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המזרח כבר לא רחוק יותר  
מרצה: גב' הדס ניב

הקורס יתקיים: בימי ד' בשעות 13:15-11:45
עלות הקורס: 700 ₪ לכל סמסטר. )בכל סמסטר 12 מפגשים(. ניתן להירשם מראש לכל השנה או לכל סמסטר 

בנפרד. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 100 ₪ על סמסטר ב' ברישום עד ה-23.10.

במה יעסוק הקורס: 
הקורס יעסוק בארצות בדרום מזרח אסיה, בתרבויות השונות, אתרים, אירועים היסטוריים, אישים ומנהיגים, שווקים 

וחיי יום יום, אמונות ופילוסופיות. וילווה במצגות צבעוניות .                                     

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-120-01

בין הנושאים:
•   סין – היסטוריה – מסין הקיסרית ועד סין המודרנית, מנהגים, מסורת ושינוי, אתרים, חקלאות, מעמד האישה.

•   קונפוציוניזם, דאואיזם והדת העממית בסין

•   בודהיזם – דת או דרך חיים?

•   הונג קונג – ההיסטוריה המטלטלת, הפריחה הכלכלית.

•   תאילנד – בנקוק ואתריה, שבטי הגבעות, תרבות הנהרות, האיים ועוד.

מועדי ההרצאות: 26.10.22  ו  2.11.22  ו  9.11.22  ו  16.11.22  ו  23.11.22  ו  30.11.22  ו  7.12.22  ו    
14.12.22  ו  28.12.22  ו  4.1.23  ו  11.1.23 ו  18.1.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

המזרח כבר לא רחוק יותר
מרצה: גב' הדס ניב

הקורס יתקיים: בימי ד' בשעות 13:15-11:45
עלות הקורס: 700 ₪. )12 מפגשים(

במה יעסוק הקורס: 
הקורס יעסוק בארצות בדרום מזרח אסיה, בתרבויות השונות, אתרים, אירועים היסטוריים, אישים ומנהיגים,   

שווקים וחיי יום יום, אמונות ופילוסופיות. וילווה במצגות צבעוניות .                                     

 סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-220-01

בין הנושאים:
•   הודו וההינדואיזם – תרבות עתיקת יומין מול מציאו

    משתנה, ארץ של קצוות וניגודים.

•   נפאל ולאדאק – עמק קטמנדו, החיים בהרים הגבוהים

    בעולם, גג העולם - קרחונים ומדבריות הרמה הטיבטית, 

     התרבות הלאדאקית המופלאה.

•   אוזבקיסטאן – ערים לאורך דרך המשי, יהדות בוכרה

•   יפן – החיים בצל כוחות הטבע, ערים מודרניות  וכפרים

    מסורתיים, דת השינטו, "ראש אחר" – מנהגים והרגלים 

     שונים ומשונים.

•   בורמה/מיאנמר – עם במאבק על חירותו, ינגון הבריטית

    אסיאתית, פאגאן העתיקה, אגם אינלה – שבטים וחקלאות

מועדי ההרצאות: 15.3.23  ו  22.3.23  ו  29.3.23  ו  19.4.23  ו  3.5.23  ו  10.5.23  ו  17.5.23  ו      
24.5.23  ו  31.5.23  ו  7.6.23  ו  14.6.23  ו  21.6.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות


