
 

 תיפנית בסיסימקוון ללימוד קוניצ'יווה יפן! קורס 

  מר יוסף סרורעם 

 2022 אוגוסט 31 – אוגוסט 1, 16:00-17:30' ד-' ובימי  -מפגשים  10

 צילום: ד"ר אורי סלע

סושי, אנימה, סמוראי, פיקצ'ו, האיקו, גיישות, נינג'ה, זן, יאיואי קוסאמה, 

קשורים ביפן היפה מורקאמי הרוקי ועוד.. כל כך הרבה טעמים, מראות ודימויים 

אישיים -והמרתקת. אין כלי חזק יותר משפה להבנת תרבות ולבניית קשרים בין

להבין את כל להתחיל חוצי גבולות. אז אם תמיד רציתם.ן לנסות לדבר ביפנית ו

 הדימויים האלה בשפה שלהם, בואו ותתחילו כאן.



בקש להקנות כלים פרקטיים ומ השפה היפניתציע הכרות ראשונית עם הקורס מ

 לקריאה והגיה. לאורך המפגשים נתמקד בהיבטים הבאים: בסיסיים 

, יפניתב יה: נלמד בין השאר את ההגודיבור קריאה, כתיבהב. יסודות ראשונים 1

 ואת יסודות התחביר. ,(קאנג'יוקטקנה  ,הירגנה(מערכת הכתיבה את 

  ..ותמתחיליםרמת ל ורלוונטיאוצר מילים בסיסי נרכוש . אוצר מילים: 2

בשפה והעמקת  .ות: כחלק מההתנסות של התלמידיםהידע התרבותי תהרחב. 3

 הדרך צפיי ןביפ מילוליתתקשורת לא  על החשיבות של גםנלמד  ,עמה הכרותה

 סרטוני אנימה. ב

. מר יפןושל תרבות  יפניתשל  מורה וחוקר, מר יוסף סרורהקורס יועבר על ידי 

במסגרת החוג ללימודי מזרח אסיה כולל , יפניתבעל נסיון רב בהוראת סרור 

 באוניברסיטת ת"א. 

 90) ורכב משעתיים אקדמיותים בשבוע כאשר כל שיעור מייפעיים קיתקורס ה

שבועות  חמישהשעות אקדמיות שיתפרשו לאורך  20מפגשים וסה"כ  10 :דקות(

 (. 31.8.2022-ועד ה 1.8.2022 -)מה

)קישור  16:00-17:30 'ד-ו 'בהשיעורים יתקיימו באופן מקוון דרך תוכנת זום בימי 

 מבעוד מועד(. ההוראה היא בשפה העברית.  .תפמעודכן ישלח לכל משתת

 .ותהמשתתפיםולאורך הקורס יחולקו מערכים ודפים לעבודה מקוונת בבית, 

 יקבלו משוב כתוב או בע"פ לפני כל שיעור. 

פתיחת הקורס מותנית במספר  איש. 25מוגבל עד  .ותמספר המשתתפים

 . .ותהנרשמים

)בכל  .ותרשומים .ותלסטודנטים₪  590לקהל הרחב, ₪  770 עלות הקורס הינה:

 אוניברסיטת תל אביב.  .ותוגמלאי .ותעובדיוהאוניברסיטאות( 

 בלבד.  התשלום ייעשה בכרטיס אשראי

  )בכרטיס אשראי בלבד(:  להרשמה

בקשת רישום )כולל שם הקורס, שם ושם משפחה, ומספר טלפון( שלחו 

 למזכירות החוג ללימודי מזרח אסיה בכתובת הדוא"ל:

 anatba@tauex.tau.ac.ilגב' ענת אוסקר 

 gilirubin@tauex.tau.ac.ilגב' גילי רובין 

  :לגבי תוכנית הקורס בלבד לברורים

  (yossef.seror@gmail.com) מר יוסף סרור

  

mailto:anatba@tauex.tau.ac.il


 מדיניות רישום ובטול קורסים:

  .יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד .הרישום1

 . אין אפשרות להגיע לשיעור ניסיון.2

 . ניתן לבצע הרשמה מאוחרת, עד שבוע מפתיחת הקורס, תחת אותם תנאים. 3

עד שבועיים לפני תחילת הקורס, לא יחוייבו  הת שיבטלו הרשמו.ים.  משתתפ4

 בתשלום כלל.

 הקורס בועיים או פחות לפני מועד פתיחתש הרשמהשיבטלו  ים.ות.משתתפ 5

 ש"ח( מעלות הקורס.  385מחצית )יחוייבו ב

מועד לאחר עד שבוע  .ןאשר יבחרו לבטל את לימודיהם ים.ות. משתתפ6

 385מחצית מעלות הקורס )ש"ח דמי רישום +  100-ב ופתיחת הקורס, יחוייב

 (. ש"ח

שיבחרו להפסיק את לימודיהם מעל לשבוע מתאריך פתיחת  ים.ות.משתתפ 7

הקורס יחויבו בתשלום מלא עבור הקורס ללא קשר למספר השיעורים בהם 

 נכחו.

. במידה ולא יפתח הקורס .ות. פתיחת הקורס מותנית במספר המשתתפים8

 .ותימים לפני מועד תחילת הקורס, ויהיו זכאים 4הודעה עד  מים.ותנרשהיקבלו 

 להחזר כספי מלא. 


