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Sakura in Tokyo (taken by S. Katan) 

 

 3' ן מסעלו -ודה הישראלית ללימודי יפן האג

הישראלית  האגודה, ברוח הסקורה. את יפן מתחילה לכסותמו פריחת הדובדבן ההאביב הגיע ועי

ת האקדמיריחה מהפ ידע השלישי ולחשוף טפחעלון המ אתשמחה לפרסם  (י"איל)ללימודי יפן 

  .יפן בישראל בתחום של

 

 -לא פחות מ, על פי הערכה של גורמים בענף: גם תחום התיירות הישראלית ליפן חווה פריחה עצומה

אנו מקווים שזרם המבקרים ליפן יוסיף ! קבוצות מאורגנות של מטיילים יבקרו ביפן בפסח הקרוב 014

 .עניין נוסף בלימוד מעמיק של המדינה ותרבותה

 

אירועים רלוונטיים בתחום של יפן ולהעביר הצעות אנא המשיכו להעביר אלינו ! ן נחוצה לנו/עזרתכם

 .לשיפור העלון הבא

 

 ,חג אביב שמחבברכת 

  IAJS NEWSצוות 
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 ?מה היה לנו

 

 :בירושלים העברית האוניברסיטהמ אוטמזגין ניסים 'דרהרצאה של , .9.3.1 ◂

 "באסיה היפנית האימפריה של ונפילתה עלייתה" 

 :ניתן לצפות בהרצאה המלאה בלינק הבא. "שחשבתם מה לא: הרוח מדעי" סדרת במסגרת הרצאה

uploademail-watch?v=CyUulwHZBog&feature=emhttp://www.youtube.com/ 

 

 : כנס בינתחומי באוניברסיטת חיפה בנושא, .11.3.1 ◂

 "שנים שלוש בן במבט והשיקום ההצלה, האסון :ומעבר פוקושימה"

_poster.pdfhttp://asia.haifa.ac.il/images/fukushima 

 

 :התמונה לקוחה מדף הפייסבוק של שגרירות יפן בישראל)

type=1https://www.facebook.com/media/set/?set=a.666064176791323.1073741829.208086939255718& ) 

 

 י"אמא של אירועב י"איל מזכירותמטעם  JLPT -ל מוקדמת והרשמה מידע דוכן פתיחת, .16.3.1 ◂

 ,למפרוםרותי תלמידות י מודה ל"איל. בחג הפורים בחולוןשהתקיים ( בישראל האנימה חובבי ארגון)

 .האגודה באירוע פעילותבקידום  על העזרה ,שיר דויד, י"ולמזכירת איל יעקב ויובל רינדנאו ליאור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CyUulwHZBog&feature=em-uploademail
http://asia.haifa.ac.il/images/fukushima_poster.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.666064176791323.1073741829.208086939255718&type=1
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 :לוי-דה יעל' גבהרצאה בשגרירות יפן מאת , .11.3.1 ◂

 "בודהיזם ותרבות כדרך חיים"

 במקדש לוי-של יעל דה היומיום חיי את ומשקף העוקב, "סאן יעל" התעודה בסרט ההרצאה עסקה

 .שם החיי את ימים ומשקף שמונה במשך בקיושו" י'ינגוקוג'צ" הבודהיסטי

https://www.facebook.com/events/577760648986622/ 

 

 . בתיאטרון ירושלים, תיאטרון יפני קומי מסורתי, (Kyogen Theater)מופע קיוגן , .15.3.1 ◂

 .בצביקה סרפר מאוניברסיטת תל אבי' הרצאה מקדימה מאת פרופ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :פורסמו בדף הפייסבוק של שגרירות יפן בישראל מן המופע תמונותה

392https://www.facebook.com/media/set/?set=a.673523882712019.1073741830.2080869

55718&type=1 

 

 :אוניברסיטת חיפה, כלכלה ועסקים -פורום יפן , .15.3.1 ◂

 .עמוס כהןרב חובל  מאת "נפילתה ומצבה כיום, עלייתה: תעשיית הספנות ביפן"

140325.pdfhttp://asia.haifa.ac.il/images/Japan_Forum_20 

  

 

 אירועים קרובים

 

סיגל גליל בבית ציוני ' מאת גב ויפן גוך ואן בנושא ההרצאות בסדרת שנייההרצאה  03:91, .1...1 ◂

 "גוך ואן של ובציור בחיים הנשים ועל נכזבות אהבות על" :אמריקה

.il/he/vangogh2ndhttps://www.tixwise.co 

 .יפן ובתרבות גוך ואןב, באמנות שמתעניין למי מיועדות ההרצאות

 

 

 

 :בנושא מומחים מושב 01:01, .1...1 ◂

 " עסקיות והזדמנויות התקשורת דרכי: לישראל אסיה בין"

 ולימודי עסקים במנהל המשולבת התכנית במסגרתהפאנל מועבר 

 4919 בחדר ייערך הפאנל .תמיד ארגון עם בשיתוף אסיה מזרח

 .באוניברסיטה העברית החברה למדעי בפקולטה

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/577760648986622/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.673523882712019.1073741830.208086939255718&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.673523882712019.1073741830.208086939255718&type=1
http://asia.haifa.ac.il/images/Japan_Forum_20140325.pdf
https://www.tixwise.co.il/he/vangogh2nd
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 חודש מאי אירועי": אחרי החג"

 

 סדנה בינלאומית בנושא .11.5.111 ◂

Japan's Anime Industry: Attainments and Prospects 

, ל"והסדנה תתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים וישתתפו חוקרים ויוצרי אנימה מהארץ ומח

בסיום הסדנה תתקיים הקרנה של פרקים . במאי אנימה יפנים מפורסמים/כולל שלושה מפיקים

פרטים .  Wada Georgeומושב של שאלות ותשובות עם מפיק הסדרה  Attack on Titanמהאנימה 

 !בהמשך

 

, מאוניברסיטת קולומביה (Carol Gluck) קרול גלאק' פרופ ◂

תתארח  ,וסקת בחקר יפן המודרניתהיסטוריונית בעלת שם עולמי הע

 :בארץ בסוף מאי ותחילת יוני ותעניק שלוש הרצאות בנושאי המחקר שלה

 

◂ 11.5.111. The Arrow of Time 

◂ 19.5.111. The Angel of History 

◂ 1.6.111. After the Shipwreck 

 
 היא מחברת הספר הידוע גלאק' פרופ

Japan's Modern Myths (Princeton University Press, 1985) 
 של הספרים ,בין השאר, והיא העורכת

Showa, The Japan of Hirohito (Norton, 1992) 
Asia in Western and World History (M.E. Sharpe, 1997) 

 

 .בערב 03:11בשעה , ירושלים, 9רחוב ביתר , בית הטיילת, ההרצאות תתקיימנה במרכז זלמן שזר
 .ר ובחזרה"פים למרכז שזתאורגן הסעה מהר הצו

 

ישראלים  ות/עם סטודנטים מיוחדת גלאק תקיים סדנת דוקטורנטים' פרופ, בזמן שהותה בישראל

 .הלנה גרינשפון 'רד, י"ל יפן בהנחיית חברת ועד אילהעוסקים בתחום ש

 

 של לימודי אסיה בישראל 11-השנתי -הדוהכנס  .15-16.5.111 ◂

 "חדות מתגבשתאסיה כא/ אסיה כרעיון : "בנושא

תכנית הכנס  !ל"מרצים מהארץ ומחו 011-למעלה מייקחו חלק , שיתקיים באוניברסיטת חיפה, בכנס

 .וכוללת הרצאות בעברית ובאנגלית ומגווניםכוללת מושבים והרצאות בנושאים רבים 

 

 :אתר הכנסב ההרצאותותקצירי  המושבים פרוט, כנסה תכניתניתן למצוא את 

http://asia.haifa.ac.il/ASI2014/ 

 

 

 

 

http://asia.haifa.ac.il/ASI2014/
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 פרסומים בנושא יפן

 

 פרסומים אקדמיים

 :האוניברסיטה העברית, ניסים אוטמזגין 'דרמאת  יםמאמר ◂

Otmazgin, Nissim (2014) “Anime in the US: The Entrepreneurial Dimensions of Globalized 

Culture," Pacific Affairs, 2014, Vol. 84, No. 1, pp. 53-69 

http://www.pacificaffairs.ubc.ca/current-issue-2/ 

 

Jin, Dal Yong and Otmazgin, Nissim (2014) “Introduction: The Emergence of Asian Cultural 

Industries: Policies, Strategies, and Trajectories.” Pacific Affairs, 2014, Vol. 84, No.1, pp. 43-

51. 

http://www.pacificaffairs.ubc.ca/current-issue-2/ 

 

 פרסומים בתקשורת

 :בנושא, 0 ערוץ, אוטמזגין בתכנית גלובוסניסים  'ריאיון עם דר .3.1.. ◂

 "האסיבשכנותיה דימויים של יפן ויחסיה עם "

 eQ-https://www.youtube.com/watch?v=TazweWXS: לצפייה

 

 :אוניברסיטת חיפה, ובנררותם ק' פרופמאת " הארץ"עיתון של  "אודיסאה" מגזיןב כתבה, .11.3.1 ◂

 "שגרת האימה היפנית"

http://www.haaretz.co.il/odyssey/1.2266951 

 

 המחקר אודות נושא ,"ארץ"ה של והאמנות התרבות מגזין ,"פסיפס"ב שהתפרסמה כתבה .16.3.1 ◂

 :יההרצאותנושאים השונים העולים בעל הו גוך ואן על של סיגל גליל

http://cafe.themarker.com/post/1507862/ 

 

 

 

  :פתגם החודש

言わぬが花 
(Iwanu ga hana) 
 שתיקה שווה זהב

http://www.pacificaffairs.ubc.ca/current-issue-2/
http://www.pacificaffairs.ubc.ca/current-issue-2/
https://www.youtube.com/watch?v=TazweWXS-eQ
http://www.haaretz.co.il/odyssey/1.2266951
http://cafe.themarker.com/post/1507862/

