
 2010 יולי – מקסיקו סיטיחילופי סטודנטים 

 כללי
 בתוכנית 2010 שנת של קיץ בסמסטר מהשתתפותי רשמי את בפניכם אביא זו רשומה ובהמשך, שמי אמיר. שלום

 Instituto Tecnológico Autónomo de באוניברסיטת( שני תואר) עסקים למנהל הפקולטה של סטודנטים לחילופי

México מקסיקו סיטי. 

 הכנות

גרתי , אז כמו כולם גם אני טיילתי בעבר בדרום אמריקה. מאוד טובה ברמה ספרדית לדעת יש מקסיקוב ללמוד מנת על

אני , אך עם כל זאת. ...(שוב עבודה)חודשים 3וגרתי בפנמה סיטי במשך , (עבודה)חודשים 9-קסיקו סיטי בעבר כבמ

 . היה בעיקר בגלל השפהבלימודים חייב לציין שהקושי המרבי 

.  יום 180הנסיעה למקסיקו לא מצריכה ויזה עד לתקופה של 

 מקסיקו סיטי

. בתי קפה ופאבים, מועדונים ענקיים, בעלת מסעדות מעולות, ר מאוד תוססתמקסיקו סיטי בניגוד לדעה השכיחה היא עי

זה כמובן בעירבון מוגבל כי המטבע משתנה בצורה דרסטית עקב ( דולר 1= פזו  12)המטבע המקומי במקסיקו הוא פזו 

.  ב"הכלכלה בארה

אמריקן , בויזה שיש משיכות על תמגבלו על לב שימו אבל, פשוט הכי, אשראי כרטיס באמצעות לבצע ניתן כסף הוצאת

 300עד )ל גם לגבי החלפת מזומן "כנ. דולר לכל משיכה 300משיכה של עד  כדוגמת, במדינה ובמסטרקארדאקספרס 

 (.דולר להחלפה

 150או לקנות סים מקומי בעלות של ( הכי פשוט)פזו 300אפשר לקנות טלפון מקומי בעלות של  – סלולרי טלפון לגבי

 .TELCELמומלצת היא החברה ה. פזו

 תחבורה
 מגיעים המטרו ועם, הקווים בכל דקות 5 כל אוטובוסים יש. מצוינת אך רק באזורים מסוימים בעיר הציבורית התחבורה

ולא  נמוכה מאוד בתדירות עובד האוטובוסים שירות בלילה .פזו=3 עולה נסיעה. דקות 30ב לשני העיר של אחד מצד

המטרו במקסיקו סיטי . פזו לנסיעה תלוי במרחק כמובן 150 -50כ עולות בעיר מוניות לאב, מומלץ מסיבות ביטחוניות

. לאוניברסיטההוא בעל פריסה ענקית אך המינוס הגדול הוא שהוא לא מגיע עד 

  שופינג

 הביגוד פירמות כל את. זולים אינם בהם המחירים אבל, מאוד ומוצלחים גדולים קניונים מספר ישמקסיקו סיטי ב

והשני ( אווטלט מותגים)הראשון בצפון העיר, אווטלטים נחמדים 2יש גם , קניון אנטרה בפולנקו תמצאו שבותהנח

. (יותר עממי)בטולוקה

 מגורים

הבעיה המרכזית היא שלהגיע לאזור זה , שנמצא בדרום העיר, נקרא סאן אנחל האוניברסיטההאזור שבוא נמצאת 

אך למרות . ח שהחזרה בשעות הלילה היא לא ממש בטוחה במקסיקו סיטיובט, בתחבורה ציבורית זה לא סיפור פשוט

ורים הרבה יותר טובים מסיבה מאוד פשוטה שיש אז לאוניברסיטהכל זאת אני לא הייתי ממליץ לגור באזור שקרוב 

זור זהו א( שם גם גרתי בתקופה שעבדתי במקסיקו)האזור המומלץ ביותר נקרא הקונדסה . קצת יותר יקרים במחירים

צרפתיים , ארגנטינאיים, ספרדים -באזור זה גרים כל הזרים של מקסיקו. של שנקין ודיזנגוףשילוב , של ברים ובתי קפה

. אך הוא מעט יותר יקר, הוא פולנו אזור נוסף ממולץ למגורים. וכו

. פזו לחודש 12,000 -8000עלות דירה באזור הקונדסה היא סביב 
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 לימודים

הכי טובה באמריקה הלטינית למנהל  האוניברסיטהיש האומרים שזו , פרטית אוניברסיטה ההינ ITAM אוניברסיטת

שנים של ניסיון תעסוקתי מה שמקפיץ  3גם דורשת  האוניברסיטה. של מקסיקו סיטי העשירים שם לומדים. עסקים

 של םיד להישג מחוץ נמצא גם שם הלימוד שכר. ,ואף יותר 30-40בצורה משמעותית את גילאי הסטודנטים שנעים בין 

הקמפוסים . והשני של התואר השני, אחד של התואר הראשון, קמפוסים 2-מחולקת ל האוניברסיטה. מקסיקניםה מרבית

מפעילה שירות תחבורה בין הקמפוסים אך  האוניברסיטה, תלוי בתנועה כמובן \-+דקות נסיעה  15מרוחקים מרחק של 

  .עושים במונית מהאוניברסיטה את הדרך חזרה. רק עד שעות מסוימות

 רחבה קריאה חובת קיימת קורס בכל. באנגלית קורסים בכלל אין ופרקטית, בספרדית כולם באוניברסיטה הלימודים

 מהו הבחירה בטרם הקורס בסילבוס לבדוק מומלץ. בספרדית גם הינו מעט לא אולם באנגלית הינו החומר רוב. מאוד

 .הנדרש הקריאה חומר

 השמות את מכירים המרצים תלמידים 20ל  8בין , קטנות הן הכיתות. לחלוטין שונה עולם תגלו לתלמידים חסהי מבחינת

 שתצטרכו החומר את. בהפסקות או השיעור לאחר לשאלות ופתוחים הכיתה עם קבוע דיאלוג מנהלים, התלמידים כל של

 .ילת השיעור הראשון ויש לשלם עבור מאמריםחלק נמצא בספריה חלק מחולק בתח, צריך להשיג ממקורות שונים בקורס

 סמסטרים  4-ל מחולקים השני בתואר הלימודים

: קורסים שונים  3 עשיתי אני

. 'דרכי הכניסה לשוק הזר וכו, קורס מעניין שמדבר על השיווק של מוצרים זהים במדינות שונות –מסחר בינלאומי 

. ים וניהול קבלת החלטותקורס שמדבר על תהליכי יצור במפעיל –ניהול מבצעים 

. בקורס היו הרבה דוגמאות והמחשות של החומר הנלמד. IMCמדבר על , הקורס הכי מוצלח שעשיתי –פרסום וקידום 

פרזנטציות ומבחנים , סיורים, שכללה עבודות רבות( א"יותר מת)דרושה השקעה רבה  היש לציין שבכל הקורסים היית

 .  כמובן

, אך עם זאת חשוב לציין שתמיד זכיתי ליחס מתחשב מהמרצים בקפדנות ונבדקות, רדיתבספ הינן בקורסים הבחינות

אך עם זאת זה תלוי בעיקר במרצים . למשל היו מבחנים שקבלתי את הטופס בספרדית אך עניתי על השאלות באנגלית

. האוניברסיטהולא החלטה גורפת של 

והוא מתקיים בקמפוס , של התואר השני הסמסטריםים של ניתן לקחת גם קורס בספרדית אך הוא לא חופף ללוח הזמנ

. של התואר הראשון

 זרים סטודנטים

אך בסימסטר שלי היה רק עוד סטודנט , אומנם אולי זה תלוי בסימסטר. ללא ספק העקב אכילס של הלימודים במקסיקו

בר לפעילות הלימודים ללא שמע, חשוב לציין שהסטודנטים המקומיים הם מבוגרים יחסית. זר אחד שלמד לתואר שני

לי אישית היו חברים רבים מהתקופה הקודמת שבה . ממש אפשר להתחבר אליהם בעיקר בגלל שהם אנשי משפחות

אני הייתי ממליץ לבדוק . אך אני בטוח שאם היו יותר סטודנטים זרים התקופה הייתה נראת אחרת לגמרי, גרתי במקסיקו

. כי זה יכול להשפיע רבות על הנסיעה סמסטרים באותו לפני הנסיעה כמה סטודנטים זרים מגיע

 טיולים
. שעות מהעיר 4-נמצאת כ, הים הכי קרוב למקסיקו סיטי. המקסיקנייםעיירת נופש של  -אקפולקו .1

 . שעות נסיעה ממקסיקו סיטי 12נמצאת . רגועה, עיירת גולשים מגניבה –פורטו אסקונדידו  .2

...  על קנקון בטח שמעתם לבד –אזור קנקון  .3

מקווה שעזרתי לקבל תמונה כללית  
 אמיר סייר


