
 

 

 
 2018ינואר  28

 לתלמידי/ות החוג ללימודי אסיה שלום רב,

 ולאחל לכם/ן הצלחה במבחנים. תשע"ח אני רוצה לברך אתכם/ן על סיום הסמסטר הראשון לשנת הלימודים

כמעט ארבע שנים חלפו מאז נבחרתי להיות ראש החוג והגיע הזמן לשינוי. כבוגר של החוג ראיתי בבחירתי גאווה רבה 
ומילאתי את תפקידי בתחושה של שליחות. אני מקווה שתרמתי להתפתחות של החוג כבית לקהילה אינטלקטואלית 

  .תוססת ולביסוס מעמדנו כאחד המרכזים החשובים ללימוד של אסיה בעולם

של החל מסמסטר ב', ד"ר אורנה נפתלי תחליף אותי כראשת החוג. ד"ר נפתלי היא חוקרת מובילה של חינוך וחברה 
 להישגים רבים.בבטחה סין העכשווית ואני סמוך ובטוח שהיא תצעיד אותנו 

)!( סדנאות וקורסים  180-קרוב לשכוללת  תכנית הוראהכדרכנו, שנת הלימודים בחוג החלה בתנופה גדולה עם 
 מודמסגרות לי בתשעהלימודים בחוג מתקיימים מחוגים ופקולטות אחרות באוניברסיטה.  /ותמשרתים גם תלמידיםה

יחסים ועם  מנהל עסקיםאינדונזיה, וקוריאה; תכניות הלימודים המשותפות עם -עיקריות: מדורי סין, יפן, הודו
מוסמך  /ותותכנית המרחב האסייתי לתלמידי ;; תכניות לימוד מצומצמות של אסיה העכשווית ותרבויות אסיהבינלאומיים

ם של הקורסים הנלמדים באנגלית, במיוחד ברמת כחלק ממגמת הבינלאומיות של האוניברסיטה, חלק ודוקטורט.
 המוסמך, הולך וגדל.

, אשר נמצאת בלב הלימודים האזוריים, עוברת גם היא שינויים. השנה התחלנו בריענון של שיעורי הוראת השפה
השפה ומעבר הדרגתי להוראה במסגרת יחידת השפות החדשה של הפקולטה. בשנה הבאה נמשיך להציע את קורסי 

 גם בשפה אסייתית נוספת.שבסינית, הינדי, יפנית, קוריאנית, סנסקריט, אינדונזית וטמילית ויתכן השפה 

בהם  ,הוזמנתם למפגשים מצומצמים עם מורים מן החוג כבר /ןחלקכם, יזם הרקטורשתוכנית המנטורים כחלק מ
שהתקיימו עד כה למדנו הרבה . מהמפגשים באוניברסיטה לספר באווירה נינוחה על רשמיכם מהלימודיםהתבקשתם 

 .ונשמח לראותכםים ימשכו בסמסטר ב' . המפגשיפורצעות השהחלק מ התחלנו ליישם מאוד וכבר

 24–23 -שיתקיים ב שנתי-הדו גדולים, בראשם הכנס האסייתי הישראלי כנסים בינלאומייםמספר  נארחבסמסטר ב' 
ם. זוהי הזדמנות להיחשף למחקרים אקדמיים מהשורה הראשונה במאי בהשתתפות של מאות חוקרים מהארץ ומהעול

 וללמוד על אסיה מזוויות שונות. אני רוצה לעודד אתכם/ן להגיע להרצאות ולקחת חלק פעיל בדיונים. 

אמנים  50 -כ בהשתתפות: מופע תרבות קוריאני אירועים תרבותיים/חברתייםמספר  יתקיימוגם בחודשים הקרובים 
 21בפברואר(, סדנת אומן מוסיקה הודית ) 15בפברואר(, מסיבת ראש השנה הסיני בכפר הסטודנטים ) 5ונגנים )

 נותמצוי במרץ(. אלו הן הזדמנויות 19-22אצלנו זו השנה העשירית ) מתקיימתבמרץ( וסדנת הקליגרפיה היפנית ה
 . יתיתאסיהיבשת הלהיחשף לטפח מהעושר התרבותי של 

לסיום, תקופת הלימודים באוניברסיטה היא תקופה בה אתם מעצימים את ההתפתחות האישית ומעמיקים עניין בתחומי 
ועלינו לקחת חלק פעיל בעיצובה. אני קורא חברה הישראלית ידע חדשים. יחד עם זאת, אל לנו לשכוח שאנו חלק מה

ציבורי השיח ה השפיע עלללזעוק כאשר אתם חשים שמתקיים עוול, קמפוס ומחוצה לו, לכם/ן להשמיע את קולכם ב
 .שכנועהחלפת דעות ולבנושאים העומדים על סדר היום ולהוכיח כי קיימת אלטרנטיבה פלורליסטית ומכבדת ל

ולבעלי התפקידים  שחולשת על הניהול המורכב של החוג הגדול שלנו, אני רוצה להודות למזכירת החוג, גב' כנרת לוי,
במרכז קונפוציוס ובתכניות המשותפות: אירה ליאן, אדה בחוג, באגודת הסטודנטים, במרכז פריברג ללימודי אסיה, 

 אלקין, דורון אלה, מיכל סמינסקי, טל ניצן, פולינה רסקין, אדי ניימן, עמית ניב, חן פלוטקין וטל היבשר.

 ,והמשך שנת לימודים פורייה ומהנה חופשת סמסטר נעימה
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