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לאוניברסיטאות

האירופאיות

ידיעון מכינה



המכינות המתקיימות בהונגריה מופעלות ע"י האוניברסיטאות, כך שהסטודנט במכינה לומד עם סגל מרצים 
אוניברסיטאי ודרישות אקדמיות של הפקולטה לרפואה. 

בשלב המכינה בהונגריה לומד הסטודנט כ- 700 שעות אקדמיות עם סטודנטים ממעל 20  מדינות ולהם מטרה אחת 
ללמוד את מקצועות היסוד לרפואה ולהגיע מוכנים לבחינות הכניסה ולפקולטה לרפואה. המכינה מתקיימת באווירה 

משפחתית וכוללת טיולי סופ"ש, טיולי סקי וימי סיור בערים השונות.  כ -90% מהישראלים מבוגרי המכינות ההונגריות 
מצליחים להתקבל לאחת משלושת הפקולטות לרפואה בהונגריה. 

למי מיועדת המכינה

• לכל מי שחסר רקע במקצועות הביולוגיה, כימיה ופיסיקה.
• לכל מי שמבקש לחזק את מרכיבי השפה האנגלית.

• לכל מי שרוצה להגיע ללימודים בשנה הראשונה מוכן עם               
  מקצועות היסוד.

• לכל מי שרוצה תקופת הסתגלות להונגריה ולסביבה חברתית.

מיקום, מועדי המכינות ותנאי קבלה

המכינות מתקיימות בערים בודפשט -  סגד - פיץ'

 מכינה מורחבת: אוקטובר - מאי )7 חודשים(
מכינה מקוצרת: ינואר - מאי )4 חודשים(

 תנאי קבלה:  תעודת בגרות  
)TOFEL במכינות סגד ופיץ' נידרש לעבור מבחן באנגלית(

המכינה בהונגריה

מרצים

המרצים במכינה הם סגל הוראה אוניברסיטאי בעלי ניסיון רב ועשיר בהוראה בתחום אותו הם מלמדים. כבר בשלב המכינה הסטודנט 
חווה הרצאות ברמה ודרישות אקדמיות של האוניברסיטה.

הרצאות מתנהלות באנגלית תוך שימוש במושגים וטרמינולוגיה מקצועית, כך שהסטודנט משפר את כישורי השפה ובעיקר את 
האנגלית המקצועית הן בשמיעת הרצאות , כתיבת סיכומים באנגלית ודיבור.

בחנים ומבחנים

בחנים שבועיים
חלק חשוב להצלחת התלמיד במכינה הוא התרגול ועוד תרגול. 
במכינה הסטודנט מתרגל את החומר הנלמד בבחנים שבועיים 

בתחומי הביולוגיה, כימיה, פיזיקה, אנגלית רפואית ואנגלית 
כללית. 

מבחנים אלו באים ליצור חזרה קבוע על החומר הנלמד, ורצף 
תרגולים. הבחנים השבועיים מאפשרים לסטודנט לעמוד את 

רמת השליטה בחומר בכל קורסי הלימוד.

 מבחנים סימסטריאליים 
מתקיימים באמצע המכינה ובסיומה, מבחנים אלו כוללים 

היקף חומר גדול יותר ומבנה המבחנים הסימסטריאליים דומים 
לבחינות הכניסה וכוללות מבחן כתוב ומבחן בע"פ.

מבחנים אלו מאפשרים לסטודנט לזהות פערים בשליטה והבנת 
החומר האקדמי של כלל הקורסים הנלמדים במכינה ומהווים 

תרגול חשוב גם בטכניקה של מבחנים בע"פ.



סדנת הכנה למבחני הכניסה  מיועדת למי שרוצה להגיע מוכן עם ידע וכלים לקראת הבחינות של האוניברסיטאות 
לרפואה וכן לשנה א'. התלמידים בסדנת הכנה בישראל זוכים להדרכה מקצועית ואישית ע"י סגל מדריכים שלמד 
בהונגריה ויודע היטב מהם דרישות ורמת הידע הנדרש לקראת המבחנים. תוכנית הלימוד בסדנה כוללת מקצועות 

כימיה, ביולוגיה אנגלית רפואית, תוך התמקדות בנושאי הליבה הרלוונטים לקראת הבחינה. לצד כך הסטודנטים 
מבצעים תרגול שבועי ובחינות מסכמות.

מרצים

צוות ההוראה בסדנה ומי שעוסק בבנייה ושדרוג תוכנית הלימודים כולם רופאים בוגרי חו"ל אשר שקדו ובנו את תכנית הלימודים מתוך ניסיון 
וידע אישי כסטודנטים לרפואה וכתלמידים  שעברו את בחינות הכניסה לרפואה בחו"ל. כמו שאין מורה לפסיכומטרי שלא עשה פסיכומטרי 

כך אין מרצה בהכנה לרפואה שלא למד רפואה בחו"ל. צוות המרצים של הסדנה בישראל בעל ניסיון הדרכתי אשר מלווה את תלמידי 
הסדנה באופן אישי ומקצועי. 

סדנת הכנה בישראל

למי מיועדת הסדנה

• לכל מי שחסר רקע במקצועות הביולוגיה, כימיה ופיסיקה.
• לכל מי שמבקש לחזק את מרכיבי השפה האנגלית.

• לכל מי שרוצה להגיע ללימודים בשנה הראשונה מוכן עם               
  מקצועות היסוד.

בחנים ומבחנים

בוחן שבועי:
מדי שבוע יתקיים בוחן שבועי הסוקר את נושאי הלימוד של השבוע 

החולף. בחנים אלו מכסים את מרבית החומר הנלמד במהלך כל 
שבועות הסדנה. בחנים אלו הינם להערכה עצמית בלבד ונועדו 
לאפשר לתלמיד לראות את קצב התקדמות והשליטה בנושאי 

הלימוד ברמה שבועית. 
מבחן אמצע:

במהלך הסדנה נערכות בחינות אמצע / סימולציה. בחינה אחת על 
כל תחומי הלימוד ביולוגיה, כימיה ואנגלית רפואית.  הבחינות יכללו  

את כל החומר הנלמד עד מחצית הסדנה.
בחינה מסכמת:

בסיום הסדנה נערכות בחינות מסכמות של כל נושאי
הלימוד בסדנה.

בסיום הסדנה כל תלמיד מקבל תעודת סיום באנגלית הכוללת את 
הישגיו ע"פ ציוני המבחנים.

תרגול אישי:
חלק ניכר מהלימודים בסדנה מבוססים על חזרה ולימוד עצמי, 

בתחומי הרפואה התרגול חשוב ומהווה כוח הבנה וזכירה של 
החומר הלימוד. בצמוד למרכז הלימודים של יוניברסיטי ספרייה 

נעימה שקטה ונוחה ללימודים אישי.
נוכחות:

בדיקת נוכחות תתבצע על ידי המרצים או מזכירות הסדנה לצורך 
מעקב פנימי המלצתנו כי התלמידים המשתתפים בסדנה לא 

יחסירו יותר מ- 20% משעות הלימוד.

 אוקטובר - ינואר )כ- 16 שבועות(
ינואר - מאי )כ- 16 שבועות(

 אפריל - יולי )כ- 12 שבועות (

תנאי קבלה: תעודת בגרות + מבחן באנגלית או ציון פסיכומטרי 
בחלק האנגלית 130 נק'  ומעלה

ימי לימוד: א' -  ג'  -  ה'  משעה 17:00 עד 21:00  
)סדנת אפריל עד יולי מתקיימים 5 ימי לימוד בשבוע א' עד ו'( 

 יתקיימו שעות תגבור ביום ו' בהודעה מוקדמת. 
המצגות והמבחנים כתובים באנגלית בלבד.

מועדי הסדנה ותנאי קבלה



 « תעודת בגרות מתורגמת לאנגלית - ניתן לבצע תרגום דרך משרדינו 
    ע"י חב' "חבר מתרגמים" בעלות של 250 ₪.

« 6 תמונות פספורט
« מכתב מוטיבציה באנגלית

« 2 מכתבי המלצה באנגלית
« צילום דרכון

« CV - קורות חיים )אתר לכתיבת קו"ח והדפסה
)http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents

 עלויות הרשמה
ושכר לימוד למכינה

עלויות שנתיות בחו"ל

עלות מחייה בחו"ל

מכינה בהונגריה
בקשת רישום למכינה )משולם בישראל(: 250 $

 שכר לימוד למכינה הארוכה 
 בודפשט: 6650 $  |  סגד: 6200 €  |  פיץ': 6500 €

 שכר לימוד מכינה קצרה
 בודפשט: 6250 $  |  פיץ': 4200 €

 עלות מבחני הכניסה בסיום המכינה 450$ בהונגריה

סדנה בישראל
הרשמה 500 ₪ 

שכר לימוד מכינת אוקטובר - ינואר 10,000 ₪ 
שכר לימוד מכינת ינואר - מאי 10,000 ₪ 
שכר לימוד מכינת אפריל - יולי 10,000 ₪

• העלויות כוללות שכר דירה, הוצאות דירה והוצאות אישיות כגון: אוכל, תחבורה ציבורית, טלפון נייד, אינטרנט וכו'.
• עלות המחייה לשנה אקדמית תחושב על פי 10 חודשי מחייה בהונגריה.

ביטוח רפואי: 380 $  הסדר ביטוחי ל- 12 חודשים עם חברת כלל הישראלית.

אשרת שהייה: 80 $  תשלום בהונגריה לרשויות ההגירה, עלות חידוש כ- 50 $

ספרים יד שנייה: 200 $ - 300 $  קניית ספרים יד שנייה. עלות זו הינה לכל אורך תקופת הלימודים.

)wizzair או ELAL UP( .כרטיס טיסה: 100 $ - 500 $  ת"א - בודפשט - ת"א

פייץסגדבודפשטהוצאות חודשיות לסטודנט

700 $ - 900 700$ $ - 900 900$ $ - 1100 $מגורים עם שותף )דירת 3 חדרים(

900 $ - 1100 900$ $ - 1100 1100$ $ - 1300 $מגורים לבד )דירת שני חדרים(

« טופס הרשמה וחתימה על תקנון קורס
« אישור רפואי באנגלית על בריאות תקינה

 HIV בדיקת •
• חיסון צהבת B הכולל את מועדי החיסונים ושם החיסון

)צילום פנקס חיסונים(
C בדיקת צהבת •
« תשלום הרשמה

בסיום המכינה מסמכי ההרשמה ימסרו לאוניברסיטאות. 

תהליך הרשמה



”Israeli Students In Szeged“ אגודת הסטודנטים הישראלית בסגד
"ISOH HOSI" אגודת הסטודנטים הישראלית בבודפשט

אין טוב יותר מלהתייעץ

עם סטודנטים ובוגרי מכינות

שם
Morin Fei

Itay Vazana
Sapir Itzhaki

Maayan Fradkin
Bar Velan

Kobe Faierstein
Adam Eshel

Yahav lugassy
Nofar orgad
Adam Izsak

Gali Wilhem
Ayala Dlugatch

Dikla Perltzweig
David Sreter
Omri Krauss

Roi Hota

Email
morin_f@nana10.co.il
itaivazana@gmail.com
sapiri6@walla.com
fradkin9@gmail.com
bar.velan@gmail.com
faierstein10@gmail.com
adam.eshel@gmail.com
yahavlug@gmail.com
nofarorgad@gmail.com
adamizsak2@gmail.com
galiwil28@gmail.com
ayaladlugatch@walla.co.il
diklonet.p@gmail.com
sreterd@gmail.com
omri_krauss@walla.com
roi_hota@walla.com

פקולטה
רפואה כללית
רפואה כללית
רפואה כללית
רפואה כללית
רפואה כללית
רפואה כללית
רפואה כללית
רפואה כללית
רפואה כללית
רפואה כללית
רפואה כללית
רפואה כללית
רפואת שיניים
רפואת שיניים
רפואת שיניים
רפואת שיניים

יוניברסיטי - "לימודים בהונגריה



הידעת - הונגריה ?
כמה עובדות מעניינות על הונגריה:

« הטיסה להונגריה נמשכת 3 שעות בלבד.

« הונגריה יעד תיירותי וידוע מאד בתרבות המרחצאות והאוכל המשובח.

« עיר הבירה של הונגריה, בודפשט, הנחשבת למרכז אקדמי ותרבותי של המדינה.

 « בכל עיר התחבורה הציבורית יעילה מאד, עלות חופשי חודשי כ- 40 ₪ המאפשר לנסוע בכל כלי התחבורה כגון: 
    מטרו, רכבת קלה, אוטובוס רגיל או אוטובוס על חשמל.

« בעיר סגד ופיץ' הסטודנטים נוסעים על אופניים או הולכים ברגל.

« הסטודנטים טסים ללא ויזה, ולאחר הגעה להונגריה מוצאים אשרת שהייה ללימודים.

.)HUF סימון המטבע( Forint המטבע בהונגריה הוא: פורינט »

« למצוא דירה בעיר בודפשט, סגד או פיץ' עורך מס' ימים בודדים בלבד, הדירות מגיעות מרוהטות באופן מלא

    כולל מכשירי חשמל, סירים וסכו"ם במטבח.

« הסטודנטים פותחים חשבון בנק מקומי דרכו הם יכולים להוציא כסף לשלם חשבונות ולהתנהל ביום יום.

HUF 3,300 ≈ EUR 11 עלות חופשי חודשי בכל כלי התחבורה »

HUF 200 ≈ EUR 0.7 עלות ליטר חלב »

HUF 1,200-4,000 ≈ EUR 4-13 עלות ארוחה במסעדה »



אקדמיה:
 « לכל אונ' אתר סטודנטים שנקרא Neptun אשר דרכו נרשמים לקורסים, רואים את הציונים,

    ומקבלים הודעות ומידע חשוב מהפקולטה ומהמחלקות לימוד.

« מועדי מבחנים הסמסטריאליים הם אמצע דצמבר עד סוף ינואר + אמצע מאי עד סוף יוני .

.Neptun לוח הבחינות נקבע על ידי הסטודנט, הסטודנט משתבץ למבחנים דרך אתר »

« בכל קורס ניתן לעשות מועדי א' + ב' + ג'  על פי זמינות תאריכים המבחנים.

אז איך זה באמת?
סרקו את הקוד ותוכלו לפגוש סטודנטים 

מהונגריה משלב המכינה ועד שנה ו', 
הסטודנטים מספרים על הלימודים 

והחיים בהונגריה. 
גלו עולם של אקדמיה איכותית! 



המכינה
לאוניברסיטאות

האירופאיות


