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 לתלמידי/ות החוג ללימודי אסיה שלום רב,

 
כוחות לקראת פתיחת סמסטר ב'  רים/ותאוזבהצלחה ושאתם/ן  על כולכם/ןבחנים עברה המ אני מקווה שתקופת

 .שבוע הבאב
 

תקופת שסיים את  ראשת החוג במקומו של פרופ' ניסים אוטמזגיןהתמניתי לתפקיד  הקודם,בסוף הסמסטר 
עצבת חוויה מעבורי  היוולתואר ראשון הלימודים  .מלא את התפקידלשמחה במיוחד אני  ,בוגרת החוגכ .כהונתו

 ,עם כניסתי לתפקידחום. ם מתקדמים בתובהמשך ללימודיעולמות חדשים, פתחה צוהר לשפות, תרבויות וש
  .בחוג מעשירה, מהנה ומועילהחוויית למידה זכו לת ן/גם אתםוודא שלאעשה כל מאמץ כדי 

 
את הדרישה כז הזירה הכלכלית והפוליטית העולמית מחזקת בשנים האחרונות של אסיה אל מר, העלייה ידועכ
לא הם הלימודים בחוג שלנו מן הבחינה הזאת,  תרבויות האזור.של מעמיקה נה ולהבאסיאניות  ותשליטה בשפל

ועסקים, כגון מסחר מים בתחו עתידיות האפשרויות קרייר וןמגומהווים פתח לאלא גם אופקים -מרחיבירק 
ום חדשות בתחתעסוקה הזדמנויות גם  נפתחות ,בשנים האחרונות .הוראהמחקר וומדע,  קשרי תרבות, חוץ-יחסי

: בינואר האחרוןששודרה בנושא זה כתבת טלוויזיה  דוגמהראו ללישראל (נכנסת אסיאתית הה תיירותה
https://www.10.tv/news/153350, בסופה מתראיין אחד מבוגרי החוג שלנו, אהד נבו).ש   

 
גאים אנו פקולטה למדעי הרוח. באחד הגדולים כיום הינו  וג ללימודי אסיההחהעניין הגובר בתחום, לאור 

, להקשיב סטודנטיםלבין המרצים אישי היחס השמור על המשיך וללגם וב לנו אך לצד זאת חש ,שמחים על כךו
הבולטות בין היוזמות . חוגהשל  רבותחברה והתההתלמידים בחיי כלל  ולעודד מעורבות פעילה של לצרכים שלכם

של המדורים  סרטיםהקרנות ערבי ה את ,בקמפוסהשנתיים  "ימי אסיה" ניתן למנות את חוגהשל תלמידי 
 הרצאות וסדנאות חווייתיות בנושאעורכים חוג סטודנטים מהבמסגרתו  "פרויקט התיכונים"את כן ו ,השונים

להציע  וגםיוזמות הקיימות חלק ב אני מזמינה את כולכם/ן לקחת .בבתי"ס באזור ירושלים והסביבה אסיה
  .וויית הלמידהלהעשרת ח משלכם/ןרעיונות 

 
ההיכרות עם שפות  .דרישות גבוהות יחסיתגם  מציביםבחוג הלימודים  פעילויות חברתיות מגוונות,לצד 

אחרים ועם של חוגים דרישות התמודד גם עם צריך ללמדי, בפרט כאשר שויה להיות מאתגרת חדשות עתרבויות ו
או שמתעוררות אצלכם/ן במהלך הלימודים בקושי כלשהוא  ות/נתקלים ן/במידה ואתםלחצי עבודה ומשפחה. 

 לאהשונים או במדורים יועצי החוג הססו לפנות אלי, אל , אל תלגבי תכנית הלימודים וכיוונים עתידיים שאלות
כשהן ד עו ותהולם לבעיהפתרון את הלמצוא , כדי לקבל את המידע המהימן ביותר ולוי מזכירת החוג, כנרת

 .קטנות
 
ים שני, סמסטר ב'מהלך ביתקיימו שאירועים חשובים מספר ללהפנות את תשומת לבכם/ן , אני רוצה סיוםפני ל

 : בא (נא ללחוץ על הקישורים כדי לקבל מידע נוסף)ר בשבוע הכבמהם 
 

הסדנה  :)במרץ 22-19(הר הצופים,   )Kokuji  Shodo 刻字書道 הקליגרפיה היפנית (סדנת  •

. עוזריווארבעת  ,אוסודה טאיגן"י האמן היפני, מועברת עו העשירית השנהמתקיימת באוניברסיטה זאת 
יחרטו אותה על , ילמדו לכתוב אותה בצורה נכונה, סימניה סינית יבחרו ות/המשתתפים ,במהלך הסדנה

  .עץ ולבסוף יצבעו את היצירה
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 :מרץ)ב 22-20הר הצופים ובית הקונפדרציה, ( במסגרת אירועי "הולי מוזיקלי" הודית יקהזמופסטיבל  •

ערב של כן ו ,הצופים-בהר) Pushkar Lele(ושקר ללה פהמוזיקאי החשוב, של אמן -יתתכלול כהפסטיבל י
אירועים אלה שני לכניסה הבבית הקונפדרציה (תקיים שימפי מורי החוג שלנו יקה הודית זעל מוהרצאות 
ני קונצרטים של פושקר ללה שבמסגרת הפסטיבל ). בנוסף, יתקיימו מראש אין צורך בהרשמהו חופשית,

באמצעות  רטיסים מוזלים לסטודנטיםכבתשלום, אך ניתן לרכוש  יהיוהקונצרטים ( הקונפדרציה בבית
 . )ההקונפדרצי-ביתלישירות  יה טלפוניתיפנ

 
קיים מדי ה מתזכנס  :)למאי 24-23הר הצופים, ( "לימודי אסיה בישראלל 14-שנתי ה-הכנס הדו" •

-כ לכלול צפוי. הכנס נארח אותו באוניברסיטה העבריתפעם בארץ, והאות וניברסיטהא אחתשנתיים ב
פילוסופיה בודהיזם אזוטרי, בהחל  :מגוון נושאיםעל רצו אשר יהעולם, מן וישראל משתתפים מ 200

תרבות ועד ל ,מזרח אסיה-הגירה בדרוםוהאסיאנית, מגדר  תרבות האוכל, והגות סינית קלאסיתהודית 
 וקוריאה. , יפן של סין חוץ-דיניותמלכלה וכ, תרבות הצריכה בסין וקוריאהיפן ורית של אפופולה

 
להפנות את ברצוני כבר עכשיו אבל  ,רשתליעלה בקרוב שהיה זמין באתר הכנס יאירועי על מפורט מידע 

 ,'(יום ה "אסיה זה כאן! אסיה בהוויה הישראלית" :הכנסמושב המסכם של ל כם/ןלב-תשומת
, שיתקיים במתכונת "שולחן זה במושב .)הר הצופיםבית מאירסדורף, , 405חדר , 18:15-19:15, 24.5

ידונו , שותורות רוחניות כלכלה ועסקים, תיירות, קולינריה בתחומיישראלים יזמים שתתפו י עגול",
, ולהיפך? מה מושך מבקרים חברה הישראליתמנגישים את תרבויות אסיה לכגון: כיצד מעשיות בשאלות 

באלו אתגרים נתקלים יזמים ו, ישראלאל יזמים עסקיים וכד') סטודנטים, מאסיה (ובכלל זה תיירים, 
   ?מבקשים ליצור קשרים עם אסיההישראלים 

 
-, שיציעו הזדמנות חדהכנס מושבים האחרים שלזה וכן ליוחד מלהגיע למושב  ן/ני מעודדת את כולכםא

 ות/מתנדביםבגיוס  גםתחילים אנו מ ,ימים אלהב. פעמית לשמוע על המחקרים העדכניים ביותר בתחום
אנו צרו  ,ההפקה לצוות הצטרףלתרצו במידה ו. של הכנסהפקה הארגון וצוות הלתארים שנים והמכל ה

 . ) eacenter@mail.huji.ac.il) או עם מיכל סמינסקי (tulaniz@gmail.com( ל ניצןטקשר עם 
 

יום ), 8.5יום יפן (: כנסים נוספים, וכןאורח ו-הרצאותסמסטר מהלך הלצד אירועים אלה, יתקיימו ב •
טיבטי הבודהיזם המורה בכיר של  :Dzongsar Khyentse Rinpocheביקור מיוחד של ו ,)4.6( אסיה

 . ויקרין מסרטיו סדנת מדיטציהו הרצאותלהעביר כדי ) 10-12.6( בחודש יוניגיע שי
   
ל שמוע ערצה לנשבו  ,למידיםתו מרציםשל פתוח פגש נערוך מהסמסטר  קראת סיוםלכמו בכל שנה,  •

 מפגשהמדויק של מועד השמר לדעתכם/ן. הודעה על לאו שפר על מה שיש לובחוג שלכם/ן חוויית הלימוד 
 . תצא בהמשךזה 

 
אירועים אלה על באופן שוטף התעדכן לבחום מומלץ לנו בסמסטר הקרוב. רק מבחר מן האירועים שצפויים  וזה

  אתר החוג.באו ו/ נושל אתר הפייסבוקב ביקורי "ע ,לגות והרשמה לתכניות שונותמפתיחת  וכן על אחרים,ו
  

 סמסטר ב' מוצלח ומהנה! כולם/ןירועים השונים ומאחלת לכם/ן באלראותקווה אני מ
 

 בברכה,
 

 ד"ר אורנה נפתלי
 ראשת החוג ללימודי אסיה

 
 )orna.naftali@mail.huji.ac.ilבכתובת:   או בתיאום מראש ]רוח 6338[ 12:15-13:15ימי ד',  :שעת קבלה(
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