
 

 

 "בפ, תשהעכשווית: תיאוריה ופרקטיקה" סיןסדנת "

 אביב תל אוניברסיטת, אסיה מזרח ללימודי החוג

 

ת להגיש מועמדו ות/בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב מוזמנים ות/סטודנטים

, בהנחיית ד"ר אורי העכשווית: תיאוריה ופרקטיקה" סין" :החוג ייחודית שמציע הלהשתתפות בסדנ

לבין המכון למחקרי ביטחון  היא תולדה של שיתוף פעולה בין החוג ללימודי מזרח אסיההסדנה . סלע

 ( באוניברסיטת תל אביב.INSS) לאומי 

 

חופשת הסמסטר, תיערך במתכונת של קורס מרוכז במהלך  ההסדנבשנת הלימודים תשפ"ב 

)כולל הפסקת צהרים(.  16:00עד  10:00, בכל יום בין השעות 3.2.2022עד  30.1.2022בתאריכים 

 15-הסדנה כוללת הרצאות, דיוני עומק, והתנסות מעשית במחקר רלבנטי, בקבוצה קטנה של כ

מתוכננת להיערך במכון למחקרי ביטחון לאומי, לא רחוק מהאוניברסיטה, ובבניין גילמן, תלמידים, ו

 בהתאם להנחיות הקורונה כמובן. 

 

 ש"ס.  2חשב כשיעור בחירה של יהשתתפות מלאה בסדנה, ועמידה בחובותיה, ת

 

לקיימם )לפי נוכל שבמהלך חופשת הסמסטר/הקיץ. במידה  ימי סיור בארץ 1-2 אנו שואפים לקיים גם

במידת האפשר, ננסה אף לארגן סיור לימודי  .מהסדנהחלק אינטגרלי  אילוצי קורונה(, הסיורים יהוו

  , כאשר אנו שואפים לסייע במימונו.מחוץ לישראל

 

 בסיןלהעניק למשתתפים היכרות עם תהליכים שונים, מזוויות שונות, המתרחשים  ההסדנ מטרת

(, הרלבנטיים הן לאלה שמעוניינים ון נלווה גם באיזורים אחרים באסיהעם אפשרות לדיהעכשווית )

להמשיך ולחקור את אסיה לעומק בלימודים מתקדמים והן למעוניינים להשתלב במשק או בממשל 

נפגוש מומחים ואנשי מעש מובילים בתחומים אלה, נלמד על  בישראל בתחומים הקשורים באסיה.

 העכשווית, ונעצים את ההיכרות הן התיאורטית והן המעשית עם אסיה.  לסיןנטיות בזוויות שונות הרל

 

 הסדנא:  חובות

 פתיחת מצלמות. –השיעורים יתקיימו בזום אם  .בכל השיעורים חובה נוכחות .א

 ., ומעורבות במפגשיםהסדנהלקראת שיינתנו קריאה נדרשת ומטלות  .ב

 .מטלת סיום לאחר הסדנה .ג

 

 :(2021 באוגוסט 16)לא יאוחר מתאריך  הלסדנ מועמדות הגשת

בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, לאחר שסיימו שנה ראשונה  ות/תלמידיםאך ורק 

ללימודים בהצלחה, או כאלה שנמצאים כבר בשנים מתקדמות יותר, יוכלו להגיש בקשה להרשם 

 :(אחד PDFבקובץ ) . על המגישים להגישהלסדנ

 .מקוצרים )עד עמוד(קורות חיים  .א

עמוד: תיאור הרקע של המועמד/ת, סיבות פיסקה או שתיים, לא יותר מחצי ) נלווהמכתב  .ב

 להגשה ומחשבות להמשך הדרך(.

 ., אם יש()כולל קורסים בחוגים אחרים עדכני וציונים קורסים גיליון .ג

 

(, il.acosela@tauex.tau.) לד"ר אורי סלע 2021, באוגוסט 16עד  את הקובץ יש לשלוח במייל

 (.anatba@tauex.tau.ac.ilבמזכירות החוג ) לענתעם העתק 

 .ימים למגישים 2-3תוך תשלח  קבלה-אי/הודעת קבלה
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