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לתלמידי/ות החוג ללימודי אסיה שלום רב,
אני שמח לברך אתכם/ן על פתיחה מוצלחת של סמסטר ב' ולאחל לכולכם/ן המשך שנת לימודים מעשירה ומהנה.
כמנהג החוג ,סמסטר א' התאפיין במגוון רחב של פעילויות אקדמאיות ותרבותיות :כנסים ,סדנאות ,קורסים בינלאומיים ופרויקטים
לימודיים וחברתיים .על אף היותנו אחד החוגים הגדולים בפקולטה (קרוב לשלוש מאות סטודנטים/ות ועוד כמה מאות אחרים/ות
שלומדים אצלנו קורסי בחירה ,אבני פינה ,או השלמות) ,אנחנו שומרים בחוג ללימודי אסיה על מסורת של רוח חברית ומשפחתית
ויעידו על כך האירועים התרבותיים הענפים המתקיימים במהלך השנה.
השנה חנכנו תכנית לימודים משותפת עם המחלקה ליחסים בינלאומיים אליה נרשמו קרוב ל 30 -תלמידים/ות .התכנית מתווספת
לתכנית דומה שכבר מתקיימת בהצלחה רבה בשיתוף עם הפקולטה למנהל עסקים .הפורומים שמתקיימים במסגרת תכניות אלה –
פורום כלכלות אסיה ופורום אסיה בזירה הבינלאומית – פתוחים לכל תלמידי החוג ומציעים מבט עכשווי על הזירה הפוליטית
והכלכלית האסייתית .השנה אנו גם ממשיכים במסורת הסיורים הלימודיים במדינות אסיה :בקיץ האחרון יצאו תלמידים ממדורי
קוריאה ויפן לסיור לימודי בשתי המדינות ,בפברואר השנה התקיים סיור מעמיק בהודו ובקיץ הקרוב מורי החוג ידריכו סמינרים
אינטנסיביים בצפון סין ובאי הצפוני של יפן.
אנו לעולם לא שוקטים על השמרים ומשתדלים להשתפר ולהתרחב .גם בסמסטר ב' נמשיך לטפח מצוינות לימודית ,לסייע ליוזמות
שיגיעו מקרב התלמידים/ות ולעודד רבים/ות לקחת חלק פעיל בחיי החוג .גם השנה מורי/ות החוג ישקיעו מאמצים מיוחדים באיתור
מלגות ובפיתוח של קורסים ותכניות לימוד חדשות .גם השנה עתידים להתקיים מספר כנסים בינלאומיים גדולים בהשתתפות
החוקרים המובילים בתחומם בעולם .אנו אמנם רק חוג אחד אולם נפח הפעילויות אצלנו עשוי להספיק עבור פקולטה שלמה.
מידע על הפרויקטים והפעילויות השונות מופיע באתר החוג אולם במכתב זה אני רוצה לשתף אתכם/ן בחלק מהאירועים הקרובים:
טקס מלגות אגבר
פרסי לימודים מטעם משפחת אגבר לזכרו של רותם אגבר ז“ל  -לתלמידי מדור סין ,פרסי לימודים מקרן שיו-יואן  -לתלמידי מדור
יפן ופרסי לימודים מקרן קוריאה – לתלמידי מדור קוריאה ,יוענקו לתלמידים שנבחרו על ידי ועדת המלגות של החוג בטקס
שייערך ביום רביעי הקרוב 15 ,במרץ  ,2017בבית מאירסדורף .תלמידי/ות החוג כמובן מוזמנים.
סדנת שודו
סדנת השודו מסוג "קוקוג'י" ,בהנחיית המאסטר אוסודה טייגן ,מתקיימת אצלנו זו השנה התשיעית! גם השנה כארבעים וחמישה
תלמידים/ות ייהנו מארבעה מפגשים אינטנסיביים בהם יכתבו ויחרטו סימניות סיניות על גבי לוחות עץ שהובאו במיוחד מיפן .טקס
הפתיחה של הסדנה יתקיים במכון מנדל ביום א' 19 ,במרץ ,בשעה  .16:00הדגמה על ידי מאסטר אוסודה תתקיים בכניסה לספריה
ביום שלישי 21 ,במרץ ,במהלך שעות הבוקר.
סדנת קולנוע תיעודי בסין
בתאריכים  24-27באפריל תתקיים סדנה מרוכזת שתעסוק בקולנוע תיעודי בסין .הסדנה תכלול הרצאות ,דיונים וניתוח קולנועי
בהנחיה של פרופ' יומי בריישטר ,מייסד תכנית הקיץ ללימודי קולנוע סיני באקדמיה לקולנוע בביג'ינג ,הבמאי המפורסם וו ונגואנג
והרקדנית/כוראוגראפית ג'אנג מנגצ'י .זוהי הזדמנות מיוחדת לפגוש אנשי אקדמיה ומעשה תחת כיפה אחת.
יום אסיה
יום אירועים משותף לכל מדורי החוג יתקיים ביום ד' 10 ,במאי .פרטים בהמשך.
שבוע קוריאה
שבוע של סדנאות אוכל ,אופנה ,הרצאות ותחרויות בנושא של קוריאה ,יתקיים ב  4-8ביוני ,פרטים בהמשך.

כנסים
במהלך סמסטר ב' יערכו מספר סדנאות/כנסים בינלאומיים גדולים .זוהי הזדמנות מצוינת לשמוע את טובי החוקרים/ות בתחום,
לשאול שאלות ולהיחשף לתחומי ידע חדשים .מבין הכנסים שיתקיימו :היסטוריה באירואסיה המונגולית ( 17-18במאי) ,דיאספורה
ואמנות קוריאנית ( 21-23במאי) ,יחסי יפן-קוריאה ( 28-29במאי) ,היסטוריה צבאית ביפן ומזרח אסיה ( 18-20ביוני) .פרטים
לגבי כנסים והרצאות נוספות ישלחו בנפרד.
****
אני קורא לכם/ן להמשיך ולהעשיר את החוויה הלימודית ,להעצים את ההתפתחות האישית ולהשקיע בלימודים .שיעורי השפה,
שהם בליבם של הלימודים האזוריים ,מצריכים השקעה ממושכת ואני קורא לכם/ן להתאמץ ולא לוותר .מזכירת החוג ,גב' כנרת
לוי ,מורי/ות החוג ואנוכי ,נשמח לענות על כל שאלה ,לספק הסברים ולהיענות לבקשותיכם/ן.
אני רוצה להודות למרכז פריברג ללימודי מזרח אסיה ולמכון קונפוציוס על שיתוף פעולה מוצלח ברבות מהפעילויות .תודה מיוחדת
לפרופ' גדעון שלח ,שהחליף אותי כראש החוג בסמסטר א' ,למזכירת החוג גב' כנרת לוי ,שחולשת בכישרון רב על הפעילות
הרחבה ,כמו גם לכל בעלי התפקידים מקרב הסגל והתלמידים/ות שמשקיעים רבות מזמנם וממרצם .תודה גדולה מגיעה לכם,
תלמידי/ות החוג ,אלו המשקיעים בלימודיהם ,משתתפים במגוון הפעילויות ומסייעים לקרב את אסיה לחלק זה של העולם.
לסיום ,אני רוצה לבקש את עזרתכם/ן בהפצת בשורת החוג בקרב תלמידים/ות חדשים/ות .אנו רוצים שיותר צעירים/ות ילמדו על
החלק ה מרתק ביותר בעולם וכמובן מעדיפים שהם יעשו זאת אצלנו .אנו מאמינים שהדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא דרך
המלצות אישיות שלכם/ן .אודה לכם/ן אם תיקחו חלק במאמץ ותפיצו את דבר הלימודים אצלנו בקרב מכרים ,בני משפחה
ומתעניינים פוטנציאליים אחרים.
כדאי להתעדכן מדי פעם באתר החוג  http://asia.huji.ac.ilובדף הפייסבוק http://on.fb.me/1ttqEjb
המשך שנת לימודים פורייה ומהנה.
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