
יופי יוצא דופן של הטבע, תרבות מסבירת פנים, ערים בטוחות תוססות 
 ובינלאומיות. טיפול רפואי מהדרגה הראשונה. כל אילו עושים את קנדה

למדינה מיוחדת במינה.

קנדה מציעה סטנדרט גבוה של מוסדות להשכלה גבוהה שמדורגים
גבוה בעולם. האוניברסיטאות והקולג’ים מציעים אלפי תוכניות לימוד

ותארים שמוכרים ומוערכים אקדמית בכל העולם.
 

רובן ככולן של תוכניות הלימוד הן פרקטיות ומכינות את הסטודנטים
לעולם העבודה.

מכיוון שמוסדות הלימוד הקנדים הם ממומנים ע”י הממשלה והתקציב
 שקוף לציבור,  מתודות ההוראה, המחקר ומתקני הלימוד בקמפוסים

הם ברמת מצוינות גבוהה ביותר.

בבסיס שיטות ההוראה עומדת ההתנסות המעשית - הסטודנטים  
לומדים את נושאי הלימוד המעודכנים ביותר בכל תחום ומעודדים    

אותם לבטא את עצמם ולהפגין יוזמות אישיות - יכולות חיוניות בעולם
העבודה.

קנדה היא מובילה בעולם בתחום המחקר מעבדות המחקר והטכנולוגיה. 
הקרן למצויינות במחקר שיש לה תקציב של 1.5 ביליון דולר היא בסיס 

לאפשרויות מרתקות.

תוכניות של עבודה ולימודים לסטודנטים זרים מעניקות נסיון מקצועי
יקר ערך ומאפשרות לממן את השהיה.

שכר הלימוד ועלויות המחיה אטרקטיביים יחסית למדינות אחרות. מלגות
על בסיס מצוינות אקדמית מוצעות לסטודנטים זרים.

הלימודים בקנדה מהווים הזדמנות מדהימה לסטודנטים ישראלים 
להצטרף ל 300,000 סטודנטים בינלאומיים, לקשור קשרים בינלאומיים

לשדרג את אפשרויות הקרירה שלהם ולהנות מחוויה בינלאומית מיוחדת. 

אתם מוזמנים לפגוש את האוניברסיטאות, הקולגים ושגרירות קנדה
בתערוכת הלימודים הבינלאומית שתתקיים ב 2 מרץ 2015 בגני 

התערוכה בת”א.
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עובדות שכדאי לדעת 
•   קנדה מדורגת בין שלוש המדינות הראשונות באיכות החיים לפי

       ה-OECD בשנת 2013.

•   4 אוניברסיטאות קנדיות - אוניברסיטת טורונטו, אוניברסיטת
בריטיש קולמביה, אוניברסיטת מקגיל ואוניברסיטת מקמסטר,  

דורגו בין ה-100 אוניברסיטאות הראשונות בעולם. ע“פ.
.Times Higher Education 2014

•   21 אוניברסיטאות דורגו בין 50 האוניברסיטאות הטובות בעולם
לפי דרוג שנחאי.

•   3 ערים קנדיות דורגו בין 50 הערים הטובות ביותר לסטודנטים
.QS-לפי ה

•   קנדה היא מדינה דו לשונית - צרפתית ואנגלית ומובילה בלימודי
שפות.

•   קנדה היא אחת מ 10 הכלכלות היזמיות בעולם.

סיפורי סטודנטים
”הניסיון שלי כמלגאי באוניברסיטת מונטראול הגדיר את עצמי מחדש.

 נהנינו מגישה חופשית למתקני הלימוד והתוכניות של אוניברסיטת
מקגיל”. 

אני לא יכול לחשוב על מקום טוב יותר לחיות וללמוד מאשר
 מונטראול,עיר עשירה בתרבויות ומגוונת, עם אוירה צפון אמריקאית

 ואירופאית. שנת הלימודים כמילגאי קידמה את רשת הקשרים 
המקצועית שלי ונתנה לי אפשרות להרחיב את פעילותה של החברה

שהקמתי ברחבי צפון אמריקה”.

יניב ריבלין 2010
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