טיוטת תכנית הלימודים תשע"ו
שנה

שנה א
סמסטר א

קורסי בחירה עיוני

קורסי בחירה שפה

קורסי חובה עיוני

קורסי חובה שפה

מבוא לציויליזציה ההודית הינדי א'
(צ'רניאק  4נ"ז )
(מורן  4נ"ז)

דת וחברה בדרום אסיה
(מורן  4נ"ז)

קוריאנית א'
(קו  4נ"ז)

מבוא לציויליזציה הסינית יפנית א'
(טקאקי-עיני  4נ"ז )
(עברון  4נ"ז)

יהדות והינדואיזם במבט השוואתי
(תיאודור וחיות  2נ"ז)

הינדי לעסקים א'
(מר צ'רניאק  2נ"ז)

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

סמסטר ב

מדיניות החוץ של סין (עברון  2נ"ז)

הינדי ב' – חד חוגי
(צ'רניאק  4נ"ז )
מבוא לציויליזציה היפנית
(קובנר  4נ"ז(

הינדי ב' – דו חוגי
(צ'רניאק  4נ"ז)

יפנית ב'  -חד חוגי
(טקאקי-עיני  4נ"ז )

יפנית ב'  -דו חוגי
(טקאקי-עיני  4נ"ז )

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

סינית ב' – דו חוגי
(אדמון ,ויינשטיין-ארבל  4נ"ז)
הגייה בסינית (לתלמידי סינית ב') (וו 2
נ"ז)
הינדי לעסקים ב'
(מר צ'רניאק  2נ"ז)
קוריאנית ב'
(קו  4נ"ז)

שנה ב
סמסטר א

מבוא ליפן המודרנית
(קובנר  4נ"ז)

הינדי ג' – חד חוגי
(צ'רניאק  4נ"ז )

דת וחברה בדרום אסיה
(מורן  4נ"ז)

הינדי ג' – דו חוגי
(צ'רניאק  4נ"ז )

סין המודרנית
(רהב  4נ"ז)

יפנית ג'  -חד חוגי
(שניידר  4נ"ז )

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

הינדי לעסקים א'
(מר צ'רניאק  2נ"ז)

סינית ג' – חד חוגי
(אדמון  4נ"ז)

יהדות והינדואיזם במבט השוואתי
(תיאודור וחיות  2נ"ז)

יפנית ג'  -דו חוגי
(שניידר  4נ"ז )

מדיניות החוץ של סין (עברון  2נ"ז) סינית ג' – דו חוגי
(אדמון  4נ"ז)
סין המודרנית
יפנית מדוברת א'
(רהב  4נ"ז)
(טקאקי-עיני  2נ"ז )
קוריאנית א'
(קו  4נ"ז)

סמסטר
ב

מבוא לסין בת-זמננו
(ברנוביץ'  4נ"ז)

הינדי ד' – חד חוגי
(צ'רניאק  4נ"ז)

מבוא להודו המודרנית
(שני  4נ"ז)

יפנית ד'  -חד חוגי
(שניידר  4נ"ז)

הינדי לעסקים ב'
(מר צ'רניאק  2נ"ז)

סינית ד' – חד חוגי
(אדמון  4נ"ז)

יפנית ד'  -דו חוגי
(שניידר  4נ"ז)

פרו"סים

המיתוס של הסמוראי
)דליות-בול  2נ"ז)

הינדי ד' – דו חוגי
(צ'רניאק  4נ"ז)

סינית ד' – דו חוגי
(אדמון  4נ"ז)

אנימציה יפנית :מיאזקי
היאו
(דליות-בול  6נ"ז)

יפנית מדוברת ב'
(טקאקי-עיני  2נ"ז )

לרכב על הפיל :שינויים
חברתיים ופוליטיים בהודו
העכשווית (שני  6נ"ז)

קוריאנית ב'
(קו  4נ"ז)

תנועות חברתיות
והתקוממויות עממיות
בסין המודרנית
(רהב  6נ"ז)
מבט השוואתי בין סוגיות
פילוסופיות בסין ובהודו
(תאודור  6נ"ז)

שנה ג

סמינרים

סמסטר א

איכרים ובנקאים :תמורות
חברתיות ומעמדות בסין
המודרנית
(רהב  6נ"ז)
מסורות היוגה והמדיטציה
בהודו העתיקה
(תיאודור  6נ"ז)

דת וחברה בדרום אסיה
(מורן  4נ"ז)
חברה ותרבות ביפן המודרנית
(דליות-בול  4נ"ז)
יהדות והינדואיזם במבט השוואתי
(תיאודור וחיות  2נ"ז)
מדיניות החוץ של סין(עברון  2נ"ז)

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

סמסטר ב

יפן אחרי פוקושימה
(עברי  6נ"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)

המיתוס של הסמוראי
)דליות-בול  2נ"ז)

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

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)

סמסטר ב

מבוא לציויליזציה
היפנית
)קובנר  4נ"ז)

קורס ייעודי –
עסקים באסיה

מקבץ ניהול קורסי בחירה עיוני

דת וחברה בדרום-אסיה
(מורן  4נ"ז)

יפנית א'
(טקאקי-עיני  4נ"ז)

יהדות והינדואיזם במבט
השוואתי
(תיאודור וחיות  2נ"ז)

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

קורסי בחירה שפה

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

מדיניות החוץ של סין
(עברון  2נ"ז)

הינדי לעסקים ב'
(מר צ'רניאק  2נ"ז)

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

קוריאנית ב'
(קו  4נ"ז)

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

שנה ב
סמסטר א

מבוא ליפן המודרנית
)קובנר  4נ"ז)

הינדי ג'
(צ'רניאק  4נ"ז )

סין המודרנית
(רהב  4נ"ז)

יפנית ג'
(שניידר  4נ"ז)

כלכלה ועסקים בהודו
(שניר  2נ"ז)

סינית ג'
(אדמון  4נ"ז)

דת וחברה בדרום אסיה
(מורן  4נ"ז)

הינדי לעסקים א'
(מר צ'רניאק  2נ"ז)

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

יפנית מדוברת א'
(טקאקי-עיני  2נ"ז )

מדיניות החוץ של סין
(עברון  2נ"ז)

קוריאנית א'
(קו  4נ"ז)

יהדות והינדואיזם במבט
השוואתי
(תיאודור וחיות  2נ"ז)
סין המודרנית
(רהב  4נ"ז)

סמסטר ב

מבוא לסין בת-זמננו
(ברנוביץ'  4נ"ז)

הינדי ד' – חד חוגי
(צ'רניאק  4נ"ז)

פרו"סים

יפנית ד'  -חד חוגי
(שניידר  4נ"ז)

הינדי לעסקים ב'
(מר צ'רניאק  2נ"ז)

הלכה ומעשה בשוק
הסיני
(עברון  4נ"ז)
המיתוס של הסמוראי
)דליות-בול  2נ"ז)
כלכלה ועסקים ביפן

יפנית מדוברת ב'
(טקאקי-עיני  2נ"ז )

אנימציה יפנית :מיאזקי
היאו
(דליות-בול  6נ"ז)

סינית ד' – חד חוגי
(אדמון  4נ"ז)

קוריאנית ב'
(קו  4נ"ז)

המודרנית
(קובנר וכהן  4נ"ז)
כלכלה ועסקים בהודו
(שניר  2נ"ז)

לרכב על הפיל :שינויים
חברתיים ופוליטיים
בהודו העכשווית (שני 6
נ"ז)
מבט השוואתי בין
סוגיות פילוסופיות בסין
ובהודו (תאודור  6נ"ז)
תנועות חברתיות
והתקוממויות עממיות
בסין המודרנית
(רהב  6נ"ז)

שנה ג

סמינרים

סמסטר א

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

פרויקט גמר עסקים
באסיה
(עברון  6נ"ז)

דת וחברה בדרום אסיה
(מורן  4נ"ז)

הינדי למתקדמים א'
(צ'רניאק  2נ"ז)

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

הינדי לעסקים א'
(מר צ'רניאק  2נ"ז)

מדיניות החוץ של סין
(עברון  2נ"ז)

מסורות היוגה
והמדיטציה בהודו
העתיקה
(תיאודור  6נ"ז)

יהדות והינדואיזם במבט
השוואתי
(תיאודור וחיות  2נ"ז)

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

סמסטר ב

יפן אחרי פוקושימה
(עברי  6נ"ז)

שנה

קורסי חובה עיוני

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

הינדי למתקדמים ב'
(צ'רניאק  2נ"ז)
המיתוס של הסמוראי
)דליות-בול  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

קורסי חובה שפה

קורס ייעודי –
עסקים באסיה

מקבץ ניהול קורסי בחירה עיוני

קורסי בחירה שפה

תכנית המ"א
*ניתן ללמוד סמינרים מתכנית הב"א באישור יועץ המ"א
סמסטר

קורס עיוני חובה

קורסים עיוניים

קורסי שפה

סמסטר א

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

סביבה פוליטיקה וחברה בסין
)ברנוביץ'  4שש"ס)

סינית למ"א א'
(גב' וו  2שש"ס)

נשים ,צריכה וזהות ביפן (גרינשפון 2
שש"ס)

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

קורס מבואי המרחב האסיאני [המרחב
האסיאני ,ילמד באוניברסיטה העברית]
( 4שש"ס)

הינדי למ"א א'
(מר צ'רניאק  2שש"ס)

אימפריות אירו-אסייתיות במבט
השוואתי [המרחב האסיאני ,ילמד
באוניברסיטה העברית] (פינס ובירן4 ,
שש"ס)

סמסטר ב

התהוותה של פוליטיקת ההמונים בסין
(רהב  4שש"ס)

סינית למ"א ב'
(גב' וו  2שש"ס)

פרקטיקות ושיחי אזרחות בהודו
)שני  2שש"ס)

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

דפוסים ומגמות בשוק הסיני
(עברון  2שש"ס) [שווקים באסיה]

הינדי למ"א ב'
(מר צ'רניאק  2שש"ס)

דפוסים ומגמות בשוק ההודי (שניר 2
שש"ס) [שווקים באסיה]
אתניות וגזע במרחב האסיאתי
(קובנר וברנוביץ'  4שש"ס) [המרחב
האסיאני]
צילום באסיה (זהר  4שש"ס) [המרחב
האסיאני]

סמסטר קיץ

התנהלות עסקית מול סין (אלון 2
שש"ס)

תכנית המ"א :לימודי אסיה עם התמחות בשווקי אסיה
*ניתן ללמוד סמינרים מתכנית הב"א באישור יועץ התכנית
שנה

שנה א
סמסטר א

קורסי חובה עיוני

קורסי שפה

קורס ייעודי – שווקים
באסיה

סדנת מחקר מתודולוגית סינית למ"א א'
(דליות-בול  2שש"ס) (גב' וו  2שש"ס)

מנה"ע

קורסי בחירה עיוניים

סביבה פוליטיקה וחברה
בסין
)ברנוביץ'  4שש"ס)

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

נשים ,צריכה וזהות ביפן
(גרינשפון  2שש"ס)

הינדי למ"א א'
(מר צ'רניאק  2שש"ס)

קורס מבואי המרחב
האסיאני [המרחב האסיאני,
ילמד באוניברסיטה
העברית] ( 4שש"ס)
אימפריות אירו-אסייתיות
במבט השוואתי [המרחב
האסיאני ,ילמד
באוניברסיטה העברית]
(פינס ובירן 4 ,שש"ס)

סמסטר ב
סינית למ"א ב'
(גב' וו  2שש"ס)

דפוסים ומגמות בשוק הסיני
(עברון  2שש"ס)

דפוסים ומגמות בשוק ההודי
יפנית למ"א ב'
(גב' טאקאקי-עיני  2שש"ס) (שניר  2שש"ס)
הינדי למ"א ב'
(מר צ'רניאק  2שש"ס)

התהוותה של פוליטיקת
ההמונים בסין
(רהב'  4שש"ס)
פרקטיקות ושיחי אזרחות
בהודו
)שני  2שש"ס)
אתניות וגזע במרחב
האסיאתי
(קובנר וברנוביץ'  4שש"ס)
[המרחב האסיאני]
צילום באסיה (זהר 4
שש"ס) [המרחב האסיאני]

סמסטר קיץ

התנהלות עסקית מול סין
(אלון  2שש"ס)

