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  מבוא                            

  
בחמישים השנים האחרונות חלה צמיחה משמעותית בלימודי מזרח אסיה בכלל ובלימודי 

המורים והמתעניינים בקרב הקהל שוחר דעת , מספר התלמידים. סין ויפן בפרט בישראל
ים פוקדים מדי שנה את סין ויפן על מנת אלפי ישראל. בישראל גדל באופן מרשים

, התרבות, להתרשם מתרבותן של מדינות אלה ולהעמיק את ידיעתם והבנתם בהיסטוריה
  . הדת והחברה בארצות אלה

הרי שבתחילת המאה העשרים , אם בעבר לימודי אסיה היו בחזקת לימודים אזוטריים
בישראל . סיטאות רבות בעולםהם הפכו לחלק אינטגרלי מתכנית לימודים באוניבר, ואחת

קיימים חוגים ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים שהייתה החלוץ בשדה 
לאחר מכן הוקמו חוגים דומים באוניברסיטאות תל אביב וחיפה ויש כוונה לפתוח . זה

  .לימודי אסיה גם במכללות הרבות הפועלות בישראל
גדל גם מספר הספרים והמאמרים , ם והתלמידיםכתוצאה מהגידול המרשים במספר המורי

עדיין יש צורך לעיין , בניגוד למדעים אחרים, אם כי. העוסקים בלימודי יפן בלשון העברית
הרי שקיים היום מאגר נכבד , בספרים בלשונות זרות על מנת להעמיק את הידע על יפן

ן את הגידול המרשים כמו כן יש לציי. ומרשים של חומר בעברית וברמה גבוהה בנושא זה
הפכו  אףכמה מהרומנים  . השירים והמחזות שתורגמו מיפנית לעברית, של מספר הספרים
גם בנושא זה גדל . יש גם עניין גדל בלימודי דתות ובעיקר בבודהיזם .לרבי מכר בישראל
  .מספר הפרסומים

, 1973 בפעם האחרונה שפורסמה ביבליוגרפיה על חומר בעברית בנושא אסיה היה בשנת
ר אברהם אלטמן מהאוניברסיטה העברית ובסיוע המועצה לידידות "פרי עבודתו של ד

לאור הביקוש הגדל והולך . עמי אסיה בחסות ההסתדרות הציונית העולמית-ישראל
תוף עם מרכז פרייברג ייפן בש-ות ישראלדהחליטה אגודת הידי, עבריתבשפה ה מקורותל

לרכז את החומר הקיים בעברית ולהוציאו  ,בריתללימודי מזרח אסיה באוניברסיטה הע
החומר נועד . בצורת חוברת שתאפשר לקורא הישראלי לדעת מה קיים בלשון העברית

   . לתלמידי תיכון ובעיקר לסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות
המלקט מבקש מכל אלה שיכולים לתרום ערכים נוספים , הואיל וזוהי מהדורה ראשונית

  .ל מנת שהמהדורות הבאות תהיינה מעודכנותע, לעשות זאת
  

  מירון מדזיני
  החוג ללימודי מזרח אסיה

  האוניברסיטה העברית בירושלים
  

המלקט מודה לכל אלה . 2010המהדורה השנייה של ביבליוגרפיה זו מעודכנת לאפריל 
  .חדשיםישנים שלא נכללו במהדורה הראשונה ולפרסומים שהסבו תשומת ליבו לפרסומים 
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