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   במימון קורס זהו קורס הקיץ אינו חלק מתכנית חילופי הסטודנטים, )     חארביןקורס קיץ ב

 שמאורגן ע"י החוג לבוגרי סינית ד'( ,של המשתתפים עצמי                                 
 

רבין, הממוקמת אקיץ קצר בעיר הצפונית ח קורסהמסע שלנו בסין באני וחברתי סאני התחלנו את 

-)מ פעמים בשבוע 6חודש סך הכל, בו למדנו סינית כ של היה באורך קורס. הHeilongjiangבמחוז 

ת הסינית שלנו באוניברסיטת חיפה. כולנו קיבלנו חברים נוספים מכית 5-כעם  (12-13בבוקר עד  8

הריהוט  טוב, WIFIהיה יחסית נקי, היה  –חדרים במעונות האוניברסיטה, והתנאים היו מצוינים 

, והיו הרבה חבר'ה ממדינות אחרות היה מספק לחלוטין )כמעט ולא נאלצנו לקנות שום דבר נוסף(

. ברחבי הקמפוס שלנו )המהווה קמפוס ה משעמםבעולם שלמדו באותו הקמפוס, אז אף פעם לא הי

אחד מתוך ארבע קמפוסים סך הכל של אוניברסיטה זו( היה מגרש ספורט גדול, חנויות נוחות, חדר 

דקות נסיעה במונית  10-15-אוכל סביר )בעיקר אוכל סיני(, וגישה נוחה למרכז העיר, המרוחק כ

לות הנסיעה נמוכה מאוד גם אם רוצים להסתובב )המוניות בסין זולות מאוד, במיוחד בחארבין, וע

 קצת מעבר למרכז העיר(. 

שלוש -מעבר ללימודי הסינית, שאומנם לא היו מפרכים אך גם לא קלים מדי, כפעמיים 

( היינו משתתפים בפעילויות חברתיות 15:00או  14:00בשבוע לאחר ארוחת הצהריים )בסביבות 

הפעילויות  (, הן בגדר הקמפוס עצמו והן מחוצה לו, בכל רחבי חארבין.Huodongשונות )

החברתיות בעקרון לא היו בגדר "חובה", אך כמעט כולם הגיעו תמיד כי באמת שזה היה שווה את 

"הצמידו" לנו למשך החודש -זה. בכל הפעילויות התלוו אלינו אחד משני הסטודנטים הסיניים ש

סדנאות  כללו עברנוחלק מהפעילויות ש יו מאוד נחמדים וחביבים.בחארבין )או שניהם(, והם ה

לטיולים  סיניות, יציאה הכנת חותמות, (, קליגרפיהכמובןני )ואכילתו...שונות של הכנת אוכל סי

במסעדות  סעידה בכפרים הסיניים באזור, במוזיאונים, ברובע העתיק והרובע והיהודי של העיר,

)החוויה  אצל משפחות סיניות מהסגל האקדמי באוניברסיטה נחשבות בעיר, ואף ארוחות ערב

. בערבים, מעבר להכנת שיעורי בית ולמידה לבחנים מעניינת, לפחות מבחינתי(ושהייתה הכי מהנה 

שיעור הבית והבחנים לא היו מעייפים מדי(, יצאנו הרבה פעמים לפאבים, מסעדות  – לא לדאוג)

או  שאנגחאימיחס לזרים בחארבין הוא מצוין, היות ובשונה ומועדונים שונים בכל רחבי חארבין. ה

ואף נהנים לעיתים ממשקאות  ולמסיבות, הינו נכנסים חינם למועדונים...בייג'ינג, אין כל כך הרבה

ולהסתחבק,  אותנו חינם. כל המקומיים היו מאוד חברותיים ותמיד ניסו להכירבופינוקים אחרים 

בחארבין, ברוב המקומות ניתן למצוא מזללות המוכרות לנו  בקטע הכי טוב שיש. מבחינת האוכל

(KFC, McDonalds, Burger King, Pizza Hut  אך בעיקר מדובר במסעדות של אוכל סיני ,)ועוד

באוכל, היא לנסות וללכת לאכול במסעדות הסיניות!  Pickyוקוריאני. ההמלצה שלי, ואני דיי 

)מה שכן,  לטובה אוהבים אוכל סיני, יכול מאוד להיות שתופתעו\אפילו אם אתם לא מכירים

 תבואו עם פלאפונים ומילונים מותקנים כי בדרך כלל אין תפריטים באנגלית(. 

המורות שלימדו  3ארבין: היחס ביננו לבין חעוד כמה נקודות חשובות לגבי קורס הקיץ ב 

היו הרבה צחוקים בשיעורים, סיפרנו למורות על ישראל והן סיפרו לנו על סין,  –אותנו היה נדיר 

, הרבה שעות הושקעו בהיכרות חברית בינינו לבינן, וזה היה לא מעטובתכל'ס, למרות שלמדנו 



ני פארקים יפים יש כל מ –מאוד מעניין ומרענן. בסופי שבוע יש דיי הרבה מה לראות בחארבין 

שאפשר לטייל בהם, יש כמה קניונים גדולים, יש את מרכז העיר שתוסס מאוד ברב שעות היום 

 –)ויש המון, המון חנויות מגניבות(, יש את הטיילת המפורסמת לאורך הנהר ועוד. טיפ שלי 

  לפעמים שווה פשוט לצאת ולטייל בעיר ברגל, במיוחד אם זו הפעם הראשונה שלכם בסין.

פה, ובסך הכל כולנו יצאנו מרוצים ועם ציונים -מבחן הסופי היה מורכב ממבחן בכתב ומבחן בעלה

 יפים, אז שוב, אין מה לדאוג יותר מדי.

 

 ECNU - שאנגחאיחילופי סטודנטים ב

בחארבין, היה לנו כמה שבועות לפני תחילת הסמסטר "הרגיל"  קורס הקיץלאחר שסיימנו את 

בעיר המדהימה פינגיאו ימים  5-כאת הזמן וביקרנו כשבוע בבייג'ינג, ו אני וסאני ניצלנוחאי. גבשאנ

שעות מבייג'ינג, ואם יוצא לכם, הייתי מאוד,  6-נמצאת כמעלף, ה)מדובר בעיר עם רובע עתיק 

הנסיעה ברכבת  –לאחר מכן, התחלנו את מסענו לשאנגחאי ברכבת מאוד ממליץ לתת גיחה לשם(. 

בחדר עם ארבעה דרגשים וסבתא וסבא סינים עם הנכדה שלהם.  היא חוויה בפני עצמה. הינו

 הנסיעה דיי ארוכה וזאת הזדמנות טובה לנוח קצת, לקרוא, ולהכיר אנשים רנדומליים לחלוטין. 

לאחר שהגענו לשאנחאי, שהינו כשבוע בהוסטל בשביל שנוכל לסגור את כל הפרוצדורות  

. ECNUאוניברסיטת  –באוניברסיטה שלנו  עם הארכת הוויזה הסינית, המגורים והלימודים

לא אפשרו לנו  ECNU-הקושי הראשון בו נתקלנו, הוא שבשונה מהאוניברסיטה בחארבין, ב

לחלוק חדר היות ואנחנו בן ובת, ואי אפשר לעשות זאת אלא אם כן אתם זוג נשוי )באמת שניסינו 

חיפושים עצמאיים דיי מפרכים,  אחרי ,בכל אופן אפשרי, למעט להתחתן, וכשלנו(. בסופו של דבר

מצאנו סוכנות קטנה שעובדת מול סטודנטים זרים ומאפשרת השכרת דירה למספר חודשים מוגבל 

חודשים(. סגרנו חדר לזוג  12-שכור דירה לפחות מ)הבעיה בשאנגחאי היא שבעקרון אי אפשר ל

ממש במרכז היינו  –ין המחיר לא היה נמוך, האזור היה מצוש ולמרותבדירה עם שותפה צרפתייה, 

. בלבד דקות 10-15-בניין, והנסיעה באוטובוס לאוניברסיטה ארכה כהעיר, היה חדר כושר של ה

כלומר, גם אם אתם בוחרים שלא ללכת על המעונות, זה אפשרי להסתדר באופן עצמאי )עם זאת, 

משהו  אני ממליץ שללא לקחת על עצמכם את האתגר הזה, כי באמת שזה היה לא קל למצוא

 מתאים(. 

גילינו כי התכנית עליה רשמו אותנו  –הקושי השני בו נתקלנו היה קשור ללימודים עצמם  

, ועוד איש( 5-7-)בכיתות מאוד קטנות של כ הייתה תכנית בה לומדים סינית רק פעמיים בשבוע

פעמיים בשבוע לומדים שני קורסי בחירה באנגלית )לבחירתם(. אנחנו אישית החלטנו שיותר חשוב 

 5לנו ללמוד סינית כמה שיותר, ולכן ביקשנו מהמזכירות לעבור לתכנית אחרת, בה לומדים סינית 

ינית שעות כל יום. אומנם נאלצנו לעבור שוב מבחן קצר של קביעת הרמה הס 4-פעמים בשבוע, כ

שלנו, זה היה שווה את זה. באופן כללי, סגל המזכירות היה נהדר והן דוברות אנגלית שוטף. הן 

באו לקראתנו ורצו לעזור לנו בכל דרך שהיא, ולכן תהליך המעבר בין תכנית לתכנית היה מידי 

 ונטול בעיות. 

תה החוויה הלימודים עצמם היו מצוינים, ואני לא אגזים אם אומר כי מבחינתי זו היי 

היו שני חדרי אוכל בגודל  –הקמפוס בו למדנו היה פשוט עצום האקדמית הכי טובה שעברתי בחיי. 



של קניון קטן, מגרשי כדורסל, כדורגל, בריכה, ספריה עצומה ומה לא...בנוסף, האזור עצמו יפהפה, 

תות לא היו גדולות הכיבתוך הקמפוס עובר נהר, יש טיילת, המון עצים, חנויות, סופרמרקטים וכו'. 

ים, המורים היו ברמה גבוה ביותר, אאיש בכיתה(, היו סטודנטים מכל העולם ומכל הגיל 15-20-)כ

לא קטנה יחסית ושוב, לא אגזים אם אומר כי זו הייתה אחת הפעמים הראשונות שראיתי קבוצה 

 שלהם. ולשפר את הסינית של תלמידים יושבים בשקיקה מוחלטת ומוכנים ללמוד כמה שיותר

 ולא תחרותית ררתוחמאוד לימודית, אך עם זאת, מאוד כיפית ומאוד מש אומנם האווירה הייתה

ואף אחד לא כעס(. למדנו )לדוגמא, אם לא הגענו לשיעור פה ושם, אף אחד לא עשה על זה רעש 

"Kouyouמדוברת( פעמיים בשבוע עם מורה אחת, ו( "-"Tingli" " ,פעם בשבוע )שמע(Yuedu "

אה וכתיבה( פעמיים בשבוע עם מורה אחרת. הדינמיקה בין המורות לתלמידים הייתה נהדרת, )קרי

יצאנו הרבה למסעדות ולפאבים, ולמרות שהמחירים  –וכך גם היחסים ביננו לבין חברינו לכיתה 

בשאנגחאי אינם נמוכים כמו בחארבין, אתם עדיין תמצאו את עצמכם יוצאים לפאב, שותים 

נקודה שראוי לדעתי לציין היא שבשאנגחאי יש ואז צוחקים על החשבון שקיבלתם. , המוןואוכלים 

פאבים מאוד זולים בהם בעיקר מסתובבים סטודנטים צעירים מכל  –המון פאבים של סטודנטים 

 העולם, שהגיעו לשאנגחאי, בדיוק כמוכם, ללמוד סינית. 

מועדוני  –באוניברסיטה מעבר ללימודים עצמם, היו המון פעילויות חברתיות שונות  

ספרים, מועדוני לימוד שפות, מועדוני סרטים ועוד. בנוסף, כל הסטודנטים בתכנית שלנו יצאו 

אם אינני טועה לא נאלצנו לשלם על הטיול כלל, והוא היה  –לטיול של יומיים עם סגל המורים 

 5ישנו לילה במלון מצוין. לקחו אותנו למספר מקומות תיירותיים מסביב לשאנגחאי, ואפילו 

כוכבים. היה ממש מגניב, וזו הייתה הזדמנות טובה מאוד להכיר את כל החבר'ה שלמדנו איתם. 

-Mid-בתקופה של הסמסטר שלנו )שהתחיל בסוף ספטמבר לדעתי( זכינו גם בכמה חופשים: ה

Autumn Festival ,ה-National Day מי י 10-והשנה האזרחית החדשה. בחג הלאומי קיבלנו כ

 חופש, וכל הסטודנטים ניצלו אותם איך שרצו. אנחנו אישית נסעו לטייל דיי רחוק משאנגחאי. 

. העיר היא קוסמופוליטית לכל ערים המדהימותבנוגע לשאנגחאי עצמה, באמת שזו אחת ה 

, מכיריםכל האוכל שאתם אוהבים, כל חנויות הבגדים שאתם  –הכל  בה דבר, ואפשר למצוא

והמון  Subwayהעיר אומנם ענקית, אך יש ל סוגי המוסיקה שאתם רוצים וכו'. המועדונים עם כ

אף פעם לא נתקלנו בבעיה שלא היה לנו איך להגיע למקום מסוים, ואפילו אם כן,  –אוטובוסים 

תמיד אפשר לקחת מונית במחיר סביר. בהתחלה אפילו שכרנו אופניים כי העיר מאוד מישורית 

ים לרוכבי אופניים. לצערנו, האופניים נגנבו אחרי כשבועיים )למרות וכמעט בכל מקום יש נתיב

שקשרנו אותם(, אז אולי זה לא היה הרעיון הכי טוב )בכל זאת, אולי שווה לנסות. לדוגמא, אפשר 

(. לגבי  האוכל, בהתחלה Carrefourלמצוא אופניים זולות וטובות ברשת הסופרמרקטים הענקית 

ומכינים בבית, אבל לאחר זמן דיי קצר הבנו, שבשונה מישראל,  Carrefour-הינו קונים אוכל ב

ברב המסעדות והמזללות, אפילו המערביות, המחירים נמוכים  –אפשר לאכול דיי הרבה בחוץ 

לגבי סופי שבוע, אחד הטיפים החשובים ביותר שיש לנו יחסית ולכן אפשר להתפנק אם רוצים. 

שתי הערים  –כדאי לכן מאוד לבקר בסוג'ואו והאנגג'ואו לתת הוא שאם אתם לומדים בשאנגחאי, 

מעבר לכל מה שרשמתי עד קצר יחסית משאנגחאי, ואפשר להגיע עליהן ברכבת.  מרחקנמצאות 

כה, אני יכול להמשיך לספר רבות על החוויות השונות והמעניינות שעברנו בשאנגחאי, אבל בשביל 

 זה אצטרך כנראה לכתוב ספר.

 



 משתי התכניותהתרשמות כללית 

 קורסהקיץ בחארבין, והן מהסמסטר בשאנגחאי. בעוד שה קורסגם אני וגם סאני נהנו מאוד, הן מ

יצא לנו לטייל כמעט כל יום, הסמסטר בשאנגחאי היה רציני יותר, ובחארבין היה רגוע יותר, 

ליה אלוי ברמה שיעורי הבית לא היו קלים, והדרישות היו דיי גבוהות )עם זאת, יכול להיות שזה ת

תצטרפו. אנחנו הצטרפנו לרמה שהייתה קצת "גדולה" עלינו, ולכן זה לא היה תמיד קל(. שנינו 

תכניות הלימוד הינה לימודית בעיקרה, הפן את העובדה שלמרות שמטרת  רואים לנכון לציין

חברים איתם יצא לנו להכיר טוב יותר את ה –משמעותי ביותר החברתי בשתי תכניות אלו היה 

למדנו בארץ, להכיר סטודנטים מכל רחבי העולם, ואף לרכוש מספר חברים טובים להמשך החיים. 

באופן כללי, אם אתם רוצים לעבוד על הסינית שלכם ולשפר אותה משמעותית, זו הדרך הטובה 

רבה חושפים אתכם לתרבות הסינית, להווי הסיני, ולה בסיןביותר. מעבר ללימודים עצמם, החיים 

 הדרך הטובה ביותר לפתח ולהעשיר את השפה.  כנראה זו – כללסינים שלא יודעים אנגלית 


