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זיהום אוויר  בה לא מורגשונקייה אשר עיר יפה מוקמת בדרום סין במחוז פוג׳יאן. מה זו עיר נמל שיאמן

 .כמו בערים גדולות אחרות בסין
 קמפוסים: 2לאוניברסיטת שיאמן יש 

1. Siming campus  思明- באי. זו בעצם אוניברסיטת שיאמן הישנה  -הקמפוס ממוקם בתוך העיר

והמוכרת בסין אשר מושכת אליה תיירים רבים. היא מקום מרכזי מאוד בשיאמן. דרך כלל 
 בקמפוס הזה הם במסלול של לימודי תואר ולא לימודי שפה.הסטודנטים הזרים שלומדים 

2. Xiang'an campus 翔安- שנים(. מ  4. קמפוס די חדש ) קיים כ הקמפוס ממוקם מחוץ לאי

siming campus   זו נסיעה של כשעה באוטובוס. הקמפוס ממוקם באיזור יחסית כפרי אז לכן גם

הסטודנטים שלומדים רק את השפה המחייה שם יחסית זולה מהעיר. זה הקמפוס אליו מגיעים 
 הסינית.

 
 :ימים ראשונים

ולישון  היות באוניברסיטהצריכים לות לפני התאריך שבו דבר ראשון אני ממליץ להגיע יומיים לפח
בתוך העיר שיאמן. בזמן הזה תוכלו קצת לראות את העיר ולהבין לאן הגעתם. בגלל שהקמפוס 

שבועיים הראשונים לא יהיה לכם זמן לנסוע לעיר אז עדיף להגיע  -מרוחק מהעיר ובשבוע
 ולראות לפני.

יש תהליך הרשמה מרוכז לכל הסטודנטים הזרים. ה ביום הראשון שבו מגיעים לאוניברסיט
מנפיקים לכם תעודת סטודנט ועוד כמה פרוצדורות של האוניברסיטה ובנוסף משלמים על 

עדיף להגיע עם מזומן ביום הראשון כי צריך לשלם המעונות וישר אחרי זה כבר נכנסים לחדר. 
יואן פיקדון, על הסמסטר השני  1000יואן לסמסטר ו 1000יואן באותו יום על המעונות )  2000

 משלמים אחרי חופשת החורף(.
 כמה דברים ראשונים שצריכים לעשות בימים הראשונים:

מאוד שימושי ודבר שחייבים לעשות בשביל להשתמש בכרטיס  -לפתוח חשבון בנק סיני -
. סטודנט האלקטרוני שאיתו משלמים בכל מקום בשטח האוניברסיטה כמו בקפיטריה ובסופר

מעט כל הדברים באוניברסיטה שעולים כסף משלמים באמצעות הכרטיס סטודנט) כביסה, כ
 ׳(.מקלחת, מכונת צילום וכו

אחר מזומן לחשבון הסיני. לאיך זה עובד ? מושכים כסף מהחשבון הישראלי ומפקידים כסף 
החשבון מאת הכרטיס סטודנט והיא מכניסה כסף לכרטיס מכן יש מכונה מיוחדת בה שמים 

 בנק הסיני.

 יש מכשיר גם בשביל להשתמש במים החמים צריך להשתמש בכרטיס סטודנט (
 דקות של מין חמים(. 20יואן ל 2במקלחת בו מניחים את הכרטיס וזה עולה 

יש חברות מובייל סיניות בתוך הקמפוס, מומלץ מאוד לקנות כרטיס סים בימים  -כרטיס סים -

אז    Wechatיש הרבה עידכונים ב -הראשונים ככה יהיה לכם אינטרנט זמין במהלך היום

 יואן לחודש(. 40. ) עולה בערך עדיף ליהיות זמינים
 .הראשונים םעדיף לבוא עם תמונות פספורט מהארץ כי תצטרכו כמה לימי -
סמסטרים לבית חולים  2שהגיעו לשלוקח את הסטודנטים בשבוע הראשון יש אוטובוס מיוחד  -

יואן. אם יש זמן בארץ הייתי  500-בשביל בדיקות רפואיות להארכת הויזה. הבדיקות עולות כ
תבדקו באינטרנט איזה ) ממליץ לעשות את רוב הבדיקות בארץ וככה זה יחסוך לכם כסף

 (.בדיקות רפואיות צריך
לא צריך להתכונן אליו. המבחן הוא קריאה של טקסט ואחר  -מבחן רמהבשבוע הראשון יש  -

כי גם אם שיבצו אתכם ברמה שלא נראה לכם  כך כמה שאלות. לא צריך להילחץ מהמבחן
אפשר לשנות את זה בלי בעיה. השבועיים הראשונים של הלימודים אלה שטובה לכם אז 

 רמה שאתם נמצאים בה מתאימה לכם.ימים בשבילכם לבדוק באמת אם ה



דרך מאוד נוחה להתנייד בשטח  -רוב הסטודנטים בימים הראשונים קונים אופניים -
רחוקים אחד מהשני.האופניים עולות האוניברסיטה בגלל שהקמפוס גדול ולפעמים דברים 

יואן. הייתי ממליץ לא למהר לקנות וקודם לראות אם אתם באמת מתכוונים  300-500בין 
לרכב באופניים) אני לא קניתי כי פשוט אני לא אוהב לרכב על אופניים וזה היה לי מצויין, 

תלוי  -כך שלא תמיד יש צורךבהמשך חבר השאיר לי אופניים ולא השתמשתי בהם 
 בבנאדם(.

 
 

 :מעונות
המעונות מאוד חדשים. בכללי יש אווירת קמפוס באוניברסיטה כי רוב הסטודנטים חיים 

שותפים בכל חדר.  2חדרים ו 4ן שהאוניברסיטה רחוקה מהעיר. בכל קומה יש במעונות מכיוו
 אין מטבח בשירותים.  השירותים והמקלחת משותפים לכל הקומה.

ושידת כתיבה. בכל חדר יש מרפסת. שימו לב כי החדרים לא  בחדרים יש מיטה, ארון
אלה דברים שמומלץ לקנות ביום  -מטאטא וכו׳מאובזרים בציוד אישי כמו כרית, שמיכה, 

 הראשון ישר אחרי שנכנסים לחדר.
 יש חדר עם מכונות כביסה. בכל איזור של בניין במעונות 

פשרות לשכור חדרים ממש מחוץ במידה ואתם לא מעוניינים לחיות במעונות יש א• 

(. השכירות שם )יש כפר קטן מאחורי המרכז עם המסעדות东门לאוניברסיטה דרך שער 

יואן בחודש. זה בד״כ חדר מאובזר עם שירותים ומקלחת צמודים. ללא  300-500היא בין 
 מטבח.

 
 :קפיטריה

 קפיטריות גדולות בשטח האוניברסיטה: 2יש 

1. Big canting-  היא ממוקמת קרוב למגרש  קומות. 3הגדולה המורכבת מזאת הקפיטריה

 כדורגל המרכזי והיא מאוד בולטת .
אפשר להשתמש שם רק עם הכרטיס סטודנט, אי אפשר להשתמש  -קומה ראשונה

במזומן. כך שכל עוד אין לכם חשבון בנק סיני אז לא תוכלו לאכול שם. האוכל שם מאוד 
של סוגי ירקות ותבשילים ופשוט בוחרים מה זול והאורז הוא תמיד בחינם.יש מבחר 

 בנפרד עם הכרטיס. שרוצים ומשלמים על כל
לא פופולרי מידי  -לא אכלתי שם אף פעם אבל יש שם קפיטריה מוסלמית -קומה שניה

 אבל אפשר לנסות.
אוכל שם יש המון תחנות שבכל אחת מהם יש סוגים שונים של אוכל.  -קומה שלישית

מש לא משמעותי) מדובר בכמה יואנים בודדים יותר מהקומה קצת יותר יקר אבל מ
 הראשונה(. אפשר לשלם שם במזומן.

2. Small canting- טנה יותר שממוקמת ממש קרוב למעונות של הזרים. קפיטריה ק 
 אותו סיגנון של הקומה הראשונה בביג קנטין. -קומה ראשונה
יניות ששם אפשר לאכול יש סופר, מספרה ובנוסף יש כמה מסעדות ס -קומה שלישית

 ולשלם במזומן.
 

ר בשטח האוניברסיטה יש מגרש כדורגל, טניס, כדור עף, כדו -מתקנים באוניברסיטה
סל. בריכה מקורה, חדר כושר ועוד. הקמפוס מאוד נוח לסטודנט וכמעט הכל יש בשטח 

 האוניברסיטה.

ת בעלות יש מן מרכז קטן עם מסעדו -东门 -מחוץ לאוניברסיטה דרך השער הראשי

סינית, קוריאנית, מוסלמית וכו׳. שם משלמים רק במזומן. בנוסף יש  -סגנון אוכל שונה
סופר מרקט גדול אבל הוא גם קצת מיושן. לפעמים יש דברים שעדיף לקנות 

 בקמפוס.בסופרמרקט 



 
 לימודים:

 4-5שעות שבועות שבד״כ זה מתחלק ל 20חודשים.  4סמסטרים. כל סמסטר כ  2יש 
 בשבוע) זה תלוי בכיתה שבה אתם נמצאים כי לכל כיתה יש מערכת שעות שונה.ימים 

 קורסים: 3יש 

כמו שיעורי הסינית בישראל. המורה בקורס  -שעות שבועיות 汉语课- 12 קורס מרכזי

 הזה הוא המורה המרכזי של אותה כיתה. 

עם  יש ספר מיוחד לקורס זה ורוב השיעור הוא -שעות שבועיות 听力课-4קורס שמיעה 

 אוזניות.

 . בשיעור זה מתמקדים בעיקר על הגייה ודיבור -שעות שבועיות 口语课- 4קורס דיבור 

 מבחני אמצע ומבחני סוף.  תקופות מבחנים: 2בכל סמסטר יש 
מסטר הראשון יש תקופה של כחודש בה כולם בחופשת חורף. בתקופה זו אחרי הס

 הרבה סטודנטים חוזרים לביקור אפשר לנסוע לטייל ) בסין או בכל מקום אחר(, בנוסף
 בארצם.

 
 : תחבורת ציבורית

 אוטובוסים מרכזיים שלוקחים אותכם לעיר: 2יש 
התחנה הסופית שלו היא אוניברסיטת שיאמן סימניג קמפוס. הנסיעה היא כ  -751קו 

ולכן הוא קצת ארוך. נסיעה באוטובוס שעה ורבע. האוטובוס עוצר בהמון תחנות בדרך 
יואן וצריך ליהיות תמיד עם כסף פרוט כי לא משלמים אצל הנהג אלא יש  1.5היא 

 קופסא בתוך האוטובוס בה שמים את הכסף.
התחנה הסופית היא גם אוניברסיטת שיאמן בעיר. האוטובוס יותר מהיר כי   -759קו 

 יואן. 2נסיעה עולה  תחנות בדרך. 5הוא עוצר רק ב 

 -קטן בו יש מקדונלד'ס וקצת מסעדות מערביות יש מרכז מסחרי  xiang'anבנוסף בתוך 

עולה  xiang'an נסיעה בתוך דקות. 20נסיעה כ לכיוון הזה.נוסעים  761ו  790אוטובוסים 

 יואן. 1
 

המוניות בתוך העיר הם זולות יחסית ובימים הראשונים אפשר להשתמש במונית בלי 
 לפחד שיקרעו אתכם במחיר.

 
 : מסיבות ובילויים

אין מקומות בילוי. הסטודנטים בערבים דרך כלל מבלים באיזור   xiang'anבאיזור 

 קט ויושבים יחד.הקמפוס וקונים בירות בסופרמר

. בדרך כלל זרים לא משלמים כסף בכניסה  Xiamenבסופש יש הרבה מסיבות ב

ומקבלים אלכוהול חינם בפנים כך שזה ממש מגניב. אחרי המסיבות חוזרים במונית 
יואן) שבדרך כלל זו ההוצאה היחידה כשאר הולכים למסיבה  100ולה כ לקמפוס שע

 (.בעיר
 יש הרבה ברים בשיאמן ובכולם אין דבר כזה שתיה חינם כמו במועדונים. –ברים 

מאוד מוכר בסין. ממליץ אם מגיעים כמה ימים לפני אז לישון  -Marco Polo hotelאיזור 

באיזור הזה. באיזור יש מסעדות וברים מערביים ושם דרך כלל מרוכזת האוכלוסיה 
) בעיקר אנשי עסקים ואנשים שעובדים בעיר(. המסעדות והברים הזרה שחיה בשיאמן 

פונים בעיקר  יקרים בהרבה מהמחירים שרגילים אליהם באיזור הקמפוס כי הם
 למערביים.

רחוב תיירותי ומפורסם בסין בו יש מלא חנויות, מסעדות  -中山路בנוסף יש את איזור 

 וגם קצת ברים בלילה. גם איזור מאוד מומלץ לישון בו אם מגיעים כמה ימים לפני.
 



 
 :עבודה

אמן מאוד קשה למצוא תעסוקה לסטודנטים. דבר ראשון על פי חוק סטודנטים עם בשי
סטודנט אינם יכולים לעבוד בסין. אבל הרבה עוקפים את זה. רוב העבודות  ויזת

בעיקר מחפשים זרים  -הפופולריות בעיר לזרים זה לימוד אנגלית בבתי ספר פרטיים
וללא מבטא ששפת האם שלהם היא אנגלית אך אם רמת האנגלית שלכם ממש גבוהה 

 אז גם אפשר להשתלב. התשלום הוא דרך כלל טוב.

. עבדתי שם בתור מלצר. היה  Marco Poloצאתי עבודה במסעדה סינית באיזור אני מ

דרך כלל במסעדות הוא בממש מגניב ואפשר לתרגל שם המון את הסינית אך התשלום 
 ר ולהתאוורר מהקמפוס ובעיקר לדבר סינית.נמוך , זה פשוט משתלם בשביל לצאת לעי

מחפשת ישראלי/ת אשר ילמדו את בנוסף יש משפחה סינית מאוד חמודה בשיאמן אשר 
הילדה שלהם עברית. המשפחה בעבר חיה בישראל במשך שנתיים והילדה למדה 

ומשפחה מאוד חמה  עברית בגן והם רוצים לשמר אצלה את זה. הם משלמים ממש טוב
ודואגת. לשנה הבאה בסמסטר הראשון יש כבר סטודנט ישראלי אשר ימשיך ללמד, אך 

 בהמשך.ממליץ לבדוק לגבי זה 
 

שיאמן עיר מאוד חמה והחורף בה לא כל כך קשה אך יש לילות מאוד קרים  -מזג אוויר
בגלל רוחות אשר מגיעות מאיזור הים. מומלץ להצטייד עם בגדים חמים לחורף שלא 

  יחסר אך גם בהרבה בגדים קצרים.
 

 :אינטרנט 

 VPNגוגל ופייס בוק לא עובד בסין. כדי לגלוש בהם צריך 
אפליקציה חינמית שאחרי  – betternetממליץ להוריד אפליקציה שנקראת  -בסלולרי

גלישת ימו לב שהאפליקציה לוקחת המון מהשמפעילים אותה אפשר לגלוש חופשי. ש
 אינטרנט אז עדיף להקפיד לגלוש בה עם ווי פי ולכבות אותה לאחר השימוש.

ב לפי ושזה לא טוב. ההכי ט אני לא מצאתי משהו בחינם, ואם תמצאו כנראה -במחשב

  . express Vpnמה שאני בדקתי זה 

הדברים האלה בארץ בעיקר בפלאפונים כי יש סיכוי שלא תצליחו עדיף לסגור את 
 להוריד את זה בסין. במחשבים בד״כ לא יהיה בעיה לעשות את זה בסין.

 
 הוצאות מחייה:

אם  ה תלוי בכל בנאדם.כמובן שז -יואן 1500-2000בין חישוב ממוצא לחודש הוא 
יואן  1000אוכלים רוב הזמן בקפיטריה בקומה הראשונה יש אנשים שמבזבזים גם 

 בחודש.
זה לא כולל הוצאות אחרות כמו בימים הראשונים) בדיקות רפואיות, קניות לחדר, 

 ׳(תשלום למעונות וכו
 

 :המלצות אחרונות
עושה ביטוח רפואי לסטודנטים.  יש אוניברסיטאות בסין אשר האוניברסיטה -ביטוח רפואי -

באוניברסיטת שיאמן גם יש ביטוח רפואי אך הוא מכסה רק במקרה של תאונה, כך שמאוד 
 מומלץ לעשות ביטוח רפואי בישראל.

במידה ואתם מעוניינים ממליץ להביא מתנות קטנות מישראל כדי להביא למורים שלכם בסוף  -
 מאוד. הסמסטר. זה מאוד נחמד והמורים מתלהבים מזה


