
 
 
 
 

 WISO@NYC 2017 על מספרים התכנית בוגרי

 
מידי קיץ חודית שהפקולטה לניהול מציעה, היא מתקיימת בניו יורק יהינה חוויה י Wiso@NYCתכנית ה

עם מרצים מאוניברסיטאות מובילות בארצות הברית  בחו״לשונה לימודים  לחווייתהזדמנות  תומאפשר
 לצד סטודנטים מאוניברסיטת קולון שבגרמניה.

 
 ךים אטא שהיא מתאימה לאלו שמעוניינים לחוות את חווית חילופי הסטודניתרון משמעותי בתכנית הו

 שבועות וללא הצורך לדחות סמסטר בלימודים. 6לפרק זמן קצר של עד 
 

ולכן   (Business Communication)ד מתוך השלושה שעסק בתקשורת עסקיתאנחנו לקחנו קורס אח

עיר וכל מה יש לה להציע ינת החיתה חוויה כיפית גם מביהזו  .בלבד הגענו לתקופה של שלושה שבועות
 .ת לימודיתוגם מעשירה מאד מבחינ

 
 

 :שיש לקחת בחשבון נקודות חשובות
 

 מבחינה אקדמית:
. חולקנו כבר ביום הראשון לקבוצות איתן עבדנו לאורך כל אינטנסיבילעיתים והקורס היה מאד מעשיר 

הקורס, כל אחד מהישראלים שובץ בקבוצה שונה. כל קבוצה בנתה תכנית עסקית לחברה במהלך 
 הקורס )במקביל לשיעורים השוטפים( ולבסוף ביום האחרון הצגנו את התוצרים והוכרזה הקבוצה הזוכה

במהלך הקורס נפגשנו עם סטודנטים לשעבר שכיום משולבים . (US Open -בכרטיסים ל)שזכתה 

בתחומים רבים ומגוונים וקיימנו מעגלי שיח שהעשירו אותנו בארצות הברית ועוסקים  בחברות שונות
 .ואפשרו לנו ליצור רשת קשרים רחבה

 
רים לימודים לכל התוכנית )כולל טיסה, מגודולר  4,500בסביבות  העלות הכוללת הינה: כלכלית

שלושה רק וששהינו בניו יורק  הצריך לקחת בחשבון שעשינו רק קורס אחד מתוך שלוש .ומותרות(

 .Airbnbשסגרנו דרך  דירה בברוקליןשנינו חלקנו . שבועות מה שהוריד את העלויות באופן משמעותי

 
התוכנית דורשת עצמאות גבוה מבחינת הסתגלות למקום חדש, מציאת דירה התמודדות עם  עצמאות:

 לימודים באנגלית והשתלבות חברתית בקבוצה עם סטודנטים זרים.
 

לעיר ניו יורק יש המון מה להציע אם מבחינת אטרקציות תיירותיות ואם מבחינה תרבותית. פנאי: 
בחלק מן הימים  ערבים או בסופי השבוע הארוכים.התוכנית מאפשרת לחוות את העיר בעיקר ב

גם סיורים בחברות מובילות בשעות הצהריים והתקיימו גם מפגשים חברתיים נוספים כחלק  םמתקיימי
 מהתוכנית למשל ערב פתיחה בפאב.

 
שנינו מסכימים שהבחירה לגור בברוקלין הייתה מאוד מוצלחת גם מבחינה כלכלית, המחירים  המלצות:

דירות טובות וכן מבחינת נגישות בהנחה שגרים ליד תחנת רכבת תחתית בעזרתה פשוט לים הגיוני
אותן אפשר ונוח להתנייד )מאוד חשוב במיוחד בשעות העומס(. לניו יורק ישנן הרבה אטרקציות להציע 

לשלב גם ביום לימודים, אנחנו נהנו במיוחד מהמוזיאון להיסטורית הטבע, תצפית ממרכז המסחר 
 מי ומגשר ברוקלין אותו ניתן לחצות בכל שעות היום. העול

 
 לסיכום נהנינו מאד מהחוויה ורכשנו כלים משמעותיים להמשך דרכנו.

 נשמח לענות על כל שאלה שתהיה.
 

  ntayar4@gmail.comנעם תייר ו sharon2108@gmail.com שרון שהרבני
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