
                                                                                                                                    

            

 פרטים אישיים

 יאיר שטמר :ושם משפחה שם פרטי

 yair61@gmail.comדוא"ל: 

                    MBA סטודנט בתואר שני בתוכנית:

 5102חורף  סמסטר היציאה:

 120-205-21-01טלפון: 

_____________________________________ 

 פרטים אודות הסמסטר בחו"ל

 George Washington Universityהאוניברסיטה בה שהיתי: 

 5102אוגוסט עד דצמבר התקופה בה שהיתי: 

_____________________________________ 

 סיכום הרשמים

 ב במהלך התכנית שהיתי- Washington DCאוניברסיטת, ב George Washington העיר .

מהבית הלבן  (הליכה)דקות מספר במקום מרכזי,  ממוקמתוהאוניברסיטה יפיפה 

 (IMF ,World Bankעולם )מהמוסדות המפורסמים ביותר בו

 הקורסים אליהם נרשמתי: 

  יזמות- Entrepreneurship –  שבו לומדים לבנות תכנית שיווקית לקורס Start-up 

שיטה שהיא  Lean Start-upשיטה שנקראת )חשוב לבוא עם רעיון קונקרטי(. לומדים 

 .לשוקתואם נות במהירות ובאופן שמאפשרת לקדם רעיוש

  להתמודד עם משבריםעל מנת אסטרטגיה בחברות נדל"ן: איך בונים אסטרטגיה בנדל"ן 

 בכל התקופות. יםווחישאר רולהי

 ית פרויקט נדל"ן: רעיון, השקעות, בנייה, מכירות. עוברים על כל השלבים של הבנייה בני

 ואיך מתמודדים עם כל הבעיות בדרך.

  .אבל נחמד אם חייבים לקחת מדובר בקורס מענייןלא אנגלית: כתיבת מאמר אקדמי ,

 .TOEFLקורס בגלל ציון נמוך ב 



 ם.לקחת אות ה ופרקטית, מומלץברמה מאוד גבוהכל הקורסים היו טובים, 

 :ויזה 

הוא מקצועי מאוד זרים ה, הצוות שמטפל בסטודנטים GW, היה שירות מעולה ב בנושא זה

 כדי להוציא את הוויזה, צריך: בעיות שיש.ה\שאלותהעונים מהר לכל  והם

o  לשלוח לאוניברסיטה בחו"ל גיליון ציונים שלTAU  ( ושל התואר 01)צריך להיות מעל

בל קיבלו אותי בכל זאת , אTOEFLל  011. הם מבקשים TOEFLראשון, וציון של ה 

 והכריחו אותי לקחת קורס באנגלית. 01עם 

o  לתקופה  $01.111סכום של אישור מהבנק שאפשר לשלם  לשלוח לאוניברסיטה

 ות ולשלם את המגורים.של הסמסטר כדי לחי

o לאחר מכן ,GW את האישור  שלחו אלייDS-2019 שגרירותבור שמאפשר לקבוע ת 

זה צריך להישאר בכיס כל הזמן בארצות כדי לבקש וויזה. )הטופס ה ארה"ב

 הברית(.

o  צריך לשלם על טופסDS-160  אחרי הביקור  .ור לשגרירותושקובע ת $021שעולה

בשגרירות, צריך לבדוק מדי פעם באתר שלהם אם האישור התקבל. קיבלתי 

 תשובה תוך שבועיים אבל הם אומרים שזה יכול להיות יותר מחודש.

o  צריך לשלם על טופסSEVIS I-901  הטופס הזה מאפשר לארצות  .$001שעולה

 הברית לעדכן את המידע שלהם על סטודנטים זרים.

o  יש צורך לשלם את הטופסESTA .לפני הנסיעה לארצות הברית 

  לבקש אישור מספיק זמן לפני יש למי שרוצה לצאת מארצות הברית במשך הסמסטר

 ה. הוויז( שנמצא באוניברסיטהInternational Services Office) ISOלמשרד  הנסיעה

את לסטודנטים  אפשרכדי ל , זאתאחרון של הסמסטרהיום הלהישאר חודש אחרי  תמאפשר

 הזדמנות לטייל.

  מצאתי את השותף שלי דרך האתרGatherTheJews , אפשרות להשאיר הודעות  נהיששם

. בדירה המטבחהכשרות  עללשמור עוניין למי שמ, בעיקר על חיפוש דירה עם יהודים

 במרחק הליכה לאוניברסיטה. גרתי( וטרנט/מים/חשמלני$ לחודש )א0311שילמתי בערך 

 :Equinox( וחדר כושר יוקרתי )CVS, Trader's Joe)מכולות מספר היו באזור הדירה שלי 

$160/month for students .),אטרקטיביאבל פחות  באוניברסיטה יש חדר כושר חינם. 

 :תרבות 

המוזיאונים  עלבייחוד ממליץ בוושינגטון מבחינת תרבותית, אבל אני עשות יש הרבה מה ל

 :באיםה



  חינם –מוזיאון האוויר והחלל 

 ( מוזיאון על השואהHolocaust Museum )- חינם 

 ( מוזיאון החדשותNewseum) – 02/51הכניסה $ 

 ( מוזיאון הסוכניםSpy Museum )– 02/51הכניסה $ 

 .World Bankוב  IMFבית הלבן, ב מטעם האוניברסיטה ארגנו לנו גם ביקורים ב

 מאוד נחמד. ,Escape Game, עשיתי גם ם חברים שהכרתיע

 :תחבורה ציבורית 

כרטיס מגנטי שקונים בכל  ושניהם באותביש מטרו ואוטובוסים בתוך העיר, אפשר להשתמש 

סופ"שים, יש בנסעתי הרבה לניו יורק   .מינימום כל פעם $51תחנות מטרו ושממלאים ב 

דולר לנסיעה(. יש אפליקציה  01עד  01לניו יורק )אוטובוסים מאוד זולים בין וושינגטון 

 .WanderUשנותנת את המחירים של כל החברות: 

 :הכרתי הרבה אנשים בזכות הארגונים היהודיים בוושינגטון 

  חב"ד שלGW הם מזמינים לארוחת שבת בדירה שלהם ומארגנים הרבה אירועים. זה :

 טוב לצעירים )תואר ראשון(.

  :הם מזמינים לארוחת שבת בדירה שלהם ומארגנים הרבה אירועים. חב"ד של וושינגטון

הרב מכיר את כל האנשים החשובים בפוליטיקה של וושינגטון וגם מארגן את הדלקת 

 הנרות של חנוכה בבית הלבן.

  קשר"כנסת הבית" (Kesher.מארגנים אירוח לארוחות שבת אצל משפחות :) 

 בעיקר באוניברסיטה אבל גם בקהילה היהודית. בוושינגטון, Networkingיש הרבה אירועים של 

  תמונות נלקחו מהWashington Monument: 



 

 


