
 

 מול תחנת הרכבת של מיאזקידאי, האזור בו גרתי. הנצפה הנוף  

 שילוני-מלגת בלום

 תלמיד מוסמך, החוג לימודי אסיה, מדור יפן האוניברסיטה העברית בירושלים, יוסף צבי,

 1-. בזכות מלגה זו גרתי שלושה חודשים )מה2015שילוני אותה מימשתי בשנת -זכיתי במלגת בלום 2014בשנת 

( באזור טוקיו, בקווסאקי 2015ביוני  30-עד ל 2015לאפריל 

 (川崎市 ,Kawasakiכ )-דקות ברכבת ממרכז טוקיו.  24 

 

 

ספר -במשך התקופה הזו הייתי רשום ללימודי יפנית בבית

, 渋谷, בסניף הרובע שיבויה )ARC Academyבשם 

Shibuya אחד מהרבעים המרכזיים של טוקיו. הלימודים ,)

 פעמים בשבוע, משך שלוש שעות ורבע. 5התקיימו 

 

שם, כצפוי פגשתי אנשים מכל קצוות העולם, סין, וייטנאם, 

מלזיה, הודו, רוסיה, קנדה, ארצות הברית, שוודיה, ספרד 

היה קורס אליו נרשמתי שלי(. הוצרפת )וזה רק בכיתה 

אינטנסיבי מאוד ) כך אפילו הוא נקרא(, ושפע שיעורי בית 

ושבוע.    ומבחנים נפלו עלינו משך כל שבוע



השיעור התנהל ביפנית ואני חייב להודות שזה היווה 

אתגר לא פשוט עבורי, במיוחד בכל הקשור להבעה 

ה בעל פה מכיוון שרמת הדיבור שלי הייתה די נמוכ

וזאת בשל העובדה כי רוב התלמידים היו כבר תקופה 

ארוכה ביפן ) אם כי בכל הקשור ליפנית כתובה כגון 

דקדוק, קריאה, קאנג'י, ואפילו כתיבה, הרמה שלי 

טובה פלוס ביחס לשאר הכיתה(. הייתה

 

טרה בנוסף ללימודי היפנית בכיתה, שמתי לי למ

לשפר כדי , לתקשר עם היפניים כמה שיותר. ראשית

לחוות את יפן באופן מלא )ולא היפנית שלי ו את

להתחיל להבין יותר את נבכי כדי מבודד( ובנוסף 

 נשמתם תוך כדי קשירת קשרים.    

כך כל העניין הלוגיסטי )קניית מוצרי אוכל ואחרים, 

דואר, רכבות, מגורים, וכו...( היווה שוב ושוב אתגר, 

להתנהל  תרגול ובסופו של דבר תענוג: אני יכול

 ביפנית! 

דבר אחד הפליא אותי בעניין הלוגיסטי הזה: חייתי 

שקלים  4000-4500טוב עם תקציב של בין 

ין( כולל מגורים כולל הכל )לא  120000-150000)

כולל בית ספר כמובן(! האמנם טוקיו יקרה? זה דומה 

 לתקציב מינימאלי כאן בירושלים!

השאר העלויות היחסית נמוכות האלה נבעו בין 

 shareבבחירתי במגורים במה שנקרא שייר האוס )

house26-(, בית בשותפות. בבית בו גרתי, גרים כ 

אנשים, רובם יפניים, כל אחד בחדר פרטי, כאשר 

המטבח, שירותים ומקלחות משותפים, וכאשר הבית 

 א' ועד ת'.-מאובזר מ



ם מה שמביא אותנו לעניין חקר יפן. כאמור בבית זה גרים יפניי

ונחשפתי לאורח החיים היפני מקרוב במשך כל תקופת שהותי. 

כמובן אין זה מדובר על משפחות אלא על בודדים. אך טווח 

, כך שיכולתי להיחשף למנטליות 23-ל 58הגילאים נע בין 

והתנהגויות שונות. מעניינת במיוחד הייתה קבוצת האנשים של 

שוט יום )אחרים היו פ-אנשים בהם נתקלתי ביום 10-כ

מסתגרים בחדרם, או בקושי מנהלים אינטראקציה עם 

(, אנשים העובדים Freeterהאחרים(. רובם מוגדרים פריטא )

במקצועות חופשיים או עובדים זמניים, ואשר התנהלו כמשפחה! 

בנוסף קשרתי קשרים במקומות שונים ומגוונים, עם יפניים מכל 

קשת החברה היפנית. עם חלק זה היה חד פעמי ועם אחרים 

 אני עדיין בקשר. 

הקשרים והשיחות האלה 

פתחו לי צוהר אל החברה 

ך נודע היפנית המודרנית, וכ

על לי על תופעות עליהן לא 

שמעתי מעולם ) חטיפת 

ילדים ע"י האם בגיבוי 

הרשויות(, תופעות עליהן 

שמעתי אך לא ידעתי איך 

הן בפועל )פגשתי בחורה 

מסוממת מכדורים נגד 

דיכאון ושיכורה מתמדת, 

על סף התאבדות אשר 

פיתחה זהות שנייה בתוכנה 

הקוריאנית בשימוש ביפן 

אפ -אטסהמקבילה לוו

(Line שם קורנת ,)

ומאושרת(, ופגשתי באופי 

החרוץ היפני אשר לא 

מוותר )אדם סיפר לי על 

אשתו וילדיו שהתאבדו, וזאת כאילו רק ציין עובדה, תוך כדי שיחה 

 נינוחה(... 

בקיצור חוויה לימודית ואנושית כאחת! לכן כאן המקום להודות למר ג'ים 

החוויה הזו, לראש החוג ד"ר  בלום אשר תרומתו הנדיבה אפשרה את

ניסים אוטמזגין אשר הדריך אותי, לד"ר קומיקו יאיאמה על המלצותיה, 

לד"ר שיניצ'י ימאמוטו אשר עזר לי להתאקלם שם, לבני אשר אישר לי 

 לצאת בלעדיו ולאל אשר אפשר את כל החוויה הזו ושמר עלי! 

   יפן חכי לי אני חוזר!

 

   


