
המדריך המלא 
לתוכנית  לחילופי  סטודנטים.ות

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים

המדריך נכתב על ידי:
יהודית סבן - מתאמת ניידות לסטודנטים יוצאים

מאי טאנן  - סטודנטית אב"ג שיצאה לחילופים
 

המדריך נכתב לפני הקורונה - אם יש עדכונים רלוונטים, נשמח לשמוע 
במקומות בהם יש פניה בזכר,  ההתייחסות היא לכל המינים



לימודי סמסטר בחו"ל הם חוויה מדהימה שלא דומה לשום חוויה אחרת שכבר חווית ובהחלט שווים
את ההשקעה הנדרשת בכל שלבי ההכנה. זה לצאת לדרך שהיא קצת כמו רכבת הרים, מלאה
בעליות ומורדות וכרוכה בהתמודדות עם מציאת קורסים והכנת מסמכים לוועדה בארץ, ואחרי

שעברת אותה, גם הגשת מועמדות ורישום לאוניברסיטה בחו"ל, קבלה והתארגנות ליציאה,
מציאת דיור ועוד - אנחנו פה בשבילך.

לאחר שצלחת את כל זה והגעת לחו"ל, יגיע הזמן להנות מאווירת לימודים והווי אוניברסיטאי
אחר, בתרבות שונה, יחד עם סטודנטיות וסטודנטים בינלאומיים ממגוון מדינות. כל הסטודנטיות

והסטודנטים שהשתתפו בתכנית חזרו וסיפרו שהחוויה הייתה מדהימה ומעצימה.
נשמע מדהים? רוצה לצאת לדרך? אנחנו שמחות לעשות זאת איתך: לכוון, לייעץ ולסייע לכל

אורך הדרך, בהכנות וכמובן גם בזמן השהייה בחו"ל ואחרי החזרה לאב"ג.
המדריך הזה הוא השלב הראשון בהכנה והוא אמור לעזור לך בתהליך.

 
בברכה,

ד"ר סתוי ברעם
בהצלחה!מנהלת המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים

 מרבית התמונות שמופיעות במדריך צולמו על ידי סטודנטים וסטודנטיות
של אב"ג שיצאו לחילופים

שלום וברכה, 



תנאי קבלה לתוכנית
הקריטריונים המרכזיים לבחירת המועמדים המתאימים הם מצוינות בלימודים, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה. 

נוסף על כך, עליך לעמוד בתנאים הבאים:

1. מינימום שנת לימוד אחת באוניברסיטה - כלומר הגשת המועמדות בסמסטר א' של שנת הלימודים השנייה

2. ממוצע של 80 ומעלה בתואר

3. פטור באנגלית או סיום חובות אנגלית (מתקדמים 2 בציון 80 ומעלה / מבחן אמי"ר / מבחן אמיר"ם / פסיכומטרי - ניתן להגיש

מועמדות תוך כדי לימוד קורס מתקדמים ב').

4. מעמד אקדמי תקין (ושמירה על מעמד זה עד ליציאה ללימודים בחו"ל) 

יתרון לסטודנטים/ות שכבר למדו קורס אקדמי באנגלית

 

איך מתחילים את תהליך ההגשה?

אז עכשיו כשעמדת בתנאי הסף, נותר רק להתחיל בתהליך אינטרנטי להגשת בקשת המועמדות שלכם לחילופים. 

התהליך עצמו מורכב ממספר שלבים שבמהלכם צריך להעלות קבצים ולמלא פרטים אישיים. בכל שלב ושלב תתבקשו למלא פרטים שונים.

החלקים הבאים יפרטו את המרכיבים השונים שבהם תתקלו בתהליך.

 

 

אם החלום שלך הוא להשתתף בתוכנית , אנחנו שמחות להציג:

מדריך שיעשה לך את החיים הרבה יותר קלים!
התוכנית פתוחה לכל הסטודנטים/ות בכל הפקולטות בכל רמות התואר ומאפשרת

ללמוד סמסטר אחד או שניים באחד המוסדות עימם לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יש הסכם לחילופים, מבלי להאריך את התואר או לשלם לאוניברסיטה המארחת.

במהלך החילופים, ממשיכים לשלם שכר לימוד לאב"ג בהתאם לכללי שכר הלימוד

ונקודות הזכות שנלמדו בחו"ל.

 

STEP 1
השלב הראשון בתהליך פשוט מאוד. יש להעלות את המסמכים הבאים:

1.     צילום דרכון בתוקף
2.     תמונת פספורט

3.     קורות חיים באנגלית
4.     מכתב מוטיבציה באנגלית לאונ' המארחת (בשלב זה, המכתב יכול להיות כללי ולא מופנה לאונ' ספציפית)

 

STEP 2
אם במהלך החילופים תלמד/י קורסים (להבדיל מפרויקט מחקר) עליך להכין תוכנית לימודים :

 . LEARNING AGREEMENT 
יש למצוא באתרי האוניברסיטאות קורסים הנלמדים בשפה האנגלית המקבילים לאלו שבתוכנית הלימודים שלך

באב"ג, כולל בדיקה מקיפה של הסילבוסים.



Learning Agreement
  צריכים להופיע הקורסים שתלמדו באוניברסיטה המארחת Learning Agreement-ב

מאושרים על ידי יו"ר ועדת הוראה במחלקה שלך. יו"ר ועדת הוראה רשאי לאשר את

הקורסים כקורסי בחירה או חובה ולאשר אותם, וכמו כן את הנק"ז שיוכרו לך בחזרתך

לאב"ג. 

המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים ממליצה לאשר לפחות 6 קורסים כדי להימנע

מסיטואציה לא נעימה בהגעתך לאוניברסיטה המארחת אם מסיבות שונות קורס אחד או

שניים לא ייפתחו. עליך לדעת כי כל אוניברסיטה דורשת מכסה משתנה של קורסים, אך

ברוב המוסדות היא נעה בין 20 ל-ECTS 30 (נק"ז אירופאי).

 

איך מוצאים קורסים?
בדרך כלל בדצמבר יפורסם באתר המחלקה (BGU INTERNATIONAL) קול קורא בו

יפורסמו האוניברסיטאות שבהן ניתן ללמוד במסגרת התוכנית. ליד כל מוסד יצורף לינק

שיוביל אותך ישירות לקורסים באנגלית שניתן ללמוד באותו מוסד.

יש קורסים שאושרו על ידי יו"ר ועדת הוראה בשנים הקודמות. המחלקה לקשרים

אקדמיים יצרה קובץ מקיף של כל הקורסים שאושרו בשנים הקודמות! ניתן למצוא את

הקובץ המדובר באתר תחת השם: 

 List of Courses approved by Head of Teaching Committees in previous years

בקובץ ניתן למצוא קורסים שכבר אושרו בעבר על ידי יו"ר ועדת הוראה לפי פקולטות.

חשוב להדגיש כי יש להתייחס לרשימה בערבון מוגבל משום שיו"ר ועדת הוראה מתחלפים

וגם הסילבוסים של הקורסים עצמם יכולים להשתנות. קורס שאושר בעבר לא בהכרח

יאושר גם השנה, ולכן רשימת הקורסים אינה ודאית.   

     

** שימו לב כי לא מצורפים לרשימה הסילבוסים והשנה שבה אושר הקורס.**  

 

מטרת הרשימה הנ"ל היא לנסות ולעזור באיתור קורסים במוסד שאתם מעוניינים לצאת

אליו, אך זה לא אומר שהקורס עודנו קיים או יאושר שנית. 

שימו לב, עליכם ליצור רשימה של קורסים שיו"ר ועדת הוראה אישר ספציפית עבורכם.

אנו ממליצים להיעזר ברשימת הקורסים ולחפש לפי קוד הקורס את הקורס ברשימת

הקורסים של האוניברסיטה הרצויה, וכך ייתכן שתוכלו לקצר תהליכים. אם לא תמצאו את

הקורס, פשוט חפשו קורסים אחרים בלינק המצורף בקול הקורא.

יש הרבה סטודנטים/ות שמעוניינים לצאת לחילופי סטודנטים/ות ואי לכך גדלה התחרות לקבלה למוסד מסוים. ההמלצה שלנו היא

לחפש קורסים במספר אוניברסיטאות (עד 3) ולאשר את כולם מול יו"ר ועדת הוראה, ובכך להגדיל את הסיכויים להתקבל למוסד

מסוים. קחו בחשבון שיכול להיות שתעברו את כל התהליך ותגישו מועמדות לכמה אוניברסיטאות ועדיין לא תקבלו שיבוץ.

השאיפה של המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים היא שכל  המגישים שעומדים בתנאי הסף אכן יתקבלו וישובצו להשתתף

בתוכנית. גם אם לא שובצתם למוסדות שהגשתם אליהם מועמדות אל תתייאשו! פנו למחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים על מנת

לברר באילו מוסדות נותרו מקומות פנויים. הדבר אמנם יצריך מכם מאמצים נוספים, אך הסבלנות בהחלט משתלמת!

טיפ מהשטח
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סטודנטים/ות לתארים מתקדמים שמעוניינים לעשות מחקר בחו"ל

התוכנית לחילופי סטודנטים/ות פתוחה ורלוונטית גם עבור סטודנטים/ות לתארים

מתקדמים שנמצאים במהלך כתיבת עבודת מחקר. 

עליך לאתר מנחה באחד המוסדות  (מנחה מארח) בקול הקורא שינחה אותך במהלך

שהותך בחו"ל ולקבל אישור מהמנחה שלכם באב"ג. בנוסף עליך לכתוב תוכנית מחקר

(RESEARCH PLAN) ולהסביר בפירוט את מטרות המחקר שלך באוניברסיטה המארחת.

 

רמת אנגלית וממוצע אקדמי  - חשוב לדעת! 

לקראת ועדת הקבלה, המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים בודקת את הממוצע העדכני ואת

 רמת האנגלית המעודכנת במערכת מנהל תלמידים. לכן, אם אתם מתכוונים לעבור מבחן

 אמי"ר או אמיר"ם אנא עדכנו אותנו. 

מה לעשות עם הקורסים שמצאתי? 
 לעשות צ'ק ליסט של כל מה שצריך להגיש לוועדת הוראה!

אחרי שאיגדת מספיק קורסים עליך לקבל אישור מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקורסים שאיגדת. יש לפנות ליו"ר ועדת הוראה במחלקה

הספציפית שלך. יו"ר הועדה רשאי/ת להחליט אם הקורסים שהוגשו יוכרו או לא יוכרו על ידי האוניברסיטה. היו"ר גם תחליט /יחליט בכל הקשור לציונים

שיוכרו על ידי האוניברסיטה – ציון עובר / נכשל או ציון מספרי. חשוב לפנות ליו"ר ועדת הוראה בזמן ולא לחכות לימים האחרונים לפני הדד-ליין של

הגשת המועמדות! אם לא תעמדו בדד-ליין הנדרש לא תוכלו להתקדם בתהליך!

אם אין התקדמות מול יו"ר ועדת הוראה, המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים יכולה לבדוק מה הסטטוס מול המחלקות הספציפיות – אנחנו פה כדי

ללוות אתכם ולעזור ככל הניתן.
 

יש להיות בקשר ישיר עם יו"ר ועדת הוראה ולוודא כי הטפסים התקבלו ואושרו. תהיו

אסרטיביים ותיזמו פגישה אישית עם יו"ר ועדת הוראה לטובת קידום התהליך. אל

תשכחו כי האקדמיה מוצפת בעניינים משלה ולכן ככל שתקדימו לשלוח את הבקשה,

הסבירות שתקבלו תשובה (חיובית/שלילית) בזמן תעלה.

חשוב שתדעו למה אתם נכנסים. תבדקו טוב טוב ותוודאו מהן הדרישות של הקורסים!

כגון: פרזנטציות, עבודות הגשה, שתי תקופות מבחנים ועוד. לפני שאתם מתחייבים

לקורסים תעברו באופן מקיף על הסילבוס ועל דרישות הקורס ותדעו מה מצופה מכם.
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סיכום ביניים 
כמו לכל דבר בחיים גם לתהליך הבקשה לחילופי סטודנטים/ות יש דד-ליין.

אל תזלזלו בתאריך האחרון אחרת לא תוכלו להמשיך בתהליך.
עליכם להגיש את כל המסמכים הנדרשים כדי שהמחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים

תוכל לדון במועמדותכם. 

להלן המסמכים הנדרשים:

1.     מכתב מוטיבציה באנגלית

2.     דרכון בתוקף

3.     תמונת פספורט

4.     קורות חיים באנגלית

Learning Agreement     .5

Research Plan     .6 (לתלמידי מחקר)

7.     אישור מנחה מארח (מהאוניברסיטה בחו"ל) ואישור מנחה אב"ג (לתלמידי מחקר)

8.     גיליון ציונים אקדמי באנגלית (במידה והמוסד המארח ידרוש) 

 

כיצד אדע אם התקבלתי או לא?
ועדת קבלה דנה בבקשות כל הסטודנטים/ות, ובסיומה יתקבל מייל מהמחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים שיודיע לך אם התקבלת

לתוכנית וקיבלת שיבוץ לאוניברסיטה או לא. יש לקחת בחשבון שייתכן שתקבל/י שיבוץ במוסד שלא דירגת כעדיפות ראשונה, אך יכול

להיות שתקבל/י את מה שדירגת בעדיפות משנית.

 

מתי לצפות לתשובה?    
 כחודש לאחר הדד-ליין תקבל/י מייל שמודיע אם התקבלת / לא התקבלת לתוכנית.         

 

אם לא קיבלתי שיבוץ מה האפשרויות שעומדות בפניי?     
ניתן לפנות למחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים ולבדוק אם יש מוסד נוסף אליו תוכל/י להגיש בקשה. 

כדאי לזכור... כשדלת אחת נסגרת אחרת נפתחת!   

       

קיבלתי מייל קבלה מאב"ג - איך ממשיכים?        
מרגע שקיבלת את מייל הקבלה מאב"ג נותר לחכות ולשמוע אם האוניברסיטה המארחת אכן קיבלה את הבקשה ללימודים. כל

אוניברסיטה דנה במועמדים/ות שהגישו בקשה ללימודים ובודקת אותם/ן. לאחר דיונים ארוכים מתקבלת החלטה בדבר הקבלה שנשלחת

אל המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים. יש לקחת בחשבון שתהליך קבלת האישור הוודאי לקבלה לאוניברסיטה המארחת הוא תהליך

ממושך.

 

אל חשש! אם עברת את כל התהליך עד כה הסיכויים עומדים לטובתך. 

 

 

 

קיבלת מייל אישור מהאוניברסיטה המארחת?
 זהו, התקבלת רשמית - מזל טוב!



טיסות 
תחת מלגת ארסמוס+ האוניברסיטה המארחת תהיה איתכם בקשר בנוגע לאופן הזמנת הטיסה. חלק מעלות הטיסה תהיה על חשבונם. ודאו

עם האוניברסיטה המארחת מה נוהל הזמנת הטיסות: האם הם מזמינים לכם טיסה או שמא אתם צריכים לחפש טיסות. שמרו תיעוד של כל

פעולה שאתם עושים, כגון חשבוניות, פרטי טיסה ועוד פרטים נוספים, כדי שלא ייווצר מצב שלא תוכלו לקבל החזר.

 

 

רגע, ומה עם מלגה?
ישנן שתי מלגות עיקריות:  

1 .מלגת האיחוד האירופי, או בשמה הפורמלי מלגת ארסמוס+

(+ERASMUS). סכום המלגה משתנה ממדינה למדינה באירופה

והפרטים עצמם יינתנו על ידי האוניברסיטה המארחת במידה

ותשובצו במוסד עימו לאב"ג יש הסכם ארסמוס+. 

2 .מלגת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – אב"ג מעניקה מספר

מלגות סיוע למשתתפים בתוכנית לחילופי  סטודנטים/ות.

המלגות הינן תחרותיות ועל בסיס הצטיינות אקדמית. 

שימו לב, ניתן לקבל מלגה אחת בלבד מהמוזכרות מעלה. אין

מניעה לנסות לגייס מקורות מימון נוספים.

דיור בחו"ל
כל אחד מהסטודנטים/ות שיוצאים ללמוד בחו"ל עומד להיתקל בפני

מערכת בירוקרטית שונה. חלק מהאוניברסיטאות מציעות מגורים בקמפוס

ברמה גבוהה מאוד ובאווירה סטודנטיאלית שמעצימה את חוויית החילופים.

חשוב להבין מהו התהליך הנדרש להגשת בקשה למעונות - לרוב יש דד-ליין

ספציפי להרשמה לכל סמסטר. היכנסו לאתר של האוניברסיטה בהקדם

האפשרי והתחילו במילוי הבקשה. מנגד, יש מוסדות שבהם המגורים לא

מספקים ואז עליך לחפש מגורים בערים השונות. אנחנו ממליצים שאחרי

שתחליטו איזו אופציה משתלמת לכם יותר תשקיעו את מירב המאמצים

להוציא אותה לפועל. מהניסיון של שנים קודמות, לא קל למצוא דירה בגלל

מגבלת משאבים, מחסומי שפה ולעיתים גם מנועי חיפוש מצומצמים

(באיטליה לדוגמה).

 

מפה והלאה מה נותר לי לסדר?

במהלך כל תהליך היציאה לחילופי הסטודנטים/ות עלולים להיתקל בכל מיני מכשולים, לדוגמא קשיים

במציאת דיור, קשיים בירוקרטיים מול האוניברסיטה, הכנה לקראת הטיסה ועוד. לפני שאתם צוללים פנימה

לכל הגודש הזה הנה טיפ התחלתי שיוכל לעזור לכם: תבדקו מי איש/אשת הקשר שלכם באוניברסיטה

המארחת. מלבד עניינים אקדמיים כמו בעיות לימודיות או קשיים בקורסים הם יכולים לעזור לכם גם בעניינים

אישיים, בחיפוש דירות ועוד.  

http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/General/Exchange_BGU_Students.aspx
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/General/Exchange_BGU_Students.aspx


יש הרבה סטודנטים שמעוניינים לצאת לחילופי סטודנטים ואי לכך גדלה התחרות לקבלה למוסד מסוים. ההמלצה שלנו היא לחפש קורסים

ממספר אוניברסיטאות (עדיפות ל-3 ) ולאשר את כולם מול יו"ר וועדת הוראה ובכך תגדיל את הסיכויים להתקבל למוסד מסוים. קחו בחשבון

שיכול להיות שתעברו את כל התהליך ותגישו לכמה אוניברסיטאות ועדיין לא תקבלו שיבוץ.

השאיפה של המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים היא שכל סטודנט שמגיש בקשה ועומד בתנאי הסף ל אכן יתקבל וישובץ להשתתף

בתכנית. במידה ולא שובצתם למוסדות שהגשתם אליהם מועמדות אל תתייאשו! תפנו למחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים על מנת

לברר באיזה מוסדות ניתן להגיש בקשה שניה. הדבר אמנם יצריך מכם מאמצים נוספים אך הסבלנות בהחלט משתלמת!

טיפ מהשטח

1.     חפשו ראשית במנועי חיפוש – גוגל, קבוצות פייסבוק, מנועי חיפוש דירות המשווקים על ידי האוניברסיטה, ישראלים בחו"ל וכל אמצעי אחר

שעולה לכם לראש.  
           

2.     תפנו לחברים מקומיים - ברגע שיש בידיכם כמות נכבדת של אופציות רלוונטיות מומלץ להיעזר בחבר /מישהו שאתם מכירים שיעזור לכם

לנסח הודעה בשפה המקומית. אחת מההטבות של הלימודים פה בבן-גוריון היא שיש לנו תוכנית חילופים מדהימה! כשגיליתי שאני טסה לאיטליה

פניתי לאחת מהסטודנטיות האיטלקיות שבאה ללמוד בבן-גוריון וביקשתי את עזרתה בניסוח הודעה שאוכל לשלוח לבעלי הדירות הרלוונטיות.

לחילופין, תיעזרו בגוגל טרנסלייט ותתרגמו את הטקסט שאתם רוצים לשלוח. לרוב בעלי דירה נוטים יותר לקרוא הודעות שהם מקבלים אם הן

כתובות בשפת האם שלהם.            

3.     תבקשו סיוע והכוונה מהמחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים – מתקשר לסעיף הקודם! ברגע שאתם מסיימים לעבור את כל התהליך אתם

יכולים לפנות למחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים, ולשאול אותם אם יש סטודנט/ית מהארץ שאתם מתכוונים לצאת אליה לחילופים ולבקש

את פרטי הקשר . תזמינו אותו/ה לכוס קפה, תשמעו קצת על המקום עצמו, תכירו חבר/ה חדש/ה ועל הדרך תקבלו הדרכה ועזרה בכל מה שאתם

לא מבינים בו. בזכות הפנייה לסטודנטית המקסימה, שברגע שביקשתי את עזרתה לא היססה וישר נרתמה לעזרה, הצלחתי למצוא דירה, לסגור

חוזה עוד לפני הטיסה שלי לאיטליה ולפתח רשת של מכרים שיעזרו לי ברגע הנחיתה.              

 4.     באירופה - תיעזרו בקבוצת ESN (Erasmus Student Network), אגודת סטודנטים בינלאומית באירופה. הארגון עוזר בכל הקשור לשיפור

החוויה של סטודנטים/ות שלומדים סמסטר בארץ אחרת, וכחלק מזה הם מציעים גם סיוע והכוונה בחיפוש דירות. בלי קשר לחיפוש דירות אני

מעודדת אתכם מאוד לחפש את הסניף שעובד עם האוניברסיטה שאתם יוצאים אליה לחילופים! בדרך כלל הארגון דואג לחיי קהילה, למסיבות,

להטבות לסטודנטים/ות בינלאומיים ולעוד מלא דברים שווים – בקיצור תעשו להם לייק בפייסבוק ותעקבו אחריהם. בצפון אמריקה - למי

שיוצא/ת לחילופים באמריקה ובקנדה ממליצה ממש לפנות לארגונים יהודיים כמו הילל והפדרציה היהודית – הם תמיד שמחים לסייע לישראלים

להתמצא.                   
   

  .https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en - 5.     תיעזרו באתר של ארסמוס
     

6.     תגדילו ראש ותהיו מוכנים לכל אפשרות– אם לא מצאתם דירה הכול טוב! ממליצה לכם לשנות גישה ולעשות מאמץ ממוקד של חיפושים

בחו"ל. לנחיתה רכה תזמינו AIRBNB או הוסטל לפני ההגעה שלכם ואז תתחילו במלאכת החיפוש. כשנמצאים בארץ עצמה דברים זורמים חלק

יותר והזמינות שלכם ושל בעלי הדירה היא גבוהה יותר, ולכן גם  הסיכוי למציאת דירה גדל. 

חיפוש דירות הוא עניין שדורש זמן. לפעמים יש יותר מזל ולפעמים פחות, אבל אם תבקשו עזרה מכל מי שיוכל לקדם אתכם לעבר המטרה

תרגישו שאתם אקטיביים ופועלים לשינוי המצב.

איך מחפשים דירה שווה בחו"ל?



יש הרבה סטודנטים שמעוניינים לצאת לחילופי סטודנטים ואי לכך גדלה התחרות לקבלה למוסד מסוים. ההמלצה שלנו היא לחפש קורסים

ממספר אוניברסיטאות (עדיפות ל-3 ) ולאשר את כולם מול יו"ר וועדת הוראה ובכך תגדיל את הסיכויים להתקבל למוסד מסוים. קחו בחשבון

שיכול להיות שתעברו את כל התהליך ותגישו לכמה אוניברסיטאות ועדיין לא תקבלו שיבוץ.

השאיפה של המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים היא שכל סטודנט שמגיש בקשה ועומד בתנאי הסף ל אכן יתקבל וישובץ להשתתף

בתכנית. במידה ולא שובצתם למוסדות שהגשתם אליהם מועמדות אל תתייאשו! תפנו למחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים על מנת

לברר באיזה מוסדות ניתן להגיש בקשה שניה. הדבר אמנם יצריך מכם מאמצים נוספים אך הסבלנות בהחלט משתלמת!

טיפ מהשטח

מה עושים עם הדירה והחוזה בארץ?

אז אחרי שכבר סגרתם את כל הפינות לקראת הטיסה נותר לסגור את כל ענייני הדירה שהשארנו פה בב"ש. יש שתי אפשרויות מרכזיות שאפשר

לבחור בהן. האחת היא לעשות סאבלט בדירה והשנייה היא לוותר על הדירה ולמצוא סאבלט כשחוזרים לארץ.

1.      סאבלט – אני ממליצה על שתי קבוצות מרכזיות לפרסם  בהן את הדירה שלכם:

 a.       סאבלט בעברית – http://bit.ly/2KzwwGm. טיפ נוסף – תחפשו קבוצה בפייסבוק למי שמשתתף בתוכנית נתיב. לרוב הם מחפשים סאבלט

וזה מסתדר מעולה! 

b.     סאבלט באנגלית - http://bit.ly/2yHnX72. הרבה סטודנטים בינלאומיים שמגיעים לבן-גוריון לחילופים מחפשים דירות בעצמם. זאת אחלה

אופציה לסגור פינה ולא להסתבך עם תקופת שכירות מוגבלת.

c.      אחרי שפרסמתם ומצאתם מחליף... מזל טוב! תחתמו איתו על חוזה! 

d.     ארנונה – אל תשכחו להשאיר את כל המסמכים שצריך לשותפים שנשארו בדירה: אישור לימודים, תצלום של תעודת זהות ותלוש משכורת אם

אתם עובדים. אין צורך שכל השותפים יבואו להסדיר את ענייני ההנחה של הארנונה, מספיק שותף/ה אחד/ת, אז תדאגו למישהו אחראי!          

2.    אם בחרתם לעזוב את הדירה בב"ש ולהסתדר לאחר החזרה לארץ, אתם בטח מכירים את קבוצות חיפוש הדירות, אבל המטרה שלי היא לרכז

את כל המידע במקום אחד, ולכן עשיתי את העבודה הקשה בשבילכם! 

 .http://bit.ly/2KzwwGm – סאבלט בעברית      .a

.http://bit.ly/2yHnX72 - סאבלט באנגלית     .b

c.     עזרת נשים – מצטערת מראש בפני כל הגברים שקוראים את המסמך אבל עכשיו הגיע תור ההעצמה הנשית. בנות, תחפשו ב"עזרת נשים"

ותפנו לעזרה! גם משם יכולה לבוא הישועה. לכל קבוצה יש את היתרונות שלה!

תחליטו מה שתחליטו, העיקר שתהיו שלמים עם זה!

ויזת סטודנט, ביטוחים ובירוקרטיה לפני הטיסה    
אנחנו בישורת האחרונה ונשארו עוד כמה דברים קטנים אבל משמעותיים לפני שאנחנו

 ממהרים/ות לעזוב את הארץ.

ויזת סטודנט
 חובה לדאוג לוויזת סטודנט לפי נוהלי הארץ המארחת!        

לרוב, האוניברסיטה המארחת צריכה לשלוח את כל הטפסים הנדרשים לוויזת סטודנט. עד שהם שולחים את המייל המיוחל עובר לא מעט זמן

ולכן יש להגדיל ראש ולבדוק באתר הקונסוליה מה תצטרכו להביא איתכם ולנסות לסגור פינות מראש: תמונות פספורט מיוחדות, טפסים

נדרשים, בירור על תיאום תורים להנפקת הוויזה, חתימות מעורכי דין ועוד המון דברים נוספים שאולי תצטרכו להביא איתכם לשגרירות.

תקדמו עניינים ותחסכו פערים בהמשך. אם אתם רואים שתאריך הטיסה קרב וטרם קיבלתם מידע לגבי הנפקת הוויזה, אל תחשבו פעמיים

ותשלחו מייל לאוניברסיטה עם העתק למחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים. זה הזמן להיות פרואקטיביים!         

לבעלי דרכון אירופי – יכול להיות שהחיים שלכם דבש ונחסכה מכם שרשרת ארוכה של בירוקרטיה. הצעד הראשון שעליכם לעשות הוא לבדוק

שאכן האוניברסיטה המארחת במדינה שאתם מתכוונים להגיע אליה אינה דורשת שתוציאו ויזת סטודנט משום שאתם אזרחי האיחוד האירופי.

אם קיבלתם אור ירוק מהקונסוליה ומהאוניברסיטה, הרווחתם! כל שנותר לעשות הוא לעדכן את האוניברסיטה כי הדרכון האירופי ישמש אתכם

כמסמך הפורמלי במהלך השהות שלכם ולוודא שקיבלתם אישור בכתב שאכן אתם פטורים מלהוציא ויזת סטודנט. 

הכי חשוב, תבדקו שהדרכון בתוקף!            
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     עמלת המרה (מש"ח לאירו)

     עמלת העברה (מחשבון המט"ח לחשבון זר לצורכי  שכר דירה למשל)

     עמלת כספומט (כשמושכים כסף)

     עמלת אשראי (כשמשלמים באשראי)           

ביטוח 
שימו לב כי כל אוניברסיטה דורשת ביטוח מותאם משלה, לכן יש לברר ראשית איזה ביטוח נדרש. יש מגוון של חברות שמציעות ביטוחים לתקופה

ממושכת. הסקאלה רחבה וישנן חברות ישראליות שאפשר לסגור איתן ביטוח אך גם חברות מקומיות שמציעות מחירים משתלמים. תערכו בדיקה

מקיפה לפני שאתם ממהרים לסגור ביטוח ותבדקו מה האופציה הכי משתלמת! חברות כמו הפניקס, maxima, mapfre והראל הן רק מעט

מהחברות. במקרים מסוימים האוניברסיטה המארחת משלמת על חלק מהביטוח, אבל יש סעיפים שהיא לא משתתפת בהם. תערכו בדיקה מקיפה

ותבדקו שהביטוח מציע כולל בריאות, כבודה, אקסטרים, החזרי טיסות ועוד. אל תתקמצנו ותבחרו ביטוח מקיף, אתם נוסעים לתקופה ארוכה ורצוי

לא לחפף ולקצץ בהוצאות!

חשבון בנק מקומי, חשבון מט"ח וכל מה שביניהם      
 חשבון מט"ח – למה זה טוב? ומה צריך לעשות בשביל לפתוח חשבון כזה? שירות מטבע החוץ, הידוע גם בשמו מט"ח, מאפשר לנו

להמיר מטבע מקומי למטבע חוץ בצורה קלה ומהירה. בשגרה חשבון כזה מאפשר לכם לחסוך עמלות מיותרות.          

אז לפי העצות מפי הסטודנטים, הנה מספר דברים שעליכם לשאול את הבנקאי שלכם:   

.1

.2

.3

.4

כל בנק נותן הטבות שונות לסטודנטים אז קחו את הזמן ותבררו לעומק מה זה באמת נותן לכם. כל מה שנותר לעשות אחרי שהחלטתם הוא לדבר

ישירות עם הנציג מהבנק ולבקש ממנו לפתוח חשבון מט"ח.       

חשבון בחו"ל – יש שאומרים שפתיחת חשבון בחו"ל היא הצעד הנכון. הרבה מהאוניברסיטאות המארחות ממליצות לפתוח חשבון במדינה שאתם

מגיעים אליה. הן בדרך כלל מלוות את הסטודנטים/ות בהתנעת התהליך. פתיחת חשבון בחו"ל תאפשר לכם להימנע מעמלות ומניכויים נוספים. אם

בחרתם באופציה זו הביאו בחשבון שייקח זמן עד שתפתחו את החשבון המיוחל במדינה שאתם מגיעים אליה. לכן תגיעו עם כרטיס אשראי בינלאומי

שתוכלו להשתמש בו עד שתסדירו את כל ענייני הבנק. אנו ממליצים לבדוק לפני מה הן העמלות על משיכה / גיהוץ באשראי. לפעמים עדיף להגיע

עם סכום מכובד של מזומן מהארץ כדי לחסוך עמלות גבוהות.

 

אחרי שעברתם את כל המכשולים בדרך המאמץ סוף סוף השתלם והגעתם לחו"ל. כדי להתחיל את המסע ברגל ימין להלן מספר דברים שיגרמו לכם

להרגיש בבית כבר מרגע הנחיתה. 

1.     למי שטס/ה לאירופה – תתחברו ל-ESN. אחת מהפלטפורמות המדהימות ש-ESN מציעים היא תוכנית שבה הם מצוותים סטודנט מקומי לסטודנט

בינלאומי. תירשמו אליה! תיפגשו, תחליפו חוויות ותקבלו טיפים שימושיים (יוקר מחייה, חיי לילה, מסעדות שוות, מקומות מעניינים ועוד הרבה הטבות

שרק מקומי יכול לספר לכם עליהן). יתרון נוסף של התוכנית הזאת היא שלרוב הם משתדלים לצוות זוגות שלומדים את אותו תחום באקדמיה. ברגע

שתקבלו שיבוץ תשאלו אם הם באותו תחום, וכך תוכלו לקבל קנה מידה ומושג על הקורסים המומלצים, הדרישות האקדמיות ועוד. גם אם לא , יכול

          !networking להיות שיש לו/ה חבר/ה שלומדים את אותו המקצוע ויוכלו לחבר אותם אליכם. מילת המפתח – תעשו

 2.     למי שיוצא/ת לארה"ב וקנדה – אמנם המערכת באמריקה באופן שונה מזו של אירופה אבל גם שם יש דרכים להתחבר לקהילה. הנה מספר

אפשרויות: a. תיצרו קשר עם נציגי הילל / הפדרציה היהודית. b. תתחברו לנציגי מסע / הסוכנות היהודית. יש הרבה שליחים שיוצאים גם לשליחות

קהילתית וגם לשליחות קמפוסים. כנציגים של הקהילה הישראלית בפזורות אמריקה הם ישמחו לפגוש ולעזור לכל ישראלי/ת שמגיעים, לעזור ולחבר

למה שקורה בקהילה.     

3.     יוצאים לבד לחילופים מבן-גוריון? אל תתייאשו! יכול להיות שסטודנטים/ות מאוניברסיטאות נוספות בארץ יוצאים גם הם לאותה אוניברסיטה!

תמיד קצת מלחיץ לטוס לבד וחבר/ה לנחיתה רכה זה משהו שבטוח משמח. אז אל חשש, אולי עוד תמצאו את חבר/ת הטיסה הזה! אנחנו ממליצים

לנסות, יחד עם המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים, ליצור קשר עם המשרדים הבינלאומיים של האוניברסיטאות הישראליות האחרות. 

הגעתם לחו"ל בשעה טובה!



הלימודים עצמם
עם הגעתכם לאוניברסיטה המארחת אתם מתבקשים לשלוח מייל עדכון למחלקה לקשרים

אקדמיים בינלאומיים בצירוף הקורסים שאתם מתכוונים ללמוד בפועל. נציין כי ייתכן

שהקורסים שאישרתם לא ייפתחו או לא יתקיימו בשנה האקדמית הנוכחית. האפשרות

המומלצת היא לחפש קורס חלופי ולשלוח את הבקשה להכיר בו למחלקה לקשרים אקדמיים

בינלאומיים וליו"ר ועדת הוראה על מנת לוודא שהקורס יוכר בבן-גוריון עם חזרתכם.

  

חזרה לארץ
יש לדאוג לשלוח עותק גיליון ציונים (שקיבלתם באוניברסיטה המארחת) למחלקה לקשרים

אקדמיים בינלאומיים ולמזכירות המחלקה שבה אתם לומדים על מנת שיוכלו להזין למערכת

את הציונים שלכם.

יש פקולטות שיסתפקו בהזנת ציון עובר/נכשל ויש פקולטות שיציינו בגיליון הציונים את הציון

הממשי שקיבלתם במבחנים באוניברסיטה המארחת.

לפי הסטודנטים שחזרו הטיפ החשוב ביותר הוא לוודא פעמיים לפני חזרתכם לארץ שהגשתם

את כל הטפסים הנדרשים כדי לקבל את זכאותכם לקורסים שלמדתם במהלך החילופים. יש

מוסדות שדורשים הרשמה לקורסים באמצעות אתר דמוי Moodle, עמידה בתנאי הקורס או

ציון עובר/לא עובר כזכאות לציון בקורס. אז לפני שאתם עוזבים ודאו שלא השארתם קצוות

פתוחים כדי שהעבודה הקשה של הלימודים תשתלם! תתייעצו עם מזכירות האוניברסיטה

המארחת, עם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ועם כל מי שאתם צריכים כדי להרגיש שאתם

עוזבים בלב שלם ושלא שכחתם דברים קטנים שבגללם לא תקבלו הכרה מהאקדמיה.

טיפ מהשטח

תהיו בקשר
צוות המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים נמצא כאן כדי לתמוך בכם
לאורך כל התהליך. אתם מוזמנים תמיד להרים טלפון, לשלוח מייל או
להגיע למשרד. במהלך כל סמסטר תיפתח קבוצת וואטסאפ, ואתם

.bgu_abroad מוזמנים להצטרף אליה ולדף האינסטגרם שלנו
משרד: בניין 72, קומה 5.5, משרדים 578-564

 bguoutgoing@bgu.ac.il :מייל
טלפון: 08-6479798, 08-6428578

במהלך החילופים, ההמלצה שלנו היא לטייל ככל האפשר! 
יש אפשרות לבוא לבקר ואפילו לעשות החלפת בתים עם סטודנטים נוספים שיוצאים איתכם באותו סמסטר או עם

ישראלים באירופה... תשתמשו בקבוצת הוואטסאפ או הפייסבוק שלנו, ויש גם קבוצות בפייסבוק שהן פלטפורמה
נהדרת לחפש מקום לעקיצה לסופ"ש, לדוגמה קבוצה שנקראת "החלפת בתים באירופה בלבד" או קבוצה בשם

"החלפת בתים בעולם לרווקים ולזוגות ללא ילדים". 
 

http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/General/Exchange_BGU_Students.aspx
http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/General/Exchange_BGU_Students.aspx


כל מסע מתחיל
בצעד קטן

סרקו
להתחלת

המסע

BGU International

המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים 
בניין 72, קומה 5.5, חדרים 578-564
טלפון: 08-6479798, 08-6428578
bguoutgoing@bgu.ac.il :מייל
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