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 יואל אודי :   gouelo@gmail.com  (תרגישו חופשי לשאול לאלות)
  

 פרטי המשרד של הסטודנטים הזרים באוניברסיטה:

 
 

  הכנות לקראת הטיסה:
 ויזה : תהליך מאוד פשוט, ברגע שמקבלים את הטפסים מאוניברסטית צ'נגדו, נכנסים לאתר של●

 שגרירות סין, מדפיסים וממלאים את הבקשה לויזה והולכים לשגרירות.  התהליך לוקח 3/4 ימים
  ועולה 100 שקל. לפרטים נוספים על התהליך:

  פרטי השגרירות:
  רחוב בן יהודה 219 ת"א, מיקוד 61060

  שעות פעילות: ימים ראשון עד חמישי: מ 09:00 עד 12:00 (

  טלפונים: 03-6023214, 03-5467242 פקס: 03-6023170
 

 אפליקציית VPN:  אני אישית משתמש בASTRILL, הוא בתשלום אך מעולה ועובד חלק. למי שלא רוצה●
 לשלם על VPN יכול גם להוריד את VPN MASTER אך הוא מוגבל לMB 500 גלישה ליום. הVPN מאפשר
 לעקוף את החומה הסינית האינטרנטית שחוסמת שירותי גוגל, פייסבוק ועוד רבים וטובים ולכן שימושי ביותר.

https://www.astrill.com/pricing.php 
 

 מה להביא איתכם לסין : אני ממליץ על מזוודה ריקה :) מהסיבה שהכל פה זול וכיף לעשות פה שופינג ! יש●
 פה מלא שווקים זולים ויש פה גם קניונים עצומים עם מותגים יוקרתיים. למי שרוצה ציוד טיולים או ספורט יש

 את הרשת הצרפתייה DECATHLON במרכז צ'נגדו, חנות ענקית עם מחירים ממש אחלה.
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 *אני ממליץ להגיע בין 4 ימים לשבוע לפני הלימודים כדי להגיע בראש שקט ולא להיות בלחץ.
 

 איסוף מהשדה תעופה : כמה ימים לפני הטיסה תשלחו מייל עם פרטי הטיסה לאשת קשר שלכם באוניברסיטת צ'נגדו.
 היא תדאג שנהג + מתנדבת סינית יבואו לאסוף אתכם מהשדה עם שלט! רוב הסיכויים שהמתנדבת לא תדע לדבר

 אנגלית אז זו אחלה הזדמנות לתרגל את הסינית שלכם. הנסיעה מהשדה לאוניברסיטה אורכת 45 דקות בערך ( תלוי
 בתנועה)

 
 המתנדבת תיקח אתכם למעונות שם תפגשו עם דודה (AYI) שתעזור לכם להתמקם ותראה לכם את הדירה, אם הדירה

 לא מוצאת חן בעיינכם מאיזו שהיא סיבה תגידו לה את זה והיא תנסה לעזור לכם. מיותר לציין שהיא לא דוברת מילה
 באנגלית ושצריך לשבור איתה שיניים.

 
 לאחר מכן תקבעו עם האשת קשר ותפגשו איתה במשרד כדי לסיים את תהליך הרישום באופן סופי, שם היא תצלם את

 הדרכונים שלכם כדי שלמשטרה יהיה רישום שהגעתם ללמוד. באותה הזדמנות תגידו לה שאתם רוצים לפתוח חשבון
 בנק, חשבון טלפון ואינטרנט לדירה. היא תקבע איתכם ועם מתנדבים סינים שיעזרו לכם לעשות את כל הביורוקרטיה.

 
:Ayi - פרטי הקשר הדודות 

 
 
 
 

  מבחני הרמה :
 היום הראשון הוא יום אוריינטציה. נפגשים באודיטוריום, שם רואים כמה סרטונים על האוניברסיטה, על צ'נגדו ועל כללי

 ההתנהגות בסין, מכירים את המורות ומגיעה שוטרת ומפרטת על עשה/אל תעשה בסין.
 לאחר מכן מבחן הרמה, לא להילחץ! הוא באמת רק כדי לראות איזו רמה מתאימה לכם. אם אתם לא מרוצים מהרמה

 שלכם אתם יכולים בקלות לעבור לרמה אחרת, יש אפילו חבר'ה אצלנו שעברו אחרי חודשיים.
 אני לא זוכר כ''כ מה היה במבחן אבל הוא היה די פשוט .ממליץ לעבור על הסימנים שלמדתם בעבר ולא להגיע למבחן

A-B-C-D .אחרי חודש שלא נגעתם בסינית :) ישנן 4 רמות 
 

 שמו אותי בקבוצה B, אבל אמרו לי שאם ארגיש שקל לי מידי אוכל לעבור ל C. הסיבה שנשארתי בB היא שראיתי שחסר
 לי המון אוצר מילים יחסית לרמה. הלכתי לשיעור ניסיון בC והיה לי קשה מאוד. בדיעבד אני חושב שB היה לי קל מידי

 והייתי צריך אומנם להשקיע המון בזמן הפנוי אבל הייתי ברמה שבאמת מאתגרת אותי כמו שצריך. הבחירה היא שלכם
 בלבד.

 
 
 
 
 
 
 
 



 קורסים:
 Reading and Writing: 

 קוראים טקסטים, לומדים מילים חדשות, לומדים ומדקלמים משפטי חכמה סינים. מדי שבוע מטלת כתיבה על נושא
 שהמורה תבחר.

Comprehensive:  
  הקורס הכי אינטנסיבי לדעתי, קריאת טקסטים ארוכים, המון מילים וסימנים חדשים שחלקם צריך לזכור איך כותבים.

 הרבה תרגילים בכיתה ובשיעורי בית.
:Listening 

 אוצר מילים חדש,שומעים קלטות ועונים על שאלות, שיעור קליל מאוד
Speaking and Oral: 

 קורס מיותר לדעתי, ציפיתי ממנו הכי הרבה אך התאכזבתי, הרבה סקרים(לשאול חברים סינים או זרים כל מיני שאלות)
 ותחרויות כיתתיות. הבעיה שהרמה הייתה נמוכה מידי אני חושב

 
 לא היו בחנים שבועיים, רק מבחן אמצע סמסטר ומבחן סוף סמסטר. יחסית קלילים למי שנכח בכל השיעורים.

 
 המורות מקסימות ומצחיקות, מאוהבות בישראלים וכל הזמן אומרות מול כל הכיתה כמה אנחנו חכמים :)

 למדתי המון והייתה אווירה תמיד כיפית בכיתה, שרנו הרבה שירים וראינו הרבה קליפים חמודים.
C בגלל שבחרתי ברמה יחסית פשוטה לא היה עומס בכלל, אולי שעה ביום של שיעורי בית. אם הייתי בוחר ברמה 

 כנראה שהייתי צריך לשבת הרבה יותר. כדי לא לשבת בחוסר מעש בדירה ובכדי להעלות את רמת הסינית שלי עשיתי
 מבחן HSK4 בסוף הסמסטר - למען האמת השקעתי במבחן הזה הרבה יותר ממה שהשקעתי בשיעורי בית והוא באמת

 שיפר אותי לכן אני ממליץ בחום לעשות אותו. ניתן לרכוש ספרי הכנה לקורס אצל המורות.
 

 ציפיתי ללמוד יותר שעות בכיתה, היו ימים שלמדנו בהם רק שעתיים. אבל אם אתם רוצים לעבוד אז יש לך מספיק זמן.
 

  מעונות : ( לפי מה שהבנתי מסמסטר א' 2017 עוברים למעונות אחרים ככה שלא הכל יהיה רלוונטי)
  אותנו שיכנו באזור צמוד לאוניברסיטה, לא מעונות אלא ממש בניין מגורים, בכל בניין יש בערך 2,3 סטודנטים זרים

 שגרים בו, שאר הדיירים הם סינים. הדירות במצב טוב מאוד, כיריים מגז, מזגן, מים חמים, מקרר, ארונות, אצלנו היה
 אפילו מתקן מים כמו מי עדן, טלוויזיה, ומאווררים.

  נושא החשמל בדירה: ה''דודה'' ממלא כסף בכרטיס אותו היא מעבירה באיזו מכונה בבניין וכך מטעינה לנו●
 חשמל בדירה. ככה שאם קמים ומגלים שאין חשמל פשוט לגשת אליה. בפעם הראשונה היא ביקשה שנטעין
 מהכסף שלנו אך כשיתברר לה שהאוניברסיטה משלמת על זה היא החזירה לנו את הכסף ובשאר הפעמים

 באמת לא ביקשה מאיתנו שום דבר.
 גז: כשהגז נגמר, פשוט מדברים עם AYI והיא תדאג להכל.●
 בעיות נוספות: נשרפה נורה, מזגן לא עובד, מקרר תקול, פונים לAYI והיא תדאג שאיש תחזוקה יבוא ויתקן את●

 בעיה.
 כביסה: אני חושב שיש בכל דירה מכונת כביסה, אצלי היא לא עבדה ואת האמת די התעצלתי לעשות אותה●

 בעצמי אז הייתי נותן לאיזה מכבסה באוניברסיטה. המחיר היה 20 יואן לשקית גדולה מאוד.
 

 אוכל:
  יש אפשרות לעשות כרטיס לחדרי אוכל פה בקמפוס, פונים למשרד שאחראי עלינו והם ידאגו לזה. לא יודע מה המחיר כי

  לא עשיתי את זה.
 -בערבים יש המון המון המון דוכני אוכל מחוץ לשער האחורי, מחירים ברצפה. ובכללי לא חסרות פה מסעדות בתוך או

  מחוץ לקמפוס.
 - לאכול בבית, זה מה שאני עשיתי. יש סופר קרוב מאוד לקמפוס, בו אפשר לקנות הכל, ירקות, פירות, מוצרי טואלטיקה,

 רהיטים, מוצרים למבטח.
 

  קמפוס :
TAOBAO -יש חדר כושר, מספר קפטריות ומסעדות, כספומטים, חנויות של שליחויות ואיסוף חבילות שתקנו ב  

 יש סופרמרקט, קולנוע !, פארקים ואגמים יפים, דריי קלינרז ומכבסות, חנות להשכרת אופניים ואופנועים ועוד.
 
 



 שעות הפנאי:
 שופינג, מסעדות, קולנוע, K-TV!!!(קריוקי), מסג'ים, מועדונים! לא חסר בכלל מה לעשות בצ'נגדו!

 
 תחבורה:

 יא מזליסטים! פתחו בשבוע האחרון של הסמסטר שלנו קו מטרו שסוף סוף חיבר בין מרכז העיר לאוניברסיטה שלנו.
 נסיעה של בערך 45 דקות, עלות 5-7 יואן

 מונית- דידי: עד שבנו את התחנת מטרו התניידנו רק במונית- נסיעה של חצי שעה- 40 דק' (תלוי בפקקים), עלות 40 יואן
 בערך

  יש גם אופציה של אוטובוסים ביואן אחד בלבד אבל לא ניסיתי אף פעם.
 
 

 טיפים כלליים:
 

 טלפון : אני עשיתי בCHINA MOBILE : אני מרוצה בסך הכל, אינטרנט לא רע. חשוב לציין שבטלפונים כמו●
 LG, SAMSUNG הקליטה תהייה גרועה ורוב הזמן לא יהיה לכם אינטרנט, מה שאילץ אותי לקנות טלפון סיני.

 רק הסניפים המרכזים והראשיים מוכנים לעשות מנויים לזרים אז תצטרכו לנסוע לסניף במרכז העיר בשביל
  לטפל בזה. לא זוכר מה הכתובת בדיוק אבל המתנדב כנראה יידע.

 
 

 חשבון בנק : כנראה שהמתנדב ילך איתכם לBANK OF CHINA. הבנק במרחק 10 דקות הליכה●
 מהאוניברסיטה אך בתוך הקמפוס יש ATM של הבנק. חשוב לציין שחייב מספר טלפון כדי לפתוח חשבון בנק.

 התהליך לא מאוד מסובך, אני חושב שצריך מינימום של 10 או 50 יואן להכניס לחשבון בפעם הראשונה. אז
 תביאו איתכם מזומן וכמובן דרכון.

  
 

 
 
 

 רפואה: יש בית חולים ממש צמוד לאוניברסיטה, ללכת עם חבר/ה סיני כי חלק מהצוות אפילו לא דובר מנדרינית. לא
 הבית חולים הטוב בעולם אבל לבעיות קטנות אני מאמין שהוא עושה את העבודה ובנוסף הביקור רופא שם זול מאוד.

  לידו יש בית מרקחת.

 
 

 גלובל דוקטור : בית חולים מערבי, עם רופאים שיודעים אנגלית ורפואה מתקדמת. החיסרון שהוא מאוד יקר, הבנתי
 שעולה בערך 800 יואן כדי להיפגש עם רופא. אבל אם חס ושלום יש לך משהו רציני אז וודאי שלשם צריך ללכת. הביטוח

 ישלם בסופו של דבר.



 פרטים:
Address: Room 9-11 / 2nd floor, South Entrance,Lippo Tower, 

No. 62 Kehua North Rd, Chengdu  
Telephone Number: 86-28-85283660 / Fax Number: 86-28-85283667 

 
 

 עבודה:
 למי שרוצה להכניס קצת כסף מהצד יש שפע של אפשרויות. אפשר להוציא אישור עבודה מהמזכירות אבל אף אחד לא

 עושה את זה באמת כי אף אחד לא באמת בודק אם יש לך אישורים.
 ממליץ בחום לדבר עם רב דובי השליח חב''ד, אם יש ישראלים בצ'נגדו שמחפשים עובדים הוא יידע לקשר בינכם.

 יש גם המון קבוצות בWECHAT עם עבודות מזדמנות או רציניות. ( 99 אחוז מהעבודות הם לימוד אנגלית)
  ממליץ גם ליצור קשר עם הקונסוליה הישראלית ברגעים אלה הם מחפשים ישראלים למשרת סטודנט.

 אפשר לשאול גם את המורות לסינית או את המזכירות אם הן שמעו על מקומות עבודה בשבילכם.
 אפשר גם לעבוד בJellyfish המועדון בבעלות ישראלית הכי חזק בצ'נגדו- לא יודע אם הם מחפשים עובדים, אבל רוב

 העובדים שלהם ישראלים.
 

 ישראלים ויהדות בצ'נגדו:
 איזה כיף שיש בית חב''ד, הרב דובי ואשתו שרה אנשים נהדרים שעזרו לנו רבות וחיבקו אותנו בהמון חום. יש בבית

 חב''ד מסעדה כשרה לי ששומר וכמובן בכל שבת וחגים הם עורכים ארוחות גדולות ומפנקות. כמו שכתבתי קודם, תמיד
 טוב להיות בקשר טוב עם דובי, הוא יודע הכל ויוכל בקלות לעזור לכם למצוא עבודה או דירה אם תרצו להשכיר מחוץ

  לאוניברסיטה.
 הקהילה הישראלית בצ'נגדו מורכבת בעיקר מסטודנטים בגילנו ומחבר'ה שגרים שם כבר כמה שנים. אנשים ממש

 מעניינים והאווירה בבית חב''ד מדהימה.
 הכתובת החדשה של בית חב״ד

Xin Xiwang Road #12 JinGuang New City East E-2 Chengdu, Sichuan, China 610041 
 

成都市武侯区新希望路12号锦官新城东区龙珠园E2  
 

 :Jellyfish 1&2  
 מועדונים בבעלות ישראלית, אווירה ממש טובה, מלא בזרים ובסינים. מפנקים את הישראלים תמיד בשתייה חינם. שווה

 ביותר !
 

 :WECHAT 
 הוויצ׳אט זה הדבר הכי טוב פה בסין. הסתובבתי בלי ארנק חצי שנה! אפשר לשלם בכל מקום דרכו, אפשר להעביר כסף

 בין חברים, להזמין מונית, מלונות,רכבות,טיסות. אפשר לשלם חשבונות חשמל, להטעין את סים, את המשכורות שלנו
  !אנחנו גם מקבלים בוויצ׳אט. פשוט כלי מדהים

 בכל דוכן, אפילו נידח, אפילו של זקנה בת 80 שמכינה באודזה יש בר קוד שפשוט סורקים וכך מבצעים את התשלום.
 האפליקציה ALIPAY על אותו רעיון.

 
 אפליקציות מומלצות:

 OFO,MOBIKE-כדי להשתמש באופניים בציבוריות
 AMAP- אפליקציית ניווט מעולה שמשלבת גם מידע על תחבורה ציבורית. עזרה לי המון 

 CTRIP- אפליקציה מעולה להזמנת טיסות, רכבות אוטובוסים ומלונות 
 TAOBAO- .אפליקציית קניות סינית, אפשר לקנות שם כל דבר, בגדים,מוצרים לבית, גדג’טים ואפילו פירות וירקות

 המוצרים מגיעים תוך יומיים-שלושה. מושלם !
 

 סיכום :
 ואוו! איזה כיף היה! למדתי כל כך הרבה, פגשתי כל כך הרבה אנשים חדשים ומעניינים, זה גם פתח לי את ראש לכל מיני
 כיווניים עסקיים אפשריים בעתיד. באמת חוויה מדהימה. אני מאוד מרוצה שבחרתי ללכת לצ'נגדו, עיר עם אווירה צעירה

 ודינמית. נסעתי לסמסטר אחד והיה לי קצר מידי, ממליץ למי שיש את האופציה לנסוע לשנה שלמה, הסינית שלכם
  תשתפר בטירוף !



 


