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 החוויה היפנית שלי

 ך התחיל המייל משגרירות יפן אשר בישר לי כי נבחרתי"אנו שמחים להודיעך....", כ 

הגשתי  זולתוכנית  ת שבועיים ביפן במימון ממשלת יפן.לימודית בתוכנית להשתתף ב

כאן המקום להודות ) החוג המליצו עלי בפני השגרירותיפנית של לאחר שמורות ה מועמדות

קיבלתי את ההודעה על  ,וראיון אישילאחר מבחן ביפנית  .(איאמהיקומיקו ד"ר ובמיוחד ללהן 

 מבין שלושת המתמודדים.בי  ההבחיר

שא אל נו התחילה עבורי הרפתקה מרתקת )ואף נקודת ציון חשובה בחיי(למאי  12-בוכך 

  : יפן.לימודיי של השנים האחרונות

על הליווי  תודה אנאקו מורימוטו מהשגרירות )תדריך ע"י גב' נ ,לאחר מילוי טפסים )רבים(

תכתובות עם כל הגורמים המעורבים, וקניית מזוודה חדשה, (, הצמוד במהלך כל ההכנות

 לאוגוסט.  12-ב עליתי על המטוס

ס שייקח אותי לשדה התעופה החדיש של על המטו אני עולההחלפת מטוסים בפרנקפורט. 

עכשיו החוויה היפנית באמת מתחילה. חלק ניכר שעות רצופות.  21-בטיסה של כ 1קהאאוס

אני מגיע ליפן למחרת אשר כאני מתחיל לתרגל את היפנית שלי. ים ווהדיילות יפני מה נוסעים

טו אטו גוזאימסו, אריגאאריגאני מודה לכולם על כל דבר. "מרוב התרגשות, בבוקר, 

ההגירה ואף לשוטרים  תתעופה, לפקידהשדה לדיילות, לנוסעים, למנקי , 2"גוזאימשיטה

החדיש )הוא נבנה על אי  תעופההבשדה  !שלימזוודה באיזשהו חומר אסור  ושחיפ אשר

קרן  יאל מרכז, אשר קיבלתי עוד בישראל, ק הוראות ההגעה אני מתפלא מדיו, מלאכותי(

רכז הבינלאומי בת אני עולה על הסעה אל המכך לאחר נסיעה קצרה ברכ.  4ברינקו טאון 3יפן

בהסעה עצמה אני פוגש משתתף אחר של קרן יפן אשר ממתינה מחוץ לתחנת הרכבת. 

 חלום. מנפאל. מדברים ביפנית. 

ה במרכז, ואסיפת "שבירת מית, הסבר על התוכנית, אוריינטציהצגה עצלמחרת זה מתחיל: 

: מתכוננים לפעילות באופן עיוני נוסחה קבועהטנסיבית ומתנהלת על פי הקרח". התוכנית אינ

הכל ביפנית ואני שמח  ,. כמובןבכיתות את הפעילות, ומדברים על הפעילות בכיתות, מבצעים

קה, ביקור אבאוסחד יומי טיול  תללוומגוונות וכהפעילויות הינן  אני מבין את הרוב.להיוודע כי 

)לבחירה מבין  יותשתי חוויות יפניות מסורתב תוהתנס יום שלם אצל משפחה יפנית,

-יפניתב 9במופע רקוגוצפייה ו( 8שודו, לבישת קימונו ו7איקבנה, 6איקיג'וג'וצו ,5וואדאיקו

 אנגלית. 

                                                           
1
 ( האי המרכזי ביפן.本州 ,Honshūמרכז הונשו )-(, מחוז בדרום大阪県 ,Osakaקה: )אאוס 
2
, ありがとうございます、ありがとうございました: )גוזאימשיטה טואאריג, גוזאימסו טואאריג 

arigatō gozaimasu, arigatō  gozaimashita.)( תודה )בהווה, בעבר 
3
(, קרן יפן, 国際交流基金関西国際センター ,Kokusai kōryū Kikin Kansai Kokusai Sentaקרן יפן:  ) 

 (./http://www.jfkc.jpהמוסד לשפה היפנית בקנסאי. הארגון שמנהל את התוכנית הזו )  
4
קה. עיר זו הינה א(, הרחבה אורבנית של אחד מפרברי אוסりんくうタウン ,Rinkū townרינקו טאון: )  

 קרובה מאוד לשדה התעופה.
5
 ופים יפניים מסורתיים.(, ת和太鼓 ,wadaikoוואדאיקו: ) 
6
 .(, אומנות לחימה יפנית מסורתית合気柔術 ,aikijūjutsuאיקיג'וג'וצו: ) 
7
 פרחים יפני מסורתי. (, סידור 生け花 ,ikebanaאיקבנה: ) 
8
 (, קליגרפיה יפנית מסורתית.書道 ,shodōשודו: ) 
9
 (. סורתי בישיבת סייזה )על העקבים(, מין מופע סטנד אפ מ落語 ,rakugoרקוגו: ) 
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שלישיה: שלי היינו משפחה ו בצמדים או שלישיות. בעשינ יפניתהמשפחה האת הביקור אצל 

שתו אקיקו( המשפחה )מר איסאו צוג'י ואהמתמודדת מסרי לנקה, המתמודד מגאנה ואני. 

טבע של נדהמתי מההתפוצצות הירוקה ) 11קאימהאבוו 10ג'י-ראשית לקחו אותנו לנגורו

. לאחר מכן הלכנו לאכול במסעדה ולבסוף הלכנו לבית המשפחה והכנו אוכל בדרך( סביבנו

שמתי מנחמדות המשפחה אשר התרועוד.  14, שירהטמה13קיא, טקוי12יפני כגון אוניגירי

נפרדנו  .אכילה(ההרגלי )כפי שביקשתי בטפסי  וכל דבר טרףא כי לאהיום כל דאגה  לאורך 

 .שמחים אך עייפיםבלילה 

בטיול  , הירושימה וקיוטו.15ג'ימהאיטוקיו, מיווייתי בן ארבעה ימים להיה טיול חהתוכנית שיא 

-אדו, מגדל טוקיו, מוזיאון 16ג'י-מקדש סנסו זה נלקחנו לאתרים תיירותיים רבים וביניהם: 

 שלוםומוזיאון ה חה של פצצת האטוםאתרי ההנצ, , 17קושימהטוקיו,  מקדש השינטו איטסו

ארי אינופושימי  19ג'י-קקו-קין, 18בהירושימה, המקדשים של קיוטו קיומיזודרה של גן הזיכרון

ג'ימה אף אי. במיבבתי מלון מפוארים . ממשלת יפן לא חסכה עלינו וכל לילה ישנו 20טאישה

 התנסינו . לאחר מכן 22ערכו לכבודנו סעודה חגיגית כשכולנו לבושים ביוקטהבו  21ישנו בריוקן

 טאמי.פוטון על טמיטות ב ובלילה ישנו, 23באופורו

לי הייתה לחוות את יפן אך ההנאה הגדולה שמהטיול, כמובן שנהניתי מאוד מכל הפעילויות ו

. כך המשפחה יום-היוםת היפניים כפי שהם, בחיי רופולוגית. כלומר לראות אמבחינה אנת

היפנית "שלי" לקחה אותנו באחד מימי החופש שלנו, לחזות בחזרה הגנרלית של פסטיבל 

תנו, נשים לא ראיתי זרים אחרים חוץ מאי)למרות שהיו הרבה א 25של קישיוודה 24דנג'יריה

נוסף כל יציאה לסופרמרקט, לרחוב, בדבר אשר חיזק את מידת האוטנטיות של האירוע(. 

פחות עד מה עושים הצעירים בלילות )ל" תרופולוגי עבורי. וכו..., היוותה טיול אנ לרכבת,

                                                           
10
 .( מתחם מקדשים בודהיסטיים根来寺 ,negorojiג'י: )-נגורו 
11
 קה.אמזרחית ממחוז אוס-( מחוז דרום和歌山県 ,Wakayama: )קאימהאוו 
12
 (, כדור אורז ממולא )בשזיף מלוח, סלמון מלוח, או אחר( ועטוף באצה.お握り ,Onigiriאוניגירי: ) 
13
 ( מין כדור בצק מטוגן ממולא תמנון, בצל ירוק, זנגוויל כבוש ועוד.たこ焼き ,Takoyakiטקויאקי: ) 
14
 ם.( כדור עשוי קמח אורז ומי白玉 ,Shiratamaשירהטמה: ) 
15
אי במחוז הירושימה, בו עומדים מקדשים רבים, בין היתר,  מקדש השינטו  (,宮島 ,Miyajimaמייאג'ימה: ) 

 (.厳島神社 ,Itsukushima jinjaאיצוקושימה ג'ינג'א )
16
 ( של טוקיו.浅草 ,Asakusa( מקדש בודהיסטי השוכן ברובע אסאקוסה )浅草寺 ,Sensōjiג'י: )-סנסו 
17
 .מקדש שינטו במייאג'ימה בנוי על הים ,(厳島神社, Itsukushima jinja) א'ינג'ג איצוקושימה: איצוקושימה 
18
 ( מקדש בודהיסטי.清水寺 ,Kiyomuzuderaקיומיזודרה: ) 
19
 (, מקדש בודהיסטי, בו ישנו את הפגודה המוזהבת.金閣寺 ,Kinkakujiג'י: )-קקו-קין 
20
 (, מקדש השינטו הראשי של האלה אינארי.伏見稲荷大社 ,Fushimi Inari Taishaטאישה: )פושימי אינארי  
21
( מיטות 畳 ,tatamiבו החדרים מעוצבים בסגנון היפני המסורתי, עם טטאמי ) (, מלון 旅館 ,ryokanריוקן: ) 

 (, ועוד.  布団 ,futonפוטון )
22
 (, קימונו קל, המשמש לימים החמים או בתוך חלוק אמבטיה. 浴衣 ,yukataיוקטה: ) 
23
)לאחר מקלחת( עירומים לבריכה חמה ם יפני ציבורי, בו נכנסים כולם א(, מין חמお風呂 ,Ofuroאופורו: ) 

 מאוד.
24
(, מין מקדש נישא על גלגלים, אותו מושכים מספר רב של אנשים בחבל. מכיוון だんじり ,Danjiriדנג'ירי: )  

ואנשים מאחורה דוחפים  שאין לו מערכת היגוי, כאשר רוצים לפנות, בולמים את הגלגלים בצד בו רוצים לפנות,
הפעלת הדנג'ירי ך כך  מחוברת קורת עץ גדולה מאחורי המקדש באופן אופקי. אותו הצד. לצוראת המקדש ל

  דורשת עבודת צוות.
25
(, בפסטיבל זה 岸和田だんじり祭 ,Kishiwada Danjiri Matsuriפסטיבל הדנג'ירי של קישיוודה: ) 

מפעילים משתתפות כל הערים הקטנות שמסביב לעיר קישיוודה, וכל אחת מיוצגת ע"י דנג'ירי אחד. התושבים 
דנג'ירי מופעלים בו זמנית  43( בריצה בכל הרחובות מסביב לארמון ועד הים. אותו )בתגבורת רבה של אלכוהול

)אבל בסדר מסוים(, כך שכל הרחובות מוצפים דנג'ירי. הפסטיבל הינו לטובת יבולים טובים. האירוע בו חזיתי 
רק שבפסטיבל י אין הבדל בין החזרה לפסטיבל סטיבל. בפועל נאמר לי כהיה "רק" חזרה גנרלית של אותו פ

 עצמו באים עוד יותר צופים.
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של המשפחות בימי החופש בקניונים?   איך האינטראקציהשעת נעילת המרכז(?  -חצות

איך אפשר ללכת ? איך זה לנסוע ברכבת בשעת העומסאיפה חסרי הבית מסתתרים ביום? 

רב חווייתי הרגשתי שמתווסף לי מידע  כל יום ?". יהזמן רב מבלי להצטרך לעבור מעבר חצי

הבלתי נמנע של ויומי -אשר עוזר להרכיב את הפאזל של יפן והיפניים. בנוסף התרגול היום

מה גם שקרן יפן נתנה לנו חומר לימודי רב כדי . יופירותאת ל להניב עד מהרה הח ,היפנית

ובנוסף ריכזו עבורנו  ,יפנית, אותם בחרנושל לשפר את היפנית שלנו(. כך קיבלנו ספרי לימוד 

 יפנית ) רשימה זו של אתרים מצורפת בהמשך(. יאתרים שימושיים ללימוד

מדינות ( היוותה  77-משתתפים מ 72האווירה הבין לאומית ששררה בקבוצה )היינו לבסוף, 

ף ערב אחד, מנהל שיחת נפש על בירה עם המשתת ,מצאתי את עצמיך כ. טיולהבונוס לכל 

התיידדתי שם עם חבריי מסנגל, מגאנה ומפקיסטן.  לדיון מעמיק כנסתיכאן נמנפאל ביפנית! 

 .. .עם המשתתפת האירנית.

 על אף משך זמנה הקצר. בה למדתי המוןוחיובית מאוד,  הייתההחוויה הזו  אסכם ואומר כי

לדבר את נחוש בדעתי לארץ  ירה אותיחז, וההיוותה זרז ללימודי התואר השני שליהיא אף 

התבקשתי ע"י קרוב משפחה לתת ציון, לא מזמן, . למוד עוד יותר על יפן והיפניים להשפה, ו

 לו.  השבתי" 12" .מאחד עד עשר, לנסיעה זו

אביב, למורות היפנית של -קרן יפן, לצוות שגרירות יפן בתל לממשלת יפן, ברצוני להודות

לאשתי שהסכימה לשחרר אותי יין ואינני יודע על כך, החוג )כאמור(, לכל מי שידו הייתה בענ

ולאל שניצח על התזמורת הזו )וגם הציל אותנו מסופת טייפון תיי כאב וכבעל, יובומהתחיי

  כאשר טסנו מטוקיו להירושימה!(.

 יפן חכי לי אני בא.

 יוסף צבי.

 

2013AW    ウェブサイト紹介                     

 

＜ひらがな・カタカナ＞ 

1. Ultimate Kana Challenge 

 http://tell.cla.purdue.edu/hatasa/ultimate/ 

2. ひらがなトレーナー    

 http://tell.cla.purdue.edu/hatasa/QuickKana/ 

 

＜ウェブサイトを読むとき＞ 

3. ひらがなめがね      http://www.hiragana.jp/en/ 

4. YOMOYOMO      http://yomoyomo.jp/ 

5. POPJisyo      http://www.popjisyo.com/WebHint/Portal_e.aspx 

 

http://tell.cla.purdue.edu/hatasa/ultimate/
http://tell.cla.purdue.edu/hatasa/QuickKana/
http://www.hiragana.jp/en/
http://yomoyomo.jp/
http://www.popjisyo.com/WebHint/Portal_e.aspx
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＜漢字＞ 

6. Kanji searches at sljfaq.org     http://kanji.sljfaq.org/ 

7. Tangorin      http://tangorin.com/ 

 

＜読む＞ 

8. Reading Tutor      http://language.tiu.ac.jp/index.html 

9. わいわいにほんご    

 http://www.yynihongo.jp/index.php?easiestml_lang=xlang:en 

10. Multimedia Bilingual Versions    http://www.bauddha.net/ 

11. Japanese idioms, put into picture form..    http://nihongo-e-

na.com/eng/hint/id239_1.html 

12. 青空文庫      http://www.aozora.gr.jp/ 

13. NHK NEWS WEB EASY      http://www3.nhk.or.jp/news/easy/ 

 

＜話す＞ 

14. 相 づ ち ： 楽 し い 会 話 へ の 鍵    

 http://www.sal.tohoku.ac.jp/nik/aizuchi/ 

15. NHK World Japanese lessons   http://www.nhk.or.jp/lesson/ 

16. TUFS Language Modules    

 http://www.coelang.tufs.ac.jp/english/modules/index.html 

 

＜聞く＞ 

17. ＮＨＫラジオニュース     http://www.nhk.or.jp/r-news/ 

18. Japanese Classical Literature at Bedtime   

 http://jclab.wordpress.com/ 

19. 日本語で読み上げて！   http://nihongo-e-

na.com/jpn/hint/id72_01.html 

 

＜文法＞ 

20. JPLANG 日本語を学ぶ     http://jplang.tufs.ac.jp/account/login 

21. Tae Kim's Guide to Learning Japanese    

 http://www.guidetojapanese.org/learn/ 

22. Visualizing Japanese Grammar 

 http://www.gwu.edu/~eall/vjg/vjghomepage/vjghome.htm 

 

 

http://kanji.sljfaq.org/
http://tangorin.com/
http://language.tiu.ac.jp/index.html
http://www.yynihongo.jp/index.php?easiestml_lang=xlang:en
http://www.bauddha.net/
http://nihongo-e-na.com/eng/hint/id239_1.html
http://nihongo-e-na.com/eng/hint/id239_1.html
http://www.aozora.gr.jp/
http://www3.nhk.or.jp/news/easy/
http://www.sal.tohoku.ac.jp/nik/aizuchi/
http://www.nhk.or.jp/lesson/
http://www.coelang.tufs.ac.jp/english/modules/index.html
http://www.nhk.or.jp/r-news/
http://jclab.wordpress.com/
http://nihongo-e-na.com/jpn/hint/id72_01.html
http://nihongo-e-na.com/jpn/hint/id72_01.html
http://jplang.tufs.ac.jp/account/login
http://www.guidetojapanese.org/learn/
http://www.gwu.edu/~eall/vjg/vjghomepage/vjghome.htm
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＜タイピング＞ 

23. Is typing in Japanese a weakness of yours?! Solve your problems here! 

(Advanced version) 

-e-http://nihongo

na.com/eng/hint/id148_2.html 

＜ことば＞ 

24. 「にこにこ」それとも「にやにや」   http://nihongo-e-

na.com/jpn/hint/id136_1.html 

25. 日本語でケアナビ     http://nihongodecarenavi.jp/ 

 

 

＜文化＞ 

26. Japanese Songs      http://www3.u-

toyama.ac.jp/niho/song_e.html 

27. エリンが挑戦！にほんごできます。 http://erin.ne.jp/ 

28. アニメ・マンガの日本語      http://anime-manga.jp/ 

29. 書道
しょどう

 The Shodo  http://www.theshodo.com/ 

 

＜そのほか＞ 

30. まるごと＋   http://marugotoweb.jp/ 

31. NIHONGO e な   http://nihongo-e-na.com/ 

 

 

 

http://nihongo-e-na.com/eng/hint/id148_2.html
http://nihongo-e-na.com/eng/hint/id148_2.html
http://nihongo-e-na.com/jpn/hint/id136_1.html
http://nihongo-e-na.com/jpn/hint/id136_1.html
http://nihongodecarenavi.jp/
http://www3.u-toyama.ac.jp/niho/song_e.html
http://www3.u-toyama.ac.jp/niho/song_e.html
http://erin.ne.jp/
http://anime-manga.jp/
http://www.theshodo.com/
http://marugotoweb.jp/
http://nihongo-e-na.com/
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 למייאג'ימה במעבורת.: הנוף בהגעה 1 איור

 

 

 



7 
 

 

 ממגדל טוקיו.צפה נ: הנוף ה2 איור

 



8 
 

 

 בקיוטו.: זוג בדרכו למקדש 3 איור

 

 



9 
 

 

 קקוג'י. -הפגודה הזהובה במתחם המקדש קין: 4 איור

 



11 
 

 

בבית , או בלידה מוקדמת, שמתו בהפלות )טביעות ומלאכותיות( (, לזכר תינוקות ועוברים地蔵 ,Jizō: פסלי ג'יזו )5איור 

 ג'י.-הקברות של נגורו

    

 

 

 



11 
 

 

 ג'י בוואקאימה.-: המקדש הבודהיסטי נגורו6 איור

 



12 
 

 

 : משתתפי התוכנית מתנסים בוואדאיקו במרכזי קרן יפן.7 איור

 



13 
 

 

 גו במרכזי קרן יפן.-: משתתפי התוכנית, צופים במופע רקו8 איור

 



14 
 

 

 קרן יפן.: משתתפי התוכנית מתנסים באיקיג'וג'וצו במרכזי 9 איור

 

 : כנ"ל.11איור 



15 
 

 

 

 : משתתפי התוכנית מתנסים בלבישת קימונו במרכזי קרן יפן.11 איור

 

 

 



16 
 

 

 : משתתפי התוכנית מתנסים בשודו במרכזי קרן יפן.12 איור

 



17 
 

 

 : משתתפי התוכנית מתנסים באיקבאנה במרכזי קרן יפן.13 איור

 

 במרכזי קרן יפן.: משתתפי התוכנית מתנסים בלבישת קימונו 14 איור



18 
 

 

 קה.אמשתתפי התוכנית מול הארמון של אוס: 11 איור

 



19 
 

 

 משתתפי התוכנית במייאג'ימה.: 16 איור

  

 

 

 

 



21 
 

 

 : מקדש השינטו פושימי אינארי טאישה בקיוטו.17 איור



21 
 

 

 במקדש פושימי אינארי טאישה בקיוטו.: בליווי ידידות 18 איור

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 טוקיו בטוקיו.-במוזיאון אדו: משתתפי התוכנית 19 איור

 

 

 

 

 



23 
 

 

  בריוקן במייאג'ימה.: משתתפי התוכנית לבושי יוקטה 21 איור

 



24 
 

 

 : הארוחה החגיגית בריוקן במייאג'ימה.21 איור

 

 



25 
 

 

-של אצוקושימה (, שער "כניסה" למקדשי שינטו המסמל את המעבר מחול לקדוש. כאן, 鳥居 ,Torii) : הטורי22 איור

 ג'ינג'ה במייאג'ימה בלילה. 

 

 



26 
 

 

 שפל.: אותו טורי ביום כאשר הים ב23 איור

 



27 
 

 

 מחדרי במרכזי קרן יפן.הנצפה : הנוף 24 איור

 

 

 



28 
 

 

 קה אשר הורדו לטובת תערוכה.א: עיטורי פני החוץ של ארמון אוס21 איור

 

 



29 
 

 

 ג'י בוואקאימה.-: הנוף במתחם של נגורו26 איור

 

 

 



31 
 

 

 ג'י בטוקיו באסאקוסה. -: המקדש הבודהיסטי סנסו27 איור

 

 



31 
 

 

 

 

 ג'י-: מתפללים בסנסו28 איור



32 
 

 

 : לפני שנכנסים למקדש )גם בודהיסטי וגם שינטו( רוחצים את הידיים ואת הפה במים כסמל להיטהרות. 29 איור

 

 חד הרבעים של אוסאקה.(, א難波 ,Nanba: מימין לשמאל, המשתתפים מגאנה, נפאל וסנגל בננבה )31 איור



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


