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החוג ללימודי מזרח אסיה
לימודי התואר הראשון
א .כללי
החוג נועד להקנות לתלמיד מושגי יסוד וידע כללי על תרבויות מזרח אסיה בדגש על סין ,יפן,
והודו .התלמיד ילמד להכיר את התרבויות הללו מהיבטים שונים על המשותף והשונה בהן כגון:
ההיסטוריה ,חיי הרוח והדת והפוליטיקה שלהן .כמו כן ,ירכוש התלמיד ידע נחוץ באחת
מהשפות המרכזיות של האזור ,סינית )מנדרין( ,יפנית ,סנסקריט או הינדי.

ב .מסלול הלימוד
מסלול הלימוד הוא מסלול דו חוגי .התלמיד יבחר בלימודי מזרח אסיה כחוג לימודים אחד
במסלול זה .מספר השעות הנדרש הוא  70ש"ס ,שיפורטו בהמשך.

ג .תנאי קבלה לחוג
א .תלמידים אשר עמדו בתנאי הקבלה של האוניברסיטה.
ב .בעלי תואר ב"א יוכלו להתקבל ללימודי חוג לאחר תואר על סמך ציון הב"א .תוכנית
הלימודים במסלול זה הינה  68ש"ס ולא  70ש"ס .כמו כן ,רשאים תלמידים במסלול זה
להמיר את תרגילי המבוא בשיעורים מונוגרפיים )שיעורי בחירה( .התלמידים רשאים
להשתתף בשיעורי הבחירה כבר בשנת הלימודים הראשונה.

ד .מבנה תכנית הלימודים
מבואות ותרגילים
התלמיד ישתתף בשלושה שיעורי מבוא שנתיים על תרבויות סין ,יפן ,והודו .על התלמיד
להשתתף בכל שלושת המבואות ) 12ש"ס( בשנת הלימודים הראשונה .שלושת המבואות נועדו
לתת מבט כללי על המאפיינים התרבותיים ,החברתיים והפוליטיים של שלוש הציביליזציות
השונות .למבואות הכלליים מצטרף תרגיל מבואי )ת"מ( בהיקף של  1ש"ש .על התלמיד להשתתף
בתרגיל הצמוד לכל אחד מהמבואות .התרגיל המבואי נועד להשלים את שיעורי המבוא ויתמקד
בקריאת טקסטים ראשוניים מתורגמים הקשורים לנושאים שנלמדו בשיעור .במסגרת התרגיל
יתקיימו דיונים בכיתה ,בהתבסס על הקריאה בטקסטים אלו ובמקורות משניים.
מתכונת לימודי התרגילים היא שנתית .כל פגישה בתרגיל תתקיים אחת לשבועיים.
לתשומת לבכם:
 .1ציון קורס המבוא הוא שנתי.
 .2בתום סמס' א' תתקיים בחינת אמצע.
 .3כדי לגשת לבחינה חייבים לסיים את כל חובות התרגיל.
 .4ציון עובר )לפחות  (60בסמ' א' הוא תנאי להמשך שיעור המבוא והתרגיל.
 .5מומלץ לכל התלמידים לגשת לבחינות במועד א'.

2

החוג ללימודי מזרח אסיה

שיעורים מונוגרפיים
שיעורים אלו מתמקדים בהיבטים ספציפיים בנושאי התרבויות הנחקרות או בקשרים ביניהן.
שיעורים מונוגרפים הם בני  4ש"ס או  2ש"ס ולעיתים מחייבים דרישות קדם.
ניתן להשתתף בשיעורים אלו החל מהשנה השניה ללימודים )לאחר סיום חובות שיעורי
המבואות(.

פרוסמינריון מתודולוגי
במהלך שנה ב' חייב התלמיד להשתתף בפרו-סמינריון )פרו"ס( מתודולוגי .שיעור זה מתמקד
בנושא ספציפי ומכשיר את התלמיד ביסודות המחקר האקדמי במדעי הרוח .בתום הקורס תוגש
עבודה כתובה.
תנאי קבלה לפרו"ס הם השלמתם בהצלחה של שלושת המבואות הכלליים ,תרגילים מבואיים,
ושפה שנה א'.
הדרישות בפרוסמינריון :השתתפות פעילה וכתיבת חיבורים קצרים ,הצגת רפרט בע"פ על פי
דרישות המורה.

סמינריון
סמינריון הוא שיעור מחקרי מתקדם העוסק בבעיה ,בזרם או בהוגה תוך שימוש בספרות מחקר
ובמקורות ראשוניים.
הדרישות בסמינריון :השתתפות פעילה וכתיבת חיבורים קצרים ,הצגת רפרט בע"פ על פי
דרישות המורה .בתום הקורס תוגש עבודה סמינריונית בהתאם לכללים המקובלים בחיבורים
מדעיים.
תנאי קבלה לסמינריון הם השלמתו בהצלחה של פרו"ס מתודולוגי ולפחות  6ש"ס בשיעורים
מונוגרפים.
לתשומת לבכם :לא ניתן להשתתף ב 2 -סמינרים אצל אותו המרצה.

לימודי השפה
התלמיד יבחר ללמוד את אחת מהשפות הנלמדות בחוג :סינית )מנדרין( ,יפנית ,סנסקריט או
הינדי .לימודי החובה בשפה נלמדים במשך שנתיים ומסתכמים ב 24-ש"ס .בשנה ג' יכול התלמיד
להשתתף בשיעורי שפה שיחשבו כשיעורים מונוגרפיים ,בהיקף שלא יעלה על  8ש"ס.
לימודי השפה מתחילים בסמסטר א' בלבד .כל קורסי השפה )שנים א' ו-ב'( הם שנתיים ולא ניתן
להחליף קבוצות במהלך השנה.
לימודי השפה מהווים תנאי מעבר משנה לשנה .ציון המעבר הוא  .70הנוכחות בשיעורי השפה
הינה חובה .תלמיד אשר לא יעמוד בדרישה זו יכשל בקורס השפה.
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לימודים פקולטטיים
על התלמיד להשתתף בקורס פנורמי בהיקף של  2ש"ס במהלך הלימודים.
 .1לתשומת לב :לימודים פקולטטיים  -מורכבים מקורסים פנורמיים אותם יש לבחור
מתוכניות
הלימודים של חוגי הפקולטה ,שאינם חוגי הלימוד של התלמיד .כל הקורסים הפנורמיים
הם בהיקף של  2ש"ס וציון הקורס מהווה חלק מהציון הסופי.
במסלול הדו-חוגי בפקולטה  -קורס פנורמי אחד בהיקף של  2ש"ס בכל חוג.
במסלול החד חוגי בפקולטה  2 -קורסים פנורמיים ,כל קורס בהקף של  2ש"ס) .סה"כ  4ש"ס(
במסלול הדו-חוגי )חוג אחד בפקולטה חוג שני בפקולטה אחרת(  -קורס פנורמי אחד בהיקף של
 2ש"ס .את הקורסים יש לבחור מתוך הרשימה המרוכזת בפרק הדן בלימודים הפקולטטיים.

 .2השלמת חובות לימודים לתלמידים ממשיכים שהחלו את לימודיהם לפני תשס"ד -

תלמידים שטרם השלימו חובת לימוד "סדנת יסוד מחוייבים בקורס פנורמי נוסף בהיקף של 2
ש"ס .
פירוט הקורסים הפנורמיים – ראה בפרק הדן בלימודים הפקולטטיים.

ה .מהלך הלימודים
הצעת מהלך לימודים תלת-שנתי )יש להוסיף למבנה זה  2ש"ס שיעור פנורמי(.
שנה א':
שפה שנה א'
 3מבואות כלליים
 3תרגילים מבואיים

12
12
6
30

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

אין אפשרות להירשם לשיעורי בחירה )מונוגרפיים( בשנה א'
שנה ב':
שפה שנה ב'
פרו"ס מתודולוגי
שיעורים מונוגרפיים
שנה ג':
 2סמינרים
שיעורים מונוגרפיים )או שפה שנה ג'(

12
4
6
22

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס

8
8
16

ש"ס
ש"ס
ש"ס
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סיכום
במהלך התואר על התלמיד להשתתף ב:
 3שיעורי מבוא
 3תרגילים מבואיים
 1פרוס מתודולוגי
 2סמינריונים
לימודי שפה חובה
שיעורים מונוגרפים
שיעור פנורמי
סה"כ

12
6
4
8
24
14
2
70

ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
ש"ס
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ו .דרישות במהלך הלימודים
א .הלימודים בחוג ללימודי מזרח אסיה הם מדורגים .השתתפות בלימודי המשך בתחומי
הלימוד השונים מותנית בסיום מוצלח של חובות קודמים .הנוכחות בשיעורים חובה.

ב.

להלן סיכום תנאי המעבר השונים:
*מעבר משנה א' לשנה ב'
 3מבואות כלליים ותרגילים.
ציון של  70ומעלה בלימודי השפה.
*מעבר משנה ב' לשנה ג'
סיום פרו"ס מתודולוגי בהצלחה
ציון של  70ומעלה בשפה שנה ב'
*כניסה לפרו"ס מתודולוגי
 3מבואות כלליים
 3תרגילים מבואיים
שפה שנה א'
*כניסה לסמינריון
שפה שנה ב'
פרו"ס מתודולוגי
לפחות  6ש"ס שיעורים מונוגרפים

ג.
ד.
ה.

בכל קורס על התלמיד לעבור בהצלחה את הבחינה או להגיש עבודה ,על פי דרישות הקורס.
מומלץ לתלמידים להבחן במועדי א' .מועד מיוחד יאושר ע"י ועדת הוראה חוגית אך ורק
אם נבצר מהתלמיד לגשת לבחינה בשני המועדים עקב שירות מילואים.
עבודות פרוסמינריות ועבודות סמינריוניות יוגשו במזכירות החוג בלבד ,ב 2 -עותקים.
מועד ההגשה של הסמינר שלושה חודשים מתום הסמסטר .עבודות הפרו"ס יוגשו שבועיים
לאחר סיום הסמסטר .התאריכים מצוינים בלוח המבחנים בידיעון זה.
לא יתקבלו עבודות באיחור.

ז .ציון גמר
מבנה ציון הגמר
שיעורי מבוא ,תרגילים ,ושיעורים מונוגרפים
פרו"ס מתודולוגי
סמינריונים
לימודי שפה חובה שנה א' ושנה ב'

34%
10%
32%
24%

) 1ש"ס = (1%
) 1ש"ס = (2.5%
) 1ש"ס =(4%
) 1ש"ס = (1%
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ח .ועדת הוראה
בחוג פועלת ועדת הוראה ,שדנה בין השאר ,בבעיות ובבקשות שונות של תלמידי החוג .הוועדה
תיתן מענה לבעיות ייחודיות ואישיות העולות במהלך הלימודים ,בכפוף לתקנון הפקולטה
והאוניברסיטה .הפניה לוועדת ההוראה תיעשה באמצעות מזכירות החוג .תשובות ועדת
ההוראה יינתנו במזכירות החוג.
החלטות ועדת ההוראה הנוגעות לציבור התלמידים מתפרסמות על גבי לוח המודעות של החוג.
על התלמידים להתעדכן בפרסומים אלו.
בקשה לערעור על ציון בחינה או עבודה ,כמו גם בקשות לארכה במועד הגשת עבודה או מועד
מיוחד לבחינות יוגשו לוועדת הוראה ולא במישרין למורה הקורס .יש להגיש ערעורים על הציון
תוך  10ימים ממועד פרסומו .בקשות חייבות להיות מנומקות ומלוות במסמכים הקשורים
לבקשה .בקשות לא מנומקות יידחו.

מזכירות החוג :בניין גילמן ,חדר  ,259טלפון6407836-03 :
קבלת תלמידים :ימים א'-ה' בין  ,10:00-13:00יום ג' בין 10:00-12:0

