
 

 

STUDENT EXCHANGE CHECKLIST 
  מוזמנים לקרוא כאן ?איך מגישים בקשה לחילופי סטודנטים ☒

 האתר לתכנית חילופי סטודנטים של האוניברסיטה העברית היא מקוונת דרך הגשת מועמדות ☒

   כאן לחץ להוראות במערכת המקוונת ☒

 !כאןדרך היחידה לאנגלית כשפה זרה  אישור שפה אנגלית ☒

בית ספר /המזכירות לענייני הוראה בפקולטה י"ל צריכים להיות מאושרים ע"כל הקורסים אשר בכוונתך ללמוד בחו ☒
  .ל על מנת להבטיח הכרה אקדמית בקורסים"לפני יציאתך לחו שלך

  לבינלאומיות ויועצי חוגים ומזכירויות לענייני הוראההרשות :  רשימת אנשי קשר ☒

לא חובה. רק שימו  -עדיף. עם זאת -אם קיימת אפשרות לאשר את רמת השפה עד לדדליין ההרשמה -שפות זרותאישור ☒
לב שבמידה ואתם נרשמים לחילופי סטודנטים באוניברסיטה שבה השפה הרשמית אינה אנגלית, החובה להגיע לרמת 

למשל, ואינכם ברמה  השפה הנדרשת היא עליכם. במידה והתקבלתם לאוניברסיטה שרמת השפה בה הינה ספרדית
הנדרשת, האוניברסיטה המארחת לא תאשר את החילופים. אישור השפות )גם באנגלית וגם בשפה אחרת( הינו עדיף בשלב 

אין צורך  -ראשוני זה אך עדיין לא חובה. בשלב מתקדם יותר תצטרכו להגיש את האישור. מבחינת מבחני רמה באנגלית
 (B2)לבין אישור השפה )למשל ( IELTS)ילופים. יש הבדל בין מבחני הרמה למשל לעשות אותם לפני שקיבלתם שיבוץ לח

 שימו לב לכך.

. תארים מתקדמים נדרשים להביא מכתב המלצה אחד לפחות )השני תארים בוגרים לא צריכים מכתב המלצה ☒
 אופציונלי(

Admission Requierments 
 

  (באנגלית)קורות חיים  ☒
 

  :ציונים בעברית ובאנגליתגיליונות  ☒

ניתן להדפיס ממערכת המידע האישי באינטרנט(,  )עם ממוצע, מכל שנות הלימודים באוניברסיטה, בכל התארים  עברית
  גיליון ציונים רשמי ממזכירות הפקולטה. -אנגלית ו

  נפרד לכל מוסד מבוקש )באנגלית(: מכתב מוטיבציה ☒

את המוסד/ות שבהם אתה מתעניין ללמוד, תוך התייחסות לקשר בין תכניות  יש לתאר במכתב את הסיבות לבחירתך
הלימודים המוצעות באותו מוסד לבין לימודיך האקדמיים הנוכחיים ו/או העתידיים ולקורסים שציינת בטופס הבקשה 

 רב תרבותיות. האלקטרוני באתר המלגות, לימודי שפה ו/או

מופנה  מלצה )אחד לפחות( באנגלית ממרצה באוניברסיטה. המכתב צריך להיות: מכתב הסטודנטים לתואר שני ושלישי ☒
  ל:

 ” To Whom It May Concern" .ומוגש ע"י הממליצים ישירות לפי המנגנון המתואר באתר 

, ידיעת שפת ההוראה המקומית היא תנאי מוקדם לקבלה לתכנית. יש במוסדות בהם שפת ההוראה אינה אנגלית ☒
 .כנדרש טופס אישור ידיעת שפה ולהחתים למדעי הרוח ליחידה ללימודי שפות בפקולטה לפנות

   liatg@savion.huji.ac.ilאו: outgoing@savion.huji.ac.il  , ניתן לפנות, דוא"ללשאלות טכניות לגבי הרישום המקוון

 

https://international.huji.ac.il/book/step-2-apply-1
https://idp.cc.huji.ac.il/simplesaml/module.php/core/loginuserpass.php?AuthState=_670486a0c7699eed1dfa0ea261b795ad062c39d826%3Ahttps%3A%2F%2Fidp.cc.huji.ac.il%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.service4mobility.com%252Feurope%26cookieTime%3D1604330175%26RelayState%3D_a26ee421-107b-4be9-bea0-a0e89b957e8a
https://idp.cc.huji.ac.il/simplesaml/module.php/core/loginuserpass.php?AuthState=_670486a0c7699eed1dfa0ea261b795ad062c39d826%3Ahttps%3A%2F%2Fidp.cc.huji.ac.il%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.service4mobility.com%252Feurope%26cookieTime%3D1604330175%26RelayState%3D_a26ee421-107b-4be9-bea0-a0e89b957e8a
https://international.huji.ac.il/sites/default/files/intl/files/hnkhyvt_ryshvm_lmrkt_bvr_hstvdntym_2020_2.pdf
https://international.huji.ac.il/sites/default/files/intl/files/hnkhyvt_ryshvm_lmrkt_bvr_hstvdntym_2020_2.pdf
https://efl.huji.ac.il/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://efl.huji.ac.il/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://international.huji.ac.il/sites/default/files/intl/files/rshymt_nshy_qshr_lkhylvpym_bpqvltvt.xlsx
https://international.huji.ac.il/sites/default/files/intl/files/rshymt_nshy_qshr_lkhylvpym_bpqvltvt.xlsx
https://international.huji.ac.il/sites/default/files/intl/files/nshy_qshr_bynlvmyvt.xlsx
https://languages.huji.ac.il/%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D
https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/languages/files/authorization_lang_proficiency.pdf
https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/languages/files/authorization_lang_proficiency.pdf
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ים לא נכון? לא ראיתי אחד מהמסמכים ומילאתי אוניברסטאות רהאם יש איך למלא את הקובץ שוב אם מילאתי דב
 שלא מקבלות לתואר מוסמך

שם אפשר לעדכן את כל המידע שמילאו בטופס רישום )עד הדדליין(. זה בשורה  show/edit applicationלוחצים ב 
 .workflowהראשונה של ה 

 

 

 

( או לאחר מועד Submission of application confirmedלתשומת לבכם, לאחר שאישרתם את הגשת הבקשה )בשלב 
 ו במסמכים שהועלו.לא ניתן יהיה לערוך שינויים בטופס הבקשה א 29.11.2020ההגשה האחרון 

 

 

 

 ? האם מי שבתואר בוגר צריך גם מכתב המלצה ממרצה

הדרישה למכתב המלצה אינה דרישה חדשה, היא הייתה קיימת עד עכשיו לתואר בוגר, מוסמך ודוקטורט. עם זאת, 
 באוניברסיטה.השנה הוחלט שאין צורך במכתב המלצה לתואר בוגר. מכתב ההמלצה הינו קריטריון לשיפוט של הועדה 

במידה ולא למדתם תואר ראשון באוניברסיטה העברית, ניתן להביא מכתב המלצה מהמרצים מאוניברסיטה שבהם 
 למדתם את התואר הראשון.



 לשים לב רק שהמכתב המלצה חייב להיות ממרצה )תואר דוקטור ומעלה(

 ?נ"ז אבני פינה גם נחשבים למניין 2האם  -נ"ז שצריך להשאיר ליוצאות בשנה ד' 10היי, אשמח לדעת לגבי דרישת ה

 צריך לוודא זאת דרך הפקולטה, הם אלו שאחראים על העניינים האקדמיים.

שימו לב שבשלב ההתחלתי מדובר בקורסים טנטטיביים בלבד, ובהחלט ייתכן בהמשך לבחור קורסים אחרים. אנחנו 
מספק התחום הלימוד של הסטודנט במוסד אליו  מבקשים ממכם רשימת קורסים רק בשביל לוודא שיש היצע קורסים

 .הוא מבקש להתמיין

 

 ?אם לוקחים תואר חד חוגי עם חטיבה, ניתן לבחור קורסים של החטיבה ושל התואר הראשי בתכנית החילופים

 ?אם אני במסלול דו חוגי אפשר להירשם למסלול דו חוגי בחילופים

. מדובר במסלול אוניברסיטאי ולכן עקרונית, סטודנט יכול לבחור אין דבר כזה לצאת במסלול חד/חוגי או דו חוגי
 קורסים משני תחומי הלימוד שלו, במידה והם לא מוחרגים בקול קורא בתחומי הלימוד.

 

אפשר להגיש גם למסלול הבילטראלי, גם לארסמוס וגם למסלול הפקולטאי במקביל )הבנתי שכן אבל מעדיפה לוודא( ? 
 ?האם ואיך הגשה במקביל משליכה על הדירוג של המדינות/מוסדותככל שבאמת ניתן, 

 כן אפשר להגיש בו זמנית.

 

 ?איפה אפשר לראות מידע על המסלול הפקולטאי

 רק בילטראלי וארסמוס -באתר ראיתי שתי טבלאות 

נעשות רק דרך החילופים דרך הפקולטות לא קשורות לחילופים דרך הרשות לבינלאומיות. החילופים דרך הפקולטות 
 הפקולטה עצמה.

 ?יש ריכוז של תאריכי היציאה של כל אוניברסיטה? יש חילופים שמתחילים בסוף ספטמבר

 אין ריכוז של התאריכים, אפשר לראות הכל באתר של האוניברסיטה המארחת

 

  ?איפה אנחנו אמורים למצוא את הקורסים שאנחנו צריכים לבחור מביניהם

לקטלוג קורסים. במידה ואין קישור, אתם מוזמנים לפנות לרשות לבינלאומיות של בקול הקורא יש קישור 
 האוניברסיטה המארחת ולבקש מהם את קטלוג הקורסים

 

 

 האם תלמידי רפואה יכולים לצאת לחילופים?

אין אפשרות של חילופים דרך הרשות לבינלאומיות לפקולטת רפואה. אתם מוזמנים לפנות לפקולטה לבירור על 
 התוכנית חילופים שלה

 

 אם אני לומדת תואר משולב אבל מגישה את הבקשה לחילופים רק לאחד מהמסלולים,

 האם אני צריכה לצרף את כל הגליון ציונים שלי ? או מספיק רק של הפקולטה הרלוונטית ?

 כן, צריך את גיליון הציונים של שתי הפקולטות

 



כוי בכלל למישהו שאנגלית היא לא שפת האם שלו?  איך יודעים איזה איך יודעים מה רמת האנגלית ?  האם יש סי
 אוניברסיטה מעבירה את הקורסים שאני צריכה?  אשמח לקבל יותר בפירוט על התהליך בכללי

כמובן, גם אנשים ששפת האם שלהם איננה אנגלית יכולים להשתתף בחילופים. מי שאחראית על אישור רמת האנגלית 
על כל .miriam.poupko@mail.huji.ac.ilפקו, רכזת אקדמית, היחידה לאנגלית כשפה זרה, בכתובת  הינה גב' מרים פו

בעיה עם הרמה ניתן לגשת אליה ולקבל מענה. שימו לב  שאין צורך להגיש את האישור עם בקשת המועמדות לתוכנית 
 החילופים, אלא רק לאחר שמקבלים הודעת קבלה ושיבוץ למוסד מארח הדורש זאת.

 

אני אשמח לשאול, עבור מוסדות שדורשים שתי שפות שאחת מהן אנגלית, מספיק לקחת רק קורסים באנגלית או השפה 
 הנוספת היא חובה כדרישה?

יש מוסדות מסוימים אשר דורשים אישור ידיעת שפה שאינה אנגלית רק אם רוצים ללמוד קורסים בשפה זו כמו 
בעוד שמוסדות אחרים דורשים אישור שפה גם אם אתם מתכוונים לקחת רק סטודנטים מקומיים )ולא קורסי שפה!(, 

אפשר  –חשוב לבדוק! המידע מופיע בטבלת המוסדות בקול הקורא, אבל אם אתם לא בטוחים  –קורסים באנגלית 
 דרך הלינק בטבלת המוסדות )עמודה ימנית(. ,(fact sheetלוודא מה הדרישות בדף המידע של המוסד )

 

 הבחינה בשפה ניתן לעשות אחרי נובמבר? או שאם עדיין אין תוצאות אי אפשר להתקבל לחילופים?האם את 

 את מבחני הרמה עושים רק אחרי שמקבלים מייל כי התקבלת לתוכנית חילופים, לא לפני

 

את זה אם בטופס אני מבקש שנה אקדמית שלמה, אני עדיין יכול לקבל רק את אחד הסמסטרים? או שאני צריך לרשום 
 בהעדפה אחרת?

ברירת המחדל היא סמסטר אחד. שנה אקדמית אופציונלית במעט מאוד מהמוסדות. נא לבדוק בקול הקורא האם ישנה 
 בכלל אפשרות לשנה אחת. במידה ולא, אנא לבחור סמסטר אחד.

 

 יש סבסוד על מבחני רמת אנגלית מהאוניברסיטה?

 לא

 

 חיפוש במפה

 גם.על מפת העולם  ניתן לראות זאתסנן אוניברסיטאות לפי תחום לימודים, אופציה ל נהקורא ישהבקול 

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=JERUSALEM01&kz_bew_p 

ers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=en 

 

דין יכולה להגיש מועמדות לאוניברסיטה אם אני משלבת רוח וחברה , ואני מוצאת רק קורסים של חברה ? אני ע
 הספציפיית הזו?

 כן

 

 

 האם לכל פקולטה בעיברית יש מזכירה או אחראי שיכול להכווין יותר לגבי בחירת אוניברסיטה ?

 )עושה תואר מאוד ספציפי בפקולטה לחקלאות(



לפנות למרצים שמכירים יותר את אין בפקולטות יועצים לגבי הכוונת אוניברסיטאות, אבל בהחלט ניתן ואף מומלץ 
 .האוניברסיטות ולהתייעץ עמם

 

 מול מי אני צריך לתאם את ההרשמה שלי לתוכנית?

מה הכוונה בלתאם את ההרשמה? בשלב הראשוני אתה מעלה את המסמכים הדרושים ובוחר אוניברסיטאות 
לתוכנית חילופים אתה תמשיך לשלבים פוטצניאליות. בשלב זה אען צורך לתאם את ההרשמה. במידה ואתה מתקבל 

 הבאים, בהם תדבר עם רכז החילופים מפקולטת האם שלך.

 

 

 אם אני לא מקבלת אף אחת מהאופציות שרשמתי, אני אוכל לנסות לאוניברסיטה אחרת או שלא?

עיה אם מרבית הסיכויים שתקבלי אחת מהאוניברסיטאות שביקשת )לאו דווקא לפי סדר העדיפות(. במידה ותהיה ב
 האוניברסיטאות יצרו איתך קשר

 

לטובת לימודי בוגר באירופה, האם יש מה להעמיק בקורסים שכל אוניברסיטה מציעה, טרם הגשת הבקשה לעברית? או 
איפה אני מעדיף ללמוד, לתעדף ולהמתין עם ההעמקה בקורסים לאחר קבלת תשובה  -שעדיף פשוט להבין +

 מהאוניברסיטה העברית? 

תחלתי מדובר בקורסים טנטטיביים בלבד, ובהחלט ייתכן בהמשך לבחור קורסים אחרים. אנחנו מבקשים בשלב הה
ממכם רשימת קורסים רק בשביל לוודא שיש היצע קורסים מספק התחום הלימוד של הסטודנט במוסד אליו הוא 

עם זאת, היינו מציעים להעמיק בקורסים כדי לוודא שהמוסד בהחלט מספק קורסים שמתאימים  .מבקש להתמיין
 לתחום האקדמי שלכם.

 

אני  -האם יש  הגבלה על כמות הסטודנטים שיוצאים לכל אוניברסיטה בחו"ל ? או במידה שאני עומד בתנאים  -בנוסף 
 אמור להתקבל?

 קיימת הגבלה, הכל מפורט בקול הקורא.

 

אלה בנוגע לשפות, אם לאוניברסיטה שאני רוצה יש דרישת שפה שבנתיים אין לי, אבל עד היציאה לחילופים כבר ש
 אספיק לעשות את מבחן הרמה שצריך, אז זה נלקח בחשבון?

, אין צורך לעשות את המבחנים לפני קבלת IELTS-ו TOFELאם מדובר במבחני רמה של שפה, כמו למשל מבחני 
היינו ממליצים ליצור קשר עם  B2ל קבלה לתוכנית חילופים. אם מדובר בדרישת שפה כמו למשל תשובה ברורה ע

 הרכזים ולשאול אותם באופן פרטי.

 

העמודה של מה אפשר ללמוד בטבלאות אז זה לפי ההסכם עם האוניברסיטה ? כלומר אם יש אוניברסיטה שמציעה לפי 
 את מה שאני לומדת אבל לפי הטבלה לא אז היא לא רלוונטית מבחינתי ? fact sheetה

שמציעות האוניברסיטאות לא רלוונטיות   Fact Sheet-העמודות בקול הקורא הן לפי ההסכמים עם האוניברסיטאות. ה
 לכל האוניברסיטאות, זה תלוי הסכמים.

 

 

א מבחר קורסים ספציפיים, זה בסדר לכתוב את שם אם מופיע באוניברסיטה תוכנית מסויימת של תלמידי חו"ל ול
 קורסים אופציונאליים? 5התוכנית במקום 



 עניינים אקדמיים צריך לברר מול הרכזים בפקולטה, אתם מוזמנים לפנות אליהם ולשאול

 

 האם סטודנטים שנה א׳ יכולים להרשם? או שהרישום הינו החל משנה ב׳, והחילופים הם בשנה ג׳ בעצם?

 בתארים המתקדמים הרישום הוא כבר בשנה א'. הוא רק משנה ב' לתואר בוגר. הרישום

 

 איך יודעים אם באוניברסיטה מסוימת לומדים את החוגים שלי?

 בודקים בקול הקורא, מופיע שם כל המידע. ניתן גם להסתכל באתר של האוניברסיטה המארחת

 

וגם ברשימה של ההסכמים הבין אוניברסיטאיים, ובכל  אם האוניברסיטה שאני רוצה נמצאת גם ברשימה של ארסמוס
תוכנית יש לה מספר מקומות אחר, אז אם אני רושמת אותה, אני רושמת במסגרת איזו תוכנית אני מבקשת, או שאני 

 רק רושמת את שם האוניברסיטה?

אוניברסיטה יהיה בטופס הרשמה ניתן לראות באפשרויות של האוניברסיטאות גם את ההסכמים. כלומר לאחר שם ה
 כתוב בסוגריים האם ההסכם הינו מארסמוס או בילטרלי.

 

 איך יודעים אם באוניברסיטה מסוימת לומדים את החוגים שלי?

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=JERUSALEM01&kz_bew_p
ers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=en 

 לבדוק כאן אילו חוגים מציעים האוניברסטאות.ניתן 

 

 יש לי דרך לבדוק באיזו אוניברסיטה יש גישה לענייני דת באזור )בי"כ וכו'(?

היינו ממליצים לבדוק באתרים, ייתכן שכתוב שם. במידה ולא, ניתן לפנות ישירות לאוניברסיטה המארחת לבקש מידע 
 נוסף על כך.

 

כי "במוסדות בהם שפת ההוראה אינה אנגלית, ידיעת שפת ההוראה המקומית היא תנאי בשלב הגשת המועמדות מצוין 
(. במידה ואני מעוניין להתקבל למוסד בו לומדים בשפת המקומית ואין ברשותי 5מוקדם לקבלה לתכנית" )סעיף 

עבור את מבחן אסמכתא לידיעת השפה ממוסד אקדמי, האם עדיין אוכל להגיש מועמדות לאותה מוסד ולאחר הקבלה ל
 השפה ולשלוח ישירות לאוניברסיטה שאליה הגשתי מועמדות

לא בכל שנה יש חילופין עם כל המוסדות. אנא בחרו יעד שיש במוביליטי או בקובץ של הקול קורא כי שם זו הרשימה 
 .21-22המעודכנת ל 

 

 פים עצמם ?מישהו מבין איזה הוצאות יש חוץ ממחיה ודיור ? צריך לשלם עוד כסף על החילו

במהלך החילופים משלמים שכר לימוד לאוניברסיטה העברית, ופטורים מתשלום שכר לימוד במוסד המארח. בנוסף 
להזדמנות ללמוד בחו"ל ללא צורך בתשלום שכר לימוד למוסד המארח, תקבלו מענק כספי מהאוניברסיטה העברית בהתאם 

לטובת החילופים )בסכום כולל העולה על גובה המענק שניתן על ידי  המענק ניתן לכל מי שלא מקבל מלגה אחרת לארץ היעד.
מידע אודות עלויות המחייה בערים שונות  .האוניברסיטה העברית ליוצאים לארץ היעד(, מהמוסד המארח או מגוף אחר

 .Expatistan ברחבי העולם זמין באתרי המוסדות המארחים, וכן באתרי אינטרנט שונים כגון

  

 יש מקום להתחשבות בנסיעה יחד עם בן זוג ממוסד אחר, וספציפית בצלאל?

https://www.expatistan.com/cost-of-living


זה תלוי אוניברסיטה, פקולטה והסכמים. הוועדה מנסה כמה שיותר להתחשב בבני זוג. כל מי שרוצה לנסוע עם בני הזוג 
 בקשה בתהליך ההרשמה.מוזמן לצרף מכתב 

 

 האם יהיו חילופי סטודנטים לקרוסים מזורזים בין הסמסטרים?

 .לפעמים מפורסמים קול קורא של קורסי קיץ, אתם מוזמנים לעקוב אחרי האתר של הרשות לבינלאומיות

 

 לעשות את זה?קורסים שהיינו רוצים ללמוד במוסדות שבחרנו, איך ניתן  5לאחר ההרשמה אנחנו נדרשים לבחור 

 הסילבוסים לשנה הבאה עוד ממש לא פורסמו, מה צריך לכתוב שם?

בדרך כלל רשימת הקורסים מפורסמת באתר של המוסד המארח. במידה והמוסד המארח לא העלה את רשימת 
 הקורסים, אתם מוזמנים לפנות לרשות לבינלאומיות של האוניברסיטה המארחת ולבקש מהם את רשימת הקורסים.

 

 ישהו יודע היכן נמצאות דרישות השפה במקרה ולא רשום בקול קורא?מ

 כל דרישות השפה צריכות להיות בקול הקורא. נשמח לדעת לאיזו אוניברסיטה אין דרישות שפה בכדי שנוכל לעדכן.

 

ה שמעתי שמועה מאחד המרצים שיכול להיות שיתווספו עוד אוניברסיטאות לרשימה. זה נכון? יש סיכוי שהרשימ
 תשתנה?

חוץ מהאוניברסיטאות באוסטרליה, לא אמורות להתווסף עוד אוניברסיטאות. הקול הקורא לאוסטרליה עדיין לא יצא,  
 הוא יוצא בקרוב

 

 אם בפירוט לויזה רשום שאסור לעבוד או להתמחות אבל הקורסים המוצעים כן יש קורס התמחות. 

 מותר לקחת אותו?

 צריך לבדוק זאת עם הפקולטה

 

 מתקבלים לאוניברסיטה או לחילופים ? 

 אוניברסיטת סופר תחרותיות אז יש מצב שלא אקבל כלום ? 3אם אני אגיש ל

לפי איזה נתונים הועדה מחליטה ? ציונים של הסטודנט ?  לפי מה מחליטים מי הולך לאיפה ? לפי המכתב וציונים ?
 מכתב ? יש העדפות לחוגים מסוימים ?

ומחליטה מי מתקבל לתוכנית ולאיזו אוניברסיטה. לאחר השלב הפנימי של הועדה האקדמית, ועדה אקדמית מתכנסת 
גם האוניברסיטה המארחת צריכה לאשר את הקבלה של המועמדים. ההחלטה של הועידה הינו מידע פנימי של הועדה 

 עצמה.

יס את המייל שלו ואז תיהיה אחד המרצים שלי רוצה לכתוב לי מכתב המלצה, הוא אמר לי שיש רובריקה בטופס להכנ
 לו האופציה להזין זאת. אך לא מופיעה אצלי אפשרות כזאת בטופס. איך נפתור את זה?

 לתלמידי בוגר לא קיימת האפשרות להגיש מכתבי המלצה.

 

 האם מכתב ההמלצה יכול להיות בעברית?

 מכתב ההמלצה מיועד רק לתארים מתקדמים והוא חייב להיות באנגלית.



 

 

 ?זה יכול להיות לא רק מרצים? אלא גם אנשים שאתה עובד איתם )דרגים בכירים של לקוחות הכוונה(האם 

 מכתב ההמלצה צריך להיות רק ממרצים

 

אני חייב לקחת קורסים באותו תחום? נגיד אם אני שם בהרשמה שהראשי שלי שזה מנהל עסקים אני יכול לקחת 
 ?קורסים רק במנע"ס? או גם בחוג השני

ניתן לקחת קורסים משני החוגים, את אישור הנזים מבחינה האקדמית עושה הפקולטה. רק צריך לוודא 
 .שהאוניברסיטה מספקת את הקורסים הללו ומה הדרישות

 

  ?איך אפשר להגיע לסטודנטים שכבר עשו חילופי סטודנטים בשביל ייעוץ

  הסטודנטים החוזרים כל מה שתרצו לדעתמתקיים יריד חילופי סטודנטים, בו ניתן לשאול את  11.17ב

 

  ? וכדי לדעת מה יחשב כנ"זים בעברית צריך להתייעץ עם יועץ החוג או משהו כזה

 לאחר שמתקבלים לחילופים, אתם נדרשים לשבת עם רכז פקולטת האם שלכם לחילופים והוא מאשר את הנ"זים

 

 לשכור דירה בחלק מהאוניברסיטאות?יהיה מקומות שמורים במעונות? או שיש מצב שנהיה חייבים 

כמעט בכל האוניברסיטאות המאר חות יש אפשרות למעונות )זוגות שיוצאים ביחד, שימו לב: יש מוסדות בהם המעונות 
 .אתם מוזמנים לפנות אלינו -מופרדים לבנים בנפרד ובנות בנפרד(. במידה ויש בעיה עם המעונות

 

 

יטאית ולתכנית של הפקולטה משפיעה בצורה כלשהי אחת על השנייה? אם אני האם הגשה בו זמנית לתכנית האוניברס
  ?אעדיף בסוף את אחת התוכניות, יתחשבו בכך

 .אין השפעה על כך

 ?תחומית, האם אוכל לקחת קורסים בתחומים שונים במהלך החילופים-חוגי או לומד בתוכנית רב -אני עושה תואר דו

שמאפשרים לתלמידי חילופים לקחת קורסים מתחומים שונים (כלומר תלוי לאן יוצאים. יש מוסדות --
במחלקות/פקולטות שונות), ויש מוסדות שדורשים שתירשמו במחלקה מסוימת ותיקחו קורסים רק במסגרתה. המידע 

 שלינ ק אליו מופיע בקול הקורא, בטבלת המוסדות.) sheet fact), הזה מופיע לרוב בדף המידע של המוסד

לבדוק מראש האם ניתן לקחת קורסים מתחומים שונים, כדי לבנות נכון את תוכנית הקורסים שתיקחו חשוב -
בחילופים, וגם להתאים את תוכנית הלימודים שלכם באוניברסיטה העברית לפני/אחרי היציאה לחילופים במידת 

שמאפשר לקחת קורסים רק בהתייעצות ובאישור רכז החילופים בפקול טה שלכם. למשל, אם תצאו למוסד  ,הצורך
 .מתחום אחד, תצטרכו אולי לקחת יותר קורסים בתחום הלימוד השני שלכם לפני/אחרי היציאה לחילופים

 

 ?האם אפשר להגיש דרך האוניברסיטה ודרך ארסמוס במקביל

 ,השאלה מה הכוונה דרך האוניברסיטה ודרך ארסמוס? הכוונה היא דרך הפקולטה ודרך הרשות לבינלאומיות? אם זו
 י(.בילטרל \ארסמוס)אז כן, ניתן להגיש בו זמנית גם לפקולטה וגם לאחד ההסכמים 

 



 

אם באוניברסיטה בה אני רוצה לעשות את החילופים כל הקורסים באנגלית בתואר מוגדרים כסמינרים ולא כהרצאות 
 ?רגילות, יש אפשרות לקחת אותם ושהם יחשבו קורסים רגילים

 .על כך צריך לדון עם הפקולטה אשר אחראים על אישור הנ"זים מבחינה אקדמיתכן, יש אפשרות, 

 

 ?יש הגבלה לאורך המכתב מוטיבציה למוסדות

 אין הגבלה, היינו ממליצים שלא יהיה יותר מידי ארוך ולא יותר מידי קצר

 

מהאוניברסיטה שלנו בשביל אם אני לומדת יפנית ואני רוצה ללכת ללימודי שפה ביפן, אני צריכה לעשות מבחני שפה 
 להראות את הרמה? )לקורס שהוא לימוד שפה, לא לקורס שיש בו ממש דרישת שפה מוקדמת(

בדרך כלל כשמדובר בקורסי שפה באוניברסיטאות מארחות, האוניברסיטה המארחת מקיימת מבחני רמה בתחילת 
דרך כלל אין דרישות שפה מוקדמות. עם הלימודים על מנת לחלק את הסטודנטים לרמה המתאימה. במצבים כאלה, ב

 זאת כן יש לבדוק את הדרישות של האוניברסיטה. ייתכם וחלק מהאוניברסיטאות דורשות רמת שפה מוקדמת

 

 עם מי כדאי לדבר על המלצות לחילופים ספציפית לחוג מסויים?

הפרופסורים מהפקולטה שלכם  מוזמנים להתייעץ עם סטודנטים שאתם מכירים שיצאו מהחוגים שלכם או להתייעץ עם
 שמכירים כנראה טוב את המוסדות המארחים

 

אם אני רוצה להירשם לשים באחת האופציות שלי אוניברסיטה באוסטרליה, והוא טרם פורסם/אני מחכה שהוא 
 ?3אופציות במקום  2יתפרסם, אני יכולה להגיש את הטופס עם רק 

את טופס ההרשמה ללא אוסטרליה. ברגע שייצא הקול הקורא נודיע מה כרגע אין אפשרויות לטוס לאוסטרליה. תמלאו 
 תהיה הפרוצדורה.

 

 

ממליצים ושלאחר שנכתוב את כתובת המייל שלהם הם  2כאן בקבוצה עניתם לשאלות שצריך  בעניין המלצה ממרצה, 
מכתב המלצה  -לתלמידי מוסמך ודוקטורט בלבד  -יקבלו מייל שאלות אבל בקובץ הקול הקורא של ארסמוס כתוב 

? 2או  1צריכה ?  אז כמה ממליצים אני Concern May It Whom To "  -)באנגלית( ממרצה באוניברסיטה, המופנה ל
 ואני צריכה מכתב או להסביר להם שהם יקבלו מייל שאלות?

יץ יקבל איימל בקשה למלא טופס מבחינת מכתבי ההמלצה: אתם צריכים להכניס את הדואל של הממליץ, הממל
המלצה עבורכם. אם הם רוצים הם יכולים גם הלעלות מכתב בשדה של "אחר", או המרצה ישלח ישירות לאיימל של 

 הרשות לבינלאומיות

 

הם  -המזכירות אמורה לספק לנו גליון ציונים? כי כשפניתי אליהם וציינתי שזה לטובת חילופים של האוניברסיטה 
 ך לשלם כדי לקבל את הגליוןאמרו שצרי

 זה בהחלט תלוי בפקולטות, יש מזכירויות שדורשות תשלום ויש כאלה שלא

 

 

הועדה של העברית גם משבצת לאוניברסיטאות יעד )כלומר שולחת את הבקשה שלנו רק לאוני' אחת או לכל השלוש 
 שביקשנו(?



אוניברסיטה הוא יכול לצאת. הוועידה שולחת רק לאחר שהוחלט בוועידה שהסטודנט התקבל לתוכנית, מוחלט לאיזו 
לאוניברסיטה שנבחרה ולא לשלושת האוניברסיטאות. לאחר מכן, האוניברסיטה שבחרה צריכה גם לבחון את 

המסמכים של הסטודנט ולבסוף אם היא מאשרת את הקבלה של הסטודנט, היא תשלח מכתב רשמי לסטודנט על 
 קבלתו

 

להירשם לסמסטר אביב של שנה הבאה רק באוגוסט. בעברית צריך להירשם לשני באוניברסיטת תל אביב אפשר 
 הסמסטרים של שנה הבאה כבר עכשיו?

 כן, נרשמים לשני הסמסטרים של שנה הבאה.

 

 היי, הבנתי שמדעים ביו רפואיים כן יכולים להשתתף בחילופים השנה אז יש לי כמה שאלות:

 הסמסטרים? כי בחו"ל הם מתחילים ומסיימים בחודשים שונים מאשר פהאיך זה מסתדר מבחינת הלו"ז של  -

אם יש אוניברסיטאות שהודיעו מראש שסמסטר מסוים שלהן יהיה מקוון שנה הבאה, יש לזה התייחסות? טסים, או  -
 נשארים בארץ ולומדים מפה?

 הן? )קראתי את המידע בקול קורא(אוניברסיטאות שאני רוצה להירשם אלי 3בתור צעד ראשון אני נטו צריכה לדרג  -

 מבחינת הסמסטרים, צריך לבדוק בלוח השנה של האוניברסיטאות המארחות ולוודא שזה לא חופף. -

 צריך לבדוק זאת בפרטי מול רכזי החילופים.-

 כן,  לפעול לפי ההוראות של הקול הקורא ושל מערכת ההרשמה. בנוסף, באתר שלנו יש הסבר מפורט-

 . ואם זה לא חופף, מה הפתרון? 1

 . מי הם רכזי החילופים?2

יש למצוא אוניברסיטה שחופפת בתאריכים. אם ישנה בעיה את מוזמנת לפנות בפרטי לאחר שלא מצאת אוניברסיטה 
שהתאריכים שלה חופפים. לצערנו לא נוכל לעשות הרבה, אנחנו מעודדים את הסטודנטים לפנות לאוניברסיטאות 

 ולברר על הלוח האקדמי במידה והנל לא מפורסם.המארחות 

 רכזי הפקולטות מפורסמים באתר של האוניברסיטה.

 

מבדיקה באינטרנט זה למעשה B2 ..יש המון אופציות מאוד מעניינות באירופה שדורשות רמת גרמנית או צרפתית 
שליטה בשפה כשפת אם.. רציתי לדעת אם זה באמת דרישת מינמום לכל האוניברסיטאות האלה? כלומר אני צריך 

 עת את השפות האלה באמת ברמת שפת אם...? אשמח לפירוט על זה, תודה :(לד

 ק זאת עם יחידת השפותניתן לבדו

 

 האם אפשר להגיש במקביל למסלול האוניברסיטאי גם למסלול של הפקולטה למשפטים?

 כן, אפשר

 

לקראת אמצע סמסטר ב׳(, התחלתי מסלול חדש בו אני רוצה לצאת לחילופים למדתי שנה בתכנית מסוימת ועזבתי )
והגיליון ציונים שלי באנגלית כולל את המסלול הראשון שעזבתי.. זה ממש משפיע לי על הממוצע כי לרוב הקורסים 

הוציא את זה בסמסטר ב של אותה השנה לא ניגשתי ויש לי ציונים ממש נמוכים.. יש למישהו רעיון איך אני יכןלה ל
 מהרשימה? )המזכירות אמרו שאין אפשרות( האם זה ישפיע על הסיכויי קבלה שלי?



אנחנו ממליצים בכל זאת  80-החוג מגיליון הציונים. במידה והממוצע קרוב ל מת אין אפשרות להוציא אתלצערנו בא
ולהסביר מדוע אתם חושבים שמגיע לכם להתקבל  OTHERלהגיש מועמדות ולהוסיף מכתב נלווה תחת האפשרות של 

 לתוכנית החילופים. הוועדה תעבור על כך ותשקול זאת.

 

 מה הכתובת אליה אני צריכה להכווין מרצה שבוחר לשלוח מייל לרשות לבינלאומיות?

מידה והוא לא יסתדר להעלות את המסמכים לטופס הרשמה, הוא יכול לשלוח את כתובת המייל תישלח למרצה וב
 תובת מייל, את לא צריכה לשלוח לו(. ת המייל )כתוב שם את הכהמסמכים לכתוב

 

 ני אמור להציג? של התואר הראשון?אם רק התחלתי תואר שני, איזה ממוצע א

 כן

 

ראיתי שבטפסי הרשמה צריך להוסיף דרכון בתוקף, האם יש אפשרות לצרף דרכון שפג תוקפו לפני כחודש? עד  -שאלה 
 החילופים יש זמן להוציא חדש

 י אותו..י לנו את הספח של הדרכון החדש כשתקבל.שלב זה, אפשרי. חשוב שתשלחב

 

 לנ"זים  ECTSהמרת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 study level?לעוד מישהו זה לא נותן לבחור 

 

 

ותקבלו התרעה כי לא מילאתם את כל  send application)) את הטופס יש לשלוח -מי שנתקבל בבעיה זו שימו לב
 Study level-למלא ב שרויות בחירהאפיתן לאחר מכן, זה  השדות.


