
  

                     האוניברסיטת חיפ               
 הפקולטה למדעי הרוח

 החוג ללימודי אסיה

 (2020-2021) שנה"ל תשפ"א       
 

 סמסטר א' –מ"א התמחות בשווקי אסיה
 

 ימים    
 שעות

יום 
 ראשון

 יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני

8:00-
10:00 

    
 

  

10:00-
12:00 

ד"ר –קט גמר פרוי 
 01א125.9013עברון

 

READINGS IN THE 

HISTORIOGRAPHY OF 

ASIA ( 2ד"ר מורן  )שש"ס
 01א125.7113

 ת חיפה**הקורס יועבר באוניברסיט
 **הקורס יועבר בשפה האנגלית

 סין ומאו דזה טונג 
 שש"ס( 4) ד"ר רהב

 01א125.4304 
 
 

 עיני-גב'  טקאקי -א'–*יפנית מ"א 
 01א125.4110ס( שש" 2)
 

 

12:00-
14:00 

 *סמינר מחלקתי 
 01א125.2101

 
 

ד"ר –קט גמר פרוי
 01א125.9013עברון

 

קורס ליבה -המרחב האסיאני 
  ב':

 The State and the Individual 

in  

Modern Asia  

שש"ס(  2"ר קובנר )ד
 01א125.7114

 
 ת חיפה**הקורס יועבר באוניברסיט
 לית**הקורס יועבר בשפה האנג

 סין ומאו דזה טונג 
 שש"ס( 4) ד"ר רהב

 01א125.4304 
 

 גב' וו -*סינית למ"א ב'
 01א125.4350שש"ס(  2)
 

 

14:00-
16:00 

   Religion and Modernity in 

East Asia: Continuity and 

Reinvention  
שש"ס(  2ד"ר קפלן )
 01א125.7115

 ת חיפה**הקורס יועבר באוניברסיט
 בשפה האנגלית**הקורס יועבר 

 שיווק בינלאומי 
 שש"ס(2מר ברוש )
 01א125.4321

  

 



  

16:00-
18:00 

 

 
 Media and Memory in the 

Asian Sphere 
שש"ס(  2ד"ר שבבו )
 01א125.7116

 ת חיפה**הקורס יועבר באוניברסיט
 **הקורס יועבר בשפה האנגלית

  
 ספרות יפנית במאה העשרים: נרטיבים

 בול-ד"ר דליות
 01א125.4109"ס( שש 4) 
 

 

18:00-
20:00 

 –מיומנויות אקדמיות  
 ד"ר מורן

  01א125.4700
 שש"ס( 2)

 ספרות יפנית במאה העשרים: נרטיבים  
 בול-ד"ר דליות

 01א125.4109שש"ס(  4) 

 

 

 
" ופתוחים לכל תלמידי המ"א.   *הקורסים המצוינים בכתום ניתנים במסגרת התכנית "המרחב האסיאני

 

 'סמסטר ב –בשווקי אסיה מ"א התמחות
 

 ימים   
 שעות

 יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

8:00-
10:00 

 לאן-גב' וו חאו -סינית מדוברת   

 01ב125.1372נ"ז(  2)

 

סדנת כתיבה 
 -מתודולוגית

 פרופ' שני
125.4008 (4 

 שש"ס(
 

 ניהול פיננסי 
 ד"ר להט

 שש"ס( 2)
 01ב125.9204

 
 גב' וו -*סינית למ"א ב'

 01ב125.4351שש"ס(  2)
 

 

10:00-
12:00 

 *קורס ליבה המרחב האסיאני  

Gideon Shelach, Contacts, 

Interactions, and transfer of 

Knowledge across the Asian 

Continent (46915) 
**הקורס יועבר באוניברסיטה העברית 

 בירושלים
 **הקורס יועבר בשפה האנגלית

סדנת כתיבה 
 -מתודולוגית

 פרופ' שני
125.4008 (4 

 שש"ס(
 

הצלחה וכישלון של חברות ישראליות 
 ןד"ר קלמנסו –ביפן 

 שש"ס( 2)
 01ב125.4322

 

12:00-
14:00 

*סמינר  
 מחלקתי

 01ב125.2102
 
 
 

 *קורס ליבה המרחב האסיאני

Qinghua Guo, Architecture in 

East Asia: Formation And 

Development (46917) 
**הקורס יועבר באוניברסיטה העברית 

 בירושלים
 **הקורס יועבר בשפה האנגלית

דמוקרטיה 
וכלכלה 

 -פוליטית בהודו
125.4568 
 פרופ' שני

 שש"ס( 4)

 פיתוח כלכלי וחדשנות בסין
 ד"ר עברון

 שש"ס( 4)
 01ב125.4319

 
 

 עיני-גב' טאקאקי -*יפנית למ"א ב'
 01ב125.4111שש"ס(  2)

 



  

01 
 

14:00-
16:00 

 *קורס ליבה המרחב האסיאני  

Jesse Drian, Centers and 

Peripheries in Japanese 

Religious Culture 
**הקורס יועבר באוניברסיטה העברית 

 בירושלים
 **הקורס יועבר בשפה האנגלית

דמוקרטיה 
וכלכלה 

 -פוליטית בהודו
125.4568 
 פרופ' שני

 שש"ס( 4)

 כלי וחדשנות בסיןפיתוח כל
 ד"ר עברון

 שש"ס( 4)
 01ב125.4319

 
 

 משפט מסחרי 
 ד"ר בן חיים

 שש"ס( 2)
 01ב125.9205

 

16:00-
18:00 

יפנית הלכה *   
למעשה: 
מיומנויות 
גב'  -מתקדמות

 ניעי-טאקאקי
שש"ס(  2)

 01ב125.3709
 

 אתניות, זהות ולאומיות בסין
 ד"ר ברנוביץ

 01א125.4302שש"ס(    4)
 
 
 
 

 

18:00-
20:00 

 –מיומנויות אקדמיות   
 ד"ר מורן

 שש"ס( 2) 01ב125.4700

 אתניות, זהות ולאומיות בסין 
 ד"ר ברנוביץ

 01א125.4302שש"ס(    4)
 
 
 
 

 

 
" ופתוחים לכל תלמידי המ"א. *הקורסים המצוינים בכתום ניתני  ם במסגרת התכנית "המרחב האסיאני

 


