסעדות (ומקדולנדס)
וגם מסביבה 0כך שאוכל לא יחסר ...בדרך כלל ארוחה תעלה בערך -02
 – NTD002כך שהאוכל לא יקר בכלל .קחו בחשבון שיש גם  00/0בכל חור0
וגם שם אפשר לאכול מנות זולות בקלות ובמהירות (במקום להתיישב
במסעדה).
יש מקרר בחדר 0כך שאפשר לקנות חלב וקפה ולשים במקרר 0כמו גם לחם עם
כל דבר שרוצים 0אבל קחו בחשבון שא"א כ"כ לבשל במעונות (אמנם
בפרוספקט שלהם כתוב שיש מטבח בכל בניין 0אבל בפועל הוא כולל רק
מיקרוגל אחד וסיר אורז .אין תנור/כיריים).
חשבון בנק -אנחנו לא פתחנו חשבון בנק 0ואנחנו לא בטוחים שאפשר עם ויזת
הנחיתה 0אבל אם אתם מעוניינים בזה – שווה לבדוק מראש .אנחנו הבאנו
הרבה כסף מראש בדולרים (אין שום חשש להשאיר כסף בחדרי היחיד) וניתן
למשוך כמעט בכל מקום .ב CITY BANKאין עמלת משיכה 0כך שתצטרכו
לשלם רק את העמלה של הבנק בארץ.
טלפון -אנחנו עשינו תוכנית מיוחדת לסטודנטים בחברה שנמצאת ליד יציאה
 2של ה mrtבגונגואן (ליד השער הראשי של האוניברסיטה) ,כך ששווה לחכות
עד לסיום הרישום לאוניברסיטה לפני שקונים סים מקומי .עלה לנו בערך
 NT 022,0לחצי שנת גלישה חופשית 0סים מקומי 0מלא דקות שיחה מקומיות
(לא זוכרת בדיוק כמה) ,וגם כמה דקות שיחה לחו"ל (בערך רבע מדקות השיחה
המקומיות 0אבל אנחנו בכל מקרה לא ניצלנו אותם .בגלל שהאינטרנט חופשי
השתמשנו בסקייפ ווטסאפ כדי לתקשר עם הבית.)...
שווה לציין שבהרבה מקומות בעיר יש גם  Wifiחופשי 0כך שברגע שיש מספר
מקומי אפשר להירשם ולהנות ממנו .בכל תחנת רכבת במדינה יש גם כן וויפי
חופשי לאחר שנרשמים.
הוצאות קבועות -מגורים $523 -בחודש 0חשמל בערך  NTD022לכל התקופה.
כרטיס ל MRTבערך  022בחודש .אוכל בממוצע  NTD 402-002ליום.
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בילויים

טיולים

 רוב מקומות הבילוי נמצאים ליד ה .020במונית זה בערך ( NTD002אם נוסעים 4זה ממש בקטנה) .ברוב המקומות משלמים כניסה של בערך NTD022-222
לבנות ו 033-233-לבנים 0מה שבא עם  0משקאות חינם או שתייה חופשית
(שכוללת את כל סוגי הקוקטיילים 0בירות וכו' שיש בבר – הם לא מתקמצנים
יותר מדי עם זה ,)...תלוי במקום וביום .ימי היציאות המרכזיים זה רביעי
( )Lady's nightושבת .בליידיז נייט נשים נכנסות (!) ושותות (!!) חינם לגמרי
אם הן נכנסות למועדון לפני .22002/22002
 ברוב המקומות דורשים מכנס ארוך מבנים ונעליים סגורות.טיולים מחוץ לטיוואן:
 אנחנו עשינו יפן 0דרום קוריאה 0הונג קונג 0פיליפינים 0סינגפור 0תאילנד 0בורמהועוד ...כך שממש לא חסר מה לעשות באזור 0והטיסות זולות מאד (בין -022
 USD 002לטיסות הלוך חזור .את תאילנד אמנם עשינו בדרך לטיוואן אבל
המחירים דומים.)...
 שימו לב אבל שככל שעובר הזמן מחירי הטיסות עולים ומתייקרים משמעותיתכך ששווה מאד להזמין טיסות כמה שיותר מוקדם (אפילו להזמין מראש לכל
הסמסטר) .למשל :טיסה לפיליפינים עלתה בערך  $40לכיוון בדצמבר אם היינו
קונים לפני חודשיים 0והיום היא עולה יותר מ $022לכיוון לדצמבר.
 כל היעדים שעשינו מאז שהגענו לטיוואן נמצאים פחות מ 0.0שעות טיסהמכאן 0אבל יש גם עוד יעדים שניתן להגיע אליהם במהלך/אחרי הסמסטר
שקצת רחוקים יותר 0כמו וייטנאם 0קמבודיה 0הודו 0וכו' 0כך שאם אתם בקטע
של לנצל את החילופים לטיולים – טיוואן מהווה בסיס מעולה לזה.
טיולים בטייוואן:
 טאייפי -יש מלא מה לראות ולעשות בעיר – מקדשים 0אנדרטאות 0מוזיאונים0שווקים 0וכמובן את בניין ה 020המפורסם שהיה עד לא מזמן הבניין הגבוה
בעולם .חוץ מזה שהעיר גם מוקפת הרים וחוצים אותה  0נהרות 0כך שתמיד
אפשר גם לטייל/לבלות בפיקניק על גדת נהר בקלות רבה.
 סביב טאיפיי – הרבה מהדברים בצפון טיוואן אפשר לעשות כטיולי יוםמטאייפיי וכך לחסוך הוצאות על שינה (למשל :יש את וולאי – עיירה עם מלא
מעיינות חמים ובסיס לטיולים רגליים; אזור שפן ופינגשווי – יש שם את
המפל הגדול בטיוואן ואלו העיירות שבהם מפריחים את המנורות שנמצאות
ברוב תמונות התיירות של טיוואן 0אנחנו עשינו גם שביל מפלים נורא נחמד
באזור שיצא מחנת הרכבת של  sandioligוהסתיים שם; ג'יופן וג'ינגואשי –
שני כפרים שקרובים מאד אחד לשני .יש שם שוק מאד מפורסם עם מלא סוגי
מאכלים מיוחדים 0מפלים 0שני הרים שניתן לטפס 0מקדשים 0חוף ים בבסיס
ההר 0וניתן גם להיכנס למנהרות ששימשו בעבר כמכרות זהב ולגעת במה שהם
טוענים שהוא מטיל הזהב הגדול בעולם; וואיאו – חוף ים שניתן גם לגלוש בו0
וכו').
 גם ה( MRTהרכבת התחתית של טאיפיי) מגיעה ליעדים שבמרחק של כשעהמהעיר כך שזה נורא מקל על החיים ...בעזרתה תוכלו להגיע בין השאר
למאוקונג – אזור ירוק עם רכבל 0שבילי הליכה ומלא בתי תה 0בייטואו – עיירה
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-

-

-

קניות

-

מפוצצת מעיינות חמים 0הפארק הלאומי יאנג מין שן – טיולים רגליים +
מעיינות חמים 0טמסוי – מקום המפגש של  0נהרות 0יש שם גשר מפורסם0
טיילת על המזח עם מלא דוכנים 0ואפשרויות טיול רבות 0וכו'.
 -Taroko Parkאחת מגולות הכותרת של טיוואן .מדובר בשמורת טבע ממש
יפה וייחודית 0כי מדובר בנקיק עשוי שיש .ניתן לבלות שם יום-יומיים על
אופנועים ( NT 432ל 04שעות)/בעזרת אוטובוס 0או לעשות טרקים של מספר
ימים .מגיעים אליו מהעיר חואליאן.
החוף המזרחי -ניתן מחואליאן לשכור קטנוע ולרדת דרומה על קו החוף .הנוף
מדהים!
 -Sun moon Lakeאגם יפהפה בין הרים .נמצא כשעה נסיעה מ.Taichong -
יש רכבל שעולה לתצפית על האגם וסירות ששטות לנקודות ענייו מסביב לאגם.
ארכיפלג פנגו -כ 43 -דקות טיסה מטאייפי ישנו ארכיפלג עם מלא איים .ישנו
כביש שמחבר בין כמה איים מרכזיים ואפשר לעשות יום שלם שם ולעצור
בנקודות עניין .יש חופים ממש יפים .כדאי לבוא בעונה 0כדי להימנע מרוחות
לא נעימות.
 -Kentingהקצה הדרומי ביותר של טייוואן .מרחק של שעתיים -שלוש נסיעה
מקאושונג .מדובר בעיירת גולשים עם חוף יפה .יש גם שמורת טבע ונוף של
הים הסיני מצד אחד והאוקיינוס השקט מן העבר השני.
 -Alishanעיירה גבוהה (כ 5333 -מטר) בין ההרים של טייוואן .בדרך כלל
באים לשם ליום 0רואים את הזריחה ומסתובבים מעט בשמורת טבע.
 -Tainanעיר המקדשים והבירה הקדומה של טייוואן .מאוד מעניין למי
שאוהב היסטוריה.
 -Kaohsiungהעיר השנייה בגודלה .עיר עם נמל עצום .יש שם גם מקדשים
כמובן.
יש מקומות נוספים ששווה לבקר במגבלות הזמן והכסףtaitung and green :
 Islandוהאיים הנוספים של טייוואן .ניתן גם לעשות טרקים וטיפוסים על
ההרים הגבוהים אבל הדבר מצריך לקבל אישור מהמשטרה.
כל טיול שמשלב ים (האיים וקנטינג) מומלץ לעשות בהתחלה כשמזג האוויר
עוד חם.
נורא נוח לטייל בטייוואן -יש שילוט באנגלית בתחבורה הציבורית ו Tourist
 informationבכל תחנת רכבת (אבל לא תמיד דוברים שם אנגלית) .יש מפות
נוחות ושאטלים מהתחנות רכבת לנקודות העניין המרכזיות (כדאי לשים לב
שהשאטל עולה יותר מאוטובוס מקומי).
הכול יותר זול מישראל.
בגדים -יש בשווקים מלא אפשרויות לקנות בגדים (איכותיים) במחירים מאוד
זולים .מעבר לכך באזור האוניברסיטה יש מלא חנויות בגדים .באזור Ximen
גם כן יש הרבה חנויות בגדים.
אלקטרוניקה -יש בעיר קניון אלקטרוניקה בין  1קומות .כל מה שרוצים
לקנות 0זה המקום .לשים לב למוצרי חשמל שקונים .בטייוואן זה  002ובישראל
זה .002
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 מתנות ושטויות -בשווקים ניתן למצוא מלא דברים שיכולים להיות מתנותאו סתם דברים חמודים.
עבודה
 אמנם רשמית לא ניתן לעבוד במסגרת חילופי סטודנטים 0אבל יש כמהבמדינת היעד
חילופניקים שעובדים כאן בברים/מסעדות 0אז אתם יכולים לנסות את
מזלכם...
תחבורה
 השימוש המרכזי באוניברסיטה הוא באופניים .כדאי לרכוש אופניים (מאודציבורית
זול) ואיתם להתנייד באזור הקמפוס .אופניים חדשים יעלו כ NTD0033-כולל
סלסלה ומנעול 0אבל אפשר למצוא גם בזול יותר מיד שנייה.
  – U-bikeאופניים להשכרה כמו שיש בתל אביב .ממש זול ופשוט 0אחרי פעולתהרשמה קצרה אפשר להשכיר אופניים בעזרת כרטיס הסטודנט וליסוע לאיפה
שרוצים 0יש גם אפליקציה שאפשר לבדוק איפה יש תחנות להחזיר את
האופניים והאם יש שם מקום פנוי .ליד המעונות יש כמה תחנות.
  -MRTהרכבת התחתית של טאייפי .ממש נוחה ומסודרת .הכרטיס סטודנטהוא גם כרטיס למטרו 0ופשוט צריך להטעין אותו בכסף מדי פעם .הכרטיס
הזה טוב גם לאוטובוס .מחיר הנסיעה משתנה בהתאם ליעד אבל בנסיעות
קצרות זה בערך  02 -01לכיוון.
 נסיעה מחוץ לעיר -נוסעים לתחנה המרכזית (על הקו האדום של ה)MRTומשם יש רכבות לכל חלק במדינה .ניתן לבחור בין רכבת מהירה לרכבת
פרברית .ההבדל הוא בזמן ובמחיר.
אווירה בעיר  -אווירה סטודנטיאלית -באזור המגורים ממש מרגישים אווירה סטודנטיאלית0
כולם זרים וצעירים ומחפשים דברים לעשות.
 טיוואן מאד בטוחה 0כך שאין שום בעיה להסתובב ברחובותובאוניברסיטה/פארקים לב בלילה .גם לא לבנות.
המלצות
 כללי -כל נ"ז בטיוואן שווה  22.0נ"ז בארץ .אי אפשר להירשם לקורסיםלקורסים
חופפים.
ספציפיים
 דברים להתייחס אליהם בבחירת קורסים -קורסים לתואר ראשון (ישקורסים באנגלית לתואר שני 0דורש יותר מאמץ ולא תמיד זה שווה את זה),
שנלקחו
מבחן סיום או עבודה -ישנו קושי מסוים לכתוב מבחן באנגלית בלחץ של זמן-
כדאי לבחור קורסים שיש בהם עבודת סוף או מבחן בית 0חומרי קריאה .בחלק
מן הקורסים יש לעשות פרזנטציה בכיתה שגם מהווה מרכיב עיקרי בציון.
השאיפה היא שהקורסים יהיו מעניינים ויסתדרו היטב במערכת (כמה שפחות
ימים ללמוד) – אנחנו הצלחנו ללמוד רק יום/יומיים בשבוע (תלוי מי.)..
הקורסים שאנחנו לקחנו:
  – Media law, American constitutional law, Disability rightsשלושתהקורסים הללו מועברים ע"י המרצה מהרווארד  Charles warltonשהוא
תותח! מעניין ממש וזורם עם הטיולים והתכנונים שיש מעבר ללימודים .אמנם
יש קצת מטלות לאורך הסמסטר ומבחן בסוף אבל זה לגמרי אפשרי.
  – The eu law and life cultureקורס שהקשר בינו לבין משפט בכלל לא ברורלנו 0שמועבר חצי בסינית חצי באנגלית .אנחנו לקחנו אותו כי אין בו נוכחות0
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מטלת הסוף היא כתיבת  1עמודים באנגלית על אחד הנושאים שנידונו בכיתה
 +תמלול של  02דקות מהקלטה של אחד השיעורים שהיו באנגלית.
 – European union lawקורס מרוכז של חמישה מפגשים בשבועיים (לנו
מפגש אחד נפל על ראש השנה ואחר על יום כיפור כך שבשניים מהם לא
נכחנו )...ומבחן סוף .היה משעמם להחריד 0אבל היה שווה את זה כי זה פינה
לנו זמן במשך הסמסטר לטייל (באופן כללי – יש די הרבה קורסים מרוכזים
באנגלית 0אז אם אתם בקטע של לטייל יכול מאד להיות ששווה לכם להשקיע
שובעיים-שלוש מרוכזים בטאייפיי בשבילם 0ואז לפנות עוד יום בשבוע
מלימודים).
קורס סינית -האוניברסיטה נותנת לסטודנטים הזרים קורס סינית (מנדרינית)
בחינם .מקבלים מייל לגבי העדפות ונערך מבחן רמה אם אתם כבר יודעים
קצת מלפני כן .הקורס הזה הוא  2נ"ז מקומי ויש לו דרישות רבות .יש מועד
בוקר (שני 0רביעי ושישי  )22002-0200ומועד ערב (שני ורביעי -)22000-22000
הבחירה של המועדים היא לפי מה שמסתדר במערכת .מרכיב הציון-%53 :
שיעורי בית %53 0נוכחות והשתתפות בכיתה %53 0בחנים %53 0מבחן אמצע
ו %53 -מבחן סוף .יש לקנות ספרי לימוד שעולים כ .NTD033 -דורש המון
השקעה .במידה ומתכננים להחסיר הרבה שיעורים (לנסוע לטייל) לא מומלץ
לקחת את הקורס 0שכן מאוד קשה להשלים חיסורים מרובים – ולכן אנחנו לא
לקחנו אותו אז לא יכולים לפרט הרבה יותר מזה...
וזה הפירוט של ניב שהיה שנתיים לפנינו 0אולי גם יכול לעזור:
 -WTOכשמו כן הוא 0הקורס מדבר על ה .WTO -המרצה די משעממת .אין
חומרי קריאה .יש הציון מורכב מ %03 -השתתפות %03 0פרזנטציה בכיתה
בקבוצות על אחד מנושאי הקורס ו %43 -מבחן בית .האנגלית של המרצה היא
עם מבטא כבד.
 -Comparative Contract Lawבמערכת נקרא הקורס הזהSiminar on -
 .comparative civil lawבניגוד לשנים קודמות 0השנה העביר את הקורס
מרצה קנדי שהיה בטייוואן במשך רוב הסמסטר (עזב שבועיים לפני סוף
הסמסטר) ולכן המבנה שלו קצת שונה ממה שהיה בשנים קודמות (ככה לפחות
הם הציגו זאת) .המרצה הטייוואני ישב בכיתה 0אולם לא היה שותף כל כך
בשיעור .הקורס עוסק בהשוואה של דיני החוזים בין המשפט המקובל למשפט
הקונטיננטלי (שזוהי מערכת המשפט בטייוואן) .המונח סמינר בטייוואן הוא
לא כמו שאנחנו מתייחסים בארץ 0אלא מעין תרגול .יש נושא ומנהלים דיון
בכיתה ולכן יש מעט סטודנטים .הציון מורכב  %22מהשתתפות ו %03 -ממבחן
בית  /עבודה (בין  22-00עמודים) לפי בחירת התלמיד.
 -Intellectual property advocancy and litigationהקורס עוסק בקניין
רוחני .מי שמעבירה אותו זה שופטת מקומית (כבר  02שנה) שמתמחה בקניין
רוחני .דרישות הקורס  %22השתתפות ו %03 -פרזנטציה .כאשר אני הייתי זו
הייתה השנה הראשונה שהיא מעבירה את הקורס והדבר ניכר .היא לא יודעת
ללמד ולא היה נראה שיש לשיעורים איזשהו רציונאל .אבל מדובר בקורס
מאוד קליל למי שרק מחפש להרוויח נקודות זכות.
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מבנה
 אוריינטציה -מדובר ב 0 -שעות שבהם מסבירים הרבה דברים והיא קוריתהסמסטר
ביום ראשון שלפני תחילת הלימודים .בתכלס זה די מיותר 0כי את רוב המידע
הרלוונטי לנו אפשר פשוט למצוא במזכירות הפקולטה למשפטים.
ואופי
 במסגרת האוריינטציה יש גם אירוע פתיחה עם דוכנים של אוכל ושל "חוגים"הלימודים
שיש באוניברסיטה.
  -Clubsאנחנו לא עשינו את זה 0אבל הנה הפירוט של ניב :כל חוג נקרא Clubויש המון כאלה במגוון רחב של תחומים :טניס 0טיולים 0צלילה 0ריקוד0
אומנויות לחימה שונות 0שירה 0די -ג'יי ועוד .ביום שבת שלפני תחילת
הלימודים כל המועדונים מציגים את עצמם בשדרה המרכזית של
האוניברסיטה .מומלץ ללכת 0לקחת פלאיירים ולרשום את המייל שלכם בכל
אחד שנראה לכם מעניין כמו גם את עמוד הפייסבוק של המועדון .הם ממש
פתוחים לזרים על אף שלרוב לא יודעים אנגלית .כדאי לעקוב בפייסבוק ובמייל
אחר אירוע הפתיחה של כל מועדון ושם מסבירים הכל כולל עלויות .כל מועדון
עולה בערך  NTD022-022לכל הסמסטר .מומלץ ללכת לכל מה שנראה לכם
מעניין ומאתגר.
 סטודנטים מקומיים -בפקולטה למשפטים יש קבלת פנים בחודש הראשון שלהלימודים בו אתם מכירים את כל הסטודנטים הזרים ואת המקומיים שהם
מעין מדריכי אוריינטציה .מודים שפספסנו את זה כי היינו בחו"ל:( ...
מתקני
 אוכל -יש מלא מקומות לאכול ומנה עולה בין  002-02תלוי מה אוכלים .מולהקמפוס
הפקולטה (מחוץ לאוניברסיטה) יש רחוב עם מלא מסעדות .בדרך כלל  0אם
אתם בפקולטה בשעת צהריים 0זה המקום לאכול.
 חדר כושר -יש מתקן ספורט מטורף בקמפוס! הוא כולל עשרות מגרשי טניס0כדורעף 0כדורגל 0כדורסל 0בייסבול 0חדר כושר 0אולמות לחוגים ובריכת
שחייה .מנוי לחדר כושר הוא  NTD022לסמסטר .החדר כושר די קטן 0אבל יש
בו הרבה מכשירים .אין טלוויזיה לכל הליכון .יש גם בריכת שחייה ואפשר
לעשות לה מנוי (לא זוכר מחיר אבל גם לא יקר) .ניתן גם לכל אחד לשלם כניסה
חד פעמית -בערך .NTD 42-02
 אני אישית לא השתמשתי בחדר כושר .יש פארק ממש ענק ויפה כ 5-דקות הליכה
מהמגורים ואפשר לרוץ שם 0לנסוע באופניים (לזה הוא מיועד) ויש שם גם מלא
מגרשי כדורגל 0טניס ומתקנים לעשות תרגילי כוח).
 ספריה -ספרית משפטים היא די קטנה 0אבל קרובה לפקולטה ואם יש חלון נוחללמוד בה .יש גם את הספרייה הכללית שהיא מבנה ענק ויפה באמצע הקמפוס.
שקט שם מאוד וניתן ללמוד שם.
  -Wifiבמעונות יש את ה wifi -של האוניברסיטה אבל רק בלובי.באוניברסיטה יש  wifiבכל מקום .יש כמה רשתות ובהתחלה צריך להכניס
מספר סטודנט וסיסמא שנותנים לכם ( a+תאריך לידה 0קודם חודש ואז יום
ב 5-ספרות .כלומר.)ammdd :
 מדשאות -יש הרבה מדשאות כמו גם אגמים ופארקים בתוך הקמפוס.הקמפוס עצמו יפהפה וענק.
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קהילה
 יש בטאייפי בית חבד .כתובתNo. 12, Lane 46, Ānjū St, Daan District, :יהודית
 .Taipei City 106, Taiwanאי מייל .Rabbi@jewish.tw :מעבר לזה ששלומי
ורחלי אחלה והארוחות טעימות מאד 0זאת הייתה הדרך שלנו להכיר את
הישראלים הצעירים שגרים בטייפיי (עובדי הנציגות 0כאלה שלומדים סינית
או שסתם עובדים) – כך שממש מומלץ להגיע לפחות בהתחלה.
 הנציגות הישראלית בטאייפי -זו השגרירות של ישראל בטייוואן (מכיווןשטייוואן לא באמת מדינה 0מדובר בנציגות).
הערות
 אנשים -אנשים מאוד נחמדים ועוזרים .אם הם לא יודעים אנגלית הם ימצאוכלליות על
מישהו שיודע מספיק רק בשביל להסביר לך .גם נהגי מוניות מאוד ישרים ולא
מנסים לרמות .מצד שני 0הם מאוד מקובעים בחשיבה שלהם ואין דרך להזיז
התרבות
אותם ממה שהם מכירים.
והמקום
 שפה -לא הרבה יודעים אנגלית .ואלה שיודעים לרוב מבינים דברים בסיסיים.מומלץ מאוד לדעת כמה מילים בסיסיות בסינית.
 התמצאות בטאייפי היא מאוד פשוטה. אוכל -כאמור אוכלים פה בעיקר בחוץ .יש כמעט בכל מקום ( 00/0חנות נוחותשמוכרת אוכל 0ממתקים ועוד .פתוח  04שעות ביממה) ויש אחת במרחק של
דקה הליכה מהמגורים .כדאי להתחיל להתרגל לאכול עם צ'ופ סטיקס -אין
פה סכין ומזלג.
אנשי קשר  -נציגות ישראל בטייוואן -כתובת : Suite 2408 24F INT`L Trade Bldg. 333,
(בארץ
 .Keelung Road, Taipeiטלפון . 886-2-27579692
ובחו"ל)
 נציגות טייוואן בישראל -דרך מנחם בגין  020ת"א .מרכז עזריאלי 0הבנייןהעגול 0קומה  .00טלפון 1204000-22
 ישראלים /יהודים שנמצאים במדינה ומסייעים. משרד חילופי הסטודנטים -בכל בעיה מומלץ לדבר עם  cindyמהפקולטהלמשפטים 0שהיא האחראית על תלמידי החילופים.
ציוד
 יש להביא את מסמך הקבלה הרשמי המקורי .כדאי גם להביא את הבדיקותומסמכים
הרפואיות ואת כל המסמכים שקשורים להרשמה.
מיוחדים
 דברים למעונות -כדאי להביא סט מצעים אחד ליחיד (לא צריך יותר 0כי כביסהאפשר לעשות פה בכמה שעות) ,מגבת אחת לפחות (כדאי עוד אחת לחדר כושר0
שמומלץ
לידיים וכולי .ניתן לקנות פה ממש בזול אם לא רוצים להיסחב) ומחזיק
לקחת
מפתחות.
מי שמעוניין בלחוות מקום אחר לגמרי מהתרבות שלנו 0יגלה שטייוואן זה מקום
סיכום
מאוד יפה ונוח למגורים ולטיולים .העובדה שאין פה הרבה ישראלים פותחת הרבה
דלתות גם באוניברסיטה וגם בחיים פה בעיר.
מדובר ביעד זול יחסית ליעדים המוצעים באזור ע"י הפקולטה 0שיכול להוות בסיס
מוצלח מאד לטיולים 0כך שאנחנו מאד מאד ממליצים!
שם הסטודנט סמסטר א'  -5302טליה ג'מאל – djemaltalya@gmail.com
אבשי לבסקי avshalomlav@gmail.com -
רון קורן ronkoren88@gmail.com -
שחר זינמן – shacharzin88@gmail.com
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ESADE Law School, Barcelona, Spain
כללי

היי כולם !
האוניברסיטה מתמקדת במשפטים ובמנהל עסקים 0אך רמת העומק של
השיעורים לא מזכירה בכלל את זו של הפקולטה .אמנם מקפידים מאוד על דרישת
נוכחות (מעבירים טופס שמות בשיעור) ובחלק מהשיעורים יש הרבה משימות
וחומר קריאה 0אך לצד זה ישנם שיעורים שכלל לא קשורים למשפטים (כמו למשל
שיעור שעוסק כולו בגאופוליטיקה וביחב"ל) וזה מאוד מרענן לפחות עבורי .מאוד
ממליצה למי שמעוניין בכמה חודשים יחסית רגועים (אני לומדת רק יומיים
בשבוע) בעיר מדהימה כמו ברצלונה .החיים פה שלווים -יש המון מה לראות0
והאוניברסיטה עצמה גם דואגת לתלמידי החילופים לשלל טיולים ופעילויות.
הסטודנטים כאן מאירופה 0ארה"ב 0קנדה 0הודו 0וזה מאפשר להכיר עולמות שונים
ומגוונים 0ומרביתנו יוצאים מברצלונה למקומות כמו קוסטה בראבה 0אנדורה0
סביליה 0פירנאים 0ויש כאלה שאף מנצלים את ההזדמנות לטייל ברחבי אירופה.
בקיצור 0מאוד מומלץ!

תאריכים
 תאריך פתיחה וסיום סמסטר -תחילת ספטמבר עד סוף דצמבר.חשובים
 אוריינטציה – אין אוריינטציה ,אך יש קורס ספרדית של שבועיים שאינו חובה.לדעתי הקורס הוא זמן מעולה להכיר חברים ולהתערבב .הקורס ברמה גבוהה,
ובכלל האונ' מאוד משקיעה בתלמידי החילופים.
 תקופת מבחנים -תקופת מבחנים מרוכזת (של כשבוע וחצי ,בין אמצע דצמברל 53בדצמבר).
 חגים ומועדים -לעיתים יש חגים שונים של אזור קטלוניה ושל ספרד כולה ,כ- 0ימי חופש.
מזג
אוויר  -יחסית לשאר מדינות אירופה מזג האוויר חמים ולרוב מאוד נוח.
בעונה
 עד נובמבר -יחסית חמים (יש ימים שאפילו הלכנו לים). דצמבר -ינואר -מתחיל להתקרר ויש ימים גשומים ,אבל מזג האוויר סבירלחלוטין ולעיתים אפילו יותר חם מבישראל
מסמכים
 ויזה -ויזת סטודנט נדרשת לשהות של מעל שלושה חודשים .ניתן להוציאואישורים
בקונסוליה שנמצאת בשייח ג'ראח בירושלים( .אין צורך להיכנס לתוך
השכונה -יורדים ברכבת הקלה בגבעת התחמושת ,חוזרים קצת אחורה וזה
באחת הסמטאות שמאלה).
הקונסוליה פתוחה בימים שני 0שלישי 0חמישי ושישי בין  0ל .02הם לא עונים
בטלפון ובעיקרון קשה להשיג אותם אז יש להיערך לוויזה כשלושה חודשים מראש
ולהציג את המסמכים הבאים -אישור רופא משפחה על מחלות מדבקות באנגלית0
אישור מהאוניברסיטה העברית ומ ESADEעל תכנית חילופין 0תמונת פספורט0
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קשיים
בקבלה

בריאות

סידורי
מגורים

אוכל

בילויים
טיולים

אישור מהבנק באנגלית על יכולת כלכלית (שיש בחשבון כ 0)₪ 020222-דרכון 0כ-
 0₪ 002אישור ביטוח לתק' הטיסה 0כרטיס טיסה.
 אישור עבודה -רק למי שיש דרכון אירופאי ,באופן כללי אין אישור. דרישה למבחן טופל -אין תרגומים רשמיים לשפת מדינת היעד -הלימוד הוא באנגלית ,לא היה לנו צורךבכך.
 ברצלונה אחד היעדים המבוקשים ביותר ,ולכן הקושי היחיד הוא הקבלה שלהאוניברסיטה העברית מאחר ויש מספר מקומות מוגבל (השנה אנחנו .)2
 אישורי בריאות מיוחדים שהמדינה דורשת -אין חיסונים מיוחדים -אין שירותי הרפואה במדינה ,כולל ביטוח בריאות -יש בית חולים עם דוברי אנגליתשהאוניברסיטה מפנה אליו ,כך שאם תצטרכו לא תאלצו להסתבך עם
הספרדית.
 מעונות /שכירת דירה -אין מעונות .אנחנו גרות ממש ליד הסגרדה פמיליה,הרבה מעדיפים את שכונת גראסיה (שכונה שקטה עם הרבה בתי קפה ופאבים
נחמדים ,אווירה ממש טובה) .כמו כן ניתן להשכיר גם באיזור הקרוב
לאוניברסיטה (פחות מומלץ כי קצת מרוחק) ,בברצלונטה (ממש קרוב לים) או
בבורן (שכונה מגניבה ממש ומרכזית) .עם זאת ,מומלץ לא להשכיר באיזור
ראבאל (שכונה עם הרבה גנבים) למרות שבסופו של דבר ,זה לא משנה איפה
תגורו – אני הולכת פה המון ברגל ואם לא אז נורא נוח להגיע לכל מקום
במטרו.
 ניתן לבשל בדירה -מוצרי הבסיס אינם כל כך יקרים (לדעתי קצת יותר זולמבישראל).
 כמו כן ,באוניברסיטה יש ארוחות וסנדוויצ'ים ,אך האוכל לא כל כך מפתה. האם יש מאכלים מיוחדים במדינה -ברצלונה ידועה בזכות הטאפאס והפאייהאבל ניתן להשיג את כל סוגי האוכל.
 מומלץ 0חומוס ברצלונה (מסעדה ישראלית צמחונית שמגישה שקשוקה,חומוס ,סלטים) ,והמסעדות בגראסיה שמעולות.
 האם יש דברים שקשה להשיג או יקר לקנות -אם אוכלים בשר כשר אז יותריקר .באופן כללי המחירים דומים לארץ ,פרט לאלכוהול שממש זול פה!
 יש אינספור מקומות בילוי בברצלונה -מועדוני ריקודים ,סלסה ,ברים ופאביםלפי נושאים ועוד ועוד.
-

ערים מומלצות לטיול בספרד0
העיירות מצפון לברצלונה לאורך החוף (קוסטה בראווה) ,כדאי בחודשי הקיץ
בדרום 0ולנסיה ,קורדובה ,גראנדה .העיר  SEVILLIAמומלצת ביותר!
ההרים הפירנאים -טיול הרים בקיץ (אופציה לטרקים עם לינה) ,או סקי בחורף
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קניות

-

עבודה
במדינת היעד

-

בברצלונה חניות ומרכזי קניות רבים .בראשון רוב החנויות סגורות למעט
הקניון שבנמל.
ברצלונה ידועה בעיקר בשל הרשתות הספרדיות -זארה ,פול&בר ,ברשקה
ועוד.
הרשתות האלה יותר זולות מהארץ אבל לא בצורה משמעותית ביותר .שאר
הקניות בערך כמו בישראל.
קניות בסופר יותר זולות.
יש צורך באישור עבודה למי שהינו אזרח ישראלי בלבד.

תחבורה
 תחבורה ציבורית מאוד נוחה .לאוניברסיטה ניתן להגיע במטרו (קו ירוק-L0 ,ציבורית
תחנת  )Maria cristinaאו באוטובוס (קווים )55 ,00 ,00
 מומלץ לקנות ישר כשמגיעים כרטיסיית חופשי חודשי ל 0חודשים (לערך 003יורו) ,ולאחר מכן לקנות כרטיסיות חודשיות בהתאם לאורך השהייה או
כרטיס  03 -03Tנסיעות ב 03יורו.
 תחבורה ציבורית מאוד מאוד נוחה .אותו כרטיס לכל אמצעי תחבורה -רכבת,חשמלית ,מטרו ואוטובוסים.
 האוניברסיטה לא ממוקמת במרכז ,לא כדאי לגור באזור שלה .ניתן להגיע תוך 42-03דקות מהמרכז לאוניברסיטה ,תלוי במקום המגורים.
אווירה בעיר  -מצ"ב טבלה מפורטת של המלצות לאתרים שנכתבה על ידי מיכל תותחני
ורעות ראובני.
 אווירה צעירה ,שמחה וחופשית .שילוב של עיר תיירות עם עיר תוססת וצעירה. בגדול ברצלונה יחסית בטוחה .בשעות הלילה המאוחרות לא כדאי להסתובבלבד במרכז העיר ובמיוחד בשכונת רבאל .שכונת גרסיה בטוחה מאוד
ומומלצת ביותר למגורים (כך גם אזור הסגרדה פמיליה).
מבנה
 אורך הסמסטר הוא בערך  00שבועות .תקופת מבחנים יחסית מצומצמת-הסמסטר
שבועיים .יש לשים לב שישנם קורסים בהם המבחנים הם אחרי הכריסמס
(בתחילת ינואר) אבל לרוב האונ' מחלקת את המבחנים בכל קורס לאלו
ואופי
ששייכים לאיחוד האירופי ולאלו שאינם ואז המבחנים שלנו הם בדצמבר.
הלימודים
 ברוב הקורסים באנגלית יש רק סטודנטים מהחילופים ,למעט בודדים בכלקורס שהם מקומיים.
 נוכחות בקורסים חובה .לכל קורס יש מבחן מסכם או עבודה מסכמת .כמעטבכל הקורסים יש חומרי קריאה לכל שיעור ומטלות קטנות לאורך הסמסטר
(פרזנטציה ,הצגת קייס).
 לא נתבקשנו לרכוש שום ספר.מתקני
 ישנן  5קפיטריות (אין שום בתי קפה נוספים באזור) ,לא מאוד מרשימה ולא מאודהקמפוס
מגוונת .מחירים סבירים .דומים ואף זולים יותר מישראל.
 אין חדר כושר באוניברסיטה אבל יש מספר חדרי כושר טובים מאוד ברחבי העיר.אני ממליצה על  – Metropolitanזו רשת עם סניפים בכל רחבי ברצלונה ואני
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קהילה
יהודית

-

מנויה בסניף של הסגרדה פמיליה -יש בו ה-כ-ל (סאונה ,חד"כ ,בריכה ,שיעורים
לאורך כל היום ,וג'קוזי ענקי) במחיר כמו בארץ.
ספריה -נגישה ונוחה.
יש  Wifiבכל הקמפוס ,כולל בכיתות
בברצלונה אין קהילה מקומית גדולה מאוד אבל יש המון תיירים מישראל ולכן
הבית חב"ד מתפקד יפהwww.JabadBarcelona.org .
חוץ מזה יש קהילה יהודית קטנה וחברותית .יש בית כנסת נחמד מאוד בשכונת
גרסיה.
המון תיירים מישראל ,בעיקר בתקופת הקיץ והחגים.


הערות
 הברצלונאים אדיבים וחביבים ביותר! מאוד אוהבים לעזור ,חברותיים מאודכלליות על ובכלליות -פשוט אנשים שמחים וחיוביים .לא נתקלנו בשום גילויי אנטישמיות.
התרבות  -ברוב המקומות מבינים ומדברים אנגלית ,אולם לעיתים יש אנשים שמדברים
ספרדית בלבד .באוניברסיטה המרצים והמזכירות שולטים באנגלית ,רמת
והמקום
הסטודנטים לא מאוד גבוהה.
 ברצלונה מאוד ברורה וקלה .קל מוד להתמצא לאחר זמן קצר ,מרגישים בביתמאוד מהר.
אנשי
קשר השגרירות במדריד ,אין קונסוליה בברצלונה http://www.embajada-
(בארץ
.israel.es/site/es/la_embajada
ובחו"ל)
בירושלים0
ספרד
 קונסולייתhttp://www.consulates.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D
7%95%D7%9C%D7%99%D7%94_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%9
3%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%
D7%99%D7%9D/
ציוד
 ראה מסמכים שנדרשים לויזה ,לעיל.ומסמכים  -כדאי להביא רישיון נהיגה למעוניינים לשכור רכב ולבוש סקי למעוניינים לגלוש
שמומלץ
באנדורה.
לקחת
אמנם עוד לא נגמר 0אך אני מדברת בשם כולנו כשאני אומרת שהחוויה פה
סיכום
מדהימה .לדעתי תכנית החילופים מומלצת לכולם 0בעיקר בעיר מגניבה כמו
ברצלונה -לא תתחרטו לשנייה.
שם
הסטודנט יעל לוי  yaellevy2610@gmail.comיכולים גם ב.5003020-323 0
-
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Arhus University, Denmark
כללי

אורהוס היא העיר השניה בגודלה בדנמרק .האוניברסיטה בעיר היא גדולה מאוד,
והעיר סטודנטיאלית וצעירה .יש בעיר הרבה תלמידי חילופים ותארים מתקדמים,
ויוצא מכך הרבה פעילויות ומסיבות למי שמעוניין .דנמרק היא מדינה מאוד
מתקדמת כלכלית וחברתית ,והרבה תלמידים מאירופה בוחרים ללמוד בה את כל
התואר שלהם .אורהוס עצמה ממוקמת כ 4שעות נסיעה מקופנהגן.

תאריכים
חשובים

בשבוע האחרון של אוגוסט מתקיים שבוע אוריינטציה .הסימסטר מתחיל ב0
בספטמבר .באמצע חודש אוקטובר ישנה חופשת סתיו של שבוע .המבחנים הם
בדר"כ בתחילת/אמצע דצמבר (לפני הכריסטמס) 0עם זאת קיימים קורסים
שהמבחנים בהם מתקיימים בינואר ויש לקחת זאת בחשבון.

אוויר בדנמרק קר (צפון אירופה ולכן אל תצפו ליותר מדי שמש( .לנו יצא מזל ולא ירד
מזג
הרבה גשם עד נובמבר .בספטמבר אפילו היו שבועות שמשיים שהיו מאוד נחמדים
בעונה
לטיולים ורביצה בדשא .בנובמבר נהיה קר (בערך  0מעלות ביום ו 0בלילה) וגשום.
בדצמבר הטמפרטורה סביב ה 2מעלות ולעיתים מושלג .כדאי מאוד להצטייד
בדברים חמים .אם לא בא לכם להעמיס את המזוודה אפשר גם לקנות באורהוס
מעילים 0צעיפים בכובעים במחירים סבירים.
מסמכים
ואישורים

כדי ללמוד בדנמרק צריך להוציא אישור שהייה .האוניברסיטה שולחת את כל
הפרטים לאימייל באופן מסודר .יש לשלם מס באינטרנט לשגרירות דנמרק0
ולאחר מכן לשלם עוד כשמגיעים לשגרירות .התשלום בשגרירות הוא במזומן0
והעלות הכללית היא בערך  0122ש"ח .עם זאת 0אישור השהייה כולל ביטוח
בריאות (יפורט בהמשך) 0ולכן העלות הכללית היא אותו דבר יחסית למקומות
אחרים באירופה .כדאי להגיש את בקשת השהייה בערך בחודש יוני כדי לקבל את
האישור בזמן לפני הטיסה.

קשיים
בקבלה

לא היו דרישות מיוחדות בקבלה .הכל כמובן תלוי בביקוש באותה שנה .אין דרישה
לרמת אנגלית מסויימת.

בריאות

אישור השהייה (תושבות) כולל ביטוח בריאות .עם ההגעה נרשמים לרופא משפחה
סמוך למקום המגורים .ביטוח הבריאות כולל הגעה דחופה למיון 0אשפוז דחוף
ובדיקה אצל רופא משפחה .הביטוח לא כולל טיפולי שיניים.

סידורי
מגורים

האוניברסיטה מציעה מגורים לתלמידי חילופים במגוון מעונות בעיר .כדאי להגיש
בקשה מוקדם ככל האפשר דרך אתר האינטרנט ( housing.au.dkכל הפרטים

41

ישלחו במייל ע"י האוניברסיטה ,אין מה לדאוג) כדי לא להיתקע .גם אם נתקעים
בלי מעונות ,יש אפשרות לשכור דירות בעיר .המחירים נעים בין  0333-0033ש"ח.
אנחנו התגוררנו במעונות " "Borglum kollegietאשר ממוקמים  0-0דקות נסיעה
באוטובוס מהאוניברסיטה .מדובר באחת החוויות הכי מיוחדות שהיו כאן ,בגלל
שהמגורים הם עם סטודנטים דנים .המגורים נותנים תחושה אמיתית של החיים
של המקומיים .יש הזדמנות להכיר לעומק את התרבות ,המנטליות ,האוכל והשפה
הדנית .במעונות יש אווירה מאוד חברתית ופעילויות .במעונות הללו יש  0בניינים,
בכל בניין  4קומות ובכל קומה  04חדרים יחסית גדולים (מקלחת ושירותים
פרטיים ,וחדר ארונות) .בכל קומה יש מטבח וסלון עצום .בחלק מהקומות יש
ארוחות משותפות כמה פעמים בשבוע ,מסיבות קומה ,ועוד אירועים חברתיים.
כמו כן יש פאב בתוך המעונות שמציע מסיבות/ערבי בר אחת לכשלושה שבועות
לכל הסטודנטים שגרים במעונות .בנוסף ,גרים במעונות הרבה תלמידי חילופים
(בערך שניים בקומה) ככה שיוצא להכיר הרבה אנשים .כל אחד מארבעתנו גר
בקומות ובניינים אחרים ככה שיצא גם לבקר אחד אצל השני .המחיר הוא בערך
 0433ש"ח לחודש כולל חשבונות .יש גם סאונה ומגרש כדורעף בחינם ,וחדר
מוזיקה בתשלום.
מלבד האפשרות לגור במעונות ,האוניברסיטה מציעה דיור ב"בית משותף".
הכוונה לוילה די גדולה של כ 05-חדרי שינה .בכל קומה יש מטבח ,שירותים,
מקלחת ופינת אוכל קטנה ,המשותפים לדיירי הבית.
אוכל

-

-

-

-

האוכל בדנמרק הוא כמו בשאר אירופה .המחירים בסופר יותר זולים מהארץ.
אם אוכלים בחוץ ,המחירים הם כמו בארץ .יש מגוון שונה של רשתות סופר
שנמצאות בכל מקום בעיר .מומלץ מאוד לאכול במאפיות של הסופרים ,יש שם
מאפים מאוד טעימים .האוירה במעונות היא של בישול ככה שיוצא להתמקצע
בנושא.
כדאי לבוא בפעמים הראשונות עם גוגל טרנסלייט לסופר כי הכל כתוב בדנית.
אחר כך כבר לומדים ומתרגלים (שלא יקרה שתרצו לקנות מלפפון ותקנו
במקום קישוא).
אורהוס לא מאוד ידיתותית לצמחונים וטבעוניים אם מתכננים לאכול הרבה
בחוץ .אפשר להסתדר אבל אין הרבה מבחר .כאמור – לרוב מבשלים עצמאית
ולכן אין בעיה של ממש.
באורהוס אין מסעדה/סופר כשר.
בכל רחבי העיר מפוזרות חנויות של רשת  0/00הפתוחות כל הלילה ונהדרות
למאנצ'ים.
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המלצות
לתקציב כללי

כמו תמיד כשמגיעים למקום חדש ההוצאות בהתחלה הן גדולות .מומלץ להצטייד
בתקציב כמו לחיים בארץ פלוס הוצאות אקסטרא על בילויים ונסיעות0
המעונות הזולים ביותר עולים  5033קרונה ,הייתי ממליץ לתקצב עוד בערך 033
קרונה לשבוע ליציאות ואוכל ועוד  433קרונה לכרטיס חופשי חודשי לאוטובוס.
כלומר תקציב המינימום יהיה  2033קרונה בערך שהם  5033שקל.

בילויים

יש בעיר הרבה הצעות לבילויים מכל הסוגים .כל יום שלישי יש מסיבה ב"סטודנט
האוס" לתלמידי חילופים 0ומדי פעם יש מסיבות במעונות השונים ברחבי העיר.
יציאה למרכז העיר היא תמיד אפשרית 0רק צריך לקחת בחשבון שבסופ"ש יש
הרבה תלמידי תיכון שיכורים בהרבה מועדונים ובמהלך השבוע די מנומנם .יש
הרבה פאבים יותר מבוגרים שאפשר לשבת בהם בעיר 0אפשר לקבל מאיתנו
המלצות פרטניות ):
אזור התעלה מלא במועדונים וברים יותר ילדותיים (הסטודנטים פה מתחילים
ללמוד בגיל  00ומתנהגים בהתאם).
עוד בילוי מומלץ הוא ה"פריידי ברס" באוניברסיטה .כל פקולטה פותחת בר
מאולתר ביום שישי אחר הצהריים עד לשעות הקטנות .הבירה זולה 0והבליינים
הם סטודנטים .שווה לעשות סיור בין הברים השונים ביום שישי ולראות איפה
יותר מגניב ואיפה פחות.
מומלץ מאוד לבקר ברובע הלטיני – ביום ובערב – בו יש חנויות בוטיק 0בתי קפה0
פאבים ואווירה כייפית מאוד.
בילויי יום:
באורהוס יש שני מוזיאונים עיקריים :מוסגרד – מוזיאון היסטוריה 0ואורהוס –
מוזיאון לאמנות .כמו כן יש את מתחם העיר העתיקה שמומלץ מאוד לבקר בו.

טיולים

טבע :באורהוס יש חופים יפים שכדאי לבקר בהם 0ויער גדול ושווה .הרבה
מקומיים רצים או עושים הליכות ביער ריסקוב .יש פארק צביים ששווה ביקור
ועוד כל מיני מקומות חמודים שאפשר להרחיב עליהם בפרטי.
מדנמרק קל מאוד לצאת לטיולים בשבדיה 0נורווגיה וגרמניה .אפשר לנסוע לכל
אחד מהמקומות האלה באוטובוס או ברכבת .האוטובוס הוא תמיד יותר זול 0אבל
לעיתים לוקח יותר זמן (לברלין למשל 03 -שעות) .כמובן מומלץ לבקר בעיר הבירה
קופנהגן 0שהיא  0-4שעות נסיעה מאורהוס באוטובוס (חברות rod /linie 888
 billet dkמציעות כרטיסים זולים) .טיסות זולות לאנגליה 0פראג 0אמסטרדם
וברלין יוצאות משדה התעופה בילונד (שעה וחצי מאורהוס) או מקופנהגן.
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במרכז העיר ישנו מדרחוב גדול ובו הרבה חנויות מותגים .יש גם חנויות זולות יותר
במדרחוב שאפשר למצוא בהם בגדים יפים .יש גם מספר קניונים בעיר 0אבל חווית
קניות
הקנייה בהם שונה מהמדרחוב.
חשוב להכיר את רשת "טייגר" שמציעה דברים זולים לבית (ובעצם הכל).
קיימת אפשרות לעבוד בזמן החילופים .עם זאת 0מאוד קשה למצוא עבודה
עבודה
בדנמרק למי שאינו דובר דנית .כדאי להתעניין דרך תלמידים זרים שלומדים
במדינת היעד באורהוס את כל התואר שלהם איפה כדאי למצוא עבודה .רוב העבודות שתמצאו
יהיו פשוטות כמו שטיפת כלים 0סבלות וכו'.
רוב הסטודנטים הדנים בוחרים להתנייד באופניים בעיר כל ימות השנה .אם תרצו0
תוכלו להיכנס לאחת מקבוצות הפייסבוק של הסטודנטים בעיר ולמצוא אופניים
טובות בזול .ניתן גם לשכור אופני-עיר עבור  00ש"ח במרכז העיר (אך הן לא מאוד
תחבורה
נוחות 0סטייל תל-אופן) .אם אתם לא ככ טובים ברכיבה על אופניים תמיד יש
ציבורית
אוטובוסים .בימות השבוע הם מפסיקים לפעול בחצות 0אבל בסופ"ש יש אוטובוסי
לילה .אם אתם יודעים שתסעו באוטובוס כדאי לרכוש כרטיס חופשי חודשי
בתחנת הרכבת ( 210קרונות לחודש) .יש גם אופציה לקנות כרטיסיה של עשר
נסיעות בחנויות ה 00/0שפזורות בעיר.
אורהוס היא עיר מאוד נעימה ויפה .היא לא תוססת ותיירותית כמו ערי בירה
באירופה 0אבל אפשר למצוא את הנישה שלך בעיר .היא יכולה לעשות רושם של
אווירה בעיר עיר זקנה ומנומנמת (בעיקר בימי ראשון בערב) 0אבל יכולה להיות תוססת
וסטודנטיאלית 0הכל תלוי במקום אליו בוחרים ללכת ובאנשים שאיתם
מסתובבים .בסה"כ 0יש בעיר את כל מה שצריך.
*מובן מאליו אך נציין כי המידע מוגבל לקורסים שאנחנו לקחנו*
מבנה :במהלך הסמסטר מתקיימים שיעורים אחת לשבוע .כאמור – באמצע
הסמסטר יש חופשת סתיו .השיעורים מסתיימים בערך בסוף נובמבר ואז
מתחילה תקופת מבחנים .אין מבחנים במהלך חופשת הקריסמס (סוף
דצמבר).
אופי לימודים:
מבנה
 הנוכחות בשיעורים מומלצת אך אינה חובה .עם זאת -כאשר מגיעים לשיעוריםהסמסטר
נדרשת השתתפות פעילה ומעורבות מצד הנוכחים .כך למשל – לעיתים במהלך
ואופי
השיעור נדון בקייס בקבוצות ולאחר מכן נציג אותו לכיתה 0או נידרש לענות על
הלימודים
שאלות המרצה.
 חומרי הקריאה ברוב הקורסים הם ספרים .לא תמיד יש גרסא אונליין ולכןלעיתים נדרש לקנות את הספר (או להשתקע בספריה).
 ככלל -הלימודים אינם אינטנסיביים .השיעורים עוברים באווירה רגועה וישזמן להעמיק 0לשאול שאלות ולחזור על החומר.
 כיתות הלימוד קטנות יחסית ומונות בין  02-00תלמידים .המרצים לרובצעירים 0וההתנהלות מולם פתוחה ובלתי רשמית.
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 האוניברסיטה מתנהלת ברמה האקדמית עם ה"בלקבורד" (דומה למודל) 0בוניתן לבדוק מטלות קריאה 0הודעות 0להוריד חומרי לימוד (כולל מצגות
השיעור) 0לקבל ציונים וכו' .יש גם אפליקציה!
 המבחנים מתקיימים בעל פה באופן הבא :נושאי הלימוד של הקורס (כ)00-00-רשומים על פתקים 0בתחילת הבחינה התלמיד מגריל נושא ונדרש להציגו
ולקיים דיון עם המרצה עליו 0תוך שאלות מצד המרצה.
 לא כל המרצים הם דנים .אוניברסיטת אורהוס מארחת גם מרצי חוץשמעבירים את הקורסים באנגלית.
תמיכה והכנה:
בטרם ההגעה לאורהוס 0מוצמד לכל סטודנט חילופים "מנטור" שעוזר לו בקליטה
ובהכנה ללימודים באוניברסיטה .המנטור יכול לסייע הרבה בטרם ההגעה וגם
לאחריה 0במגוון שאלות שלא יודעים את מי לשאול .מלבד זאת האוניברסיטה
מקיימת בשבוע האחרון של אוגוסט שבוע אוריינטציה לתלמידי החילופים .בימי
האוריינטציה מועבר מידע על דנמרק 0התרבות הדנית 0הלימודים בדנמרק 0וכן
מידע פרקטי על האוניברסיטה 0אגודת הסטודנטים 0אירועים וקבוצות שונות.
אפשר לחיות בלי המידע הזה 0אבל כדאי להגיע לאוריינטציה בעיקר כדי להכיר
את שאר התלמידים של החילופים 0וגם יש מידע שעשוי להיות שימושי .כדאי
בעיקר להגיע לימי האוריינטציה של תלמידי /BSSמשפטים.

המלצות
לקורסים
ספציפיים
שנלקחו

לפני הלימודים שולחים לתלמידים במייל הפניה ל"שנתון" 0ושם אפשר לבדוק את
מבנה הבחינה 0דרשת הנוכחות 0תרגילים וכו' של כל קורס.
 THE LAW OF ARMED CONFLICTS AND MILITARYOPERATIONS
לומדים על דיני צבא בין לאומיים :היסטוריה 0אמנות רלוונטיות (ז'נבה 0האג) 0
הבחנה בין סוגי עימותים (פנים מדינתי 0בין לאומי) 0זכויות שבויים ואסירים0
זכויות אדם במהלך עימותים 0אמצעים ושיטות לחימה חוקיים וכו'.
מעבירים את הקורס שני מרצים – פרופסור ומתרגל (עלול להשתנות) 0לעיתים יחד
ולעיתים בנפרד .הקורס יחסית מעניין .לעיתים נדרש לקרוא לפני השיעור קייס
(אמיתי/מפוברק) ובמהלך השיעור לדון בקבוצות ולהציג את הממצאים לכיתה.
 EUROPEAN HUMAN RIGHT LAWלומדים את האמנה האירופית לזכויות אדם על סעיפיה השונים תוך התמקדות
בפס"דים חשובים 0כמו כן את פעולתו של בית המשפט האירופי לזכויות אדם
בשטרסבורג .קורס מעניין מאוד .את הקורס מעבירים שני מרצים – פרופסור
ומתרגלת .לכל שיעור קבוצת סטודנטים נדרשת להציג פס"ד מסוים 0כך שלעיתים
יש עבודה משותפת בבית 0אבל זה קורה בערך פעמיים בסמסטר וזה ממש נחמד.
DRAFTING COMMERCIAL CONTRACTS -
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למי שמתעניין בתחום המסחרי -מספק התבוננות מעניינת על ניסוח חוזים
מסחריים בינלאומיים 0תוך התייחסות לצורה שבה אותו חוזה בדיוק יכול לקבל
משמעות שונה במדינות שונות.
 CLIMATE CHANGE & ENERGY LAWמשעמם.
 הקמפוס מהמם .יש אגם גדול במרכז והמון שטחים ירוקים .אל תצפו למשהוהייטקי -הכתות מיושנות אבל זה חלק מהקסם של דנמרק -הכל מתוחזק אבל
מיושן.
 בקמפוס יש קפיטריות רבות (קנטינות) אך הן לא פתוחות עד שעה מאוחרת.בקמפוס יש שתי ספריות רלוונטיות :ספריית ( BSSלמקצועות "מדעי
החברה") בה ניתן למצוא ולשאול ספרי משפטים 0והספרייה הכללית – שבה
מתקני
ניתן ללמוד.
הקמפוס
 בקמפוס ניתן למצוא גם את ה - INTERNATIONAL CENTERמרכזשמסיע לסטודנטים בחילופים .בתחילת השנה מקבלים חבילת ברוכים הבאים
הכוללת מידע על אורהוס 0סים מקומי 0הנחות למוזיאונים וכו' .יש שמועות
שאפשר להשכיר שם אופניים.
 דנמרק מציעה לסטודנטים זרים שיעורי דנית בחינם במרכז ללימוד דנית( )LAERDANSKאו באוניברסיטה .המרכז ממוקם קרוב לאוניברסיטה
ומספק חווית למידה כייפית ושונה 0וכמו כן הזדמנות להכיר אנשים חדשים.
 באורהוס מתגוררים מספר ישראלים 0אך אין קהילה יהודית או בית כנסתפעיל .הקהילה היהודית הקרובה נמצאת בקופנהגן .הקהילה בקופנהגן אדיבה
וחביבה מאוד .יש בית כנסת גדול ומרשים שבו מתקיימות תפילות גדולות
קהילה
בשבתות .כמו כן בקופנהגן יש בית חב"ד המנוהל על ידי משפחה מקסימה
יהודית
שמסייעת לסטודנטים .בבית חב"ד מתקיימות ארוחות שישי ואירועי חגים
עבור הקהילה היהודית והתיירים.
 באורהוס אין מסעדה  /סופר כשרים. הרושם הסגור של הדנים עלול להטעות 0אבל הם אנשים אדיבים וחביביםמאוד 0חייכנים ושמחים לעזור תמיד .יש להם אנגלית מעולה (לכולם מנהג
האוטובוס ועד המוכר בסופר) והם מאוד אוהבים לשתות .עם זאת 0מדובר
הערות
באירופה 0ולכן איחורים או צעקות באוטובוס לא יתקבלו בברכה.
על
כלליות
 הדנים אוהבים מאוד לעשות ספורט .יש חדרי כושר רבים בעיר 0וכן מרחביםהתרבות
ירוקים שאפשר לרוץ בהם.
והמקום
 שימו לב שרוב הדנים איתם תתחברו יהיו או מהמעונות שלכם (ואז לרוב גילםיהיה בסביבות ה )50-55או בשיעורים (שם יותר תוכלו להתחבר לזרים מאשר
לדנים) .גם הזרים יהיו לרוב בגילאי .50-55
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University of Lucerne, Switzerland
האוניברסיטה הכי צעירה בשוויץ 0אך נחשבת כוכב עולה בלימודי משפטים (חלק
כללי
מהשוויצרים אף טוענים שהיא מס'  0בתחום) .ממוקמת במרכז המדינה –בעיר
קטנה בשם לוצרן במחוז(קנטון) לוצרן 0ככה שקל יחסית להגיע לכל אזור בשוויץ0
ואף מחוצה לה .אפשר להסתדר במדינה בקלות עם ידיעת אנגלית בלבד! 
מדובר בעיר קטנה אך יפיפייה שמוקפת הרים ונוף דיי מדהים מכל עבר -במיוחד
ביום טוב .בחרתי ללמוד שם כי שוויץ נחשבת כמדינה עם רמת חיים ואקדמיה
גבוהים מאוד 0אך בעיקר כי שוויץ יושבת במיקום מאוד מרכזי באירופה 0כך
שנורא קל לטייל במדינות הגובלות (כמו גרמניה 0אוסטריה 0צרפת ואיטליה) בזכות
מערכת רכבות בין הטובות בעולם 0אך גם בעוד מקומות בזכות טיסות של EASY
.JET
חוץ מזה בזכות כל ההרים מסביב יש המון הזדמנויות לספורט כמו טיפוס הרים
וטראקים 0סקי וסנובורד 0ועוד.
כל המידע כגון תאריכי פתיחת וסיום הסמסטר 0מבחנים וכו' 0ניתן למצוא באתר
תאריכים
האוניברסיטה בחוברת  PDFשמוציאה האוניברסיטה כל שנה למען חילופי
חשובים
הסטודנטים 0וכוללת אף הרבה מידע נוסף.
קיים יום אוריינטציה כשבוע לפני תחילת הסמסטר 0אך הוא כמעט חסר תועלת
מאחר וכל מה שהם מביאים זה צ'ק ליסט המסביר כיצד להוציא ביטוח בריאות
ממשלתי ולהנפיק תעודת תושב (כל הפרטים בסעיף תעודת תושב) .היועצות
חילופים יתעקשו שתגיעו ליום אוריינטציה לפני שתתחילו את הבירוקרטיה 0אך
אני ממליץ לכם להתעלם ולהתחיל בהוצאת הביטוח ותעודת התושב מוקדם ככל
האפשר -מאחר והיא נדרשת להמון דברים כגון חשבון בנק ועוד.
מזג
אוויר • אוגוסט (אם תגיעו כל כך מוקדם 0יש לכם המון מזל) -החודש עם מזג האוויר
בעונה
הכי נהדר 0סביבות ה 00מעלות .לבוש -חולצה ומכנס קצר.
• ספטמבר -תחילת הסתיו -בתחילת החודש עוד חם ושמשי כך שעוד אפשר
לשחות באגם 0אך במהרה לקראת אמצע החודש מתחילים גשמים
והטמפרטורה מגרדת את ה 02מלמטה.
לבוש -חולצה ארוכה\ מעיל גשם דק 0ומכנס ארוך.
• אוקטובר -נובמבר -גשום כמעט מידי יום 0ערפל ובכללי מזג אוויר מדכא-
הטמפרטורה מתחילה לרדת מ 02-00עד ל 0מעלות ככל שמתקרבים לדצמבר.
לקראת אמצע נובמבר יתכן גם שלג .לובשים שכבות 0כמו כל חורף בירושלים.
• דצמבר -בעיקר שלג 0עם גשם מידי פעם וימים עם שמש(אך לא חמים) ביניהם.
טמפרטורה בין  0מעלות עד למינוס חמש.
מסמכים
• ויזה -תהליך בירוקרטי טיפה מייגע אך לא נורא מידי .רצוי להתחיל כ2
ואישורים
חודשים לפני הטיסה .מורידים דף דרישות מאתר שגרירות שוויץ בישראל

49

קשיים
בקבלה
בריאות

המציין אילו מסמכים צריכים להביא וכמה עותקים 0משיגים את כולם
וקובעים פגישה בשגרירות בה יוודאו שהבאתם הכל 0ובה תצטרכו לשלם כ242
שקל עבור הוויזה .את הוויזה עצמה תצטרכו לאסוף מהשגרירות כעבור חודש
בערך0.
• תעודת תושב -אחרי שתגיעו לשוויץ 0תהיו מחויבים ע"פ חוק תוך  02ימים
להתחיל בתהליך הוצאת תעודת תושב שמזכירה תעודת זהות אך גם מחליפה
למעשה את הוויזה 0בכך שמאפשרת לכם לצאת ולהיכנס לשוויץ ללא הגבלה
(הוויזה אצלי הייתה מוגבלת רק לכניסה אחת למדינה 0כך שזה עיכב אותי
מבחינת טיולים באירופה עד שהוצאתי את התעודה -קחו זאת בחשבון).
פרנק.
כ020
עולה
ההנפקה
הפרוצדורה יותר מסובכת מהויזה >-תחילה יש להוציא ביטוח בריאות
שוויצרי ממשלתי(חובה -לא משנה שיש לכם ביטוח טיולים 0לכן רצוי לבטל
את ביטוח הטיולים אחרי שתנפיקו את הביטוח השוויצרי) 0שרצוי לעשות דרך
האוני' ועולה כ 00פרנק לחודש 0אח"כ יש לגשת לעירייה ולהירשם כתושב 0והם
יפנו את המסמכים שלכם למשרד ההגירה 0שיזמן אתכם תוך מספר שבועות
לתת אמצעי זיהוי ביומטריים 0ולאחר כשבוע-שבועיים נוספים תקבלו בדואר
את התעודה הנכספת .לכן רצוי להתחיל את התהליך מוקדם ככל האפשר 0אם
ברצונכם לטייל מחוץ לשוויץ בחודשים ספטמבר -אוקטובר.
• אישור עבודה -למיטב הבנתי הוויזה מאפשרת לעבוד עד  00שעות בשבוע באופן
חוקי 0אך תצטרכו לוודא זאת בעצמכם .לרובנו זה לא יהיה רלוונטי בכל
מקרה 0מאחר ומרבית מקומות העבודה דורשים ידיעת גרמנית-שוויצרית0
שזהו ניב מקומי שבלתי אפשרי לדעת אם לא גרתם בשוויץ לתקופה ארוכה0
אך כן יש סיכוי למצוא עבודה אם אתם יודעים  2מהשפות הבאות (גרמנית0
איטלקית וצרפתית).
אין! כי אין דרישה למבחן טופל 0ואין צורך בתרגומים רשמיים
נדרש ביטוח בריאות ממשלתי כפי שהסברתי ב"מסמכים ואישורים" .מומלץ
להוציא אותו דרך חברת הביטוח  CSSשעובדת עם האוני' -פשוט מגיעים לסניף
שלהם במרכז העיר 0מסבירים (באנגלית) שאתם סטודנטים מאוניברסיטת לוצרן0
ממלאים טפסים וזהו .כאמור עולה  00פרנק מידי חודש .הביטוח מכסה כמעט כל
הוצאה רפואית כולל תאונות סקי בתוך שוויץ 0אך הביטוח מתחיל לחסות רק
אחרי סף חד פעמי מצטבר של  022פרנק (תתעקשו על סף של  022ולא .)222
האתר שלהם עם הכתובת ושעות פתיחה (תקישו מיקוד :)1220
https://www.css.ch/en/home/privatpersonen/agenturen/luzern.html
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סידורי
מגורים

ביטוח נזק לדירה -אם תגורו במעונות 0ואני ממליץ לכם על כך בחום 0תהיו
מחוייבים להוציא ביטוח כנגד כל נזק אפשרי לדירה 0שעולה כ 00פרנק לשנה
שלמה 0ומוציאים אותו גם בחברת .CSS
אדון בעיקר במעונות כי זה מה שאני מכיר וזו האופציה הכי זולה :ההקצאה
למעונות מתבצעת דרך האוני' שתשלח לכם טפסים רלוונטיים וטופס לתשלום
המקדמה (של  022פרנק) באמצע הליך הקבלה .אפשר לציין איזה סוג חדר ומעונות
רוצים 0אך ההקצאה בעיקר על בסיס מקום פנוי ולכן יתכן שלא תהייה לכם
ברירה.
מעונות  -emmenbrückeלא גרתי כאן 0אז המידע מבוסס על ביקורים שם ודעות
חברים.
של
המעונות ממוקמים בעיירה קטנה הגובלת בעיר לוצרן 0ממש מאחורי תחנת
הרכבת .מדובר בבניין של כ 0-4קומות 0כשהדירות בנות  0-4חדרים (אדם  0בחדר)0
 0תאי שירותים ומקלחת ומטבח גדול ומאובזר במיקרוגל 0תנור 0סכו"ם כלי בישול
וכו' .המעונות מאוד משופצים ונחמדים מבפנים אך חסרונם בכך שהם צמודים
לאתר בנייה 0בקומת הקרקע יש תחנת דלק 0ושהם יושבים על הכביש המרכזי
וסואן .עולים כ 002פרנק לחודש 0ויש  WIFIבכל החדרים .תכלס מבחינת חיי
חברה זה המיקום המושלם 0מאחר וכמעט כולם חילופי סטודנטים ומרוכזים
בבניין אחד 0אז יש המון מסיבות דירה וארוחות ערב משותפות.
זמן הגעה מהמעונות לאוניברסיטה כ 02-00דקות נסיעה באוטובוס או  0-0דקות
ברכבת -שניהם עד  00:22בלילה 0ויש אף קו לילה ללוצרן בסופ"שים עד  4בבוקר0
כך שמבחינת תחבורה המיקום מעולה .גם מבחינת קניות המיקום מצוין כי הסופר
הכי זול באזור ( )LIDLנמצא כ 2דקות הליכה.
מעונות  -)STUDENT MENTOR( Steinhofstrasseמעונות חדשים דנדשים בני
שנתיים בלבד .מדובר בקומפלקס של  0בניינים הממוקמים בתוך העיר לוצרן
בשכונה שקטה וחביבה .מיקום מעולה כי לוקח כ 02-00להגיע ברגל לאוניברסיטה
(או  0דקות באוטובוס) 0ורק כ 00-02דקות לכל המועדונים\הברים המרכזיים.
הדירות המיועדות לחילופי סטודנטים עולות כ 002חמישים בחודש (המחיר הכי
זול שתמצאו בכל העיר!) 0בנות  0חדרים עם אדם  0בחדר 0בעלות מטבח מאובזר
בתנור 0סכו"ם וכלי בישול 0אך ללא מיקרוגל וקומקום WIFI .בכל החדרים .הסלון
ענקי אך ריק לחלוטין עקב מדיניות מפגרת של המעונות האוסרת על השארת
רהיטים לדורות הבאים -הפתרון הוא לקנות ספות בחנויות יד שנייה (כ02-02
פרנק) הממוקמות כ 02דקות הליכה מהמעונות ואז סחיבתם חזרה בסוף התקופה.
כ 0דקות הליכה מהמעונות נמצא סופר יחסית זול ( )DENNARבו אפשר לעשות
את כל הקניות.
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התשלום על המעונות האלו מתבצע ע"י תלושים שמקבלים מהמעונות ומשלמים
בדואר לפני כל סוף חודש עבור החודש הבא.
אוכל

מרבית הסטודנטים בשוויץ 0כן אפילו השוויצרים 0אוכלים בבית משום שמחירי
האוכל בחוץ יחסית גבוהים .לדוגמא במסעדות ( 00פרנק ומעלה לסועד) ואפילו
במרבית המזון המהיר (כ 00פרנק לפיצה ברוב המקומות 4 0פרנק לגלידת פיצוץ
במקדונל'ס) .אך האוכל בסופרים באיכות גבוהה והמחירים דומים לארץ ולפעמים
אף זולים יותר .הסופרים המרכזיים הם רשתות( COOP -היקרה ביותר 0אך יש
דברים שאפשר למצוא רק שם 0יש להם סניף בתחנת הרכבת שהוא המקום היחיד
בו אפשר לערוך קניות אחרי השעה  00:22בערב או בימי ראשון)( MIGROS 0זולה
יותר אך עדיין יקרה)( DENNAR 0יחסית זולה) 0והסופרים הכי זולים הם
הרשתות הגרמניות  LIDLו ALDIשממוקמות לרוב בקצוות העיר -שווה לערוך
בהם קניות גדולות ומרוכזות פעם בשבוע\שבועיים ושאר הזמן לקנות במקומות
אחרים.
אוכל באוניברסיטה -יש מנה יומית מסובסדת בקפיטריה בעלות של  0פרנק
ואיכותה משתנה -מזכירה את הארוחות בפרנק סינטרה\רחל .יש מנות אחרות
שניתן לקחת עפ"י משקל ואז הארוחה עולה באזור ה 00-02פרנק .עדיין זול ביחס
למה שמוצע בחוץ.

המלצות
לתקציב כללי

אומנם שוויץ יקרה 0אך ממה שראיתי בהשוואה לתקציבים מומלצים לחילופי
סטודנטים היוצאים מישראל -היא לא יקרה יותר מאחרות .התקציב המומלץ
הוא כ 0022פרנק לחודש 0ואם ברצונכם לטייל הרבה באירופה אז התקציב
המומלץ הוא באזור ה 0022פרנק בחודש.
• חשבון בנק -כדי לפתוח חשבון ב %00מהבנקים נדרשת תעודת תושב 0לכן
כאמור רצוי להזדרז עם הבירוקרטיה .החשבון שיוצע לכם במרבית הבנקים
הוא חשבון סטודנט חינמי לפתיחה 0וללא עמלות פרט לעמלות רכישה בחו"ל.
חלק מהבנקים מציעים גם הטבות כגון כרטיסים חינם לקולנוע או להופעות-
משתנה בכל בנק.
הבנק היחיד שלא דורש תעודת תושב הוא  0CREDIT SUISSEואני ממליץ עליו
מאחר ופקידי הבנק שולטים היטב באנגלית בניגוד ל KANTONAL BANKעליו
ממליצה האונ'.
• תחבורה -בשוויץ אין הנחות סטודנט אלא רק הנחות עבור צעירים מתחת לגיל
.00
קיים כרטיס הנקרא  0HALB TAXהעולה  002פרנק ותקף לשנה 0וניתן לרכישה
בתחנות הרכבת ומחברות האוטובוס .הוא מעניק כ %02אחוז על כל סוגי
התחבורה הציבורית בשוויץ -רכבות 0אוטובוסים וכו' 0לכן מומלץ לקנות אותו כבר
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טיולים

קניות

בשדה התעופה למען חיסכון מקסימלי .אני לא מכיר אף אדם שהכרטיס הזה לא
השתלם לו.
כמו כן 0אפשר לרכוש בנוסף לכרטיס הקודם 0אם אתם מתחת ל 000כרטיס הנקרא
 GLEIS 7המאפשר נסיעות חינם במרבית סוגי התחבורה הציבורית אחרי  0בערב
ועד  0בבוקר .שימושי לאנשים שיוצאים לבלות הרבה בציריך 0או אנשים
שמתכננים הרבה  DAY TRIPSברחבי שוויץ 0אך זה יותר תלוי בבנאדם ולכן
ממליץ לכם לחכות עם קנייתו עד שתוודאו שהוא משתלם לכם.
כמו כן 0יש כרטיס חופשי חודשי אזורי לאוטובוסים ולרכבות המקומיות (שימושי
מאוד למעונות  EMMENBRUCKוקניות ב )IKEAשעולה כ 04פרנק לחודש
עבור צעירים מתחת לגיל  .00לסיום 0באתר של חברת הרכבות הלאומית  SBBיש
כרטיסים מוזלים במיוחד למרבית הערים בשוויץ שניתן לקנות רק שבועיים ומטה
מראש -נקראים .SUPER SAVER TICKETS
• סלולר -עשיתי סקר שוק בכל החברות הקיימות בשוויץ 0ויצא הכי משתלם
לקנות  SIM PRE PAIDשל חברת  LEBARAבמסלול  .SIMPLEהסים
נמכר כמעט בכל סופר ובתחנות רכבת .חבילת גלישה של  0ג'יגה לחודש עולה
כ 00פרנק 0ושיחות לארץ עולות  2.00פרנק 0בעוד ששיחות בתוך שוויץ עולות
ל 2.00פרנק.
• חומרי עזר ללימודים -יש מקראות שחובה לקנות לשיעורים כי הם לא מעלים
קבצי  PDFכמו בעברית .העלות נעה בין  22-02פרנק למקראה .יש גם ספרים
אך מניסיוני אין באמת צורך לקנות אותם אלא עדיף להשאיל בספריה ולצלם
את העמודים הרלוונטיים.
• כרטיסי רכבת וטיסות למדינות שכנות -מומלץ להזמין כמה שיותר מראש
מאחר שאז המחירים הכי נמוכים .בממוצע ניתן למצוא כרטיסים
לאנגליה\אוסטריה\גרמניה\צרפת בין  022-022פרנק לכרטיס 0ולעיתים אף
פחות.
מומלץ לרכז את הטיולים בתוך שוויץ בחודשים ספטמבר–אוקטובר (במיוחד
לפסגות ההרים המפורסמות כמו ה 0)MATTHORNאז מזג האוויר נעים ומתאים
במיוחד לטראקים 0טיפוס הרים וטיולים בטבע המדהים של שוויץ 0ובשאר
החודשים לטייל במדינות השכנות.
יש מספיק חנויות בלוצרן 0אך אוהבי הקניות תמיד יכולים לנסוע לציריך (שעה
ברכבת) 0או  4שעות למילאנו שבאיטליה

אווירה בעיר עיר קטנה וחביבה 0קל להתמצא .יש כ 0מועדונים מרכזיים 0ועשרות ברים
מפוזרים ברחבי העיר .יש גם פסטיבלי מוזיקה (כמו ה ( GLUCKLICH
(מקומות
FESTIVALאך כדאי לדעת עליהם רצוי להתחבר לחבר'ה דובריי גרמנית .בעיר
מיוחדים,
יש למעשה כ 2אוניברסיטאות 0אז יש כמות סבירה של סטודנטים וצעירים 0אולם
פשיעה)
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במעונות.
גרים
לא
אם
באמת
זה
את
מרגישים
לא
העיר ובכלל המדינה בין הבטוחות בעולם -אפשר להסתובב בכל מקום בכל שעה
בלי כל דאגה (גם בנות) ,מה שמאוד שונה ממדינות אחרות באירופה.
המלצות
לקורסים
ספציפיים
שנלקחו

מבנה
הסמסטר
ואופי
הלימודים

ממליץ לקחת את הקורסים
• TERRORISM AND THE LAW
• 0COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW IN ACTION
( AFRICAN LAW Oלא לקחתי אך אמור להיות הקורס הכי קל
בפקולטה).
• ( INTERNATIONAL BANKING LAWאם זה יהיה קורס מקוצר עם
מרצה אורח מאנגליה).
ממליץ בחום להתרחק מהקורסים:
• THE LAW AND POLICY OF THE WORLD TRADE
ORGANIZATION
• REGULATION WITHOUT LAW? LAW AND THE
TECHNOLOGIES OF THE TWENTY-FIRST CENTURY
במרבית הקורסים יש מבחן בסוף הסמסטר אך בחלקם אפשר לעשות עבודה
באורך של  02-00עמ' במקום 0ולפעמים המבחן הוא אמריקאי\בעל פה .כמעט אין
מטלות לאורך הסמסטר פרט לפרזנטציות בעל פה במהלך הכיתה
הלימודים לא קשים מידי 0בין  22-00עמודים של חומרי קריאה באנגלית לכל
קורס 0כל שבוע .כדי לקבל את  22הנ"ז ( 1-0קורסים) הנדרשות להכרה בסמסטר
מטעם הפקולטה בארץ 0מספיק ללמוד יומיים בשבוע בלבד 0אך כמובן שאפשר
יותר אם תתקלו בקורסים שמרתקים אתכם .באופן כללי מבחר הקורסים
בסמסטר חורף מאוד דל יחסית לסמסטר אביב ובפרט יחסית למבחר בארץ.
הלימודים מתבצעים עם סטודנטים מקומיים 0אך רק עם אלו שלומדים לתואר 0
והם מיעוט 0לכן כדי להכיר לעומק ולהתחבר לשוויצרים צריך טיפה להתאמץ.
באופן כללי מרבית חילופי הסטודנטים מבלים אחד עם השני 0אך זה בכלל לא
משעמם כי מגוון הארצות והתרבויות רחב מאוד -החל ממדינות כמו קוריאה0
סינגפור 0יפן 0כמעט כל מדינות אירופה וכמובן שגם קנדה 0ארה"ב אוסטרליה וכו'

מתקני
הקמפוס

ספורט -מומלץ לצאת לריצות בחוץ 0מאחר והנוף פשוט מדהים .יש גם חדר כושר
חינמי בשעות הערב בימים שני 0שלישי וחמישי ממש ליד האוניברסיטה .כמו כן
יש מבחר רחב של חוגים בחינם כמו היפ הופ 0קרוס-פיט ועוד ואף חוגים
מסובסדים.
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הקמפוס -יש ספריה גדולה בקומה ה 0שתמיד אפשר למצוא בה מקום ללמוד.
יש איפה לשבת מחוץ לבניין -רלוונטי רק לספטמבר .זמין בכל האוניברסיטה0
כולל בכיתותWIFI.
הערות
כלליות
התרבות
והמקום

תרבות ושפה -כאמור העיר והמחוז דוברים גרמנית-שוויצרית 0לכן גם אם אתם
על יודעים גרמנית אתם תתקשו להבינם 0אך למזלנו  %02מהשוויצרים מדברים
אנגלית ברמה סבירה לפחות 0לכן אין יותר מידי בעיות לתקשר כשצריך.
האנשים תמיד יעזרו לכם אם תצטרכו עזרה כמו הכוונה וכו' ויהיו מנומסים 0אך
התרבות "קרה" יותר מאשר בארץ 0ולכן קשה יותר ליצור קשרים עם אנשים

ציוד
ומסמכים
מיוחדים
שמומלץ
לקחת

עותק של הדרכון 0נעלי הליכה\טראקים אם יש לכם 0בגדים חמים ואף ציוד סקי
כמו כפפות סקי ומכנסי סקי.

סיכום

לדעתי מדובר באחת החוויות היותר משמעותיות שעשיתי בחיים 0שאפשרו לי
להתפתח כבנאדם ואף "לראות עולם" 0ואני ממליץ בחום לכל אחד ששוקל0
להפסיק לחשוב ופשוט לנסוע 0כי אומנם העלות גבוהה אך פשוט מדובר בחוויה
ייחודית שתזכרו לעד.

שם הסטודנט מקס ברברשטיין 0סמסטר א' max2004u@gmail.com 00202
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University of Zurich (UZH), Switzerland
אוניברסיטת ציריך היא הגדולה ביותר בשוויץ 0יש בה כמה קמפוסים (הפקולטה
כללי
למשפטים נמצאת בקמפוס המרכזי שנמצא במרחק  0דק' ממרכז העיר) המבנה
של הקמפוס המרכזי של האוניברסיטה הוא בין המבנים מרשימים ביותר ציריך
ואפשר להשקיף ממנו על העיר כולה אמנם ציריך עצמה אינה מרשימה כמו שאר
הנופים של שוויץ אבל יש בה הרבה מה לראות 0והיא נמצאת ממש במרכז שוויץ
ואפשר להגיע ממנה כמעט לכל מקום בשוויץ (ואפילו באירופה) בקלות 
תאריך פתיחה וסיום סמסטר0204/20/20 – 0202/20/00 :
תאריכים
אוריינטציה  -לפני תחילת הלימודים היו כמה אירועי אוריינטציה – אחד של כלל
חשובים
האוניברסיטה ועוד אחד נוסף של הפקולטה למשפטים 0מסיבת פתיחת שנה 0אם
רוצים יש אפשרות להגיע בערך שבועיים לפני כדי ללמוד גרמנית בקורס
אינטנסיבי.
תקופת המבחנים  -באופן עקרוני המבחנים מתחילים בינואר לאחר חופשת חג
המולד 0אבל יש אפשרות לגשת למבחנים מיוחדים ( )Mobility examשנערכים
בחודש דצמבר לפני החג כדי לאפשר לסטודנטים בחילופים לחזור הביתה בחג.
מרבית הקורסים שמתקיימים בשפה האנגלית מאפשרים לגשת לבחינות הללו והן
נערכות לרוב בע"פ עם המרצה.
חגים ומועדים  -הכל פה סובב סביב חג המולד 
אוויר קר!!! ספטמבר היה מזג אוויר "נעים" (סביבות  02מעלות) 0אבל מהר מאוד החל
מזג
בעונה
להתקרר 0בדצמבר בין  2-מעלות ל 0-בערך .תלבשו את כל מה שיש לכם בארון 
ויזה  -לפני הנסיעה יש להגיע לשגרירות שוויץ בתל אביב .לפני כן יש לקבוע פגישה
מסמכים
בטלפון ולמלא טופס שנמצא באתר שלהם באינטרנט .כל הפרטים יובהרו בשיחת
ואישורים
הטלפון שתעשו עם נציג השגרירות עובר לפגישה .דרכון אירופאי לא צריך ויזה.
אשרת שהייה (מעל  2חודשים)  -בשבוע הראשון צריך להגיע ל Kreisburoכדי
להוציא אשרת שהייה (עלות של  10פרנק לאזרח אירופאי או  010למי שלא)
דרישה למבחן טופל – אין
קשיים
תרגומים רשמיים לשפת מדינת היעד – בעקרון בהליך ההרשמה ביקשו מאיתנו
בקבלה
לשלוח תרגומים רשמיים של תעודת הבגרות ושל הציון פסיכומטרי שלנו 0שלחו
את זה רגיל (תרגום שלנו) ולא היו בעיות עם זה.
ביטוח בריאות – קנטון ציריך דורש מכל סטודנט שנשאר מעבר ל 2-חודשים
בריאות
במדינה לרכוש ביטוח בריאות מקומי 0ישנה אפשרות להגיש בקשה לחריג ולצרף
את פוליסת הביטוח מהארץ.
שלוש אפשרויות למגורים בציריך:
סידורי
 .0דירת שותפים (די יקר 0בסביבות  0222-022פרנק בחודש)
מגורים
 – Alumni House .0מעונות מיוחדים של הפקולטה למשפטים 0ממש קרובים
לאוניברסיטה ומיועדים רק לחילופי סטודנטים של הפקולטה למשפטים .מספר
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המקומות מוגבל ולכן צריך להגיש בקשה מאוד מוקדם כדי לקבל חדר 0ההרשמה
מתחילה בסביבות מאי.
 – WOKO .2מרבית הסטודנטים מתגוררים בבתים האלה 0יש כמה בתים שונים0
שונים
ומחירים
שונים
תנאים
מהם
אחד
בכל
( http://www.woko.ch/de/default.aspאפשר לראות הכל באתר) .בסביבות
יולי יש אפשרות להגיש בקשה דרך האוניברסיטה כדי לקבל חדר באחד מהבתים
הללו (אם תנסו באופן עצמאי זה יהיה ממש קשה כי יש בהם תפוסה מלאה וקשה
למצוא חדר מבלי להגיע לשם "להתראיין" לאחד הדירות) .אנחנו התגוררנו בבית
ב 000 0Meierwiesenstrasse 62-חדרים מרוהטים 0בכל חדר יש ארון 0שולחן0
כיסא 0כיור ומיטה (בקומה העליונה יש מרפסות) 0בכל קומה יש כמה מקלחות
ושירותים ולמטה יש מטבח משותף לכולם (שלפעמים יכול להיות מעט בעייתי0
אבל כל יום יש מנקה שמגיעה לנקות את השטחים המשותפים אז זה משפר את
המצב במעט) .מעבר לזה שטיפה מלוכלך ולפעמים מגעיל במטבח 0יש המון
יתרונות כי כמעט כל מי שגר פה הוא מהחילופים ויש אווירה ממש נחמדה וכיפית
בבית (אוכלים יחד ויוצאים יחד).
אוניברסיטה  -יש את ה Mensa-שזה כמה מסעדות כאלה שאפשר למצוא בהן
אוכל
ארוחות עם הנחה לסטודנטים (אם כרטיס סטודנט זה יוצא בין  0-0פרנק) .בבניין
הראשי של האוניברסיטה יש שלושה 0בכל אחד מהם יש תפריט שונה שמשתנה
אחת לכמה ימים (יש חלונות ראווה בכניסה ואפשר לראות מה מגישים היום).
מסעדות  -לאכול בחוץ עולה בסביבות  02-02פרנק 0אפשר למצוא מקומות קצת
יותר זולים אבל עדיף לבשל בבית (מי שיודע .)
קניות  -מבחינת קניות בסופר יש פה שני סופרים מרכזיים –  Coopאו 0Migros
המיגרוס הוא יותר זול אבל לפעמים אין שם הכול .ב Letzipark-יש גם חנות
שנקראת  Aldiשהיא זולה משמעותית מהאחרות (בעיקר לבשר ודברים כאלה)0
וגם  Lidlב .Orliekon -הפירות והירקות כאן יקרים בטירוף 0כל שאר הדברים
בסופר הם במחירים סבירים כמעט כמו בארץ.
מאכלים מיוחדים  -פונדו גבינה למי שאוהב 0רוקלט (תפו"א עם גבינה) ושוקולד
כמובן 
חשבון בנק – ברוב בבנקים החשבון לסטודנטים הוא חינם UBS 0מציע חשבון
המלצות
לתקציב כללי חינם לסטודנטים בלי עמלות בכלל 0מקבלים כרטיס אשראי-מזומן שאפשר לשלם
בו בחנויות ועוד כרטיס לאינטרנט 0אפשר למשוך כסף בכל הכספומטים חינם בלי
עמלה Kantonalbank .מציע לסטודנטים חשבון חינם ובו נסיעות חינם ברכבות
לילה (במקום לשלם בכל פעם  0פרנק).
דירה  -במעונות יכולה לעלות בסביבות  122-422פרנק לחודש.
תחבורה ציבורית – כרטיס רכבת מקומי של ציריך לחודש עולה  00פרנק לחודש
(מתחת לגיל .)00
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טיולים במדינה ובמדינות שכנות  -אם רוצים לצאת מחוץ לציריך התחבורה ממש
יקרה 0אם אתם מתכוונים לטייל הרבה כדי לכם לקנות  Halb taxכרטיס הנחות
לתחבורה הציבורית 0המחיר שלו די יקר 000 0פרנק 0אבל הוא מוריד לכם כמעט
את הכול לחצי מחיר (חוץ מנסיעות לילה בסופי שבוע) אז אם תטיילו תחזירו את
הכסף הזה מהר מאוד.
חומרי לימוד – באופן עקרוני יש חנויות סטודנטים כמו אקדמון באוניברסיטה
(סימון של כמו ג'ירפה כזו) אבל הסופר הרבה יותר זול לקנות ציוד לימודי אז אל
תקנו שם! אם רוצים להדפיס ולצלם זה די יקר באוניברסיטה אבל לא מצאנו
מקום אחר יותר זול – צריך לקנות כרטיס צילום בחנות של הסטודנטים ואז אתם
יכולים להטעין בכול פעם מחדש (אם אתם יכולים תנסו להתיידד עם אנשים
שלומדים ב ETH-הם מקבלים שם כמות די גדולה של הדפסות חינם ולרוב הם
מוכנים לחלוק כי הם לא צריכים את זה בכלל) .ספרים כמעט ולא צריך לקנות
בקורסים הכול מעלים לאתר כמעט (ואם אתם צריכים אז תזמינו מאמזון הגרמני
וזה מגיע תוך כמה ימים לפה).
מקומות בילוי מרכזים – רוב מקומות הבילוי די יקרים ולכן הסטודנטים
בילויים
המקומיים לא מרשים לעצמם לצאת אליהם 0מידי פעם יש מסיבות דירה בבתים
של סטודנטים אבל המועדון שיוצאים אליו בדרך כלל הסטודנטים בימי רביעי
בערב הוא "פלאזה" (כניסה חינם) .חוץ מזה יש את רחוב הלנגיסטרסה שיש בו
הרבה מקומות בילוי.
מקומות מומלצים לטייל בתוך שוויץ – לוצרן והר פילאטוס 0הר 0pizol
טיולים
אינטרלאקן zermatt 0מעבר לכך 0שוויץ ממש קטנה ואפשר בקלות לצאת למדינות
השכנות – מילאנו (איטליה) 0מינכן (גרמניה) 0שטרסבורג (צרפת) וקונסטנס
(גרמניה) .שווה לטייל כמה שיותר מוקדם כי אחר כך כבר מתחיל להיות קר וגשום
ואי אפשר.
ציריך – במרכז העיר יש את הבנהופשטרסה שהוא רחוב הקניות המפורסם 0יש
קניות
שם המון חנויות אבל בדומה לשאר הדברים כאן 0הכל מאוד יקר (עדיף לחכות
לסיילים של קריסמס) 0יש גם קניון ששמו .shilcity
 - Shoppi Tivoli Spreitenbachמרכז קניות גדול ליד ציריך 0גם לא זול 0אבל
נחמד להסתובב ואפשר למצוא שם לפעמים דברים נחמדים.
הדברים היחידים שיותר זולים כאן ממקומות אחרים הם סכינים 0אולרים
ושוקולד כמובן 
כשהגענו היינו צריכים להצהיר שאנחנו לא עובדים 0אף אחד מאיתנו לא עבד ולכן
עבודה
במדינת היעד אין לנו הרבה מידע מעבר לזה.
תחבורה
ציבורית

התחבורה הציבורית בשוויץ מאוד נוחה לכל מקום (לא רק בציריך אלא באופן
כללי זה מטורף!)0מהתחנה המרכזית לאוניברסיטה אפשר לקחת את קו  1002או
לעלות ב polybahnשנמצאת ליד תחנת  0Centralרכבת שעולה לאזור שבו נמצאת
האוניברסיטה.
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קונים כרטיס נסיעה לחודש של  Zone 110שכולל את האוטובוסים 0הסירות0
הרכבת קלה והרכבת ( 00פרנק לאדם מתחת לגיל  .)00בפעם הראשונה צריך ללכת
לאחת העמדות ולתת תמונת פספורט 0אח"כ כל חודש צריך לקנות מחדש כרטיס
(אין צורך שוב בתמונה 0אפשר לקנות במכונות בכל אחת מן התחנות).
האוניברסיטה מאוד קרובה לעיר 0 0דק' ברכבת קלה.
אווירה בעיר העיר בטוחה מאוד 0אפשר להסתובב במרבית המקומות גם בשעות הלילה
ולהרגיש די בטחון .אם מתגוררים בבתים של  WOKOהאווירה היא מאוד
(מקומות
סטודנטיאלית ומאוד נחמדה 0כמו כן יש ארגון שנקרא  IESNשהמטרה שלו היא
מיוחדים,
לארגן פעילויות לסטודנטים זרים – מציעים המון טיולים ואירועים נחמדים 0לא
פשיעה)
תמיד הארגון הוא מוצלח אבל זו דרך נחמדה לראות ולהכיר פה אנשים 0לטייל
ברחבי שוויץ ולרוב המחירים שלהם יותר זולים מהנסיעה לבד אז זה עדיף 
 – Legal theoryקורס מעניין ביותר 0המרצה ממש טוב .הקורס מתעסק במדעי
המלצות
המוח והקשר למשפט ולחוק  -הקשר בין המוח שלנו והמחשבה לערכים המוסרים
לקורסים
שלנו שבאים לידי ביטוי בחוק .המבחן הוא מבחן בע"פ במידה ורוצים להבחן
ספציפיים
במבחנים של התלמידים של החילופים ואם לא אז מבחן בכתב.
שנלקחו
 – Comparative Private Lawמתעסק בהשוואת משפט פרטי עם בשיטות משפט
שונות 0לנו היו  2מרצים שונים שהעבירו נושאים שונים (השוואת חוק אחריות
מוצרים בשוויץ ובאירופה 0השוואת חוק החוזים ומשפט השוואתי באופן כללי).
המבחן היה מבחן בע"פ עם חומר פתוח 0אלא אם כן בוחרים לגשת לבחינה בכתב
בינואר .קורס קליל ונחמד 
 – European Economic Lawקורס שמתחלק לשניים 0המשפט האירופאי
הכלכלי באופן כלכלי וחוק תחרותי (יכול להיות ממש מעניין למי שלומד כלכלה
או מתעניין) 0קורס קצת עמוס 0הרבה חומרי קריאה .מבחן עם חומר פתוח בע"פ
או בכתב 0תלוי בכמות התלמידים שנגשים לבחינה בע"פ.
 - Workshop and lecture series in law & economicsסדרת הרצאות ממש
נחמדה 0יש מאמר לקרוא לכל שיעור ומגיע כותב המאמר לספר על המאמר וקצת
על התחום .צריך להגיש נייר עמדה לגבי אחד המאמרים ( 02עמודים ברווח כפול
 +שער וביבליוגרפיה) ונוכחות חובה (מותר  2חיסורים) .קורס מומלץ.
 – Comparative civil procedureקורס מרוכז 0מפגש פתיחה קצר שבו מחלקים
נושאים לכל קבוצה ועוד  2ימים מרוכזים שבהם מועבר הקורס – כל קבוצה מציגה
נושא ע"ב מאמרים והדרכה של המרצים ובסוף יש מבחן בע"פ שהוא סוג של דיון
בקבוצות .קורס מאוד מומלץ.
אוריינטציה  -לפני הלימודים יש כמה מפגשים של אוריינטציה שבהם מסבירים
מבנה
את כל הדברים החשובים – אשרת שהייה 0ביטוח רפואי וכל הפרוצדורות מבחינת
הסמסטר
הרשויות .כמו כן 0לסטודנטים למשפטים יש יום נוסף (מסבירים לו על ההרשמה
ואופי
לקורסים כי בשונה משאר הפקולטות במשפטים ההרשמה היא לא ממוחשבת
הלימודים
אלא צריך להגיש טפסים לפקולטה.
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סטודנטים מקומיים  -רוב הקורסים שמוצעים באנגלית הם ברמת מאסטר ולכן
מרבית הסטודנטים המקומיים הם ברמת מאסטר אבל בגלל שאין הרבה מבחר
לקורסים באנגלית רוב הסטודנטים בקורסים הם סטודנטים זרים מחילופים.
מטלות במהלך הסמסטר – מעבר לקריאה לשיעור כמעט או בקורסים ספציפיים
שצריך להגיש נייר עמדה אין מטלות במהלך הסמסטר.
מבחן סוף – ברוב הקורסים שמוצעים באנגלית יש אפשרות לבחור בין מבחן רגיל
לבין מבחן " "mobilityשהוא מיוחד לחילופי סטודנטים .היתרון של המבחן הזה
הוא שהוא בע"פ עם המרצה ומתקיים מוקדם יותר (לפני חופשת חג המולד) 0עם
זאת 0החיסרון הוא שכל המבחנים בע"פ מתקיימים בערך באותם ימים ואז יכולה
לצאת תקופת מבחנים קצת לחוצה אבל זה עדיין אפשרי .בכל קורס אפשר לבחור
אם רוצים מבחן רגיל או מובילטי.
חומרי קריאה וספרים – בכל הקורסים המרצים מעלים את חומרי הקריאה לאתר
שלהם 0יש קורסים שצריך לקנות בהם ספרים (עדיף להזמין מאמזון או לקחת
מהספרייה)
קפטריות  -יש כמה קפטריות באוניברסיטה שמציעות קפה וסנדביצ'ים במחירים
מתקני
משתנים (קפה  2-0.0פרנק 0סנדביץ'  1-4פרנק) 0ב mensa-אפשר לקנות ארוחת
הקמפוס
צהריים במחיר מוזל לסטודנטים  0-0פרנק.
חדר כושר  -חדר כושר חינם לסטודנטים 0יש גם בקמפוס הראשי וגם בכמה
מקומות אחרים (לכולם אפשר להיכנס חינם עם הכרטיס סטודנט פשוט לבחור
מה יותר קרוב לכם) .יש המון חוגים ואפשר ללכת לכולם בחינם (פילטיס 0גודו0
כדורסל 0כדורעף ועוד)...
ספריה  -ספרייה מדהימה בבניין משפטים! מומלץ ללכת לראות גם אם לא רוצים
ללכת ללמוד בה 
אינטרנט אלחוטי – פועל בכל רחבי האוניברסיטה 0צריך להתחבר עם שם
המשתמש והסיסמא שישלחו אליכם.
מדשאות – אין הרבה 0ודי קר בחוץ אז חבל .אם רוצים לאכול אוכל מהבית יש
מיקרו ב( Carruem-בניין אדום של הפקולטה לרפואה) 0יש שם גם מקומות ללמוד
בספרייה וזה ממש נחמד.
קיימים בציריך שני בתי חב"ד .אחד מהם מרוחק ולא מומלץ .המומלץ נמצא ברח'
קהילה
 Rudigerstrasse 10ושוכן לא רחוק ממרכז העיר .בנוסף 0בציריך קיימים לא מעט
יהודית
בתי כנסת .הקהילה ברובה חרדית (ברובעים הצפוניים יותר של העיר .קיימים שני
מניינים "ישראליים" .האחר ברחוב  Brunauוהשני ברובע  .Wollishofenהשני
מעט מרוחק מהמרכז .מומלץ להסתכל במפה .בית כנסת נוסף ומרכזי נמצא ברחוב
לובנשטראסה .כשתגיעו לבתי הכנסת 0יזמינו אתכם לארוחות וכו'.
מרבית האנשים בשוויץ יחסית "קרירים" אבל לרוב הם יעזרו אם תתקלו בבעיה.
הערות
על בעקרון השפה המקומית היא גרמנית-שוויצרית שהיא טיפה שונה הגרמנית
כלליות
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"הגבוהה" המדוברת בגרמניה אבל כמעט כולם פה יודעים אנגלית ואין בעיה
התרבות
והמקום
להסתדר 
התחבורה ציבורית מדהימה!! יש אפילו אפליקציה למי שמתקשה לנווט 0אבל
התחבורה מגיעה לכל מקום והכול מתוזמן לרמת השניות.
אנשי קשר שגרירות ישראל במדינת היעד – יש שגרירות בברן ALPENSTRASSE 32 -
.+40202012022 03006
(בארץ
שגרירות המדינה בישראל – שגרירות שוויץ בתל אביב – רחוב הירקון -22 0000
ובחו"ל)
.0414400
משרד חילופי הסטודנטים במדינת היעד – נציג החילופים של הפקולטה למשפטים
  .+41 44 634 45 00 0mobility@ius.uzh.ch 0Patric Sakhriמשרד החילופים שלהאוניברסיטה exchange@int.uzh.ch -
בסוף השנה יש את ה Pollyball-שזה נשף סיום שנה שלהם (אם לא רוצים לקנות
ציוד
את הכרטיס ( 12פרנק) אפשר לעבוד בהקמה והכנת התפאורה ואז נכנסים חינם)
ומסמכים
– צריך להיות עם שמלות או חליפות אז אם אתם מתכוונים ללכת לשם כדאי לכם
מיוחדים
להביא מראש.
שמומלץ
לקחת
סיכום
היה ממש כיף  גם מבחינת האווירה 0יש פה אווירה מדהימה והרבה סטודנטים
של חילופים 0מכירים המון אנשים ואפשר לטייל המון בשוויץ ומחוץ לה! לדעתנו0
מומלץ מאוד לגור במעונות 0גם אם התנאים קצת פחות טובים מדירה יש אווירה
ממש נחמדה וזו הזדמנות נהדרת להכיר אנשים חדשים ויותר אפשרויות להתחבר
ולצאת ..האוניברסיטה עצמה ממש יפה והייתה חוויה מדהימה ללמוד בה0
הלימודים עצמם לא קשים במיוחד למרות שמדובר בקורסים של תואר שני לרוב
(חוץ מהשבועיים האחרונים של המבחנים לפני החגים שהיו קצת לחוצים) 0ורוב
הקורסים היה מעניינים ומעשירים (בעיקר בתחום הכלכלי שמאוד חזק פה).
שם הסטודנט  :0202חן כהן Chencohen14@gmail.com 2000202020
מור שיאחי mor14s@gmail.com 2041100002
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Center for Transnational Legal Studies, London
כללי

תאריכים
חשובים

מזג אוויר
בעונה

מסמכים
ואישורים
בריאות

סידורי
מגורים

לונדון היא יעד מדהים לחילופי סטודנטים! מעבר לעובדה שמדובר בבירה
אירופית לכל דבר ועניין 0היא מציעה שפע מכל התחומים -תרבות 0קולינריה0
חיי לילה 0היסטוריה ועוד .המוסד הוא ייחודי ומורכב מסטודנטים וסגל מכל
העולם 0לכן יחסית ללימודים בעברית הסמסטר פחות אינטנסיבי ותפור
למידותיהם של סטודנטים בחילופים.
• פתיחת שנה בסוף אוגוסט 0סיום סמסטר בתחילת דצמבר 0וסיום תקופת
מבחנים ב.00/02-
• אוריינטציה בת  2ימים בסוף אוגוסט -נוכחות חובה! האוריינטציה כוללת 2
ימים די אינטנסיביים של התעסקות בקייס (חומרים נשלחים מראש) שמדגיש
את המורכבות של משפט בינלאומי ובין מדינות שונות .בין לבין מתעסקים
בלוגיסטיקה.
• החל מתחילת דצמבר 0עד ה .00/02-יש כל מיני סוגי מבחנים :מבחנים בכתה
(של שעה /שעתיים 2 /שעות) 0מבחן בית של  0שעות 0או עבודות.
• בעיקרון אין התחשבות פורמלית בחגים יהודיים 0אבל בערב יום כיפור (לאחר
בקשה מצידנו) הסכימו לאשר יציאה מוקדמת וביום עצמו לא החשיבו את
החיסורים במידה והיו כאלה.
• אף לא פעם ממש חם -בסוף אוגוסט /תחילת ספטמבר יכולים להיות ימים
"חמימים" (אפילו לא מכנס קצר 0כי המזג אוויר משתנה כל שנייה!) 0ולכן כדאי
לארוז בעיקר לחורף.
• תמיד עם מטרייה.
 אין צורך בויזה אם באים לפחות מחצי שנה. אין צורך באישור לימודים. CTLSמחייבים לעשות ביטוח רפואי דרכם (עולה  $022בערך) .תמיד ניתן לעשות
ביטוח נוסף מהארץ (זה לא עולה הרבה 0ולא ברור מה הכיסוי של הביטוח של
 CTLSנגיד כשמטיילים במקומות אחרים באירופה במהלך הסמסטר 0וגם -זה לא
כולל ביטוח כבודה 0בניגוד לביטוח שעושים מהארץ .הרוב עשו את הביטוח
שהמוסד מציע בלבד).
• המעונות -חלק לא מבוטל מהסטודנטים הזרים השתמשו בהם  .המעונות די
יקרים ( 0333פאונד לכל התקופה) ולדעתנו לא מצדיקים את המחיר .הבחירה
במעונות אמנם חוסכת המון התעסקויות ,אבל המיקום לא מזהיר והאוירה
פחות בוגרת .חשוב להבין שהאוכלוסייה במעונות הינה של סטודנטים צעירים
יחסית וכן החדרים שם מאובזרים בצורה מינימלית מאוד .חלק מהסטודנטים
הזרים אף ציינו שרמת הניקיון בעת הקבלה היתה נמוכה .באופן גורף
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אוכל

המלצות
לתקציב כללי

הסטודנטים הישראלים התאגדו בקבוצות ומצאו דירות .שווה בדיקה בהתאם
למחירים שייקבעו בשנה הבאה .מוזמנים לפנות אלינו בנושאי עלויות שונות
כדאי לנסות להעריך האם כדאי או לא.
• חשוב להבין ששכ"ד בלונדון הוא מטורף! לבוא מוכנים מנטאלית (לא יירד מ-
 002פאונד לשבוע) .בנוסף 0מאוד קשה למצוא דירה כי הכול עובד דרך משרדי
תיווך 0שדורשים שכירות למינימום חצי שנה .מה עושים? או שיש מזל
וחותמים על פחות 0או שלוקחים ליותר זמן 0ומוצאים מחליף (אולי מישהו
במגיע לסמסטר השני של  .)CTLSחשוב מאוד לוודא מם התנאים עליהם אתם
חותמים בחוזה (סעיף יציאה לאחר זמן מסוים).
• חשוב להבין שהכל תלוי במרחק ממרכז העיר .מנסים בדרך כלל להישאר
בגבולות " "zone 2ובגוגל תוכלו להבין מה המשמעות (יש גם מפה שמתארת
מחירי דיור ממש לפי המפה של הטיוב).
• יש מגוון שכונות נחמדות בלונדון 0היום המזרח מתפתח מאוד (שכונות כמו
שורטדיצ' ודאלסטון) אולם הרבה פונים טיפה צפונה לכיוון קאמדן ומערבה
לכיוון האמפסטד.
• מי שלא מסתדר על מגורים מהארץ כמו למשל מעונות או קרובי משפחה 0קחו
בחשבון שלוקח זמן להסתדר 0צריך מזל 0נחישות ונכונות להתפשר אבל זה יכול
לקחת יותר משבוע לראות דירות 0למצוא מתווך שמסכים לתנאים שלכם0
לסדר את הבירוקרטיה .לכן 0מי שלא סגר משהו מהארץ (קשה לסגור מהארץ
כי הישראלים לא אוהבים "חתול בשק") מומלץ להגיע לפחות שבוע לפני
האוריינטציה.
• צאו מנקודת הנחה שתתפשרו על משהו :מיקום /מחיר /איכות הדירה .אבל
לא להתייאש! השוק מאוד דינמי ותמיד יש מישהו עם דירה פנויה שרק מחכה
לכם .
• הדרישות לחתימה על חוזה עשויות להיות נרחבות -המלצות מבעל דירה
קודים 0הפקדת פיקדון 0תשלום דמי תיווך ואף תשלום כל השכ"ד מראש
(הסוכנות תיווך שומרת על הסכום בנאמנות ומפרישה לבעל דירה כל חודש).
אוכלים בחוץ ומבשלים בדירה (יש ב CTLSמיקור 0מקרר 0מטבחון 0פינת קפה
וכו' 0אבל זה רק ב CTLSשבד"כ ביום לימודים ארוך תמי יצא לכם להגיע לשם
לקראת הצהריים אז זה לא נורא שזה רק שם) .יש הכול כמו בארץ ויותר -המחיר
של הסופר פחות או יותר זהה למחירים בארץ (אם לא פחות) .אוכל בחוץ במחירים
דומים לארץ 0תלוי בסטנדרטים שלכם/ן 0צריך לגלות את המקומות בהם מקבלים
את התמורה הטובה ביותר לכסף.
• דירה :יקר .מינימום סביבות  002פאונד לשבוע.
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•

•
•
•

טיולים

תחבורה :מוציאים כרטיס תחבורה לסטודנט (רק אחרי שמתחילים הלימודים
אפשר להגיש בקשה לכרטיס הזה) 0וזה משמעותית יותר זול מהמחיר המלא0
אבל עדיין לא זול .כרטיס שבועי 0ללא הגבלה :סביבות  00פאונד לאיזור 00-0
חודשי  02פאונד .מאוד נח 0דומה לרב-קו הישראלי ומי שמתכנן לנסוע
באופניים /ללכת  /לרוץ 0ניתן לטעון על הכרטיס פשוט כסף PAY AS YOU
.GO
אוכל :מאוד תלוי איפה ומה בוחרים לאכול 0סך הכול די דומה למחירים בארץ.
לעיתים יקר יותק.
חומרי עזר ללימודים( :פירוט בהמשך)
חשבון בנק :אפשר להסתדר גם בלי לפתוח חשבון בנק -התהליך מאוד מורכב0
לא מומלץ לבנות על זה .בגדול הם לא מאפשרים לפתוח "חשבון סטודנט" כי
אנחנו מוגדרים סטודנטים חלקיים לאור העובדה שאנחנו כאן רק ל 4חודשים.
מי שיתעקש יכול לפתוח חשבון "רגיל" 0אבל לשם-כך נדרש להוכיח כתובת על-
ידי חשבונות (מים 0חשמל 0ארנונה) וזה בד"כ מסתבך 0בייחוד מי שיגור
בסאבלט CTLS .אמנם אומרים שיש בנקים שמאפשרים לפתוח חשבון 0אולם
בפועל זה כנראה רלוונטי רק לתלמידים מהאיחוד האירופי .ניתן להתנהל עם
כרטיסי אשראי ישראלים (קחו בחשבון שיש עמלות גבוהות על כל פעולה
( )TRANSACTION FEEוכן על ההמרות עצמן 0לכן זה לא יוצא משתלם.
הכי כדאי לבוא עם הרבה מזומן שהוחלף בארץ לפאונד 0אולם כאן נכנס החשש
מלהסתובב עם הרבה מזומן .ניתן להשתמש גם בשירותי WESTERN
 UNION \ MONEY GRAMוכו' .לחלופין להעביר לחשבונות של מכרים
שלכם עם חשבון מקומי והם יימשכו לכם כל פעם סכום מהכספומט.

• שווה לנצל את הקרבה של לונדון לאירופה 0והטיסות הזולות שאפשר למצוא
דרך  EasyJetאו  .Ryanairכמובן שהמחירים תלויים בסופ"ש המסוים 0כמו
גם כמה זמן לפני קונים את הכרטיס .אבל מאוד שווה לנצל את הקרבה (טיסות
מתחילות מ 02פאונד!).
• חשוב לא לשכוח לטייל בתוך אנגליה עצמה! יש מקומות מדהימים-
אוקספורד 0באת'  0סטונהנג' 0קוסטוולד 0יורק 0ברייטון 0דובר 0קיימברידג' וכו'
בנסיעה של כשעה מלונדון .מאוד קל להגיע למקומות האלה באוטובוסים או
רכבות (רכבות בד"כ יותר יקרות מאוטובוסים אך מהירות יותר וחוסכות
פקקים וכאלו).
• וכמובן לא להחמיץ את סקוטלנד ואירלנד בעיקר בחודשי השלכת בהם המזג
אויר אופטימלי והנופים מדהימים.
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תחבורה
ציבורית

הגעה ללימודים תלויה באיפה גרים 0אבל תמיד יהיה או אוטובוס או טיוב באזור.
בתחילת הסמסטר מוציאים כרטיס סטודנט 0ואז אפשר לבחור איזה סוג כרטיסיה
רוצים (אם משלמים באופן שבועי ונוסעים כמה שרוצים 0או שבוחרים איזה סכום
כסף לשים על הכרטיסייה).
בנוסף 0לנסיעות מחוץ לעיר יש כרטיס שנותן הנחות לסטודנטים להמון רכבות0
אוטובוסים וכו' וניתן להנפיק אותו כשתגיעו .coachcard
התחבורה הציבורית בלונדון היא אחד היתרונות הבולטים שלה 0אפשר להגיע לכל
מקום ובכל שעה (אוטובוסים עובדים  04שעות) .אבל 0לונדון היא לונדון והמחיר
בד"כ יקר יותר מבארץ.

המלצות
לקורסים
ספציפיים
שנלקחו

הקורסים משתנים כל שנה 0כמו גם המרצים .חשוב לדעת שגם עם עושים את
המקסימום המותר ( 02נ"ז של האוניברסיטה) -עדיין יש הרבה זמן פנוי .חשוב
לדעת שיש גם דרישה של מינימום מצד  0[ CTLSנ"ז בריטי =  0.0נ"ז ישראלי].
רובינו הצלחנו להצטמצם ל 2-0ימי לימודים בשבוע וגם הם לא מלאים .יש שני
קורסי חובה בד"כ שאחד הוא יחסית בעל אוריינטציה של מסחר בינלאומי והשני
הוא סדרת הרצאות של מרצים מהסגל ומרצים אורחים 0כל שבוע בנושא אחר0
סה"כ הזדמנות מעניינת לשמוע על מחקרים חדשניים .שאר הקורסים תלויים
בסגל שמגיע באותו סמסטר (למשל השנה 0פרופ' זמיר העביר קורס מתקדם על
חוזים 0דותן על משפט מנהלי ומירי גור-אריה על משפט פלילי).
האתר של  CTLSמספק אינפורמציה רחבה על כל הקורסים מבעוד מועד 0החל
מזהות המרצה שמעביר וכלה בדרישות הספציפיות של כל קורס (למשל סוג
הבחינה).

מבנה
הסמסטר
ואופי
הלימודים

• יש  2ימי אוריינטציה לפני תחילת הלימודים .התכנית בנויה אך ורק
מסטודנטים זרים 0ולכן כולם לומדים עם כולם .ראוי לציין שזה מאוד נחמד
וייחודי למוסד הזה 0כולם באותה סירה 0לא צריך להתאמץ להתערבב עם
סטודנטים מקומיים 0כולם מגיעים לסמסטר 0גם המרצים ולכולם יש את
חווית ההתאקלמות.
• לכל קורס יש סילבוס 0וכמובן שיש חומרי קריאה לכל שיעור (לשיפוטכם אם
לקרוא או לא) .יש  0קורסי חובה :קורס אחד שמתקיים פעמיים בשבוע 0ועוד
"קורס" שבעצם מתקיים פעם בשבועיים 0והוא מורכב כל פעם מהרצאה
אחרת .יש סה"כ  0הרצאות לכל תלמיד 0וחובה להגיש  2ניירות עמדה (022
מילים) במהלך הסמסטר.
• יש כל מיני סוגים של מבחני סוף :מבחני בית של  0שעות /מבחן בכתה (של
שעה 0שעתיים או  02תלוי בכמה נ"ז הקורס) /עבודות סוף (של  4222מילים
בערך).
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מתקני
הקמפוס

ציוד
ומסמכים
מיוחדים
שמומלץ
לקחת

סיכום

• מבחינת חומרי קריאה -ניתן לקנות את חומרי הקריאה המרוכזים מאיזשהו
בית דפוס .עצה שלי -החומרי קריאה מאוד יקרים! כדאי לקנות רק למבחנים
עם חומר פתוח בכתה -אחרת זה בזבוז כסף .יש אתר שפועל כמו המודל שלנו0
ויש שמה את כל החומרי קריאה .חבל על הכסף (לדעתי).
• חשוב לדעת שיש חובת נוכחות בשיעורים! מותר לפספס רק כמות מסוימת!
(שיעור שהוא פעם בשבוע מותר לפספס פעמיים במהלך הסמסטר 0ושיעור
שהוא פעמיים בשבוע מותר לפספס  4פעמים בסמסטר!).
• הלימודים הם במקומות שונים בלונדון :שעורי הבוקר הם באזור אחד (בד"כ
באזור  0)Russell Squareושעורי הצהריים מתקיימים ב CTLSעצמו ( High
 .)Holbornהספרייה שמיועדת לנו היא של קינגס קולג' (ספריה מדהימה
ביופיה) 0ונמצאת קרוב מאוד ל .CTLS-יש גישה ל WIFIבכל המקומות הללו
(לפעמים צריך סיסמה ולפעמים לא -אם צריך 0יש סיסמה אישית שניתנת
מראש) .הספרייה מאוד נוחה ונגישה -יש כיתות שקטות בהם אסור לדבר 0ויש
כיתות שניתן לשבת ולדבר.
• התכנית לא באמת שייכת לאף אוניברסיטה 0אבל הלכה למעשה ניתן לנצל את
כל השירותים של קינגס קולג' :מקבלים כרטיס סטודנט שלהם 0ניתן להשתמש
בשירותי המרפאה שלהם 0הספרייה 0חדר כושר (הוא יותר זול ושווה לבדוק
את הקרבה למגורים שבחרתם 0היו כמה סטודנטים שבחרו להירשם ונהנו).
• לבוש רשמי :כדאי להביא לבוש רשמי אחד 0בד"כ יש "ארוחה רשמית" של
תורמים של האוניברסיטה העברית במקום מאוד יפה ומכובד שדורש לבוש
רשמי .חוץ מזה לא ממש צריך 0אבל כן יש כמה אירועים של הביה"ס שדורש
לבוש קצת יותר יפה.
• מסמך חשוב :חשוב מאוד להביא מסמך שמעיד על זה שאתם באים לתכנית
חילופים בלונדון לפחות מחצי שנה! גם מהאוניברסיטה העברית ,וגם מ-
( CTLSשזה יותר חשוב) .הביקורת דרכונים באנגליה מאוד מחמירה
ושואלת המון שאלות ,ותמיד מבקשת לראות מסמך שמעיד על זה שאתם
בתכנית חילופים.
• מטריה
• מזוודה קטנה או תיק שמתאים לטיולים בטיסות  low-costשימו לב שלריאנ-
אייר יש מידות אחרות למזוודות שמותר לעלות איתן למטוס .רב הטיולים
שעשינו באירופה לסופי שבוע היו עם כאלו תיקים כדי לחסוך את התשלום על
מזוודה .אבל גם אם לא הבאתם 0אם מחפשים מספיק מוצאים מזוודות זולות.
מדהים 0תכנית מיוחדת 0לונדון מציעה המון (הצגות 0תרבות 0טיולים 0סיורים0
אומנות 0מסעדות 0שווקים 0קריסמס וכו') 0העיר נוחה מאוד וידידותית 0המוסד
קטן ומנסה להתייחס מאוד ברצינות לסטודנטים 0לא לוותר  -אבל 0הוצאה כספית
מאוד גדולה (אם לדבר במספרים 0אני חושב שמדובר במינימום של  ₪ 1222רק
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למחיה (דיור 0מזון בסיסי 0תחבורה 0חשבונות) ועל זה צריך להוסיף בילויים0
טיולים 0קניות וכו'.
שם
הסטודנט

טליה שקל ;2044404400 0סמסטר א' 00202
אביתר קריב 02002002001 0סמסטר א .0200
עדי גרמזי 0adi.garmazi@gmail.com 0סמסטר א 0200
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University of Passau, Germany
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מזג אוויר
בעונה

אוניברסיטת פסאו .חילופים ראשונים מהאוניברסיטה.
האוריינטציה מתחילה חודש לפני תחילת הלימודים (אצלי ב 00.0ובטח גם בשנה
הבאה תחול בסביבות אותו תאריך 0אפשר לבדוק באתר של פסאו 0בלוח שנה
אקדמי) .אומרים שהיא חובה 0אבל בפועל חובה להגיע ליום "רישום" -הם מכנים
 -enrollmentכדי להגיש טפסים מסוימים ולהירשם לאוניברסיטה .לאחר מכן
מקבלים תעודת סטודנט שהיא גם "רב קו" שמאפשר לנסוע חינם באוטובוסים
בעיר (החל מ .)0.02במסגרת האוריינטציה יש גם קורס גרמנית מרוכז .מומלץ!
 00.02תחילת סמסטר .אין נוכחות חובה בקורסים של משפטים.
חופשת קריסמס 0סוף דצמבר.
מבחנים
תוכנית  -CECILתוכנית שבמסגרתה לומדים את הקורסים במשפטים באנגלית
וגם מקבלים תעודה יפה המעידה על רמת ידע מסוים במשפט השוואתי בינלאומי.
לא חייבים ללמוד את הקורסים במסגרת התוכנית 0אבל זה נחמד.
המבחנים (בין אם במסגרת התוכנית ובין אם ניגשים כתלמידים מן המניין)
בתחילת בפרואר .אפשר לחתוך הביתה אחריהם.
ההרשמה ל CECILבתחילת נובמבר.
בספרטמבר-אוקטובר נעים 00 -מעולות בערך .נובמבר עד ינואר קפוא -בין 2
למינוס  00כאשר ינואר החודש הכי קר .חובה לקנות מעיל מקומי.

מסמכים
ואישורים

בשביל  CECILצריך אנגלית טובה 0ברמת  C1ויש לכך מבחן בסוף ינואר.
לקורסים עצמם גם צריך אנגלית טובה.
בהרשמה הראשונית לאוני (שמתבצעת בחודש יוני) 0פסאו מבקשים תעודת ידע
בגרמנית .זה לא באמת תנאי להרשמה 0הם פשוט מעודדים ככה לימודי גרמנית
עוד לפני ההגעה לפסאו .גרמנית עוזרת (כמעט כל המיילים והמכתבים
מהאוניברסיטה הם בגרמנית) 0אבל היא לא הכרחית (תודה גדולה לגוגל
טרנסלייט).
לשים לב לתאריכים.

בריאות

כדי להירשם לאוניברסיטה כאן (היום רישום במסגרת האוריינטציה) 0דרוש
אישור מחברת ביטוח גרמנית על כך שאתה מבוטח .תחום הביטוחים בגרמניה
מאד מאד מפותח 0יש להם אפילו ביטוח משפטי שמכסה ליטיגציה וכו...
אני והבחורה הישראלית השניה שכאן איתי עשינו בארץ .פשוט ניגשנו לחברת
 AOKעם העתק של הפוליסה שלנו 0והנציג הדפיס מכתב ובו מצוין שאנחנו
מבוטחות .אם אתם מעדיפים ביטוח גרמני 0הוא עולה בסביבות ה 02יורו לחודש.

קשיים
בקבלה
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*חשוב!!!! אם חוזרים לארץ בתקופת הביטוח (הישראלי) צריך לבטל אותו
לעשות פוליסה חדשה .הביטוח חו"ל לא תקף מרגע החזרה לארץ (לפחות בפניקס).
סידורי
מגורים

אני משכירה חדר במעונות .braugasse
מאד מומלץ 0יש כאן המון סטודנטים זרים ומסיבות בחדר המשותף "הסלון"
כמעט כל סופש .גם מכונת בירה ושולחן ביליארד .והקטע הכי טוב? חלון תצפית
על הדנובה (במחצית מהחדרים) .שכירות לא גבוהה 022 0יורו בערך לחודש .צריך
להגיש בקשה יחד עם הרישום הראשוני 0ביוני .מועידים על תשובה
חיובית/שלילית באוגוסט .חשוב להיות ערנים -אני מכירה בחורה אמריקאית שלא
ענו לה על הבקשה 0והיא הבינה שהיא קיבלה חדר .היא הגיעה לכאן עם כל
התיקים יום לפני האוריינטציה 0גילתה שאין לה חדר והתחילה לחפש דירה.
העדיפות השניה למעונות בעיניי היא  Kapfingerשגם שם נחמד 0אבל לא כמו פה.
אם מעוניינים להשכיר דירה -צריך לפתוח חשבון בנק מקומי ולהתמודד עם אתרי
חיפוש דירות בגרמנית .הדירות גם בדרך כלל יותר יקרות מהמעונות 0הבדל של
בערך  022יורו לחודש.

אוכל

יש חדר אוכל טוב באוני 0וגם סופר קרוב יחסית שאפשר לקנות בו צהריים.

תקציב בינוני .עיקר ההוצאות שלי כאן הן על טיולים באירופה .משום שפסאו
המלצות
לתקציב כללי נמצאת ממש על הגבול עם אוסטריה ולא רחוקה מהגבול עם צ'כיה 0יוצאים לטייל
המון .ברלין 0מינכן 0פראג 0וינה ובודפשט נמצאות ממש קרוב 0ומאד קל להגיע
אליהן.
השגרה פה לא יקרה 0בירה במסעדות עולה בערך  2יורו וקניות רציניות לסופר לא
עוברות את ה 02יורו בדרך כלל.
זהו .זאת עיר קטנה .אני מבלה את הסופי שבוע ביעדים אחרים בדרך כלל .במשך
בילויים
השבוע יוצאים לברים ומסעדות אבל אין מבחר גדול .יותר נפגשים בביתים (גם כי
קר) .בסופי שבוע  AGEEמציעים מגוון פעילויות כמו טיולים לנירנברג או טרק
למבשלת בירה בסמוך לעיירה ( 0קילומטר 0מומלץ!).
יש גם נוכחות יפה של סטודנטים במסגרת  ERASMUSשעושים מסיבות קולג'
כאילו נסעו לחילופים בארה"ב.
טיולים

מלא!! פסאו נמצאת בין שלושה נהרות 0שכל אחד מהם יפייפה .יש מסלול מפורסם
מפסאו לוינה על אופניים 0לאורך הדנובה .כשיש מזג אויר נעים רצוי לצאת לטייל
רגלית לאורך הנהרות .ממש יפה.
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קניות

יש קניון רגיל עם החנויות הרגילות.

אם אתה לא מדבר גרמנית -אבוד .הם ממש מתעקשים על גרמנית .אולי לברמן
עבודה
במדינת היעד בפאב של תיירים.
תחבורה
ציבורית

חינם 0התעודת סטודנט עולה בערך  02יורו והיא משמשת גם כ"רב קו" חופשי
סמסטריאלי.

אווירה בעיר

אווירה צעירה .האוניברסיטה היא מרכז העיר מבחינת המקומיים .בחודשים
הנעימים יש פה תנועה מטורפת של תיירים 0שמגיעים על ספינות נופש .פורקים
אותם כאן לסיור וארוחת צהריים .בחורף 0סטודנטים שולטים.
המרצה Fedke 0מומלץ בחום .מלמד קורסים העוסקים בדין האמריקאי בצורה
מעניינת ומאתגרת .צריך לקרוא כמו שצריך לקראת השיעורים שלו 0אבל זה שווה
את זה.
המרצה  Queirozגם כן מומלצת .עוסקת בתחום קניין רוחני  .גם לשיעורים שלה
צריך לקרוא מראש 0אבל מעניין מאד.
לא כמו בחילופים האחרים באירופה 0בפסאו המבחנים מתקיימים אחרי
הקריסמס -מה שאומר שיש שבועיים חופש ואז עוד חודש של שיעורים אחרונים
ומבחנים .בהתאם לכך 0הסמסטר מתחיל רק באוקטובר .בנוסף 0כרטיס לארץ לא
עולה הרבה (את הטיסות עשיתי מוינה) ואני לדוגמה 0חוזרת לארץ בקריסמס.

המלצות
לקורסים
ספציפיים
שנלקחו
מבנה
הסמסטר
ואופי
הלימודים
מתקני
הקמפוס

מרכז ספורט היסטרי ומלא חוגים .עלות חד פעמית בסך  02יורו.

קהילה
יהודית

אין .בכלל.

הערות
כלליות על
התרבות
והמקום

פסאו סופגת מלא פליטים .אני לא יודעת אם יהיה רלוונטי לסטודנטים של שנה
הבא 0אבל כרגע מגיעים לכאן בסופש אחד  000222פליטים .המשטרה אוספת אותם
מיד עם הגעתם ודואגת להם ללינה ואוכל .אני מרגישה את הדבר רק ברכבות
מוינה 0שיש מסה גדולה של פליטים שנוסעים איתי .חוויה 
ויזה -אם אין דרכון גרמני 0צריך ויזה! .Duh
כדי לקבל ויזה יש לפנות לפחות חודש לפני הטיסה לשגרירות גרמניה (דניאל פריש
 02תל אביב) .שם מבקשים לראות ביטוח רפואי לכל התקופה וסכום כסף ( 122יורו
לחודש כפול מספר החודשים שתהיו כאן) בחשבון סגור.
חשבון בנק מקומי -המון חבר'ה פתחו כאן חשבון 0אני מסתדרת עם כרטיס
בינלאומי מהארץ .אם מחכים לעשות את הויזה כאן (אפשרות שעומדת למי
שמחזיק בדרכון ישראלי) 0משרד הפנים מחייב פתיחת חשבון מקומי.
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אנשי קשר
(בארץ
ובחו"ל)

דברו איתי בכיף Ariel Even .בפייסבוק.

ציוד
ומסמכים
מיוחדים
שמומלץ
לקחת
סיכום
שם
הסטודנט

מאד מומלץ .חוויה אירופאית מטריפה 0במרכז העיניינים.
אריאל אבן 0שנה ג'.
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תוכנית תואר שניUniversité Jean Moulin Lyon
כללי

תאריכים
חשובים

ליון 0העיר השניה בגודלה בצרפת (מבחינת כמות תושבים) 0נחשבת לבירת
הקולינריה בצרפת עם מסעדות מעולות (אך עדיין במחיר סביר) .בנוסף 0זו עיר עם
הרבה מאוד מוסדות לימוד 0עובדה ההופכת אותה לעיר סטודנטיאלית וצעירה.
האוניברסיטה בה למדתי היא  Universite Jean Moulin Lyon 3שעל גדות נהר
ה .Rhoneהפקולטה למשפטים של ז'אן מולן נחשבת לאחת מעשר הטובות בעולם
(שמחוץ לארה"ב) והתכנית ( LL.M. and Diploma programs in International
 )and European Business Lawמזמנת מרצים די טובים מכל העולם (יש לשים
לב שיש שתי תכניות – אחת לתואר ראשון ואחת לתואר שני – הכתוב כאן נוגע
לתואר השני).
מבחינת המיקום 0ליון 0שבדרום צרפת 0נמצאת במקום אידאלי באירופה .היא
במרחק של כשעתיים נסיעה ב ( TGVרכבת מהירה) לפריז 0שעתיים מאתרי הסקי
המובילים באלפים הצרפתים 0כשעתיים-שלוש מצפון איטליה ושלל יעדים נוספים
באירופה המערבית במחירים נמוכים ב EasyJetוחברות לאו-קוסט אחרות.
במרכז העיר ניתן למצוא המון מסעדות טובות 0ברים 0בר-קריוקי (למי שבקטע
ולצרפתים) 0מעט מסעדות .כמובן 0שברוב המקומות לא ממש מדברים אנגלית
(במיוחד איפה שצריך – מוסדות הבירוקרטיה).
למי שיבחר לגור במרכז העיר (קרוב לפרה-סקיל – חצי אי בין שני הנהרות שמהווה
את מרכז העיר) יהיו שלל בנקים 0סופר-מארקט 0בתי מרקחת 0חנויות ומאפיות
לבאגטים (כמעט כמו לגור במרכז העיר של ירושלים או ת"א).
בקיצור 0צריך לבוא עם בגדי ספורט (להוריד את הקלוריות של הגבינות והלחמים)
ועם קיבה נקיה כי בין אם תרצו או לא כנראה תשתו הרבה יין.
 תאריך פתיחת סמסטר( 00/0/0 :שבוע ראשון לומדים צרפתית ועל ליון וצרפת– אין מבחן).
 תאריך סיום סמסטר( 00/00/50 :המבחנים נגררו עד ה 00/02או ה.)00/00 אין אוריינטציה – לדעתי שווה להגיע כשבוע עד שבועיים מינימום לפני כדילסגור את כל ענייני הבירוקרטיה .הלימודים הם כל יום מ 22002עד 22000
(משתנה) ואין זמן במהלך הלימודים לדאוג להכל – במיוחד שהבירוקרטיה
בצרפת (או רק בליון) די בעייתית – אם בגלל השפה ואם בגלל שלכל דבר צריך
עשרות אישורים.
 תקופת מבחנים :אין ממש תקופת מבחנים .כל קורס נלמד במרוכז במהלךהשבוע ולאחריו יש מבחן בית במהלך הסופ"ש (מקבלים במייל את המבחן
ביום שישי וצריך להחזיר ביום שני בבוקר – בעניין זה 0יש כמה קורסים
יוצאים מן הכלל).
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 חגים ומועדים :יש שתי חופשות של שבוע שלם (או קצת יותר) במהלךהסמסטר הראשון :שווה לתכנן נסיעות ארוכות שם (ליון נחמדה מאוד אבל
אותה אפשר להספיק בסופ"שים 0במהלך הסמסטר ובסיומו).
 פרט לכך 0יש יום חג ב( 00/00לנו היו עוד כמה ימי חופש לא ברורים).
מזג
אוויר -
בעונה
מסמכים
ואישורים

-

קשיים
בקבלה
בריאות

סידורי
מגורים

-

פתיחת עונת הסקי :בעיקרון רוב אתרי הסקי פותחים סביב סוף נובמבר אבל
באתר סקי מעולה בשם  Tignesניתן לעשות סקי כבר מתחילת נובמבר!
פסטיבל האור :אירוע משוגע ששווה להישאר בליון כדי להיות בו – השנה
התקיים ב( 6-9/12לרוב סביב ה.)0/0
באופן כללי – מאוד דומה למזג אוויר שבירושלים.
בתחילת ספטמבר יחסית חם – תיאור לבוש :מכנסיים קצרים וטי-שירט.
בהדרגה (כבר בסוף ספטמבר) נהיה פחות חם ובערב כבר הולכים עם סווצ'רט
– במהלך היום שכבות כי בחוץ קריר ובכל מקום סגור מאוד חם.
בסוף נובמבר כבר מאוד קר ובלילה צריך ללבוש סוודר ומעיל חם .עדיין צריך
ללבוש משהו קל מתחת למקרה שהולכים לבר (ובטח אם הולכים למסיבה כי
מחממים את המקומות).
אני חייב לציין שהתמזל מזלי ולא הייתי צריך אף אישור כי יש לי אזרחות
צרפתית .לכן גם אני לא מכיר את ההליך והמסמכים הנחוצים.
עם זאת 0כמעט לכל מקום מגורים צריך ביטוח מהבנק (כלומר צריך לפתוח
חשבון בנק – ברובם לא מדברים אנגלית .במשרדים הגדולים של  LCLאפשר
לקבוע פגישה עם עובד דובר אנגלית).
ייתכן ותצטרכו אישור של מוסד הלימודים כדי לפתוח חשבון בנק.
דרישה למבחן טופל :בשלב מסוים נתבקשנו לבצע מבחן טופל 0אך בעקבות
עבודה של האחראיים גיא הרפז וטלי וויתרו לנו על כך.
ייתכן ובפעם הבאה יהיה צורך בכך – כדאי להיות מוכנים לכך.
אישורי בריאות מיוחדים שהמדינה דורשת :צריך לשלם כ + 022יורו
לאוניברסיטה כדי לקבל ביטוח רפואי (זה חובה כדי לקבל כרטיס סטודנט).
חיסונים מיוחדים :אין צורך במשהו מיוחד.
שירותי הרפואה במדינה 0כולל ביטוח בריאות :לא נזקקתי אז אין לי מושג.
מעונות /שכירת דירה -כמה עולה? איך נרשמים? המיקום של המגורים? כמה
אנשים בחדר? במידה ויש מס' מבני מעונות -איזה כדאי? איך משלמים
לאוניברסיטה על המעונות?
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-

-

-

אוכל

-

-

-

-

-

עניין המגורים הוא במבט ראשון יחסית מורכב (עוד סיבה להגיע מספיק זמן
לפני) .העניין תלוי מאוד מה הדרישות .אין מעונות אך יש כל מיני דירות
סטודנטים (סוג של בניין עם ניהול פנימי).
שווה מאוד לבדוק באתר  – AirB&Bהיו שם כמה מציאות.
בעיקרון 0אפשר לגור ביחד עם עוד חבר שמגיע אתכם מהארץ או אפשר לגור
לבד 0אפשר לגור במרכז העיר ואפשר להרחיק (מבחינת תחבורה זה סביר –
אבל אני חושב שיותר כיף לגור במרכז).
עלות השכירות מתחילה מסביבות  202יורו לחודש לחדר קטן מאוד – לרוב
מדובר בחדר עם מטבחון קטן ומיטת יחיד .יש דברים מאוד נחמדים באזורים
רחוקים יותר – באזורים הקרובים הדברים יחסית פשוטים אבל נקיים
ותקינים.
אפשר גם למצוא חדרים בסביבות ה 033-יורו לאדם עם סלון קטן לאירוח0
מטבחון 0וחדר נוסף עם מיטה זוגית.
אפשר גם למצוא דירות שותפים ולשלם קצת פחות (כמו בערך מה שעושים רוב
הסטודנטים בירושלים).
מבשלים? קונים באוניברסיטה? (במידת האפשר -עלויות מוערכות)
בעיקרון 0תלוי מאוד כמה אתם מפונקים .עם זאת 0יש אוכל מעולה
באוניברסיטה (בליון  – 0הקמפוס שמול ליון  )2ואפשר למצוא שם ארוחה חמה
(בשר/דג עם תוספת) ב 2-יורו.
מי ששומר כשרות חייב לקנות לבד ולהביא כי פעמים רבות אין אוכל כשר (בשר
לבן/בשר וחלב) .מי ששומר כשרות באופן מחמיר יותר יצטרך למצוא חנויות
רחוקות יותר (יש קהילה יהודית גדולה עם אנשי חב"ד בחלק אחר של העיר
שיכולים לעזור בכך).
לשומרים כשרות באופן מחמיר יהיה קשה למצוא מסעדות כשרות .לאלה
שפחות יראי שמיים אפשר למצוא מסעדות ולבקש דגים 0בשרים ולהדגיש בלי
גבינה וכו'.
את הקניות הגדולות אפשר לעשות במרחק של כמה תחנות של רכבת קלה
(מאוד יעילה) ב"פארט דיו" ( )Part Dieuשם יש חנות גדולה של הרשת קארפור
– שם אפשר למצוא כמעט כל מה שאתם צריכים לבית (לא רק אוכל) – כמו
אצלנו 0ברשתות הגדולות יותר זול .בעיר ניתן למצוא גם קרפור" 0קזינו" וסופר
מארקטים נוספים אבל הם יהיו מעט יותר יקרים.
האם יש מאכלים מיוחדים במדינה?
באגט 0גבינות ויין – יש הרבה ובזול .יש הרבה מסעדות מקומיות ממש טובות
שאסור להחמיץ – יש הרבה כאלה ולכן אני לא מפרט.
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 האם יש דברים שקשה להשיג או יקר לקנות (מוצרי חלב 0ירקות 0בשר) :שקדימרק ובמבה.
המלצות
 כאמור 0חובה לפתוח חשבון בנק (בכלל כדאי כי להרבה דברים צריך חשבוןלתקציב כללי
צרפתי) .אני חושב שכדאי לקנות יורו בארץ ולהכניס אותו לצרפת (או לשלוח
מהארץ עוד כמו כשמטיילים בדרום אמריקה) .עוד לא סגרתי את חשבון הבנק
(מקווה שלא תהיה לי בעיה לעשות את זה).
 הוצאות קבועות -דירה 0תחבורה 0אוכל 0חומרי עזר ללימודים. מבחינת הוצאות (לחודש):

-

-

בילויים

-

-

 oדירה )+( 033-023 :יורו.
 oחשמל+מים (כ 02יורו)
 oתחבורה :כרטיס לתחבורה ציבורית (רכבת קלה 0אוטובוס ומטרו)
לחודש 50 :יורו לסטודנט;  52יורו לאופניים (מומלץ – פירוט תחת
תחבורה) לשנה שלמה;
 oאוכל :תלוי כמה אוכלים במסעדות וכמה מתפנקים .קצת יותר זול
מבסופרים שבארץ .אם קונים מוצרים של הרשת (כמו קרפור – שבאופן
מפתיע זה בסדר גמור) – אז זול אפילו יותר.
 oלחמים מאוד זולים (יורו לבאגט) ויין אדום סביר כ 2-יורו ( 0יורו וזה
יין די טוב).
 oביגוד וכדומה בערך כמו בארץ.
סלולרי – אפשר לעשות תכנית של שיחות והודעות חופשיות ו 2ג'יגה גלישה
בכ 03-יורו (יש הרבה מאוד תכניות אבל אין צורך לשלם יותר מ 42-22יורו
לחודש).
טיולים במדינה ובמדינות שכנות :שוב 0תלוי כמה מתפנקים
(מלונות/מוטלים/הוסטלים) ,האם לוקחים טרמפים לסקי או משהו יותר
רציני .אפשר למצוא רכבת לפריז בכ 00-יורו לכיוון ( – )TGVלשם כך צריך
להזמין מוקדם .טיסות לספרד ואיטליה אפשר למצוא באיזיג'ט בכ 23-יורו.
שכירות רכב לכשבוע יעלה כ 22-02יורו ליום.
מקומות בילויים מרכזים :הפרה-סקיל (בין נהר הרון והסון) – יש שם את רוב
הברים 0המסיבות והמסעדות .מקום מרכזי ויפה הוא כיכר בלקור (הכיכר הכי
גדולה באירופה להולכי רגל).
האם יש קוד לבוש לחלק מהמקומות :אולי בקונצרט .באופן כללי מתלבשים
יותר יפה מבארץ (אנשים הולכים ביום יום עם חולצות מכופתרות ובלייזרים).
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טיולים

קניות

 בצרפת מאוד מומלץ להגיע לריביירה הצרפתית – יש הרבה דברים לראותותלוי מה מעדיפים (אני עשיתי שם טיול של כשבוע באמצע הסמסטר באחת
החופשות – מאוד מומלץ).
 סקי. אנסי! חובה (תלוי כמה רוצים להוציא – שווה להיות שם עם רכב ולטיילביערות ובכפרים שמסביב) – אפשר גם יום אחד טיול יומי באגם (שיט וכו').
 כמובן פריז. האזור של צפון איטליה שדי קרוב. ברצלונה לא רחוקה. ג'נבה (אומרים שהיא יקרה) ואפשר להרחיק למדינות נוספות רחוקות לפי החשק והכסף (אפשר גם בסוףהסמסטר שנגמר מוקדם – למרות שיחסית קר כבר).
מרכזי קניות גדולים בעיר? כאמור ה – Part dieuיש בו הרבה דברים.

באופן כללי 0מי שלומד בלימודים של התואר השני לא יוכל לעבוד (אין מתי –
עבודה
במדינת היעד הנוכחות חובה ומעבירים דף שמות).
תחבורה
ציבורית

-

-

אווירה בעיר -
(מקומות
מיוחדים,
פשיעה)
-

התחבורה הציבורית בליון היא מעולה! יש רכבת קלה (טראם) שעוברת בשעות
היום כל  2-0דקות .תלוי איפה אתם גרים 0אבל אם במרכז העיר אז יש רכבת
אחרת שעוברת וקשה להתבלבל .יש גם הרבה תחנות אוטובוס (אני השתמשתי
לרוב ברכבת הקלה) .בנוסף 0יש רכבת תחתית ואופניים (בסגנון התל-אופן
בתל-אביב).
לכל תחבורה ציבורית יש אפליקציות לסלולרי וכדאי מאוד להוריד אותן.
לאופניים יש אפליקציה ייעודית שאומרת לך כמה אופניים יש בתחנה והאם
יש מקום בתחנה שאתה רוצה להחנות בה את האופניים.
בנוסף 0יש אפליקציות שאתה כותב מאיפה לאיפה אתה רוצה להגיע והוא
מציין את האפשרויות שיש לך לכך.
מקומות מיוחדים בעיר שכדאי לבקר בהם.
הרבה מסעדות שאסור להחמיץ 0קונצרט 0הקולנוע (דיבוב צרפתי – אפשר
למצוא כמה עם כתוביות בצרפתית) 0ברים חמודים .שווה לעשות פעם אחת
את אוטובוס התיירים כדי להכיר טיפה את העיר.
אווירה סטודנטיאלית.
כאמור 0יש הרבה סטודנטים ואפשר למצוא בפייסבוק מלא אירועים .גם
מסיבות בדירות של אנשים.
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המלצות
לקורסים
ספציפיים
שנלקחו
מבנה
הסמסטר
ואופי
הלימודים

 האם חשים בטוחים ברחובות בשעות הלילה? האם יש אזורים שלא כדאילהסתובב בהם לבד?
 במרכז העיר (איפה שאני גרתי) לא הרגשתי אי-נוחות להסתובב .אני מניחשבמקומות מרוחקים יותר אפשר למצוא יותר הומלסים וכדומה.
 עם זאת 0הצרפתים יוצאים מאוד מוקדם והרחובות די ריקים בשלב מוקדםשל הערב .אז אני מניח שיש אי נוחות מסוימת ללכת בלילה לבד (אני מניח
שלנשים קצת פחות נעים).
התכנית היא מובנית ולא ניתן לבחור קורסים.

-

-

-

מתקני
הקמפוס

-

אין שבוע אוריינטציה – כאמור 0כדאי מאוד להגיע לפני כדי לסדר את העניינים
הבירוקרטים (ולהכיר לפני איך התחבורה עובדת) .זה ייעשה לכם את החיים
הרבה יותר קלים (וטובים) כשתהיו עם האנשים מהלימודים.
התכנית היא בינלאומית ובסמסטר הזה לא היו צרפתים כלל .הרכב הכיתה
היה :הרבה קנדים 0די הרבה מארה"ב 0כמה שוודים 0סיניות 0רוסי 0הולנדי0
תאילנדית 0איטליה  00ניגריה  00כווית/הודו 0אנגליה.
ברוב הקורסים תתבקשו לקרוא פסקי דין ומאמרים לקראת השיעור – הרבה
שלא קראו הסתדרו.
כאמור 0מבחן בית לאחר שבוע של שיעורים בקורס אחד.
מקבלים ספרים מהאוניברסיטה.
יש קפיטריה עם קרואסונים 0קפה 0שתיה קלה וכדומה (ומכונות
שתיה/שוקולדים) – בסביבות  0-0יורו למאפה.
בליון ( 0קמפוס מול הקמפוס של התכנית) יש חדר אוכל קטן עם ארוחות חמות
–  2יורו למנה עם בשר/דג ותוספת.
הרבה רצים על גדות הנהר .יש חדרי כושר פרוסים בעיר – לא מכיר עלויות.
ספריה בקומה העליונה בקמפוס – אני לא למדתי שם (נראית נוחה למדי).
הצרפתים לא מאמינים ב wifi-זמין .באזור של הקמפוס יש  wifiבעיקר
בקפיטריה (די מעצבן – כמו במלונות שצריך כל פעם להיכנס לעמוד ולהכניס
שם משתמש וסיסמא שמקבלים מהאחראית על התכנית שלכם) .בכיתה שבה
התכנית מתקיימת קליטת ה  wifiהיא חלשה עד לא קיימת .באופן כללי אין
הרבה מקומות עם  .wifiבמגורים בהם אני גר יש כניסה לכבל ( ADSLמסתבר
שזה עוד קיים) – אני קניתי ראוטר (יש חנות זולה ליד הקרפור שבפארט דיו).
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קהילה
יהודית

 יש בית חב"ד באזור מרוחק יותר ממרכז העיר -ניתן ליצור עמם קשר. -בעיר ליון לא נתקלתי כלל בישראלים וגם בקושי ביהודים.

הערות
 בליון האנשים הרבה יותר נחמדים ממה שחושבים על צרפתים .רק בנושא אחדכלליות על
הם רגישים – השפה האנגלית (הם לוקחים את זה אישית שאתה לא מדבר
התרבות
צרפתית).
והמקום
 קשיי שפה :לעיל .שווה ללכת בהתחלה עם מילון (במיוחד במסעדות – הם לאיודעים מילים בסיסיות) .מעבר לכך 0שווה ללמוד קצת לבד לפני שמגיעים את
הדברים הבסיסיים .בנוסף 0יש קבוצות שניתן למצוא בפייסבוק – פרנגליש:
מפגשים בין דוברי צרפתית לאנגלית – ככה משפרים את השפה וגם פוגשים
מקומיים.
 העיר מאוד פשוטה להתמצאות – כשלא מוצאים משהו פשוט מבררים איפההנהר.
ציוד
 מדי פעם יש הצעות ללכת לכל מיני אירועים שעשויים להצריך לבוש יותרומסמכים
מכובד (חולצה מכופתרת 0אולי בלייזר (גם בתחילת השנה יש מעין ארוחת
מיוחדים
בוקר קלה עם מנהל התכנית בה מתלבשים קצת יותר מכובד).
שמומלץ
 שווה לקחת ציוד סקי (למי שאין שיקנה כאן – בפארט דיו יש חנות לציודלקחת
ספורט וחורף בשם דקטלון – מאוד זולה וטובה).
העיר אדירה .כדאי מאוד לבוא מוכנים (כאמור :שפה – מילונים וידע של מילים
סיכום
בסיסיות; בירוקרטיה :תחבורה 0בנק כרטיסי סטודנט 0ציוד לבית; דירה; הכרה
של העיר – מי שהכיר לפני ידע למצוא דברים שווים יותר).
תחבורה מעולה 0אוכל טוב 0מיקום אדיר באירופה 0עיר ממש יפה (אירופאית מאוד
מבחינת התרבות והמבנים למרות שהיא קטנה ופרובנציאלית).
שווה גם להכין את השטח לפני ולתכנן את הטיולים שרוצים לעשות 0מסעדות
שרוצים לסעוד בהן ואתרים שרוצים לבקר.
שם הסטודנט שמואל תמיר-שורקי
shmuelknesset@gmail.com
052-4274242
ספטמבר 0202
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�Université Jean Moulin Lyon-
 SELFתוכנית
ליון היא עיר במזרח צרפת 0במרחק של שעה מהאלפים הצרפתים .העיר הינה
במיקום נהדר במרכז צרפת 0כאשר היא במרחק של שעתיים בלבד מפריז 0שעתיים
מדרום צרפת 0שעה מסקי באלפים 0ולא פחות חשוב שעה וחצי רכבת מג'נבה משם
ניתן לקחת טיסת  easyjetמהארץ .העיר היא עיר נוחה מאד להסתובבות כשיש
לה מטרו 0רכבת קלה וקווי אוטובוס נוחים .כמו כן העיר סטודנטיאלית עם מספר
אונ' מלבד הפקולטה למשפטים וכן יש אווירה צעירה.

כללי

תאריכים
חשובים

-

-

-

מזג
בעונה

אוויר -
-

תאריך פתיחת סמסטר – שבוע  2לספטמבר ()5300.0.00
תאריך סוף סמסטר – שבועיים לתוך דצמבר ()00.05.00
אוריינטציה – האונ' מחייבת את התלמידים שלומדים באנגלית (ישנה גם
תוכנית לאלו שלומדים בצרפתית) להגיע כשבוע וחצי מראש לאוריינטציה0
שיעורי תרבות צרפתית 0ושיעורי שפה אינטסיביים .ישנה חובה להגיע
לאוריינטציה 0ואפילו מעבירים רשימה (בין  022סטודנטים) שבה רושם כל
אחד את שמו .בשיעורי הצרפתית והתרבות גם כן מעבירים תמיד רשימה
ובודקים נוכחות .האוריינטציה עצמה לא הכרחית 0אבל כן מעבירים בה מעט
אינפורמציה לוגיסטת רלוונטית 0לגבי אישורים שצריך עזרה בשכ"ד 0חופשות
היעדרויות ועוד.
תקופת מבחנים – תקופת המבחנים הינה השבועיים האחרונים של הסמסטר.
לא ברור אם המבחנים הם עבודת בית או מבחן אך ישנם שבועיים למטרת
המבחנים)00.05.00-5( .
חגים ומועדים – ישנם מספר מועדים וחופשות .אך למען הסר ספק 0אין חופש
בחגים היהודים 0ויש לוודא שהם יודעים שהולכים לפספס שיעורים בשל כך0
למי שזה חשוב לו .אך לא עשו בעיות כאשר פספסנו יומיים של לימודים בשל
ראש השנה.
• שבוע חופש באמצע הסמסטר ( )00.00.0-00.03.50
•  Halloween – All Saint's Day – 00.0צרפתי  -יום חופש
•  – 00.00יום הזיכרון הצרפתי – יום חופש
•  – 00.04ערב כריסטמס
•  – 00.00יום כריסטמס
•  – 0.0-00.20סילבסטר
מזג האוויר בליון הוא קר .בחודשי הקיץ (אוגוסט-ספטמבר) יכול להיות חמים0
אך כבר מאמצע ספטמבר מתקרר מאד .כמו כן מתחיל לרדת גשם.
מאחר ומדובר בסמסטר חורף כדאי להביא ביגוד חם 0מעילים כפפות וכו'.
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 הכיתות מאד חמות 0כך שצריך להגיע ללימודים עם אפשרות להוריד שכבות.מסמכים
ואישורים

-

ויזה – חובה לכל מי שלא אזרח אירופי .כדי להוציא את הויזה 0יש להגיע
מספיק זמן מראש – להערכתי  2שבועות זה המינימום 0אך שווה להגיע לפני.
יש להביא כמה שיותר אישורים לכך שיש איך לממן את הנסיעה 0וכן להביא
אישור לימודים מהאוניברסיטה .יש למלא טפסים באינטרנט 0ולהביא אותם0
כסף ( 533ומשהו שקל) ,ותמונות פספורט לשגרירות .הכל כתוב גם באתר של
השגרירות .אל תצפו לעזרה מהאוניברסיטה בליון 0הם לא מאד יעילים.
אישור לימודים – מקבלים מהאוניברסיטה
אישור עבודה – עם ויזת סטודנט ניתן לעבוד 0אך ישנן מגבלות 0ויש להבין
אותם
לאחר קבלת הויזה 0ישנה חובה להגיע בצרפת לבדיקה רפואית .זו בדיקה
שעושים לכל מי שעובר לגור בצרפת 0כלומר לכל מי שמקבל ויזה .את התיאום
עושים דרך האוניברסיטה .יש למלא טופס  OFFIשמקבלים בשגרירות0
ולהביא אותו בנוסף לצילום של הדרכון 0ויזה 0חותמת כניסה 0ותמונות
פספורט למי שאחראית על כך באוניברסיטה .אותה אחראית גם קובעת תור
לבדיקה.
 כעיקרון – ליון דורשת טופל .אך מי שהצליח לבטל את הדרישה עבורנו היאטלי באוניברסיטה.

•

צרפת דורשת מספר ביטוחים ואישורי בריאות
ביטוח לאומי ( – )Social Securityבעת הרישום לאוניברסיטה 0הינך מתבקש
לשלם בסוף הרישום כ 503-יורו לביטוח לאומי .הביטוח הוא ביטוח רפואי
חובה בסיסי .הביטוח הוא חובה 0אך הוא נותן החזרים במקרה של צורך ברופא
או תרופות .ברגע שנרשמים בוחרים מי יתן את הביטוח 0ואחר כך כשהולכים
לרופא או עם מרשם לבית מרקחת 0צריך לבקש דף בשביל הביטוח .לוקחים
את הדף הזה ושולחים אותו לנותן הביטוח ( SMERRAלדוג') ולאחר כשבוע
אפשר לראות שמקבלים את ההחזר בחשבון .לא כל הכסף מוחזר 0אך חלקו.
מאד חשוב – הביטוח הלאומי מתחיל רק ב 0-לאוקטובר .זה החוק בצרפת.
לכן אם מגיעים לפני 0וגם אם מתחילים ללמוד לפני 0אין ביטוח עד אז ולכן
חשוב לעשות ביטוח אישי/חו"ל לתקופה של עד ל.0-
ביטוח דירה – זהו ביטוח שאמורים לעשות על הדירה 0או על האנשים שגרים
בדירה .לא ברור על מי ומה 0אך הוא ביטוח חובה בפרט למי ששוכר דירה
בעצמו .לא ידוע על מי שגר בדירות של האוניברסיטה או בדירת שותפים .את
הביטוח ניתן לעשות דרך חשבון הבנק.

-

-

קשיים
בקבלה
בריאות

•
•
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•

•
סידורי
מגורים

-

-

-

אוכל

-

ביטוח אחריות ( –)Civil Liabilityזהו ביטוח נוסף שחובה לעשותו 0ומי שלא
עושה אותו לא יכול לקבל את כרטיס הסטודנט .גם ביטוח זה ניתן לעשות
בבנק 0וכן מי שעשה ביטוח דירה 0יכול להיות שביטוח זה נכלל בתוך הביטוח
דירה .חשוב לציין שאם אין את הביטוח הזה יעשו בעיות באוניברסיטה .אז
צריך אותו.
אישור בריאות – כמו שכתוב בחלק של הויזה 0ישנה בדיקת בריאות חובה שכל
מי שמקבל ויזה חייב לעבור.
מעונות דרך האוניברסיטה הן אופציה טובה למעוניינים לחסוך בכאב ראש של
מנהלות בצרפת (וזה לא קצת) .הבעיה -החדרים לסמסטר אחד בלבד הם
מעטים מאד 0ויש להירשם הרבה מראש .כמו כן ככה"נ אין חדרים לזוגות 0אלא
מדובר בחדרים קטנים ופשוטים עם שירותים/מקלחת/מטבח משותפים .ובכל
מקרה יש מספר קטן של חדרים.
לגבי שאר האופציות חשוב מאד להיזהר מהונאות 0כלומר מכאלו שמבקשים
לשלוח להם כסף דרך  western unionלפני כדי להראות רצינות .יש הרבה
כאלו 0וכל סימן לדרישות מוקדמות הוא ככה"נ הונאה .כמו כן אם ישנה
אפשרות שווה לשלוח מישהו לראות את הדירה 0מאחר ולעיתים הדירות הן
אסון 0כלומר מסריחות 0קטנות 0מתפרקות וכו'.
אופציה שנייה הינה שכירת חדר עם שותפים .אתר טוב כדי למצוא הינו
– www.apartager.comהאתר דורש הרשמה רגילה 0אך אינו מאפשר גישה
חופשית לכל המודעות 0אלא רק אפשרות צפייה במודעות ואפשרות שאחרים
יפנו אליך .ניתן לשלם לתקופות שונות 0וכך זה מאפשר לך לפנות לאחרים
חופשי .המחירים הינם על כל המגרש 0ולכן קשה לתת מחיר לכמה זה אמור
לעלות.
האופציה האחרות:
Le bon coin
Particulier a particulier
Home and go
http://www.leboncoin.fr/colocations/offres/rhone_alpes/
 – My French Lifeguardנותנים עזרה גם בתחומים אחרים כמו חשב"ק
ופלאפון וכו'.
מעונות /שכירת דירה -כמה עולה? איך נרשמים? המיקום של המגורים? כמה
אנשים בחדר? במידה ויש מס' מבני מעונות -איזה כדאי? איך משלמים
לאוניברסיטה על המעונות?
יש אחלה אוכל במדינה 0ואפשר וגם שווה לבשל 0כי בסוף לאכול הרבה בחוץ
זה יקר .ככלל עדיף לאכול במסעדה בצהריים 0כי זה זול יותר.
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המלצות
לתקציב כללי

-

פתיחת חשבון בנק היא לא קלה 0צריך דירה 0וכל מיני דרישות אחרות .הדרך
לעשות את זה זה פשוט להגיע מספיק מוקדים כדי שיוכלו להסביר לכם מה
צריך לעשות.
מבחינת הוצאות 0יש הוצאות רגילות כמו בכל מקום .שכ"ד תחבורה 0אוכל.
אין הרבה הוצאות באונ' עצמה.
קשה לקבוע תקציב 0זה תלוי בכל אחד .ארוחה במסעדה סבירה עולה 02-02
יורו לאדם.
יש הרבה מקומות בילוי .כמה מרכזים הם:
Hotel De Ville .0
Pentes De La Croix Rousse .2
מכיוון שמדובר בצרפת – אז הרבה פעמים יש קוד לבוש .ג'ינס קרוע וסנדלים
לא תופס.
אפשר לטוס בפחות מ 033-יורו למקומות כמו לונדון 0רומא 0ועוד .בפחות מ-
 23יורו רכבת לשוויץ .אבל חשוב להזמין מראש.
יש גם אפשרות להזמין אוטובוסים מראש לספרד 0איטליה וגרמניה בזול.
יש מרכז קניות גדול בעיר שנקרה  .Part Dieuיש שם את כל החנויות שצריך
וגם סופר עצום בשם  .carrefurיש שם את כל מה שצריך מהדברים לבית0
ואוכל .במיוחד דגים 0בשר וכו טרי שזה אין בהרבה מקומות אחרים .יש הרבה
סופרים שביניהם  0LIDLאו  DIAשהם הזולים יותר Casino 0יקר יותר
ויזת הסטודנט מאפשרת עבודה 0אך יש לברר מה מותר.
קו  Dשל המטרו מגיע קרוב לקמפוס של  Sans Souciשבה לומדים ה.SELF-
כמו כן הרכבת הקלה  T4גם כן מגיע לפקולטה הזו.
קו  T1מגיע קרוב לקמפוס של תוכנית הDEUF-
בליון התחבורה הציבורית כולה מחוברת 0כלומר כרטיס אחד להכל .העלות
של הכרטיס היא  0.00יורו לחודש 0וזה די שווה כי משתמשים הרבה בתחבורה.
מצד שני 0אם מתכוונית להשתמש באופניים (ניתן לקחת מנוי לאופניים כמו
תל-אופן בת"א) אז אפשר גם בלי הכרטיס( .בחורף-בגשם ובשלג 0זה אולי קצת
פחות נוח) בכל מקרה צריך ללכת אחרי שמקבלים את כרטיס הסטודנט
למשרדי ה( TCLשאחראים על כל התחבורה בליון) ולהוציא כרטיס תחבורה.
ואח"כ ממלאים כל חודש מחדש את הכרטיס בכסף .המחיר הוא מה 0-לחודש
למשך חודש 0ולא ל 22יום מרגע הקנייה.
תחבורה מחוץ לעיר היא ע"י הרכבת בד"כ וזה מאד נוח ממרכז העיר .שווה
להזמין כרטיסים מראש 0כי הם הרבה יותר זולים במיוחד לפריז 0שהמחירים

בילויים

-

טיולים

-

קניות

-

עבודה
במדינת היעד

-

תחבורה
ציבורית

-

-
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עולים מהר .ניתן להזמין עד  2חודשים מראש .כמו כן ניתן להזמין ב 23-יורו
כרטיס צעיר לרכבת (עד גיל  0)00שהוא כרטיס שמאפשר לקבל כרטיסי רכבת
בהנחה .זה מאד שווה 0ואחרי  0נסיעות מחזיר את מחיר הכרטיס.
 לבסוף ניתן למצוא אחלה טיסות לכל אירופה משד"ת של ליון .טיסות זולותללונדון 0ספרד 0בלגיה 0רומא וכו'.
אווירה בעיר  -מרגישים בנוח כמעט בכל מקום .אזור אחד ששווה לא להסתובב לבד בלילה
(מקומות
נקרא  0guillotiereאבל גם הוא לא נורא .מקומות ששווה לבקר:
מיוחדים,
  – Les Halles Bocuse .0שוק אוכל מטורף מאד יקר 0אבל חובה ביקורפשיעה)
  – Vieux Lyon .0אזור עם כנסייה עתיקה 0ורחובות עתיקים 0מסעדות וחנויותנחמדות
  – Parc De La Tete D'or .2בצפון ליון 0פארק ממש יפה 0שיש בו גם גן חיותבחינם 0וגן בוטאני נחמד
  – Croix Russe .4שכונה שממוקמת על ההר מצפון לליון .מאד יפה וגם ניתןלראות את ליון משם.
 2קורסים ב SELF-שנלקחו:
המלצות
לקורסים
 – Human Rights Law .0קורס חביב 0שהכי דומה למשהו שהיינו לוקחים
ספציפיים
בארץ .מרצה שמשקיעה 0הרבה מקרים אמיתיים וחומר מעניין .המבחן כלל
שנלקחו
קייס ושאלות כלליות .קורס אחלה
 – European Business Law .5קורס ממש קל 0עם מרצה שזורקת 0לא משקיעה0
והחומר עצמו לא בהכרח עדכני .מנגד הקורס קל מאד 0המרצה מבקשת לא
להסתמך על חומר מעבר למה שנלמד בכיתה .המבחן נעשה בחומר פתוח ועל
המחשב 0כך שהיה מאד קל
 –Doing Business in Europe .0קורס לא משפטי 0אלא בעסקים/חשבונאות.
קורס חביב 0אך כולל פרוייקט סוף של הקמת עסק בקבוצה .המרצה הראשי
צרפתי יהיר ומרגיז .שוב קורס לא מדהים.
מבנה
 בתחילת הסמסטר יש יום אוריינטציה 0לכל התוכניות .לאחר מכן לאלו שלאהסמסטר
דוברי צרפתית 0ישנם שיעורי צרפתית במשך השבועות הראשונים.
ואופי
 כשבועיים אחרי האוריינטציה מתחילים השיעורים הרגילים.הלימודים
 ישנן  0תוכניות .תוכנית ה –SELF -שהיא תוכנים שבה לומדים רק באנגליתעם סטודנטים מחו"ל בלבד .בתוכנית זו יש שיעורי צרפתית בתחילת שנת
הלימודים 0ושיעורי צרפתית כל שבוע .בתוכנית השנייה נקראית  DEUFוהיא
תוכנית שבה לומדים את התכנים שלומדים הצרפתים 0עם סטודנטים צרפתית
בצרפתית .בתוכנית הזו הכל בצרפתית 0אך המבחנים בע"פ ולא בכתב.
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-

-

מתקני
הקמפוס

-

קהילה
יהודית

-

הערות
כלליות
התרבות
והמקום

-

על

אנשי קשר -
(בארץ
ובחו"ל)
ציוד
ומסמכים
מיוחדים

המטלות במהלך הסמסטר משתנות בין הקורסים .יש קורסים בהם יש עבודת
אמצע 0בחלקם יש הצגה של פרוייקט או סתם הצגה של משהו פשוט .בכל
מקרה העבודות די פשוטות
מבחני הסוף הם במהלך השבוע האחרון של הסמסטר 0בשיעור האחרון של
הקורס .זה אומר שאם כל הקורסים הם באותו היום 0אז גם כל המבחנים הם
באותו היום .בכל מקרה המבחנים לא מאד קשים .זה תלוי בקורס .בחלקם זה
קייס 0בחלקם סתם שאלות של תשובות קצרות 0או תשובות ארוכות .המבחנים
לא קשים .והם בין  2-0שעות
בקורסים לא משתמשים בכלל בספרים 0ואין חומרי קריאה .כל החומר נלמד
בשיעור.
יש קפיטריות 0אך האוכל שם נראה די מגעיל.
יש מספר חדרי כושר ושיעורים וכו' .העלות היא  20יורו לשנה 0וניתן להגיע
לשיעורים ולחדר כושר 0בריכה וכו' .יש דברים שצריך להירשם מראש כגון
משחקי כדורגל 0כדורסל ועוד.
יש ספרייה בקמפוסים שדי נוחה .אחלה אינטרנט 0וחיבורי חשמל.
 Wifiיש באוניברסיטה 0אך ישנן כיתות מסויימות שבהן אין (במיוחד אם
מדובר בכיתות שלא בקמפוס הראשי) .אך גם בכיתות שבהם יש  Wifiבקמפוס
הראשי 0הרבה פעמים החיבור גרוע.
יש קהילה יהודית גדולה בליון באזור שנקרא וילרבן בצפון מזרח העיר .יש שם
מספר חנויות כשרות 0מסעדות כשרות 0וכן כמה בתי כנסת .ישנו גם בית הלל
בעיר.
האנשים בצרפת הם לא האנשים בפריז וזה חשוב לדעת .מחד ישנה הסטיגמה
כי הצרפתים הם קצרים 0ולא נחמדים 0אך חשוב לציין כמה דברים .ראשית
במידה ותנסו לדבר כמה מילים בצרפתית 0הם יהיו יותר נחמדים 0אך אפילו
ללא 0ככלל הצרפתים מאד נחמדים .אין הרגשה כי הם לא עוזרים.
מבחינת שפה 0כמעט בכל מקום ניתן למצוא אנשים שידברו אנגלית 0וניתן
להתנהל בקלות.
העיר עצמה מאד קלה לניווט 0ומאד קלה להתמצאות .המטרו פשוט 0מהיר0
ומגיע לכל מקום שחשוב 0ולאן שלא 0אז מגיע הרכבת הקלה או האוטובוסים.
יש שגרירות בפריז 0וניתן גם לבצע פעולות ע"י שליחת דואר.
משרד חילופי הסטודנטים נמצא באוניברסיטה 0והוא מתנהל די טוב .בימים
הראשונים ישנו שם בלאגן גדול 0אך לאחר מכן הוא פתוח ברוב הימים 0ודי נוח.

 לא צריך לבוש מיוחד 0אך ישנם קורסים מסוימים בהם צריך להציג משהו 0אוקורסים שבהם המבחן הסופי הוא בע"פ ולכן שווה שיהיה חולצה ומכנס (או
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שמלה/חצאית לבנות) מתאימים בכדי שתוכלו להיראות נורמלי .חשוב לציין
שמומלץ
שלבוש הוא דבר מאד חשוב לצרפתים!
לקחת
 מעבר לכך 0חשוב שיהיה ביטוח רפואי עד לתחילתו של הביטוח הלאומי שאותוחייבים לשלם 0שמתחיל רק ב 0-לאוקטובר .עד אז צריך ביטוח אחר.
 בחורף בליון יכול להיות מאד קר .חשוב שיהיה ביגוד חורף מתאים!סיכום
 צרפת היא מדינה מאד מעניינת 0ומלאה בדברים לעשות ומקומות לבקר .קשהלסכם במקום אחד 0אבל בוודאות צרפת 0ובמיוחד ליון היא מקום מצויין
בשביל לבקר את כלל המדינה 0ואת כל אירופה .ישנו שד"ת עם טיסות זולות
להרבה מקומות בצרפת 0ואף לשאר אירופה (לונדון 0רומא 0ספרד וכו') זה קרוב
מאד לאלפים (סקי) ולג'נבה (טיסות זולות לארץ) ואף במרחק סביר מפריז0
ומדרום צרפת .העיר עצמה חביבה 0אך לא מדהימה 0אך עם הזמן ניתן ללמוד
מה נחמד לבקר ומה פחות.
עדו ומאיה פרוינד
שם הסטודנט
Ido.freund1@mail.huji.ac.il
סמסטר א' 0202
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Erasmus University Rotterdam
אוניברסיטת ארסמוס ברוטרדם היא אוניברסיטה בינלאומית ענקית 0היחודי בה
הוא שהיא האוניברסיטה המובילה באירופה למנהל עסקים .המון תלמידים
בינלאומיים מגיעים לשם 0אם בתכנית חילופי סטודנטים לשנה אחת או לסמסטר
(כמוני) ואם לתואר שני במגוון תחומים .רוטרדם ממוקמת כשעה ברכבת
מאמסטרדם 0היא עיר מסחר ענקית ויש בה המון  internationalsואנגלית מדוברת
בה בכל מקום.

כללי

תאריכים
חשובים

-

מזג
בעונה

אוויר -
-

מסמכים
ואישורים

-

-

הסמסטר מתחיל ב 0.0-ונגמר בסוף ינואר (למעט כמה קורסים שנגמרים לפני
הקריסמיס).
יש תכנית אוריינטציה של ארבעה ימים בערך 0בצמוד לתחילת הלימודים.
חשוב מאוד להשתתף בה כי שם מכירים את כל השאר (כמו אצלנו בפקולטה).
כל סמסטר מורכב משני בלוקים 0בכל בלוק לומדים קורסים שונים ובסוף כל
בלוק יש תקופת מבחנים .תקופת המבחנים הראשונה בתחילת נובמבר
והשנייה היא בסוף דצמבר או בסוף ינואר (תלוי בקורסים) .אין מה להיבהל
(לדעתי) זו שיטה נוחה יותר כי יש  2-0מבחנים במקום  0-4ברצף.
חגים ומועדים :אין חגים שמקנים חופשה מלבד הקריסמיס .אבל יש חג לפני
הקריסמיס שנקרא סינטר קלאאס שזה על אותו בסיס כמו הקריסמיס אבל
אין חופשה.
הולנד היא די קרה ושיא הקור הוא בינואר -פברואר .יש ימים שמשיים אבל
בדר"כ קר.
ספטמבר-אוקטובר עדיין נעים.באמצע אוקטובר מתחיל להתקרר ויורד
בהדרגה .יש המון גשם ורוח .מה שחשוב לציין זה שהכל מתפקד פה אותו דבר
ללא תלות במזג האויר (בילויים 0אופניים)
את המסמכים לויזה מעברים לאוניברסיטה בהולנד עד הדד ליין הניתן .הם
מחזירים לכם תשובה שקיבלתם ויזה ויאמרו לכם לגשת לשגרירות הולנד.
שם 0תפקידו את הדרכון שלכם למינימום שבוע ורק אז תוכלו להשתמש בו.
אם יש לכם אזרחות אירופאית אתם לא צריכים וויזה.
אין אפשרות להוציא את הוויזה בהולנד ואין אפשרות ללמוד באוניברסיטה
בלי הוויזה.
עלות הוויזה  202יורו שצריך להעביר לחשבון האוניברסיטה .חשוב לטפל בזה
בזמן היות וההולנדים מאוד צייתנים לחוקים -אין הנחות .בכלל .אם
התבקשתם להעביר אישור מסוים לא לנסות להביא משהו אחר -בזבוז של זמן.
חשוב לשים לב לתאריכים שהם מציינים היות ובתאריכים אלה יסירו אתכם
מהרשימה אם לא הגשתם את כל המסמכים הדרושים ולא משנה הסיבה.
אין אישור עבודה אוטומטי עם הויזה 0רק בעלי אזרחות אירופאית יוכלו
לעבוד.
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קשיים
בקבלה

-

בריאות

-

סידורי
מגורים

-

אוכל

-

המלצות
לתקציב כללי -
-

בעיקרון יש דרישה למבחן טופל אבל לפעמים ניתן לבטל את הדרישה.
האוניברסיטה ערוכה לקבלת תלמידים בינלאומיים והכל מתורגם ונגיש
באנגלית.
קשיים בקבלה -שימו לב0לי היו קשיים עם הויזה מסיבות כאלה ואחרות ולכן
אני ממליצה לא לבנות על מנטליות ישראלית של הבנה ועזרה אלא להיות
מוכנים לדרישה קפדנית להעברת המסמכים ובזמן.בסופו של דבר זה הסתדר
אבל איחרתי לשנת הלימודים.
אין אישורי בריאות מיוחדים.
אין חיסונים מיוחדים.
ביטוח -האוניברסיטה מציעה לכם שתי חברות ביטוח הולנדיות שיש להן
ביטוח (בערך יורו וחצי ליום) ואפשר לעשות ביטוח ישראלי -מה שתבחרו .בשני
האופציות תצטרכו לשלם על הטיפול מכספכם ולהגיש אחרי זה קבלות להחזר.
(לצורך הדגמת העלויות -ביקור אצל רופא משפחה עולה בסביבות  00יורו).
ברוטרדם יש מגוון פתרונות לסטודנטים 0מה שחשוב מאוד הוא לסגור את זה
בזמן וכמה שיותר מהר אחרת הכל נתפס.
מעונות בתוך האוניברסיטה -סביבות  022יורו 0נמצאים בתוך הקמפוס 0יש כל
מיני סוגי חדרים (אישיים 0דירות עם אנשים) .היתרון הגדול הוא הקרבה
לאוניברסיטה וחיי חברה מפותחים מאוד .החיסרון הוא שזה קצת יקר.
 International houseמעין בית שמורכב מדירות קטנות .ממש קרובלאוניברסיטה והמחיר הוא כמו של המעונות.
לשכור דירה עצמאית -המחירים נעים בין  122-222תלוי ברמת הדירה.
 Student hotelיקר מאוד ( 023יורו בחודש) אבל זה ממש לגור בתוך בית מלון0גם הוא ממש לאוניברסיטה וחיי החברה בו מדהימים.
ההבדל בין קניות בסופר לאכול בחוץ הוא די גדול.המחירים של האוכל בחוץ
די זהים לארץ (טיפ טיפה יותר נמוכים) אבל הקניות בסופר הרבה יותר זולות
מהארץ.
אפשר להשיג הכל (אפילו בשר כשר).
עלות המחייה פה היא בסביבות  0222יורו בחודש (כולל טיולים).
המלצה שלי היא לפתוח חשבון בנק מקומי כי לא מקבלים פה כרטיסי אשראי
בינלאומיים בכלל וכולם מתנהלים במעין כרטיס דיירקט הולנדי שאפשר
להשתמש בו בכל מקום.
מאוד פשוט לפתוח חשבון בנק 0מגיעים עם דרכון ועם מכתב הקבלה
לאוניברסיטה בהולנד (אפשר לבקש מהמזכירות אם אין לכם)
הוצאות קבועות -שכ"ד (בהתאם לפיתרון שבחרת) ,אוכל בסביבות  002יורו
בחודש0תחבורה ציבורי די יקרה בהשוואה לארץ (אבל זו ההוצאה הכי יקרה
שלכם והרוב לא באמת מוציאים אותה כי יש אופניים).
טיולים -הולנד מהממת ואפשר לטייל בה מלא (יש טיולים מאורגנים מטעם
האוניברסיטה וממש מומלץ להשתתף בהם .רוטרדם מאוד קרובה לפריז
וגרמניה ואפשר ליסוע ברכב.
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בילויים

-

טיולים

-

יש את מועדון ה bed -שיש בו מסיבות לסטודנטים בינלאומיים ובאזור שלו
יש עוד כמה מסיבות.
Wit de witהוא רחוב עם מלא פאבים.
במרכז העיר תוכלו למצוא מקומות בילוי עם הרבה פאבים וקופי שופס.
אני השתתפתי בטיולים של האוניברסיטה לערים בהולנד -כל טיול יום כזה
עלותו  42יום (זה זול בהשוואה למה שמקבלים).
חוצמזה טסתי לברלין ולונדון (עלות הטיסות בסביבות  002יורו הלוך -חזור
אם מזמינים מספיק זמן מראש.
יש מלא מרכזי קניות (גם פריים מארט).
באופן כללי אין הבדל משמעותי למחירים בארץ אבל קצת יותר זול.

עבודה
במדינת היעד -
תחבורה
ציבורית

רק בעלי אזרחות אירופאית מורשים לעבוד.
אף אחד לא יעסיק אתכם ללא אישור -למעט בייביסיטר.
בהרבה מקומות ידרשו מכם לדעת הולנדית כתנאי לקבלה לעבודה.
התחבורה הציבורית היא הדבר היחיד שיותר יקר מבארץ אבל היא מאורגנת
באופן יוצא מן הכלל .באופן כללי זה תלוי מאיפה אתם מגיעים וכמה זה רחוק.
כשתגיעי תצטרכו להוציא  ov cheapkaartשזה כמו רב קו אנונימי כזה
שמטעינים עליו נסיעות (עולה  0.0יורו) .דבר שחשוב לדעת 0בכל פעם שאתם
עולים ובכל פעם שאתם יורדים מהתחבורה הציבורית עליכם להעביר את
הכרטיס במכונה .אם לא העברתם כשירדתם יגבה מכם יותר כסף (אל דאגה
אפשר לקבל אותו חזרה אבל זה פרוצדורה) .אם אתם בעלי אזרחות אירופאית
תבדקו אם אתה זכאים לנסיעות חינם (סטודנטים הולנדים מקבלים נסיעות
חינם).
הערה לגבי תחבורה ציבורית -אחרי שהגעתם לרוטרדם הדבר הראשון לעשות
הוא לקנות אופניים כי ככה זה עובד פה 0לכל מקום.
אווירה סטודנטיאלית בטירוף.
אוירה בינלאומית בכל מקום.
באופן כללי אני הרגשתי ממש בטוחה פה.

-

ארבעה ימי אוריינטצייה בצמוד לתחילת הלימודית -מומלץ מאוד מאוד.
מבנה הסמסטר -כל סמסטר מורכז משני בלוקי שבסופם יש תקופת מבחנים.
כמעט בכל הקורסים יש סטודנטים הולנדים.
מטלות -באופן כללי תלוי באיזה קורס והמטלות מופיעות מראש בשנתון
(מאגר הקורסים ממנו ניתן לבחור).
מבחנים-גם כאן רוב המבחנים הם שלוש שעות אבל הם מאוד עמוסים 0בדרך
כלל מורכבים מהמון שאלות קטנות .בחלק מהקורסים יש מבחן בעל פה ויש
הטוענים שזה קל יותר.
כמעט לכל קורס יש ספר שדי חייב לקנות אותו או לצלם עותק ממנו .ספרים
יד ראשונה הם מאוד יקרים ( 43יורו) וניתן לקנות אותם באוניברסיטה .ספרים

קניות

-

-

אווירה בעיר -
(מקומות
מיוחדים,
פשיעה)
מבנה
הסמסטר
ואופי
הלימודים

-
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יד שנייה ניתן להשיג דרך הפייסבוק בדפי יד שנייה בחצי מחיר .אני באופן
אישי צילמתי ספר אחד בסיפריה 0אמנם לקח לי זמן אבל יצא לי רבע מחיר.
מתקני
הקמפוס

-

קהילה
יהודית

הערות
כלליות
התרבות
והמקום
אנשי
(בארץ
ובחו"ל)

על

-

קשר -

ציוד
ומסמכים
מיוחדים
שמומלץ
לקחת

-

בקמפוס עצמו יש אזור אוכל ( )food plazaשבו תוכלו למצוא מגוו מסעדות (די
זהה למחירים של האוניברסיטה בארץ) .יש פאב בתוך האוניברסיטה שהוא
טיפה יותר זול ויש בו אוכל ואלכוהול .בנוסף יש גם סופר שהוא זול יחסית.
חדר כושר -חדר כושר מטורף ודי זול 03 .יורו עד סוף דצמבר .מומלץ מאוד.
ספריה -ספרייה נגישה שמאוד נוח ללמוד בה.
Wifiבכל הקמפוס (הסיסמא היא אותה סיסמא למערכת הלימודים
המקבילה למודל)
המון מקומות ישיבה ולמידה בקמפוס.
יש בית חב"ד אבל זה לא דומה לבתי החב"ד המסורתיים 0יותר מרכז קהילה
יהודית מקומית.
אין המון יהודים וישראלים 0קהילה קטנה ואינטימית עם בית כנסת מאוד
פעיל .ניתן ליצור קשר עם המשפחה והם יזמינו אתכם בשמחה לכל מיני
אירועים של הקהילה.
אחוז גדול מאוד מהאוכלוסיה מדבר אנגלית ברמה גבוהה מאוד ולכן כמעט
בכל מקום יוכלו לסייע לכם.
ההולנדים יעזרו לכם אם תבקשו -אז תבקשו עזרה 0הם לא יציעו.
מבחינת התמצאות -עיקר התנועה היא עם אופניים והשבילים קצת שונים (ויש
בהם כללי תנועה) אני אישית הייתי מחוברת לגוגל מפס.
יש את הקהילה היהודית ברוטרדם שאפשר לפנות אליהם אם צריך עזרה .לא
בטוח שהם יוכלו לתת סיוע אבל הם ינסו.
 Internatonal officeבאוניברסיטה אם יש לכם שאלה קונקרטית ניתן לגשת
אליהם או לשלוח מייל.
 מילון אנגלי -עברי חלק מהקורסים מתירים להכניס מילון למבחן.בגדים חמים.

סיכום
 הולנד מאוד שונה מישראל במנטליות ולי לקח קצת זמן להתרגל לזה .הכלמאוד מסודר ודורש סדר (ולפעמים גם פגישה) .לפחות בהתחלה 0תפעלו לפי
ההוראות שלהם אחרת העניינים נוטים להסתבך ואין דבר כזה לכופף חוקים
או לתת טיפול מיוחד .עם זאת 0החיים בהולנד הם סופר רגועים ושלווים וזה
דבר שממש מרגישים אותו .תדאגו לדיור שלכם מבעוד מועד ותקנו אופניים
שם הסטודנט
 -ליאור אחרק2020200400 05304 0liorachrak@gmail.com 0
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ונקובר נחשבת לאחת הערים עם איכות החיים הגבוהה בעולם .זה בא לידי ביטוי
באיכות התחבורה הציבורית 0האוויר הנקי הקרבה לטבע ועוד שלל דברים .בתור
מי שחובב ערים ושמע רבות על העיר רציתי להגיע לונקובר ולראות איך זה נראה
מקרוב .בנוסף בתור מי שחובב חורף רציתי לנסוע למקום לא חם מדי .מצד שני
מזג האוויר בונקובר הוא ממש לא "קנדי" (מינוס  42וכאלה) אלא רגוע מאוד
ואפילו מזכיר קצת את ירושלים.
הפקולטה למשפטים נחשבת לטובה במיוחד והיא אחת משלוש המובילות בקנדה.
הלימוד בקורסים ממש תלוי 0חלקם מאוד פרקטיים וחלקם מאוד תיאורטיים0
מאוד תלוי במרצה ובקורס .הרשימות קריאה לרוב ארוכות מאוד 0לא תמיד
הכרחי לקרוא הכל אבל בתור סטודנט שאנגלית היא לא שפת האם שלו 0מומלץ
מאוד כן לקרוא ולבוא מוכן לשיעורים (לפחות לחלקם) .באופן כללי הרמה לא
יותר גבוהה מהרמה בעברית 0ואפשר לבחור קורסים עם עבודות או עבודה סופית0
השתתפות 0מבחן סופי בלבד וכו' .את הכל אפשר לדעת מראש לפי הסילבוס.
החבר'ה בפקולטה הם בערך באותו הגיל כמו אצלנו ולי לפחות האווירה קצת
הזכירה את האווירה בפקולטה מה שמאוד נעים מצד אחד 0ומצד שני קצת מקשה
להתחבר לקבוצות קיימות כי הקנדים דיי סוגרים .לפקולטה יש תכנית חילופים
שכוללת משהו כמו  22-02סטודנטים ויש המון דאגה גם מצד הפקולטה לפן
החברתי בלימודים ככה שאפשר לפגוש אותם .אני אישית התחברתי יותר לחבר'ה
מהחילופים כשרובם לומדים בפקולטות אחרות .אין הרבה חבר'ה מהחילופים
שלומדים משפטים (היו בערך כעשרה) 0והיינו מעין קבוצה קטנה בתוך הפקולטה.
העיר יחסית רחוקה מהקמפוס (כ 42-22-דקות באוטובוס) אבל נוח מאוד להגיע
אליה ויצאנו למרכז העיר כל סופ"ש לפחות פעם אחת .חוץ מזה יש המון מה
לעשות באיזור הקמפוס ונעים להסתובב בו בלילה .מעבר לזה אחת השכונות בין
העיר לקמפוס היא שכונה עם המון בתי קפה 0מסעדות 0ברים 0מועדונים וכו' .אני
חושב שמשמעותי מאוד לגור בקמפוס ולא בעיר כי רוב האווירה וההווי של
החילופים נמצא בקמפוס (וספציפית במעונות של  fairviewשארחיב עליהם
בהמשך).

תאריכים
חשובים

 תאריך פתיחה וסיום סמסטר :הסמסטר נפתח ב –  0.0ומסתיים ב.4.00-תקופת המבחנים מסתיימת ב( 02.00-משתנה מעט כל שנה)
 אוריינטציה :יש אוריינטציה של כשבוע לפני תחילת הסמסטר והיא מיועדתבעיקר לתלמידי שנה א' .אני לא הגעתי אליה והעדפתי לטייל באותו הזמן 0אני
חושב שהיום אוריינטציה הכללי מספיק בהחלט.
 עם זאת 0כדאי להגיע לחלקים מסויימים בה (שולחים גם לחבר'ה בחילופיםאת הלו"ז ואפשר להצטרף לחלקים מסויימים) .הפקולטה משקיעה מאוד
ביצירת קשרים בין אישיים ולכן גם בתוך האוריינטציה יש סשן היכרות מיוחד
לסטודנטים קצת יותר מבוגרים וארוחת ערב מיוחדת לכולם .בנוסף לחבר'ה
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של החילופים אירגנו ארוחה בנפרד כדי שנכיר בינינו .לא חובה להגיע אבל זה
מוסיף המון כי ככה אפשר לפגוש קצת חבר'ה מקומיים ולקלוט טוב יותר את
ההווי בפקולטה.
 מעבר לזה אחד הדברים המועילים שאפשר לעשות הוא להגיע כמה ימים(אפילו שבוע-שבועיים) לפני תחילת הלימודים לעיר ככה שיש גם זמן לטייל.
אני הגעתי כשבועיים לפני וישנתי בהוסטל ש %02-ממנו היו חבר'ה
מהחילופים ( .)SAMESUNחלק מהחברים הכי טובים שלי פה נוצרו במהלך
השבוע הזה וכדאי להגיע כדי להכיר אנשים וגם ליהנות ממזג האוויר של
ונקובר.יש דף פייסבוק שהאוניברסיטה פותחת לפני הלימודים והוא שימש גם
לצרכים חברתיים.
 תקופת מבחנים–  .02.00-4.00תקופה די צפופה ומועד אחד בכל מבחן.סמינריונים מוגשים ביום האחרון
חגים ומועדים
 לייבור דיי -יום שני הראשון של חודש ספטמבר -חשוב מאוד אם אתם מגיעיםלונקובר רגע לפני תחילת הלימודים 0דעו שבלייבור דיי הכל סגור.
 חג הודיה -יום שני הראשון של אוקטובר יום הזכרון –  00לנובמבר .האוניברסיטה סגורהמזג
אוויר  -אחד הדברים הטובים בונקובר הוא שמזג האוויר בה הוא כנראה הכי טוב
בעונה
בקנדה ולמי שלא אכפת מגשם הוא כמעט מושלם .נדיר מאוד שהטמפרטורה
יורדת מתחת לאפס 0גם בלילה בדצמבר והיו ימים שאפילו היה חם יותר מאשר
בירושלים (נדיר 0אבל קורה):
 אוגוסט וספטמבר היו חמים 0ברמת החולצה הקצרה ומשקפי שמש.באוקטובר התחיל להתקרר אבל עדיין לא קר במיוחד .לרוב פליז או סוודר
עושים את העבודה 0גם בלילה .בנובמבר ודצמבר ברוב הימים הטמפרטורות
נעו בין  00-0במהלך היום ו 0-2במהלך הלילה שבסה"כ בכל התקופה ירד שלג
רק פעם אחת.
 אחד מהכינויים של העיר הוא  0RAINCOUVERספציפית בשנה שלי לא ירדיותר מידי גשם עד לסוף נובמבר 0אבל מניח שזה מאוד תלוי ואכן ברוב השנים
יורד המון גשם .בכל מקרה מומלץ מאוד לקנות מטרייה טובה ומעיל גשם
איכותי .המקומות אמנם מחוממים מאוד ואפשר להתייבש במהירות אבל
עדיין זה יכול להיות ההבדל בין רטיבות קלה למקלחת באמצע היום .חוץ מזה
מעיל טוב (מאוד) מהארץ 0כפפות כובע וצעיף אמורים לעשות את העבודה.
בקיצור – תחשבו על ירושלים בינואר רק עם יותר גשם.
מסמכים
 ויזה  :אין צורך בויזה מראש אם באים לסמסטר אחד (אם באים לשנה צריךואישורים
ויזת סטודנט) .תביאו מסמכים המעידים על קבלתכן/ם לאוניברסיטה ואתם
מסודרים/ות.
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 אישור עבודה :כל עבודה מחוץ לקמפוס מחייבת הוצאת ויזת עבודה .בגדולמדובר בהליך לא מאוד מורכב 0אבל לא התנסיתי בו ואני לא יודע איך זה עובד
קשיים
בקבלה
בריאות

סידורי
מגורים

 אין כל קשיים מצד האוניברסיטה 0וההפך הוא הנכון .צריך רק למלא טופסקצר של עמוד וזה הכל.
תושבי בריטיש קולומביה זכאים לביטוח בריאות בחינם (בכל זאת 0קנדה היא
מדינת רווחה) אבל מי שבא לחילופים צריך לשלם .התשלום לא נורא בכלל :מדובר
בכ 422-דולר קנדי אם אני לא טועה שמכסים בתשלום אחד גם את ביטוח
הבריאות וגם את החופשי חודשי (צריך לשלם על שניהם ביחד) .הביטוח מקיף
מאוד וכולל גם טיפולי שיניים ופציעות סקי (עוד מעט תבינו למה זה רלוונטי) .לי
היה רק את הביטוח המקומי והוא היה מעולה גם לרופא משפחה ודברים
יומיומיים פשוטים .יש מרפאה 0ביה"ח 0ובית מרקחת בקמפוס שכולם עובדים עם
הביטוח ומאוד נוחים ואדיבים .קחו בחשבון שכמעט ובלתי אפשרי לעשות ביטוח
מהארץ רק לתקופה מאוחרת יותר 0ככה שייתכן ותצטרכו לשלם על כל התקופה.
אחד הנושאים החשובים 0אני בחרתי לגור במעונות וזאת אחת ההחלטות שהפכו
את התקופה פה למדהימה .המעונות מחולקים לרוב לפי שכבת גיל/שלב
בלימודים .מי שמגיע לחילופים לרוב משובץ ל Fairview Crescent-וחלק גם ל
– Fairview Marine Drive, Walter Gageאני גרתי ב Fairview-ושם בעצם
נמצא כל ההווי של החילופים 0לא היה יום אחד כמעט שלא נפגשנו באחד הבתים
במעונות .לדעתי שווה לגור במעונות כי רוב הסטודנטים הזרים שבחילופים
נמצאים בהם ובפן החברתי זה מקל מאוד .המעונות נמצאים ממש קרוב
לאוניברסיטה או בקמפוס עצמו (מרחק של  00דקות ברגל לרחוקים מביניהם) מה
שמקל מאוד על ההתניידות בתוך הקמפוס וסביבתו 0שהם כמעט כמו עיר נפרדת.
החסרון המרכזי במגורים במעונות הוא שכמו האוניברסיטה עצמה הם רחוקים
מהעיר ולכן אם תרצו לצאת ממש למרכז העיר צריך לקחת בחשבון  42דקות
באוטובוס לכל כיוון .הפתרון שהרבה סטודנטים מוצאים הוא לגור בקיטסילנו0
שכונה חביבה בין העיר לקמפוס עם הרבה מקומת לצאת אליהם והמון צעירים
שגרים בה .למגורים בקיטסילנו יש יתרון של קרבה למרכז העיר ואולי גם אפשרות
להכיר את ונקובר טוב יותר .מצד שני יש להם שלושה חסרונות עיקריים )0 :מחירי
השכירות בונקובר הם מהגבוהים בצפון אמריקה ומתחרים בניו-יורק .משמע
בשביל חדר ליחיד בדירת שלושה חדרים תיאלצו להיפרד מסכום של כ 00222-דולר
וזה במידה ושיחק לכם המזל )0 .התעסקות עם חיפוש דירה 0חוזה ושאר הדברים
הנלווים במדינה זרה )2 .רוב חיי החברה מתרחשים בסופו של דבר באזור הקמפוס.
כמעט כל מי שגר מחוץ לקמפוס היה מבודד מבחינה חברתית .חשוב לציין שאין
מה לחשוש מלגור באזור הקמפוס כי מדובר במקום בטוח מאוד .גם בלילה רוב
האזורים מוארים ולא זכור לי לשמוע על חוויות שליליות מהסתובבות בקרבת
האוניברסיטה מצד בנים או בנות.
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אוכל

שלושת המעונות שהזכרתי נמצאים פחות או יותר באותה רמת מחיר 0כש Marine
נחשב לטיפה יקר יותר (בין השאר כי לחלק מהדירות יש נוף על האוקיינוס השקט)
וגם בתוך הדירות עצמן (בכל המעונות) יש הפרשי מחיר של כמאה דולר לכל כיוון
בין חדר קטן לחדר גדול .לדעתי שווה להשקיע את המאה דולר הנוספים ולזכות
במרחב מחיה Fairview .מעוצב קצת כמו כפר קטן עם רחוב מרוצף ודירות משני
הצדדים 0מה שבעיני היה מאוד נחמד כי זה נותן תחושה של בית וחוץ ופחות של
בית מלון/מעונות קלאסיים .בנוסף רוב החבר'ה של החילופים גרו שם מה שתרם
מאוד לאווירה והוסיף לא מעט Gage .מורכב מכמה מגדלים ובאופן כללי נראה
קצת כמו מלון קר עם מסדרונות ארוכים ובנייה לגובה 0לא מומלץ .היתרון המרכזי
של  Gageעל  Fairviewהוא הקרבה לקמפוס Gage .ממוקם ממש בתוך הקמפוס
ולכן זה מקל כדי להגיע לשיעורים בבוקר .מצד שני  Fairviewקרוב יותר ליציאה
מהקמפוס 0יפה יותר (לטעמי) ועם יותר חיי חברה.
חשוב מאוד למלא את הטופס הרשמה למעונות כמה שיותר מוקדם 0בגדול הרוב
המוחלט שמבקשים מעונות מקבלים 0ומקומות יכולים להתפנות בהמשך
כשאנשים מבטלים (אני אישית ממליץ להיות קצת "ישראלים" ואם לא קיבלתם
מקום במעונות לבדוק מה קורה עם זה ולראות מה אפשר לעשות בכל זאת).
כמות השותפים ב  Fairview -יכולה להשתנות ונעה בין  1-4שותפים .כל אחד
מקבל חדר לבד .הבית כולל גם סלון משותף 0מטבח 0שני חדרי שירותים ומקלחת.
מדובר בבתים יחסית מרווחים והמחיר לחדר גדול למשל לכל התקופה הוא כ-
 00022דולר סה"כ .צריך לשלם מקדמה של  $022כמה חודשים לפני ואת השאר
צריך לשלם עד ספטמבר .חשוב לוודא שיחד עם מכתב הקבלה שתקבלו במייל
תקבלו גם קישור לעמוד מידע אישי שדרכו אפשר לעשות את כל פעולות התשלום.
אפשר לשלם באשראי ישראלי דרך האינטרנט גם על המעונות וגם על הביטוח
הרפואי  +חופשי חודשי דרך הקישור הזה .חשוב לציין שהמעונות לא מגיעים עם
אינטרנט אלחוטי אבל אפשר לקנות כבל שעולה  $0ולהסתדר עם זה .אם תרצו גם
לא לבזבז את החבילה בסלולרי שלכם כדאי לקנות ראוטר שעולה לרוב  $00או אם
יש לכם מזל להצליח להתחבר לאינטרנט של השותפים.
 לפעמים זול יותר לאכול בחוץ מאשר לבשל 0ממש תלוי מה אוכלים (ירקותלרוב יקרים למשל) .אפשר לקנות באוניברסיטה וזה לרוב יעלה כ$02-0-
לארוחה .בנוסף 0ונקובר היא מעצמה של אוכל אסיאתי למי שאוהב ואפשר
להשיג סושי איכותי מאוד ב  $0-2לרול אז גם זה נחמד עלויות הקנייה יחסית
די דומות לארץ ויש כמה מקומות לקנות בהם בקרבת האוניברסיטה :יש שתי
מכולות במרחק של  0דקות הליכה מהאוניברסיטה 0סופר מרקט גדול (ודי יקר)
בשם  SAVE-ON-FOODSבמרחק נסיעה של  0דק' או  0דק' באופניים.
לסופר (שהוא חלק מרשת) יש אפליקציה ואפשר לראות שם מבצעים מה שיכול
להוזיל את סל הקניות בצורה די דרמטית.
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המלצות
לתקציב כללי

-

-

סופר מומלץ וזול הוא  NO-FRILLSמרחק נסיעה באוטובוס אבל זול
משמעותית משאר הסופרים ויש שם כמה מותגים (יותר נכון לא-מותגים) ממש
זולים שאין בסופרים אחרים.
האם יש מאכלים מיוחדים במדינה? סירופ מייפל ופוטין – תערובת די דוחה
לדעתי של צ'יפס 0גבינה מותכת 0ורוטב בשר כלשהו עם תוספת מעל – זה
אשכרה אחד המאכלים הלאומיים שלהם .מעבר לזה ונקובר נמצאת ממש
בקרבת האוקיינוס ובשפך של לא מעט נהרות אז איכות פירות הים והסלמון
היא מהגבוהות בעולם למי שבעניין .כמו כן יש בונקובר את מריכוזי הקהילה
האסייתית (ספציפית סינית) מהגבוהים בעולם אז מי שאוהב/ת אוכל אסייתי
יכול לחגוג בעיר.
אם אתם בעניין של אוכל טבעוני/צמחוני ונקובר היא המקום בשבילכם .תושבי
העיר מודעים מאוד לתזונה שלהם ויש פה המון צמחונים/טבעונים .אי לכך יש
פה המון מסעדות וסופרים שמיועדים לצמחונים וטבעונים וגם בשאר
המסעדות קל מאוד למצוא מנות לחובבי הז'אנר.
האם יש דברים שקשה להשיג או יקר לקנות (מוצרי חלב 0ירקות 0בשר)– לא0
אפשר למצוא אפילו טחינה גולמית במכולת של הקוריאנים  0דק' מהמעונות.
אלכוהול -אפשר לקנות רק בליקר-סטור ולא בסופרמרקט 0יש אחד בקמפוס
ליד ה.SAVE ON FOODS-
התנהלות תקציבית :אני לא פתחתי חשבון בנק כי זה לא היה דרוש בשביל
חשבונות לאוניברסיטה אבל ההליך די פשוט וכמעט בכל הבנקים אפשר לפתוח
חשבון בנק פטור מעמלות לסטודנטים.
הוצאות קבועות:
• תחבורה ציבורית :כרטיס לנסיעה אחת (שתקף לכל סוגי התחבורה מהרגע
שקניתם) עולה  $0.00במהלך השבוע ו $0.00-בסופ"ש.
• בתור סטודנטים ב – UBCאתם זכאים לרכוש תמורת כ $022-לכל
התקופה חופשי חודשי שמכסה את כל האזורים בוונקובר -לדעתי חובה.
כל חודש צריך "להטעין" את הכרטיס באינטרנט (לפני ה 01-לחודש) 0זה
לוקח כמה שניות ופשוט מאוד 0רק צריך לזכור!
• חומרי עזר ללימודים – ברוב הקורסים יש חבילות או ספרי לימוד
וההוצאה עליהם יכולה להגיע למאות דולרים .לפני שרצים לקנות בחנות
בקמפוס כדאי לבדוק אם אין את החומרים באינטרנט 0לרוב יש .ספציפית
במשפטים לרוב אין צורך לקנות ספרים.
• סלולרי – לא זול .מומלץ מאוד לקנות  SIMוחבילה סלולרית של 0CHATR
הם היו הכי זולים 0אחלה קליטה 0והיו להם חבילות  PER-PAIDדי
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טובות .אם רוצים חבילה גדולה יותר (גלישה והודעות) יש את  FIDOשהם
אחלה .תתכוננו לשלם לפחות  $42לחודש לחבילה סבירה.
 מס :דעו לכם שיש מס ממש גבוה בונקובר (כ )%00-על כל קנייה שהיא והמחירשמופיע הוא תמיד לפני מס (גם בסופר ובמסעדות) 0כך שתמיד תבררו מה
המחיר המלא .כמו כן 0במידה ומדובר בקניות ורכישות גדולות 0מומלץ לערוך
אותן בארה"ב .ככל האפשר :הגבול נמצא במרחק של שעה וחצי מונקובר.
 באופן כללי ונקובר לא זולה אז קחו את זה בחשבון .מגורים בקמפוס עלו 00022דולר קנדי לתקופת הלימודים בלבד 0מעבר לכך אפשר לחסוך ולא לבזבז הרבה
אבל הפיתויים פה אינסופיים ומומלץ מאוד לצאת מוונקובר לטייל בסופשים
מה שלא תמיד זול .בכל מקרה הייתי אומר בגסות ש 20-א'  ₪לתקופה של
הסמסטר בלבד (לא כולל טיולים לפני ואחרי 0סקי 0וקניות חריגות) 0זה משהו
סביר .אבל בקלות אפשר לחרוג לכיוון ה 02-א' ש"ח 
 דולר קנדי הוא בערך .₪ 2בילויים

מקומות בילויים מרכזים :מפה ועד הודעה חדשה
• בתוך הקמפוס עצמו יש כמה פאבים ומסעדות 0חלקם גם מציעים
מוזיקה חיה והקרנה של אירועי ספורט מכל העולם .בכל רביעי יש
מסיבה בפאב שנקרה  0PITהמון חבר'ה מהחילופים הולכים וזה הופך
להיות סוג של בילוי קבוע.
• בשכונה שליד (קיטסילנו) יש המון פאבים ברים וכו' .בימי רביעי לאחד
המקומות ( )BIMINISיש את ערב הסטודנטים שלו ואז הרבה חבר'ה
מהחילופים יוצאים גם אליו.
• בסוף אוגוסט ותחילת ספטמבר מתקיים בעיר פסטיבל בשם BARD
 .ON THE BEACHלחובבי התיאטרון שלכם זה מומלץ במיוחד –
מעלים הפקות סופר מושקעות של שייקספיר וזה במעין אוהל גדול
באוויר הפתוח .שווה במיוחד
• באוקטובר ונובמבר ונקובר מארחת פסטיבל קולנוע גדול במיוחד עם
סרטים מכל העולם במגוון אתרים ומקומות ברחבי העיר.
• במרכז העיר יש המון מועדונים 0רובם מרוכזים באזור GRANVILLE
 0STREETמומלץ לצאת בסופשים למי שאוהב..
• יש עוד שכונה נחמדה מאוד 0שהיא השכונה ההיסטורית של ונקובר
שנקראת  .GASTOWNיש בה לא מעט מועדונים ופאבים ברמה קצת
יותר גבוהה ולרוב טווח הגילאים יהיה באיזור ה 20-00-בניגוד ל00-00
במרכז העיר .אם אתם בעניין של מוזיקה חיה אני ממליץ על מקום
בשם  0GUILT & CO.אחלה מקום.
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טיולים

 ונקובר ידועה בתור עיר שמשופעת בטבע ואטרקציות לחובבי ספורטובילויים בטבע אז כדאי לנצל את החודשיים הראשונים כשעוד יבש יחסית
כדי לטייל באזור .אפשר גם אחרי אבל זה קצת פחות נעים.
 בתוך ונקובר:• גראוס מאונטיין – הר שנמצא בצפון ונקובר – אפשר לעלות אליו ברגל
בעלייה לא קלה אבל די קצרה (שעה-שעה וחצי) או לקחת רכבל שמגיע
עד למעלה .הנוף למעלה די יפה ואפשר לראות את כל העיר 0המפרץ
ואפילו עד ארה"ב .בנוסף יש גן חיות קטנטן במעלה ההר עם שני דובי
גריזלי למי שחיות בשבי זה העניין שלו .לידו יש עוד הר בשם סיפרס
שגם אליו אפשר לעלות ולתצפת על כל העיר.
• סטנלי פארק – הפארק העירוני הגדול ביותר בצפון אמריקה (כן כן0
גדול יותר מסנטרל פארק) .בפארק יש עשרות קילומטרים של שבילי
הליכה 0שבילי אופניים וחופים .מומלץ לשכור אופניים ולהסתובב בתוך
הפארק וגם בשביל שמקיף אותו ומתחבר לכמה מהחופים
• קפילאנו ולין קניון – שני פארקים יפים שהמשותף להם הוא גשר
חבלים ארוך בכל אחד מהם .בכל אחד מהם יש מפלים 0יער עבות0
שבילי הליכה וכו' .קפילאנו הוא היותר מוכר וטיפה יותר מרשים אבל
גם עולה  $42בניגוד ללין שהוא בחינם.
• ונקובר נמצאת על הים ויש בה כמה חופים שכדאי לבקר בהם לפני
שמתחיל להתקרר (לא בטוח שמומלץ להיכנס למים 0הם די מקפיאים)
– ספניש בנקס 0קיטסילנו והשוס הגדול – WRECK BEACHשנמצא
ממש בתוך הקמפוס.
• פסיפיק ספיריט פארק – כמו סטנלי פארק רק יותר קטן ונמצא  02דק'
הליכה מהאוניברסיטה
 ליד ונקובר יש כמה מקומות לא רחוקים ( 2-0שעות כדי להגיע אליהם)ששווים ביקור:
• האי ונקובר –לרוב משלבים את הביקור עם סיור לצפייה בלוויתנים.
אפשר לקחת מעבורת ולהגיע תוך שעתיים פחות או יותר או להגיע לשם
במסגרת סיור של יום .באי עצמו יש את העיר ויקטוריה שבנויה בסגנון
אירופי ואפשר לבלות בה סופ"ש
•  –BOWEN ISLANDיעד מצוין לטיולים וטרקים 0מרחק של 0-0.0
שעות נסיעה מונקובר
• ויסטלר – עיירה שאירחה את אולימפיאדת החורף ב .0202-בקיץ יש
המון טרקים באיזור לאגמים ויערות שיבהירו לכם שאתם בקנדה .החל
מסוף נובמבר מתחילה עונת הסקי והיא נמשכת עד אפריל .המקום
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מציע דיל של  $042לכרטיס כניסה לכל העונה לסטודנטים וכדאי מאוד
לנצל אותו .אחרי סוף הסמסטר הרבה סטודנטים נוסעים לשם להעביר
כמה ימי חופש ואם אתם מתארגנים עם כמה חברים כדי לשכור חדר
או אפילו דירה קטנה כדאי להזמין יחסית הרבה זמן מראש (לפחות
חודש) כי המחירים יכולים להיות בשמיים אם לא מזדרזים .המקום
מציע שיעורי סקי וסנואובורד ואם לא יצא לכם להתנסות מומלץ מאוד
לקחת אותם .בלי קשר המקום מרהיב ביופיו וגם אם לא בא לכן לגלוש
כדאי לנסוע לראות.
 רחוק יותר אבל עדיין בקנדה:• שמורות הטבע באנף וג'אספר :שתי שמורות טבע בלב הרי הרוקיס.
מדובר בנסיעה של כ 02-שעות ברכב אבל אל תחמיצו .אפשר לנסוע כל
השנה וגם בחורף אמור להיות יפה מאוד אבל כדאי במיוחד לנסוע
כשעוד חם יחסית ובהיר ואז להנות מאינספור הטרקים והפעילויות
שאפשר לעשות ולראות :אגמים צלולים 0נהרות שוצפים 0יערות הד0
קרחונים ומרחבים אדירים .אפשרות נוספת היא לקחת טיסה לקלגרי
ומשם לנסוע עוד כשעתיים עד לבאנף .יש אפשרות לצאת לשם בטיול
מאורגן (כמו של זקנים רק של סטודנטים) 0זה ממש מגניב אבל אם יש
זמן וכוח -מומלץ לטייל עצמאית עם רכב.
• וייטהורס 0יוקון :אחד המקומות המיושבים הצפוניים בקנדה .כדי
להגיע לשם צריך לטוס (טיסה של שעתיים וחצי) וזה מצריך טיפה
מאמץ אבל שווה מאוד לבקר .כדאי לבקר אם אתם רוצים לראות את
הזוהר הצפוני .אפשר לנסוע משם עוד שעתיים ולהגיע לאלסקה0
הנסיעה יפה במיוחד
 ארה"ב:• במרחק של שעתיים-שלוש ברכב אפשר להגיע לסיאטל .כדאי לבקר
ולראות האווירה בעיר שהיא נחמדה במיוחד .יומיים-שלושה יספיקו
• פורטלנד :מעט רחוק יותר ( 0שעות) ברכב אבל כדאי מאוד לבקר .עיר
עם אווירה מגניבה במיוחד 0סצינת אוכל מצוינת ותרבות רחוב מעניינת
במיוחד .אמנם רחוק טיפה אבל כדאי לבקר במשך סופ"ש ארוך ולחוות
את העיר
• קליפורניה – טיסה של  2שעות תיקח אתכם ללוס אנגל'ס 0ושל 0.0
שעות לסן-פרנסיסקו.
• הוואי – טיסה של  1-0שעות תוביל אתכם להוואי אם תרצו להימלט
קצת מהקור הקנדי
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• קובה ומקסיקו – כנ"ל 0כשאני בדקתי האפשרות היחידה להגיע לקובה
היא דרך קנקון במקסיקו והטיסות היו לא זולות.
קניות
 מרכזי קניות גדולים בעיר?•  :PACIFIC CENTRE MALLקניון די גדול ולא זול .נמצא ממש במרכז
העיר ובמרחק של כארבעים דקות מהאוניברסיטה
•  :HUDSON BAYצמוד ל – .PACIFIC CENTRE MALLגם עם הרבה
חנויות 0כולל כאלו שנחשבות יוקרתיות יותר ויקרות יותר
•  –BROADWAY STREETיחסית קרוב לאוניברסיטה 02-00 0דקות
וכולל הרבה חנויות לאורכו 0החל מציוד שטח ועד מחשבים וכו'
•  –MECאם אתם בעניין של שטח וטבע מומלץ מאוד להגיע לחנות הזו .יש
לה סניף קטן גם בקמפוס אבל החנות בברואדווי מרשימה במיוחד .ציוד
שטח מכל הסוגים (מאופניים והליכה ועד ציוד מתקדם לסקי 0צלילה
וטיפוס הרים) לא תמיד הכי זול אבל המוצרים באיכות גבוהה מאוד.
• אם אתם רוצים לעשות קניות די מסיביות כדאי לשקול לחצות את הגבול
ולנסוע שעה וחצי .בפאתי סיאטל יש מרכז קניות ( PREMIUM
 )OUTLETגדול מאוד עם חנויות עודפים של כל המותגים ומחירים
ברצפה 0מומלץ מאוד לקניות גדולות!
• ציוד סקי -יש הרבה חנויות ברחוב  4TH AVE.וגם ב BROADWAY-יש
כמה 0יש להם המון סיילים לפני העונה ושווה תמיד להתעדכן! המבחר
עצום.
 האם יש מוצרים שבאופן יחסי זולים יותר במדינה? כן 0מחשוב 0אלקטרוניקהוכו' הרבה יותר זולים – לרוב אפילו ב%02-
עבודה
 האם צריך אישור עבודה? כןבמדינת היעד
 האם ניתן לעבוד ללא אישור? רק בתוך הקמפוס ועם ויזת סטודנט.תחבורה
 הנסיעה מהקמפוס לעיר לוקחת לרוב  42-22דקות .יש לא מעט קווים שמגיעיםציבורית
לקמפוס ועוברים גם דרך שכונות בהן הרבה סטודנטים גרים .ממרכז העיר
צריך לקחת את  4004044004שכולם מגיעים לקמפוס .חלקם עוברים גם דרך
קיטסילנו וברודוואי .יש את קו  00שחוצה את ברואדוואי והוא קו אקספרס.
אפשר לקחת גם את קווים  22000ו 40-שמגיעים מאזור דרומי יותר אל
הקמפוס .כל הקווים שהזכרתי מגיעים בתכיפות די גבוהה (המתנה של כ02-
דק' בין כל אחד) .אופציה נוספת כדי להגיע למרכז העיר היא לקחת את ה00-
לתחנת הרכבת של  BROADWAYומשם לקחת רכבת תחתית .סה"כ זה
אמור לקחת  00דק' .התחבורה בונקובר פעילה גם בשעות הלילה ובמהלך
הסופ"שים מאריכים את השעות של הקווים .עם זאת 0אחרי  4:22בבוקר בערך
די קשה למצוא תחבורה לקמפוס.
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-

-

אווירה בעיר -
(מקומות
מיוחדים,
פשיעה)

-

במהלך ההרשמה ללימודים ולמעונות צריך בין השאר לשלם גם על כרטיס
חופשי חודשי .מומלץ מאוד לשלם אותו כי המחיר יחסית זול (פחות מ$022-
לכל התקופה אם אני לא טועה) ואז לא צריך להסתבך עם קנייה של כרטיס
אוטובוס כל פעם מחדש 0במיוחד לאור העובדה שהנהגים והנהגות לא
מחזירים עודף .מחיר נסיעה בודדת הוא  $0.00ו $0.00-בסופ"ש לכרטיס שתקף
לכל סוגי התחבורה לפרק זמן של שעה וחצי .יש גם כרטיס יומי שעולה $1
אופציה נוספת להתניידות 0בעיקר אם גרים במעונות או קרוב יחסית לקמפוס
היא לקנות אופניים .הקמפוס עצמו גם ככה די גדול וההליכה מהכניסה אליו
עד לפקולטה למשפטים יכולה לקחת כ 00-דק' כשמהמעונות של FAIRVIEW
מדובר בהליכה של חצי שעה לכל כיוון .אפשר למצוא אופניים בחנויות יד
שנייה באיכות טובה מאוד (מומלץ לקנות בחנות בשם RIDE ON AGAIN
בברודוואי) ויחסית בזול – כ $002-לאופניים טובים מיד שנייה.
מקומות מיוחדים בעיר שכדאי לבקר בהם
• סטנלי פארק – פארק עירוני גדול ומרשים מאוד .עד תחילת ספטמבר
מקרינים סרטים באוויר הפתוח
• מוזיאון האנתרופולוגיה – נמצא בתוך הקמפוס עצמו וכולל תערוכות
מתחלפות וקבועות של אמנות אינדיאנית ופריטי היסטוריה של
האינדיאנים בקנדה
• מוזיאון האמנות של ונקובר – מוזיאון יפה ומעט קטן 0בימי שלישי פתוח
עד שעות הלילה
• האקווריום בסטנלי פארק – גן חיות ימי .בשבוע של האלווין פותחים את
המקום בלילה באחד הימים
• משחק הוקי של ה – 0CANUCKSקבוצת ההוקי המקומית וגאוות העיר
• אזור גסטאון – החלק העתיק של ונקובר 0המון חנויות בוטיק 0פאבים0
ברים ומקומות חמודים לצאת אליהם בלילה.
•  –RICHMOND NIGHT MARKETפעיל עד סוף ספטמבר .הכי קרוב
לסין שתרגישו .באמצע האיזור הכי סיני של ונקובר מפעילים בסופ"שים
שוק אוכל עם כל האוכל הסיני שאתם יכולים לחשוב עליו
•  :CANADA PLACEמזח נחמד עם חנויות ומקומות נחמדים לאכול
בהם שמשקיף על המפרץ
• חג המולד :במהלך החודש שלפני יש המון שווקים 0זיקוקים 0מצעדים
ואירועים מיוחדים כדי להכניס את כולם לאווירת החג
האם חשים בטוחים ברחובות בשעות הלילה? האם יש אזורים שלא כדאי
להסתובב בהם לבד?
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המלצות
לקורסים
ספציפיים
שנלקחו

• האווירה באזור הקמפוס טובה מאוד ונעימה 0וכמעט כל הרחובות מוארים.
אם נוסעים למרכז העיר מומלץ לא להגיע לאזור .EAST HASTINGS
זהו מקום ששורץ בנרקומנים והומלסים .הם לא מזיקים במיוחד אבל
האווירה מאוד לא נעימה ולא חסרים מקומות לבלות בהם
אלה הקורסים שאני לקחתי .יש הבדל משמעותי בין הקורסים כך שחלקם היו די
מעניינים וחלקם היו נוראיים (לא רק מבחינת החומר אלא גם מבחינת צורת
הלימוד).
הערה חשובה :יש אתר של מחברות בחינה משנים קודמות 0הוא לא תמיד מעודכן
ואין הכל לכל הקורסים 0אבל לפחות בחלק מהם זה עזר לי מאוד! האתר הוא
ואפשר לבקש סיסמא עם אישור לימודים ( / http://cans.allardlss.comכרגע
הסיסמא היא  .)allardhallעוד דבר חשוב 0הכל נכתב לפני תקופה המבחנים 0ככה
שאדע את הרמה רק בהמשך.
משפט ורפואה:
 מרצה :ג'ונס בידורי פעמיים בשבוע – שעתיים כל פעם ( 2נק') קורס מאוד תיאורטי-פילוסופי על אתיקה רפואית .הנושאים הכללים מאודמעניינים כמו גם הקייסים וחומרי הקריאה .הבעיה היא שלפעמים המאמרים
יותר מידי "פילוסופיים" וחופרים 0לעיתים קשים להבנה גם .המרצה מאוד
מאוד נחמד אבל לא הכי ברור וכריזמטי .יש אפשרות לעשות מבחן בית סופי
( 04שעות) או לכתוב עבודה .לדעתי קורס די מומלץ למרות שמצריך השקעה.
דיני ביטוח:
 פעם בשבוע – שלוש שעות ( 2נק') קורס מאוד פרקטי 0מועבר ע"י  0עורכי דין (אחת מלמדת ביטוח כללי והשניביטוח רכב) .בעיקרון יש כ 12-עמ' קריאה לכל שיעור של קייסים 0והמרצה
עוברת במצגת בתמציתיות על הקייסים ומעט מרחיבה על נושאים מסוימים.
הקורס לא פשוט כי חשוב מאוד לקרוא את החומרי קריאה כדי להבין על מה
מדברים 0וחוץ מזה מדובר בדין הקנדי בעיקר אז לא יודע כמה רלוונטי לארץ.
יש מבחן סופי של  %022בחומר פתוח.
סעדי יושר (:)Equitable Remedies
 -פעמיים שבוע – שעתיים כל פעם ( 2נק')
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 אולי הקורס הכי משעמם שלקחתי .היתרון :קל מאוד 0המרצה עובר על מצגותבצורה די איטית ושעממת .אין שום צורך לחשוב בשיעור ויש מחברת בחינה
די טובה משנה קודמת .אפשר לבחור אם לגשת למבחן סופי או לכתוב עבודה
על כל נושא שקשור לדיני יושר (אני בחרתי עבודה בגלל תאריך המבחן).
משפט מסחרי – העברות מסחריות:
 מרצה :פרופ' פיין )(FINE פעם בשבוע – שעתיים ( 0נק') בגדול – פרקטיקה של הלוואות נדל"ן .אין שום קשר למשפטים 0מרצה שעוסקבהלוואות נדל"ן ודי נהנה לדבר על עצמו .היתרונות :קורס קליל 0אין חומרי
קריאה 0אותו מבחן כמעט כל שנה 0די פרקטי .החסרונות :המרצה 0למי שיש
מעט רקע בהלוואות ו/או נדל"ן לא לומד שום דבר חדש כמעט.
דיני כרייה
 פעם בשבוע – שלוש שעות ( 2נק') נכנסתי רק לשני שיעורים הראשונים ואח"כ הורדתי את הקורס .ממהשהספקתי להבין זה קורס פרקטי שמעובר ע"י  0עורכי דין ביחד 0עוברים על
מצגות מאוד ברורות שמסבירות את רוב ההיבטים גם מבחינה משפטית וגם
מבחינה פרקטית (איך זה עובד) של דיני הכרייה בבריטיש קולומביה .אמרו
בתחילת הקורס שאף אחד לא נכשל בקורס 0אין חומרי קריאה 0ובסה"כ אמור
להיות די פשוט אם כי לא מעניין במיוחד.
עמרי משנה לפני:
אלה הקורסים שאני לקחתי .באופן כללי כל הקורסים שלקחתי שילבו מצוין בין
הפרקטיקה לתיאוריה עם המון דגש על הצד הפרקטי ושבירה לקבוצות דיון
קטנות בהן תרגלנו איך היינו פועלים במצבים מסויימים .חשוב לציין שעומס
הקריאה הוא יחסית יותר משמעותי מבארץ ורובם המוחלט של הסטודנטים
קוראים את הכל.
דיני פיתוח בר קיימא:
 מרצה :נטשה אפולדר פעם בשבוע– שלוש שעות הקורס הוא בעצם נגזרת ישימה של דיני איכות סביבה .אין חובה עם זאתלהגיע עם רקע בתחום .המרצה מצוינת 0משעשעת 0מנהלת את הדיון ביד רמה
ומצליחה להעביר את החומר בצורה נהדרת .מדובר באחת המרצות (והמרצים)
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הטובות שהיו לי בתואר ומומלץ לקחת קורסים איתה .קחו בחשבון שהיא
מאוד מבוקשת והקורסים שלה נחטפים מהר מאוד .הקורס עוסק רבות
בשאלות של מדיניות סביבתית 0תכנון והיחס בין סביבה 0חברה וכלכלה.
במהלך הקורס היה גם שיעור אחד שכלל תרגול משא ומתן על ניסוח אמנה
חדשה לפליטת גזי חממה וגזים רעילים .המטרה הייתה לראות איך מתקיים
משא ומתן מרובה משתתפים ואת המורכבות של תהליך כזה .הציון מורכב מ-
 %00על בסיס השתתפות ו %00-של עבודה בסיום הקורס .העבודה היא של כ-
 00עמ' ברווח כפול אז כדאי לקחת את זה בחשבון אם אתן מעדיפות מבחנים.
 רוב חומרי הקריאה נמצאים בחוברת של הקורס שעולה כ $02-ורוב החומר לאנגיש באינטרנט למרבה הצער אז צריך להוציא את הכסף.
דיני פליטים:
 מרצה :שרה מרסדן פעם בשבוע – שלוש שעות הקורס עוסק בדיני הפליטים הקנדיים .מדובר בקורסל חובבי חוקה 0מנה"צומשב"ל אבל לא רק .הקורס חביב והמרצה היא מנהלת הקליניקות של
הפקולטה והדבר ניכר גם בגישה הלימודית שלה .למשל בעובדה שהקורס די
מאוכוון פרקטיקה ומנסה לתרגל הרבה סיטואציות מחיי היומיום .סה"כ
מרצה חביבה אבל לא טירוף .הקורס נחמד 0וחושף אתכם למורכבות והקשיים
שמאפיינים את דיני הפליטים בקנדה ובעולם .הרבה מהשיעורים הם במתכונת
של דיון שמבוססים על חומר הקריאה ולכן רצוי להגיע מוכנים כי אחרת זה
יכול להיות מביך .ההערכה בקורס מתחלקת לכמה אפיקים %00 :ניתנים על
תרגול של שימוע לפליט %00 .על תרגול מו"מ לשינוי אמנת הפליטים .לשאר
 %02צריך לבחור ב 0-מתוך  2אפשרויות 0כשכל אחת שווה  )0 :%20כתיבת
שימוע לפליט )0 0עבודת מחקר של  2222-00222מילים )2 0מבחן
יישוב סכסוכי עבודה:
 מרצים :טוני היקלינג 0סטן לניון וג'ואן גורדון – השניים האחרונים מכהניםכמגשרים בערכאת הבוררות של בריטיש קולומביה לסכסוכי עבודה
 פעם בשבוע – שלוש שעות הקורס היה יחסית בינוני ופחות טוב ממה שציפיתי .הקורס ממוקד מאודבדיני עבודה 0לעתים אפילו בצדדים טיפה טכניים .עם זאת 0מעניין להיחשף
למערכת יישוב סכסוכי העבודה בקנדה ולגישה השלטת – המטרה המרכזית
היא לגשר בין הצדדים ולהוציא את שניהם מרוצים .היתרון המרכזי של
הקורס הוא שהוא מועבר על ידי שני מגשרים בפועל ולכן הם מעבירים המון
מהידע הפרקטי שלהם ואופן קבלת ההחלטות שלהם .בנוסף הגיעו לא מעט
הרצאות אורח של עורכי דין ושופטים בתחום (כולל שופטת בבית המשפט
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העליון של בריטיש קולומביה) והיה לנו סיור באחד מבתי המשפט בעיר .מומלץ
לקחת רק אם דיני עבודה הם הדבר מבחינתכם.
מבנה
הסמסטר
ואופי
הלימודים

לרוב הנקודות כבר התייחסתי אבל יש עוד כמה דברים שכדאי לציין:
-

-

מתקני
הקמפוס

-

-

-

-

הסטודנטים הזרים לומדים יחד עם הסטודנטים של שנה שנייה ושלישית ולכן
מבחינה חברתית לא תמיד הכי קל להתחבר עם הסטודנטים המקומיים0
למרות שהם חביבים להפליא (כיאה לקנדים)
הרמה בעיני נמוכה יותר מהארץ 0למעט כמות חומרי הקריאה שיכולה להיות
לא פרופורציונאלית (עדיין יש מספיק זמן אם לוקחים כ 4-קורסים בלבד).
הפקולטה מאפשרת לכל הסטודנטים להקליד מבחנים במקום לכתוב אותם
בכתב יד .אתם כבר תקבלו את המידע הזה לקראת תקופת המבחנים אבל
כדאי מאוד לנצל את האופציה הזו ולתהות תוך כדי למה אצלנו היא לא
מיושמת.
הפקולטה משקיעה המון באירועים חברתיים ובגיבוש הסטודנטים .כדאי
לשים לב להודעות ברחבי הפקולטה ולשלטים קטנים בנוגע למסיבות0
הרצאות 0אוכל בחינם ושאר ירקות
קפיטריה :יש המון מסעדות ומקומות לאכול בהם .החל ממסעדות רציניות עם
מנות ב $02-00-ועד עגלות אוכל עם אוכל רחוב ב .$02-0-במרכז הקמפוס מול
הספריה המרכזית נמצא מבנה הסטודנטים המרכזי של אגודת הסטודנטים
ויש בו לא מעט מסעדות ומזללות זולות .בנוסף במבנה של משפטים 0רוח
ובמבנה של הספריה הכללית יש קפיטריה מצוינת עם ארוחות חמות ב$0-
בערך 0פירות 0סנדוויצ'ים 0מאפים קפה וכו' .זו אופציה מצוינת לימים בהם לא
הבאתם אוכל מהבית ולא בא לכם לצאת החוצה בגשם.
חדר כושר ובריכה :השימוש במתקני הספורט של האוניברסיטה הוא חינמי
לחלוטין 0כולל בבריכה .אם תרצו מנוי לחדר הכושר עצמו צריך לשלם סכום
די קטן .לגבי חוגים -אפשר להצטרף למאות חוגים באוניברסיטה 0חלקם זולים
וחלקם די יקרים.
מועדונים של האוניברסיטה :המועדונים מחולקים לפי נושאים החל ממועדון
לחובבי מדע בדיוני ועד מועדון צלילה ומועדון הסברה ישראלית .המטרה של
המועדונים היא להפגיש בין אנשים עם תחומי עניין דומים ועלות ההשתתפות
בהם נעה בין  $0ל $02-כדמי חבר ראשוניים .חלקם מציעים אפשרויות מגניבות
מאוד כמו השכרת ציוד סקי ושטח במחירים מגוחכים והכשרות צלילה
מיוחדות או אפילו סתם מפגשים פעם בשבועיים לערבי ג'אז .בשבועיים
הראשונים לסמסטר הם כולם משווקים את עצמם וקשה לפספס את זה.
ספריה :ספריית משפטים נחשבת לספרייה הכי יפה בקמפוס 0עם נוף עוצר
נשימה למפרץ ולהרים צפונית לונקובר .הספריה גדולה מאוד וכוללת תאים
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ללימוד בקבוצות 0וכל מה שצריך .יש אפילו מקומות שמורים לתלמידי
משפטים לאור הביקוש .הספריה פתוחה מ 0:22-עד  .00:22יש עוד כמה
ספריות 0רובן מחולקות לפי בתי הספר השונים .בנוסף יש את הספריה הכללית
שפתוחה כל יום מ 1:22-עד  0:22ו 04-שעות בתקופת המבחנים
 כל הקמפוס מרושת ב 0WIFI-במעונות אין ותיאלצו לקנות ראוטר או כבלאינטרנט
 מדשאות .כמו בהר הצופים – סתם .האוניברסיטה יושבת על אדמה שהייתהשייכת לשבט אינדיאנים (כן 0לא רק קק"ל עושים דברים כאלה) .לאור זאת
הטבע פשוט מתפרץ לתוך הקמפוס ולעתים התחושה היא שההליכה היא לא
בקמפוס אלא באמצע יער או פארק עירוני משובח במיוחד .בקיצור – יש הרבה
דשא 0טבע ופינות נחמדות לשבת בהם בימים היבשים.
אין המון יהודים בונקובר אבל חיי הקהילה די מפותחים:
 יש הלל בקמפוס שמארגנים המון פעילויות לסטודנטים 0כולל ארוחות שישימדי פעם 0ארוחות חג וגם סתם מהווים מקום מפגש לסטודנטים יהודים
בקמפוס .המבנה נמצא מול המבנה של אגודת הסטודנטים .יש ארוחה חמה
ברביעי (תאכלס האוכל לא משהו שם) 0אבל האווירה ממש נחמדה ולא כבדה
מידי.
 יש בית חב"ד – לא הלכתי יש מקום שנקרא הכולל ונמצא מרחק של  02-00דק' נסיעה מהקמפוס .הםעורכים ארוחות חינם בכל שישי אליהן מגיעים הרבה ישראלים לשעבר
בונקובר ובנוסף אירועים בחגים .מי שמנהל את המקום נקרא שמוליק והוא
אדם די חביב סה"כ.
 בגזרת הפייסבוק יש קבוצה בשם  :ISRAELIS IN VANCOUVERמדוברבקבוצת פייסבוק של ישראלים לשעבר שגרים בונקובר .הקבוצה מהווה
קהילה קטנה ודי תומכת לכל הישראלים שנמצאים באיזור ואם צריך משהו
אפשר לשאול בקבוצה ולרוב יענו מהר וביעילות.
 חשוב לציין שבונקובר אין שגרירות ישראלית אז מומלץ לא להסתמך על זה קרוב לקמפוס יש סופר מרקט בשם סופר-סטור ובו אפשר לקנות מוצריםמהארץ (עם יש לכן/ם קריז לבמבה פתאום) ואוכל כשר .לא בדקתי אז אין לי
מושג מה המחיר.
הקנדים הם אומה מקסימה ומאוד אוהבים לעזור ולסייע בכל מהש תצרכו .בכל
על פעם שהייתי צריך להתעסק עם שירות לקוחות או תשלומים כאלו ואחרים
האווירה תמיד הייתה נעימה ורגועה .תתחילו להתרגל להגיד  thank youלנהג
בירידה מהאוטובוס 0הם כולם עושים את זה!
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לבוש רשמי :לא נתקלתי במשהו מחייב שדורש לבוש רשמי 0אבל נתקלים מידי
פעם באירועים שכדאי ללכת ולהתלבש בהתאם.
חשוב במיוחד :תביאו מעיל גשם איכותי 0ונקובר גשומה במיוחד
אחת החוויות והתקופות הטובות שהיו לי 0עלה על כל הציפיות .שוב 0לדעתי יש
חשיבות רבה אם גרים בקמפוס (במיוחד ב )fairview-לעומת כל מקום אחר 0ממש
משפיע על החוויה.
מדובר בחוויה מצוינת למי שמחפשים הנאה ובילויים בעיר מדהימה ושונה משאר
מרכזי הערים הגדולות .האווירה של החבר'ה מהחילופים מכל העולם יוצאת דופן0
לצד אתגר אקדמי ושיפור חד של האנגלית .כמו כן זהו יעד מצוין לטיולים לנופים
עוצרי נשימה בקנדה ומערב ארה"ב .אם אתם לא מפחדים מקצת גשם וקור 0קפצו
על ההזדמנות הזו.

שם הסטודנט דן יורן 0dan@yuran.co.il 0סמסטר א' 0200
עומרי טנקמן .omri11588@gmail.com 0סמסטר א' 0204
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שלום 0אנחנו גל ודניה 0ובימים אלו סיימנו סמסטר בחו"ל בבית הספר למשפטים
אוסגוד הול של אוניברסיטת יורק שבטורנטו 0קנדה.
החודשים האחרונים היו חוויה מדהימה ומיוחדת 0אבל המסר העיקרי שהיינו
רוצות להעביר למי שקורא זה הוא סעו לחילופי סטודנטים! בכל מקום שהוא.
מדובר במסע שהוא פוקח עיניים בפן המקצועי ובפן האישי 0ואל תוותרו עליה.
הסיבות מאחורי הבחירה ללכת לאוסגוד היו שונות מאחת לשנייה.
דניה -כחובבת ערים גדולות 0מאוד רציתי ללמוד באחת כזו .במקביל 0היה לי חשוב
ללמוד בפקולטה בארץ דוברת אנגלית 0אבל לא רציתי את ארה"ב 0גם בגלל פערי
גילאים 0גם בגלל המחירים 0וגם בגלל שרציתי להגיע למקום אחר .הייתי בעבר
בקנדה 0ואהבתי מאוד את האנשים הנופים והאווירה הכללית.
במבט לאחור אני יכולה להגיד שהיתרונות הגדולים בלימודים באוסגוד הם
אקדמיים וחברתיים כאחד .בפן האקדמי 0מדובר בפקולטה השנייה הטובה ביותר
בקנדה למשפטים 0והיא מציעה מגוון קורסים מרתקים שמשלבים באופן מדהים
תיאוריה ופרקטיקה .אוסגוד היא לא המקום למי שמחפש סתם להעביר סמסטר
קליל 0כי הקורסים כן תובעניים 0אבל עדיין נשאר המון זמן להנות ולטייל באיזור.
(אנחנו למדנו יומיים בשבוע) החומר האנושי שנמצא בפקולטה הם חברה
איכותיים 0בטווח גילאים זהה לסטודנטים שלנו וזה חשוב .מעבר לכך 0לאוסגוד
יש תוכנית חילופים בינ"ל מאוד גדולה 0ככה שיש חבורה מגובשת של אנשים
מהחילופים (אנחנו היינו סביבות הארבעים) 0מה שמקל מאוד גם ביום יום כי
הרבה פעמים הקורסים משותפים ובפרט על מי שרוצה לטייל ולראות מקומות
במהלך הסמסטר.
מבחינת חסרונות 0הייתי אומרת שהמיקום של האוניברסיטה היה בעייתי עבורי0
כי היא נמצאת ממש בשולי טורנטו 0מרחק שעה נסיעה בתחבורה ציבורית
מהאיזור השווה של העיר שבו נמצאים כל מקומות הבילוי .אבל 0אם מאוד מפריע
לכם 0תמיד יש את האפשרות לבחור לגור בעיר עצמה .זה קצת כמו ההבדל בין
לגור בגבעה ללגור בעיר.
תוספת  :0204היי! אנחנו תמר ויובל 0וגם אנחנו מסיימים בימים אלה סמסטר
באוסגווד .הדברים שכתבו דניה וגל בשנה שעברה מעולים ועזרו לנו מאד 0נצרף
עוד כמה דברים מהחוויה האישית שלנו .מצטרפים למילים החמות על אוסגווד.
מדובר בפקולטה שנחשבת לטובה ביותר בקנדה (ככה אומרות השמועות ...וגרוניס
עשה פה את הדוקטורט שלו!) .מבחינת הקורסים -לא להיבהל 0חלק מהקורסים
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אכן קצת תובעניים אבל כולם פה ללא יוצא מן הכלל טיילו ונהנו 0גם אלה שלקחו
את הקורסים הקצת יותר תובעניים .בסופו של דבר אתם צריכים לקחת פה רק 2
קורסים (לא יכירו לכם ביותר מזה בארץ) וזה באמת משאיר הרבה זמן גם לדברים
אחרים .הקורסים שתקחו הם קורסים "קנדיים" לכל דבר 0כלומר אין מסגרת
מיוחדת לחבר'ה של החילופים 0אתם מצטרפים ישירות לתואר של הקנדים.
הייתרון בזה :אתם זוכים לחוות באופן ישיר איך זה לעשות פה תואר ואתם ממש
חלק מהדבר הזה 0אין "הנחות" וזו דווקא תחושה ממש טובה להרגיש חלק מזה.
החסרון :בעיני החסרון היחיד של הדבר הזה הוא חברתי .מאחר שרוב הכיתות הן
יחסית גדולות ומאחר ואין קורסים שהם רק לחילופים ואתם פשוט מצטרפים
לתואר הקנדי -יצירת הקשרים החברתיים פה עשויה להיות (אבל לא בהכרח) טיפ-
טיפה יותר מורכבת .סתם כי תדמיינו שמישהו חדש נכנס לכתה שלכם בנזיקין-
לא בהכרח תשימו לב שהוא שם .אז מאחר ואין מסגרת קבועה של קורסים לפגוש
את החבר'ה של החילופים יכול להיות שזה קצת אתגר מהבחינה הזו.
תוספת  :0200שלום 0אנחנו חן וידידיה 0וגם אנחנו מסיימים בחודש הבא את
החילופים בטורונטו .חשוב לנו להדגיש שהמרחק מהעיר הוא אכן שעה 0אבל
ההגעה לעיר היא לא סיפור מורכב ולמי שזה חשוב יוצאים מתי שרוצים לעיר.
מבחינת הקורסים והכרות עם אנשים 0שוב מאוד תלוי איזה קורסים תבחרו .אני
(חן) בחרתי שני קורסים מעשיים בהם הקשר עם התלמידים האחרים הרבה יותר
אינטנסיבי והעבודה היא בעיקר בזוגות אז מכירים הרבה יותר אנשים .חשוב לציין
שמבחינת הרמה האקדמית יש הבדל גדול מאוד בקורסים שעושים 0יש קורסים
שדורשים המון ויש קורסים קלים וחשוב לעשות איזון בניהם .בגלל שנעשו כל כך
הרבה תוספות בחוברת משנה שעברה 0אנחנו נוסיף דברים שלדעתנו מהותיים\לא
מדויקים .מוזמנים לפנות אלינו בשאלות במייל או בפייסבוק.
תאריכים
חשובים

תאריך פתיחה וסיום סמסטר -20/2 :פתיחת סמסטר; סיום הסמסטר תלוי במועד
הבחינה האחרונה שלכם 0אבל אצלנו השיעורים הסתיימו ב 000/20-כשהבחינה
האחרונה הייתה ב( 00/00-בדיוק חודשיים לפני תחילת הסמסטר בארץ)
אוריינטציה :יש אוריינטציה של שבוע לפני תחילת הלימודים .אמנם היא משולבת
עם החברה של שנה א שאתם לא הולכים ללמוד איתם 0אבל מדובר בהזדמנות
מעולה וחד פעמית לרכוש חברים קנדים 0בפרט אם בחרתם לגור בקמפוס כי רוב
הסטודנטים מאוסגוד שגרים פה הם החברה משנה א' .לא לפספס!
תקופת מבחנים 000/02-00/20 :כשסמינריונים לרוב מוגשים ב.00/20-
חגים ומועדים:
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לייבור דיי -יום שני הראשון של חודש ספטמבר -חשוב מאוד אם אתם מגיעים
לטורנטו רגע לפני תחילת הלימודים 0דעו שבלייבור דיי הכל סגור.
חג הודיה -יום שני הראשון של אוקטובר (יש פה דפוס)
 -02/20האלווין
 -00/0-0אחד הדברים היותר נפלאים שיש באוסגוד .reading week -מכירים את
השלב הזה באמצע הסמסטר 0שאתם לא ממש מאופסים על החומר? אז באוסגוד
החליטו לתת בדיוק באמצע הסמסטר שבוע מנוחה לסטודנטים 0להשלים חומר
שהפסידו 0או סתם לנוח ולטייל.
טיפים  :0204לגבי האוריינטציה -מדובר באוריינטציה של  02ימים שעולה בערך
 022דולר .היא די מושקעת 0לוקחים אתכם לכל מיני אירועים ויש נשף בסוף.
אנחנו נרשמנו 0שילמנו 0והלכנו רק ליום הראשון (מכל מיני סיבות) אבל בעיני
האוריינטציה לא הכרחית .היא מיועדת בעיקר בעיקר לשנה א' 0מחלקים את כולם
לארבעה "בתים" (כמו בהארי פוטר) ואלה הבתים שילוו את הסטודנטים לאורך
כל השנה והתואר .אנחנו היינו היחידים מהחילופים ב"בית" שלנו וקצת הרגשנו
שכל החברויות שנוצרו הן מאד מאד זמניות כי מדובר באנשים שלא נראה אותם
יותר בכלל 0אין לכם אף קורס משותף עם שנה א' 0ובתכלס זו הייתה תחושה קצת
מוזרה להיות חלק מאוריינטציה ששמה דגש על איך זה לעשות את כל התואר
באוסגווד כשאתם יודעים שאתם שם רק לסמסטר אחד .אז נכון שזו הזדמנות
טובה להכיר את האוני' ואת הפקולטה 0ונכון שאפשר להכיר אחלה אנשים קנדיים
וזה כן ממש נחמד -אבל זה לא מאסט .אם אתם במילא נמצאים בקנדה בזמן הזה-
תלכו .אם זה תקוע לכם להגיע שבוע מוקדם בגלל זה -לא חייבים.
תוספת  :0200אני (חן) מאמין ששבוע האוריינציה הוא מפתח להשתלבות חברתית
בפקולטה .אם זה משהו שחשוב לכם 0שבוע זה מגבש את כל האנשים מהחילופים
(רובם ככולם מגיעים לשבוע הזה) וגם עוזר להכיר חברים משנה א' שאין סיכוי
שתכירו בדרך אחרת כי הם לא בקורסים שלכם .השבוע לא עולה  $022אלא חצי
מכך .אני מאוד נהניתי וממליץ בחום.
מזג אוויר ובכן ...כל שנה מאוד ייחודית 0אבל בתכלס היה לנו מזל גדול כי התחיל להיות קר
רק בסוף אוקטובר .בגדול ספטמבר היה ממש קיצי .הלבוש הוא איפשהו בין
בעונה
סוודרים לגופיות (בימים נדירים 0אני מודה) .כן יש ימים כבר בספטמבר שלובשים
ג'קט או מעיל .אוקטובר סתווי ויש שלכת מדהימה .מעיל מהארץ מספיק מחמם
בשלב הזה .מפעם לפעם גשם.
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בנובמבר הטמפ' כבר צונחות 0לאיזור ה 2-0מעלות 0אבל אין מה להיבהל .בגלל
שהקנדים מורגלים במז"א 0בסופו של דבר קר רק בין מקום למקום 0והמעונות
והפקולטה ממש מחוממים .אני ממליצה לכם לרכוש מעיל ממולא בנוצות כמו
שיש לרוב הקנדים (באאוטלטים מדובר על השקעה של בין  02-12דולר) 0כובע טוב0
מגפי שלג וכפפות ואתם מסודרים.
בדצמבר כבר הרגשנו את הקור הקנדי המפורסם .שלג 0קרח שחור על הכבישים 0
וטמפ' של בין  2מעלות ל  .-00שוב 0בעזרת מעיל טוב ומגפיים טובים ולא מרגישים
את הקור ביום יום 0אבל קחו בחשבון שרוב הבילויים בשלב הזה הם בתוך מבנים.
טיפים מהשנה 0לא לפחד מהמזג אוויר!!! כמו שאמרו דניה וגל ,כל שנה היא
אחרת ,אבל באמת שהקנדים יודעים איך לחמם .זה נכון שיש ימים שנושרות
האוזניים מרוב קור ,אבל זה עדיין ממש בר
הסתגלות ,ועם ביגוד טוב זה ממש בסדר .מה שכן -שימו לב שאתם מתכננים את
הטיולים בתוך קנדה לאיזור ספטמבר-אוקטובר ,כי הקור אחר כך כן יכול
להקשות על טיולים של ממש
תוספת  05302בכללי ,ממליצים לתכנן את הטיולים ,בעיקר בקנדה ,בתחילת
התקופה .לנו היה מזג אוויר טוב מאוד עד אמצע נובמבר ,וחודש קר אחד ,אז
באמת שזה לא סיפור.

מסמכים
ואישורים

ויזה :אין צורך בויזה מראש 0למעט בכניסה לקנדה .תביאו אתכם מסמכים
המעידים על קבלתם לאוניברסיטה ואתם מסודרים.
אישור עבודה :כל עבודה מחוץ לקמפוס מחייבת הוצאת ויזת עבודה .בגדול מדובר
בהליך לא מאוד מורכב 0אבל אנחנו לא מאוד בקיאות בו.

קשיים
בקבלה

אין כל קשיים מצד האוניברסיטה 0וההפך הוא הנכון .נדרשנו למלא טופס קצר של
עמוד וזה הכל.

בריאות

תושבי אונטריו (הפרובינס שבו נמצאת טורונטו) זכאים לביטוח בריאות על חשבון
המדינה 0אבל אתם לא תושבים .לכן 0האוניברסיטה דורשת מכם לשלם כ 002דולר
קנדי על ביטוח בריאות .זה מבאס 0ולא מכסה הכל למשל טיפולי שיניים .אנחנו
היינו במקביל גם על ביטוח מטיילים מהארץ.
טיפים מהשנה :אנחנו לא היינו במקביל על ביטוח מהארץ ושילמנו את הביטוח
פה .חשוב לציין שהאוני' די רדפה אחרי מי שלא שילם פה 0עד רמה של איומים
שמי שלא ישלם זה ייחשב כאילו יש לו חוב למדינה והוא לא יוכל להכנס יותר
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לקנדה .בסופו של דבר אנשים שילמו .בתכלס -נראה לי שעדיף לא להסתכן ופשוט
לשלם .הפער בין מה שתשלמו להראל או לכללית הוא לא כזה גדול .מה שכן-
הביטוח לא חל בארה"ב 0אז מי שמתכנן טיולים לארה"ב צריך לרכוש ביטוח
מהארץ בנפרד .שימו לב שיש קטע כזה של הביטוח בארץ שאי אפשר לעשות אותו
שלא מהארץ 0כלומר שמענו שבעייתי להיות בקנדה ולעשות ביטוח לנסיעה לניו
יורק .אין לי מושג עד כמה זה נכון אבל תבררו את זה.

תוספת  :0200כן התשלום מעצבן 0אנחנו שילמנו 0אבל! חבר'ה מהחילופים
ממדינות אחרות השקיעו 0מילאו טופס ארוך של בקשה לוויתור על הביטוח
והצליחו לקבל את הכסף בחזרה .זה מה שהייתי עושה בדיעבד.
סידורי
מגורים

כמו שכתבתי 0אנחנו בחרנו לגור במעונות .יש מעונות מיוחדים לחברה שמעל גיל
 .00מדובר על מאין דירות יחיד 0די שוות 0שכוללות סלון-שהוא גם חדר שינה0
מטבח ושירותים ואמבטיה פרטיים .האמת שזה ממש נחמד 0כי הרבה חברה גרים
פה 0ובפועל נהנים מכל היתרונות של לגור לבד (שקט 0שלווה) 0אבל בלי החסרונות.
חשוב לציין שמתוך כ 42סטודנטים בחילופים של אוסגוד  20גרו במעונות בקמפוס.
כן תאלצו להוציא סכום כסף מסויים על קניית סכו"ם 0כלי מטבח ומצעים 0למרות
שבאוסגוד שומרים את העודפים של סטודנטים מחילופים משנים קודמות .הם
ניתנים על בסיס הגעה 0ככה ששווה להקדים ולחסוך לא מעט כסף .מאוד חשוב
לקנות קומקום לימי החורף הקרים.
המעונות נמצאים בשני סוגים של בניינים :יש את פסי 0שהחדרים שם יותר יפים0
וכוללים אפשרות לאינטרנט על-חוטי .מצד שני 0המחירים בהתאם והם משלמים
לדעתי כ 0222-דולר לחודש .מדובר ככל במגורים מבוקשים יותר באופן כללי
ובקרב תלמידי אוסגוד בפרט 0והם נתפסים יחסית מהר -כך שיש להגיש בקשה עם
הקבלה .הבניינים השניים הם  0assinaboin rdבהם אנחנו גרנו 0והם בנויים לגבוה.
שכר הדירה הוא  002דולר קנדי לחודש 0והוא כולל את כל החשבונות .בחדרים
האלו אין אפשרות לאינטרנט על חוטי 0אבל מתאפשר לכם לשם על אינטרנט קווי
ולקנות כבל ( 00דולר בחודש) /לקנות ראוטר /להיות ברי מזל כמו דניה ולהתחבר
לרשת הפרוצה של השכנים.
כן מתחשבים 0וממקמים את תלמידי אוסגוד באותם בניינים 0אבל יש הרבה
אנשים מהאוניברסיטה הכללית שיגרו איתכם בבניין.
מה שמוביל אותי לחיסרון המרכזי -המיקום .ראשית 0כמו שציינו 0האיזור של
יורק הוא פרוור קלאסי וככזה הוא די מת 0ויש צורך בנסיעה של שעה בתחבורה
ציבורית לעיר אם אתם רוצים לצאת .הרכבת האחרונה יוצאת ב 0:22בלילה0
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ואמנם תמיד יש אופציה למונית אבל היא כ 42-דולר לנסיעה .שנית 0למרות
שאוסגוד הוא בית ספר מדהים ושווה ומושקע ובררני 0יורק האוניברסיטה איננה
כזו 0והיא מקבלת פחות או יותר כל אחד .התוצאה היא שהאיזור הוא לא מאוד
בטוח 0ובפרט לנשים 0שכן בשנה שעברה אירעו כאן כמה מקרי תקיפה .ישנם
סידורים שנועדו להקל על חייכן למשל אפליקציה שמאפשרת לקרוא לעזרה או
שירות של מלווים ממקום למקום בלילה .בגדול לא מאוד סימפטי בשעות הלילה0
אבל (זה חשוב) המצב לא מאוד נורא בפועל 0ורוב התחושות של הפחד מקורן
בעיקר במה שאנשים מספרים.
אנחנו לא מאוד יודעות על מחירים במרכז העיר 0אבל מן הסתם הדירות יקרות
יותר .כמו כן 0הנסיעות לאוניברסיטה יכולות להיות מתישות ככל שהטמפרטורות
צונחות .מצד שני 0לגור בעיר זה להיות קרוב לכל מה שיש לטורונטו להציע-
פאבים 0מועדונים 0בתי קפה ואווירה מגניבה 0ואולי לחוות פחות את ההווי של
הפקולטה ויותר את ההווי של החיים בעיר הגדולה .בכל מקרה 0היינו ממליצות
או לגור במעונות 0או לגור במרכז העיר.
חברים שלנו מבר אילן שהיו אתנו בחילופים גרו בשכונה היהודית בשם תורנהיל0
וגם שילמו יותר מאיתנו 0וגם ממש היה קשה להם להגיע למרכז העיר ולצאת עם
כולם.

תוספת  :0200תגישו בקשה למגורים מוקדם 0ותגורו בדירות השוות של פסי .אני
לא רואה טעם לעשות את הנסיעות ממרכז העיר 0ובמילא כל החבר'ה מהחילופים
שתסתובבו איתם גרים במעונות 0שהם ברמה גבוהה מאוד 0גרים לבד 0שקט .כן
המיקום רחוק ממרכז העיר 0שעה נסיעה 0אבל זה לא נורא.
אוכל

אנחנו היינו מבשלות את רוב הארוחות .החדרים במעונות מצוידים בתנור 0מקרר
וכיריים .כן תדרשו להשיג או דרך הפקולטה שממחזרת את הפריטים של
סטודנטים משנים קודמות בחילופים או לקנות עצמאית כלי מטבח וסכו"ם 0אבל
זה די משתלם .לגבי המוצרים עצמם -יש רשת קנדית בשם סופר סטור 0שנמצאת
כ 0-דק' נסיעה מהאוניברסיטה ומאפשרת לקנות בהנחה של  %02לסטודנטים בכל
יום שלישי .יש גם מגרש מזון מהיר לבזבזנים 0ובאוסגוד עצמה יש קפיטריה ממש
טעימה .הבעיה היא המחירים שנעים בין  02-1דולר לארוחה קנויה.
האם יש מאכלים מיוחדים במדינה? סירופ מייפל!
האם יש דברים שקשה להשיג או יקר לקנות (מוצרי חלב 0ירקות 0בשר)? לא 0אנחנו
בארץ השפע 0יש אפילו פתיתים בסופר.
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הסופר סטור הוא ממש נהדר 0ולמי ששומר כשרות יש שם המון המון מוצרים
כשרים DOLLERAMA- .ליד הסופר סטור ובעוד מלא מקומות בעיר יש את
החנות הנפלאה הזו .הכל בדולר 0ובאמת יש שם המון המון דברים! כשתגיעו
המטבח שלכם יהיה ריק לגמרי ותצטרכו לאבזר אותו מאפס .אז במקום ללכת
לאיקאה 0לכו קודם כל לדולרמה .תתפלאו כמה דברים מצויינים תוכלו לקנות שם
בדולר (סכו"ם 0כוסות 0צלחות 0קערות -באמת הכל)
המלצות
לתקציב
כללי

-

•
•
•

-

-

התנהלות תקציבית :בכדי לשלם לאוניברסיטה חובה לפתוח חשבון בנק קנדי.
יש סניפי בנקים שונים ברחבי הקמפוס וזו פרוצדורה די פשוטה .אנחנו עוד לא
בטוחות איך סוגרים אותו.
הוצאות קבועות-
תחבורה ציבורית עולה כ 2-דולר לכל כיוון 0וניתן לשלם רק את המחיר
המדויק( .אין עודף) .אבל ברגע שעולים על אוטובוס 0אין צורך לשלם עוד על
רכבת 0או  0street cartככה שאתם מסודרים עד שתגיעו ליעד.
הקורסים דורשים שתקנו ספרי לימוד בעלות של מעל ל 022-דולר .שווה לפני
שמוציאים את הכסף לוודא שאין בספרייה.
פלאפון -אנחנו רצינו מאוד גם חבילת גלישה במיוחד בהתחלה כשהיינו תלויות
באינטרנט הקווי .ההמלצה הכי טובה היא לקנות כרטיס  0simאנחנו קנינו
בkoodo
מס :דעו לכם שיש מס ממש גבוה בטורונטו על כל קנייה שהיא ( 0)%02כך
שתמיד תבררו מה המחיר המלא .כמו כן 0במידה ומדובר בקניות ורכישות
גדולות 0מומלץ לערוך אותן בארה"ב ככל האפשר.
טיפים  :0204פתיחת חשבון בנק היא פעולה סופר פשוטה ואנחנו ממש
ממליצים לעשות אותה .זה לא חובה (יש דרכים אחרות לשלם) אבל ממש
מומלץ -למה? כי כל תשלום שתעשו כאן עם הכרטיס אשראי הבינ"ל שלכם
ילווה בעמלות מרגיזות ביותר .אם אתם פותחים פה חשבון בנק אתם יכולים
בבת אחת לעשות העברה בנקאית של סכום כסף גדול 0ואז לקבל כרטיס
 DEBITולעשות איתו את כל הקניות ללא עמלה לאורך כל התקופה .מה גם
שזה כמובן מאד מקל על תשלומים למעונות ולאינטרנט .לגבי ספרי לימוד -לא
לכל הקורסים צריך וגם לאלה שצריך לא כולם קנו 0אז אל תמהרו לקנות -חכו
לראות אם אתם באמת צריכים.

תוספת  :0200לפתוח חשבון בנק – מומלץ מאוד .בכללי 0ממליצים לאנשים לבוא
לפה עם תקציב מיוחד לטיולים 0דיי משעמם בטורונטו 0אבל הכל קרוב וטיסות
זולות (אתם רבע שעה מפירסון) .אני בעיקר טיילתי למלא מקומות ועל זה הלך לי
מרבית התקציב.
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בילויים

-

-

-

טיולים

-

-

-

מקומות בילויים מרכזים :אין סוף .יש בטורונטו שלל פאבים ומועדונים מכל
הסוגים .הרוב ממוקמים על  queen st.שבדאונטאון 0ובאזור ספדיינה
( .)spedainaתשאלו את הקנדים שלומדים אתכם 0אבל באמת שיש שם הכל
מהכל .לחובבי המוזיקה החיה -ממליצה על  .the rex, horseshoe tavernכמו
כן 0יש בפקולטה עצמה פאב שפתוח בימי רביעי ומוכר בירות ויין בזול 0ויש גם
פאב נחמד בקמפוס עצמו.
עוד דבר ממש נחמד -כל חמישי בערב כל הסטודנטים באוסגוד יוצאים ל pub
 nightבמקום אחר בעיר -לפעמים פאב 0לפעמים מועדון מחתרתי 0לפעמים
מסיבה יותר ברמה .זו אחלה הזדמנות להתאוורר ולהכיר אנשים מגניבים
שלומדים אתכם 0ומקומות חדשים ברחבי העיר.
מבחינת אוכל -מאוד מומלץ להסתובב בליטל איטלי 0בצ'יינה טאון ובאזור
קנזינגטון מרקט (מקום מעולה של טאקוס!)
בחלק מהמועדונים יש קוד לבוש 0אבל זה ידוע מראש.
kensington marke
tillery districtdis
מונטריאול -עיר מהממת שנמצאת במרחק  1שעות נסיעה באוטובוס .עלות של
כ 42-דולר לכיוון דרך חברת .מומלץ מאוד לבקר באוני' מקג'יל 0ובהר שלידה
שמאפשר תצפית מקסימה על העיר .חיי לילה מגניבים ממש .מומלץ לבקר
יחסית בהתחלה כי אח"כ הטמפרטורות צונחות( .כהמלצה כללית 0מומלץ
להספיק בהתחלה את רוב הטיולים 0גם כי אח"כ יש מבחנים אבל גם בגלל
הקור)
מפלי הניאגרה -ה-אטרקציה בטורנטו .שעתיים וחצי נסיעה .מומלץ לבקר
כשעוד יש שמש.
יש גם המון פארקים מסביב לטורנטו 0מומלץ לטייל בהם בחודש-חודש וחצי
הראשונים כי אח"כ כבר קר.
בלו מאונטין -אתר סקי לכל המעוניינים בסביבת טורונטו .ניתן להשכיר ציוד
במקום.
ניו יורק -מאוד קרובה 02 0שעות נסיעה באוטובוס ( 022דולר הלוך ושוב) .צריך
ויזה לארה"ב.
בוסטון -גם מאוד קרובה .אם לוקחים אוטובוס לבאפלו (שעתיים נסיעה) זה
מוזיל משמעותית את עלות הטיסה .לחלופין -הרבה מחברים ב"שבוע
הקריאה" את הטיול לבוסטון עם ניו יורק.
קובה -להבדיל מארה"ב 0ניתן להגיע לקובה דרך קנדה .אנחנו לא עשינו אבל
חברים שלנו מאוד נהנו ואמרו שהמחירים ברצפה 0אם מזמינים מספיק זמן
מראש.
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 אם יש לכם זמן ו(הרבה) כסף :ונקובר שבצד השני של המדינה 0וקלגרי.שמתאפיינות בנופים מעלפים 0ובאווירה מגניבה ממש .עלות הטיסה היא 122
דולר לכיוון.

קניות

עבודה
במדינת
היעד
תחבורה
ציבורית

תוספת  :0200אני הייתי עם רכב של המשפחה שלי מניו ג'רזי 0אז טיילתי המון .יש
פארקים מקסימים מסביב .חובה לסוע לקובה 0כרטיס ב $002למדינה מיוחדת
במינה .ממליץ גם לסוע לשיקגו יש אוטובוס ישיר 0כמובן לפני שמתקרר .טיסות
למיאמי מאוד זולות מבפאלו $002 0הלוך חזור 0גם כן מומלץ מאוד 0ידידיה נסע
לשם המון.
מרכזי קניות גדולים בעיר?:
  -Eaton centerמרכז קניות ענקי 0שהופך בחורף הקר למקום הבילוי המרכזי.יש שם הכל הכל .כולל רשתות שאין בארץ .רחבת החלקה על הקרח בקרבת
מקום 0ו spring sushiשמגישה סושי של אכול כפי יכולתך ב 02-דולר 0ועוד
שלל מנות זולות וטעימות .מומלצת חנות עם המון מזכרות קנדיות (סירופ
מייפל) לקנות למשפחה והחברים בארץ.
  -Yorkdaleמרכז קרוב יותר לקמפוס (כ 02-דק) .גם מכיל את כל הרשתותוהמותגים.
 קנסינגטון מרקט -שלל חנויות יד שנייה.  -Vaughn Millsמרכז קניות ענק  02דקות מהמגורים.האם צריך אישור עבודה? כן.
האם ניתן לעבוד ללא אישור? רק בתוך הקמפוס 0אבל מאוד קשה להשיג פה
עבודה.
קצת מסורבלת .כדי להגיע מהעיר לקמפוס צריך לקחת אוטובוס (קו  001על כל
גרסאות האקספרס שלו) 0ומשם לתחנת  downs viewששם לוקחים את הרכבת
התחתית .הרכבת האחרונה בלילה יוצאת מהעיר ב 00:22ולא כדאי לכם לפספס
אותה .היא מגיעה לתחנה בשעות שעובד הקו הפרברי  0021ובלילה לוקח לו נצח
להגיע בחזרה .לפחות הוא מחומם .אפשרות אחרת היא לקחת מונית 0אבל זו
הוצאה של כ 42-דולר.
תוספת  :0200כשיוצאים הרבה אנשים 0הכי נח לרדת עם אובר 0מחיר סביר
ומתחלק בין כולם .הברים בטורונטו במילא נסגרים בשתיים 0ככה שרכבת אחרונה
ב 0:22זה לא כזה ביג דיל .בכלל אנחנו מרגישים שהחבר'ה משנים קודמות קצת
הגזימו עם הסרבול 0המצב לא כל כך נורא וזה לא סיפור גדול לרדת לעיר.

אווירה
בעיר
(מקומות

מקומות מיוחדים בעיר שכדאי לבקר בהם:
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מיוחדים • ,שוק קנזינגטון (בקיץ יש בו יריד אומנים כל יום ראשון .עוד המלצה קולינרית-
פשיעה)
)wanda's pie
• הגלריה לאומנות של אונטריו (שווה לבדוק כי יש הנחות סטודנט בחלק
מהימים בשבוע)
• משחק הוקי /ספורט כלשהו
• משחק פוטבול של ה  York lionsכי אתם לא באמת תרגישו בצפון אמריקה
עד שראיתם את שחקני הפוטבול והמעודדות.
•  -UFTאוניברסיטת טורונטו שהיא ממש יפה וטירתית אם תרצו שינוי
מהקמפוס האפרורי משהו ביורק (למרות שהפקולטה באוסגוד מהממת!) .למי
שרוצה ללמוד במקום קצת שונה 0הספרייה שלהם פתוחה והרבה חברה היו
נוסעים לשם בתקופת הבחינות.
•  -Toronto's islandאיים מחוץ לטורונטו 0שמשקיפים על העיר ומאפשרים
תצפית מהממת .מומלץ לבקר כשיש עוד שמש 0ולא לחכות לחורף.
•  -CN Towerהבניין הכי גבוה בטורונטו 0יש העולים עליו ונהנים מתצפית על
העיר .אנחנו לא עשינו את זה 0סתם כי זה קצת יקר.
•  -Old Osgoodeהפקולטה הישנה למשפטים 0שכיום משמשת כבית המשפט
המחוזי של אונטריו .מבנה ישן ומקסים.
• מצעד חג המולד -נערך בתחילת דצמבר .איילים 0וגרביים אדומות והרבה
סנטה ברחובות.
•  bata shoe museum-מוזיאון נעליים מקסים בדאונטאון 0זה נשמע מוזר אבל
זה מוזיאון מתוק לאללה ודי מעניין 0והכניסה אליו ממש זולה.
ככל שמדובר בקורסים תיאורטיים 0אנחנו ניסינו שלא לקחת קורסים מקיפים כמו
המלצות
לקורסים דיני תאגידים או משפט מנהלי 0אלא קורסים של נושאים נקודתיים שבעקיפין
ספציפיים סוקרים המון תחומי משפט קשורים .אלו הקורסים שאנחנו לקחנו:
שנלקחו
דיני איכות הסביבה
• סטפן ווד
• פעמיים בשבוע
• הקורס עוסק בדיני איכות הסביבה הקנדים ומאפשר נגיעה גם בדיני
נזיקין 0במשפט המנהלי הקנדי ובסוגיות והליכים ייחודיים אחרים .הקורס
עצמו לא קל 0שכן הרבה מהטרמינולוגיה היא מדעית או נשענת על ידע
קודם במשפט קנדי .יש שהתלוננו גם על הדינמיות של המרצה .לדעתנו הוא
מרצה מקסים 0מקצועי ומעניין .החומר מרתק 0ודי דומה למשפט הישראלי
בהרבה בחינות( .החלק בנזיקין כאילו נלקח מקורס של גוטל) .הוא עושה
שימוש רב במצגות מפורטות שעולות לאתר הקורס ומאוד שימושיות
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•
•

•
•
•

•

•
•

בבחינה 0במצגות 0ובמתודות הוראה שונות ומגוונות .כמו כן 0במהלך
הקורס היו שתי הרצאות אורח מעולות 0אחת מפי עו"דים סביבתיים.
נדרש לקנות את ספר הקורס בעלות של  002דולר .אנחנו פשוט היינו
לוקחים מהספרייה בהשאלה וכיוון שהיינו היחידים שעשו את זה 0לא
הייתה לנו בעיה עם זמינות עותקים.
 %22מהציון בקורס מורכב מעבודה בקבוצות .אתם יכולים לבחור או
להגיש "הערכה סביבתית" על מדיניות מסויימת שיש לה השלכה על
הסביבה למרכז לאיכות הסביבה באונטריו (ובאמת מגישים את זה)
שאורכה  04עמ'; לעבוד על משפט מדומה לגבי אחד מהתיקים שלומדים
במהלך הקורס 0בצוות של ארבעה 0במסגרתו בסוף הקורס מציגים בפני
הכיתה והמרצה שמגלם את השופט; לבחור מבין ארבעה "תדרוכי לקוח"
מדומים 0ולהכין פרזנטציה שאותה תציגו בפני הכיתה כאילו נשכרתם ע"י
לקוח להציג לו חוו"ד בסוגיה משפטית כזו או אחרת .אנחנו מאוד
ממליצות על ההתנסויות המעשיות 0גם כי הן יחסית מובנות יותר 0וגם כי
זו הזדמנות מעולה לתרגל עמידה מול קהל 0ואת האנגלית .המבחן הוא
בחומר פתוח 0%02 0כולל פרק זמן של קריאה 0ומורכב מקייס ומשאלות
בקיאות.
זכויות יוצרים-
מרצה :קריגס קרייג (לא טעות כתיב)
פעמיים בשבוע
הקורס משלב בחינה תיאורטית של הרציונלים מאחורי דיני זכויות יוצרים
הקנדי .המרצה מעולה (!) 0ומלאת הומור .השיעורים בדר"כ במתכונת שבה
סוקרים את התיקים הרלוונטים שהיה לקרוא לשיעור 0ודנים קצת
ברציונלים תיאורטיים שמאחוריהם .עושה שימוש נרחב בסרטוני יו טיוב0
במוזיקה 0ובקליפים מתוך מסע בין כוכבים .היא אירית 0ויש שהתלוננו על
המבטא 0אבל היא ממש חוזרת על עצמה המון פעמים 0ואחת המרצות הכי
מעולות שהיו לי בתואר.
מבחן :מבחן של  %022מהציון 0עם אפשרות להגיש עבודה שתהווה %22
מהציון .המבחן בחומר פתוח ואינו קל 0וכולל קייס ארוך מאוד של כשלושה
עמודים 0ועוד חמש שאלות מדיניות .יחד עם זאת 0מפרסמת באתר הקורס
מבחנים משנים קודמות עם תשובות מפורטות מאוד 0ונוטה לשאול שאלות
שחוזרות על עצמם .כמו כן 0היא באמת מאוד נחמדה ונדיר שמכשילה.
דיני פליטים
מרצה :שון ראג'.
פעמיים בשבוע
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• הקורס עוסק בדיני הפליטים הקנדיים .מדובר בקורס לחובבי חוקה0
מנה"צ ומשב"ל אבל לא רק .הקורס מעניין ממש 0וחושף אתכם למורכבות
והקשיים שמאפיינים את דיני הפליטים בקנדה ובעולם .הרבה מהשיעורים
הם במתכונת של דיון 0וכיוון שמדובר בכיתה קטנה שלרוב מורכבת מאוד
סטודנטים בחילופים האווירה מאוד נעימה .אבל 0מדובר בקורס מאוד
תובעני מבחינת הדרישות שלו 0וצריך לקחת את זה בחשבון .הקורס כלל
הרצאת אורח 0ושני סיורים אופציונליים לכיתה לביהמ"ש לערעורים
במטרה לצפות בערעור של אחד התיקים שקראנו בשיעור.
• אין דרישה לקנות ספר 0המרצה מעלה לאתר הקורס קבצי קריאה של פסקי
הדין.
• הערכה:
 %12 oבחינה בספרים פתוחים
 %00 oעבודה בקבוצות שמגישים באמצע הסמסטר 0של סקירת
החלטה חדשה של ביהמ"ש הפדרליים מהשנה האחרונה לגבי דיני
פליטים.
 :on call -%02 oהכיתה מחולקת לפי סדר אלפביתי 0וכל שיעור חברי
אחת הקבוצות נמצאים בכוננות שמה יאלצו להציג את אחד מפסקי
הדין .בדיעבד 0כל עוד אתם שם ואתם יודעים את העובדות זה
מספיק 0אבל כל סטודנט נמצא בפאנל כזה כחמש פעמים במהלך
הסמסטר.
 :reflections -%02 oמגישים שתי עבודות של בין  022-422מילה על
אחד מפסקי הדין שהיה לקרוא לשיעור 0שאמורות לכלול הגיגים
ומחשבות שעלו בכם בעקבותיו .אי אפשר לשלוח reflection
בשיעור שבו אתם בפאנל.
בנוסף 0אנחנו ממליצות בחום להשתתף באחד מהקורסים המעשיים הרבים
שאוסגוד מציעה:
 -Trial advocacyה-קורס הכי שווה באוסגוד 0והכי מבוקש .מדובר בסדנת
ליטיגציה שמועברת ע"י עורכי דין קנדיים 0במסגרתה מתרגלים חקירה נגדית0
עבודה עם מושבעים והתמודדות עם משפט .המבחן המסכם נערך בבית המשפט
המחוזי והוא משפט מדומה של שלוש שעות 0עם שופט אמיתי ומושבעים
אמיתיים .כל עד מדומה (למשל בלש) מגולם ע"י נושא התפקיד במציאות .העבודה
היא בקבוצות במהלך הסמסטר 0ובליווי צמוד מטעם עורכי הדין 0ולמרות ששמענו
שהקורס תובעני הוא לגמרי שווה את זה.
 –Lawyer as negotiatorהאח הקטן של הקורס הקודם .סדנת ניהול מו"מ0
שכוללת סימולציות מעשיות 0המון דגש על פרקטיקה וממה ששמענו הייתה
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מרתקת .המבחן המסכם הוא מו"מ בצוות של שניים למול צוות אחר מהקורס0
בקייס שניתן לכם מראש.
 -Dispute settlementיישוב סכסוכים בינ"ל .מרצה מעולה 0מיועד לחובבי
המשב"ל.
 -Great case lawקורס קליל שסוקר את התיקים הגדולים במשפט הקנדי .אנחנו
לא ערבות למידת הקושי או לדרישות שהוא כולל 0אבל המרצה אמור להיות די
מגניב.
יש גם סדנא מעשית בגישור שאמורה להיות ממש מיוחדת 0ושהמבחן המסכם שלה
הוא גישור אמיתי בבית משפט לתביעות קטנות.
טיפים  :0204קחו את הקורסים המעשיים של אוסגווד שתוארו למעלה!!!!!!!!
אנחנו קראנו את הפסקה הזו בדיוק לפני שנה ואמרנו לעצמנו "אמאלה 0אין מצב
שאנחנו עושים קורס מעשי ונבחנים בפני שופטים אמיתיים בסוף הסמסטר שלנו"
בדיעבד -טעות טעות טעות!!! באופן כללי -אל תעריכו את האנגלית שלכם באופן
נוקשה מדי .אני פחדתי שאני לא אצליח להוציא מילה מהפה 0ובדיעבד אני כל כך
מתחרטת שלא לקחתי קורסים מסוימים רק בגלל הפחד הזה 0כי באמת שלא
הייתה לו סיבה .הקורסים המעשיים מעולים 0מעניינים 0והמון חבר'ה מהחילופים
עם אנגלית שבורה לוקחים אותם .שנינו מאד מאד מתחרטים שלא לקחנו אותם
ולכן אנחנו ממש מפצירים בכם להירשם אליהם מראש -כי הם כל כך פופולאריים
שאין סיכוי שתצליחו להכנס אליהם בהמשך .קורסים נוספים שלקחנו ואהבנו* :
דיני משפחה -אני לקחתי דיני משפחה בארץ ומאד אהבתי 0אז חשבתי שיהיה
מגניב ללמוד את זה גם כאן .באופן כללי יש משהו ממש נחמד בללמוד כאן קורס
שכבר למדתם בארץ כי זה נותן אחלה פרספקטיבה על התחום .המרצה הייתה
פרופ' קירסטיד 0והיא העבירה את הקורס בצורה קלילה ומעניינת .בעיניי שווה* .
דיני ראיות עם פרופ' ברגר -למי שאוהב ראיות 0אומרים שהקורס מצויין (לא
לקחנו) והרשימת המתנה אליו מאוד ארוכה אז שווה לנסות מראש .מה גם
שהמרצה חתיך ושם שירים של האייטיז לפני כל שיעור * .דיני הגירה -פרופ'
אוקפור -ההגירה היא אחד הנושאים הכי מרכזיים בקנדה מאחר ויש פה עשרות
אלפי מהגרים כל שנה .אמנם מדובר בקורס יחסית "נישתי" שלא מאד רלוונטי
בארץ אבל מדובר בהצצה מעניינת לאחת התופעות הכי נפוצות כאן .המבחן לא
היה קשה והמרצה ממש נחמד * .סמינריונים -אנחנו לא לקחנו 0אבל בכל זאת
חשוב לי להגיד מילה על זה .המון חילופניקים עשו כאן סמינריונים .יש פה
סמינריונים ממש ממש ממש מעניינים 0ואפילו שלא יכירו לכם בהם בארץ -אני לא
הייתי פוסלת את האפשרות .מדובר בנושאים מעניינים 0כיתות קטנות 0והזדמנות
מדהימה לעבוד על הכתיבה שלכם באנגלית .כן מדובר לרוב גם בקורס שדורש די
הרבה השקעה (בעיקר קריאה שוטפת של החומרים ונוכחות) אבל שוב -המון
חילופניקים עשו את זה ועדיין טיילו ונהנו 0ככה שאם ראיתם משהו שמעניין
אתכם -שווה לנסות * .עצה כללית -יש לאוסגווד אתר שיש בו סיכומים של
קורסים משנים קודמות .לדעתי כדאי מאד לבחור קורסים שיש להם סיכומים
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משנים קודמות 0אחרת לקראת המבחן די קשה להתאפס על החומר (והקנדים פה
לא מחלקים סיכומים בחופשיות).
תוספת  – 0200לקחתי שני קורסים מעשיים 0משא ומתן ו0Trial Advocacy
הקורסים הכי טובים באוניברסיטה פה ללא ספק 0והכי נפלא שאין מבחן כתוב
בסוף התקופה .קחו בחשבון שמדובר בנוכחות חובה.
בכללי 0אין כזה דבר להיכשל באונ' הזו ולכן אין מה לדאוג יותר מידי מהקורסים.
ממליץ ללכת על מבחנים כדי לא לשבת לכתוב עבודות פה במהלך הסמסטר ולטייל
בזמן הזה.
הייתי ממליץ לבנות מערכת שתהיה נוחה מבחינת ימים 0ולרכז ככל שניתן את
הקורסים 0רובם ניתנים בשני-רביעי או שלישי-חמישי .אני למדתי רק את שלישי-
חמישי וזה יצר לי סופ"ש של  4ימים – נפלא.
ראיות  -דיני ראיות היה קורס קשה 0המון חומר ומרצה שמדברת מהר (פרופ'
דופרמונט) .בגלל שרק צריך לעבור 0ויש מבחן עם חומר פתוח 0מאמין שיהיה בסדר.
משפט פלילי בינ"ל – קורס טוב 0קצת חופר 0יש  %02השתתפות בכיתה 0אבל שוב
עם מבחן חומר פתוח  0%02הבטיחה לא להכשיל אף אחד.
מבנה
הסמסטר
ואופי
הלימודים

להרבה מהנקודות התייחסנו במקומות אחרים 0אבל הסטודנטים הזרים לומדים
עם הסטודנטים הקנדים של שנה שנייה ושלישית .זה קצת בעייתי 0כי הם כבר
מגובשים בינם לבין עצמם 0אבל ברגע שניגשים אליהם הם ממש נחמדים.
חשוב להבין שאוסגוד הוא שם דבר בקנדה 0והלימודים ברמה גבוהה מאוד 0ולכן
היא לא מומלצת למי שמחפש רק להעביר סמסטר קליל בחו"ל.
כמו כן 0בתור סטודנטים בחילופים אתם זכאים לגישה לאתר עם סיכומי שיעור
מכל הקורסים משנים קודמות מה שמציל חיים במהלך הבחינות .עוד מאפיין
ייחודי הוא שכל השיעורים מוקלטים אבל הגישה להקלטות מוגבלת ותלויה
במרצה .דניה ממליצה בחום להקליט בעצמכם את השיעורים (אחרי ששאלתם את
המרצה) 0בפרט בתחילת הסמסטר כשהשפה עדיין לא זורמת.
מבחינת אווירה 0יש המון אירועים חברתיים בתוך אוסגוד ( (pub nightsולקראת
סוף הסמסטר כבר מכירים לא מעט אנשים.
תוספת  :0200חשוב לציין שאופי הלימודים מאוד תלוי בקורסים שלוקחים0
בדומה לאונ' העברית .יש קורסים שדורשים לעשות פרזנטציה ולהגיש עבודה של
 00222מילים בסוף הסמסטר .מנגד 0יש קורסים שיש בהם מבחן  %022עם חומר
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פתוח .חשוב לבחור את הקורסים שמתאימים לכם ולמה שאתם מחפשים
בסמסטר 0אני חיפשתי יותר לטייל ולכן לקחתי קורסים של מבחנים בסוף
הסמסטר וזה עשה את התקופה פה הרבה יותר קלה.
מתקני
הקמפוס

קהילה
יהודית

חדר כושר -חדר הכושר הוא חינמי (!) למי שלא מעוניין להשתמש במתקנים אלא
רק באולמות הספורט .במידה ואתם רוצים 0מנוי לחדר כושר עצמו לסמסטר עולה
 00דולר 0וכולל אפשרות שימוש במתקנים ובבריכה .יש חוגים 0ועליהם משלמים
בנפרד .כמו כן 0בכל יום שני יש יוגה חינמית בפקולטה למשפטים.
ספריה -האם היא נגישה? נוח ללמוד בה? יש שתי ספריות 0אחת של הפקולטה
שהיא ממש יפה ושקטה 0פתוחה כל יום משמונה בבוקר עד  02בלילה ( 00בתקופת
בחינות).
האם יש  Wifiבכל הקמפוס? יש בקמפוס 0לא במעונות (ראו התייחסות קודמת)
הקהילה היהודית והישראלית בטורונטו מאוד גדולה וענפה .להרבה מכם יהיו כאן
קרובים או משפחה .בקמפוס עצמו יש בית קפה כשר לכל המעוניינים .יש סניף של
הלל 0ובית חב"ד בקרבת מקום שכן הקמפוס קרוב לשכונה היהודית .גם בתוך
אוסגוד 0יש אגודה לסטודנטים יהודים 0שמארגנים הדלקת נרות בחנוכה 0והזמינו
אותנו לארוחות שישי רבות.
היה איתנו בחילופים בחור דתי מבר אילן שהיה מאוד חזק בקהילה היהודית0
ככה שאנחנו מניחות שזה באמת תלוי בכם 0אבל כל שומרי הכשרות ימצאו פה
בקלות את האוכל והמסגרת שהם צריכים.
תוספת  :0200מבחינת כשרות אפשר למצוא כמעט בכל הסופר מרקטים אזור
כשר .מי שמעוניין להשתלב יותר בקהילה היהודית 0יש קהילה גדולה מאוד לא
רחוק מהאוניברסיטה ב .Thorn Hillהחבר'ה של בר אילן גרו שם השנה והיו מאוד
מרוצים.

הקנדים הם אומה מקסימה ומאוד אוהבים לעזור ולסייע בכל מה שתצרכו .בכל
הערות
כלליות על פעם שהייתי צריכה להתעסק עם שירות לקוחות או תשלומים כאלו ואחרים
האווירה תמיד הייתה נעימה ורגועה.
התרבות
והמקום
ציוד
ומסמכים
מיוחדים
שמומלץ
לקחת

בתחילת הסמסטר יש "גאלת דיקאן" וארוחה לסטודנטים מהחילופים שמחייבים
לבוש רשמי אבל שום דבר מעבר .אולי בקורסים מעשיים מסוימים נהוג להתלבש
מעונב כשמופיעים בפני הכיתה.
תוספת  :0200אני לקחתי שני קורסים מעשיים שדרשו לבוש רשמי במופעים בסוף
הסמסטר 0אז או להביא או לקנות חליפה לגברים זה חובה .ממליץ לדאוג לויזה
תייר לארה"ב כדי לטייל.
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סיכום

חוויה מעולה לאנשים שמחפשים אתגר אקדמי ורוצים לשפר את האנגלית0
שאוהבים אווירה חברתית מגוונת ומעניינת 0שרוצים מקום שנוח לטייל ממנו
לגיחות לארה"ב ומרכז אמריקה 0ושלא מפחדים מקצת שלג.
תוספת  :0200מי שמעוניין להגיע לפה ולהפיק את המקסימום – להקצות תקציב
לטיולים.

שם
הסטודנט

דניה אמיר 0danyazor@hotmail.com 0סמסטר א 0202
תמר ליפשיץ  tamarlif22@gmail.com,סמסטר א 0204
חן פדר feder7@gmail.com 0סמסטר א 0200
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University of Georgetown, US
אוניברסיטת ג'ורג'טאון .חשוב לשים לב שהקמפוס של הפקולטה למשפטים הוא
כללי
לא בקמפוס המרכזי שממוקם בשכונת ג'ורג'טאון אלא נמצא בדאונטאון של העיר
בקרבת  .union stationאוניברסיטה ברמה מאוד גבוהה 0ממש ממש מומלץ.
רוב הקורסים שלכם יהיו עם תלמידי  LLMמרחבי העולם 0כך שאל תצפו לבונדינג
מטורף עם אמריקאים דרך השיעורים.
המחייה עצמה דיי יקרה.
לימודים מתחילים ב 20באוגוסט .מבחנים נגמרים בערך ב 00בדצמבר (תלוי
תאריכים
בעבודות ומבחנים של כל תלמיד 0הלימודים עצמם נגמרים בתחילת דצמבר).
חשובים
חופשים בחגים האזרחיים האמריקאים :לייבור דיי 0קולומבוס דיי 0ו-
 .THNAKSGIVINGהאמריקאים מצמידים את החגים לסופ"ש -כך שניתן לנצל
לגיחות קצרות.
אוויר סתיו קלאסי .מזג אוויר שעובר מחם ולח (תחשבו תל אביב באוגוסט) עד ליחסית
מזג
קר וגשום בסוף .אבל ממש לא נורא יחסית לארה"ב ופחות חורפי מירושלים בעונה
בעונה
הזאת.
קיים טופס רפואי שעליכם למלא -תלוי בגיל הסטודנט (מתחת ל )01-ובארצות
מסמכים
בהם ביקר ומשך הביקור (ארצות עולם שלישי 0מעל שלושה שבועות) תצטרכו
ואישורים
להתחסן /להביא הוכחה שהתחסנתם .מדובר בחיסונים הנפוצים שכנראה
קיבלתם לצורך הטיול גם כך .כמו כן אם תעמדו בתנאי מסוים תצטרכו לעבור
בדיקת שחפת.
טופס נוסף שיהיה עליכם לספק הינו מקור מימון לצורך הנסיעה .חשבון בנק או
תכנית חיסכון (בם דיי גמישים בנושא) .אצלנו מדובר היה ב.$020222-
אין צורך במבחן ( )!( tofelבינתיים) .למי שנדרש לוויזת סטודנט 0המזכירה
קשיים
האחראית על תכנית החילופים בג'ורג'טאון ערכה ראיון סקייפ בכדי לוודא רמת
בקבלה
האנגלית .לא מכשיל בכלל -ממש סמול טוק .אורכו אינו אחיד :לאחד ארך  02דק'
ולשני חצי שעה.
בריאות

סידורי
מגורים

מכריחים לשלם על ביטוח בריאות של האוניברסיטה בכ 022דולר .זה תקף רק
לתקופת הלימודים אז צריך ביטוח לפני ואחרי.
אם במקרה חולים שירותי הבריאות ממש מעולים .לג'ורג'טאון יש בית ספר
לרפואה ובית חולים ולכן אפשר לקבל תור אצל כל רופא שרוצים ביחסית קלות
והתהליך מאוד נחמד ומסודר.
יש פה מעונות אבל אין ממש סיכוי לקבל אותם כתלמיד חילופים .יכול להיות
שבנסיבות חריגות אם עובדים על זה אז אפשר לקבל (אבל יכול להיות שזה יקר
כמו דירה).
תצטרכו למצוא דירה בעצמכם 0אפשרות לא רעה הינה דרך פורום של יהודים
באזור . / http://www.gatherthejews.com/bulletin-board/bulletin-board
אם אתם דתיים מומלץ לנסות דרך האתר של בית הכנסת האורתודוכסי
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.ISRAEL KESHER
וכמובן דרך קרייגסליסט.
תתכוננו להוציא על דירת שותפים בחודש בין ( +$0022-$0022ניתן למצוא גם
בפחות -תלוי בשכונה).
אוכל

יש באוניברסיטה סושי 0גריל subway 0ו .Starbucksוכן סנדביצ'ים כשרים
(ומטבח כשר לחימום האוכל).

לא זול בכלל .תתכוננו להוציא והרבה .מאידך ניתן וכדאי להתנהל בצורה חכמה.
המלצות
לתקציב כללי תקציב באופן כללי לתקופה יצא לי פי  0.0מאשר תקופה מקבילה בישראל (כולל
הכל -מגורים  0תחבורה 0אוכל וכדומה) .ה $020222-שהם דורשים במסמך הינם
קנה מידה אמין.
וושינגטון מחולקת לאזורי בילוי שונים שפזורים בעיר .ברגע שמכירים אותם זה
בילויים
ממש כיף כי יש גיוון .יש פה סצנת " "happy hourגדולה (ברים עמוסים בין השעות
 1-0כמעט כל יום בגלל שהאלכוהול יותר זול 0ובכלל כבילוי של אחרי יום העבודה).
יש בעיר עשרות מוזיאונים בחינם ואנדרטאות יפות.
טיולים

 .קניות

עבודה
במדינת היעד
תחבורה
ציבורית
אווירה בעיר
המלצות
לקורסים

וושינגטון מרחק אוטובוס ורכבת  4שעות מניו יורק (רכבת מומלץ להזמין כמה
שיותר זמן מראש -המחירים עולים ככל שמתקרבים -ומדיניות הביטול ממש
מאפשרת לקבל החזר כספי מלא או וואוצ'ר במידה וביטלתם ביומיים האחרונים)
 .מסביב לעיר יש פארקים ממש יפים בסתיו בגלל השלכת .זול יחסית לשכור אוטו
וזה מאוד מומלץ.
בתור סטודנטים אתם זכאים ל AMAZON PRIMEבחינם למשך שישה חודשים.
משמע 0משלוחים מהירים בחינם ולפעמים קצת הנחות .ניתן לקנות כמעט הכל.
כל הרשתות הגדולות מאפשרות משלוחים והחלפות לרוב בחינם 0מאוד נוח.
יש מס קנייה בוושינגטון .מה שמעצבן לגביו שהוא מחושב רק בקופה עצמה.
בעייתית דרך ויזת סטודנט  .J1בעיקר דרך הקמפוס אבל לא ממליץ לבנות על זה.
חשוב לגור קרוב לתחנת מטרו ואם אפשר אז ליד תחנה של ה red lineכי
האוניברסיטה ממוקמת ליד תחנת המטרו  .judiciary squareהמטרו בעיר קצת
יקר אבל עובר בתדירות מאוד גבוה ומגיע נורא מהר ליעד .יש גם הרבה אוטובוסים
בעיר אבל אפשר להיתקע עליהם שעות.
מאוד רגועה יחסית למנהטן .עם זאת עדיין עיר גדולה 0ואישית נהניתי בה יותר.
למי שמחפש קורסים קצת יותר קלילים ו/או קורסים שמותאמים יותר לתלמידים
מחו"ל יש את הקורס  introduction to the US legal systemו introduction to
 .constitutional lawאלה קורסים שפתוחים רק לסטודנטים מחו"ל שעושים
 LLMולכן ההנחה היא שאתם לא יודעים משפט אמריקאי .עם זאת 0הקורס על
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ספציפיים
שנלקחו

מערכת המשפט האמריקאית יכול להרגיש קצת כמו בזבוז זמן .זה טוב כדי לאזן
את העומס אם הקורסים האחרים שתיקחו קשים.
עוד קורס מומלץ הוא ( securities regulationניירות ערך) .זה הקורס ששווה 0
נ"ז ולא  2נ"ז וכתוב בתיאור שלו שהוא מותאם לתלמידים מחו"ל שאין להם רקע.
לימדו אותו השנה  Gomezו  .summerהם מרצים ממש נחמדים ומלמדים את
השיעור בכיף.
קורב נוסף הינו  DRAFTING CONTRACTSעם פרופ' הופמן .קורס דיי קליל
עם משימות לבית ומאוד פרקטי שהציון עליו הוא עובר /נכשל 0וכולם עוברים.
קורס מו"מ שמאוד נהניתי ממנו הינו  International Negotiation Seminarעם
פרופ'  BLIECHERופרופ'  .GREENBERGהקורס דורש המון השקעה במהלך
הסמסטר והציון מבוסס על המשאים ומתנים במהלכו 0דבר המפנה את תקופת
המבחנים.

מבנה
הסמסטר
ואופי
הלימודים

מתקני
הקמפוס
קהילה
יהודית

הערות
כלליות
התרבות
והמקום

בתוך ה student portal-ניתן למצוא  0course evaluationsמה שיאפשר לכם לקבל
מושג מסוים לגבי הקורס.
(הדברים נכתבו לפני מבחנים ולכן יכול להיות שבעוד חודש אני אשנה את דעתי 
)
דיי דומה למה שאתם רגילים אליו .רוב הקורסים הם פעם בשבוע .יש קורסים של
נ"ז אחד שמתקיימים במשך סופ"ש או שניים .שווה לשים לב אליהם כי זה בדרך
כלל מרצים אורחים שהם ממש מובילים בתחום שלהם  +זה נ"ז קל יחסית.
בשיעורים מסוימים יש מרצים שדורשים השתתפות ומתקילים.
יש בתחילת הסמסטר שבוע או שבועיים של שינויים וממש מומלץ לעבור בין
השיעורים ולשמוע את הדרישות והאופי של המרצה כי הקורסים מאוד שונים
בדרישות שלהם וברמת המרצים.
הלימודים רציניים .דרישות נוכחות משתנות ומושפעות מגודל הכיתה.
תקופת המבחנים קצרה ללא מועדי ב' .כדאי לחשוב על קורסים שיפזרו את
העומס.
יש חדר כושר בחינם בקמפוס ממש ממש מדהים (עם בריכה 0חדר כושר 0ג'קוזי0
שיעורי סטודיו 0יוגה ומגרש כדורסל).
הקהילה האורתודוכסית ממש נחמדה וצעירה .הרבה צעירים ( YOUNG
 )PROFESSIONALSמקבלי פנים ומזמינים לארוחות 0דרך בית הכנסת
 .KESHERישנם עוד מרכזים לזרמים אחרים שאינם אורתודוכסים אך לא
נחשפתי אליהם כל כך.
חב"ד גם מאוד נחמדים.
קיימת מסעדה וחצי כשרה בלבד .אך ניתן להשיג אוכל ובשר כשר בסופרים
()Trader Joe’s0 safeway in Georgetown
מבחינת לבוש לאוניברסיטה 0קיים ספקטרום רחב .לא תרגישו חריגים בלבוש
על ישראלי.
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אנשי קשר  Cara Morrisהיא האחראית על תכנית החילופים פה .אתם תקבלו ממנה מייל
אחרי שתתקבלו .אל תהססו להיעזר בה היא מאוד נחמדה ויודעת הרבה .היא גם
(בארץ
תערוך לכם את הריאיון באנגלית.
ובחו"ל)
ציוד
ומסמכים
מיוחדים
שמומלץ
לקחת
חוויה מדהימה ושווה! מומלץ מאוד אם יש אפשרות .זאת מסגרת אקדמית שהיא
סיכום
מצד אחד מספקת מאוד ומצד שני גם דורשת השקעה בהתאם .אז לא מומלץ למי
שמחפש רק בילויים.
שם הסטודנט יעל שפר.
יונתן הירשפלד (קצת תוספות) h.yonatan@gmail.com
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)University of California in Los Angeles (UCLA
כללי

תאריכים
חשובים

אחת מהאוניברסיטאות היוקרתיות בארצות הברית 0ובטוח שגם אחת היפות
מביניהן .הפקולטה למשפטים נחשבת למרכז עולמי לקניין רוחני ובייחוד בנושאי
בידור 0מוזיקה 0סרטים וכו'.
הקמפוס הענק ממוקם בשכונת  Westwoodוכך גם מעונות הסטודנטים.
הוצאות גבוהות (בערך  ₪ 020222אם לא קונים רכב).
 0/00 -פתיחת אוריינטציה (נוכחות חובה) 05/53 .סוף תקופת המבחנים.

מזג
אוויר -
בעונה
-

דומה מאוד לתל אביב
תביאו גם בגדים חמים כי מנובמבר מתקרר 0וגם במקומות שאליהם תרצו
לטייל קר יותר
ויזה -סיפור לא פשוט אבל גם לא מטורף .כדאי להתחיל כמה שיותר מוקדם
כי זה לוקח כמה ימים רק למלא את כל המסמכים ולקבל את הטפסים בדואר
מארה"ב ולקבוע תור בשגרירות .אגב 0אפשר לקבוע גם בקונסוליה בירושלים0
אבל לא מומלץ.
אישור עבודה -ניתן לעבוד בקמפוס עד  02שעות לשבוע.
דרישה למבחן טופל -קיימת 0אבל במקרים חריגים ניתנת לעקיפה (אם למדתם
כבר בחו"ל).

-

יש דרישה לביטוח בריאות חובה של  UCLAשעולה בערך  .$0122ניתן לקבל
פטור אם מוצאים ביטוח אחר שנותן כיסוי זהה (בשנים קודמות השיגו דרך
 .)PSIבפועל 0אין ביטוח אחר שנותן כיסוי זהה .בשנים קודמות השיגו ביטוח
שזול ב $033-מהביטוח של  UCLAוהיה בעייתי.
הביטוח של האוניברסיטה מקיף מאד והיה מאד נוח להשתמש בו כאן (רופא
רגיל 0רופאים מומחים ואופטימטריסטים)
מעונות :המעונות ברמה גבוהה 0אך מעט יקרים .חדר (עם שירותים צמודים),
בדירת שני חדרים/סטודיו 0עולה  $ 0222בערך תלוי בסוג המעונות (כולל
חשבונות 0ריהוט (מיטה 0שולחן 0כסאות וכו) ושירות  0/04של תיקונים ) .יש
לבחור במעונות  Weyburn Terraceאלא אם אתם זוג נשוי .המעונות קרובים
מאוד לאוניברסיטה ולשכונת ווסטווד (איפה שכל המסעדות 0הסופר והברים)
ויש אוטובוס חינמי של האוניברסיטה שמוריד ממש על הפקולטה למשפטים.
סה"כ נוח מאוד וכיף לגור 0החיסרון הוא המחיר כמובן.
כל נושאי המעונות דרך .UCLA HOUSING
השנה רק אחת מאתנו קיבלה מעונות ושלושת האחרים שכרו דירה דרך
 ZUMAשהיא סוכנות תיווך שמנהלת דירות מגורים .שכר הדירה שם יותר
זול 0אבל הדירות יותר רחוקות מהקמפוס ( 42דקות הליכה\אוטובוס),
והתחזוקה שלהן פחות טובה .הדירה של התל אביבים סבלה מהרבה תקלות
וצריך להתמקח עם החברה להורדת מחירים על השכירות כתוצאה מתחזוקה
לקויה אבל זה אפשרי.

מסמכים
ואישורים

קשיים
בקבלה
בריאות

-

-

סידורי
מגורים

-

-
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 קשה להשיג דירות אחרות לכל התקופה משום שבעלי דירות מעדיפים להשכירלשנה שלמה 0ואז צריך להסתמך על סאבלטים על בסיס חודשי.
אוכל

-

המלצות
לתקציב כללי

-

הכל ובזול 0רק תיזהרו לא להשמין.
יש סופרים מאד גדולים ונוחים 0ושוק איכרים ב Westwood-אחת לשבוע.
מאד נוח לקנות מצרכים ולהכין דברים בסיסיים בדירות כדי לא לאכול תמיד
בחוץ.
אפשר לפתוח חשבון בנק 0אין דמי ניהול וניתן לקבל גם כרטיס אשראי .יש
עמלות העברה (שיכולות להגיע עד ל 02דולר) שנגבות גם כאן וגם בארץ
כשאתם מכניסים כסף לחשבון.
הוצאות קבועות (דולרים לחודש) -דירה 0033 -בערך 0תחבורה -רכב יעלה
לפחות  ,4222אפשר להשכיר בבערך  002לשבוע או אם תמצאו השכרה לטווח
ארוך 0אוטובוסים מאד זולים ( )$0לשאר המקומות לוקחים אובר שנע בין 4
ל $02-לאדם 0אוכל -יש מלא סופרים אמריקאים גדולים וטובים מסביב (אוכל
יכול לנוע בין  022ל 0$233-תלוי בכם) ,חומרי עזר ללימודים -תלוי בקורסים
שתיקחו 0אבל ספר לקורס יכול להגיע ל .023-מצד שני אפשר למכור אותם
חזרה בסוף (השנה רובנו לא קנינו ספרים כלל).
מקומות בילויים מרכזים -סנטה מוניקה 0הוליווד 0ווסט הוליווד 0בברלי הילס0
דאון טאון
צריך להתלבש יפה בשביל מועדונים -בנים :נעליים מכופתרת.
טיולים במדינה ובמדינות קרובות :נוואדה 0יוטה 0אריזונה 0מקסיקו.
אפשר להשכיר רכב לסופ"ש ב 022דולר דרך  .Enterpriseב AVIS-תמיד אפשר
להתמקח איתם על המחירים וזה יכול להגיע להבדל של מעל .$022
אאוטלטים 0במיוחדDesert Hills :
The Grove
rd
3 st. Promenade in Santa Monica
Camarillo
לא ניסינו.

-

יש הסעות מהמעונות ומנקודות נוספות ב Westwood-כל עשר דקות .לוקח
בערך רבע שעה להגיע לקמפוס.
אוטובוסים אחרים עולים דולר לכל מקום.
אזור החוף של סנטה מוניקה ווניס מאד כיפי ורגוע 0ווסט הוליווד הוא האזור
הגאה וכמובן שממש שמח שם.
אווירה סטודנטיאלית -חזקה מאוד מאוד .הם אוהבים את הבית ספר שלהם
פה .כדאי מאוד ללכת למשחקי פוטבול וכדורסל בקמפוס 0ובכלל להסתובב
בקמפוס הענק והיפה.

-

בילויים

-

טיולים

-

קניות

עבודה
במדינת היעד
תחבורה
ציבורית

-

אווירה בעיר -
(מקומות
מיוחדים,
פשיעה)
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המלצות
לקורסים
ספציפיים
שנלקחו

-

-

מבנה
הסמסטר
ואופי
הלימודים

-

מתקני
הקמפוס

-

אזור הדאונטאון נחשב ללא בטוח יחסית .מצד שני 0אין סיבה להגיע לשם
בלילה 0ובלילה ממש בסדר שם .השכונה של הקמפוס שקטה בלילה ומרגישה
בטוחה.
 Patent Law – Doug Lichtmanקורס מעניין מאד גם למי שלא התעניין
מראש בפטנטים .מרצה מדהים.
 -IP- Mark Gradyלמי שמתעניין בקניין רוחני .הרבה קריאה ושיטהסוקרטית 0מאתגר ומעניין.
 -Contracts for Foreign Lawyersקורס יחסית פשוט 0מבחן קל 0ייתן לכם
טרמינולוגיה חשובה באנגלית.
 -Investment Advisorsמצד אחד אין מטלות במהלך הסימסטר 0מצד שני
מרצה בעייתי ומבחן קשה .גם השנה הקורס היה ממש קטן ( 0תלמידים) מה
שלא תמיד מתאים לכל אחד .חשוב להיות נוכחים בשיעור -המבחן מבוסס
כמעט לחלוטין על ההרצאות הפרונטליות.
 -Financial Analysisטוב למי שמתעניין בצד הפיננסי .נמשך חצי סימסטר.
 - International Criminal Lawמאוד רחב ומקיף 0ברור גם למי שבא מרקע
פלילי ולא בהכרח בינ"ל .הקורס מאוד ברור ומובנה והמרצה מצוין .זה לא
קורס קליל בהיקף חומרי הקריאה ויש התקלות.
 – Public International Lawמאוד מעניין ושטחי מספיק בשביל שלא יצריך
הרבה השקעה.
קליניקות – אפשר לקחת ולהצטרף ללא מעט מסגרות (שהן לא בפועל עבודה
כי אז לא ברור אם מותר לנו במסגרת הויזה)International Justice Project .
– קליניקה במשפט בינ"ל פומבי וצדק מעברי 0מאוד לא אינטנסיבית 0הזדמנות
לעבוד עם ארגונים בינ"ל (למשל הצלב האדום האמריקאי 0ארגוני זכויות אדם
וכו') והדרישות הן ממש קלילות ויש הרבה גמישות.
שבועיים אוריינטציה חובה לפני הסמסטר.
ישנם כ 022סטודנטים זרים (חילופים ובעיקר תואר שני) שמשתלבים לגמרי
עם הסטודנטים המקומיים.
מטלות במהלך הסמסטר -יש הרבה חומרי קריאה ומצפים שתקראו אותם.
אין הרבה עבודות .באופן כללי פחות עמוס מלימודים בירושלים.
המבחנים מרוכזים בשבועיים בסוף הסמסטר.
ספרים ניתן לקנות בקמפוס .עולים בין  42ל 002דולר לקורס .הרבה אנשים
מזמינים מאמזון בזול יותר.
איפה להתחיל ...הקמפוס ענק ויש בו הכל .אוכל 0בגדים 0חדרי כושר 0בריכות0
ספריות 0בתי קפה 0מגרשי טניס וכדורסל וקיר טיפוס ו ...כל מה שתרצו.
חדר כושר -חינם .יש חדר כושר גדול בקמפוס כמו גם בריכות שחייה ואולמות
כדורסל וכדורעף וכו' .יש חדר כושר קטן יותר לתלמידי תואר שני (כולל
משפטים) ליד המעונות 0כמו גם קאנטרי קלאב עם כדורעף חופים.
ספריה -ספרייה גדולה יפה ונגישה לתלמידי משפטים.
יש חדרי לימוד נוחים במעונות.
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 יש  wifiבכל מקום. מדשאות -לא חסר.קהילה
יהודית

-

בית חב"ד -יש בית חב"ד של האוניברסיטה 0ומגיעים אליו רק סטודנטים.
נמצא מאחורי המעונות.
הלל בקמפוס -נחמד מאוד .הלכנו לארוחות שישי שם וגם בחגים.
ישראלים -בערך  0-1במחזור 0והמון יהודים.
אמריקה...

הערות
כלליות
התרבות
והמקום
אנשי קשר  -כדאי לנסות להתחבר לארגון "הילל" -יכולים לקשר לישראלים נוספים.
(בארץ
  :AFHUארגון תורמים של האוניברסיטה העבריתובחו"ל)
סיכום
 חוויה אדירה .המון מסיבות וטיולים 0לימודים ברמה אקדמית גבוהה 0רמתחיים גבוהה .מומלץ ביותר!
 יש אפשרויות להוזיל עלויות :להסתמך על סאבלטים כל חודש 0לא לאכולבחוץ 0להגביל טיולים ואז התקציב יכול להיות נמוך משמעותית 0ועדיין סביר
שלא ירד מ.₪ 333023-
שם
05302
הסטודנטית אופיר שרון Ofir.sharon@mail.huji.ac.il
תם נכטיגל Tom.nachtigal@mail.huji.ac.il
בר בוארון Bar.buaron@gmail.com
על
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University of San Diego (USD), California
עיר מדהימה וכיפית! האוניברסיטה מושקעת ומשקיעה בתלמידים ובעלת אווירה
נעימה.

כללי
תאריכים
חשובים

-

קשיים
בקבלה

-

תאריך פתיחה –  50באוגוסט (אבל יש אוריינטציה חובה) וסיום סמסטר – 2
בדצמבר
אוריינטציה מתחילה בשבוע שלפני הלימודים ( 00באוגוסט) והיא נמשכת כל
השבוע .זה מאד אינטנסיבי ואין הרבה זמן לדברים אחרים במהלך השבוע הזה
אז עדיף להגיע לפחות שבוע לפני
תקופת מבחנים – מסוף הסמסטר עד בערך ה 02בדצמבר 0תלוי בקורסים
בגדול כל השנה יש מזג אוויר נח .באוקטובר מתחיל להיות קריר 0אבל זה
בעיקר בלילות .יש ימים חמים ושמשיים גם בינואר.
לבוש :במשך היום כמעט תמיד לבוש קליל 0מקסימום סווטשרט או ג'קט.
בלילות של החורף נהיה קר אבל עדיין מעיל קל .אין צורך בכפפות/כובע צמר
או משהו מכביד בסגנון
דרישה למבחן טופל – מאיתנו דרשו בהתחלה אבל בסוף הספיק להם הציון
הרשמי של מקטע האנגלית בפסיכומטרי (צריך שזה יהיה באנגלית)

בריאות

-

אישורי בריאות מיוחדים שהמדינה דורשת.
חיסונים מיוחדים – האוניברסיטה דורשת חיסונים אבל כנראה שכבר עשיתם
אותם בילדות
שירותי הרפואה במדינה 0כולל ביטוח בריאות – כדאי לעשות ביטוח חו"ל
מהארץ וזה נותן לכם רשימה של רופאים בארה"ב .חוצמזה האוניברסיטה
מספקת שירותי רפואה מעולים בחינם
יש מעונות אבל זה יקר ולא כיף .אני ממליצה לשכור דירה באיזור של החוף0
זה משנה את החוויה לגמרי וזה כיף מאד! זה לא זול בכלל (אנחנו שילמנו כל
אחד  $002בחודש) ,אבל זה שווה את זה 0ואפשר למצוא גם ביותר זול 0אם
מחפשים מראש .האיזורים המומלצים – מישין ביץ')PB 0
מקומות בילויים מרכזים –  PBזה איזור של צעירים .והדאון טאון מלא
במסעדות ברים ומועדונים מגניבים

-

מזג
בעונה

אוויר -
-

סידורי
מגורים

-

בילויים

-

טיולים

 מקומות מומלצים בתוך המדינה ובמדינות שכנות – אל איי 0לאס ווגאס0מקסיקו 0רוד טריפ לסן פרנסיסקו בהיי וואיי 0

קניות

 מרכזי קניות גדולים בעיר – זה ארה"ב – יש מלא קניות בכל מקום! יש מקוםטוב במיוחד – אאוטלט בגבול עם מקסיקו שנקרא LAS AMERICAS
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עבודה
במדינת היעד

יש צורך באישור עבודה ולא ניתן לעבוד בלעדיו.

תחבורה
ציבורית

 תחבורה ציבורית לא מפותחת במיוחד לכן אני ממליצה להשכיר רחב על אףההוצאות .אפשר לחבור למישהו ולהשכיר יחד

המלצות
לקורסים
ספציפיים
שנלקחו

NEGOTIATION , MEDIA LAW -

מבנה
 יש שבוע שלם של אוריינטציה לפני תחילת הלימודיםהסמסטר
 יש שני קורסים שהם רק לזרים וכל השאר לומדים עם המקומיים.ואופי
 מטלות במהלך הסמסטר – יש הרבה קריאה ונכוחות חובה 0והמרצים עלוליםהלימודים
לפנות אליכם במהלך השיעורץ אבל זה בקטנה – מסתדרים!
 ברוב הקורסים יש מבחן סוף רוב המרצים דורשים לרכוש ספר .וזה יקר מאד ( $033בערך לספר) .חלקמהספרים אפשר למכור חזרה בסוף
מתקני
 יש בקמפוס קפיטריה מעולה 0ממוצע  $0למנההקמפוס
 חדר כושר ובריכה בחינם! חוג עולה  $12לכל הסמסטר יש ספריה קרובה ונוחה מאד יש  Wifiבכל הקמפוס ובמעונותסיכום
 טוב 0זה ארה"ב .הכל גדול ונוח ונגיש .לדעתי סן דיאגו היא עיר שווה במיוחד.כל יום שם מרגיש כמו חופשה 0אנשים נחמדים ורגועים .מזג אוויר מושלם.
אוניברסיטה מעולה .על אף ההוצאות הכספיות 0אני חושבת שזה שווה את זה
וממליצה בחום!
שם הסטודנט ניצן ספינקה – nizkale@gmail.com
חילופים 0202
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סטנפורד – קליפורניה – ארה"ב.
סטנפורד נמצאת בסמוך (יש כאלה שיגידו בתוך) לפאלו אלטו 0קליפורניה – החוף
המערבי של ארה"ב .שעה דרומה מסן פרנסיסקו ו 02דקות צפונה מסן חוזה .לאלו
מכם שתהו איפה נמצא עמק הסיליקון המפורסם 0אז זה פה .יש בעניין יתרונות0
כמו האופי הכפרי יחסית של המקום 0הסדר 0הניקיון ותחושת הביטחון 0אבל גם
חסרונות אפשר למצוא 0בעיקר בכל מה שקשור למציאת דירה 0ויורחב על כך
בהמשך.
לא חסרות סיבות לבחור לנסוע לחילופים דווקא בסטנפורד .הנה רשימה קצרה
של מה שגרם לי לבחור בה על פני אחרות:
 .0זאת סטנפורד (!!) .אחת האוניברסיטאות הטובות בעולם .מספיק שתשקיעו
מבט חטוף בכל הדירוגים הבינלאומיים כדי להבין שלפחות בשנת כתיבת
שורות אלו 0היא לא ירדה מהמקום השני (ובחלקם מהראשון) בכל תחום
אפשרי! נותנים לכם הזדמנות ללכת וללמוד ברמה הכי גבוהה שאפשר 0ועוד
בלי לשלם את שכר הלימוד (שיכול להגיע ל 222,02דולר בשנה!!) ,לא תיקחו??
אני לקחתי.
 .5זאת סטנפורד(!!) .גם אם תשימו שנייה את העניין האקדמי בצד 0הקמפוס
עצמו מדהים! אנחנו מדברים על שטח ענק 0יפה ומטופח להפליא בבעלות
האוניברסיטה .בניינים ישנים וחדשים עם הרבה ירוק מסביב .לחובבי הספורט
שביניכם 0אין דבר שלא תמצאו פה 0ובאיכות הכי טובה! אצטדיונים 0חדרי
כושר (כן 0ברבים) ,בריכות שחייה מחוממות (כן 0גם זה ברבים) ,מגרשי טניס0
גולף 0סקווש 0כדורגל 0פוטבול 0כדורסל 0קיר טיפוס ועוד מללללאאא! הכניסה
לכל המתקנים היא כמובן חופשית ובחינם עם הצגת תעודת סטודנט 0שתקבלו
כשתגיעו .כדאי לשים לב שניתן לקחת בסטנפורד קורסים בכל אחד מסוגי
הספורט האלו בתשלום סמלי (למשל  02דולר לכל הסמסטר).
 .0זאת קליפורניה (!!) .יש בה כל כך הרבה יתרונות שפשוט צריך להגיע בשביל
להבין .האפשרויות פה הן אינסופיות מהרבה בחינות .כל מטייל (או סטודנט
בחילופים) יכול למצוא פה את הדברים שהוא אוהב לעשות 0מאוד קרוב לבית.
אם זה ספורט 0טיולים 0אומנות 0מופעים 0ים (למרות שהוא קר!!) ,נופים 0שקט0
רעש הכל!
 .4זאת קליפורניה (!!) אם תעברו רגע על כל שאר המקומות שיש בהם אפשרות
לחילופים (בהנחה שזה לא השתנה הרבה מאז שאני נסעתי) ,תתקשו למצוא
מקום שאפשר יהיה לקוות בו למזג אויר טוב בכל תקופת שהותכם בו .רוב
המקומות נמצאים בחצי הכדור הצפוני 0מה שהופך את חודשי נובמבר דצמבר
(ולפעמים גם אוקטובר) לחורף .במרכז קליפורניה ודרומה לעומת זאת 0מזג
האוויר יפה כל השנה .כן 0יש פה לפעמים לילות (ואולי גם ימים) קרים 0אבל
מתוך  4חודשים שביליתי פה למשל 0היו יומיים של גשם בלבד .בכל זאת 0חשוב
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תאריכים
חשובים

לא לטעות בעניין הזה – יש פה ימים קרים מאוד (דומה לירושלים בחורף רק
עם שמש בשמיים) אז כדאי להביא ביגוד חם!
 .5פאלו אלטו היא עיר קטנה ושקטה .אני אישית פחות אוהב ערים סטייל ניו-
יורק 0סן פרנסיסקו ושאר ירקות 0אז מבחינתי פאלו אלטו הייתה מושלמת –
יותר עיירה מאשר עיר .כמובן שמי שאוהב ערים צריך לקחת בחשבון שפה הוא
לא ימצא את האופי העירוני .מקומות בילוי מוגבלים יחסית 0שנסגרים מוקדם
יחסית 0אין יותר מדי בתי קפה "מתחת לבית" וכדומה .גם פה חשוב שלא תטעו
– מבחינת מסיבות 0פאבים ועניינים 0סטנפורד ואגודת הסטודנטים יארגנו לכם
מספיק אפשרויות (אבל זה עדיין לא משתווה למגורים בעיר גדולה 0למרות
שסן פרנסיסקו ממש לא רחוקה).
 תאריך פתיחה וסיום סמסטרסטנפורד עובדת לפי רבעים ( )Quartersולא לפי סמסטרים .כל רבע נמשך כ2-
חודשים .הכי טוב זה לבדוק את התאריכים המדויקים באתר של סטנפורד0
בהתאם לשנה שאתם מגיעים אליה 0כי זה משתנה משנה לשנה .הנה קישור שם
אותם:
למצוא
תוכלו
http://studentaffairs.stanford.edu/registrar/academic.calendar?date=2013-09
רק לשם הערכה אם נחוצה לכם 0כשאני הגעתי הסמסטר התחיל ב 01-לספטמבר
והסתיים ב 01-לדצמבר .חשוב שתבדקו האם ומתי יש קורסים מרוכזים שאפשר
לקחת לפני תחילת הסמסטר עצמו .אם כן0שווה מאוד לקחת אותם! זה אמנם יוצר
שלושה שבועות לחוצים 0אבל זה מוריד לכם הרבה מאוד עומס מהסמסטר עצמו
מאוחר יותר 0ככה שתוכלו ליהנות יותר .אם קורסים כאלו קיימים בדרך כלל יידעו
אתכם וישאלו אתכם אם תרצו לקחת בהם חלק .הם לרוב יתנהלו במהלך
ספטמבר.
 אוריינטציה :האוריינטציה עצמה היא יום אחד בפקולטה למשפטים .שםתפגשו את שאר החילופים 0את הסטודנטים הבינלאומיים (אנשים שהגיעו
ממדינות אחרות לעשות פה תואר שני) ואת הסטודנטים האמריקאים
החדשים (שנה א) למשפטים .חשוב להגיע ליום הזה (ולדעתי זה חובה) ,יש
הרבה מידע חשוב שאפשר לקבל בו .במיוחד חשוב ללכת לסדנה המאורגנת של
ה bachelor International Students -בקשר לסטאטוס הויזה שלכם בתור
סטודנטים .הסדנה הזו היא חובה וכל שאלה שיש לכם בנוגע לויזה אפשר
לשאול שם.
 תקופת מבחנים:בשונה מהארץ 0תקופה המבחנים היא בין  02ימים לשבועיים בלבד בסוף הרבע
(מה שאומר שאתם חייבים ללמוד כמו שצריך במהלך הסמסטר – לא צריך
להשתגע 0אל תשכחו שכל מה שאתם צריכים זה לעבור) .יש כמה אפשרויות
מבחינת הקורסים עצמם:
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 .0מבחן בכיתה .במקרה הזה לרוב תהיה לכם אפשרות לקבוע מתי אתם רוצים
לעשות את המבחן מתוך כמה מועדים אפשריים .לסטנפורד יש קוד כבוד 0מה
שאומר שהם סומכים על הסטודנטים שלהם שלא ימסרו את השאלות
לחבריהם .המבחן עצמו לרוב יהיה על המחשב האישי שלכם 0בכיתה 0בלי שאף
אחד שומר עליכם (קוד כבוד....סומכים עליכם).
 .5מבחן בית .כמו כארץ בחלק מהקורסים – מעלים את המבחן לאתר הקורס ויש
לכם זמן מוגדר (יכול לנוע בין  0שעות לשבוע) להשלים את המבחן.
 .0עבודת גמר .אין מבחן 0צריך להגיש עבודה באורך מסוים בסוף הקורס .באחד
הקורסים שאני לקחתי לדוגמא העבודה הייתה צריכה להיות מינימום 01
עמודים.
 .4כלום .יש קורסים שלא דורשים מבחן או עבודה בסוף .הקורסים האלו בדרך
כלל יהיו קצת יותר תובעניים במהלך הסמסטר עצמו כי הם יכללו משימות
שונות כמו עבודות 0ניירות עמדה 0הכנה מסוימת לשיעורים וכו .כדי לסיים את
הקורס בציון עובר צריך להשלים את כל המשימות במהלך הסמסטר.
 חגים ומועדים:החג הראשון שאתם צריכים לשים לב אליו זה ה .labor day -הוא יהיה בתחילת
ספטמבר ועדיף לא להגיע ממש עליו או יום יומיים לפניו (וגם לא בסופ"ש) כדי
שתוכלו לארגן את כל מה שתצטרכו (ותצטרכו לארגן הרבה!) ישר כשתגיעו.
בסופ"שים ובחגים הרבה דברים סגורים.
חוץ מזה במהלך הרבע תעבירו פה גם את  thanksgiving 0Halloweenואולי גם
 0Christmasתלוי עד מתי תישארו.
מזג
אוויר  -אז כמו שכבר נכתב 0שמש נצחית! אבל! להביא בגדים חמים (אפילו בעיקר
בעונה
חמים ובעיקר הבנות שביניכן) כי יש ימים קרים ואתם תצטרכו אותם! אם לא
בספטמבר אוקטובר אז בנובמבר דצמבר.
כמובן שתוכלו גם לקנות פה כל מה שיהיה חסר לכם (מותגים 0בגדים זולים 0יד
שנייה 0כל שאר הדברים שאתם חושבים ללבוש)
מסמכים
 ויזה:ואישורים
הויזה היא אחד החסרונות שכרוכים בנסיעה לסטנפורד .מדובר בויזת סטודנט
לארה"ב 0שידועה בקמצנותה בעניין ובבירוקרטיה המתישה בדרך למטרה .יש
מספר ויזות שסטודנטים זרים בארה"ב יכולים לקבל 0אתם תהיו על  .J1אף אחד
לא טורח להגיד לכם את זה או להסביר לכם מזה אומר 0וגם אם תשאלו לא תקבלו
תשובות ברורות .אז הנה כמה פרטים שנאספו ביזע ודמעות ואולי תמצאו אותם
מועילים:
 0 .0הויזות האפשריות שאתם יכולים לקבל הן  J1ו –  J1 .F1מקבל מי שלא
משלם (או משלם פחות מ 02אחוז) עבור תקופת הלימודים שלו בארה"בF1 .
מקבל מי שמשלם בעצמו על תקופת הלימודים הזו .בגלל שאתם לא משלמים
שכר לימוד לסטנפורד אלא לעברית (והיא כביכול משלמת את שכר הלימוד
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שלכם לסטנפורד) ,אתם נחשבים למי שלא משלמים על לימודיהם ולכן תהיו
על  .J1מה ההבדל? מבחינתכם לא יותר מדיי גדול מלבד האפשרות לעבוד .על
 J1כעיקרון אפשר לקבל אישור עבודה 0אבל התהליך לוקח משהו כמו שלושה
חודשים 0ככה שגם אם יאשרו לכם 0סביר להניח שכבר תהיו חזרה בארץ .אז
בתכלס – לא תוכלו לעבוד במהלך החילופים .ב F1התהליך פשוט יותר אבל לא
תוכלו להוציא את הויזה הזו.
הויזה שתבקשו מותנית באישור של סטנפורד .אתם תמלאו את הטפסים
המתישים והמתאימים באתר האינטרנט של שגרירות ארה"ב ותקבעו ראיון
בשגרירות .הסבר על כל התהליך תוכלו למצוא בקישור הבא:
http://j1visa.state.gov/participants/
במסגרת התהליך 0סטנפורד תשלח לכם טופס  DS-2019חתום על ידם בכתב
יד 0אותו תצטרכו לקחת אתכם ולהציג בראיון בשגרירות .אין טעם ללכת
לראיון לפני שיש לכם את הטופס הזה! יודיעו לכם מתי בדיוק הוא יגיע אליכם
הביתה ומה צריך לשלוח לאיש הקשר בסטנפורד כדי לקבל אותו .בכל מקרה
כדאי לשאול את איש הקשר בשלב מוקדם יחסית.
חשוב!!! עבור הוצאת הויזה תיאלצו לשלם  0עמלות ( .)Feesאת שתיהן
משלמים דרך האינטרנט .הראשונה היא העמלה הרגילה שמשלמים על כל
הוצאת ויזה לארה"ב .העמלה השנייה נקראת  .SEVISזו עמלה שרק
סטודנטים צריכים לשלם (כי למה לא לקחת מהם עוד כסף אם אפשר??).
לראיון בשגרירות תצטרכו להביא אישורים לכך ששילמתם את  0העמלות!
ללא האישורים לא תוכלו להמשיך בתהליך! יש הסבר על העמלות בקישור
שבסעיף .0
עוד משהו שתצטרכו להביא איתכם לראיון זה תמונות פספורט לפי הסטנדרט
האמריקאי .אפשר לעשות את זה בכל חנות צילום 0ולהדגיש שאתם צריכים
את זה לפי סטנדרט אמריקאי! אם לא הספקתם לפני הראיון 0ליד השגרירות
בתל אביב תמצאו מן בית קשה קטן שהוא אפשר להצטלם במיוחד עבור
הוצאת הויזה (וכמובן כדי לקחת מכם מחיר לא הגיוני על  4תמונות!)
לויזה שלכם 0כמו גם לטופס  DS-2019יש תוקף .בדרך כלל תאריך תפוגת
התוקף יהיה זהה מבחינת שניהם .תאריך התפוגה על הויזה שנמצאת אצלכם
בדרכון קבוע את התאריך האחרון שבו אתם יכולים להיכנס לארה"ב .מזה
אומר? במהלך השהות שלכם בארה"ב תוכלו לצאת ולהיכנס אליה כאוות
נפשכם 0כל עוד לא עבר התאריך הנדון .אבל! אם יצאתם מארה"ב והתאריך
שבדרכון עבר 0לא תוכלו להיכנס אליה עם אותה הויזה .לשים לב לזה!
תאריך תפוגת התוקף של ה DS-2019-קובע עד מתי מותר לכם להישאר
בארה"ב .המשמעות שלו היא שמאותו תאריך רשום 0בהנחה שאתם נמצאים
בתוך ארה"ב 0יש לכם חודש חסד לצאת ממנה 0או במילים אחרות 0חודש
להישאר בה ולטייל .לדוגמא :אם תאריך תפוגת התוקף הוא ה 01בדצמבר0
תוכלו להישאר בארה"ב באופן חוקי עד ה 01בינואר.

136

קשיים
בקבלה

הכי חשוב בארץ!!!! אם תרצו לצאת בארה"ב ולחזור אליה בתקופת
החילופים זה כאמור אפשרי 0אבל מאד מאוד (מאוד!!) חשוב שתשיגו לשם כך
חתימה המאשרת את היציאה מה !Bachelor International Center -בלי
החתימה שלהם לא יתנו לכם לחזור חזרה 0אפילו אם תאריך תפוגת הויזה עוד
לא עבר!!!
 .0את הדרכון אתם מוסרים בראיון בשגרירות כדי שתודפס עליו הויזה .תקבלו
אותו חזרה מספר ימים לאחר מכן .חשוב להתחיל את התהליך כמה שיותר
מוקדם כי הביורוקרטיה האמריקאית לא בדיוק ידועה ביעילות ובגמישות
שלה.
 .0המידע שניתן כאן הוא חלקי ולעיתים עלול להיות לא מדויק .עדיף לא לסמוך
רק עליו ולברר לעומק כל שאלה שיכולה להיות לכם עם הגורמים שמורשים
לענות את התשובות המדויקות.
 אישור לימודים:אישור לימודים 0גיליון ציונים ושאר  020טפסים הם חלק מהמסמכים שתיאלצו
לאיש הקשר בסטנפורד .כל שאלה שתעלה לכם בנוגע למילוי 0שליחה 0מועדים וכו
אפשר להפנות אליו והוא יענה בשמחה .אל תפחדו להיות נודניקים 0אבל תעשו את
זה בנימוס!
 אישור עבודה:כאמור 0לא תוכלו לעבוד באופן חוקי בתקופתכם בחילופים בארה"ב.
 דרישה למבחן טופל:לפני נסיעתכם תידרשו לעבור מבחן טופל .מידע על המבחן עצמו ועל התוצאות
הבאים:
בקישורים
לכם
יש
דורשת
שסטנפורד
http://studentaffairs.stanford.edu/gradadmissions/applying/exams
http://www.ets.org/toefl
כדאי לנסות ולקבוע את המבחן כמה שיותר מוקדם – מניסיון של אחרים לוקח
לפחות חודש עד שאפשר לגשת אליו.
חשוב!! יש אפשרות לוותר לכם על הדרישה למבחן .לשם כך בעיקר תצטרכו להציג
ציון גבוה בפרק באנגלית של הפסיכומטרי .אתם לא מבקשים ולא עושים את זה
ישירות מול סטנפורד! לכו למי שאחראי על תוכנית החילופים בפקולטה (בדרך
כלל סגן הדיקן) ותתייעצו איתו על העניין .במקרה שלי ובמקרה של החבר'ה שנסעו
לפני זה הצליח ולא נדרשנו לעבור את הטופל .שווה לפחות ניסיון כי המבחן מאוד
מעיק!
 תרגומים רשמיים לשפת מדינת היעד:מבחינת תרגומים אין בעיות מיוחדות .כל הטפסים שתמלאו והמכתב שיבקשו
מכם לכתוב לסטנפורד כמובן יהיו באנגלית.
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בריאות

סידורי
מגורים

 אישורי בריאות מיוחדים שהמדינה דורשת:אין אישורי בריאות מיוחדים שנדרשים ע"י ארה"ב 0אלא אם דברים השתנו
וקיבלתם הוראות אחרות.
 חיסונים מיוחדים:גם אין .אל תשכחו לעשות אם תרצו אחרי זה לרדת למרכז או דרום אמריקה.
 שירותי הרפואה במדינה 0כולל ביטוח בריאות:שירותי הרפואה בארה"ב טובים מאוד! יש הכל מהכל בכל מקום .מה שכן 0הם
עולים הרבה מאוד כסף .בעיקרון תוכלו לקבל ביטוח בריאות מהסטנפורד אבל:
 .0הוא לא כולל פעילויות אתגריות ושאר ירקות למקרה שאתם שואפים לעשות
כמה
 .5הוא תקף רק עד סיום הרבע בו אתם לומדים בסטנפורד .אם תצאו לטייל אחרי
זה ולא תעשו ביטוח מהארץ 0לא יהיה לכם ביטוח!
 .0סביר להניח שהוא יהיה יקר יותר מהביטוחים שתוכלו לעשות בארץ (אלה
שעושים כשיוצאים לטייל אחרי צבא) .חוץ מזה 0עדיף להערכתי ביטוח ישראלי
כדי שבמקרה הצור התביעה תתנהל מהארץ ולא מארה"ב.
 מעונות /שכירת דירה :זה אחד החסרונות הגדולים והקריטיים בסטנפורדובמקום שבו היא נמצאת! מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב להתייעץ עם מי שהיה
כאן בשנה שלפניכם כי זה יכול לחסוך הרבה מאוד כאב ראש 0סבל 0דם 0יזע
ודמעות (שאני למשל הקזתי בשבועיים הראשונים)!
אז נתחיל בהתחלה – כמו שכבר הוזכר 0הקמפוס של סטנפורד ענק .בתוכו נמצאים
כל המעונות ומגורי הסטודנטים .לצערנו הרב ( 0)0סטודנטים שמגיעים במסגרת
תוכנית החילופים לא רשאים לגור במגורים אלו 0או בכל מקום אחר בתוך
הקמפוס .מה זה אומר? תצטרכו לחפש דירה באזור הקמפוס למשך החודשים בהם
תלמדו פה .לצערנו הרב ( 0)0כל היתרונות שבפאלו אלטו הופכים את המקום הזה
לאחד מאזורי המגורים המבוקשים בארה"ב (אם לא בעולם) .המחירים עבור חדר
בדירה יכולים להרקיע שחקים אז תתחילו לחסוך! סדר הגוגל נע בין  0222דולר
לחודש לשותף (ללא חשבונות) והשמיים הם הגבול.
למצוא באזור דירה במחיר סביר ל 4-2חודשים 0בחודש ספטמבר (העונה שכולם
מחפשים בה דירות) 0ובמיוחד אם אתם טסים לבד (ולא עם עוד מישהו מסיבה כזו
או אחרת) זה על גבול הבלתי אפשרי .אז מה כדאי לעשות?\
 .0להתייעץ עם מי שהיה כאן לפניכם!! הכי חשוב!
 .5עוד כשתהיו בארץ 0תהיה לכם אפשרות לסאבלט מעונות של סטודנטים בתוך
הקמפוס לתקופה מוגבלת (עד תחילת/אמצע בפטמבר) .במקרה שלא סגרתם
דירה ושאין לכם אופציית מגורים אחרת להתחלה 0זאת הברירה היחידה
שלכם .במעונות שתקבלו הם של ה( undergrads-הסטודנטים שלומדים
בקולג' 0בניגוד לבית הספר למשפטים 0שנחשב ל .)Graduate Schoolכמובן
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שהמעונות של הסטודנטים בבתי הספר המתקדמים טובים בהרבה 0אבל זה
לא שיש לכם בחירה 0אז תסבלו בשקט.
יש כמה בנייני מעונות של הקולג' .אני אישית קיבלתי את  0Lagunitaאבל כולם
בערך באותו מצב רעוע .מקלחת ושירותים משותפים במסדרון (אלא אם נתנו לכם
אפשרות לבחור אחרת) 0מטבחון משותף לכל הבניין (אין לכם שום אפשרות לבשל
או לשמור אוכל בקירור בחדר) ואין משהו שדומה לארון 0אז להיות מוכנים לחיות
בתיק כמה זמן.
תהיה לכם בחירה בין חדר יחיד 0חדר זוגי אם מיטת יחיד וחדר זוגי עם מיטה
זוגית .למרות שאי אפשר להתחייב על העניין 0אף סטודנט לא נמצא פה בתחילת
ספטמבר (שזה בערך התקופה שתגיעו) 0ככה שגם אם תיקחו חדר זוגי 0סביר להניח
שתהיו בו לבד.
כשתעשו את הבוקינג באינטרנט תהיה לכם אפשרות לשכור מצעים .חשוב לדעת
שמצעים מבחינת סטנפורד כוללים גם שמיכה וכרית 0ככה שאם תבחרו שלא
לשכור 0כל מה שתקבלו זה מזרן .יכול להיות שכדאי להשקיע את הדולרים האלה
בלשכור את המצעים 0בעיקר כי זה יכול להיות כאב ראש לא קטן לקנות שמיכה
וכרית באזור 0לפחות בהתחלה כשעוד אין לכם כל כך איך להתנייד (מרכזי הקניות
היעילים והזולים לא נמצאים במרחק הליכה סביר) .נגיע לזה יותר מאוחר.
יהיה לכם כתוב בדיוק מאיפה לקחת את המפתח למגורים כשתקבלו לאימייל את
אישור השהייה בהם .כשתגיעו לסטנפורד 0זה המקום הראשון שתגיעו אליו.
לא עדיף להיכנס למוטל או להוסטל באזור בהתחלה? אתם יכולים 0אבל קחו
בחשבון שזה יעלה לכם .בתקופה שאני הייתי בסטנפורד המוטל הכי זול באזור
היה  022דולר ללילה 0כשהמעונות עלו  .42אין ספק שזה יכול להיות נוח יותר בכל
מיני בחינות 0אבל זה יעלה לכם .הוסטלים סביר להניח שלא תמצאו באזור – זה
לא מקום תיירותי כל כך .תוכלו למצוא  0AirB&Bאבל גם הם יהיו יקרים
ורחוקים מהקמפוס 0ועדיף לכם להיות קרובים לקמפוס כי רוב הדברים שתצטרכו
(אוכל 0לימודים 0בנק 0אופניים ועוד) יהיו שם.
 .0מבחינת לחפש דירה עוד מהארץ – אפשר 0לשיקולכם אם רצוי .יש אנשים
שעושים את זה 0קרי 0מחפשים דירה עוד מהארץ באתרים הרלוונטים 0עושים
סיור סקייפ בדירה וסוגרים מרחוק .לרוב זה מסתדר טוב וזה יכול לחסוך
הרבה כאב ראש וזמן של חיפושי דירה .החיסרון הוא שאתם לא באמת יכולים
לפגוש את השותפים ולראות את הדירה עצמה במציאות לפני שתכנסו .בואו
נגיד שאם אתם מתכננים להגיע מאוחר יחסית לפאלו אלטו 0אולי באמת
האופציה הזאת תהיה עדיפה על לחפש אחרי שתגיעו (Tז גם לא תצטרכו
לסאבלט את המעונות) .לעומת זאת 0אם תשאירו לעצמכם משהו כמו 2
שבועות לחיפוש דירה מסטנפורד 0אולי עדיף להגיע ולהתחיל לחפש מכאן.
 .4בנוגע לחיפוש הדירה עצמו 0הנה כמה אתרים טובים להשתמש בהם:
https://www.places4students.com/
http://www.supost.com/
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אוכל

http://sfbay.craigslist.org/
האזור הכללי שאתם רוצים לחפש בו הוא  .San Francisco Bay Areaהאזור
הספציפי יותר נתון להחלטתכם .המלצה – כדאי מאוד למצוא מגורים כמה
שיותר קרוב לקמפוס .את רוב הזמן תבלו שם .חוץ מהלימודים והמתקנים
שנמצאים בו 0החברים שלכם יגורו בתוכו וחלק מהמסיבות הטובות יערכו
במגורים שלהם .זה יכול להיות מבאס אחרי מסיבה לעלות על אופניים ולרכב
לא מעט זמן בשביל להגיע הביתה (תחבורה ציבורית יהיה לכם קשה למצוא
בלילה 0במיוחד בסופ"שים) .אליה וקוץ בה – ככל שתתקרבו יותר לקמפוס
מחיר הדירות שתמצאו יעלה .לבחירתכם איך לשקלל את האינטרסים ולאזן
את השיקולים.
המקומות שנחשבים טובים מבחינת מגורים 0ונמצאים יחסית קרוב (מאוד
יחסית) הם פאלו אלטו (הכי קרוב) 0מאונטיין ויו ( ( )mountain viewקצת יותר
רחוק מדרום) ומנלו פארק (( )Menlo parkקצת יותר רחוק מצפון) .שימו לב
שהשניים האחרונים יכולים להיות דיי רחוקים מהקמפוס ולא בטוח שזה יהיה
נוח .המחירים בהם יהיו זולים יותר.
מקום אחד שאתם לא רוצים לגור בו מבחינה בטיחותית זה מזרח פאלו אלטו
(.)east Palo Alto
 .2מחיר טוב לדירה טובה יהיה בין  0022ל 0233-דולר .במחירים האלו תוכלו
למצוא גם משהו יחסית קרוב לקמפוס.
 .0כדאי מאוד ליצור קשר עם ארגוני יהודים שונים כשאתם מגיעים 0הם מאוד
יכולים לעזור במציאת הדירה ובכלל בהתארגנות הראשונית .יש כמה בתי
חב"ד באזור 0אחד מהם שייך לסטנפורד .בקישור הבא תוכלו למצוא אותם:
=http://chabadworld.org/?template=shluchim&ssloc1=USA&ssloc2
all&cont=5&ssloc3=Palo+Alto
 עוד ארגון שמאוד כדאי ליצור איתו קשר זה הילל .כמו שקיים בכל
אוניברסיטה בעולם 0קיים גם בסטנפורד .הוא דואג לסטודנטים
היהודים והישראלים באוניברסיטה 0מארגן אירועים בחגים ולא
בחגים ועושה עוד הרבה דברים אחרים .כל שנה גם מגיע לשם נציג
לאתר:
קישור
היהודית.
הסוכנות
מטעם
ישראלי
http://hillel.stanford.edu/
 הגוף האחרון שכדאי ליצור איתו קשר זו הקהילה היהודית בפאלו
אלטו .אפשר לעשות את זה דרך ה 0JCCשם תוכלו גם לפרסם הודעות
שונות כמו על חיפוש הדירה .קישורhttp://www.paloaltojcc.org/:
 .0קחו בחשבון שלמצוא דירה באזור זה לא פשוט ותצטרכו להקדיש לזה זמן.
אם תכננתם לסגור מהארץ 0כדאי מאוד להתייעץ עם מי שהיה פה לפניכם0
בעיקר כי יהיה לכם קשה להעריך מרחקים ומקומות על המפה.
מבחינת אוכל זה מאוד תלוי בכם .אפשר לבשל 0אפשר לאכול בחוץ 0אפשר
באוניברסיטה ..מה שאוהבים .כמה מילים על האפשרויות:
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 .0לבשל .כדי לעשות את זה כמובן תרצו לקנות מצרכים .רוב ההתאיידות שלכם
תהיה על אופניים .כמו שכבר נאמר 0מקומות בפאלו אלטו דיי רחוקים אחד
מהשני .כפונקציה של איפה תגורו 0יכול להיות שלא יהיה לכם סופר קרוב.
במקרה כזה קניות יכולות להיות קצת מציקות – לא תהיה לכם ברירה אלא
להיסחב בתחבורה ציבורית .קחו את זה בחשבון כשאתם מחפשים דירה .יש
כשלושה מקומות מרכזיים שניתן לערוך בהם קניותSan Antonio :
)Belmont 0Shopping Center (Safeway, Wal-Mart, Trader Joes
) Shopping Center (Safewayו .town and country (Trader Joes) -האחרון
הוא הקרוב ביותר לקמפוס עצמו 0האחרים נמצאים כמה מיילים ממנו.
מבחינת מחירים 0סביר להניח ש Wal-Martיהיו הזולים ביותר ושTrader -
Joesהיקרים ביותר (תלוי במוצר) .אתם יכולים לעשות כרטיס חבר ל
Safewayבחינם 0מה שמוזיל לכם כל קניה ב 00-02אחוז (ואז סביר להניח שזה
יצא הכי זול).
ניתן גם לקנות מצרכים בקמפוס עצמו .יש מכולת קטנה 0יקרה ולא ממצה
שנמצאת ב – ( Munger 5המעונות של ה – )graduate -האופציה הכי פחות
מומלצת.
 .5חדרי אוכל .יש מספר חדרי אוכל בקמפוס (משהו כמו עשרה) .כדי להיכנס
אליהם כדאי לקנות  02 003 – Meal Planאו  00ארוחות בוקר 0צהריים או ערב.
ככל שתקנו יותר ארוחות כך מחיר הארוחה יקטן .ל 52-ארוחות צהריים0
המחיר לארוחה הוא פחות מ 0-דולר (שזה זול!) .חדרי האוכל עצמם שונים
מאחד לשני .יש כאלה פחות טובים ויש כאלה ממש טובים! (תלוי כמה בררנים
אתם כמובן) .הארוחה היא בסגנון אכול כפי יכולתך ויש הכל – מנות ראשונות0
עיקריות 0תוספות 0קינוחים 0גלידות 0פירות 0שתייה .)...אחד מחדרי האוכל
המומלצים והקרובים לבית הספר למשפטים הוא  .Stern Dining Hallלהלן
הארוחות:
את
לקנות
אפשר
בו
קישור
http://www.stanford.edu/dept/rde/cgi-bin/drupal/dining/graduate .meal-plansלאחר שתקנו את הארוחות 0הן יטענו על כרטיס הסטודנט
שלכם 0איתו תשלמו בכניסה לחדר האוכל.
שימו לב! לא כל חדרי האוכל פתוחים לפני תחילת הסמסטר! אלו שפתוחים0
פתוחים באופן מוגבל .תוכלו להתעדכן באתר של סטנפורד בקשר לשעות
ותאריכי הפתיחה.
 .0לאכול בחוץ .בתוך הקמפוס יש הרבה מסעדות ובתי קפה שאפשר לשבת בהן
(איטלקי 0מקסיקני 0על האש 0סיני 0מה שתרצו) .רובם מרוכזים בבניין ה-
 .Tresidder unionשימו לב שכמו חדרי האוכל 0הרבה מהמסעדות יהיו סגורות
במהלך החופשה שלפני תחילת הסמסטר.
מבחינת מחירים 0האוכל לא יקר יותר מבארץ .תוכלו להשיג למשל ארוחות
משביעות החל מ 0-0דולר .בתוך בית הספר למשפטים תמצאו את ה coffee
 0loungeשם קונים אוכל לפי משקל ולרוב זה יוצא זול יותר.
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 .4לאוכלי החינם .אז כמו בעברית 0גם בסטנפורד יש כנסים 0הרצאות חיצוניות
וכו וכו .מה שאומר שיש גם אוכל מחוץ לכנס .שלא כמו בעברית 0מדובר על
ארוחות צהריים מפנקות!! וכמובן בחינם! מיקומי ומועדי הארוחות ישלחו
לכם כמעט כל יום באי מייל של סטנפורד (שתפתחו עוד לפני שתגיעו אליה).
לדעתי אפשר לספור על יד אחת את הימים שלא היה אפשר בהם לאכול בחינם
ארוחת צהריים .כדאי לנצל את זה.
 האם יש מאכלים מיוחדים במדינה?ספק אם יש פה מאכל שלפחות לא שמעתם עליו .הכל דיי דומה לארץ 0עם 0
הבדלים קטנים וידועים :ג'אנקפוד בכמויות! הירקות ומוצרי הגבינה לא
טובים כמו בארץ.
מה שכן 0לאור ההיסטוריה של קליפורניה 0האוכל המקסיקני מאוד נפוץ פה.
האם יש דברים שקשה להשיג או יקר לקנות (מוצרי חלב 0ירקות 0בשר)
הדבר היחיד שהיה לי קשה למצוא כאן זה גבינה שדומה ל"סקי" בארץ (גבינה
לבנה רגילה) Light sour cream .של  Lucerneזה הכי קרוב שמצאתי.
התנהלות תקציבית :איך פותחים חשבון בנק (אם בכלל )..ומה הדרך הנוחה
המלצות
לתקציב כללי והזולה להעביר כסף לחשבון זה .האם יש עמלות ניהול יקרות? איך סוגרים את
חשבון הבנק?
כדאי מאוד לפתוח חשבון בנק אמריקאי לתקופת שהותכם פה – יכול לחסוך הרבה
עמלות המרה מהחשבון שלכם בארץ .כל מה שצריך לעשות זה ללכת לסניף הבנק
של  WellsFargoשנמצא בתוך הקמפוס בקומה העליונה של ה. Tresidder uni
שם תקבלו את כל הפרטים הרלוונטים ויפתחו לכם חשבון .שני דברים שצריכים
להיות איתכם בעת פתיחת החשבון הם כסף מזומן שתוכלו להפקיד במקום (לא
צריך יותר מ 022דולר) וכתובת מגורים זמנית (שתעדכנו אותה לאחר שתהיה לכם
כתובת קבועה באזור).
דבר אחד שכדאי לשים לב אליו .כשתפתחו את החשבון יהיו לכם " 0מיני-
חשבונות" להפקיד את הכסף בהם –  checkingו –  .savingsהכרטיס איתו אתם
מוציאים כסף ומשלמים על קניות נקרא  Debitוהוא קשור לחשבון ה
checkingשלכם .כשתפתחו את החשבון בבנק תשאלו אם אתם רוצים overdraft
 .protectionמזה אומר? מדברים על מקרה בו נגמר לכם הכסף ב checkingועדיין
יש לכם כסף ב . savingsיציעו לכם  0אפשרויות:
 – overdraft protection .0במקרה שתבחרו באפשרות הזו 0הבנק
ידאג להעביר לכם אוטומטית כסף מה savingsל checkingכדי
שתוכלו להמשיך ולשלם/להוציא כסף בכספומט.
 .5ללא  .overdraft protectionבמקרה שתבחרו באופציה הזו 0אם לא
יהיה לכם מספיק כסף ב checkingלבצע פעולה מסוימת 0הכרטיס
"לא יעבור" ולא תוכלו להשתמש בו.
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 ראו הוזהרתם!!! אם בחרתם באופציה הראשונה והבנק יעביר לכם
כסף באופן אוטומטי מחשבון אחד לאחר 0תשלמו עמלות גבוהות
להפליא!! על כל העברה קטנה (ללא תלות בסכום) יגבו מכם בערך 0.00
דולר! המלצה :בחרו באופציה השנייה כדי שלבנק לא תהיה יד קלה על
ההדק בכל הנוגע לחשבון שלכם ולגביית העמלות.
הוצאות קבועות -דירה 0תחבורה 0אוכל 0חומרי עזר ללימודים.
• אוכל כבר הוזכר וכך גם הוצאות דירה (שכוללות כמובן חשבונות – קשה
לי להעריך כמה יוצאים החשבונות מדי חודש אבל סביר להניח שסביבות
 422-022דולר לאחד).
• בנוגע לחומרי לימוד 0תיאלצו לצערכם להוציא עליהם כסף .בשונה מהארץ0
בסטנפורד משום מה עדיין לומדים עם ספרים 0שעולים המון כסף (מחיר
ספר חדש יכול בכיף להגיע ל 022דולר!!!) 5 .דרכים יעילות וזולות יותר
להשיג את הספרים:
( .0האפשרות המומלצת) באתר  Amazon.comהמפורסם תוכלו
למצוא כל ספר להשכרה .המחיר יהיה בסביבות ה 03-דולר (תלוי
בספר) ,והספר עצמו (חדש או משומש לפי בחירתכם) יגיע אליכם
תוך מספר ימים מרגע ההזמנה .ניתן לסמן ולכתוב בספר לא מעט
בכפוף לתנאי השימוש שמפורטים באתר .לאחר גמר השימוש אתם
שולחים את הספר חזרה לכתובת ש Amazonיספקו לכם (המשלוח
חזרה לא עולה לכם כסף).
 .5בתוך הקמפוס יש "אקדמון" שנקרא  .bookstoreתוכלו למצוא שם
הכל 0כולל ספרים משומשים (כל הקודם זוכה) .זה יעלה לכם יותר
מ Amazonאבל פחות מלקנות ספר חדש (סביבות ה 03-דולר).
תוכלו למכור את הספר מאוחר יותר בסוף הסמסטר במכירות
מאורגנות של אגודת הסטודנטים.
טיולים במדינה ובמדינות שכנות:
 מבחינת טיולים מספר האפשרויות אינסופי! ההמלצה הכי טובה שאוכל לתת
היא לברר על מקומות מעניינים שבה לכם לראות לפני שאתם מגיעים.
בקליפורניה נמצאים כמה מהפארקים הלאומיים הגדולים והמוכרים בעולם0
כמו היוסמיטי למשל .דבר אחד שכן כדאי לשים לב אליו זה העונה .אתם
הולכים להיות פה בחורף .מחודש נובמבר בערך 0כל מה שממוקם צפונה מכם
יהיה מושלג ולעיתים סגור .תבררו באתרים הרלוונטים את מזג האויר
והתאריכים המומלצים.
 מבחינת טיולים במדינות אחרות (כמו מקסיקו למשל) – אפשרי וכדאי אבל!
תבדקו טוב את התנאים של הויזה שלכם למקרה שתרצו לחזור אח"כ
לארה"ב! להוציא ויזת תייר בארץ 0במקביל לויזת הסטודנט איתה תיכנסו
לארה"ב זה רעיון לא רע ויכול להועיל ולמנוע הרבה כאב ראש.

143

מקומות בילויים מרכזים:
בילויים
 פאלו אלטו עצמה היא לא איביזה (בלשון המעטה) .יש במקום פאבים נחמדים0
שלרוב מרוכזים ב 0מקומות University Ave :ו .California Ave -מלבד 0
אלו 0סביר שתיאלצו לנסוע מעט רחוק יותר בשביל מסיבות ופאבים טובים –
סן פרנסיסקו.
האם יש קוד לבוש לחלק מהמקומות:
 אין קוד לבוש מסוים .אפשר לבוא לאוניברסיטה עם ג'ינס וטי-שרט .כן תראו
פה אנשים שבאים יותר מהודר אבל אין שום דרישה כזו .מומלץ להביא בגדים
יפים (אלגנט)
 שיהיה לפחות סט אחד כי לעיתים יהיו מסיבות/נשפים שתתבקשו להגיע
איתם (פלצני משהו).
מקומות מומלצים בתוך המדינה ובמדינות שכנות:
טיולים
 שוב 0כל אחד וסגנון הטיול שלו .כדאי לברר על המקומות שתרצו לראות עוד
לפני שתגיעו 5 .מקורות מידע טובים הם אתר "למטייל" ואתר/ספרי Lonely
.Plant
מרכזי קניות גדולים בעיר?
קניות
 כבר הוזכרו מרכזי הקניות הגדולים באזורSan Antonio Shopping :
Centerו .Belmont Shopping Center -יש גם את Stanford Shopping
 centerועוד כמה מרכזים קטנים יותר באזור .בעיקרון אפשר למצוא הכל
במרחק של לא יותר מ 00דקות נסיעה .אם תרצו משהו מגוון יותר 0תצטרכו
להרחיק לבן חוזה 0סן פרנסיסקו או לערים גדולות יותר מפאלו אלטו
שנמצאות בין לבין.
האם יש מוצרים שבאופן יחסי זולים יותר במדינה?
 ככלל 0רוב האוכל בקליפורניה זול יותר מבארץ .ציוד טיולים של חברות
מסוימות כמו גם טכנולוגיה אפשר למצוא פה בזול יחסית (בעיקר ב black
.)Friday
האם צריך אישור עבודה?
עבודה
במדינת היעד  כפי שכבר הוזכר 0לא תוכלו לעבוד עם הויזה שתקבלו .אם יש לכם אזרחות
אמריקאית או כל אישור אחר שמאפשר לכם לעבוד זה כבר סיפור אחר.
האם ניתן לעבוד ללא אישור?
 בעיקרון אפשר לעבוד ללא אישור (כמו בהרבה מקומות אחרים) .הבעיה
מתחילה אם תופסים אתכם .כמובן 0לשיקולכם.
איך מגיעים ללימודים?
תחבורה
ציבורית
 בהנחה שתגורו מספיק קרוב לקמפוס 0תוכלו להגיע ללימודים על אופניים.
זאת הדרך היעילה והפופולארית ביותר להתנייד פה .כדאי מאוד לאמץ אותה
(כמו שכל הסטודנטים עושים בלי יוצא מן הכלל) כי כאמור הקמפוס עצמו ענק
ולפעמים תרצו להסתובב בו או להגיע ממקום למקום מהם יותר .כמו
הקמפוש 0גם פאלו אלטו וערי הסביבה נגישים מאוד לאופניים! שבילי אופניים
נמצאים בכל מקום 0והם נחשבים לכלי רכב מן השורה (כמו מכונית 0אופנוע
וכו).
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אווירה בעיר

 בתוך הקמפוס יש חנות אופניים .לא כדאי לקנות את האופניים משם כי אפשר
למצוא בזול יותר .החנות מוכרת אופניים יד שנייה ב 002דולר בערך (הזולים
ביוצר) .באותם אתרים בהם חיפשתם דירה אפשר לחפש גם אופניים יד שנייה
בפחות מ 022דולר.
 בשביל ההתחלה 0ניתן לשכור אופניים מהחנות בקמפוס.
 מבחינת תחבורה ציבורית 0קשה להיכנס לתוך סטנפורד .יש קווי אוטובוס
שעושים את זה אבל הם לא נוסעים באופן תדיר .רובם נוסעים הלוך ושוב על
 El Camino Realשזה הרחוב המרכזי בפאלו אלטו ומהווה את הגבול המזרחי
של הקמפוס .אתם כן יכולים להשתמש באוטובוסים שנוסעים עליו 0תוך
שתעמיסו את האופניים עליהם (זה אפשרי ופשוט בכל אוטובוס שתיקחו)
ותשתמשו בהן כדי להיכנס מ El Caminoלתוך הקמפוס .להלן קישור עם מידע
על התחבורה הציבורית באזורhttp://www.vta.org/ :
 עוד דרך להתנייד בתוך ומחוץ לקמפוס היא ה .Marguerite Shuttleמדובר
באוטובוסים שעוברים ועוצרים בכל רחבים הקמפוס ובמקומות המרכזיים
בפאלו אלטו (כמו מרכזי הקניות University Ave 0ועוד) .האוטובוסים
מסומנים באותיות ובקישור המצורף תמצאו את השעות שלהם ומי נוסע לאן:
.http://transportation.stanford.edu/
 כדאי לקחת בחשבון שהתדירות שלהם לא גבוהה 0הם לא מגיעים לכל מקום0
אבל הם בחינם .בשורה התחתונה לא כדאי להסתמך רק עליהם – אופניים
יהיו יעילים יותר לרוב.
האם כדאי לקנות כרטיסיה או כרטיס לכל הסמסטר? איך זה עובד במדינה?
 ניתן לקנות כרטיס שדומה בארץ לרב-קו .אותו עיקרון בדיוק .בקישור לאתר
ה VTAתוכלו למצוא פרטים על כך .אם תשתמשו בתחבורה ציבורית הרבה0
יתכן שיהיה כדאי לכם לעשות אחד .הוא יהיה תקף לכל התחבורה הציבורית
בפאלו אלטו 0בערים בסביבה 0בסן פרנסיסקו וברכבות למיניהן.
כמה זמן נסיעה ממקום המגורים לאוניברסיטה? למרכז העיר?
 הכל תלוי באיפה תגורו .כדאי להתייעץ על זה עם מי שהיה בסטנפורד לפניכם.
מקומות מיוחדים בעיר שכדאי לבקר בהם:
 בפאלו אלטו אין יותר מידיי לראות 5 .מקומות פופולאריים באזור לבקר בהם:
המשרדים של  GOOGLEוצעדת ה .DISHתשאלו כל בן אדם באזור והוא ידע
להכווין אתכם אליהם ולספר לכם מילה או שתיים על מה יש שם.
אטרקציה..אבל לא כזאת גדולה .סביר להניח שתמצאו מקומות נחמדים יותר
בסן פרנסיסקו (שוב 0לברר לפני שבאים).
אווירה סטודנטיאלית:
 בפאלו אלטו עצמה לא תרגישו אוירה סטודנטיאלית יותר מדיי 0למרות שזאת
עיר-אוניברסיטה .תרגישו את האווירה הזו בעיקר בקמפוס עצמו
וב .University Aveכך או כך 0לא חסרים פה צעירים וסטודנטים 0אל דאגה.
האזור היחיד שעדיף לא להסתובב בו הוא  .East Palo Altoכל השאר יחסית
בטוחים 0למרות שמדי פעם תקבלו אי מייל על תקיפה/גניבת אופניים/שאר
ירקות שהתרחשו בתוך הקמפוס .אני אישית הרגשתי בטוח להסתובב בכל
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שעה בקמפוס ובפאלו אלטו .אולי עבור הבנות שביניכן כדאי לשים לב קצת
יותר.
המלצות
לקורסים
ספציפיים
שנלקחו

תוך כדי התהליך בארץ 0ישלח אליכם טופס בו תתבקשו לפרט את הקורסים
שתרצו לקחת .קישור לאתר המפרט את כל הקורסים שברצונכם לקחת ישלח
אליכם במייל .יש שלושה סוגים של קורסים:
 – Open .0קורסים שכולם יכולים לקחת 0וסביר להניח שאם תבקשו אותם0
תקבלו.
 – Lottery .5קורסים שההרשמה אליהם היא בעצם הרשמה להגרלה 0שרק
הזוכים בה יכולים ללמוד אותם.
 – Consent .0קורסים שכדי לקחת אותם צריך לשלוח בקשה למרצה 0בה אתם
מביעים את רצונכם להשתתף בקורס שלו ומפרטים למה .כדאי לשים לב לדד-
ליינים של הגשת ה .Consentתוכל לקבל על כך פרטים הן באתר של סטנפורד
והן אצל איש הקשר.
 אני אישית לקחתי את הקורסים הבאים:
F13-LAW-334-01 - International Criminal Law – Goldstone
מומלץ בחום למי שמתעניין במשפט בינלאומי .המרצה – גולדסטון – הוא אותו
אחד שכתב את הדו"ח הבינלאומי על עופרת יצוקה (לא כל כך אהוד בישראל.)...
יש לו הרבה ניסיון במשפט בינלאומי פלילי והוא מילא תפקידים בכירים מאוד
בתחום .הקורס לומדים לא יותר מ 00-סטודנטים 0והוא מתנהל בסגנון של סמינר
– הקריאה היא לידע כללי בלבד 0לא נבחנים עליה 0ובסוף צריך להגיש עבודה של
 01עמודים ברווח כפול .אין משימות אחרות במהלך הסמסטר.
F13-LAW-615-03 - Negotiation – Johnson
לדעתי אחד הקורסים הטובים שלקחתי בשלוש השנים האחרונות ומומלץ ביותר!!
השיעורים מאוד אינטר-אקטיביים (בניגוד לישיבה והקשבה למרצה במשך שעה
וחצי) .אין מבחן או עבודה מסכמת בקורס 0אבל הוא יחסית תובעני במהלך
הסמסטר .צריך להגיש כ 2-עבודות (בין  2ל 1-עמודים כל אחת) 0צריך לקרוא את
החומר לשיעור (לא מעט אבל גם לא מופרז) וכמעט לכל שיעור תצטרכו להתכונן
למשא ומתן 0אותו תנהלו מול סטודנט/ים אחרים .הקורס דורש השקעת זמן אבל
מאוד מעניין! מאוד מהנה! ומאוד תורם!
F13-LAW-709-01 - Introduction to American Law – Blum
גם קורס מומלץ! נותן רקע מאוד טוב על המשפט האמריקאי ולוקחים אותו כל
הסטודנטים הזרים שמגיעים לסטנפורד .המרצה הוא ד"ר בינימין בלום (מעולה
לכל הדעות!) 0שמלמד גם דיני ראיות אצלנו בעברית (הקורס כמובן מועבר
באנגלית) .הדרישות הן עבודה אחת של  0עמודים במהלך הקורס ומבחן סוף
שיערך בכיתה .אחד היתרונות הגדולים של הקורס הוא היערכותו לפני תחילת
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מתקני
הקמפוס

קהילה
יהודית

הסמסטר .זה יכול להוריד לכם עומס מהסמסטר עצמו ומאוד מומלץ לעשות את
זה!
קורס נוסף שניתן לקחת לפני הסמסטר הוא  Professional Responsibilityעם
פרופסור מרשל .אין מבחן סוף 0הדרישה היא להגיש  2עבודות במהלך הקורס.
הקורסים המרוכזים נלמדים כל יום במשך כשבועיים וחצי .אם תיקחו את שניהם
תמצאו את עצמכם בשבועיים לחוצים משהו 0אבל לדעתי שווה לעשות את זה –
במהלך הסמסטר עצמו תוכלו לקחת הרבה פחות קורסים ולנצל את הזמן לטייל.
F13-IPS-219-01 - Intelligence and National Security
תחת בקשה מיוחדת ומנומקת לבית הספר למשפטים בסטנפורד ולפקולטה
הרלוונטית אצלנו בעברית 0ניתן ללמוד קורסים שאינם משפטיים 0במחלקות
אחרות .הקורס דלעיל למשל 0הוא קורס מהמחלקה ליחסים בינלאומיים של
סטנפורד .אם אתם משלבים את לימודי המשפטים שלכם בארץ עם תחום נוסף0
סביר להניח שתקבלו את האישור לעשות את זה .מומלץ!
את כל המידע על כך תוכלו לקבל מאיש הקשר 0כמו גם בקישור הבא:
.https://slsnavigator.law.stanford.edu/courses
את רוב חומרי הקריאה והמשימות תוכלו למצוא באתר של כל קורס במערכת
שנקראת ( courseworkדומה מאוד למודל אצלנו).
אישית 0לא שמעתי על קורסים שאנשים התאכזבו מהם .כן יש קורסים שהם
תובעניים יותר 0או שצריך לדבר בהם יותר במהלך השיעור .בדרך כלל תוכלו להבין
את מהות הקורס ודרישותיו לאחר השיעור הראשון ואז להחליט אם להישאר או
לפרוש.
ספריית משפטים נמצאת בבית הספר למשפטים .מאוד נגישה 0מאוד שקטה
ומאוד נוח ללמוד בה! פתוחה  0/04מלבד מועדים מסוימים! בשביל להיכנס
לספרייה תצטרכו כרטיס סטודנט .השירותים המוצעים שם טובים ויעילים –
הדפסות/סריקות/צילומים בחינם 0קפה חינם 0השכרת אופניים (בחינם) 0ועוד
ועוד.
יש כמובן  WIFIבכל הקמפוס .חשוב עם זאת ללכת לפגישה של ה( ITמחלקת
המחשבים של בית הספר למשפטים) 0שם יגדירו את המחשב שלכם כך שתוכלו
להשתמש באינטרנט של סטנפורד בתוך הקמפוס וגם מחוץ לו (חשוב מאוד
כשמחפשים חומרים מחוץ לקמפוס – אחרת הגישה שלכם לאתרים כמו 0Lexis
 Jstorואחרים תיחסם).
יש בית חב"ד של סטנפורד בראשות הרב דב גרינברג .את הקישור לאתר של בתי
החב"ד באזור תוכלו למצוא למעלה 0בחלק שעוסק בחיפוש הדירה.
ישראלים יש 0אבל לא יותר מדיי .יהודים יש פה יותר מנוצרים! אם זה מה שאתם
מחפשים 0לא תצטרכו להשקיע מאמץ גדול בלמצוא אותם .סטטיסטית 0סביר
להניח שכל מרצה שלישי שתלמדו איתו יהיה יהודי.
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בית חב"ד 0הילל וה JCC-הם המקומות הטובים ליצור קשר עם הקהילה היהודית
בסטנפורד ובאזור .דרכי הקשר איתם תוכלו למצוא בקישורים שמופיעים למעלה0
בחלק של חיפוש הדירה.
הערות
כלליות
התרבות
והמקום

התושבים המקומיים והסטודנטים בסטנפורד מאוד אדיבים ומנומסים .ישמחו
על לעזור לכם בכל דבר .חשוב עם זאת להבין שהמנטאליות של הלימודים פה שונה
מבארץ – אם תבקשו למשל סיכומי שיעור מחבריכם לספסל הלימודים 0סביר
להניח שתתקלו בסירוב .הסטודנטים 0שעבדו מאוד קשה על להגיע לפה 0לא
אוהבים כל כך לחלוק את רישומיהם וגם לא נהוג לבקש.
יש שימצאו את הקמפוס עצמו קצת מסורבל מבחינת התמצאות .השיטה הכי
טובה להכיר זה פשוט להסתובב עם האופניים או ברגל באזור .אחרי שבועיים פה
סביר להניח שכבר "תשחו" במקום.

אנשי קשר שגרירות ישראל בארה"ב נמצאת בוושינגטון ( DCחוף מזרחי) 0אבל אתם לא
צריכים אותה .מי שאחראי על בעיות/שאלות/שאר ירקות הנוגעים אלכים
(בארץ
כאזרחים ישראלים החיים בארה"ב הם הקונסוליות .הקונסוליה הקרובה אליכם
ובחו"ל)
תהיה זו שנמצאת בסן פקנסיסקו .להלן הקישורhttp://embassies.gov.il/san-:
francisco/Pages/default.aspx
הקונסוליה האמריקאית נמצאת בתל אביב על רחוב הירקון .שם גם יערך הראיון
שלכם לקבלת הויזה.
ישראלים /יהודים שנמצאים במדינה ומסייעים.
הקהילה היהודית באזור מאוד יכולה לעזור בכל מה שתצטרכו .את הקשר איתה
תוכלו ליצור כאמור 0דרך בתי חב"ד 0ה JCC-והילל.
אין משרד שעוסק ספציפית בחילופי סטודנטים בסטנפורד .לרוב איש הקשר
שלכם בבית הספר למשפטי הוא מקור לתשובות ופתרון בעיות .עוד משרד שעשוי
להיות יעיל ומאוד מסייע לסטודנטים זרים זה הBachelor International Center
(או בכינויו הפופולארי – ה .)I-canter-בקישור הבא תוכלו למצוא את מיקומו0
http://embassies.gov.il/sanועיסוקיו:
הפתיחה
שעות
.francisco/Pages/default.aspx
ציוד
ומסמכים
מיוחדים
שמומלץ
לקחת

אין דרישות מיוחדות למסמכים או ציוד .כדאי כמובן להדפיס ולשכפל כל מסמך
שקשור לויזה שלכם 0לדרכון ולקבלה לסטנפורד (עותק אחד להשאיר בבית ועותק
אחד לקחת איתכם 0בנוסף לזה ששלחתם לעצמכם במייל).
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אז...
סיכום
כמו שמי שהיה פה לפני אמר לי כשהתייעצתי איתו בנושא 0אני גם אומר לכם –
אני מפציר בכם לנסוע!! זו חוויה שסביר להניח שלא תוכלו לעבור במסגרת אחרת
וכדאי לנצל את מה שמציעים לכם פה! אני מאוד נהניתי בתקופה הזו מכל
הבחינות! (אקדמאית 0חברתית 0תרבותית 0טיולית וכו).
הערה קטנה ששווה לקחת בחשבון:
בדרך כלל 0החבר'ה שאיתם תטיילו במהלך הסמסטר ולפעמים גם אחריו הם
הסטודנטים האחרים שהגיעו לחילופים .הם אלו שלא אכפת להם מציונים 0הם
אלו שבאו לחילופים בין השאר כדי לראות עולם (ולא רק כדי ללמוד) והם אלו
שיהיה להם זמן לקחת  0-4-2ימי חופש לאיזה רודטריפ .החיסרון היחידי שמצאתי
בסטנפורד היה בתחום הזה .לבית הספר במשפטים מגיעים לא יותר מ 0סטודנטים
במסגרת תוכניות חילופים ברחבי העולם (אצלי למשל 0היינו אני 0גרמני 0 0סינים
ו 0סינגפוריים) .בהשוואה למקומות אחרים (כמו קנדה למשל 0שם מגיעים
בסביבות ה )20-זה מעט.
אתם תתחברו לסטודנטים המקומיים ובעיקר לסטודנטים הזרים שמגיעים לפה
לעשות תארים מלאים 0אבל סביר שיהיה לכם מעט קשה יותר למצוא אנשים
לטייל איתם .זה לא אומר שלא תיהנו 0ותצאו ותבלו מלא! אבל אם התחום
החברתי-טיולי הוא הדבר העיקרי בשבילכם 0אולי שווה לשקול מקום פחות
קונבנציונאלי 0שסביר להניח שלא תמצאו את עצמכם בו במהלך חייכם (בניגוד
לארה"ב) 0ושבו משפר החילופים הוא גבוה יותר .לשיקולם!
לא לוותר על החוויה!!!
שם הסטודנט כותב שורות אלו – תום לויצקי .היה בסטנפורד בסמסטר א' של שנתו השלישית
(סוף .)0202
חוץ מזה שהוא מפציר בכם לנסוע 0הוא גם מפציר בכם להתייעץ איתו על כל שאלה
לפי הנסיעה!!
.tomlevizky@gmail.com
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