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 גדעון שלח* יורי פינס * מיכל בירן : בהדרכת

 האוניברסיטה העברית~ החוג ללימודי אסיה 
 

הוא אחד האזורים , מערבה של הרפובליקה הסינית העממית-החבל האוטונומי בצפון, (新疆 Xinjiang)יאנג 'ג-סין

 בין תרבות: תרבויותהלמפגש בין צומת  האזורמשמש אלפי שנים מזה . תרבותיתהיסטורית ומבחינה  באסיה  המרתקים

העולם האיראני )ומערבּה ( הודו)דרומּה , (סין)הציוויליזציות של מזרח אסיה בין ; עמי הערבה לתרבות יושבי הקבע

: מפגש מיוחדת במינה של דתות שונותונקודת "( דרכי המשי)"אסייתיים -צומת של נתיבי מסחר טרנס; (והמוסלמי

יאנג במרכז 'ג-עמדה סין 6.-במאה ה. דת זרטוסתרא ונצרות נסטוריאנית, ומניכאיזם קונפוציאניזם, בודהיזם ואסלאם

סינים , יפנים וגרמנים, מקום בו בחשו בריטים ורוסים": המשחק הגדול"בינלאומיים המוכרים בשם הכוח המאבקי 

 פוליטית-הן מבחינה כלכלית והן מבחינה גיאו –לסין  תר באזור בעל חשיבות אסטרטגית מיוחדהיום מדוב. ואמריקאיים

 מצאותנהאזור המאוכלס בידי מגוון קבוצות אתניות , מרכז הסחר הסיני עם ארצות מרכז אסיה, עתיר מחצביםאזור  –

 לה ונתיבי התחבורה בני אלפי שניםנאות המדבר ש, אגמיה, יאנג על הריה'ג-סין. מורכבים עם השלטון הסיני ביחסים

ועל מרכז אסיה תהליכים העוברים על סין לגם מקרה בוחן מרתק  מהווהו; ת של סיןוהתיירותי יםהפנינאחת  היא שבה 

 .2.-בפרוס המאה ה

 

את ; הדתי והאתני שלו, את המגוון התרבותי; יאנג יבחן את העבר וההווה של האזור'ג-הסיור הלימודי המוצע לסין

את האתגרים ; את מעלותיה ומגרעותיה של שיטת האוטונומיה האתנית הנהוגה בו; דפוסי מדיניות הפיתוח בו

נבקר במרכזי הציוויליזציה האויגורית העתיקה  .האקולוגיים עימם התמודד האזור בעבר ועימם הוא מתמודד בהווה

של  והן אפשר ללמוד על עברמ" ים המתותער"ב; (6-23.מאות )ושל האימפריה המונגולית וממשיכיה ( 23-8מאות )

במרכזי השלטון הסיניים מן התקופה הקיסרית ; העתיקה "המשי ךדר"המודרניות בהן קמה עתה לתחייה בערים ו, האזור

מהמקומות  –נגיע אל מדבר הטקלאמאקאן ; לון-פאמיר וקון, שאן-נסייר למרגלות הרי טיין; ומן התקופה המודרנית

נתוודע אל תקופות . ל הקרחונים והאגמים שמזינים את המערכת האקולוגית השברירית של האזורוא –הצחיחים בעולם 

. אל יחסי הגומלין בין עמי המרעה לעמי המזרע, אל הציוויליזציה הבודהיסטית והאסלאמית; הפאר והשפל שהאזור חווה

הוא יכלול מפגשים עם אנשי אקדמיה . ייםגאוגרפיים וכלכל, פוליטיים, אתנוגראפיים, הסיור יכלול מרכיבים היסטוריים

להלן נפרט את גולות . סיורים בשווקים ובדרכים ההרריות והמדבריות, ביקורים במוזיאונים ובמוסדות מחקר, יאנג'ג-מסין

 (:וכנית מפורטת תפורסם בהמשךת)הכותרת של הסיורים 

 

Urumchi: capital of the Xinjiang-Uighur Autonomous Region * Heavenly Lake in Tianshan Mountains * 

Old Uighur Summer Capital: Beiting; * Shihezi: capital of Chinese production corps * Yili area and the 

city of Yining (Gujja) * Tianshan Mountains * Kucha: old Buddhist kingdom on the Silk Road (including 

Kizil Buddhist Grottoes) * Kashgar: The Silk Road Junction and the vanguard of Xinjiang Islamization * 

Tashkurgan: The Tajik Fortress * The Black Lake (Karakӧl) in the Pamir Mountains * Khotan: Silk road 

oasis to the south of Taklamakan Desert and a flourishing Muslim center * Turfan: The glory of the 

Uighur Kingdom. 

 

-הסדרי התנועה בסיןשינויים ב, ותבינלאומי ותטיסלשינויים בתוכנית הסיור עשויה להשתנות בהתאם : חשוב לזכור! 

 שינויים של הרגע האחרוןגם ייתכנו . 623.-בלמצב הביטחוני והתחבורתי בהתאם יאנג ו'ג



 

. שעות ביום בממוצע 25-20ובו נשהה בשטח , מדובר בסיור מאוד אינטנסיבי בו כמעט כל יום נחליף את המלון: חשוב ביותר!! 

טמפרטורה  הבדלי ; נסיעות ארוכות באוטובוסים; (מ 5666-מעל ל –ולתקופות קצרות )מ  3666-הסיור כולל מעבר בגובה של מעל ל

הישראלים מורגלים  רובומזון מקומי השונה ממה ש; בבתי מלון בדרגה נמוכה( בחלק מהמקומות)לינה ; בחלק מהמקומות קיצוניים

בפרט בכל הקשור לעליה לגובה רב )ת להיוועץ עם רופא המשפחה באשר לבעיות האפשריות במהלך הסיור /חובת המטייל. לו

 .ת/ההשתתפות בסיור היא על אחריותו הבלעדית של המשתתפ(. יות ועם נסיעות ארוכותולהתמודדות עם טמפרטורות קיצונ
 

 : עלות הסיור

הוא יכלול לפחות שני מפגשים בני יום או חצי ; חובות הקורס יפורטו בנפרד)דולר  346.: קורסלות /ות הרשומים/לתלמידים* 

 . (השתתפות בסיור והגשת רפרט בסיומו; ג"ל תשע"יום במהלך שנה

נימוקים ויפרטו בה בקשה בכתב לשלושת המארגנים להירשם יגישו  ות/ות של האוניברסיטה העברית המעוניינים/סטודנטים

 .בסיור ן/בזכות השתתפותם

 .מידים לתואר שני ושלישי אך פתוח גם לתלמידי בוגר מתקדמים באישור המרציםהקורס מיועד לתל
 

אלה חייבים להגיש בקשה  ות/גם סטודנטים. דולר 946.לות השתתפות ע:  לקורס ות/רשומים ן/ות שאינם/סטודנטים* 

 .למארגנים והשתתפותם כרוכה באישור המארגנים
 

 דולר 3546: מרצים של האוניברסיטה העברית ואורחי קורס אחרים שאינם סטודנטים* 
 

טיסה דרך איסטנבול בשילוב החברה )דולר כולל מיסים  2246 בהטיסה הבינלאומית עלות על הערכת  המחיר דלעיל מבוסס

 .שינוי במחיר הטיסה יגרור שינוי במחיר הטיול(. China Southernהטורקית והחברה 

 

מה שמאפשר עלויות מוזלות במיוחד לסטודנטים , יצויין כי שלושת מדריכי הקורס אינם מקבלים תשלום בעבור הדרכתם*** 

 ***המשתתפים ועלויות נמוכות ליתר 

יוכלו לפנות בבקשה למילגה לצורך הנסיעה לפקולטה למדעי הרוח , ן לרישום לקורס תאושר/ות שבקשתם/סטודנטים **

 .ם זאת המלגות יכסו רק חלק מעלות הסיורע, ולמרכז פריברג ללימודי מזרח אסיה
 

 :העלות כוללת

 4: במקרים בודדים)כוכבים  3-5בדרגה ( חדר זוגי)בתי מלון ; (דרך איסטנבול)י ובחזרה 'טיסה בינלאומית מישראל לאורומצ

כניסות לאתרים ; (אוטובוס תיירותי באיכות טובה)יאנג 'ג-תחבורה בתוך סין; ארוחות בוקר בלבד; (כוכבים או בתי מלון מקומיים

 טיפים לנהגים ומדריכים מקומיים; הדרכה בכל האתרים; כפי שיפורטו בתוכנית המלאה
 

; הוצאות בגין מטען חריג; ביטוח בריאות; טיפים מעבר למפורט לעיל; הוצאות אישיות; ארוחות צהריים וערב: כוללת אינההעלות 

 .כל הוצאה אחרת שלא פורטה בתוכנית הסיור המלאה

 .דולר 066: תוספת לחדר בודד* 

דמי ההרשמה ; א"דולר כ 66.על סך  התשלום יכלול דמי הרשמה בלתי ניתנים להחזר; התשלום יפורטו בהמשךהסדרי * 

 .623.בינואר  24-לא יאוחר מה( אלא אם כן יפורט אחרת, במזומן)ישולמו 
 

אך מועמדים מחוץ , בהרשמה תינתן עדיפות לסטודנטים וסגל של האוניברסיטה העברית. מספר המקומות בסיור מוגבל* 

 .לאוניברסיטה מוזמנים להגיש את מועמדותם

 :הלימודימארגני הסיור 

 

 גדעון שלח' פרופ   יורי פינס' פרופ    מיכל בירן' פרופ

biranm@mscc.huji.ac.il  pinesy@mscc.huji.ac.il msshe@mscc.huji.ac.il 


