
 חילופי סטודנטים בסין לתלמידים מצטיינים
 
 

 מי יכול להגיש מועמדות לתכנית? 

  ראשון בחוג ללימודי אסיה, תלמידי שנה א' וב' לתואר
   .את לימודיהם השנה עתידים לסייםאשר אינם  בחוג תלמידי תואר שניו
 

  .*מיועדת  לתלמידים אשר מסיימים את לימודיהם השנה אינהתכנית חילופי הסטודנטים 
 

 העומדים לסיים את התואר הן:  יםהמלגות הרלוונטיות לתלמיד*
 מלגת שגרירות סין   -
 תואר שני בטייוואן אומלגת נציגות טייוואן ללימודי שפה  -
 

 ? חילופי הסטודנטים להגיש מועמדותי לתכניתעלי כיצד 

 להגיש למזכירות החוג עד התאריך המצוין בקול קורא.את בקשות המועמדות יש 

נמצא במסמך "בקשת מועמדות לתכנית חילופי  הדרושים לבקשהפירוט המסמכים 
 נטים בסין", המעודכן באתר החוג. סטוד

  .עותקים לושהבשהמסמכים  כליש להגיש את 
 

 

 

 

 מתי מתחיל סמסטר א'/ב' בסין?  

 בתחילת ספטמבר ומסתיים בערך בתחילת ינואר. סמסטר א' )סמסטר סתיו( בסין מתחיל

 ומסתיים בסוף יוני.  סוף פברואר/תחילת מרץבמתחיל )סמסטר אביב( בדרך כלל סמסטר ב' 

 התאריכים יכולים להשתנות מאוניברסיטה לאוניברסיטה ומשנה לשנה, 

 לכן מומלץ להתעדכן באתר האוניברסיטה. 

 ככלל, לא אמורה להיות התנגשות עם מועדי א' בארץ. 
 

 

 לכמה זמן אוכל לנסוע? 

 ניתן לנסוע ללימודים של סמסטר אחד או שניים. 

 באוניברסיטת שיאמן קיימת רק האופציה של שנה מלאה. 

 בקשה לסמסטר אחד.  /ילנסוע לשנה שלמה, הגש /ילחלוטין שתוכל /האם אינך בטוח
 

 
 

 מה אלמד בסין? 

 בתכנית ללימודי השפה הסינית באוניברסיטה בסין.  פ/יבמסגרת חילופי הסטודנטים תשתת

שישי(, יום עד  שנימיום באופן כללי, לימודי השפה בסין מתנהלים חמישה ימים בשבוע )
 ארבע שעות ביום. 

דקדוק, מדוברת, הבנת הנשמע ארבעה קורסים: שלושה או הלימודים מחולקים בדרך כלל ל
 . לכל קורס מורה שונה וספרי לימוד שונים. טקסטיםת וקריא

 קורסי בחירה/תרבות/העשרה.  –חוץ מהשיעורים הפרונטלים יש בדרך כלל פעילויות נוספות 

בנוסף, היתרון של ללמוד באוניברסיטה סינית הוא חיי הקמפוס, יש בדרך כלל כל מיני 
 יר כך סטודנטים סינים.    בהן אפשר להשתתף ולהכ -ספורט, הרצאות וכו'  –פעילויות 

פרט להתקדמות בלימודי השפה והעשרת הידע התרבותי, תקופת החיים בסין היא חוויה 
 מרתקת ומיוחדת, בה תוכל/י לחוש באופן בלתי אמצעי חלק מהמהות הסינית. 

 היציאה לתכנית תהיה הרפתקה בלתי נשכחת לכל מי שמתעניינ/ת בחלק זה של העולם.   

 



  ?אשתבץ באוניברסיטה בסין רמת לימודים לאיזו
לכיתה ט סטודנ טציה, במהלכו משובץ כלבתחילת הסמסטר בסין מתקיים שבוע אוריינ

 המתאימה לו, על פי רמתו בסינית. 
 

להיות שונה בכל  עשויהתהליך )השיבוץ לרמה נעשה על ידי מבחן בעל פה/בקריאה/בכתב 
 .(אוניברסיטה

 

במהלך השבוע הראשון ללימודים יש לתלמידים אפשרות להתרשם מהרמה אליה שובצו 
 ומרמות אחרות, ולבקש לעלות/לרדת כיתה, אם יש בכך צורך. 

 

 היכן אתגורר בתקופת הלימודים בסין? 
משתתפי תכניות חילופי סטודנטים יכולים להתגורר במעונות הסטודנטים בקמפוס או לשכור 

דירה. רוב הסטודנטים בוחרים לגור במעונות, בשל העלות הנמוכה והנוחות של המגורים 
 כמו כן, אזור הקמפוס הוא בדרך כלל זול יחסית מבחינת קניות ואוכל.  בתוך הקמפוס. 

הנחיות לגבי אילו מסמכים עליך להעביר לאוניברסיטה בסין  /יללאחר הקבלה לתכנית, תקב
 גם להגיש בקשה לקבלת מעונות.  /יבמסגרת ההרשמה ללימודים. בשלב זה, תוכל

 . בהמשךכאן כל אוניברסיטה נמצאים פרטים לגבי המעונות ב
 
 

 סין? כרוכה הנסיעה לאילו הוצאות ב
תלמידים הנוסעים לסין במסגרת חילופי סטודנטים פטורים רק מתשלום שכר לימוד 

 . בסיןבאוניברסיטה 
 

 ההוצאות האחרות, כגון: כל בתכנית לממן באופן עצמאי את  על כל משתתפ/ת
  בסין + הוצאות שוטפות  כרטיס טיסה, ביטוח נסיעות, תשלום עבור המעונות

 , (HSK)מבחנים חיצוניים מוד, סלולרי וכו'(, ספרי ליטלפון  / אינטרנט / מים / )חשמל
 תחבורה עירונית, אוכל, וכו'.

 

  מהן האפשרויות לסיוע כלכלי במסגרת התכנית?  
בית הספר  המוענקת מטעםכל המתקבלים לתוכנית יהיו מועמדים גם למלגת הצטיינות 

  המחייה לסמסטר אחד., אשר מכסה את מרבית עלויות הבינלאומי של אוניברסיטת חיפה
  עיריית צ'נגדו.טעם תלמידים תושבי חיפה הנוסעים לצ'נגדו עשויים להיות זכאים למלגה מ

 

 ם אוכל לעבוד בסין בתקופת הלימודים? הא
  .ללימודים בלבדסין מיועדת ויזת סטודנט ב

הוראת אנגלית,  אים עבודות זמניות בתחומים כגוןיחד עם זאת, הרבה סטודנטים זרים מוצ
 דוגמנות, עבודה בפאב וכו'. 

 

קורס גם לף הצטראוכל לחילופי הסטודנטים בתכנית  יהשתתפותלפני האם 
 ? הקיץ

 כן. 
שבועות  6-4לתלמידים המגיעים ללימודי שפה באוניברסיטה בסין לוקח בדרך כלל 

סמסטר לפני  הקיץ ההשתתפות בקורסלכן, להתאקלם ולהצליח להיכנס לשגרת הלימודים. 
, ולהביא לכך שכאשר תגיעו התאקלמותולהאיץ את שלב ה יכולה לעזורלימודים בסין של 

 לרמתבתחילת הסמסטר תוכלו כבר להבין יותר, לתקשר טוב יותר, להשתבץ  לאוניברסיטה
   ., ולהפיק יותר משהותכם בסיןללמוד בצורה טובה יותרלימודים גבוהה יותר, 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

שכר לימוד בארץ,  תשלום נסיעה,-סידורי טרוםלגבי חשוב נוסף למידע 
  – נקודות זכות על הקורסים בסין, ולימודי השפה לפני ואחרי הנסיעה

   קישור הבא:לחיצה על האנא פנו למסמך באתר החוג ב

 הסדר שכ"ל והנחיות לחילופי סטודנטים ללימודי שפה ביפן וסין

http://asia.haifa.ac.il/images/exechange2017.pdf
http://asia.haifa.ac.il/images/exechange2017.pdf


 על האוניברסיטאות:מידע 
    עם זרים שאינם  אךברוב סין, אנשי המקום ידברו בדיאלקט המקומי שלהם זה עם זה,  *
 בני המקום הם ידברו במנדרינית. כמו כן, הלימודים באוניברסיטאות מתנהלים תמיד   
 . רק במנדרינית, והסטודנטים הסינים שתפגשו ידברו איתכם במנדרינית גם כן  
  .זו, אין הבדל בין שנגחאי, שיאמן וצ'נגדומבחינה   

  ** כל המחירים המובאים להלן הם אומדן בלבד, על סמך ניסיונם של סטודנטים חוזרים.
 

בקישור הבא תוכלו לקרוא חוויות של סטודנטים שלמדו באוניברסיטאות השונות במסגרת 
 התכנית, תמצאו שם הרבה מידע שימושי.  

asia.haifa.ac.il/index.php/he/student-info/study-abroad/56-milgot-6/256-milgot  
 )כל המסמכים נמצאים תחת הכותרת "חוויות תלמידים מלימודים בסין"(

 
 
 

 
 
 

Xiamen 厦门 
 

Xiamen University  厦门大学 
en.xmu.edu.cn  

 

admissions.xmu.edu.cn 
 

 
 , היא עיר חוף בדרום מזרח סין שיאמן

  .ואוניברסיטת שיאמן היא אחת האוניברסיטאות הנחשבות ביותר בסין
 

 
 

 

     :האוניברסיטה מעונות

 )לא כולל חשמל ומים( לשנה שלמהיואן  2000-כ

 המעונות הן דירות בנות ארבעה חדרים, בכל חדר מתגוררים שני סטודנטים. 

 יואן לחודש  70-: כומים הוצאות חשמל

 יואן לחודש   )אין אינטרנט קווי בחדרים(  50-כאינטרנט אלחוטי: 

 יואן לשנה 400ביטוח בריאות: 

  יואן 180ספרי לימוד: 
 

  יואן בחודש 2000-כהוצאות מחיה ממוצעות )לא כולל מעונות(: 

http://asia.haifa.ac.il/index.php/he/student-info/study-abroad/56-milgot-6/256-milgot
http://en.xmu.edu.cn/
http://en.xmu.edu.cn/
http://admissions.xmu.edu.cn/
http://admissions.xmu.edu.cn/


Chengdu 成都 
Chengdu University  成都大学   

www.cdu.edu.cn  
 

  צ'נגדו היא בירת מחוז סצ'ואן שבמערב סין
 בסין,  ביותרמחוז סצ'ואן הוא אחד המחוזות המתויירים 

  והוא מפורסם בנופיו המרהיבים, בשמורות טבע ייחודיות, ובפנדות החיות בו  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    על  שהדגש במבחנים הוא לא *סטודנטים שלמדו באוניברסיטת צ'נגדו לאחרונה דיווחו

 שיש ללמוד באופן עצמאי. HSK על חומר שלאלא על  החומר הנלמד בכיתה 

 
 :האוניברסיטה מעונות
 סטודנטים. 4המגורים הם בחדרים משותפים בלבד, בכל חדר מתגוררים  2019-החל מ

  .לסמסטריואן  2000הינה לסטודנט העלות 

 יואן ליום.  5-2יש תשלום נפרד על השימוש במים חמים, בסביבות 
 

 
  

 

  רלוונטי.ניתן גם לשכור דירה מחוץ לקמפוס, האוניברסיטה תוכל לעזור במידע 

 משחקי האוניברסיטה העולמיים(, ( האוניברסיאדהבצ'נגדו  תערך 2021באוגוסט *

  וכו'(. , שינויים למיניהםויתכן שתהיה לכך השפעה על קמפוס האוניברסיטה )שיפוצים
 

                                                                יואן בחודש 3000-כ הוצאות מחיה ממוצעות בצ'נגדו )לא כולל מעונות(:

שהינם תושבי חיפה )על פי הכתוב בתעודת צ'נגדו וחיפה הן ערים תאומות, לכן סטודנטים *
  טעם עיריית צ'נגדו.מלגה מהזהות( עשויים להיות זכאים ל

http://www.cdu.edu.cn/
http://www.cdu.edu.cn/


Shanghai 上海 
צ'נגדו, יותר מיקרה קוסמופוליטית ומרכז עסקים חשוב בסין, ולכן היא גם שנגחאי היא עיר 

 הוצאות המגורים והמחיה בה הן גבוהות יחסית. , ווערים אחרות בסין שיאמן
 

 יואן בחודש.  3500-3000 הוצאות מחיה ממוצעות בשנגחאי )לא כולל מעונות(:
 

 : בשנגחאי שכירת דירה
 .יואן לחודש 8000-4000דירת שני חדרים נע בין ל של העיר שכר דירה יםמרכזי יםבאזור

  באזורים מרוחקים יותר המחירים נמוכים יותר.
 

Shanghai Normal University (SHNU) 

上海师范大学 

http://english.shnu.edu.cn/  

http://iccs.shnu.edu.cn/lxs/ywwz/list.htm   
 

 בנוסף לקורסי השפה שתלמדו במסגרת התכנית, 
מציע גם קורסים עיוניים באנגלית  Shanghai Normal Universityביה"ס למנהל עסקים של 

 יואן  700של ההרשמה לקורסים אלו כרוכה בתשלום חומי כלכלה, שיווק ועסקים בסין. בת
  .נקודות זכות( 3הקורסים המוצעים הם בדרך כלל בני לכל נקודת זכות )

  Course designמסוגי הקורסים בקישור הבא, תחת תוכלו להתרשם 
n/intl/12278/list.htmhttp://fb.shnu.edu.c  

  במידה ותהיו מפורסם בדרך כלל במהלך הקיץ.עיוניים אלו קורסים לוח הזמנים של 
   .SHNU-קורס עיוני, תוכלו להתעדכן בנושא מול אשת הקשר בגם מעוניינים לקחת 

 

 

 
 

 

 :האוניברסיטה מעונות

list.htmhttp://english.shnu.edu.cn/18702/  

http://iccs.shnu.edu.cn/lxs/15404/list.htm  

http://iccs.shnu.edu.cn/lxs/15403/list.htm 

  יואן ליום לחדר פרטי 100-75

 יואן בחודש )לא כולל הוצאות חשמל(   1500ה/יואן ליום לחדר עם שותפ 70-50
 

 . אם זה חשוב לכם, קשה להשיג חדר מעונות ליחיד, לכן די זוגייםרוב החדרים הם 

 זאת במפורש בעת יצירת הקשר עם האוניברסיטה.  ציינו

http://english.shnu.edu.cn/
http://iccs.shnu.edu.cn/lxs/ywwz/list.htm
http://iccs.shnu.edu.cn/lxs/ywwz/list.htm
http://fb.shnu.edu.cn/intl/12278/list.htm
http://fb.shnu.edu.cn/intl/12278/list.htm
http://english.shnu.edu.cn/18702/list.htm
http://english.shnu.edu.cn/18702/list.htm
http://iccs.shnu.edu.cn/lxs/15404/list.htm
http://iccs.shnu.edu.cn/lxs/15404/list.htm
http://iccs.shnu.edu.cn/lxs/15403/list.htm
http://iccs.shnu.edu.cn/lxs/15403/list.htm


East China Normal University (ECNU) 

华东师范大学 
http://lxs.ecnu.edu.cn/EN/ 

 

 
 

 בנוסף לקורסי השפה שתלמדו במסגרת התכנית, 
 , במסגרת תכנית שנקראתמציעה גם קורסים עיוניים באנגלית בנושאים שוניםהאוניברסיטה 

(Global China Program) GCP .כאן: ראותאת רשימת הקורסים תוכלו ל 
 http://lxs.ecnu.edu.cn/EN/msg.php?id=57  

 

 מציעה האוניברסיטה קורסים עיוניים נוספים:  לתלמידי מ.א.

hp?id=59http://lxs.ecnu.edu.cn/EN/msg.p  

 

 

 :האוניברסיטה מעונות

http://lxs.ecnu.edu.cn/EN/list.php?id=12  

 : הינו יש כמה מבני מעונות, טווח המחירים

 יואן ליום לחדר פרטי 145-80

   ה/יואן ליום לחדר עם שותפ 80-40

 הוצאות חשמל, מים ואינטרנט.  יםכולל יםהמחיר
 

 יואן לכל מכונה 10כביסה: 

http://lxs.ecnu.edu.cn/EN/
http://lxs.ecnu.edu.cn/EN/msg.php?id=57
http://lxs.ecnu.edu.cn/EN/msg.php?id=59
http://lxs.ecnu.edu.cn/EN/msg.php?id=59
http://lxs.ecnu.edu.cn/EN/list.php?id=12
http://lxs.ecnu.edu.cn/EN/list.php?id=12

