כ"ד באדר ,תשע"ח
 11מרץ2018 ,
לתלמידי/ות החוג ללימודי אסיה שלום רב,
אני מקווה שתקופת המבחנים עברה על כולכם/ן בהצלחה ושאתם/ן אוזרים/ות כוחות לקראת פתיחת סמסטר ב'
בשבוע הבא.
בסוף הסמסטר הקודם ,התמניתי לתפקיד ראשת החוג במקומו של פרופ' ניסים אוטמזגין שסיים את תקופת
כהונתו .כבוגרת החוג ,אני שמחה במיוחד למלא את התפקיד .הלימודים לתואר ראשון היוו עבורי חוויה מעצבת
שפתחה צוהר לשפות ,תרבויות ועולמות חדשים ,ובהמשך ללימודים מתקדמים בתחום .עם כניסתי לתפקיד,
אעשה כל מאמץ כדי לוודא שגם אתם/ן תזכו לחוויית למידה מעשירה ,מהנה ומועילה בחוג.
כידוע ,העלייה של אסיה אל מרכז הזירה הכלכלית והפוליטית העולמית מחזקת בשנים האחרונות את הדרישה
לשליטה בשפות אסיאניות ולהבנה מעמיקה של תרבויות האזור .מן הבחינה הזאת ,הלימודים בחוג שלנו הם לא
רק מרחיבי-אופקים אלא גם מהווים פתח למגוון אפשרויות קריירה עתידיות בתחומים כגון מסחר ועסקים,
יחסי-חוץ ,קשרי תרבות ומדע ,מחקר והוראה .בשנים האחרונות ,נפתחות גם הזדמנויות תעסוקה חדשות בתחום
התיירות האסיאתית הנכנסת לישראל )ראו לדוגמה כתבת טלוויזיה בנושא זה ששודרה בינואר האחרון:
 ,https://www.10.tv/news/153350שבסופה מתראיין אחד מבוגרי החוג שלנו ,אהד נבו(.
לאור העניין הגובר בתחום ,החוג ללימודי אסיה הינו כיום אחד הגדולים בפקולטה למדעי הרוח .אנו גאים
ושמחים על כך ,אך לצד זאת חשוב לנו גם להמשיך ולשמור על היחס האישי בין המרצים לסטודנטים ,להקשיב
לצרכים שלכם ולעודד מעורבות פעילה של כלל התלמידים בחיי החברה והתרבות של החוג .בין היוזמות הבולטות
של תלמידי החוג ניתן למנות את "ימי אסיה" השנתיים בקמפוס ,את ערבי הקרנות הסרטים של המדורים
השונים ,וכן את "פרויקט התיכונים" במסגרתו סטודנטים מהחוג עורכים הרצאות וסדנאות חווייתיות בנושא
אסיה בבתי"ס באזור ירושלים והסביבה .אני מזמינה את כולכם/ן לקחת חלק ביוזמות הקיימות וגם להציע
רעיונות משלכם/ן להעשרת חוויית הלמידה.
לצד פעילויות חברתיות מגוונות ,הלימודים בחוג מציבים גם דרישות גבוהות יחסית .ההיכרות עם שפות
ותרבויות חדשות עשויה להיות מאתגרת למדי ,בפרט כאשר צריך להתמודד גם עם דרישות של חוגים אחרים ועם
לחצי עבודה ומשפחה .במידה ואתם/ן נתקלים/ות בקושי כלשהוא במהלך הלימודים או שמתעוררות אצלכם/ן
שאלות לגבי תכנית הלימודים וכיוונים עתידיים ,אל תהססו לפנות אלי ,אל יועצי החוג במדורים השונים או אל
מזכירת החוג ,כנרת לוי ,כדי לקבל את המידע המהימן ביותר ולמצוא את הפתרון ההולם לבעיות עוד כשהן
קטנות.
לפני סיום ,אני רוצה להפנות את תשומת לבכם/ן למספר אירועים חשובים שיתקיימו במהלך סמסטר ב' ,שניים
מהם כבר בשבוע הבא )נא ללחוץ על הקישורים כדי לקבל מידע נוסף(:
•

סדנת הקליגרפיה היפנית ) ) (刻字書道 Kokuji Shodoהר הצופים 19-22 ,במרץ( :הסדנה
מתקיימת באוניברסיטה זאת השנה העשירית ומועברת ע"י האמן היפני ,אוסודה טאיגן ,וארבעת עוזריו.
במהלך הסדנה ,המשתתפים/ות יבחרו סימניה סינית ,ילמדו לכתוב אותה בצורה נכונה ,יחרטו אותה על
עץ ולבסוף יצבעו את היצירה.
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•

פסטיבל מוזיקה הודית במסגרת אירועי "הולי מוזיקלי" )הר הצופים ובית הקונפדרציה 20-22 ,במרץ(:
הפסטיבל יכלול כיתת-אמן של המוזיקאי החשוב ,פושקר ללה ) (Pushkar Leleבהר-הצופים ,וכן ערב של
הרצאות על מוזיקה הודית מפי מורי החוג שלנו שיתקיים בבית הקונפדרציה )הכניסה לשני אירועים אלה
חופשית ,ואין צורך בהרשמה מראש( .בנוסף ,יתקיימו במסגרת הפסטיבל שני קונצרטים של פושקר ללה
בבית הקונפדרציה )הקונצרטים יהיו בתשלום ,אך ניתן לרכוש כרטיסים מוזלים לסטודנטים באמצעות
פנייה טלפונית ישירות לבית-הקונפדרציה(.

•

"הכנס הדו-שנתי ה 14-ללימודי אסיה בישראל" )הר הצופים 23-24 ,למאי( :כנס זה מתקיים מדי
שנתיים באחת האוניברסיטאות בארץ ,והפעם נארח אותו באוניברסיטה העברית .הכנס צפוי לכלול כ-
 200משתתפים מישראל ומן העולם ,אשר ירצו על מגוון נושאים :החל בבודהיזם אזוטרי ,פילוסופיה
הודית והגות סינית קלאסית ,תרבות האוכל האסיאנית ,מגדר והגירה בדרום-מזרח אסיה ,ועד לתרבות
הפופולארית של יפן וקוריאה ,תרבות הצריכה בסין וכלכלה ומדיניות-חוץ של סין ,יפן וקוריאה.
מידע מפורט על אירועי הכנס יהיה זמין באתר שיעלה בקרוב לרשת ,אבל כבר עכשיו ברצוני להפנות את
תשומת-לבכם/ן למושב המסכם של הכנס" :אסיה זה כאן! אסיה בהוויה הישראלית" )יום ה',
 ,18:15-19:15, 24.5חדר  ,405בית מאירסדורף ,הר הצופים( .במושב זה ,שיתקיים במתכונת "שולחן
עגול" ,ישתתפו יזמים ישראלים בתחומי כלכלה ועסקים ,תיירות ,קולינריה ותורות רוחניות ,שידונו
בשאלות מעשיות כגון :כיצד מנגישים את תרבויות אסיה לחברה הישראלית ,ולהיפך? מה מושך מבקרים
מאסיה )ובכלל זה תיירים ,סטודנטים ,יזמים עסקיים וכד'( אל ישראל ,ובאלו אתגרים נתקלים יזמים
ישראלים המבקשים ליצור קשרים עם אסיה?
אני מעודדת את כולכם/ן להגיע למושב מיוחד זה וכן למושבים האחרים של הכנס ,שיציעו הזדמנות חד-
פעמית לשמוע על המחקרים העדכניים ביותר בתחום .בימים אלה ,אנו מתחילים גם בגיוס מתנדבים/ות
מכל השנים והתארים לצוות הארגון וההפקה של הכנס .במידה ותרצו להצטרף לצוות ההפקה ,אנו צרו
קשר עם טל ניצן ) (tulaniz@gmail.comאו עם מיכל סמינסקי ).( eacenter@mail.huji.ac.il

• לצד אירועים אלה ,יתקיימו במהלך הסמסטר הרצאות-אורח וכנסים נוספים ,וכן :יום יפן ) ,(8.5יום
אסיה ) ,(4.6וביקור מיוחד של  :Dzongsar Khyentse Rinpocheמורה בכיר של הבודהיזם הטיבטי
שיגיע בחודש יוני ) (10-12.6כדי להעביר הרצאות וסדנת מדיטציה ויקרין מסרטיו.
• כמו בכל שנה ,לקראת סיום הסמסטר נערוך מפגש פתוח של מרצים ותלמידים ,שבו נרצה לשמוע על
חוויית הלימוד שלכם/ן בחוג ועל מה שיש לשפר או לשמר לדעתכם/ן .הודעה על המועד המדויק של מפגש
זה תצא בהמשך.
זהו רק מבחר מן האירועים שצפויים לנו בסמסטר הקרוב .מומלץ בחום להתעדכן באופן שוטף על אירועים אלה
ואחרים ,וכן על פתיחת מלגות והרשמה לתכניות שונות ,ע"י ביקור באתר הפייסבוק שלנו ו/או באתר החוג.
אני מקווה לראותכם/ן באירועים השונים ומאחלת לכולם/ן סמסטר ב' מוצלח ומהנה!
בברכה,
ד"ר אורנה נפתלי
ראשת החוג ללימודי אסיה
)שעת קבלה :ימי ד' 6338] 12:15-13:15 ,רוח[ או בתיאום מראש בכתובת(orna.naftali@mail.huji.ac.il :
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