
  

 

 

                     האוניברסיטת חיפ               
 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג ללימודי אסיה

 (2020-2021) שנה"ל תשפ"א       
 סמסטר א' – שנה ג'

 ימים    
 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

 מבוא לסין המודרנית  8:00-10:00
 רהבד"ר - 
 01א 125.1304נ"ז(  4שש"ס,  4)
 
 

 גב' שניידר  -–* יפנית ג' 
 01א125.1152נ"ז(  4שש"ס  4)
 

קוריאה: תרבות *
-והיסטוריה בראי הקולנוע

 ד"ר פודולר
נ"ז(  2שש"ס  2)

 01א125.1606

 -סין המודרנית* 
 ד"ר רהב

 01א125.1304נ"ז(  4שש"ס,  4)
 
 

 גב' שניידר  -–* יפנית ג' 
 01א125.1152נ"ז(  4שש"ס  4)
 
 
 

תרבות ופוליטיקה בסין המודרנית 
 )סמינר( ד"ר ברנוביץ'  -)סמינר(

 01א125.3302נ"ז(  6שש"ס  4)
 
 

 -משפחה וחברה בסין המודרנית  10:00-12:00
 ד"ר ברנוביץ'

 01א125.1305נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 גב' וינשטיין ארבל–' * סינית א
 01א125.1350נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 יתתולדות קוריאה המודרנ
 ד"ר פודולר-
 01א 125.1605נ"ז(  4שש"ס,  4)
 

גב'  -*יפנית למתקדמים א
 שניידר

נ"ז(   4שש"ס,  4)
 01א125.1157

 

 גב' אדמון -*סינית א'
 02א125.1350נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 גב' וינשטיין ארבל–' * סינית א
 01א125.1350נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 גב' שניידר -*יפנית למתקדמים א
(  נ"ז 4שש"ס,  4)

 01א125.1157



  

*סינית למתקדמים  12:00-14:00
 גב' אדמון -א'
נ"ז(  4שש"ס  4)

 01א125.1357
 
 
 
 

 תולדות קוריאה המודרנית 01א125.2101 *סמינר מחלקתי
 ד"ר פודולר-
נ"ז(  4שש"ס,  4)

 01א 125.1605
 
 

  -א' מתקדמים*הינדי ל
 מר צ'רניאק

נ"ז(  2שש"ס  2)
 01א125.1560

 גב' אדמון -א'*סינית למתקדמים 
 01א125.1357נ"ז(  4שש"ס  4)
 

-גב' עיני–יפנית מדוברת א' 
 טאקאקי

 נ"ז( 2שש"ס,  2)
 01א125.1170

 
 

 מר צ'רניאק -*הינדי א'
 01א125.1550נ"ז(  4שש"ס  4)

14:00-
16:00 

 גב' אדמון -*סינית א'
נ"ז(  4שש"ס  4)

 02א125.1350

  -אנימציה יפנית  )סמינר(
 בול-ד"ר דליות

 01א125.3112נ"ז(  6שש"ס  4)
 
 

תרבות ופוליטיקה בסין המודרנית 
 )סמינר( ד"ר ברנוביץ'  -)סמינר(

 01א125.3302נ"ז(  6שש"ס  4)
 

 ד"ר מורן-*דת וחברה בדרום אסיה
 01א125.1515נ"ז(  4שש"ס , 4)
 

  
 

 גב' וינשטיין ארבל–* סינית ג' 
 01א125.1352נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 גב' קו -*קוריאנית א'
 01א125.1650נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 מר צ'רניאק -'*הינדי ג
 01א125.1552נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 -משפחה וחברה בסין המודרנית
 ד"ר ברנוביץ'

 01א125.1305נ"ז(  4שש"ס  4)
 

16:00-
18:00 

 גב' קו -*קוריאנית א'
נ"ז(  4שש"ס  4)

 01א125.1650
 

  -אנימציה יפנית  )סמינר(
 בול-ד"ר דליות

 01א125.3112נ"ז(  6שש"ס  4)
 
 

 ד"ר מורן-*דת וחברה בדרום אסיה
 01א125.1515נ"ז(  4שש"ס , 4)
 
 
 

 מר צ'רניאק -*הינדי א'
נ"ז(  4שש"ס  4)

 01א125.1550

  
 
 

18:00-
20:00 

 מר צ'רניאק -'*הינדי ג  
נ"ז(  4שש"ס  4)

 01א125.1552

  

 

 ' תשפ"א:סמסטר א -  קורסים מתוקשבים

  :פרופ' ארנית שני –נ"ז 4 (01ב565125.1)  וחברה בהודו פוליטיקהשם הקורס 



  

 
 סמסטר ב' – שנה ג'

 
 ימים   

 שעות
 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

8:00-
10:00 

 -מבוא לציוויליזציה הסינית 
 ד"ר רהב

 01ב125.1312נ"ז(  4שש"ס,  4)
 
 

 גב' שניידר  -*יפנית ד'
 01ב125.1153נ"ז(  4שש"ס  4)

 לאן-גב' וו חאו -סינית מדוברת 

 01ב125.1372נ"ז(  2)

 

 סדנת כתיבה מתודולוגית
 ארנית שני פרופ'

 נ"ז( 4)
 01א125.4008 

 

 -מבוא לציוויליזציה הסינית
 ד"ר רהב

 01ב125.1312נ"ז(  4שש"ס,  4)
 
 
 
 
 

10:00-
12:00 

 גב' אדמון -*סינית ב'
 נ"ז( 4שש"ס  4)

 02ב125.1351

תנועות חברתיות והתקוממויות 
 פרו"ס() עממיות בסין

 ד"ר רהב
 01ב125.2300נ"ז(  6שש"ס,  6)
 
 

 גב' וינשטיין ארבל–' * סינית ב
 01ב125.1153נ"ז(  4שש"ס  4)
 
 
 

 גב' שניידר -*יפנית למתקדמים ב'
 01ב125.1158נ"ז(  4שש"ס  4)

 מבוא לציוויליזציה הודית
 נ"ז, ד"ר מורן  4

 01ב125.1503
 

 סדנת כתיבה מתודולוגית
 ארנית שני פרופ'

 נ"ז( 4)
 01א125.4008 
 

סוגיות מרכזיות ביפן 
  -()פרו"ס העכשווית

 פרופ' קובנר
נ"ז(  6שש"ס,  6)

 01ב125.3115
 

 גב' אדמון -*סינית ב'
 נ"ז( 4שש"ס  4)

 02ב125.1351
 
 

תנועות חברתיות והתקוממויות 
 )פרו"ס( עממיות בסין

 ד"ר רהב
 01ב125.2300נ"ז(  6שש"ס,  6)
 
 

 גב' שניידר -*יפנית למתקדמים ב'
 01ב125.1158נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 גב' וינשטיין ארבל–' * סינית ב
 01ב125.1151נ"ז(  4שש"ס  4)
 
 

 מר צ'רניאק -'*הינדי ד
 01ב125.1553נ"ז(  4שש"ס  4)

 

12:00-
14:00 

  -*סינית למתקדמים ב'
 גב' אדמון

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01ב125.1358

 
 
 

 01ב125.2101 *סמינר מחלקתי
 
 
 

 לציוויליזציה הודיתמבוא 
 נ"ז, ד"ר מורן  4

 01ב125.1503
 

 מר צ'רניאק -'*הינדי ד
נ"ז(  4שש"ס  4)

 01ב125.1553

 

  -*סינית למתקדמים ב'
 גב' אדמון

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01ב125.1358

 
 

דמוקרטיה וכלכלה פוליטית 
 בהודו

 גב' וו  -*סינית לעסקים
 נ"ז( 2שש"ס  2)

 01ב125.3334
 
 

 גב' וינשטיין ארבל -*סינית ד'
 01ב25.1353נ"ז(  4שש"ס  4)
 



  

 ד"ר ארנית שני
 נ"ז( 4)
 01ב125.4568 
 

סוגיות מרכזיות ביפן 
  -(רו"ספהעכשווית )
 פרופ' קובנר

נ"ז(  6שש"ס,  6)
 01ב125.3115

 

14:00-
16:00 

פרופ'  -*תולדות יפן המודרנית 
 קובנר

 01ב125.1105נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 ארבל גב' וינשטיין -*סינית ד'
 01ב25.1351נ"ז(  4שש"ס  4)
 
 

)פרו"ס(  פולחן וקורבן בדתות הודו
 שנה ב', ד"ר מורן

 01ב125.1564נ"ז  6
 

 גב' וינשטין ארבל -*סינית ד'
 01ב25.1353נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 -סין בת זמננו
 ד"ר ברנוביץ'

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01ב125.1307

 

דמוקרטיה וכלכלה פוליטית 
 בהודו

 ד"ר ארנית שני
 נ"ז( 4)
 01ב125.4568 
 
 
 
 

 
 

מר  -*סנסקריט שפת האלים
 צ'רניאק

 01ב125.1566נ"ז( 4שש"ס  4)
 

16:00-
18:00 

 גב' קו -'*קוריאנית ב
נ"ז(  4שש"ס  4)

 01ב125.1651

פרופ'  -*תולדות יפן המודרנית
 קובנר

 01ב125.1105נ"ז(  4שש"ס  4)
 
 

)פרו"ס(  פולחן וקורבן בדתות הודו
 ןשנה ב', ד"ר מור

 01ב125.1564נ"ז  4
 

 -סין בת זמננו
 ד"ר ברנוביץ'

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01ב125.1307

 
 

יפנית הלכה למעשה: *
גב'  -מיומנויות מתקדמות

 עיני-טאקאקי
 01ב125.3709שש"ס(  2)
 

 

18:00-
20:00 

     

 

 סמסטר ב' תשפ"א: -  קורסים מתוקשבים

  :פרופ' ארנית שני –נ"ז 4 (01ב075125.1) להודו המודרנית תולדותשם הקורס 



  

  :מיקי בול דליותד"ר  –נ"ז 4 (01ב135125.1) חברה ותרבות ביפן המודרניתשם הקורס 
 


