
 הקדמה

כאשר , WU (http://www.wu.ac.at/)הסמסטר התבצע באוניברסיטת . בחרתי לנסוע לווינה לסמסטר קיץ

עם זאת מדובר בשלושה שבועות . סמסטר קיץ בווינה קצר יותר מסמסטר קיץ בארץ ואורכו רק שלושה שבועות

להכין כ לימודי ערב בקבוצות בשביל "ואז בדר, של לימודים אינטנסיביים מהבוקר עד צהרי היום באוניברסיטה

 . עבודה או מצגת ליום שלמחרת

לעיר בעלת איכות , (שאיני זוכר את שמו)י אחד המגזינים הנחשבים "וינה היא עיר מדהימה ומדורגת עפ, עם זאת

 .בעולם 1החיים מספר 

סטריליות רק בשלושה שבועות בעיר מיוחדת ביחד עם סטודנטים מכל העולם יחידות סמ 3אז אם בא לכם להשיג 

 .תמשיכו לקרוא

 

 קורסיםה

שניתנו כל הקורסים  אבל, דעים הרבה תלוי במרצהם בוודאי יוכמו שאת. הקורסים שאני לקחתי היו שונים ומגוונים

 .וללמוד את הקורסים כאשר אתה בכיתה רב לאומית זאת חוויה אחרת, באוריינטציה בינלאומית היו

וזה היה , (?או שזה קנדה ?DUKE)ב "והמרצה היה בחור מארה, הקורס הראשון היה בהשקעות פיננסיות גדולות

כלומר כל  –קייסים שונים  5עבודות על  5מודלים פיננסיים והגשה של איזה  הקורס העמוס ביותר שכלל בין היתר

למעט עבודת הסיכום שהוגשה באופן אישי , העבודה הייתה בקבוצות. יום הייתה לנו עבודה ליום שלמחרת

 .והועבר בצורה טובה, אבל די פרקטי, כ קורס עמוס"סה(. המודל הכלכלי של העבודה הזאת בוצע בקבוצות)

זה כנראה היה הקורס הכי פחות . י מרצה צרפתי חביב ומצחיק"הקורס השני היה בשיווק בינלאומי והועבר ע

הקייס . וההבדל בין התרבויות כולל מגוון רחב של דוגמאות, אינטנסיבי וברובו עסקנו בנושאים שונים של תרבות

 ומי המרצה הביא דוגמיות של יין ולערב התרבות הבינלא, בקורס הזה עסק סביב תעשיית היין הבינלאומית

המרצה היה ישראלי ועשה רושם לא כל כך טוב על רוב . הקורס השלישי עסק בניהול משאבי אנוש בינלאומיים

ו כמה מודלים נחמדים לניהול משאבי נאבל בתכלס למד, פחות מענייןבאופן כללי החומר היה . עמיתי לתוכנית

כנראה בגלל שפחדנו שהבחור יצלוב  – צות שהייתה בסטנדרט די גבוהאנוש ובסופו של דבר הפקנו מצגת בקבו

 .(...זה הרושם שנוצר)אותנו 

 

חשוב לציין את מתכונת הלימוד השונה אשר , פרט לחומר הלימוד בכיתה שהיה מעניין ברובו והועבר בצורה טובה

ל השילוב של החומר התיאורטי אב, נכון שגם בארץ נלמדים קייסים. י קריאת קייסים ולימודם בכיתה"מתבצעת ע

הנלמד בכיתה ויישומו לקייס בוצע בצורה שנותנת מלבד הלימוד התיאורטי סוג של התנסות אמיתית בקבלת 

הלימוד בקבוצה המורכבת מתרבויות שונות , בנוסף לכך. לקייס הנתון יישום התיאוריה שנלמדהי "החלטות ע

 .רץאשר לא ניתן למצוא בא, חוויה ואתגר כאחד והינ

 

 פעילויות מאורגנות

פרט לכך שהם עזרו למרצים בכל . ל הרכיבו צוות עובדים אוסטריים שליוו אותנו לאורך כל התוכנית"לתוכנית הנ

הצוות עצמו היה מדהים . צוות זה הרים פעילויות מאורגנות לשעות הפנאי של התוכנית, הקשור לציוד ההוראה
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מקצת הפעילויות . אך אין חובת השתתפות בתשלום נוסףהן ת מהפעילויוחלק . ועזר לנו בכל בקשה ובעיה

 :שאורגנו

  וניתנת לנציגי המדינה ההזדמנות להציג את המדינה , כל מדינה מביאה מאחל מסורתי – תרבויותערב

 .ליתר הסטודנטים

  שניצל וינאי ושידור המונדיאל במסעדה וינאית אותנטית –ארוחת ערב וינאי מסורתית. 

 (.יפורט בהמשך)ביקור בפארק השעשועים בוינה  – פארק שעשועים 

 ביקור במבשלת בירה מקומית, טיפוס קירות, סקי מים ,BBQ ,ביקור , ביקור במוזיאון לאומנות מודרנית

 ...'וכו ביקור במועדון, בפאב

 

 תרבות ואווירה 

חוץ מבתי קפה ופאבים כל החנויות , מעבר לכך. הכל סגור –אל תצפו למצוא דברים לעשות ביום ראשון בווינה 

 . אני מדבר גם על חנויות בגדים וסופרמרקטים. 19:00נסגרים מוקדם באזור 

, רוב הווינאים לא חביבים... בחור ממלטה ובחור רוסי, היה בחור צרפתי, בין הווינאים היותר נחמדים שפגשתי

פלאים שעזרו רבות והיה כיף ה נ'לדוגמא האסיסטנטים של האוניברסיטה היו חבר. אלא אם כן אתה מכיר אותם

 .לבלות איתם

אבל צריך לעשות הכל בשעות מוקדמות ובהתחשב בכך שיש גם לימודים , אם כך יש תרבות בווינה והיא יפה

 ... במהלך השבוע כנראה לא תבלו יותר מדי בחוץ, ושיעורי בית

ולכן זה לא אמור , כם מהתוכניתצריך לציין שרוב הזמן כנראה תסתובבו בחברת החברים של, למרות הנאמר לעיל

אז לא לחשוש יותר מדי למרות . ואתם בהחלט יכולים להנות בעיר המהממת הזאת, להפריע לכם יותר מדי

 (.אז קחו זאת בערבון מוגבל, זאת רק ההתרשמות שלי, חוץ מזה)האזהרות על אופי התושבים המקומיים 

 

 מחיר ועלויות

 ...ניתן למצוא באינטרנט' עלויות מחייה וכו. הקשורות לתוכניתאני אדבר בחלק זה רק על עלויות 

חוברות לימוד וכרטיס לתחבורה הציבורית , ארוחת בוקר וצהריים בימי הלימודים, התוכנית עצמה שכוללת מגורים

 . אירו 1330עלתה ( סים"שכר הלימוד משולם בנפרד לאוניברסיטת תל אביב לפי הי)

, שירותים ומקלחת צמודים, מיטה נוחה, לתי חדר לעצמי שכלל חיבור אינטרנטהמגורים היו מעל ומעבר וקיב

ארוחות הצהריים היו סבירות ביותר ויש . ארון בגדים וכל מה שצריך בחדר, (מקרר, ם"סכו, צלחות)מטבח מאובזר 

 . ארוחות הבוקר היו בגדר אכזבה, אפילו מנה לצמחוניים

 

 לבלותבכל זאת איפה 

האוסטרים מאוד קפדניים וויכוחים ואפילו הגעה . אז הקפידו על הלבוש שלכם, במועדונים יש קוד לבושבאופן כללי 

 .אנשים שרק אחד מכם לא לבוש כראוי תמנע מאותו אחד את הכניסה למועדון 20בקבוצה של 



Prater Dome – לצערי ספגנו במקום הזה אפליה כלפי חלק מחברי ה- ISU ...ד המקומות זה כנראה אח, עם זאת

כאן  90 -וה 80 -לחובבי שנות ה. רחבות ריקוד שונות 5המקום עצום וכולל . הכי מיוחדים שהייתי בהם בעולם

חובבי המוזיקה היותר מודרנית ועדכנית . spice girls -וה backstreetboys -למצוא להיטים של ה( לצערי)תוכלו 

אבל המחירים לא , ללי האוכלוסייה במקום די איכותיתבאופן כ. כמובן ימצאו עניין ברחבות האחרות, לישראל

, אם תעשו רכישה דרך מכונות אוטומטיות. בכניסה למועדון מקבלים כרטיס שאיתו אפשר לבצע רכישות. בשמיים

 (.יותר זול מהזמנה בבר)אירו  2ק מחיר של בירה הוא ר

 3 -בחורות ב, (וכך להחזיר את הכסף, לדמי כניסה שניתן לנצל לאלכוהו)אירו  6בחורים יצאו בקנס של לפחות 

 .אירו תחת אותו הקונספט

ממש עוד מעט המקום נמצא בכניסה לפארק השעשועים של אוסטריה שעליו ארחיב  –ודבר אחרון ... אהה

 .בהמשך

 

Passage (הגייה דומה למסג' )– ושם תוכלו למצוא , כנראה המועדון הכי נחשב בוינה. אך יקר, מועדון מאוד נחמד

כדאי להשים לב לכך שבכל יום יש ליין  ...(.ז"בקיצר יש שם בחורות חבל)את מיטב המי ומי במיטב האופנה 

 .אז אם אתם מחפשים משהו ספציפי תחפשו באינטרנט איזה ליין יש באותו היום, ריקודים שונה

 

Parter Amusement Park – ל "לא זוכר הרבה איזכורים או התלהבות מהפארק הנ. פארק השעשועים של ווינה

אפילו בהשוואה לפארקים , בנוסף. לוקח כל פארק שעשועים שיש בישראל( לדעתי)אבל הפארק הזה , בספרים

 .ל יש לו כמה אטרקציות מאוד איכותיות"בחו

 .זאת בחשבוןקחו . הפלוס והמינוס של הפארק זה תשלום נפרד לכל אטרקציה

גם אם אתם לא רוצים , בכל מקרה. אבל קצת יקר, האוכל שם לא רע. בלב הפארק יש מסעדה אוסטרית מסורתית

אם אתם מגיעים בקבוצה גדולה . של המסעדה הזאת העצוםשווה להיכנס פנימה כדי להבין את הגודל , לאכול

 (.ביקור בפארק השעשועיםבערב של ה האסיסטנטים עשו זאת עבורנו)תעשו הזמנה של מקומות 

 

Museum Quertier – ובאופן כללי המקום הומה בצעירים שנפגשים בחוץ ברחבה הגדולה , בערב יש שם מועדון

מה , ובוודאות האווירה בחוץ טובה, אבל המקום נמצא יחסית קרוב למגורים, אישית לא הייתי במועדון. ושותים

 .שיכול להעיד על אווירה נחמדה בפנים

 

 

,ותהנ  

 רותם מתוק

Rotem.Matok@gmail.com 

054-7646133 
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