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:למוד עצמי

הצבת מטרות אישיות  ✓

קצב לימוד אישי✓

ארגון החומר לימוד  ✓

שיטות לימוד אישיות  ✓

:לימוד קבוצתי

יותר מידע אקדמי✓

שיתוף מידע  ✓

מטרות משותפות✓

השוואה✓



אגודת הסטודנטים הישראלית  

בבודפשט
Israeli Studend Organization of Budapest

2021-2022

מטרות ואירועים, חזון



ISOB

ISOBחינוכית וחברתיתהוא ארגון ללא כוונת רווח שמטרתו לתמוך בתלמידי ישראל בבודפשט  ,

.  תוך שימת דגש על התרבות והמסורת הישראלית

הנהלת האגודה:

 שנה ד׳, ליה מאור–יושבת הראש

 שנה ג׳, קלמנוביץדור –סגן יושב ראש



מטרות

תמיכה חברתית

לימודית/תמיכה אקדמאית

  קשר תרבותי לישראל

  ייצוג חיובי של ישראל בהונגריה

תמיכה אדמיניסטרטיבית

אגודות נוספות ובעלי עסקים בבודפשט, קשר שוטף עם אוניברסיטאות



אירועי האגודה

:  אירועים חברתיים

"יד שנייה"אירוע פתיחת שנה ומכירת ספרים 1.

חגים לאומיים וימי הזיכרון  2.

מסיבת פורים בינלאומית  3.

חגיגת יום העצמאות4.

בירה ונשירה  5.

נייטקוויז6.

!טיול סקי7.

:אירועים לימודיים

פרויקט חונכות בין שנה ג׳ לשנה א׳1.

שיחות הכוונה בתחילת כל סמסטר2.

קישור למורים פרטיים  3.

שיעורים קבוצתיים  4.

סמינרים5.

ייצוג מול האוניברסיטה6.



שיתופי פעולה

ביניהם, האגודה משתפת פעולה עם מספר רב של גורמים:

ד "חב-

הסוכנות היהודית  -

שגרירות ישראל בהונגריה  -

Semmelweis-ISSAאוניברסיטת -

ELTEאוניברסיטת -

 St. Istvanאוניברסיטת -

עסקים פרטיים בבודפשט-

רוני פריד–יוניברסיטי-



תמיכה כללית

מצבי חירום -

עזרה במציאת דירות-

סיוע בתהליך ההגירה ופוליסת ביטוח-

ליווי מקצועי בשגרה-

העשרה מקצועית-

הזדמנויות עבודה רלוונטיות לסטודנטים-

אתה אף פעם לא לבד-



רשתות חברתיות

ISOB– (תנו לייק)הרשמי של האגודה הפייסבוקעמוד

ISOB – ISRAELI STUDENT ORGANIZATION IN BUDAPEST (GROUP) :קבוצה למטרת העברת מידע לכלל הסטודנטים מהאגודה  .

.יש למלא שאלון קצר כדי לקבל אישור כניסה לקבוצה

ISOB – PIN BOARD :פוסטיםכל אחד יכול להצטרף ולהעלות . ׳וכובקשות , הודעות, דירות. קבוצה לפרסומים מכל סוג שהוא

I_S_O_B– שלנו  האינסטגרםעמוד

 וואטצאפקבוצות

 ליה ודור☺



...טיפים מאיתנו אליכם

 תיירות, התאקלמות, חשבון בנק, הגירה, דירה-תגיעו מספיק זמן מראש לעיר.

אין סיבה להתחיל ללמוד כבר מעכשיו. נצלו את הקיץ במלואו.

תחפרו לנו. נצלו את הקהילתיות!

ותבחרו את הדרך המתאימה ביותר לכם, תשמעו מכמה שיותר אנשים דעות.

!זמינים בשבילכם לכל דבר

0544923055–ליה מאור 

0547574808–קלמנוביץדור 



לוח זמנים

Arrival to 
Hungary:

August

10 Days of 
quarantine 

Orientation 
meeting

First day of 
study: 

September 

1st

Semester 
ends: Mid 
December 

2nd

Semester: 
February 

Last day of 
studies: 

May



איך להיכנס להונגריה בימי קורונה

ימים לפני הטיסה7באתר משטרת הונגריה למלא בקשת כניסה :1שלב 

https://ugyintezes.police.hu/en/uj-ugy-inditasa:קישור לאתר המשטרה לבקשת כניסה להונגריה

ימים לפני הנסיעה   3בדיקת קורונה:2שלב 

https://govforms.gov.il/mw/forms/ExitFromIsrael@health.gov.ilלמלא טופס דיווח יציאה מישראל :3שלב 

.ולטוס להונגריה עם האישור-להדפיס את כל האישורים   -לחכות לאישורים  :4שלב 

ימים  5בהפרש של  PCRבדיקות 2: קיצור בידוד)ימים 10-ל5בידוד בהונגריה בין :5שלב 

Flight ticket 
reservation

7 days prior to flight: 
Hungarian Police request

3 Days: Corona 
Test 

1 day: Israeli 
Authority request

Flight: print all 
documents 

https://govforms.gov.il/mw/forms/ExitFromIsrael@health.gov.il


ימי בידוד10

":בשלום"איך לעבור את הבידוד 

:כמה טיפים, ימים חלה על כל מי שנכנס להונגריה מישראל10חובת בידוד של 

מלון / איכותי בדירה וודאו כי קיים אינטרנט•

.מלון ובכל מקרה תכינו סרטים ומוזיקה במחשב הנייד או בטלפון/קיים טלוויזיה כבלים בדירה וודאו כי•

כדאי להעביר את תקופת הבידוד עם עוד סטודנט אחד או שניים•

תורידו את האפליקציות להזמנת אוכל בנייד או מחשב  •

תכינו כרטיס אשראי זמין להזמנת אוכל•

https://telaviv.mfa.gov.hu/eng/page/requesting-a-covid-19-test-in-hungary: מידע על קיצור תקופת הבידוד בהונגריה

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabol-felkeresheto-intezmenyek-listaja: בהונגריה PCRרשימת מעבדות לבדיקות 

https://telaviv.mfa.gov.hu/eng/page/requesting-a-covid-19-test-in-hungary
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabol-felkeresheto-intezmenyek-listaja


'  ימי קליטה באונ

ימי קליטה סוף אוגוסט•

הרצאות פתיחה✓

כרטיס סטודנט  +כרטיס כניסה לבניין  ✓

קניית ספרים✓

סיוע במציאת דירה  ✓

הסבר על הוצאות ויזה   ✓

יום לימודים ראשון  תחילת ספטמבר •



איך להגיע להונגריה

:  טיסות ישירות לבודפשט•

אפ  אלעל•

•WIZZ 

•Ryanair

(וינה)טיסות קישור •

Airbnb / booking.com / hotels.comהזמנת בית מלון  •

ביקורת גבולות•

מכס  •

$  100-$ 50החלפת כסף בשדה התעופה עד •





מה לקחת במזוודה  

ביגוד חם•

!!!!לבדוק תוקף לטווח הארוך( טיפות אף, תרופות לצינון)ערכת תרופות •

!!!מתאם לשקע חשמל •

תמונות פספורט  •

!לא להגזים במחיר –( כולל עניבות)חליפת מבחנים •

מצעים/ מגבת •

(קפה שחור וספרי מתכונים של אימא, תבלינים)אוכל ישראלי •



ציוד לימודים

!!!לא למהר –( ולפי מרצים, יד שנייה)ספרים •

medicina/ amazon-חדשים: יריד מכירת ספרים קניית חדש*

מחשבון מדעי  •

כונן זיכרון חיצוני  / טאבלט/ נייח /מחשב נייד •

(לא לתלמידי מכינה)Paracelsus-(כפפות+ ערכה)לדיסקציותציוד •

...(דפדפות, עטים מיוחדים) בבודפשט הכליש •



סידורים בישראל

לחודש₪ 175-הסדרת תשלום ביטוח לאומי כ

שנים10-להאריך תוקף של דרכון ל

(מרפאות טיולים או רופא משפחה)פנקס חיסונים בינלאומי



איך להגיע משדה התעופה לעיר

•Airportbusעד לכתובת.
.(נמצא בצד ימין באולם מקבלי הפניםAirportbusדלפק )

36-1-2968555+: להזמנות בטלפון

Foמוניות • Taxiעם נוסעים שניים ומעלהכדאי.
36-1-3655555+: להזמנות בטלפון

תחנות במרכז העיר 100E2קו –תחבורה ציבורית•





ביטוח רפואי

:ביטוח רפואי הונגרי

.טיפול רק בגבולות הונגריה ברפואה הציבורית•

בלבד$ 10,000טיפול רפואי בהיקף של •

אין טיסות רפואיות לישראל•

הראל' ביטוח רפואי של חב

מרפאה פרטית•

טיסות רפואיות•

ביטוח לכל העולם•



ביטוח נחלים מקבוצת פירמה

2022-2021

ביטוח רפואי לסטודנטים בהונגריה בעידן הקורונה

2021יולי 



נעים להכיר–ביטוח נחלים 

נחלים מובילה את ביטוחי הסטודנטים בישראל קרוב מאז  •
תחילת שנות האלפים

צוות נחלים עומד לרשות הסטודנטים והוריהם בכל דרכי  •
תמיד–ההתקשרות 

–מוצרים ייחודיים המשווקים בלעדית רק דרך ביטוח נחלים •
יתרונות מהותיים

ל  "אפ מחוווטסל המשרד ניר סטילוגלו  כולל "טלפון אישי מנכ•
052-5605336

•https://nechalim-ins.com/

https://nechalim-ins.com/


עיקרי הכיסוי
דולר5,000,000ועד ניתוח או אשפוז גדול וזאת עד לתקרת כיסוי של " קטן"ביטוח פרטי לרפואה פרטית החל מכאב ראש •

הטסה רפואית לישראל•

כיסוי טיסה והוצאות שהייה של מלווה–ל "במקרה של אשפוז הסטודנט בחו•

כיסוי רפואי לקורונה•

שאר הערים ניתן ללכת לכל מרפאה או  , ברמה הגבוהה ביותר–FIRST-MEDמרפאת הסדר בבודפשט -ייחודי להונגריה  •

רופא ללא שום מגבלה

חשוב במיוחד בתקופת הקורונה-ביקורים בישראל לא מבטלים את הפוליסה ולא נדרשת הצהרת בריאות בכל יציאה •

לאירוע רפואי$50במקום $25:50%-השתתפות עצמית מופחתת ב•

(למעט ישראל ומדינות אויב)ולכל תקופת הביטוח בכל עולם כיסוי •

תשלומים בלי ריבית ומדד5עד –לשנה $620.5מחיר של •

ופיזיוטרפיהרופא מלווה אישי , המשך טיפול בישראל כולל אבחון מהיר באסותא•

פינוי אווירי ימי ויבשתי•

ללא עלות-אפשרות לשיחת וידאו עם רופא ישראלי בישראל  •



המשך-עיקרי הכיסוי 

$1,500-עד תרופותכיסוי ל•

$400 -עד שינייםכיסוי לרפואת חירום ב•

המשך טיפול בישראל כתוצאה מתאונה הכולל בין היתר כיסוי •
ללא עלות–באסותארופא מלווה אישי ואבחון מהיר לפיזיוטרפיה

על ידי חורף וספורט אתגרי אפשרות לביצוע הרחבות של ספורט •
אפווטסשליחת 



☺קצת מהרשתות 



FIRST – MED 
מרפאה פרטית עם צוות דוברי אנגלית המטפלת באנשי עסקים טייסים ודיפלומטים



ביטוח נחלים פרטי התקשרות

03-5375545: טלפון משרד  

052-6006112אפ ווטסטלפון נייד משרד כולל שיחות והודעות 

ואינסטגרםפייסבוקמייל 



להזמין כרטיס טיסה  

(לתקופת הבידוד)דירה / להזמין בית מלון 

לבקש אישור כניסה ממשטרת הונגריה   

לארוז מזוודה 

להסדיר תשלומי ביטוח לאומי

להסדיר ביטוח רפואי

!קביעת פגישות לחיפוש דירה

מה להכין בארץ

:מסמכים שצריך לקחת להונגריה

דרכון בתוקף 

אישור כניסה ממשטרת הונגריה  

בדיקות קורונה 

מכתב קבלה  

מסמכי הרשמה המקוריים 



קצרה..... הפסקה
.....וחזרנו



הימים 
הראשונים  
בהונגריה  

(ימים4–2בין )חיפוש דירה 

(שעתיים -כ)פתיחת חשבון בנק 

(שעה-כ)הונגרי לנייד  סים

(מידי)חופשי חודשי לתחבורה הציבורית 

(חודש מהנחיתה להונגריה)אשרת שהייה 



דרכים  
למציאת 

דירה

מרכז שירות למציאת דירה באוניברסיטה•

לוח מודעות אתר יוניברסיטי  •

https://www.studyhungary.co.il/housing

אתרי אינטרנט לחיפוש דירות  •

https://www.studyhungary.co.il/budapest-info

בפייסבוקקבוצות •

מתווכים  •

https://www.studyhungary.co.il/housing
https://www.studyhungary.co.il/budapest-info




6

7

13



דגשים למציאת דיור

דירה שעברה שיפוץ בשנים האחרונות•

דירה עורפית ושקטה•

לחפש דירה באור יום•

סיבוב בשכונה בערב•

(איכות וכמות)לבדוק את הריהוט והאינסטלציה •

בידוד בחלונות+ מערכת חימום •

חברת ניהול לדירה או איש קשר לטיפול בתקלות•

החלפת מנעול דלת ראשית•

חיישני גז •

(חשבונות)לבדוק הוצאות דירה חודשיות מראש •



דגשים לחוזה דירה

יום60או 30סעיף על עזיבת הדירה בהודעה מוקדמת של •

כל דייר חותם על חוזה נפרד על סכום התשלום שהוא משלם •

על פי החוק החוזה ההונגרי תקף משפטית–חוזה בהונגרית •

בעל הדירה שרשום בטאבו חייב לחתום על החוזה•

(שכנים/מזכירות)עדים הונגרים 2•

(חודשיים שכירות)פיקדון •

(חשמל, מים, גז)רישום מונים •

(Inventory list)רישום תכולת הדירה •

רישום בעיות קודמות •

תשלומי שכירות כל חודש או שלושה חודשים•



תשלומי דירה 

(גז מרכזי, מים, ונקיוןפינוי אשפה )ועד בית •

חשמל•

גז•

מים•

:תשלום הוצאות דירה

טלפונית או תשלום בדואר  , הוראת קבע•

OTPאו בבנק Készpénzfelvétel:תשלום בדואר בכל סניף בחלון שירות בשם•

ישנם סניפי דואר שמקבלים כרטיסי אשראי•

חשוב לרכז תשלומי דירה בקלסר•



עלויות מחייה  

(:  ר"מ, ריהוט, מיקום)שכר דירה 

550€-€ 350–חדר שינה  1דירת 

750€-€ 300–חדרי שינה 2דירת 

:  הוצאות דירה

.לדייר€ 150עד € 80

:הוצאות אישיות

€  450-€  350בין   

$הוצאות €  הוצאות  

1100$-$ 800€900–€900 מחייה עם שותף  

1300$-$ 1000€1100-€ 900מחייה לבד



חשבון  

בישראל

€ או $ חשבון 
בבנק ההונגרי  

של הסטודנט  

המרה לחשבון  

של פורינט

הסטודנט

חשבון  

בישראל

€ או $ חשבון 
בבנק ההונגרי  

של הסטודנט  

חשבון  

בישראל

1אופציה 

2אופציה 

3אופציה 

חשבון  

בישראל

4אופציה 
העברה לחשבון  

של פורינט

הסטודנט

איך להתנהל מבחינת כסף והוצאות



פתיחת חשבון בנק

M.K.B               www.mkb.hu

OTP                  www.otpbank.hu

Erste Bank www.erstebank.hu

CIB www.cib.hu

Raiffeizen Bank www.raiffeisen.hu

Budapest Bank   www.budapestbank.hu

http://www.mkb.hu/
http://www.otpbank.hu/
http://www.erstebank.hu/
http://www.cib.hu/
http://www.raiffeisen.hu/
http://www.budapestbank.hu/
http://www.mkb.hu/index.mkb
http://www.cib.hu/index
http://www.erstebank.hu/online/index.html


פתיחת חשבון

דרכון

אישור לימודים

$  1000-כסף להפקדה ראשונית כ 

”Change“-החלפת כסף ב

HUF358 =€1$  1= 303השער היציג 



סלולר ואינטרנט

:חברות הסלולר שפועלות בהונגריה

• T-Mobile   ( 30קידומת   )

• Vodafone  ( 70קידומת   )

• Telenor      ( 20קידומת   ) 

• EuropeTell Team

www.europetell.hu

:חברות לחיבור אינטרנט

• UPC 

• DIGI 

• T-online 

• Tvnet

• TS Datanet

.חיבור דירה לאינטרנט לוקח בין שבועיים

http://www.europetell.hu/
http://www.t-mobile.net/CDA/home,19,0,,en.html?w=1024&h=603
http://www.vodafone.hu/index_eng.html


תחבורה ציבורית

,  חשמלית)BKVwww.bkv.huחברת •

(אוטובוסים, מטרו

וג אחדכרטיס מס•

ניקוב כרטיס עצמאית+קניית כרטיס •

תעודת סטודנט חופשי חודשי כשמקבלים  •

!לא להסתבך איתםKontrolישנם פקחים •

http://www.bkv.hu/


 Residence Permitאשרת שהייה 

:  ניתן לקבוע תור מראש למשרד ההגירה
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=395:appointment-booking&lang=en

:  ניתן להוריד את הטופס( מקבלים באוניברסיטה)טופס אשרת שהייה•

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&lang=en&gid=446

:ניתן להוריד את הטופס( י בעל הדירה"חתום ע)טופס רישום מגורים  •

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=455&lang=en

(מקבלים מהאוניברסיטה)אישור לימודים בהונגרית  •

צילום דרכון( + תקף לפחות לשנה)דרכון •

!(בעבר ביקשו טאבו אין צורך יותר )חוזה שכירות בהונגרית •

2000$-1000$-אישור על פתיחת חשבון בנק הכולל הפקדה של כ•

ביטוח רפואי בתוקף•

(משולם בכרטיס אשראי או מזומן במשרד ההגירה)$ 80-תשלום אגרה של כ•

1*תמונת פספורט •

Immigration officeיש לגשת עם כל הטפסים למשרד ההגירה המקומי 

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=395:appointment-booking&lang=en
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&lang=en&gid=446
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=455&lang=en


חבילת
קליטה

בהונגריה

:מה כוללת החבילה

פרטינהגהתעופהמשדההסעה

בחבילהמקומי 'מסעםקארדסיםלכםיחכההתעופהבשדה
משתלמת

בנקחשבוןבפתיחתסיוע

סטודנטויזתבהוצאתסיוע

הרשמהטופסלמלאישלהצטרפות₪    1500החבילהעלות





תלמדו 
ותצלחו


