
  

  :הכנות לקראת הטיסה

  :ויזה לסין

שגרירות סין הולכים עצמאית ל, נגדו'בצ יברסיטהאחרי שמקבלים את הטפסים מהאונ -

 .)א"ת,219רחובבןיהודה( תל אביבב

טפסים , )חשוב גם צילום של הדרכון( דרכון, פספורט תמונת: צריך להביאמה  -

אתר ניתן להדפיס מ, כדאי למלא אותו מראש(וטופס בקשה מודפס  מהאוניברסיטה

 )./http://il.china-embassy.org/eng: השגרירות בכתובת

משלמים ( חתוםארבעה ימים חוזרים לשגרירות ולוקחים את הדרכון ה-אחרי שלושה -

 .)ת הדרכון החתוםלמאה שקלים בקב

עקרונית ניתן להאריך את , יםמומלץ לרשום כמה ימים נוספים לשהייה מעבר ללימוד -

 .)עולה קצת יותר כסף( מסיןגם הדרכון 

לפני  )כולל הדרכון עצמו(המסמכים הנדרשים חשוב מאוד לצלם עותקים של כל  -

 !שמגיעים לשגרירות

  :טפסים שנשלחים מהאוניברסיטה

, בנוסף .אוניברסיטה בסיןשיהיו אתכם גם כשמגיעים ל, חשוב לצלם את הטפסים האלה -

 .סין בעת בקשת ויזת סטודנטבשגרירות יש להציג אותם 

כרטיס / כרטיסי סטודנט/ צריך אותם להרשמה(תמונות פספורט  מומלץ לצלםלפני הנסיעה  -

  ).יותר אם צריך בסיןאפשר לצלם גם ( חמש תמונות מספיקותלדעתי ). 'ספריה וכו

  :לסין אפליקציות למחשב והפלאפון שמומלץ להוריד לפני הנסיעה

/ הורידמומלץ ל, בסין' יוטיוב וכדו/ gmail/ למי שרוצה שתהיה לו נגישות לפייסבוק -

חשוב לשלם מראש כי * ).לא סיני(זר  IPשמאפשר גלישה דרך  vpnשלם מראש לאתר ל

עוד (ניתן גם להוריד לפלאפון *VPNבסין לא ניתן לפתוח את האתרים שמציעים שירותי 

  :פרטי תקשורת עם האוניברסיטה

  成都大学: שם האוניברסיטה בסינית

  ,  东十陵成都大学成都市外:כתובת בסינית ובאנגלית

No.1, Shiling Street, Chengluo Road Chengdu, China, 610106 
Sichuan 610106 
China 

  טלפון מקומי –0086-28-84616292
  Wan Qun -     sabrinawan@vip.qq.comoice@cdu.edu.cn: קשר תשא



שמאפשרת להשתמש בגוגל תרגום למשל בסין ובאופן ) ווןיש מג( VPNאפליקצית ) בארץ

 .כללי בכל האפליקציות שלא עובדות אחרת

ולחבר את שאר בני  מומלץ להוריד לפני הטיסה(אפליקצית מסרים שעובדת טוב בסין  -

  .QQאו /ו wechat): חברים/ המשפחה

  :מידע כלליטיפים ו

-מחולקים ל, אנשים 20-כ היובמחזור שלי (הסטודנטים הזרים גרים בבניין מגורים אחד  -

בכל  עד עשרה אנשיםלומדים  –וכן הלאה ,זה רמת מתחילים A-כש ,D)עד  A( כיתות 4

 :עיקריים קריטריוניםהחלוקה נקבעת לפי שני  ).בכתה ארבעה למשל אנחנו( כיתה

לא צריך להיות . ביום אוריינטציה מבחן שיבוץ שנערךלמדת סינית בארץ ושזמן ותהכמ

בלחץ מהמבחן כי בשבוע הראשון אין בעיה לעבור בין הכיתות ולהחליט איזה רמה הכי 

אם  חשוב לא לכתוב בספרים בשבוע הראשון כדי שלא תצטרכו לשלם פעמיים( מתאימה

  .)תצטרכו ספרים חדשים במעבר בין הכיתות

עדן -מתקן כמו של מי(רי לימוד ומים ספ, משלמים על מגורים מהלך החודש הראשוןב -

 אין בעיה( הפיקדון וספרי הלימודמזומן בשביל כמות קטנה של יא מומלץ להב). בחדר

שהוא קצת יותר  Bank of china(או מהבנק  כספומט שנמצא באוניברסיטהלהוציא מה

יסבירו לכם (על  המגורים משלמים בהעברה בנקאית ולא במזומן  ).רחוק מהאוניברסיטה

 ).אין מה לדאוג, הכל

את הכרטיס  היהלי אישית  .)VISAעדיף של(ל "ויזה בינממליצה להוציא לפני הטיסה -

 ).VISAמסוג(ל דואר ישראל שעובד פה מצויין אשראי ש

כשמגיעים צריך לקנות ( לפני הלימודים כדי להתארגן שלושה - מומלץ להגיע יומיים -

ני דברים למזנון ועוד כל מיכרטיס להוציא כרטיס אוטובוס ו', בסופר חומרי ניקוי וכדו

 .)נוספים שיסבירו עליהם בסין

אנגלית ובכל קצת חלקם מדברים , סיניים "מתנדבים"יש באוניברסיטה סטודנטים  -

 .)סידורים ועוד ועוד, רופאים, בנק( ממש עוזרים בהכל מקרה הם

אוטובוסים  אבל, )נסיעה באוטובוס' דק 30-40- כ(האוניברסיטה רחוקה ממרכז העיר  -

ניתן לקחת לעיר גם  .)בהמשך יש פירוט על דרכי הגעה לעיר( מגיעים בתדירות גבוהה

יואן ומונית  2אוטובוס עולה (שזאת אופציה יותר מהירה אבל גם הרבה יותר יקרה  מונית

רק  עצמה נגדו'רוב האנשים נוסעים לצ, ממש נוחים' מהאונאוטובוסים ה).60בסביבות 

 .אבל אין בעיה לעשות זאת גם במהלך השבוע אם יש זמן שים"בסופ

מבחינת אוכל  העירייה ממש זולה. שנקראת שילינג "עיירה"האוניברסיטה ממוקמת ב -

אם רוצים לעשות למשל קניות . ומוצרים בסיסיים אבל אין פה הרבה דברים מעבר לכך

 .נגדו עצמה'מומלץ לנסוע לצ' מתנות וכדו/ של בגדים

', יים של האונשל הסטודנטים הזרים נמצא בין שני השערים הראש מעונותהמיקום של ה -

כדי לקחת או לכביש  )השער האחורי( רחוב הראשי של העיירההליכה מה' דק 3מרחק 

 .)שער ראשי( אוטובוס לעיר



מבקשים להצטלם או פשוט מדברים / הרבה אז בוהים בך, בעיירה אין בכלל מערביים -

 .☺כ רוב האנשים שפגשתי היו מאוד נחמדים "סה .צריך לקחת בקלות, עליך

  :ת"איסוף משדה

מומלץ לוודא ממש לפני ( שולחים מייל לאוניברסיטה ומצרפים את פרטי הטיסה הלוך -

באים  סינים"מתנדבים"סטודנטים , )נוחתים שםאתם הם יודעים באיזה יום שהנסיעה 

 .לאסוף אותך

יכול (חשוב לשמור על הפתק של המזוודה שיתנו לכם בארץ למקרה שהיא לא תגיע  -

  ).לקרות בעיקר אם עושים קונקשן בתוך סין

  :מעונות

עם ההמוניות של האיזור נחמד לחזור למקום משלך בערב . מומלץ לקחת חדר לבדלדעתי  -

כותבים מייל לאוניברסיטה ובו  - ?איך עושים את זה. וגם יותר נוח ללמוד בחדר לבד

 ). מומלץ לוודא שוב כמה ימים לפני ההגעה( מבקשים חדר לבד במעונות

המחיר לחדר ( במהלך החודש הראשון, משלמים על המעונות כשמגיעים לאוניברסיטה -

 ).חודשים 4*לחודש כחמש מאות שקלים –יואן  900לבד 

פעם בחודש בערך  .)פהצריך לקנות חומרי ניקוי ( מערבייםרותים ימקלחת וש ישחדר ב -

 .חשוב להגיד למשרד על כל בעיה כזאת, אין מים חמים לשבוע ואז זה חוזר

את הבגדים  תכך טוב אז מומלץ לפחו-לא עובדת כל( בכל קומה יש מכונות כביסה -

 .)לכבס בידהחשובים 

אפילו כדי שתהיה (אבל אני ממליצה להביא זוג נוסף מהבית , במעונות יש מצעים -

היו פשפשים במצעים לאנשים נוספים גם לי אישית ו,)אפשרות לכבס את אלה שפה

 .לא מאוד יקר, אפשר לקנות מצעים גם פה –).ומקבלים רק זוג אחד לכל התקופה(

 .)או לקנות פה(צריך להביא מהבית , לא מקבלים מגבת למקלחת -

הן לא מדברות אנגלית . שתצטרכו במעונות שאמורות לדאוג לכל דבר" דודות"יש שתי  -

לא עובד / כל דבר שחסר בחדר). אז לפחות בהתחלה תבקשו עזרה מהמתנדבים(בכלל 

 ).נחמדות מאודוהן  24/7הן נמצאות במעונות (תפנו אליהן ' וכדו

ולהעיר (בשער אבל אפשר לצלצל  23:00-שער המעונות ננעל ב ,שבועהבעיקרון באמצע  -

 ).את הדודה אם צריך

  :לימודים

וקורס אחד שכולל את כל התחומים , דיבור ושמיעה, קריאה וכתיבה: יש חמישה קורסים -

 .לכל קורס ספר לימוד. שהוא הקורס העיקרי

הכל ) 'ההסברים וכדו(השיעורים . חלק מהמורות מדברות אנגלית וחלקן בכלל לא -

טובה אחרי וזאת הרגשה ממש ( זה קשה בהתחלה אבל מתרגלים לזה מהר מאוד, בסינית

 .)☺שממש מבינים  פתאום שבועיים לקלוט



אבל אחרי שבוע בערך כבר , כי כל אחד מגיע עם רמה שונה הלימודים לא קלים בהתחלה -

לא צריך להבין כל לפחות בהתחלה , ולא להלחץלעניין בוא מוכן נפשית חשוב ל .מתרגלים

הלימוד מאוד שונה  צורת.רק את הכוונה בגדול, מילה שהמורה אומרת וגם לא כל משפט

/ זה מאוד תלוי במורה, מבארץ ובחלק מהכיתות סטודנטים אומרים שהקצב מהיר מאוד

 .בסטודנטים האחרים ובכל מקרה תמיד אפשר לבקש מהמורה להאט את הקצב למשל

. אבל זה לא כמו בארץ שכל מילה שלומדים יודעים לכתוב ,מילים מתרחב מאודהאוצר  -

 .אז אי אפשר ללמוד לכתוב הכל, ל אוצר מיליםיש כמות ממש ממש גדולה ש

בית ולרוב יש אחרי זה יש המון שיעורי . 08:30-12:00הלימודים הם כל יום בין השעות  -

בחירה ופעילויות לסטודנטים יש סמסטרים בהם יש שיעורי . כל שבוע מבחן הכתבה

 ).דחוג קליגרפיה ועו, י'טאיצלמשל ( כ עולים כסף"ובדר הם לא חובה, הזרים

לכל קורס יש את הספר הייעודי . לימודהספרי  את כל חמשתמקבלים בשבוע הראשון  -

 .שלו

 ).יותר זול מבארץהרבה (ארץ ה לשפרי הלימוד אי לקנות בסין את סכד -

 ,'לדעתי לא מומלץ להביא מראש את ספרי הלימוד של הארץ או כלי כתיבה מחברות וכו -

 .אפשר לקנות פה הכל ממש בזול וחבל על המשקל במזוודה

  :עבודה

–) בגנים/ ס יסודי"אנגלית בבי הרבה אנשים בוחרים ללמד(אפשר לעבוד אחרי הצהריים  -

 .או במשרד של הסטודנטים הזריםלגבי עבודות לשאול אנשיםאפשר פשוט 

  'ציוד וכו ,אוכל

כבר  'דצמ -'נוב(להביא בגדים חמים מומלץ מאוד ) שמתחיל בספטמבר(לסמסטר הראשון  -

, )הכל סיני ולכן ממש ממש קטן( לקנות בגדים יפהבעיירה אין ממש א ).ממש חורפי וקר

 .אין בעיה למצוא ויש אפילו את כל החנויות המוכרות מהארץאבל בעיר 

שיש בו ) הליכה' דק 3מרחק (בעיירה  יחסית גדולבאוניברסיטהוסופר  מכולות קטנותיש  -

 למקלחת' סבונים וכדו, ציוד לימודי, פח, ניתן לקנות שם חומרי ניקוי .מש בזולהכל ומ

 .חטיפים ושתייה, וגם אוכל

למרות (אז ממליצה להביא בגדי ספורט , יש מגרש ריצה ממשטוב וחדר כושר :ספורט -

אבל אין ממש (החל מחודש מאי עד אוגוסט נפתחת גם הבריכה ). שאין בעיה לקנות פה

 ).כי היא יחסית קטנה בהמקום לשחות 

, דאורדורנט, סכיני גילוח, ושםב:דברים שמומלץ להביא מהארץ כי קשה להשיג כאן -

רק , מונעתכשיר קשה למצואפה (חומר חזק נגד יתושים (!): והכי חשוב ,'טמפונים וכו

 ).!ונעקצים הרבה –במקרה שנעקצת מרגיע 

  

  



  

  :)חוויות אישיות( שימושייםטיפים 

  : מעונות

אז לקחת , בהתחלה למרות שביקשתי והבטיחו לי חדר לבד קיבלתי חדר עם עוד שותפה -

אפשר הצליחו למצוא לי - אחרי התעקשות ולמרות שאמרו שאי. בחשבון שזה יכול לקרות

 .☺אז אל תוותרו , חדר אמנם זוגי אבל בלי שותפים

את כל שאר ( למשל נמוכה אז חשוב להביא מהבית מגבונים מאודהחדרים ברמת היגיינה  -

להתכונן  –). 'פח וכדו, שקיות אשפה, ניקוי יחומר, נייר טואלט -הציוד אפשר לקנות פה

אחרי שמנקים ומסדרים זה ממש ( נפשית שהתנאים לא מדהימים כדי לא להתאכזב

 .)משתפר

אני ממליצה , לכן. להרבה אנשים היו פשפשים במיטה ומקבלים רק זוג מצעים אחד -

 ..שק שינה קטן כדי שיהיה אפשר לכבס את המצעים פה /להביא מצעים מהבית

הנחה ב(אסור להוריד נייר טואלט באסלות  -אבל ליתר ביטחון, בסיןיגידו לכם את זה  -

 ).אתם לא רוצים שהשירותים יסתמוש

  : נסיעה לעיר

מהשער  80קו למשל –לקחת אוטובוס  אחת מהן היא, להגיע לעיריש המון דרכים שונות  -

משם אפשר , youyongעד לתחנת ) הליכה מהמעונות' דק 2(הראשי של האוניברסיטה 

, יואן 2נסיעה באוטובוס עולה . (ואז אתם במרכז למשל RenMinעד לפארק  5לקחת קו 

ניתן לקנות  - אבל הכי משתלם לקנות כרטיס אוטובוס ולהעביר אותו בכל פעם

מומלץ , ן נסיעה למרכז העיר פחות או יותר שעהכ זמ"סה ).או בעיירה באוניברסיטה

יש עוד קווי ( .אנשים כי אחרת יהיו מלאאא אחרי צהריים מאוחרים/ לנסוע בבקרים

 ).אוטובוס אפשריים

  : אינטרנט

צריך לקחת בחשבון ולהכין את המשפחה , ניתן לקנות כבל לאינטרנט או וויפיי -

 QQלהתקין מראש את האפליקציות לדעתי בגלל זה חשוב ... שהאינטרנט לא תמיד עובד

בכל . ודוואטסאפ לא יעב/ אצל בני משפחה וחברים למקרה שהסקייפ wechatאו / ו

להוריד אפליקציות בסין ולכן כל אפליקציה שתרצו ) או לפחות לא פשוט(מקרה לא ניתן 

 .חשוב להתקין כבר מהארץ) למשל Pleco(שתהיה לכם 

יוטיוב / גוגל מפות/לפני שמגיעים לסין למי שחשוב לו גוגל VPNלעשות  לדעתי מומלץ -

האתרים שלא . )אבל זה לא ממש קריטי ואפשר להסתדר מצויין גם בלי( ופייסבוק

 כמו, של גוגל פשוט לא עובדיםאחרת וכל תוכנה (ימייל 'ג  ,פייסבוקם ה VPNבלי עובדים 



זו תוכנה  VPN*( .בדיםגם אתרים ישראליים אחרים לא תמיד עו. )'וכו mapsגוגל 

 ). *ף את הצנזורה הסיניתולכן ניתן לעקו, אירופאי IPמדמהש

  : ובגדים ינהיהיג ,כלי רחצה

סבון / לגבי שמפו). למרות שאפשר לקנות גם בסופר הקרוב(מגבת רחצה להביא מומלץ -

 . בסופר הקרוב )אפילו מותגים כמו דאב למשל(ניתן לקנות , אין צורך להביא איתכם' וכדו

 כי קשה מאוד למצוא פה דברים כאלה, למשל סכין גילוח/ חשוב מאוד להביא דאורדורנט -

 .)'יש בחלק מהמקומות בעיר אבל לא באיזור האונ(

בעיקר ( שאפשר לשים בתיק לקנות פה נייר טואלט באריזות קטנות/ ממליצה להביא -

  .כ"אין בדר 'פארקים וכו/ מסעדות/ כי ברוב בתי השימוש הציבוריים) ☺לבנות 

עד  לפחות להתחלה( אם אתם באים בספטמבר והלאה חשוב מאוד להביא בגדים חמים -

בעיירה עצמה כמעט ולא ניתן , דונג'ניתן לקנות בצ - רוצים נוספים / אם שכחתם .)שקונים

 ))חשוב לזכור שקשה למצוא בגדים ונעלים במידות מערביות((. למצוא

שים יוצאים כל הסטודנטים "כ בסופ"בדרממליצה להביא קצת בגדים ליציאה כי  -

 .לעיר) לפעמים גם הסינים(המערביים 

  : נגדו'ישראלים בצ

לי 'אם תסעו לג. נגדו'קהילה קטנה של ישראלים בציש  -אם תתגעגעו לשמוע קצת עברית -

אפילו הנחה מיוחדת נגדו תוכלו לפגוש הרבה ישראלים נחמדים ו'בצ the spot/ פיש

 .לישראלים

 .ניתן להרשם לערבי חג דרך האתר, בית חבד בעירבחגים יש  -


