
 

 

 

 

 

 WISO@NYC 2016 על מספרים התכנית בוגרי

 

 לימודים של שונה חוויה נותנת ובעיקר מציעה שהפקולטה ייחודית חוויה היא WISO@NYC תכנית

 שני. לתואר בעיקר הן בפקולטה הסטודנטים חילופי שתוכניות משום

 

 מאוניברסיטה סטודנטים של היכרות של שילוב תוך בחו"ל בלימודים גלובלית התנסות מהווה התכנית

 ישראלים של מדינות בין שילוב כאן שיש משום הטרוגנית חוויה יוצר זה דבר שבגרמניה. ןולוק

 שונים מחוגים מגיעים והם כיוון אחת כיחידה מגובשים מגיעים לא שם הסטודנטים גם וכן, וגרמנים

 בניו נערכים הלימודים שבתוכנית. הסטודנטים כל בין בגיבוש יתרון המקנה דבר שונות, לימוד ושנות

 אחתב מתקיים מהתכנית חצי .(2016 האחרון קיץה לתכנית )נכון שונים מוסדות בשני יורק

 כל קורסים, שלושה על מבוססת התכנית .SUNY -ב השני והחצי NYU אוניברסיטתב הפקולטות

 והי האחרון בקיץ א,)לדוגמ בארה"ב ממוסד המגיע שונה מרצה קורס לכל שבועיים. של באורך קורס

 דעות מבחינת גם גיוון הנותן דבר (,NYU Texas, of University University, Indiana-מ מרצים

 בארה"ב. באקדמיה המקובלות שונותה הוראהה שיטות מבחינת וגם

 

 לתכנית: בנוגע חשובות נקודות

 טיסה, של עלויות גם להוסיף יש הלימודים לעלות שבנוסף מכיוון גבוהה התכנית עלות :כלכלית •

 .8000$-כ של ממוצעת להוצאה להיערך יש לכן, וכדומה. מחיה דיור,

 חיפוש חדש, ומקום זרה למדינה הסתגלות מבחינת ;גבוהה עצמאות דורשת התוכנית :עצמאות •

 ולהתחבר הלימודים עם התמודדות ם(,מוקד שיותר כמה זה את להסדיר )מומלץ דירות

 .שמכירים החדשים לסטודנטים

 ובמטלות השתתפות( )הרבה בשיעור מעשי מאוד דגש עם הם הנלמדים הקורסים :לימודים •

 השפה עם ההתמודדות את יש לכן, מעורבבות. ובקבוצות קבוצתית עבודה הרבה השונות.

 אנגלית הצדדים לשניכש הקבוצה ריחב עם ההתמודדות וכן וכתיבה דיבור מבחינת בשיעורים

 לא הנראה שככל תכנים שם ונלמדים מעשירים ייחודיים, מאוד הקורסים האם. שפת איננה זאת

 .בארץ הלימודים במסגרת תפגשו

 בשיעורים ושיינתנ הדוגמאות שרוב מצב להיווצר יכול כןל ,גרמנים םינה בתכנית הסטודנטים רוב

 ,עצמם בלימודים לכם יפריעש דבר אינו וזה הגרמנים. אל בעיקר יופנו שיתקיימו מהסיורים וחלק

 תכנית פשוט זוש אלא ,הישראלים התלמידים של לרעה מאפליה נובע זה שאין זכורל חשובו

 הוא אביב תל אוניברסיטת עם והשיתוף בגרמניה ןולוק אוניברסיטתב יותר רב זמן מתנהלתש

 בהתאם. ותהתאמ לבצע ניסיונות נעשים עדיין ולכן ,חדש



 

 

 מאפשרת התוכנית בקיץ. במיוחד ושונות תרבותיות אטרקציות הרבה מציעה יורק ניו העיר :פנאי •

 כך הבוקר בשעות הם הלימודיםש משום וזאת בה תולבלו העיר את להכיר כדי זמן והותר די

 סיורים התקיימו בהם ימים היו ,שני מצד .יחדיו לבלות זמן מספיק לנו היה לימודים יום כל שאחרי

 או ,קבוצתיים יקטיםפרו הגישל נדרשנו כאשר בעיקר ,בקבוצות אחה״צ לימודים או לימודיים

  .בית שיעורי להכין תבקשנונ כאשר ,בנפרד

 

 :המלצות

 בעיר, אחרים לאזורים בהשוואה יקר יותר )ברוקלין( ובוויליאמסבורג במנהטן הדיור אמנם 

 לגור עדיף ופנאי לימודים מבחינת בנוסף, לחוויה. נוסף נדבך מוסיפה בעיר השהות אבל

 ואחה"צ בבקריםש כיוון זאת ,דקות 40 עד נמשכת הכיתה אל ממנו נסיעההש במקום

 כשעה לשהות נעים מאוד לא וזה יותר רב זמן ולוקחת יותר עמוסה הציבורית התחבורה

  יום. בסוף הביתה בנסיעה

 אז ארוכים סופ"שים יש לרוב להציע. ותיכול בכלל, וארה"ב יורק ניו שהעיר מה כל את תנצלו 

 מגוונים, לילה וחיי טוב אוכל מלא יש בעיר. לנוח סתם וגם בארה"ב שונים טיולים לעשות ניתן

 ייחודב זה, מסוג אירועים לפספס לאש מאוד מומלץ .רחוב ומופעי הופעות ספורט, אירועי

 מאוד. אטרקטיביים במחירים אותם למצוא שניתןכ

 שאלה לכל זה את תנצלו לימודים, של שונה חוויה לתת ומשתדלים דיביםא מאוד המרצים 

 טוב ידותמ מקושרים מאוד חלקם בחו"ל. עבודה על ו/או בחו"ל לימודים על אם לכם, שיש

 .כאלה אנשים עם קשר ליצור

 

 ובהצלחה! בברכה

 m@esshsresiam@ea.a@u.@..ea ארשיד יסימ

 rhc@lemagm@ea..rm יקים אור
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