
 פראג

 

כללי 
 

? ההתלבטות היחידה היא לאן, אני מניח שכל מי שהגיע לסיכום שלי החליט שהוא בעניין של לנסוע

ואדגיש נושאים חשובים ( במקום שבוא העברתי את אחת התקופות היפות בחיי)אני אציין למה כן 

. כמובן שאשמח לפרט יותר לפי דרישה, ועיקרים

 תרבותיה, כלכליפראג מהווה את המרכז ה. והעיר הגדולה ביותר בה כית'הרפובליקה הצ בירתהיא פראג 

. מיליון תושבים 1.2ומאכלסת כ־, (Vltava) ולטאבה נהרהיא ממוקמת על ה. כיה'של צ התעשייתיו

פראג ממוקמת בלב ליבה של אירופה והקרבה לשאר בירות אירופה נותנת אפשרות להכיר את אירופה 

. םאפרט יותר בפרק על הטיולי, בנסיעה של מספר שעות

, הרובע היהודי, גשר קראל, השעון, תהמיוחדו הסמטאות, ההיסטוריה, הארכיטקטורה, היופי של פראג

 150קבוצה של , המעונות, אגודת הסטודנטים, הסטודנטיאליםהחיים , האוניברסיטה, חיי הלילה

כל אלו נותנים לך את האפשרות לגור , חודשים 3סטודנטים זרים מכל העולם שבאים לבלות למשך 

. באחד מהמקומות היפים לתקופה מיוחדת במינה

 

 האוניברסיטה
 

.  בניינים במרחק קטן אחד מהשני 4הקמפוס מכיל . האוניברסיטה ממוקמת במרכז העיר

ומצד שני מבנה אחד שמטול שקופיות זה שיא , מצד אחד יש מבנה חדיש ברמת גימור גבוהה ביותר

.  הטכנולוגיה

ת הכיתות מעורבבו( קורסים 30מעל )מבחר הקורסים באנגלית גבוה מאד , רמת הלימוד סבירה בהחלט

.  ולומדים בהן סטודנטים מקומיים וזרים

עושים קלירנס , דואגת לעשות סיור ולהראות את המקומות החשובים םאגודת הסטודנטי, ביום הראשון

כרטיס חברות באגודת הסטודנטים וכניסה , תעודת סטודנט ולאחר מכן מקבלים  ערכה הכוללת, מסודר

(. חשוב ביותר) םהסטודנטילחינם למסיבות 

, ימים 3-5של  םישנם קורסים אינטנסיביי, ם לקורסים מתבצע דרך האינטרנט עוד בהיותכם בארץהרישו

.  אבל הבנתי שהם מומלצים מאד, לא לקחתי אותם אישיתאני 

.  ברוב הקורסים יש ספר פנימי שניתן לרכוש במחירים נמוכים מאד, לגבי ספרי לימוד

   

אגודת הסטודנטים 
 

לקח אותי משדה התעופה ביום "  חבר"ה, מפראג שהוצמד לי  טמייל מסטודנ קיבלתי, עוד לפני הנסיעה

שם סידר את הבירוקרטיה , הביא אותי עד המעונות( לא טריוויאלי בכלל, בשתיים לפנות בוקר)הראשון 

לאורך הזמן שמרנו  .יום למחרת דאג לבוא לקחת אותי לאוניברסיטה והכרות ראשונית עם העיר. בזריזות

.  סענו ביחד לסקיעל קשר ונ

. ימים 3טיולים יומיים וטיולים של , החל במסיבות, דואגת לפעילויות רבות במהלך הסמסטרהאגודה 

. לגיבוש הקבוצה, כיה'ימים בדרום צ ICE BREAKING" " 3לדוגמא בשבוע הראשון היה שבוע 

. סרטים ועוד, יינטבולפ, צניחה חופשית, ימי כיף כמו בירה ראלי. שבוע שלישי טיול סקי למשך יומיים

ולראות , מקומות החשוביםהגעה ל, ארגון למופת, ימים 3למשך  טיול לקרקובהשיא מבחינתי היה ה

.  אוטובוס שלם של סטודנטים ללא זיקה ליהדות מגיעים לאושוויץ היה מרגש מאד

 

 המעונות

 

אך עונה כל ( איכות גבוהלא אידיאל היופי ולא בנוי בסטנדרט )המבנה הגדול שבנוי בסגנון קומוניסטי 

. תמיד יש מים חמים וחימום בחדרים. הדרישות

 20-דקות נסיעה בטראמ מהאוניברסיטה וכ 15-במרחק של כ, 3פראג  אזור הנקראבהמעונות נמצאות 

. דקות ממרכז העיר

(. שקל 1,700~)קורונות  8,000-התשלום למעונות מתבצע בשבוע הראשון למשך כל התקופה כ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%A6%27%D7%9B%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%94%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%90%D7%91%D7%94


 4-שירותים ומטבחון משותפים ל, מקלחת, אנשים 2חדרים קטנים שבכל חדר  2: תמבנה המעונו

. האנשים

.  שעות 3ניתן להשתמש במכונת כביסה למשך ( שני שקל)במעונות יש מכבסה שבעלות כמעט אפסית 

. שקלים 10-שבא ניתן לאכול צהריים במחירים נמוכים כ, ליד הבניין הראשי קיימת מנזה קטנה

. כך שהעסק נורא מגובש, דר בנותחדר בנות ח בכל קומה יש

 

הסטודנטים הזרים 
 

, אווירה של כולם באו למטרה אחת, רובם לא מכירים ממקודם, אנשים מכל העולם 150קבוצה של 

למשל , השוני בין סוג החיים הסטודנטיאליים הללו לבין החיים בארץ שונה בתכלית. להנות מהחיים

. אנשים 30-יל כבאמסטרדם ובבודפשט יצאנו לטי

.  חברכל יעד בעולם יש לי בוכמעט , אנחנו שומרים על קשר עד היום

זכיתי לשמוע ולהכיר  ,כך שגם שיחות על העולם היו לנו, השותף שלי לחדר היה קנדי ממוצא איראני

. יצאנו חברים ממש טובים .דעות בכל נושא שעולה על הדעת

 

 המחירים

 

.  לכל שקל 5-ל 4.5המטבע המקומי הינו קורנה ויחס ההמרה נא בין , המחייה בפראג די דומה לישראל

 בפאבר שכא ,הדבר הבולט והמשמעותי לסטודנט הינו המחיר לבירה שמשמעותית זול יותר בפראג

חשב לבירה בפאב הנ( שקלים 10)קורנות  50עד למחיר של ( ח"ש 4.5)קורונות  20המקומי המחיר הינו 

.  ביותר

לעומת זאת מדינת ישראל נחשבת לאיכותית ולזולה ביותר בשוק הפירות והירקות וכאן פראג יקרה 

  .משמעותית

יוצרים סביבה נוחה , תחבורה זולה מאד, מחירי הארוחות סבירים מאד, מחיר המגורים זולים במיוחד

יהיה הבדלים משמעותיים  א לא"כ לסטודנט הישראלי ששוכר דירה בת"סהכך ש, לסטודנט הישראלי

. בהיקפי ההוצאות שלו

 

 תחבורה

 

אוטובוסים והרכבת עילית , חופשי חודשי שכולל את המטרו. זול מאד, קל ונוח, מדהים לראות ולהעריץ

(.  שקל 60~)קורונות  260-עולה כ

הטראמ עובד כל היום בתדירות מדהימה . TRAM םכיי'הרכבת עילית או החשמלית או בלשון הצ

 3:53רשום , הדבר שהכי הדהים אותי במקום הזה היה העמידה בזמנים. לה פעמיים בשעההלך הליובמ

.  יגיע בדיוק בזמן הזה  TRAM-לפנות בוקר ה

 

.  פחות משעה מהמעונות, וכלולה בכרטיס חופשי חודשי, נוחה במיוחד –תחבורה לשדה התעופה 

כיה וגם מחוץ 'תחנה זו ניתן לטייל בכל צמ. מטר מהאוניברסיטה 500תחנת הרכבת נמצאת במרחק של 

.  הטיול שלי לברלין ודרזדן היה מתחנה זו, כיה'לצ

.  ניתן למצוא טיסות זולות יותר, המעבר ברכבת הוא הכי יקר באירופה, לידיעתכם

שניתן להזמין כרטיסים , אני מוסיף קישור לאתר אוטובוסים, ממליץ לנסוע באוטובוס באירופה

.  באינטרנט

ברכבת ₪  550ח לשני הכיוונים לעומת "ש 150-השוואה נסיעה לבודפשט באוטובוס עלתה לי כלשם 

. לברלין

 

חיי לילה 

 
בעולם בצריכת  2כיה הינה המדינה מספר 'צ, ענפהויש תרבות שתייה , חיי לילה בפראג טובים במיוחד

.  בהן הינה פילזנרהבירות המקומיות טובות מאד והמפורסמת ש. וההוכחה לזה מחיר הבירה, בירות

. לסטודנטים הזרים הכניסה חינם, ליין המסיבות של הסטודנטים מתקיים כל יום שלישי



כל שבוע יש מדינה אחרת . המסיבות הללו טובות בעיקר כי מגיעים כל החברים ביחד לאותה מסיבה

.  יים ומביאה את המשקה הלאומיתמכינה מאכלים אוטנ, שמציגה מצגת על המדינה

. ילה מאות פאבים קטנים וגם מספיק מועדונים גדולים שלא מביישים שום מקום אחרפראג מכ

. אין רכבים ואפשר לשתות בלי לחשוש, התחבורה למועדונים כמובן בתחבורה הציבורית

  

עובד כל הלילה , המשחק הנפוץ שם זה כדורגל שולחן, הפאב המקומי של הסטודנטים נקרא יובה

המקום . כולל הבנות שלא פעם אחת השאירו אותי נפעם, יים ממש תרבותכ'משחק בשביל הצה. השולחן

. שקלים 5בירה מהחבית עולה . משמש גם כמקום מפגש לפני היציאה

 

דברים נוספים  

 
אני . צריך להוציא ויזה לאיחוד האירופאי, פראג שייכת לאיחוד האירופאי מבחינת האשרות –ויזה 

תתחילו בטיפול כמה שיותר . לסטודנטים חינם. א"יטלין בתצי השגרירות נמצאת ברחוב, הוצאתי ויזה

. לא צריך להמתין לרגע האחרון, מוקדם

 

אני ממליץ על האתר שפנידל במרחק של שעתיים נסיעה , אתרים לסקי 2בפראג קיימים  –סקי 

שקל  120-עלות כניסה יומית כ. האתר ברמה סבירה ומחיר לא יקר, שקל לכיוון 20עלות של , באוטובוס

המלונות טיפה יותר יקרים אבל בחדר של שלושה ניתן להשיג . שקל 70-ושכירת ציוד ליום בעלות של כ

(. לא חובה להזמין מראש)שקל ללילה  120-ב

 

ואף פעם לא תדעו , כיה זול מאד'הסקי בצ. ממליץ לעשות ביטוח אקסטרים שכולל סקי –ביטוח בריאות 

. גמישות זה שם המשחק. מתי יבוא לכם

 

מאורגן , יפה מאד, ד"אני עשיתי ליל הסדר במלון הילטון בארגון בית חב –ד "הקהילה היהודית ובית חב

. בנוסף יצא לי לאכול בבית הרב ארוחת שישי. ונפגשים כל הקהילה

.  את החגים היינו עושים ביחד, יהודים מכל העולם 5-בקבוצת הסטודנטים היינו כ

 

כמות החזיזים , הראשון התרשמתי שאין בדיוק חוקים ביציעים, יםאני הלכתי לשני משחק –כדורגל  

. ל"הייתה מרשימה ולא מביישת פעולה של צה

,  בחיים פעם, אסור לפספס משחק שכזה. מלחמהסלביה נגד ספרטה היה  –במשחק השני דרבי של פראג 

נות ברחו במהלך הלכנו סטודנטים רבים וכל הב, שריפת כיסאות, חזיזים, שוטרים שיורים גז מדמיע

. שקל 20-40כרטיס עולה בסביבות . חובה ללכת. המשחק

. מי שחובב מושבע אולי יהנה, פעם אחת לסמן וי, בפליאוף 7בנוסף הייתי גם במשחק הוקי משחק מספר 

 

אתרים שימושים 

 
 אתר האוניברסיטה

 אתר אגודת הסטודנטים

N2N המסיבות הכי טובות 

 םאתר אינטרנט לאוטובוסי

  

 לסיכום

 

!.  ושפראג היא יעד נהדר, חשוב היה להבהיר לכם את המסר שחילופי סטודנטים זה חובה

!. אל תוותרו. לעולם לא תהיה תקופה מיוחדת שכזאת, שונה, מיוחדת, מדהימה, החוויה מעשירה

. מיילים או טלפונית, אני אשמח להעביר עוד מיעד ספציפי על פראג באמצעות פגישה

 

מוטי אלוביץ 

0578153795 
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http://www.esn-cz.cz/?q=esn-vse-prague
http://www.nation2nation.cz/
http://www.studentagencybus.com/
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