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יום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשוןשעות/ימים

מבוא לסין המודרנית- ד"ר רהב

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1304א01

משפחה וחברה בסין- מסורת שינוי 

והמשכיות - ד"ר ברנוביץ 

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1305א01

יפנית א'- גב' טקאקי-עיני

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1150א01

סמינר מחלקתי12:00-14:00
קוריאנית א- גב' קו 

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1650א01

18:00-20:00

הינדואיזם הימלאיי: צפיה וניתוח של 

טקסט שריפת הנחשים בקטמנדו, 

נפאל- ד"ר מורן

)4 שש"ס  4 נ"ז( 125.1568א01

פוליטיקה וחברה בהודו )4 נ"ז( - ד"ר שני 125.1565 מתוקשב

קוריאנית א- גב' קו 

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1650א01

מבוא לציוויליזציה היפנית -

פרופ' קובנר

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1102א01

16:00-18:00

מבוא לסין המודרנית- ד"ר רהב

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1304א01

סינית א'- גב' אדמון

)4 שש"ס 4  נ"ז( 125.1350א01

קוריאה: תרבות והיסטוריה בראי 

הקולנוע- ד"ר פודולר

)2 שש"ס 2 נ"ז( 125.1606א01

שנה א' – סמסטר א'

8:00-10:00

10:00-12:00

14:00-16:00

משפחה וחברה בסין- מסורת שינוי 

והמשכיות - ד"ר ברנוביץ

 )4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1305א01

קריאה עיונית בסנסקריט -

 מר צ'רניאק 

)2 שש"ס 2 נ"ז( 125.1567 א01

הינדואיזם הימלאיי: צפיה וניתוח של 

טקסט שריפת הנחשים בקטמנדו, 

נפאל- ד"ר מורן

מבוא לציוויליזציה היפנית -

פרופ' קובנר

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1102א01

יפנית א'- גב' טקאקי-עיני

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1150א01

הינדי א'- מר צ'רניאק

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1550א01

הינדי א'- מר צ'רניאק

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1550א01

סינית א'- גב' אדמון

)4 שש"ס 4  נ"ז( 125.1350א01
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יום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשוןשעות/ימים
תנועות חברתיות והתקוממויות 

עממיות בסין - ד"ר רהב 

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.4300ב01

תנועות חברתיות והתקוממויות עממיות 

בסין- ד"ר רהב 

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.4300ב01

יפנית ב'- גב' טקאקי-עיני

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1151ב01

יפנית ב'- גב' טקאקי-עיני

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1151ב01

קוריאנית ב- גב' קו 

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1651ב01

סינית ב' – גב' ויינשטיין – ארבל

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1351ב01

יפנית מדוברת )שנה א( - גב טקאקי-

עיני )2 שש"ס 2 נ"ז( 125.1174

הינדי ב'- מר צ'רניאק

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1551ב01

18:00-20:00

חברה ותרבות ביפן המודרנית - ד"ר דליות-בול 125.1135 מתוקשב

תולדות הודו המודרנית - ד"ר שני 125.1507 מתוקשב

קוריאנית ב- גב' קו 

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1651ב01

סמינר מחלקתי

מבוא לציויליזציה ההודית- 

ד"ר מורן

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1503א01

הגייה לסינית ב' - גב' וו

)2 שש"ס 2 נ"ז( 125.1374ב01

מבוא לציויליזציה ההודית- 

ד"ר מורן

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1503א01

14:00-16:00

12:00-14:00

מבוא לציויליזציה סינית-  ד"ר רהב

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1312ב01

צבא וחברה בסין- ד"ר עברון )2 

שש"ס 2 נ"ז( 125.1335ב01

מבוא לשפה וספרות טיבטית - 

מר צ'רניאק 

)2 שש"ס 2 נ"ז( 125.1569ב01

המיתוס של הסמוראי -

 ד"ר דליות-בול 

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.2105ב01

מבוא לציויליזציה סינית-  ד"ר רהב

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1312ב01

סינית ב' – גב' ויינשטיין – ארבל

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1351ב01

שנה א' – סמסטר ב'

8:00-10:00

10:00-12:00

16:00-18:00

הינדי ב'- מר צ'רניאק

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.1551ב01

המיתוס של הסמוראי -

 ד"ר דליות-בול 

)4 שש"ס 4 נ"ז( 125.2105ב01


