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אך  מסוימות, הגעתי לאוניברסיטת שיאמן לאחר מספר ימים של טיול ברחבי סין עם אבי ואחותי, ללא ציפיות
עם מעט חששות מהלא נודע. כבר ביום הראשון, יום ההרשמה, נוכחתי לדעת כמה חשובה ידיעת השפה 

 שנת הלימודיםמלאים בבירוקרטיה ובסידורים לקראת והיומיים הראשונים היו ימי הרשמה הסינית בסין. 
מאחר ויש הרבה מאוד סידורים לעשות באופן  ארוכים, מבלבלים ומתישיםעלולים להיות  ימים אלההחדשה. 

 הפכו לחלק מן החוויה כולה. ימים שבדיעבד עצמאי,
וכרוכים בהסתגלות לסביבה חדשה ולתרבות  הראשונים באוניברסיטה יכולים להיות לא פשוטים שבועותה

 .יום שלכם-מים לב החיים בקמפוס הופכים להיות שגרת היוםמבלי ששבחלוף הזמן ואך אחרת 
 

 :אוריינטציה שבוע
השבוע הראשון היה שבוע אוריינטציה אשר במהלכו לא התקיימו שיעורים. במהלך השבוע הראשון ביצענו את 

קחו אותנו לסניף הבנק הקרוב לפתוח חשבון בנק סיני שיקושר לכרטיס כל תהליכי ההרשמה הנדרשים, ל
כל, סופרמרקט, מכונות חדר או –הסטודנט שלנו כך שנוכל להשתמש בו במתקנים השונים של הקמפוס 

כך שאת כל הסידורים  ישור אזרח ועוד ועוד,לקחו אותנו לתחנת המשטרה להוציא אלכך בנוסף  כביסה וכו'.
 אוניברסיטה.  ב בעל תפקיד בליווי של אשר דאגה להסעות למקוםהאוניברסיטה  לבליווי שעשינו 

 בבנייןלאחר מכן התפרסמו השיבוצים ליד  לימוד. במהלך שבוע האוריינטציה התקיימו מבחנים לשיבוץ רמות

ונתבקשנו לקנות את ספרי הלימוד בהתאם גם כן  ,( לרמות השונותOverseas Education College) OEC-ה
 באותו הבניין. 

כך  ,ולא באתר האינטרנט של בית הספר לתלמידי חו"ל  OEC-חשוב לציין שכלל ההודעות פורסמו בבניין ה
 שיש לשים לב לכך כדי לא לפספס פרטים שונים. 

 אחת לרמה שעברוו סטודנטים ועל כן הימרמתם, ברמה נמוכה שלעיתים סטודנטים משובצים שמועות  היו
אם מרגישים טוב ולכל אחד באופן אישי  איזו רמה מתאימה. אני ממליצה לבדוק הרמה שהוקצתה להם מעל

קצב  ,בהתחלה יםקל השיעוריםגם אם חשוב להדגיש, ש. ולא להתייחס לשמועות שובצתםאליה בכיתה ש
 סטודנטיםיחד עם זאת ישנם  לה.מהר מאוד רמת הלימודים תעועל כן  מאוד הלימודים הוא מהיר

 יותר.   אתגרה אותם ונתנה להם מוטיבציה לעבוד קשה אליה שובצושהלימודים ברמה גבוהה מזו ש
 

  :המרציםוהקורסים 
בכל כיתה.  הסטודנטים מבחינת מס' כשבוע לאחר יום ההרשמה החלו השיעורים. הכיתות היו שונות בגודלן

סטודנטים, כיתה לא גדולה מידי ולא קטנה מידי. ובסמסטר השני  18בסמסטר הראשון זכיתי לכיתה בת 
 ומכיווןסטודנטים עברו לכיתה שלי  סטודנטים. במהלך הסמסטר השני מס' 35-למדתי בכיתה בה היו כ

 הסמסטר השני מס'החודש הראשון של . לאחר מס' הסטודנטים בכיתה גדל ,מאודהמורה היה טוב ש
, מאחר הרבה לשמחתיעל כן למדנו בכיתה מצומצמת יותר ו ,סטודנטים לא הגיעו באופן תכוף לשיעורים

 וקשה ללמוד שפה בכיתה כל כך גדולה. 
לקח לי קצב הלימודים של השפה הסינית בסין הוא מהיר ואינטנסיבי מאוד בשונה מקצב הלימודים בארץ. 

התחלה וע אחד בכזו אינטנסיביות ועל כן הים בסין. מעולם לא למדתי מקצלהתרגל לקצב הלימודמה זמן 
תאימו לסגנון הלימוד באוניברסיטת חדשות שהקשה. אך לאט לאט רכשתי מיומנויות למידה קצת ה לי יתהי

 שיאמן. 



לימודי הסינית באוניברסיטת שיאמן היו מעניינים, תורמים ומהנים מאוד! במהלך שני הסמסטרים זכיתי 

, הקורס העיקרי במהלך 综合 ((comprehensiveמורים טובים מאוד, במיוחד המורים של הקורס ל
נטעו בי מוטיבציה להמשיך ולהעמיק את הידע שלי הם רבות ומשני המורים הללו הלימודים שם. למדתי 

ניתנת לך בסינית גם בעתיד. נוכחתי לראות איזה יתרון עצום מעניקים לך לימודי השפה הסינית בסין, כאשר 
הזדמנות להשתמש בכלים שאתה רוכש באופן יומיומי, הזדמנות שאינה ניתנת כמעט בשאר התארים 

 באוניברסיטה. 
 
 והמגורים:  קמפוסה

הקמפוס החדש של אוניברסיטת שיאמן נמצא מחוץ לאי המרכזי שיאמן באיזור פחות מפותח והומה. אך יחד 
שמעתי על כך שבית הספר שומרהיב ביופיו. למרות  בממדיועם זאת הקמפוס הינו חדש לחלוטין, עצום 

לא הבנתי את משמעות  לאי המרכזי, עוד טרם הגעתי לתלמידי חו"ל הועבר לקמפוס החדש שנמצא מחוץ
בו נמצאים כל בתי ש ,לאי המרכזי של שיאמן ממנולוקח להגיע  נכון לתקופה שבה למדתי בקמפוס. הדבר

ומעז יצא  ,התרגלנוקצר  למרות כל זאת תוך זמןשעה וחצי. -תיירות וכו' כשעההעסק, חנויות, קניונים, אתרי 
 כמו כן בימים אלה נבנה כביש מהיר אשר יקשר את איזורברחבי הקמפוס.  יחד תלמידי חו"למתוק. בילינו 

הקמפוס לאי המרכזי כך שזמן הנסיעה לאי יתקצר. חשוב להבין שערים בסין הן עצומות בגודלן במיוחד 
 בהשוואה לערים בארץ ועל כן הגעה ממקום למקום כרוכה בזמן רב. 

כך שהאיזור הולך ומתפתח ונהיה יותר נוח ונעים  תו,סביבוב בקמפוס במהלך השנה נבנו יותר ויותר בתי עסק
יחד במונית  ולחזורלבלות באי שיאמן  ועסלנ נהגנובמהלך סופי השבוע  הלומדים בקמפוס.לסטודנטים 

ועברו לגור באי סטודנטים ששכרו דירה  גםהיו . ללילהבאי בהוסטל  לחלופין לנובהוצאות או  ולהתחלק
כמובן  ונסעו יום יום לקמפוס ובחזרה )היו סטודנטים ששמרו בנוסף גם על חדרם במעונות(.במהלך השנה 

 כלכלית ואם מתאים לך לנסוע כל יום הלוך חזור.ה ביכולתך התלוי שכירתה של דירה
חדרי  2 (,שותפים 8סה"כ סטודנטים ) 2כאשר בכל חדר לנים  חדרי שינה 4-ת ממעונות הקמפוס מורכבדירה ב
יש בנייני מגורים לבנות  .. החדרים די קטנים אך חדשים ונקייםוסלון משותפים לדירהשירותים ות מקלח

יואן נוספים  1000ולבנים בנפרד. יש בניינים עם חדרים לבודדים, אם מעוניינים בחדר ללא שותפים יש לשלם 
מסתדרים  ואינכם במקרהלחוויה.  ותורם טוב ונעיםה זה הרבה יותר \אני ממליצה לגור עם שותףלסמסטר. 

  לחדר בודד.עם השותפים שלכם לחדר תוכלו לנסות לבקש לעבור 
בבניינים יש מכונות כביסה משותפות. על מנת להשתמש במים חמים במקלחות ובמכונות הכביסה יש להעביר 

יש לטעון בכסף  E-CARD-במכונה שנטענת בכסף מהכרטיס. את כרטיס ה E-CARDאת כרטיס הסטודנט 
והמכונות מופעלות בסינית במכונות הפזורות ברחבי הקמפוס, ורצוי להיעזר בהתחלה בסטודנט סיני מאחר 

 בלבד.
ושר, מגרשי חדרי אוכל, בריכת שחייה, חדר כ 4בקמפוס יש סניפים של חברות סלולר, שני סופרמרקטים, 

 בקמפוס ומחוצה לו. ומסעדות כדורסל, כדורגל וטניס ולאט לאט קמים להם עוד ועוד בתי קפה ותה
רק כדי  חזור-הלוך שעות ביום 3והיה מתיש לבזבז  ,של הקמפוס מהאי היה מתסכל המרוחקלפעמים המיקום 

פך להיות חלק זה ה אך בסופו של דבר ,וכו' לאכול במסעדה או ללכת לקניוןלבלות עם חברים באי, לנסוע 
 לה באופן טבעי מההווי של הקמפוס. אני חושבת שדווקא בזכות התנאים הלא אופטימליים הללו נוצרה

לכל אחת מהאופציות יש יתרונות מגורים בקמפוס או מחוצה לו  טים.אווירה חמה ומגובשת בין הסטודנ
 אוכל רק לנחם בכך שלכל דבר מתרגלים., לכם באופן אישי מה מתאים תראוועל כן עם הזמן  ,וחסרונות

 
 ?בעיהב נתקליםלמי לפנות כש

כמובן שאם אתם דוברים סינית ברמה סבירה  OEC-ניתן לפנות למשרד ה כלשהי מתעוררת בעיהש בכל מקרה
כמובן תמיד טוב  יוכלו לעזור לכם בעת הצורך.ש ,אנגלית אנשים, דוברי כמהיש שם  ,אם לא . אךמה טוב

 לעזור טוב יותר שיוכלואו יודעים סינית  בסיטואציה דומהשאולי נתקלו  שלומדים איתךלהיעזר בסטודנטים 
  .ונות לעזור בכל בעיה שהיאלרוב הייתה נכמניסיוני . ולתקשר

 
 האם יש הרבה סטודנטים מחו"ל שלומדים באוניברסיטה? 



כי אוניברסיטת שיאמן נחשבת לאחת  תלמידי חו"ל, הרבה מאוד ישבקמפוס החדש של אוניברסיטת שיאמן 
קשה לי להעריך במספרים  האוניברסיטאות הטובות ביותר בסין )ויש הרבה אוניברסיטאות בכל רחבי סין(.

מכל רחבי  רבים וזוכים להכיר אנשים ,כמה בדיוק אך כמה מאות תלמידים. האווירה בקמפוס נעימה מאוד
 נוספות אם יודעים(. אחרות העולם. בנוסף ללימודי השפה הסינית זוכים לתרגל את השפה האנגלית )ושפות 

 
 ?מה הפקתם מהחוויה

בשלב זה לעבד את הכול, אך ללא ספק אוכל לומר וקשה לי  הכתבל על והכ? קשה להעלות החוויהמה הפקתי מ
על כאשר  שהנני אסירת תודה על ההזדמנות שנפלה בחלקי לחוות חוויה כמו זו, על הטוב, על הרע ועל המכוער,

 הטוב הודיתי, מהרע למדתי ומהמכוער התעלמתי. 
ם גרים חדשים שטרם נתקלתם בהם, מאחר ואתוסיטואציות  מצביםבמהלך שהייתכם בסין תיתקלו בכל מיני 

רים ואף לומדים ליהנות בגם כל ההתחלות קשות.. אבל על הכל מתכמו שאומרי לבד בחו"ל ובסין בפרט.
סטודנטים העתידים לנסוע בשנים הבאות כם, ההטיפ הכי חשוב שאני יכולה להעניק ל מהתהליך ומהתוצאות.

פשוט "לזרום" עם הדינמיקה  כמו שאומרים בסלנג לכאן או לכאן, ללא ציפיות עם ראש פתוחלסין  להגיעהוא 
 ל מסתדר.ובסוף הכ , שכןוכמובן להיות סבלנייםוהאירועים שהחוויה הזו מזמנת 

 
  :תחבורה ציבורית

 קווי אוטובוס:  3מהקמפוס יש  –לגבי התחבורה הציבורית בקמפוס 
  המרכזי דש לקמפוס הישן שנמצא באישנוסע מהקמפוס הח 751קו . 1
 שנוסע לתחנת הרכבת הצפונית  790 קו. 2
 שנוסע לאחד העיירות שליד הקמפוס.  761קו . 3

  שמאוד סייעו לי בהתמצאות ובניידות במהלך שהותי בשיאמן: אפליקציותשתי משתי באני השת

'公交 8684 ((gongjiao 8684 '-  יש לציין שכדי להשתמש באפליקציה זו יש לדעת את שמות תחנות
 האוטובוס השונים, אותם לאט לאט לומדים ומכירים.

שניתן באמצעותה לראות איזו תחנת  google maps-אפליקציה סינית הדומה ל -' 百度地图 ((baidu ditu' -ו
 . אוטובוס קרובה ליעדכם וכמו כן לראות כמה מונית תעלה ממקום למקום

 
 :ם שיכולים לעזורקישורים לאתרי

www.baidu.com   - הגוגל הסיני 

www.youku.com – היוטיוב הסיני 

www.whatsonxiamen.com – .'אתר של שיאמן עם חדשות על העיר, אירועים וכו 
 

 אם אתם מתכננים לטייל:
משים בהם )יש גרסאות גם באנגלית(, באתרים האלה שני אתרים להזמנת טיסות ומלונות שהסינים משת

 נמצא בדרך כלל למצוא דילים זולים יותר לטיול בסין מאשר באתרים שאנו משתמשים בהם לרוב.

english.ctrip.com 

www.elong.net 
אתרים חסומים בסין כמו פייסבוק ויוטיוב ועל כן אם אתם מעוניינים שתהיה לכם גישה  חשוב לציין שמס'

כי בסין  ,עדיף לעשות זאת טרם הנסיעה . VPNלאתרים הללו גם במהלך שהותכם בסין יש להשיג רשת 

 . VPN חוסמים גם את האתרים של רשתות ה

, זה מילון לא מקוון בסינית מאוד נוח plecoאפליקציה נוספת שהשתמשתי בה רבות בעיקר בהתחלה היא 
 ומאוד שימושי!

 
 לכם שתהיה לכם נסיעה טובה ושנה מהנה ומוצלחת!מאחלת 
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