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נתי בשבוע הראשון הבת האזור, מכיוון שרציתי להכיר א לפני תחילת הלימודים החלטתי לנסוע לסין שבוע
במיוחד בשיאמן מכיוון שהאנשים שגרים שם, אפילו שחשוב מאוד להגיע לסין עם ידע בסיסי בסינית, 

חשוב מאוד לדעת שישנם שני קמפוסים של אנשים שעובדים במרכז העיר לא יודעים אנגלית בסיסית. 

מאוד חשוב אשר מושך אליו המון  נחשב לקמפוס  -思明אזורנמצא ב ראשיהקמפוס ההאוניברסיטה, 
זרים לומדים בדרך כלל תואר ולא שפה. למידת השפה תיירים מכל רחבי סין. בקמפוס הזה הסטודנטים ה

, אפשר . הקמפוס השני נמצא מחוץ לאי, מרוחק מהקמפוס המרכזי 翔安מתאפשרת בקמפוס השני ב 
 בצד "הכפרי".  להגיד שהוא נמצא

 ביום הראשון  -םבמידה ואתם מחליטים להגיע לשיאמן באותו יום שנפתחת בו את שנת הלימודי
ו לקמפוס משדה סטודנטים שהגיעאת ה אוטובוסים אשר אוספים האוניברסיטה מארגנת

 התעופה.

  שבוע אוריינטציה -ראשוןהשבוע ה

ם ומעבירים אותם תהליך של הרשמה היום הראשון הוא יום אשר קולטים בו את כל הסטודנטים הזרי
 OEC- Overseas Education Collegeבמשרדי ה 

לחנויות בכדי לשלם עבור האוכל בקפיטריה,  שמשתמשים בולכל סטודנט מונפק כרטיס  -כרטיס סטודנט
 קפיטריות ולמעונות יש מכונות אשר מיועדותת. בכניסה ליולוועוד הרבה פעילקבל מים חמים בקמפוס, 

 שמחברים את כרטיס הסטודנט לחשבון הבנק.להטעין את הכרטיס, וזה רק מתאפשר אחרי 

הולכים לבנק עם הסעות מאורגנות קבלת כרטיס הסטודנט וההרשמה למערכת אחרי  -פתיחת חשבון בנק
מהאוניברסיטה. חשוב מאוד לשמור את כל הטפסים גם כשהולכים לבנק כי שם הם מבקשים חלק 

מהטפסים שמקבלים בעת ההרשמה. פתיחת חשבון בנק סיני הינו דבר חיוני כי כפי שהזכרתי מקשרים את 
 ולכל מיני אפליקציות סיניות. נט וגם לויצ'אטחשבון הבנק לכרטיס הסטוד

 במשרד שנמצא בכניסה למעונות, חוזרים לקמפוס ונרשמים הבנק חשבון  אחרי פתיחת  -הרשמה למעונות 

国光 -ב  יקדון. פיואן  1000-יואן לשנה ו 2000יואן,  3000. משלמים במזומן סה"כ 3

אוניברסיטה ארגנה אוטובוסים שלקחו אותנו כפי שמצוין בטפסים צריך גם לעבור בדיקות רפואיות, ה
תחנות, הבדיקות כללו: בדיקת דם, בדיקת ראייה, לחץ דם, גובה ומשקל  5לבית חולים אשר עברנו בו 

מסור את הטפסים לאוניברסיטה. בסוף ועוד. אפשר לעשות בדיקות רפואיות בארץ לפני שנוסעים ול
לאחר שסיימנו את כל הפרוצדורות, בסופ"ש סטודנטים משנים  התהליך קיבלנו תעודות "בריאות".

 קודמות ארגנו מסיבת פתיחת שנה.  

אחד הדברים החשובים לדעתי לקנות בתחילת השנה זה אופניים. כל יום אם זה בבוקר, ערב או בלילה כל 
ם למקום מכיוון שהקמפוס הוא מקום ענק וקשה מאוד לעבור ממקו תמשנו באופניים להתנייד,הזמן הש

ברגל. אפשר למצוא חנויות שמוכרות אופניים מחוץ לאוניברסיטה וגם בתוכה. המחיר הממוצע של 
בויצ'אט ואפשר למצוא אופניים   buy and sale (xiangan)יואן. יש גם קבוצות של  300האופניים הוא 

 במחירים מאוד נמוכים. 

 לימודיםה

ראשונים עוברים כל הסטודנטים מבחני סיווג לרמות. ה בימים בשבוע הראשון לא מתקיימים לימודים. 
נפרד ועובר מבחן בהתחלה יושבים עם מורה ספציפי, בודקים את הקריאה והדיבור ולבסוף כל אחד יושב ב

בימים שלאחריכן . OEC -מתפרסמות מודעות על הרמה של כל סטודנט בבניין העם שאלות אמריקאיות. 
 3-יואן ל 180לקנות )צרכים ספרים  וגשים את המורים של הכיתה, ואז המורים אומרים לכל כיתה איזה פ

ישנם סטודנטים ששובצו ברמה יותר נמוכה/גבוהה מהרמה  ספרים שכוללים דיסקים וספר של תשובות(.
ת את להחליט אם לקנו ה להישאר בכיתה במשך כמה ימים ולאחר מכןשלהם, אז מה שאני ממליצה ז

בהחלט אפשר לעבור לכיתה ברמה שהרמה של הכיתה לא מתאימה לרמה שלכם אז הספרים. אם תמצאו 
 אחרת. 



, אחרי שמסתיים שבוע האוריינטציה אז מתחילים את הלימודים. הלימודים משתנים בין רמה לרמה
 שעות שבועיות.  20ימים בשבוע. סך הכול  5-ל 4הלימודים בדרך כלל היו בין 

מד/ת אותו נחשב/ת למורה לקורס המרכזי ומי שמל שנחשב בעצם  综合课:3-מחולקים ל הקורסים
 שעות שבועיות.  12המרכזי/ת של הכיתה. בקורס הזה לומדים 

口语课 4  .שעות שבועיות אשר מתמקדים בדיבור והגייה של המילים听力课  בקורס הזה לומדים גם     
זה מתמקד בהאזנה לטקסטים ושיחות בסינית.  בכל סמסטר ישנם מבחני אמצע  סשעות שבועיות. קור 4

אני ממליצה וד נעימה, מא עם אווירת למידה 咖啡厅יש בית קפה  OECבבניין ה -ומבחני סוף סמסטר
גם מקום מאוד טוב להכיר סטודנטים סינים שלומדים אנגלית באותו בית  הוא -לכם ללכת לשם וללמוד

 ספר וגם להכיר את הסטודנטים הזרים. 

הייתה לי חוויה מדהימה בסמסטר הראשון, זכיתי ללמוד עם מורים מדהימים של הסינית ובמיוחד המורה 

חומר נהיה הרבה יותר ה' ב, היא נתנה לי מוטיבציה ללמוד את השפה ולהתעמק בה. בסמסטר 综合של ה 
. המשכתי באותה תצורת למידה שהיא ללכת לספריה או בית קפה אחרי השיעור ולעשות שיעורי עם קשה

החברים שלי. לקראת המבחנים היינו תופסים חדר בבניין הלימודים ולומדים שם שעות. )אפשר להזמין 
חשוב מאוד לזכור  ם ואוכלים שם.אוכל לכל בניין בקמפוס דרך כל מיני אפליקציות( אז היינו מזמיני

!! מאוד חשוב לדבר עם החברים בסינית שהשפה הסינית צריכה הרבה תרגול, כתיבת הסימנים, קריאה,
 להתחבר להם דרך השפה ולהכיר את התרבות שלהם.  -גם להכיר אנשים סינים

 הקמפוס

נמצא באזור מרוחק ממרכז העיר, איזור פחות מפותח. הקמפוס עצמו הוא קמפוס  הקמפוס -הקמפוס
אפשר להגיע לקמפוס  חדש, במיוחד כל מה שקשור למעונות ולכיתות הלימוד של הסטודנטים הזרים. 

אשר נחשב לאוטובוס ה"איטי יותר" מכיוון שיש לו הרבה  751 - הראשי באי שיאמן דרך שני קווי אוטובוס

עוצרים  东门 -קו האוטובוס המהיר יותר. שני האוטובוסים יוצאים מ  - 759נות שבו הוא עוצר, יותר תח

שעה וחצי עד שמגיעים  -בדרך כלל לוקח בין שעה. 西门 -בעוד תחנה אשר נמצאת יותר קרובה למעונות ב
לקמפוס הראשי. בהתחלה תהליך זה היה מעייף מאוד אך תוך זמן קצר מתרגלים לו והופך לחלק 

-100ינטגראלי מתהליך הניוד בין שני הקמפוסים. במידה ומחליטים לקחת מונית אז המחיר יהיה בין א
יואן תלוי באיזה שעה לוקחים את המונית. כאשר היינו לוקחים מונית בדרך כלל המחיר היה מתחלק  150

 יואן.  40-30בין כולם ואז כל אחד היה משלם 

东门- הרבה סטודנטים הגיעו להוסטל כמה  -וון שנמצא בו הוסטליהשער המערבי נחשב לאזור חשוב מכ
מסעדות  ימים לפני תחילת הלימודים ויש אלה שגרו בו במשך סמסטר שלם. באזור הזה  אפשר למצוא

 Street)סיניות, קוריאניות, תאילנדיות(, חנויות בגדים, חנויות לתיקון פלאפונים, והכי חשוב לדעתי הוא ה
food יואן מקסימום למנה )מנה גדולה ומשביעה והכי חשוב  20-ל 10זול מאוד בין  המחירים של האוכל

הרבה מהסטודנטים הולכים לאכול באזור זה אחרי השיעור או אחרי שנסגרת הקפיטריה. האזור  טעימה(. 
, האנשים שגרים ועובדים בו הם אנשים מאוד נחמדים ומוכנים לעזור. הולך ומתפתח במהירות הזה

 המחיר של  ה.שכרו דירות באזור הז ,נרשמו למעונות והעדיפו לגור מחוץ לאוניברסיטה סטודנטים שלא

הינו  西门. . הדירה כוללת חדר שינה, שירותים ומקלחת ומטבחלחודש יואן 700-400השכירות  נע בין 
המחירים בדרך כלל הם יותר זולים מאשר בשער המערבי אך המקום  -ור בו דירותכשאזור נוסף שאפשר ל

 .东门 מ אך המחירים גם יותר זולים  רבה פחות מפותח, יש בו הרבה פחות מכולות ומסעדותם הג

חדרי שירותים ומקלחת  2חדרי שינה,  4-כל דירה במעונות של הסטודנטים הזרים מחולקת ל -תהמעונו
אבל חדשים ונקיים מאוד. במידה ותרצו להחליף את החדר אז  קצתוסלון משותף לכולם. החדרים קטנים 

. אפשר לשכור חדר בודד בקמפוס אך זה יהיה כרוך OEC-זה אפשרי, התהליך נעשה דרך המשרדים של ה
בסוף שנת  -יואן לסמסטר. חדרי הבנות והבנים נמצאים בבניינים שונים. למזלכם 1000בתשלום נוסף של 

 התקינה מכונות כביסה לכל דירה.  הלימודים שלי האוניברסיטה

 5בקמפוס ישנם שתי קפיטריות מרכזיות, אחת שנמצאת ליד המעונות, היא נמצאת בערך במרחק של 
דקות הליכה מהמעונות של הזרים/ חלק מהסינים. שתי הקומות הראשונות הן קפיטריות רגילות. לקח לי 

ובכל קומה אפשר למצוא גם מכולת שמוכרים  כמעט חודש עד שהתרגלתי לטעם של האוכל, יש הרבה גיוון
בה פירות וירקות, חטיפים סינים, שתייה קרה וחמה ועוד הרבה דברים. בקומה השלישית ניתן למצוא 

קפה עם אווירה מאוד נעימה ללמידה. הקפיטריה השנייה היא  מגוון רחב של מסעדות סיניות ובית



 .תר גדולה מהקפיטריה שנמצאת ליד המעונות, הקפיטריה הזאת הרבה יו 大的餐厅-הקפיטריה הגדולה
ל אוכל נייה של הקפיטריה הגדולה יש חלק שבקומה הש ,קומות 3כמו הקפיטריה הראשונה יש בה 

ישנה עוד קפיטריה  ., יפניות, קוריאניות ועוד הרבהשלישית ישנם הרבה מסעדות סיניות"חלאל" ובקומה ה
בבניין הזה גם ישנם בתי דרך כלל מרצים ו/או חוקרים. מי שאוכל בה הם בים קרובה לבניין של הלימוד

  קפה, חדרי הדפסה ומספרות.

בקמפוס ישנן שתי חברות סלולר אשר נמצאות ליד הקפיטריה הגדולה. אני ורוב האנשים שהיו איתי קנינו 

ת, אפשר לשלם במכולת . ישנם שתי מכולות מרכזיו中国移动חברה בשם סים פלאפון והתחברנו ל
באוניברסיטה יש בריכה וחדר כושר לשניהם צריך להיכנס עם  ט או בכרטיס הסטודנט. ויצ'אבמזומן, 

יואן. עוברים בדיקה מאוד פשוטה  15פיק כרטיס מיוחד שעולה נהלכרטיס סטודנט אך לבריכה צריכים 
יואן ולקחת תמונה קטנה להדביק אותה  15צריכים לשלם  -במרפאה וישירות מנפיקים את הכרטיס שם

יואן, לא מוגבלים בזמן. הכניסה למכון כושר לא כרוכה  2הכרטיס. הכניסה לבריכה כרוכה בתשלום  על
כרטיס סטודנט. גם בבריכה ובמכון כושר יש חדרי מרחצאות עם  'בתשלום אך צריכים להירשם עם מס

 מים חמים ללא תשלום. 

 נתקלתם בבעיה?

国光אז אפשר לפנות למשרד שנמצא ב  אם זה קשור במעונות -במידה ונתקלתם בבעיה כל שהיא אפשר  3
אם הבעיה היא יותר כללית לגבי הלימודים וכל גם לבקש מהשומרים, הם נחמדים כל כך ועזרו לי מאוד. 

רוב האנשים שעובדים במשרד נחמדים מאוד, . OECמה שקשור לקורסים אז אפשר לפנות למדרשים ב 
ים איך לשאול אותה בסינית אפשר לשאול אותם הם מדברים אנגלית אז אם יש לכם שאלה שלא יודע

באנגלית. נתקלתם בבעיה רפואית? לא לדאוג, יש את המרפאה בקמפוס ליד הקפיטריה הגדולה שנמצאת 
 דקות מהמעונות )באופניים(.  5במרחק של 

 בילויים

רי , ישנו בר אחד וחד东门מעטים מאוד. בשער המערבי  翔安באזור הקמפוס ב מקומות הבילויים 

, במקום הזה יש הרבה  新店דקות בערך מהקמפוס  20נמצא במרחק של שקריוקי. יש אזור נוסף 
ע היינו לוקחים אוטובוס לקמפוס הראשי ומבלים את י קפה וקניון. בדרך כלל בסופי שבוסעדות, בתמ

( רחוב תיירותי, מלא מסעדות, חנויות, קניונים )לפעמים קשה לזהות את הקניונים 中山路זמננו שם. 
כשהגעתי לסין ישנתי בבית מלון שהיה מרחק של שתי דקות הליכה מהרחוב הזה, לדעתי הוא אחד  וברים.

מקדש מאוד מפורסם בשיאמן, נמצא  寺南普陀הרחובות הכי יפים, מלאי חיים שהייתי בהם בחיים שלי. 
בשיאמן, אחד  יש הרבה ברים -בדיוק ליד הקמפוס הראשי, מושך אליו המון תיירים מכל רחבי סין.  ברים

בדרך כלל  -. מועדוניםMojito/Mojar-הברים הכי מפורסמים נמצא גם באזור של הקמפוס הראשי
במידה ותתגעגעו לאוכל של הבית או בא במועדונים בשיאמן הזרים לא משלים על הכניסה או האלכוהול. 

שחיים בו אנשי  , איזורMarco polo hotel -לכם לאכול גבינה/שוקולד אז אפשר ללכת לאזור של ה
ולות של אוכל/ חטיפים מיובאים. יש גם הרבה זרות ומכהעסקים הזרים, אזור שאפשר למצוא בו מסעדות 

 ברים טובים באזור הזה. 

 טיפים

  וע הראשון יהיו הרבה הוצאות ביואן במזומן מכיוון שבש 7000-5000להגיע לאוניברסיטה עם
 ספרים ועוד.לשלם לותצטרכו לשלם במזומן כמו בבית החולים, מעונות, 

 במשך השנה הייתה כל הזמן דרישה לסטודנטים שיודעים ללמד אנגלית. ישנם מקומות   -עבודה
שמעסיקים סטודנטים שלימדו צרפתית או ספרדית, לדעתי אם מחפשים טוב אז אפשר למצוא 

וצים ללמוד עברית. חשוב לזכור שהוויזה לא מאפשרת לסטודנטים זרים ללמוד ולעבוד אנשים שר
 באותו זמן אז *תהיו זהירים*. 

 אפשר לעשות ביטוח רפואי של האוניברסיטה אך במידה ועוברים ניתוח אז הוא  -ביטוח רפואי
ות ביטוח . לפני הגעתי לסין החלטתי לעשורק לתאונות בתוך הקמפוסמהתשלום  80%מכסה רק 
 קס.ינהפבחברת פה בארץ 

 אפשר לקנות  מודם קטן בחברה שמספקת אותם לסטודנטים. משלמים  -אינטרנט אלחוטי בחדר
 יואן.  40-ל 30דרך הויצ'אט, הם לוקחים בין כל חודש יואן למכשיר ואז  אפשר לשלם להם  100



 פייסבוק, אינסטגרם,  שאנחנו גולשים בהםליקציות והאפמאתרי האינטרנט  90%-חשוב לדעת ש(
בכדי לגלוש. אפשר להוריד  VPNחסומים בסין ולכן צריך להוריד אפליקציית  צאפ(אוו

בעיה אחת היא שהממשלה הסינית עולה על האפליקציות , Super VPNאפליקציות חינמיות כמו 
אז אני מציעה לקנות מחברה שתהיו בטוחים שתוכלו להתחבר  ,האלה במהירות ומורידה אותם

 . VPN Astrillכל הזמן. אני רכשתי  VPNל

 י. משמעות הדבר זה שמאוד חם שם שיאמן היא מקום שנחשב למקום סוב טרופ -מזג האוויר
 בקיץ ואחוזי הלחות גבוהים מאוד. החורף לא קשה אך יש תקופה קצרה מאוד שהיה קר בלילות. 

 מדובר פה באוכל בקפיטריה, מסעדות, נסיעות למרכז ועוד. 2500-1500 -ממוצע הוצאות לחודש . 

  משעמם לכם בסופ"ש  ולא רוצים לצאת מהקמפוס? אז יש בספרייה בית קולנוע עם סרטים
 חדשים כל  הזמן.

 הטיפ הכי חשוב לדעתי לסין זה לנסוע עם ראש פתוח ולקבל תרבויות אחרות. 
 

 

 

  אענה לכם בשמחה יש לכם/ן עוד שאלות?

 nortreef@gmail.com 

 
 
 

 

  


