תכנית הלימודים תשע"ד
שנה

שנה א

סמסטר א

סמסטר ב

קורסי חובה עיוני

קורסי חובה שפה

קורסי בחירה עיוני

מבוא לציויליזציה ההודית
)מורן  4נ"ז(

הינדי א'
)צ'רניאק  4נ"ז (

דתות עולם :הינדואיזם ויהדות ומה קוריאנית א'
)קו  4נ"ז(
שביניהם )תאודור וחיות  2נ"ז(

מבוא לציויליזציה הסינית
)עברון  4נ"ז(

יפנית א'
)טקאקי-עיני  4נ"ז (

אוריינות אקדמית
)רונן  1נ"ז(

סינית א'
)אדמון ,ויינשטיין-ארבל
 4נ"ז(

מבוא לציויליזציה היפנית
)קובנר  4נ"ז(

הינדי ב' – חד חוגי
)צ'רניאק  4נ"ז (
יפנית ב'  -חד חוגי
)טקאקי-עיני  4נ"ז (
סינית ב' – חד חוגי
)אדמון ,ויינשטיין-ארבל  4נ"ז(

קרישנה שותה קוקה קולה :הודו
בראי הפרסומות
)טבת-דיין  2נ"ז(

קוריאה :תרבות והיסטוריה בראי
הקולנוע
)פודולר  4נ"ז(
אקולוגיה וכלכלה קולוניאלית
בהודו
)מורן  2שש"ס(

קורסי בחירה שפה

הינדי לעסקים א'
)מר צ'רניאק  2נ"ז(

קוריאנית ב'
)קו  4נ"ז(
הינדי ב' – דו חוגי
)צ'רניאק  4נ"ז(
יפנית ב'  -דו חוגי
)טקאקי-עיני  4נ"ז (
סינית ב' – דו חוגי
)אדמון ,ויינשטיין-ארבל  4נ"ז(
הינדי לעסקים ב'
)מר צ'רניאק  2נ"ז(

שנה ב
סמסטר א

מבוא ליפן המודרנית
)קובנר  4נ"ז(

הינדי ג' – חד חוגי
)צ'רניאק  2נ"ז (

מבוא לקוריאה המודרנית
)פודולר  4נ"ז(

יפנית ג'  -חד חוגי
)שניידר  4נ"ז (
סינית ג' – חד חוגי
)אדמון  4נ"ז(

"לבנות את הכפרים" :סוגיות הינדי ג' – דו חוגי
פוליטיות,חברתיות ,וכלכליות בסין )צ'רניאק  2נ"ז (
הכפרית
הינדי לעסקים א'
)רוזנברג  2נ"ז(
)מר צ'רניאק  2נ"ז(
עיונים בספרות קלאסית של
ההינדואיזם
)תאודור  2נ"ז(

יפנית ג'  -דו חוגי
)שניידר  4נ"ז (

סינית ג' – דו חוגי
בין פלדה לגאנגאם סטייל :סיפורה )אדמון  4נ"ז(
של התעשייה הקוריאנית
)פודולר  2נ"ז(
יפנית מדוברת א'
)טקאקי-עיני  2נ"ז (
קוריאנית א'
)קו  4נ"ז(

הינדי ד' – דו חוגי
)צ'רניאק  2נ"ז(

סמסטר
ב

מבוא להודו המודרנית
)שני  4נ"ז(

הינדי ד' – חד חוגי
)צ'רניאק  2נ"ז(

חברה ותרבות ביפן העכשווית
)דליות-בול  4נ"ז(

מבוא לסין בת-זמננו
)ברנוביץ'  4נ"ז(

יפנית ד'  -חד חוגי
)שניידר  4נ"ז(

מרחב וקדושה בדרום אסיה
)מורן  2נ"ז(

פרו"סים

סינית ד' – חד חוגי
)אדמון  4נ"ז(

יפנית מדוברת ב'
)טקאקי-עיני  2נ"ז (

זיכרון חברתי בדרום אסיה
)מורן  6נ"ז(

קוריאנית ב'
)קו  4נ"ז(

תנועות והתקוממויות בסין
המודרנית
)רהב  6נ"ז(

שנה ג

סמינרים

סמסטר א

כלכלה ועסקים בהודו
)שניר  2נ"ז(

הינדי למתקדמים א'
)צ'רניאק  2נ"ז(

המיתוס של הסמוראי
)דליות-בול  2נ"ז(

הינדי לעסקים א'
)מר צ'רניאק  2נ"ז(

מסורות היוגה והמדיטציה
בהינדואיזם
)תיאודור  6נ"ז(

סמסטר ב

יפנית ד'  -דו חוגי
)שניידר  4נ"ז(
סינית ד' – דו חוגי
)אדמון  4נ"ז(

תרבות פוליטית ביפן
)פודולר  6נ"ז(

תרבות ופוליטיקה בסין
המודרנית
)ברנוביץ'  6נ"ז(

הינדי לעסקים ב'
)מר צ'רניאק  2נ"ז(

יפנית למתקדמים א'
)שניידר  4נ"ז(

תרבות יפנית פופולארית בת
זמננו
)דליות-בול  6נ"ז(

סינית למתקדמים א'
)ויינשטיין  4נ"ז(

האסלאם בהודו
)ויסמן  6נ"ז(

קוריאנית א'
)קו  4נ"ז(

תמורות חברתיות ומעמדות
בסין המודרנית
)רהב  6נ"ז(

כלכלה ועסקים ביפן המודרנית
)קובנר וכהן  4נ"ז(

הינדי למתקדמים ב'
)צ'רניאק  2נ"ז(

יפן כמרכז גלובליזציה
)דליות-בול  4נ"ז(

הינדי לעסקים א'
)מר צ'רניאק  2נ"ז(

הלכה ומעשה בשוק הסיני
)עברון  4נ"ז(

יפנית למתקדמים ב'
)שניידר  4נ"ז(
סינית למתקדמים ב'
)ויינשטיין  4נ"ז(
קוריאנית ב'
)קו  4נ"ז(

סמסטר קיץ
אוניברסיטאי

מדיניות החוץ והביטחון של
שתי הקוריאות
)לבקוביץ סמינר  6נ"ז(
חברה ומדינה בהודו
)שני פרו"ס  6נ"ז(

ב"א עסקים באסיה
שנה

קורסי חובה עיוני

קורסי חובה שפה

שנה א

מבוא לציויליזציה
ההודית
)מורן  4נ"ז(

הינדי א'
)צ'רניאק  4נ"ז (

סמסטר א

מבוא לציויליזציה
הסינית
)עברון  4נ"ז(
אוריינות אקדמית
)רונן  1נ"ז(

סמסטר ב

מבוא לציויליזציה
היפנית
)קובנר  4נ"ז(

קורס ייעודי – שווקי מקבץ ניהול קורסי בחירה עיוני
אסיה
דתות עולם :הינדואיזם
ויהדות ומה שביניהן
)תאודור וחיות  2נ"ז(

יפנית א'
)טקאקי-עיני  4נ"ז(

קרישנה שותה קוקה קולה:
הודו בראי הפרסומות
)טבת-דיין  2נ"ז(

סינית א'
)אדמון ,ויינשטיין-
ארבל  4נ"ז(

קוריאה :תרבות והיסטוריה
בראי הקולנוע
)פודולר  4נ"ז(

הינדי ב'
)צ'רניאק  4נ"ז (
יפנית ב'
)טקאקי-עיני  4נ"ז(

קורסי בחירה שפה
קוריאנית א'
)קו  4נ"ז(
הינדי לעסקים א'
)מר צ'רניאק  2נ"ז(

קוריאנית ב'
)קו  4נ"ז(
הינדי לעסקים ב'
)מר צ'רניאק  2נ"ז(

סינית ב'
)אדמון ,ויינשטיין-
ארבל  4נ"ז(

שנה ב
סמסטר א

מבוא ליפן המודרנית
)קובנר  4נ"ז(

הינדי ג'
)צ'רניאק  2נ"ז (

מבוא לקוריאה
המודרנית
)פודולר  4נ"ז(

יפנית ג'
)שניידר  4נ"ז(
סינית ג'
)אדמון  4נ"ז(

כלכלה ועסקים בהודו
)שניר  2נ"ז(

בין פלדה לגאנגאם
סטייל :סיפורה של
התעשייה הקוריאנית
)פודולר  2נ"ז(

"לבנות את הכפרים" :יפנית מדוברת א'
סוגיות פוליטיות,חברתיות) ,טקאקי-עיני  2נ"ז (
וכלכליות בסין הכפרית
קוריאנית א'
)רוזנברג  2נ"ז(
)קו  4נ"ז(
עיונים בספרות קלאסית של
ההינדואיזם
הינדי לעסקים א'
)תאודור  2נ"ז(
)מר צ'רניאק  2נ"ז(
קרישה שותה קוקה קולה:
הודו בראי הפרסומות
)טבת-דיין  2נ"ז(

סמסטר ב

מבוא להודו המודרנית
)שני  4נ"ז(

הינדי ד' – חד חוגי
)צ'רניאק  2נ"ז(

מבוא לסין בת-זמננו
)ברנוביץ'  4נ"ז(

יפנית ד'  -חד חוגי
)שניידר  4נ"ז(

הלכה ומעשה בשוק
הסיני
)עברון  4נ"ז(

יפן כמרכז גלובליזציה
)דליות-בול  4נ"ז(

יפנית מדוברת ב'
)טקאקי-עיני  2נ"ז (

פרו"סים

סינית ד' – חד חוגי
)אדמון  4נ"ז(

תרבות פוליטית ביפן
)פודולר 6נ"ז(

כלכלה ועסקים ביפן
המודרנית
)קובנר וכהן  4נ"ז(

חברה ותרבות ביפן
העכשווית
)דליות-בול  4נ"ז(

קוריאנית ב'
)קו  4נ"ז(

הינדי לעסקים ב'
מרחב וקדושה בדרום אסיה )מר צ'רניאק  2נ"ז(
)מורן  2נ"ז(

זיכרון חברתי בדרום
אסיה
)מורן  6נ"ז(
תנועות והתקוממויות
בסין המודרנית
)רהב  6נ"ז(

שנה ג

סמינרים

סמסטר א

תרבות ופוליטיקה בסין
המודרנית
)ברנוביץ'  6נ"ז(
מסורות היוגה
והמדיטציה בהינדואיזם
)תיאודור  6נ"ז(
תרבות יפנית
פופולארית בת זמננו
)דליות-בול  6נ"ז(

המיתוס של הסמוראי
)דליות-בול  2נ"ז(

הינדי למתקדמים א'
)צ'רניאק  2נ"ז(
הינדי לעסקים א'
)מר צ'רניאק  2נ"ז(
יפנית למתקדמים א'
)שניידר  4נ"ז(
סינית למתקדמים א'
)ויינשטיין  4נ"ז(
קוריאנית א'
)קו  4נ"ז(

האסלאם בהודו
)ויסמן  6נ"ז(

סמסטר ב סמינר
תמורות חברתיות
ומעמדות בסין
המודרנית
)רהב  6נ"ז(

פרוייקט גמר עסקים
באסיה
)עברון  6נ"ז(

הינדי למתקדמים ב'
)צ'רניאק  2נ"ז(
הינדי לעסקים ב'
)מר צ'רניאק  2נ"ז(

יפנית למתקדמים ב'
)שניידר  4נ"ז(
סינית למתקדמים ב'
)ויינשטיין  4נ"ז(
קוריאנית ב'
)קו  4נ"ז(

סמסטר קיץ
אוניברסיטאי

מדיניות החוץ והביטחון של שתי
הקוריאות
)לבקוביץ סמינר  6נ"ז(
חברה ומדינה בהודו
)שני  6פרו"ס(

תכנית המ"א
סמסטר

קורס עיוני חובה

קורסים עיוניים

קורסי שפה

סמינרים מתכנית ב"א שניתן
ללמוד באישור יועץ המ"א

סמסטר א

סדנת כתיבה מתודולוגית
)דליות-בול  2שש"ס(

מדיה ופוליטיקה בסין מאז
1949
)ברנוביץ'  4שש"ס(

סינית למ"א א'
)גב' וו  2שש"ס(

תרבות ופוליטיקה בסין המודרנית
)ברנוביץ'  6נ"ז(

יפנית למ"א א'
)גב' טאקאקי-עיני 2
שש"ס(

מסורות היוגה והמדיטציה
בהינדואיזם )תיאודור  6נ"ז(

סוגיות מרכזיות בקוריאה
בת זמננו
)פודולר  2שש"ס(
אדם וחברה ביפן
)קובנר  4שש"ס(

הינדי למ"א א'
)מר צ'רניאק  2שש"ס(

תרבות יפנית פופולארית בת זמננו
)דליות-בול  6נ"ז(
האסלאם בהודו
)ויסמן  6נ"ז(

צבא וביטחון בסין
)עברון  4שש"ס(

סמסטר ב

סביבה ,חברה ופוליטיקה
בסין המודרנית
)ברנוביץ'  4שש"ס(
בניין מדינה ,בחירות
ואזרחות דמוקרטית בהודו
)שני  4שש"ס(
ברהמן ודאו – עיון
השוואתי בפילוסופיה ,דת
ותרבות הודו וסין
ישי+תאודור  2שש"ס

סינית למ"א ב'
)גב' וו  2שש"ס(

תמורות חברתיות ומעמדות בסין
המודרנית
)רהב  4שש"ס(

יפנית למ"א ב'
)גב' טאקאקי-עיני 2
שש"ס(
הינדי למ"א ב'
)מר צ'רניאק  2שש"ס(

מדע וטכנולוגיה בסין
)עברון  2שש"ס(

סמסטר קיץ

קורס בחירה נוסף
)?  4שש"ס(
*מותנה באישור תקציבי

מדיניות החוץ והביטחון של שתי
הקוריאות
)לבקוביץ  4שש"ס(
חברה ומדינה בהודו
)שני  4שש"ס(

