
  המילים את מחפשת כשאני ועכשיו ,מדובר במה הבנתי ולא עליו שמעתי לסין שלי הנסיעה לפני
  שיתארו הנכונות המילים את לבחור מצליחה לא עדיין אני חיידק אותו את לתאר בניסיון

  סינית ולמדתי בסין גרתי בה התקופה את לתאר אצטרך אם ,זאת ובכל....התופעה את לכם
 עוזב אתה...מבגרת ,מלמדת ,מרגשת תקופה ,כמוה שאין ובחוויה בתקופה שמדובר אומר

  כך כל הכול - מקביל ביקום מתנהל הוא כאילו שמרגיש לעולם ומגיע לך שמוכר מה כל את
  שונה - אותך שמרתק שונה....והתרבות האופנה ,הרחובות ,השפה ,האוכל ,האנשים...שונה
 שצמאים אנשים ,גורמה מסעדות מול אל שקלים 4-ב רחוב אוכל ,ישן מול אל חדש בו שיש

 וכאוס ,איתך מהמפגש מופתעים שעוד כאלו מול אל "מהמערב שבאו אלו" את לפגוש וכאוס ,איתך מהמפגש מופתעים שעוד כאלו מול אל "מהמערב שבאו אלו" את לפגוש
 ....להפליא מסודרת בצורה שמתנהל

  ,נעלמים החששות כשכל ימים מספר אחרי...זרה במדינה שבלימודים החוויה - חשוב והכי
 מקום מכול סטודנטים ומסביבך סיניים מורים כשמולך השפה לימודי של החוויה מתחילה

 מתנהלים הלימודים....☺ ישנם בכלל הם אם ספק מטילה אני היום שעד מקומות ,בעולם
  כל סיני היית כאילו - גבוהות והדרישות עמוסים הם....בסין אחר דבר כל כמו ,אחר בקצב
 מתחברים דברים...ומלמדת אדירה לחוויה הופך זה כל ,מאוד קצרה תקופה אחרי אבל ,חייך
 אתם - אפשרי אספקט מכל ,ולכן ....פלאים השתפרו שלך השפה כישורי איך ומרגישים ,יחדיו

  בכל סינית תדברו ,)באוכל גם( חדשים דברים תנסו ,רגע כל נצלו ,אדירה חוויה בפני עומדים
 ....מהר נגמר שזה ותזכרו חדשים )סיניים( חברים תכירו )טועים אתם אם גם( הזדמנות
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 .להיות מוכנים לחוויה שונה ומרתקת -לשמור על ראש פתוח1.

 ).  ויזה, עדיפות לישראכרט(אמריקן אקספרס לא  הכול רק -אשראי בינלאומי2.

 .  ואת השאר למשוך בבנקים המוכרים, יומיים ראשונים -לבוא עם מזומנים ליום3.

 . לקחת את זה בחישוב -יואן 500ק אין במעונות יש לשלם פיקדון בסך של 'מיד לאחר הצ4.

אלו מכם  ל  –  China mobile(מקומי לנייד בחברה סלולארית הקרובה לאוניברסיטה  סיםלקנות כרטיס 5.
 ).   Normal University SH  -שילמדו ב

 !ככה משפרים את הסינית ומכירים את המקומות הכי שווים, אבל תתחברו למקומיים -אנגלית זה יותר קל6.

 . תבקשו מהם באופן אישי לעשות זאת -מורים סיניים לא מתקנים 7. . תבקשו מהם באופן אישי לעשות זאת -מורים סיניים לא מתקנים 7.

עד שתמצאו את   -יהיה לכם שבוע ניסוי ותהייה ☺זה זול ומשביע , במהלך היום שווה לאכול בקמפוס8.
 .  המסעדה המועדפת עליכם

 ☺אז אם אתם שומרים על כושר זה כדאי , האוכל בשנחאי שמן מאוד -שווה לקנות ציוד ולבשל מדי פעם9.
אתם מטעינים אותו בסכום מסוים ואפשר להשתמש בו   -כרטיס נסיעות  Subway trainקנו בתחנת 10.

זה האמצעי   -קחו את המפה של קווי הנסיעות ותעזרו בה!! ונוח!! שווה ביותר!! במונית וברכבת, באוטובוס
 .  הכי נוח וזול בסין

וצאו  , קחו נשימה ארוכה לפני, אבל כל מקום שהוא לא רשת או חנות מוכרת, טיפ ידוע -לחובבי השופינג11.
 .  אבל כל דבר ניתן להוריד כמעט בחצי, הסינים מתמקחים בצורה מדהימה -מ על המחירים"למו

כ  "בד(ה צעירים שייגשו אליכם ברחוב ויציעו לכם לשבת יחד ולדבר 'במקומות מסוימים מאוד בסין ישנם חבר12.
 . הם מבקשים תשלום על זה בסוף וחייב לשלם, לא ללכת איתם -)בבתי תה או קפה

אבל אם תזכרו שאתם שם לזמן קצר  ...וההתחלה יכולה להיות מתסכלת, הם שונים מאיתנו -לא להתעצבן13.
 ... תוכלו באמת ליהנות מסין, ותלמדו לשחרר מכל מיני קיבעונות שאנחנו מביאים מהבית
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