
 אוניברסיטת צ'אנגדושנת לימודים ב –יואב גליק 

 במסגרת חילופי סטודנטים 

ממליץ מאוד לקרוא את הדו"ח של יואל אודי, הוא מכסה את רוב המידע הנחוץ להתמצא  -

 ולהסתדר פה באוניברסיטה ובעיר. 

בכל מקרה ארשום פה כמה קצת טיפים שאולי יוכלו לעזור לכם להגיע לפה בראש שקט בלי 

 לחץ. הרבה
 

 העיר עצמה : 

צ'אנגדו היא עיר מאוד מפותחת ומתקדמת, יש פה כבר לא מעט זרים, ועדיין הרבה הזדמנויות. 

הרבה מאוד מקומות מחפשים מורים לאנגלית, אז אם בא לכם לעשות קצת כסף על הדרך אפשר 

מחפשים מורים. למצוא מקומות עבודה. גני ילדים, בתי ספר, אוניברסיטאות ואפילו אנשים פרטיים ש

 תפתחו אוזניים ותכירו אנשים ותוכלו למצוא הזדמנות מתאימה.

 האוכל :

ם חושבים, זה גיד שהוא לא כל כך חריף כמו שכוללוקח מעט זמן להתרגל לאוכל הסצ'ואני )חייב לה

פשוט חריף שונה ממה שאנחנו רגילים בארץ(, וכמובן הרבה פעמים מזמינים מנות ממש לא טעימות 

הזמן מתנסים ומגלים דברים ממש מעולים. העיר עצמה מפותחת מאוד אז כמובן שיש גם  אבל עם

מסעדות מערביות ) פיצה האט, מקדונלס, סאבווי וכו'(, ואפילו מסעדה ישראלית עם חומוס !  ממליץ 

 בחום לשמור על ראש פתוח ולנסות הרבה דברים מקומיים, יש דברים פשוט מעולים. 

 האנשים : 

ם בסצ'ואן בכלל ובצ'אנגדו בפרט מאוד חמימים ד שהאנשיילתי מעט בסין אני יכול להגיאחרי שטי

הרבה פעמים המקומיים יבקשו ונחמדים, במיוחד ביחס למקומות אחרים שכבר התרגלו לזרים. 

להצטלם אתכם )לפעמים אפילו לא יבקשו ופשוט יצלמו(, לפעמים ילדים מאוד יתרגשו לראות אתכם, 

ינסו לתרגל את האנגלית שלהם אתכם. ממליץ לזרום איתם, כמובן רק אם יש לכם יתלהבו מאוד ו

 מצב ורוח, אם אתם לא בעניין אפשר להיות קצת לא נחמדים ולהבהיר שאתם לא בעניין.

בעיה קטנה בסצ'ואן היא המבטא הכבד של המקומיים. יש יחסית הרבה אנשים עם מנדרינית מאוד 

גם חברה צעירים, לפעמים ממש לא מבינים אותם, אבל הם כמעט  לא ברורה, בעיקר מבוגרים אבל

תעשו קצת טעויות אין דבר, הם מאוד נחמדים  ינו אתכם. בכל מקרה תזרמו, וגם אםתמיד יב

.  你好ם, וכמובן יחמיאו לכם על הסינית גם אם הדבר היחידי שאתם מסוגלים להגיד הוא יולבבי

 בטא, ואולי אפילו לדבר קצת סצ'ואנית. אחרי חודש חודשיים גם תתחילו להתרגל למ

 האוניברסיטה: 

 נחיתה ומעונות:

אם תנחתו בשעה נורמלית ותבקשו מהאוניברסיטה הם יוכלו לשלוח מישהו שיבוא לאסוף אתכם 

שתראה לכם את החדר החדש.  AYIמשדה התעופה וייקח אתכם ישירות למעונות. שם תפגשו את ה 

באנגלית, אבל היא רגילה לזרים, ותמיד יהיה מישהו שיוכל לעזור  כמובן שהיא לא יכולה לדבר מילה

 ולתרגם. 

ות של הסטודנטים הזרים חדשים לגמרי, ובמצב טוב. בעיקרון החדרים הם זוגיים, אבל מאוד המעונ

קטנים ואי אפשר לדעת מי יהיה השותף שלכם, אז אני ממליץ מאוד לשלם יותר כסף ולהיות בחדר 

ואחרי כמה ימים תכירו   AYIוהיא תעזור לכם. יש במעונות כמה AYI שר לפנות ללבד.  בכל בעיה אפ

 את כולם ותלמדו מי הכי חמודה וממי כדאי לשמור מרחק. 



למרות שכרגע מדברים על להעביר את המעונות של  הסטודנטים הזרים למקום אחר, אז אני לא 

 באמת יודע מה קורה.

 השיג כרטיס קמפוס ולטעון אותו. אזחמים במקלחת צריך ל*** חשוב מאוד!! בשביל להשתמש במים 

  תנסו לעשות את זה כמה שיותר מהר. 

בין השאר גם תצטרכו להגיע למשרד במחלקה ללימודי סינית לסטודנטים זרים להגיד שהגעתם, 

 להביא טפסים , ולהתחיל להכיר את האנשים פה.

 הקמפוס:

מאוד שקט , מה שמאוד עוזר להתנתק מהעיר האוניברסיטה ממוקמת במזרח העיר באיזור 

ולהשתקע פה. בקמפוס עצמו יש בתי קפה, חנויות, חדרי אוכל לסטודנטים, מגרשי 

כדורגל/כדורסל/טניס/ פינג פונג חדר כושר ואפילו בריכה.  הקמפוס די גדול ובשעות הערב אפשר 

 ומאוד יפה.לראות המון אנשים מטיילים בחוץ. הקמפוס עצמו יחסית חדש ומטופח, 

, שמלאה במסעדות וחנויות. המסעדות עצמן מאוד זולות כיוון  十陵מחוץ לקמפוס נמצאת שכונת 

 (. שרוב הלקוחות הם סטודנטים, אבל האוכל עצמו מעולה )אם יודעים לאן ללכת 

 יש גם סופר ענק מחוץ לאוניברסיטה שאפשר לקנות שם כל מה שצריך. 

 השיעורים:

היא למתחילים שלא יודעים אפילו מילה בסינית. אני  Aכשכיתה  A,B,C,Dכיתות  4יש באוניברסיטה    

. בחודש הראשון היה לי מאוד  Cהגעתי לסין אחרי שנתיים של לימודי סינית בארץ והתחלתי בכיתה 

 מאוד קשה ומתסכל, אבל אחר כך מתחילים להבין את העניין ולהתרגל לשיעורים ולמורות, וממש

. בשיעורים עצמם המורות  D, עברתי לכיתה   Cמתחילים ליהנות. לאחר סמסטר ראשון בכיתה 

 (C +Dמדברות אך ורק בסינית, לעיתים רחוקות מאוד משתמשות באנגלית )כיתה 

יש ארבעה שיעורים: כתיבה, קריאה, דיבור+שמיעה והבנת הנקרא. לכל שיעור יש מורה אחרת, וכולן 

לכם בהכל. גם ישאלו אתכם המון שאלות על ישראל מה ויתלהבו מכל מה  מאוד נחמדות ויעזרו

 שתגידו. 

הגודל של הכיתות משתנה מסמסטר לסמסטר תלוי בכמה סטודנטים נרשמים, וכמה סטודנטים 

באמת מגיעים לכיתה. יש הרבה סטודנטים שרשומים לאוניברסיטה ולא באמת מגיעים לשיעורים. 

ודנטים, ולקראת סוף הסמסטר הייתי לבד בכיתה כי השאר הפסיקו סט 4היינו במקור   Cבכיתה 

. כן, יש ימים של שיעורים פרטיים, שזה מאוד כיף לפעמים ,כי   Dלהגיע. אותו דבר קרה גם בכיתה 

אם לא אוהבים את השיעור של הנושא פשוט מתחילים לדבר עם המורה על משהו ומשנים נושא, 

 והמורה תמיד תזרום עם זה. 

HSK 

הם לא חובה , אבל מאוד מאוד עוזרים לשפר את רמת הסינית ומרחיבים משמעותית   HSKמבחני 

יהיה פחות או יותר   HSK 4  ,C  אם אתם בכיתה . HSKאת אוצר המילים, לכן אני ממליץ מאוד לעשות 

. Dוכיתה  HSK 5באותה רמה ויעזור לכם מאוד גם להבין בשיעורים עצמם. אותו דבר לגבי 

, אז המורות יעזרו לכם בכל HSKברסיטה עצמה יש אינטרס שכמה שיותר סטודנטים יעשו לאוני

למרות  HSK,שאלה שתהיה לכם לגבי זה, ואם יהיו מספיק סטודנטים האוניברסיטה גם תיתן שיעורי 

 שרוב העבודה היא עצמאית.  

 



 השפה

משתפרת כמו שרוצים ומקווים, סביר להניח שבהתחלה תרגישו קצת לחץ ותסכול כי השפה עדיין לא 

אבל אין מה להיכנס לפאניקה. זה תהליך ארוך שלוקח זמן ותרגול.  וגם אחרי הרבה זמן בסין, 

יעורים )גם אם אף הסינית עדיין לא מושלמת. אל תילחצו, תמשיכו לעבוד ולהתאמן, תמשיכו לבוא לש

, וזה יגיע עם הזמן. לפעמים (, תמשיכו לקשקש עם סינים על כל מיני שטויות אחד אחר לא בא!

 חר כך תרגישו ממש טוב עם עצמכם! תמצאו את עצמכם אומרים משהו ממש מסובך בסינית וא

 מזג אוויר :

המזג אוויר בעיר יחסית נח רב הזמן, החורף יכול להיות די קר אבל לא באופן בלתי נסבל. בחורף 

אבל הוא גם לא מאוד נורא. הקיץ לעומת  כמעט ולא יורד גשם, בעיקר בסתיו ובסוף האביב יורד גשם,

התקופה  זאת חם, ויכולים להיות ימים מאוד חמים אבל בסך הכל המזג אוויר בצ'אנגדו לא רע בכלל.

 הגשומה היא באיזור ספטמבר אוקטובר, וסוף יוני תחילת יולי.

 הסטודנטים :

עונות. הרוב הגדול של סטודנטים זרים באוניברסיטה וכמעט כולם גרים ביחד במ 40-50יש בערך 

הסטודנטים הם תאילנדים והם הקהילה השולטת פה. חייב להגיד שהם חמודים לאללה וממש 

 נחמדים, האנגלית שלהם בדרך כלל על הפנים ומתקשרים איתם בעיקר בסינית. 

חוץ מהם יש גם סטודנטים מצרפת, מרוקו, ניו זילנד, ארצות הברית ועוד. יכול מאוד להיות שתהיו 

(, שזה חוויה מיוחדת במינה. תכירו ישראל )כמו שאני הייתי בסמסטר א'טודנטים היחידים מהס

 אנשים ממדינות אחרות, תרבויות שונות, ויהיה אחלה.

 טיפים כללים :

די ארוכה, )משתנה בין שנה  אלמי שמתכנן להגיע לשנה, קחו בחשבון שחופשת החורף הי .1

ממליץ אז תכננו מראש מה לעשות בזמן הזה. ( לשנה, אבל שלי הייתה קצת יותר מחודשיים

 מאוד לצאת לטייל בסין כמה שאפשר. 

בעיקר ביחס לחיי היומיום באוניברסיטה אז קחו זאת  ,אבל, לטייל בסין זה לא מאוד זול

בחשבון. בנוסף, לא כל כך כיף להיות בסין באיזור ראש השנה הסיני, יש הרבה מאוד 

מקומות שנסגרים לכמעט חודש כיון שאנשים חוזרים הביתה, מה שגם גורם להמוני אנשים 

רית ברחבי סין.  תנסו שזזים ממקום למקום בזמן הזה ויוצר עומס גדול בתחבורה הציבו

 לברר עם האוניברסיטה כמה זמן אורכת חופשת החורף ותתכוננו בהתאם. 

ד הוא אחד האנשים הכי חשובים בקהילה הדי גדולה בעיר. ממליץ מאוד "הרב דובי בבית חב .2

לפגוש אותו בהתחלה, הוא יוכל לעזור לכם בהמון דברים. בין השאר בבית חב"ד יש מידי 

מיני אירועים וחגים, ממש נחמד לקפוץ לפעמים לפגוש חברה ישראלים פעם ארוחות בכל 

 ולדבר קצת עברית. 

נעליים טובות, במיוחד לאנשים  -לא כל כך קל למצואכל, אבל דבר אחד ה בסין אפשר למצוא .3

 לת לשמש להרבה דברים,אלים יודעים שנעל רדבק או בלנסטון מסוגרעם מידה גדולה. יש

 .תכם לאורך התקופהנעליים טובות שישמשו אלהביא זוג ממליץ בחום 

*** בגדול, אתם מגיעים לאחלה מקום, לחוויה מיוחדת במינה, ממליץ למי שיש זמן להגיע לשנה 

גם  י לכאן לשנה, הסינית השתפרה מאוד,ולא לסמסטר. אני אישית מאוד שמח ששהגעת

 ויות לכל החיים. אםהאנגלית. הכרתי חברים חדשים ממדינות אחרות, מאכלים מדהימים וחו

 אתם מגיעים לפה אתם יכולים להיות רגועים, צ'אנגדו היא אחלה של מקום.

 לשאלות תרגישו חופשי :

yoavglick@gmail.com 

 יואב גליק 
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