First month in Innsbruck! !חודש ראשון באינסברוק

Innsbruck is a stunning small city in the middle of a valley around which the Alps ride.
A two-and-a-half hour distance from the Munich airport, or a direct landing into the
city's airport, where you can also find good airfares.
 מרחק של כשעתיים וחצי.אינסברוק היא עיר קטנה ומהממת באמצע עמק שמסביבו נישאים האלפים
 שניתן למצוא גם אליו מחירי, או של נחיתה ישירה לתוך שדה התעופה בעיר,משדה התעופה במינכן
.טיסה טובים
After a long flight with two connections and a bus ride from Munich to Innsbruck, the
taxi took me to a "Villa Blanca" residence on the side of the Alps at an altitude of 600
meters and about a 15-minute walk from the inn river that flows along the city. In the
early days, when I still did not have a semesterial bus ticket, I went from the dorm to
the university or the city center on foot, an experience in itself when it takes about
fifteen minutes on a hillside with shopping from the supermarket. The residence is in
one of the city's rich neighborhoods right next to the alpine zoo and with an amazing
view worth the damn stairs 
 המונית לקחה אותי,אחרי טיסה ארוכה דרך כמה קונקשנים ונסיעה באוטובוס ממינכן לאינסברוק
 דקות15 - מטר ובמרחק של כ600 -למגורים "וילה בלנקה" שנמצאים על צלע האלפים בגובה של כ
 בימים הראשונים כשעוד לא היה ברשותי כרטיס סמסטריאלי. שזורם לאורך העירinnהליכה מנהר ה
 חוויה כלשעצמה כשצריך לעלות, הלכתי מהמגורים לאוניברסיטה או למרכז העיר ברגל,לאוטובוסים
villa " כרבע שעה על צלע הר עם הקניות מהסופר ואז כשממש מגיעים וכבר רואים את השלט
 מדרגות עד לחדר! המגורים נמצאים באחת השכונות העשירות של העיר ממש142 " יש עודblanka
 ליד גן החיות האלפיני ועם נוף מדהים ששווה לעלות בשבילו את המדרגות הארורות האלה
First fact about Innsbruck - Sport! Everyone here is sportive! You'll see people with
hiking and sports clothes everywhere and old people with sticks for hiking instead of
old walking sticks.
 ספורט! כולם פה ספורטיבים! תראו אנשים עם בגדי טיולים וספורט-עובדה ראשונה על אינסברוק
.בכל מקום וזקנים עם מקלות טיולים במקום מקלות הליכה
Fact # 2 - it is not always cold here! I brought too many sweaters and less T-shirts.
Mistake! But it will pay off in the winter.
 טעות! אולי.שירטים- לא תמיד קר פה! הבאתי יותר מידי סוודרים ופחות מידי טי- עובדה שניה
.ישתלם לי תכף בחורף

Fact # 3 - there are many shopping malls here! Which means it's o.k to take a cheap
Low Cost flight and complete the missing shopping. There is also a vintage store
selling warm coats and cheap winter clothes.
 יש פה הרבה קניונים! וזה אומר שאפשר בכיף לקחת טיסת לואו קוסט זולה- עובדה שלישית
 מה גם שיש פה חנות וינטאג' שמוכרת מעילים מחממים ובגדי.ולהשלים פה את הקניות החסרות
.חורף בזול
Fact # 4 - this is also a tourist town! The shopping center in the old city of Altstadt is
relatively expensive compared to the malls in the other areas (but everything is very
close).
 זו עיר תיירותית! מרכז הקניות בעיר העתיקה ה"אלטשטט" יחסית יקר לעומת- עובדה רביעית
.)הקניונים שבאזורים האחרים (אבל הכל מאוד קרוב
Fact # 5 - the people here are nice and most of them know English at some level or
another.
. האנשים פה נחמדים ורובם יודעים אנגלית ברמה כזו או אחרת-עובדה חמישית על אינסברוק
Fact # 6 - If you love to travel - you win! From the city itself you can start a lot of
hiking trails in the Alps (note the higher heights and temperatures on the mountains,
and no less important - what is considered here as an "easy" route and as "families"
route is actually not easy and certainly not so easy when everyone walk up the
mountain without stopping for a moment, note that you are out walking with people in
a similar shape to yours;)
 זכיתם! מהעיר עצמה ניתן להתחיל הרבה מסלולי טיולים-  אם אתם אוהבים לטייל-עובדה שישית
 מה שנחשב פה- ולא פחות חשוב,באלפים (שימו לב לגבהים ולטמפרטורות הנמוכות יותר על ההרים
כמסלול "קל" וכמסלול "למשפחות" הוא בעצם לא ממש קל במונחים של הארץ ובטח לא כזה קל
 שימו לב שאתם יוצאים לטייל עם אנשים בכושר דומה.כשכולם מטפסים את ההר בלי לעצור לרגע
); לשלכם
A seventh and important fact about Innsbruck - this is a student city. The university
is divided into several campuses. The only campus that is a little far from the center
of the city is the Technic, where the computer science and architecture departments,
for example, are located, and next to it is the city's airport. The bus from the city
center will take you there in about 10 minutes.
 האוניברסיטה מחולקת למספר. זו עיר סטודנטיאלית-עובדה שביעית וחשובה על אינסברוק
 הקמפוס היחיד שמעט מרוחק ממרכז העיר זה "הטכניק" שבו לומדים למשל מדמ"ח,קמפוסים

 האוטובוס ממרכז העיר ייקח אתכם לשם תוך. ולידו גם נמצא שדה התעופה של העיר,וארכיטקטורה
.' ד10 - כ
Fact # 8 - there's really good cinematheques here! Right near the main campus.
. יש פה סינמטק ממש חמוד! ממש קרוב לקמפוס הראשי-עובדה שמינית על אינסברוק
Fact # 9 - there are many restaurants here. If you hike you will find chalets that serve
food in the mountains - even about half an hour's walk or transportation there. But
some are farther away, and then sitting in one of these huts feels like a prize that was
really worth going all the way for it :)
 אם תטיילו תמצאו בקתות שמגישות אוכל בהרים – גם. יש פה הרבה מסעדות- עובדה תשיעית
.במרחק של כחצי שעת הליכה או תחבורה לשם
Fact # 10 - There are many Erasmus students here and many events, so if you come
alone or you want to know guys it's a great place to get to. Although there are many
residences for students "dormitories" you need to book your place there a long time
in advance. I came to Villa Blanca together with all the other Israelis from Ben Gurion
and Tel Aviv on the recommendation of AIANI - the department that trusted academic
relations between Austria and Israel here in Innsbruck and sent you millions of emails
(important!) before you arrive.
 כך שאם באתם לבד או שבא, יש פה הרבה סטודנטים של ארסמוס והרבה אירועים- עובדה עשירית
 יש אמנם הרבה מגורים לסטודנטים "מעונות" אבל.לכם להכיר חבר'ה זה מקום מצוין להגיע אליו
 הגעתי ל"וילה בלנקה" יחד עם כל שאר הישראלים מבן.צריך לשמור בהם מקום הרבה זמן מראש
 – המשרד שאמון על יחסים אקדמיים בין ישראל לאוסטריה פהAIANI גוריון ות"א בהמלצת
.באינסברוק ושישלח לכם מליוני אימיילים (חשובים!) לפני שתגיעו
Innsbruck is stunning in every aspect. The only thing that can disappoint people is
that it is not a party city and the time to go out to the bars is relatively early, but
relative to its small size it is full of entertainment possibilities and does not get bored
for a moment. It's a winning combination of city and nature.
 הדבר היחיד שיכול לאכזב אנשים זה שזו לא עיר מסיבות והשעת.אינסברוק מהממת מכל הבחינות
 אבל יחסית לגודלה הקטן היא מלאה באפשרויות בילוי ולא משתעממים,יציאה לברים היא מוקדמת
. היא שילוב מנצח של עיר וטבע.לרגע
The guys at AIANI's office are the best thing that can happen to you. They take you
hand in hand to all the things you have to do in the first few days. There are monthly

trips and meetings and there is definitely a feeling that there is someone there for
you.
 הם לוקחים אתכם יד ביד לכל, הם הדבר הכי טוב שיכול לקרות לכםAIANI החבר'ה במשרד של
 יש טיולים ומפגשים חודשיים ויש בהחלט הרגשה שיש,הדברים שצריך לעשות בימים הראשונים
.מישהו שם בשבילכם לכל מה שתצטרכו
The only thing I'm sorry about is that I did not make the semester card in the first few
days and went out paying for trains (which cost quite a bit) because two days later I
purchased the ticket.
 הדבר היחיד שאני מצטערת עליו הוא שלא עשיתי את הכרטיס סמסטריאלי בימים הראשונים,תכלס
.)ויצא ששילמתי על רכבות (שעולות לא מעט) לחינם (כי ממש יומיים לאחר מכן רכשתי את הכרטיס
My warm recommendations are to bring with you enough money in advance to buy
the semester ticket (about 130 Euros in Innsbruck and about 180 including all Tirol) if
you think you will. It takes time to open a bank account and pay the weight
conversion fees to Euros is not fun.
130ההמלצות החמות שלי הן להביא איתכם מספיק כסף מראש לרכוש את הכרטיס הסמסטריאלי (כ
 לוקח זמן עד שפותחים פה. לכל טירול) במידה ואתם חושבים שתרצו180יורו בתוך אינסברוק וכ
.חשבון בנק ולשלם את העמלות המרה משקל ליורו זה מבאס
The second and last recommendation is to leave everything I wrote and just get
lost in a beautiful new city and find your way in it yourself. Innsbruck is accessible
and safe and allows everyone to find themselves in it. No matter whether you ski or
not, love the Alps or not, speak German or not, Innsbruck is a great place to
experience student exchange.
המלצה שניה ואחרונה היא לעזוב את כל מה שכתבתי ופשוט ללכת לאיבוד בתוך עיר חדשה ויפה
 אינסברוק נגישה ובטוחה ומאפשרת לכל אחד ואחת למצוא את.ולמצוא את דרככם בה בעצמכם
, מדברים גרמנית או לא, אוהבים את האלפים או לא, לא משנה אם אתם עושים סקי או לא.עצמם בה
.אינסברוק היא מקום אדיר לחוות בו חילופי סטודנטים
Cheers!
Inbar
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A perfect ending for a
hiking day in the Alps

My first but not last
Käsespätzle!

