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 . לימודי אסיהיב
 

 חוג  לימודים  לב"א  ולמ"א
 

 מטרת הלימודים
, השפות, החברה, של התרבות, ההיסטוריה ידע מעמיקלהקנות לתלמידים 

, הודו ,, קוריאהיפן ,סין ודרומה: והיבטים אחרים של מזרח אסיה הפוליטיקה
  . ואינדונזיה

 
 מבנה הלימודים

 חוגי.-מסלול דותכנית הלימודים לתואר הראשון בחוג נלמדת במסגרת 
)פרטים על מסלולי  חוגי-חדהמסלול ללימודים ב התקבלהחל משנה ב' ניתן ל

 (.ואילך 82עמ' הלימודים ראו 
 

   מדורים: שישההלימודים בחוג מחולקים ל
כוללים את השפה הסינית וכן את התרבות,  הז מדורהלימודים ב: סין דורמ .א

   .סיןוהיבטים אחרים של  , החברה, הפוליטיקהההיסטוריה

כוללים את השפה היפנית וכן את התרבות,  הז דורהלימודים במ :יפן דורמ .ב
  .יפןוהיבטים אחרים של  , החברה, הפוליטיקהההיסטוריה

הלימודים במדור זה כוללים לימודי השפות  :אינדונזיההודו ו ללימודי דורמ .ג
וכן , )בעיקר הינדי וסנסקריט( ואינדונזיההקלאסיות והמודרניות של הודו 

 אינדונזיה.הודו והחברה והפוליטיקה של התרבות, ההיסטוריה, 

את לימודי השפה הקוריאנית, וכן  יםכוללהלימודים במדור : מדור קוריאה .ד
 .קוריאהוהיבטים אחרים של  , הפוליטיקהאת התרבות, ההיסטוריה

הלימודים במדור מתמקדים בהיסטוריה, בחברה : מדור אסיה העכשווית .ה
כחלק מלימודי הבחירה  .וויתמדינות אסיה בתקופה העכשובפוליטיקה של 
 ברמת מתחילים. אסיאתיתניתן ללמוד שפה 

הלימודים במדור מתמקדים בהיסטוריה ובתרבויות סיה: מדור לתרבויות א .ו
מודרנית. כחלק מלימודי -טרוםשל מדינות אסיה, עם דגש על התקופה ה

 ברמת מתחילים. אסיאתיתהבחירה ניתן ללמוד שפה 
 

, סיןמהמדורים כבר בשנת הלימודים הראשונה. במדורים  דאח יבחרוהתלמידים 
חובה על התלמידים להתחיל בלימוד השפה כבר  -אינדונזיה הודו וקוריאה, , יפן

 בשנה הראשונה. 
 
 

  למנהל עסקיםביה"ס תכנית לימודים משולבת עם 

 :לתלמידים מצטיינים
 ללימודי אסיהנהל עסקים ובחוג מיועדת לתלמידים הלומדים בחוג למהתכנית 

התכנית משלבת התמחות בלימודי  , קוריאה, הודו ואינדונזיה.יפן ,סין במדורים:
למידי החוג ללימודי אסיה יירשמו ת ארצות אלו.נהל עסקים עם ידע מקיף על מ

 לאחר מהמדורים.
, שיילמדו (בכל אחת משלוש השנים)קורס בתכנית שלושה קורסי חובה ייחודיים 

 .המדוריםל קורסים אחרים שלצד 
קחו יתלמידים המשלבים בין מנהל עסקים למדורים של קוריאה והודו, י

 יהן להשלים אתג, ויהיה על-ים לשנים ביינתנו קורסים יעודבחשבון שייתכן ולא 
 ים ממדורי סין או יפן.החסר מקורסים יעוד
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 עם  של החוג ללימודי אסיה תכנית לימודים משולבת
 :לתלמידים מצטיינים )יחב"ל( ליחסים בינלאומיים החוג

 לימודי הדגש אסיה בזירה הבינלאומית

בחוג ללימודי אסיה  חוגי-דוהתכנית מיועדת לתלמידים הלומדים במסלול 
 ובמחלקה ליחב"ל. 

שהתקבלו  תלמידיםג לתואר. -שנתית ומתקיימת בשנים ב-התכנית הינה דו
גישו את , יבשנה ב' לתואר ומעוניינים להצטרף לתכנית חוגי-דולמסלול ה

 . במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר.  מועמדותם 
 

 :הקבלה לתכנית תנאי 
 '.קורסי סמסטר א' של השנה הראשונה לתוארב 80השגת ממוצע של לפחות 

 
אסיה בזירה להשתתף בפורום י ההדגש תלמידלתואר על ' בבמהלך שנה 
תקיים אחת לחודש. ההשתתפות שיפוליטיקה, כלכלה ומוסדות  -הבינלאומית 

ג' יינתנו -בשנים ב' ובנוסף,  בפורום אינה מזכה בנקודות זכות אקדמיות )נ"ז(.
נ"ז כל אחד(, וסמינר  2שני קורסים בשנה ב' )בהיקף   :ייעודייםקורסי חובה 

גם נדרשים לכתוב  תלמידי החוג ללימודי אסיהנ"ז(.  4מצטיינים בשנה ג' )בהיקף 
 סמינריונית נוספת בסמינריון מקורסי החוג.עבודה 

 
 פטור מלימודי שפה

תלמידים הפטורים מלימודי השפה באופן חלקי יחויבו בלימודי בחירה נוספים 
תלמידים הפטורים באופן מלא מלימודי  נ"ז מלימודי החוג.  64בחוג להשלמת 

אבני נ"ז סה"כ )כולל קורסי התכנית " 60-שפה, יסיימו את לימודים החוג ב
פינה"(. קבלת פטור מלימודי השפה השפות סינית או יפנית, הינה באחריות 

 היחידה ללימודי שפות בפקולטה למדעי הרוח בלבד.
 
 

 תכנית המצוינות לתואר בוגר בחוג ללימודי אסיה 
 במדור סין

 
, מאפשרת לתלמידי המדור המצטיינים  תכנית המצוינות במדור סין בחוג,

דיהם האקדמיים בתחומי השפה, ההיסטוריה, ההגות, ולהעמיק את לימ
 מודרנית. -הפוליטיקה, החברה והתרבות של סין המודרנית והטרום

התכנית פותחת דלת לחשיבה מתקדמת בלימודי סין ולהעמקת הידע של השפה 
הסינית, באמצעות השילוב בין קורסים ייעודיים לתלמידה וקורסים מתקדמים 

ת התכנית להאיץ את לימודי המוסמך בתחום סין של החוג. כמו כן, מאפשר
במסלול המחקרי. תלמידי התכנית נבחרים על סמך הצטיינותם בלימודים 

של  סמסטריםומתחילים את לימודיהם לאחר שהשלימו לא פחות משלושה 
 לימודים אקדמיים בחוג. 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות ליועצת התכנית, ד"ר אורנה נפתלי, בכתובת הדואר
 orna.naftali@mail.huji.ac.il האלקטרוני: 

mailto:orna.naftali@mail.huji.ac.il
mailto:orna.naftali@mail.huji.ac.il
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 סדר הלימודים לתואר הראשון
 מסגרת לימודי חוג ראשי

 
  סין דורמ

 חובה פקולטתית: 
 נ"ז 2 תרג      1קורס מיומנויות הקריאה והכתיבה

 
 לימודי חובה - שנה א'

 נ"ז 4 שיעור המסורתית ותרבותהמבוא לתולדות סין 
 נ"ז 2 תרג סין: הדרכה מתודולוגית
 נ"ז 4 שיעור סין הקיסרית המאוחרת

 נ"ז 6 תרג א מתחילים :סינית
 נ"ז 6 תרג ב מתחילים :סינית

 נ"ז 22  
 לימודי חובה –ב -א שנים

                    "ז             נ                4ותרבותה                       שעור          מבוא לתולדות יפן המסורתית
 

     לימודי חובה -שנה ב' 
 נ"ז 4 שיעור  1978-1900סין בעידן המהפכות 

 נ"ז 2 שיעור  סין העכשווית
 נ"ז 4 תרג סינית רמת הביניים

 נ"ז 2 תרג מתקדמים א :סינית
  נ"ז 2 תרג א'אקדמיות מיומנויות סינית: 

 נ"ז 14  

 או קורסים מחוץ למדור/ חובה ללמוד  - ג'-ב' ים שנ
 נ"ז 4  בהיקף  )מתוך רשימה מוצעת( מחוץ לחוג                         

    לימודי בחירה  
 נ"ז 12  בחירה קורסי

     לימודי חובה -שנה ג'
 נ"ז 2 תרג מתקדמים ב :סינית

  נ"ז 2 תרג ב' אקדמיותמיומנויות סינית: 
  נ"ז 2 תרג טקסטים סינים קלאסיים

 נ"ז 2 סמ ןסמינריו
 נ"ז 4  2סמינריונית העבוד

 נ"ז 12  
 נ"ז  68  סה"כ 

 נ"ז 4  3"אבני פינה+קורס מתכנית  "
 

 נ"ז 72 סה"כ                                                      

 

                                                 
 ומעלה בחלק המילולי במבחן הפסיכומטרי 140. השיגו ציון אפטורים מקורס זה תלמידים:  1
 ואילך. 82עמ' ראו . לומדים את הקורס באחד החוגים המפורטים להלן, ב  
 התקיימו תנאי המעבר בקורסי החובהלכתוב עבודה סמינריונית כבר בשנה ב', בתנאי ש ניתן 2

 העיוניים של שנה ב'.   
 התלמידים שחוגם השני בפקולטה אחרת להגיע למזכירות החוג לייעוץ בנדון, מידע בנוגע  על 3
 ך. ואיל 82עמ' ראו ", אבני פינהלקורסי  "  

https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N6
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  יפן מדור
 חובה פקולטתית: 

 נ"ז 2 תרג     4קורס מיומנויות הקריאה והכתיבה

     לימודי חובה -שנה א'
 נ"ז 4 שיעור מבוא לתולדות יפן המסורתית ותרבותה

  נ"ז 2 תרג יפן: הדרכה מתודולוגית
 נ"ז 6 תרג מתחילים א :יפנית
 נ"ז 6 תרג ב מתחילים :יפנית

 נ"ז 18  

 לימודי חובה  –ב -שנים א
 "זנ                4לתולדות סין המסורתית ותרבותה                          שעור     מבוא 

 
     לימודי חובה -שנה ב'

 נ"ז 4 שיעור תולדות יפן המודרנית
 נ"ז 4 תרג יפנית רמת ביניים

 נ"ז 4 תרג למתקדמים איפנית 
 נ"ז 2 תרג יפנית: מיומנויות אקדמיות א'

 נ"ז 4 שיעור יפןשל פוליטיקה ומדיניות חוץ 
 נ"ז 18  

  ג'-ב' ים שנ
 נ"ז 4  קורסים מחוץ למדור/ או מחוץ לחוג בהיקף -חובה 

    לימודי בחירה  
 נ"ז 12 ( נ"ז מקורסי שפה 4)מתוכם ניתן ללמוד עד  בחירה קורסי

     לימודי חובה -שנה ג'
 נ"ז 2 תרג מתקדמים ב :יפנית
 נ"ז 2 תרג מתקדמים ג :יפנית

 נ"ז 2 תרג אקדמיות ב'מיומנויות יפנית: 
 נ"ז 2 סמ ןסמינריו

 נ"ז 4  5סמינריונית העבוד
 נ"ז 12  

 נ"ז  68  סה"כ 

 נ"ז 4  6"אבני פינה+קורס מתכנית  "

 נ"ז 72 סה"כ                                                           
 
 
 

 נהל עסקים מדור סין בשילוב עם מ
 חובה פקולטתית: 

 נ"ז 2 תרג     4קורס מיומנויות הקריאה והכתיבה

                                                 
 ומעלה בחלק המילולי במבחן הפסיכומטרי 140. השיגו ציון אפטורים מקורס זה תלמידים:  4

 ואילך. 82עמ' ראו . לומדים את הקורס באחד החוגים המפורטים להלן, ב   
 התקיימו תנאי המעבר בקורסי החובהניתן לכתוב עבודה סמינריונית כבר בשנה ב', בתנאי ש 5

 העיוניים של שנה ב'.   
 התלמידים שחוגם השני בפקולטה אחרת להגיע למזכירות החוג לייעוץ בנדון, מידע בנוגע  על 6
 ך. ואיל 82עמ' ראו ", אבני פינהלקורסי  "  

https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N6
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     לימודי חובה -שנה א'
  נ"ז 4 שיעור  מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותה

 נ"ז 2 שיעור במזרח אסיה כלכלות
 נ"ז 4 שיעור סין הקיסרית המאוחרת

 נ"ז 6 תרג א מתחילים: סינית
 נ"ז 6 תרג ב מתחילים: סינית

 נ"ז 22  

 לימודי חובה –ב -שנים א
 נ"ז 4 שיעור מבוא לתולדות יפן המסורתית ותרבותה

 
      לימודי חובה -שנה ב' 

 נ"ז 4 שיעור  1978-1900סין בעידן המהפכות 
 נ"ז 2 שיעור  סין העכשווית

 נ"ז 4 תרג סינית רמת הביניים
 נ"ז 2 תרג מתקדמים א :סינית

  נ"ז 2 תרג סינית: מיומנויות אקדמיות א'
  נ"ז 2 שיעור פוליטיקה בסין/כלכלהקורס ייעודי בנושא 

 נ"ז 16  

    ה  לימודי בחיר -ג' -שנים ב'
 נ"ז 8  בחירה קורסי

   

 לימודי חובה -שנה ג'
 נ"ז 2 תרג מתקדמים ב :סינית

  נ"ז 2 תרג ב' אקדמיותמיומנויות סינית: 
 נ"ז 2 תרג סינית לעסקים

 נ"ז 2 תרג טקסטים סינים קלאסיים
  נ"ז 2 שיעור קורס בנושא כלכלת אסיה

 נ"ז 2 סמ ןסמינריו
 נ"ז 4  7סמינריונית העבוד

 נ"ז 16  
 נ"ז  66  סה"כ 

 נ"ז 2  " מהתחום הניסוייפינה ניאב" מתכנית קורס+

 נ"ז  68 סה"כ                                                             
 

 

 
 

 נהל עסקים מדור יפן בשילוב עם מ
 חובה פקולטתית: 

 נ"ז 2 תרג     8קורס מיומנויות הקריאה והכתיבה

     לימודי חובה -שנה א'
 זנ" 4 שיעור מבוא לתולדות יפן המסורתית ותרבותה

                                                 
 התקיימו תנאי המעבר בקורסי החובהלכתוב עבודה סמינריונית כבר בשנה ב', בתנאי ש ניתן 7
 העיוניים של שנה ב'.   
 ומעלה בחלק המילולי במבחן הפסיכומטרי 140. השיגו ציון אפטורים מקורס זה תלמידים:  8

 ואילך. 82עמ' ראו . לומדים את הקורס באחד החוגים המפורטים להלן, ב   

https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N6
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  נ"ז 2 שיעור במזרח אסיה כלכלות
 נ"ז 6 תרג מתחילים א :יפנית
 נ"ז 6 תרג ב מתחילים :יפנית

 נ"ז 18  
 לימודי חובה  –ב -שנים א

 נ"ז 4 שיעור מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותה
 

     לימודי חובה -שנה ב'
 נ"ז 4 שיעור תולדות יפן המודרנית

 נ"ז 4 תרג יפנית רמת ביניים
 נ"ז 4 תרג מתקדמים א: יפנית

 נ"ז 2 תרג יפנית: מיומנויות אקדמיות א'
 נ"ז 4 שיעור פוליטיקה ומדיניות חוץ ביפן

 נ"ז 2 שיעור ביפןקורס ייעודי בנושא כלכלה/פוליטיקה 
 נ"ז 20  

     ג' לימודי בחירה-שנה ב'
 נ"ז 10  בחירה קורסי

      לימודי חובה –ג'  שנה
 נ"ז 2 תרג מתקדמים ב :יפנית

 נ"ז 2 תרג יפנית: מתקדמים ג
 נ"ז 2 תרג אקדמיות ב'מיומנויות יפנית: 

 נ"ז 2 שיעור קורס בנושא כלכלת אסיה
 נ"ז 2 סמ ןסמינריו

  נ"ז 4  9סמינריונית העבוד
 נ"ז 14  

 נ"ז  66  סה"כ 

 נ"ז 2  10" מהתחום הניסוייפינה ניאב"מתכנית  קורס+ 

 נ"ז  68 ה"כס                          
 

 
 
 
 

     אינדונזיההודו ו ללימודי מדור
 

 חובה פקולטתית: 
 נ"ז 2 תרג     11קורס מיומנויות הקריאה והכתיבה

     לימודי חובה -'שנה א
 נ"ז 4 שיעור מבוא להודו המוקדמת

 נ"ז 2 תרגיל תרגיל מקורות למבוא הודו המוקדמת
 נ"ז 4 שיעור מבוא להודו המודרנית

 נ"ז  4 שיעור מבוא לבודהיזם באסיה

                                                 
 התקיימו תנאי המעבר בקורסי החובהניתן לכתוב עבודה סמינריונית כבר בשנה ב', בתנאי ש 9

 העיוניים של שנה ב'.   
 על התלמידים שחוגם השני בפקולטה אחרת להגיע למזכירות החוג לייעוץ בנדון, מידע בנוגע 10

 ואילך. 82עמ' ראו ", אבני פינהלקורסי  "    
 ומעלה בחלק המילולי במבחן הפסיכומטרי 140. השיגו ציון אפטורים מקורס זה תלמידים:   11
 ואילך. 82עמ' . לומדים את הקורס באחד החוגים המפורטים להלן, ראו ב     

https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N6
https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N6


 188 

 נ"ז 2 שיעור מבוא לאינדונזיה/מבוא לדרום מזרח אסיה
 נ"ז 16  

  :מהשפות הבאות אחת
 נ"ז 12  12.סנסקריט למתחילים2  /למתחילים. הינדי 1

     'ג-'ב יםשנ
 נ"ז 12    13קורסים לשוניים שונים

 נ"ז  4          קורס/ים מחוץ למדור/ או מחוץ לחוג בהיקףחובה ללמוד 
 קורסי
 נ"ז 10  בחירה

  

     לימודי חובה -'גשנה 
 נ"ז 2  סמינריון 

 נ"ז 4  9עבודה סמינריונית
 נ"ז               60                       סה"כ                                                                       

 נ"ז 4  15 "אבני פינה+קורס מתכנית "
 נ"ז 64 ה"כס                               

 מדור קוריאה
 חובה פקולטתית: 

 נ"ז 2 תרג     קורס מיומנויות הקריאה והכתיבה

     לימודי חובה -  שנה א'
 נ"ז 4 שיעור מודרנית-קוריאה הפרה

 נ"ז 2 שיעור  מבוא לקוריאה המודרנית
  נ"ז 8 ילתרג חלק א' - למתחילים קוריאנית

 נ"ז 4 תרגיל חלק ב' -קוריאנית למתחילים 
 נ"ז 18   

 לימודי חובה  –ב -שנים א
  נ"ז 4 שיעור  מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותה
 נ"ז 4 שיעור מבוא לתולדות יפן המסורתית ותרבותה

 נ"ז        8                                                                                                                
 לימודי חובה -שנה ב'

 נ"ז 2 שיעור להבין את צפון קוריאה
 נ"ז 4 תרגיל קוריאנית למתקדמים 

 נ"ז 2  תרגיל קוריאנית מדוברת
 נ"ז 2 תרגיל מיומנויות הקריאה והכתיבה בקוריאנית

 נ"ז 12  
 או קורסים מחוץ למדור/ חובה ללמוד  - ג'-ב' ים שנ

 נ"ז 6  מחוץ לחוג )מתוך רשימה מוצעת(  בהיקף                         
 נ"ז 8  המדורמקורסי  קורסי בחירה

 

 לימודי חובה -שנה ג' 

                                                 
 בשנה א' התלמידים יוכלו לבחור, במקום שפות אלו, או בנוסף להן, באינדונזית או אחת   12

 יבשת ההודית או של טיבט שנלמדות באותה שנה, לאחר התייעצות עם ה-משפות אחרות של תת     
  יועץ המדור.    
 מבין הקורסים הלשוניים יכללו קורסים טקסטואליים פילולוגיים בסנסקריט, קורסי שנה א'   13

 בשת ההודית, או של יה-נדונזית, או שפות אחרות של תתבסנסקריט או הינדי, קורסים באי     
 טיבט הנלמדות מדי פעם. מומלץ להיפגש עם יועץ המדור בנדון.     
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 נ"ז 4 תרגיל קריאת טקסטים בקוריאנית
 

 נ"ז 2  סמינריון
 נ"ז 4  14עבודה סמינריונית

 נ"ז     60                                 סה"כ                                                                       
   

 נ"ז 4  15"אבני פינהקורס מתכנית "+ 
 

 נ"ז 64סה"כ           

 אסיה העכשוויתמדור 
 חובה פקולטתית: 

 נ"ז 2 תרג     16קורס מיומנויות הקריאה והכתיבה

 לימודי חובה -'ב-'א יםשנ
  נ"ז  4 שיעור  המהפכותבעידן סין 

 נ"ז  2 שיעור סין העכשווית
 נ"ז  4 שיעור תולדות יפן המודרנית

 נ"ז  4 שיעור  פוליטיקה, חברה ומדיניות חוץ של יפן
  נ"ז  4 שיעור מבוא להודו המודרנית

 נ"ז 18   
 לימודי חובה -ג'-ב' יםשנ

 נ"ז 10  מתוך רשימה מוצעת  מהחוג או מחוץ לחוגקורסים 

 קורסי בחירה
 מתוך רשימה מוצעת )מתוכה ניתן לבחור קורסים םקורסי

 נ"ז 26  נ"ז( 12בשפה אסיאתית ,ברמת מתחילים בהיקף עד 

 לימודי חובה -שנה ג' 
 נ"ז 2  סמינריון

 נ"ז 4  17עבודה סמינריונית
 נ"ז         60                             סה"כ                                                                       

 נ"ז  4  18"אבני פינהקורס מתכנית "+ 
 נ"ז 64סה"כ          

 
 

 מדור לתרבויות אסיה
 חובה פקולטתית: 

   19קורס מיומנויות הקריאה והכתיבה
 נ"ז 2 תרג

                                                 
 םנאי המעבר בקורסי החובה העיונייכבר בשנה ב', בתנאי שהתקיימו ת ניתן לכתוב ע' סמינריונית 14

 של שנה ב'.     
 על התלמידים שחוגם השני בפקולטה אחרת להגיע למזכירות החוג לייעוץ בנדון, מידע בנוגע   15

 ואילך.  82עמ' ", ראו אבני פינהלקורסי  "     
 ומעלה בחלק המילולי במבחן הפסיכומטרי 140. השיגו ציון אפטורים מקורס זה תלמידים:   16
 ואילך. 82עמ' ראו . לומדים את הקורס באחד החוגים המפורטים להלן, ב     
 יםורסי החובה העיונינאי המעבר בקניתן לכתוב ע' סמינריונית כבר בשנה ב', בתנאי שהתקיימו ת  17

 שנה ב'. של     
 התלמידים שחוגם השני בפקולטה אחרת להגיע למזכירות החוג לייעוץ בנדון, מידע בנוגע  על  18

 ואילך.  82עמ' ראו ", אבני פינהלקורסי  "     
 ומעלה בחלק המילולי במבחן הפסיכומטרי 140. השיגו ציון אפטורים מקורס זה תלמידים:    19
 ואילך. 82עמ' ראו  ,. לומדים את הקורס באחד החוגים המפורטים להלןב      

https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N6
https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N6
https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N6
https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N6
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 לימודי חובה -ב'-'א יםשנ
שיעור  מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותה

 נ"ז  4 
בוא לתולדות יפן המסורתית מ

  4 שיעור ותרבותה
 נ"ז

מבוא להודו 
  4 שיעור מוקדמתה

 נ"ז
מבוא 

  4 שיעור לבודהיזם
 נ"ז

   16  
 נ"ז
 לימודי חובה -ג'-ב' יםשנ

 נ"ז 12  קורסים מהחוג או מחוץ לחוג מתוך רשימה מוצעת 

 קורסי בחירה
 מתוך רשימה מוצעת )מתוכה ניתן לבחור קורסים קורסים

 נ"ז 26  נ"ז( 12בשפה אסיאתית ,ברמת מתחילים בהיקף עד 

 לימודי חובה -שנה ג' 
 נ"ז 2  סמינריון

 נ"ז 4  17עבודה סמינריונית
 נ"ז         60סה"כ                                                                                                    

                                                                                                                
                                                                           

 נ"ז 4  18"פינה ניאב" מתכנית קורס+
 נ"ז 64סה"כ            

   
דרישות קדם לקורסי : קורסי שפה בכל המדורים בהם נדרשת חובת שפה

  בקורסי שפה בסמסטר א'.  70שפה בסמסטר ב', הן עמידה בציון 
 

  תנאי מעבר משנה לשנה, בכל המדורים בחוג:  תנאי מעבר:
  בכל קורסי השפה.  70 ציון

 
 במדור סין, יפן וקוריאה

לפחות בלימודי החובה העיוניים שבתחום ההתמחות הראשי של  70ציון 
 התלמיד

 
 ינדונזיהאבמדור הודו ו

 לפחות בלימודי החובה העיוניים  70ציון 
 

בתנאי שהתלמיד עמד בהצלחה  ניתן להגיש עבודת סמינר החל משנה ב',
 בתנאי המעבר של שנה א'

 
 במדור אסיה העכשווית

 .המבואות החובה של המדור חמשת מתוך ארבעהלפחות ב 70ציון 
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החל משנה ב', בתנאי שהתלמיד עמד בהצלחה ניתן להגיש עבודת סמינר 
 .מבואות החובה של המדור חמשת מתוך שלושה בתנאי המעבר של

 
 אסיהבמדור תרבויות 

מבואות החובה העיוניים של  ארבעת מתוך שלושהלפחות ב 70ציון 
 .המדור

 
ניתן להגיש עבודת סמינר החל משנה ב', בתנאי שהתלמיד עמד בהצלחה 

 .מבואות החובה של המדור ארבעת מתוך שלושה בתנאי המעבר של
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 סדר הלימודים לתואר השני
 מדור יפן וסין

( שבו בחרו בלימודי הב"א. יפןאו  סיןגאוגרפי )התלמידים יתמחו באותו תחום 
תלמידים שסיימו תואר ראשון בחוגים אחרים יחויבו בלימודי השלמה שיכללו 
את לימודי החובה העיקריים של התואר הראשון, כולל לימודי השפה. במסגרת 

בסמינריונים מחקריים, בקריאה  שני המדוריםלימודי המ"א ישתתפו תלמידי 
 במדורקורסים מתוך החוג ומחוץ לחוג בתיאום עם המדריך האישי מודרכת וכן ב

   השני(. מדור)אפשר גם מן ה או בתיאום עם יועץ המוסמך של המדור
הוראת הקורסים תהיה בשפה האנגלית, אלא אם כן כל המשתתפים  סין במדור

 יינתנו מדי שנה מספר סמינריונים סיןבקורסים יהיו דוברי עברית. כמו כן במדור 
העוסקים בסוגיות מרכזיות של ההיסטוריה, הפוליטיקה והחברה  אינטגרטיביים

אחת הסינית. תלמידי המדור במסלול העיוני חייבים בהגשת עבודה סמינריונית 
 .אינטגרטיביבסמינריון  לפחות

 
תלמידים יוכלו לקחת שיעור של הדרכה אישית אצל אחד המורים, בנושא 

    לאחד משיעורי הבחירה. שייקבע בהסכמת המורה, כתחליף
תלמידים המחדשים לימודיהם לאחר הפסקת לימודים יצטרכו להוכיח את 
שליטתם בשפת התמחותם )סינית או יפנית(; במידה ולא יעמדו בבחינה, יצטרכו 

 לחזור ללמוד קורס סינית/יפנית שנה ג'.
 

 הלימודים למ"א מתנהלים בשני מסלולים:
 המחקרי )מסלול א'( .1
 )מסלול ב'( מחקרי-הלא .2

עמ' לימודי המוסמך, כולל תנאי מעבר ללימודי תואר דוקטור, ראו  עלפירוט מלא 
 ".ידיעות לתלמידי התואר השני והתואר השלישיואילך בפרק הדן ב" 91

על  נוסף לכללי הפקולטה הנוגעים ללימודי המוסמך במסלולים השונים, חלות
 החובות שלהלן: תלמידי החוג ללימודי אסיה

 
 

 מחקרי - מסלול א'
 . )לא כולל משימות בכתב( נ"ז 28היקף הלימודים במסלול זה יהיה 

הגיש רפראט בשניים מקורסי הבחירה. משקל הציונים בקורסים על התלמידים ל
כמו  מהציון המשוקלל. העבודה בכתב אינה מזכה בנ"ז. 35%וברפראטים יהיה 

משקל ציון העבודה הסמינריונית   .אחתתלמידים יגישו עבודה סמינריונית הכן 
 אינה מזכה בנ"ז.הסמינריונית בודה עה מהציון המשוקלל. 15%יהיה 

משקל  - עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקריתלמידי המסלול המחקרי יכתבו 
הבחינה ציון  .(94עמ' ראו נא ) מהציון המשוקלל 35%הציון בעבודה זו יהיה 

 מהציון המשוקלל. 15%יהיה  המסכמת
 

 נ"ז  4    קריאה מודרכת בטקסטים סיניים/יפניים )שנה א'(
 נ"ז 22-24   20)בתיאום עם מדריך אישי( לימודי בחירה מתוך החוג ומחוץ לחוג

 בסין העכשווית )תרגיל( אושיטות מחקר בהיסטוריה הסינית 
 נ"ז 2    21בלבד( סיןלתלמידי מדור 

  נ"ז 28   סה"כ 

                                                 
 אין ללמוד קורסים ברמת ב"א ללא אישור מיועץ המוסמך של המדור וועדת ההוראה של      02

 .הפקולטה    
 מהתרגילים יינתן אחת לשנתיים. מותר לבחור בתרגיל השני כאחד מקורסי הבחירה.כל אחד   12

https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N7me=ViewShnatonText&arguments=-N2015,-A01,-N0,-N7
https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N7me=ViewShnatonText&arguments=-N2015,-A01,-N0,-N7
https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N7me=ViewShnatonText&arguments=-N2015,-A01,-N0,-N7
https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N7
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 הצעת מחקר לדוקטורטאחת/או עבודה סמינריונית  -
 מחקרית מורחבתעבודה סמינריונית  -
 בחינה מסכמת -

 
 נוספת מחקר תשפ

ברמת  )מלבד שפת ההתמחות( נוספת מחקריתבמסלול א', יש ללמוד שפה 
המחקרית הנוספת מתקדמים, דהיינו ברמה של שנתיים לפחות. בחירת השפה 

כרוכה באישור בכתב מאת המדריך האישי )או מאת יועץ המוסמך של החוג(. 
לתלמידי  או קוריאנית שנייה )קרי סינית אסיאתיתככלל, החוג ממליץ על שפה 

(; או שפה אירופית בה מתקיים מדור סיןלתלמידי קוריאנית  או יפניתאו  מדור יפן
גם  -מחקר אינטנסיבי בתחום לימודי אסיה )צרפתית, גרמנית ובתחומים אחדים 

רוסית, ספרדית או איטלקית(. בנסיבות מסוימות תאושר לתלמידים שפה אחרת 
 )ערבית, פרסית, תורכית(. 

שפה  ללמוד במקום ,שהתמחותם היא בסין העכשווית, רשאים מדור סיןתלמידי 
ם רלוונטיים לתחומיומנויות מחקריות ה עזר וקורסי-קורסי מחקרית נוספת,

 )ממדעי החברה, משפטים או מינהל עסקים(, בהתאם לייעוץ של המנחה. 
נ"ז   28-ה למכסת בנוסף ,נ"ז 8לימוד הקורסים החלופיים יהיה בהיקף של 

מוסמך.לל בציון הסופי של לימודי הקאינו משת בקורסים אלהוהציון הנדרשת, 
    

 
 בחינה מסכמת 

בסיום כל המטלות לתואר השני ייבחנו התלמידים בבחינה מסכמת בכתב ובע"פ. 
 הבחינה המסכמת תתקיים פעמיים בשנה במועדים קבועים )ביוני ובדצמבר(.

חומר הקריאה של הבחינה, נושאים לדיון בה וכן מטלות אחרות )כגון הגשת דו"ח 
 קריאה נלווה לבחינה( יפורסמו על אתר החוג ויעודכנו מדי פעם בעת חופשת קיץ.

 
 

 לא מחקרי - מסלול ב'
לימודי  )לא כולל משימות בכתב( נ"ז 40היקף הלימודים במסלול זה יהיה 

. היועץ למוסמך של המדורוג יהיו בתיאום עם הבחירה מתוך החוג ומחוץ לח
מהציון המשוקלל. העבודות בכתב אינן   45%משקל הציונים בקורסים אלה יהיה 

 מזכות בנ"ז.
 

 נ"ז 4  קריאה מודרכת בטקסטים סיניים/יפניים שנה א'
 נ"ז 8-4  סמינריונים מחקריים 2

 נ"ז 28-23 22מדריך אישי( בתיאום עם) קורסים מתוך החוג ומחוץ לחוג 
 נ"ז 40 סה"כ 

 
תי העבודות שמשקל ציוני  - שתי עבודות סמינריוניותעל התלמידים לכתוב  -

 .מהציון המשוקלל 40%הסמינריוניות יהיה 

ד לפחות באח אחת: חובה לכתוב עבודה סמינריונית סיןלתלמידי מדור  -
 .האינטגרטיבייםהסמינריונים 

 
 מהציון  15%ציון הבחינה המסכמת יהיה  כמו במסלול א'. - בחינה מסכמת  -

 המשוקלל.    

                                                 
 אין ללמוד קורסים ברמת ב"א ללא אישור מיועץ המוסמך של המדור וועדת ההוראה של      22

 הפקולטה.    
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, יוכלו לעשות זאת בסוף שנת במסלול המחקרירוצים להמשיך שתלמידים 
נ"ז לפחות, וסיימו  20-ב 85הלימודים הראשונה, אם יעמדו בממוצע ציונים 

 לפחות.מתחילים ברמת  המחקרית הנוספתבהצלחה את לימודי השפה 
 
 

 ואינדונזיהמדור הודו 
 

 מסלול א'(המחקרי בלבד ) מסלולבהלימודים למ"א מתנהלים 
 

עמ' לימודי המוסמך, כולל תנאי מעבר ללימודי תואר דוקטור, ראו  עלפירוט מלא 
 ".ידיעות לתלמידי התואר השני והתואר השלישיואילך בפרק הדן ב" 91

על  נים, חלותנוסף לכללי הפקולטה הנוגעים ללימודי המוסמך במסלולים השו
 החובות שלהלן: תלמידי החוג ללימודי אסיה

 
תכנית לימודים זו נועדה לאפשר לתלמידים להעמיק את ההיכרות עם דרום מזרח 
אסיה, בכל הדיסציפלינות והלשונות המיוצגות במדור, לפתח כלים מחקריים 
עדכניים ומתקדמים ולבצע מחקר אקדמי איכותי בהדרכת מרצים/ות מהמדור, 

 כשלב לקראת לימודי דוקטורט.גם 
 במדור או השלמות.  ןיתקבלו תלמידים על בסיס לימודי התואר הראשו

( שבו בחרו בלימודי הודו או אינדונזיההתלמידים יתמחו באותו תחום גאוגרפי )
הב"א. תלמידים שסיימו תואר ראשון בחוגים אחרים יחויבו בלימודי השלמה 

לימוד מבואות  שיכללו את לימודי החובה העיקריים של התואר הראשון, כולל 
בסמינריונים   םתלמידיהישתתפו וסמך לימודי השפה. במסגרת לימודי המו

החוג ומחוץ לחוג בתיאום עם  מחקריים, בקריאה מודרכת וכן בקורסים מתוך
 ממדורים אחרים בחוג(. )אפשר גם במדור המדריך האישי 

תלמידים המחדשים לימודיהם לאחר הפסקת לימודים יצטרכו להוכיח את 
שליטתם בשפת התמחותם; במידה ולא יעמדו בבחינה, יצטרכו לחזור ללמוד 

 קורס שפה ברמה מתקדמת.
 

 מחקרי - מסלול א'
 . )לא כולל משימות בכתב( נ"ז 28במסלול זה יהיה היקף הלימודים 
הגיש רפראט בשניים מקורסי הבחירה. משקל הציונים בקורסים על התלמידים ל

על  מהציון המשוקלל. העבודה בכתב אינה מזכה בנ"ז. 35%וברפראטים יהיה 
עבודה הסמינריונית משקל ציון ה - עבודה סמינריונית אחת התלמידים להגיש

 אינה מזכה בנ"ז.הסמינריונית העבודה  הציון המשוקלל.מ 15%יהיה 
 

משקל  - עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקריתלמידי המסלול המחקרי יכתבו 
 הבחינהציון  .(94עמ' ראו נא ) מהציון המשוקלל 35%הציון בעבודה זו יהיה 

 מהציון המשוקלל. 15%יהיה  המסכמת
 

 23:תכנית הלימודים
 ז נ" 10-8  סמינריונים מן המדור

 נ"ז  8-6  למדור )באישור יועץ המ"א(סמינריונים מחוץ 
 נ"ז 4  הדרכה אישית עם מורי/ות המדור

 נ"ז 8  24טקסטואליים קורסים

                                                 
 שלאין ללמוד קורסים ברמת הב"א, ללא אישור מיועץ המ"א של המדור וועדת ההוראה  23

 ה.   הפקולט    
 תלמידים שתחום המחקר שלהם דורש פחות דגש טקסטואלי יוכלו להחליף את הקורסים הללו   24
 בסמינריונים מתוך/מחוץ למדור, באישור יועץ המ"א.    

https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2015,-A01,-N0,-N7
https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2015,-A01,-N0,-N7
https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2015,-A01,-N0,-N7
hhttps://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2017,-A01,-N0,-N7


 195 

 
 הצעת מחקר לדוקטורטאחת/או עבודה סמינריונית  -
 מחקרית מורחבתעבודה סמינריונית  -
 בחינה מסכמת -

  נ"ז 28   סה"כ 
 

 מחקר נוספת תשפ
 )מלבד שפת ההתמחות( מחקרית נוספתיש ללמוד שפה זרה  המחקריבמסלול 

 המחקריתברמת מתקדמים, דהיינו ברמה של שנתיים לפחות. בחירת השפה 
כרוכה באישור בכתב מאת המדריך האישי )או מאת יועץ המוסמך של החוג(. 

(; סנסקריט(לתלמידי  הינדי)קרי  שנייהית אתיאסשפה ככלל, החוג ממליץ על 
 הודו ואינדונזיהאינטנסיבי בתחום לימודי  או שפה אירופית בה מתקיים מחקר

איטלקית(. בנסיבות  גם רוסית, הולנדית או -מנית ובתחומים אחדים )צרפתית, גר
 מסוימות תאושר לתלמידים שפה אחרת )ערבית, פרסית, תורכית(. 

במקרים מיוחדים יורשו התלמידים לבחור בקוריאנית ברמת מתקדמים כשפה 
    מדריך הראשי ובאישור ראש החוג.בתיאום עם ה -זרה שנייה 

 
 בחינה מסכמת 

ייבחנו התלמידים בבחינה מסכמת בכתב  מוסמךבסיום כל המטלות לתואר 
 הבחינה תותאם אישית לתלמידים.ובע"פ. 

 
 


