
  

         
 מערכת לימודי אסיה, שנה"ל תשפ"ג 

 'סמסטר א –תואר ראשון שנה ג' 
 ימים    
 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

08:00-10:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  -יפנית מתקדמים א'

 גב' שניידר
נ"ז(  4שש"ס  4)

 01א125.1157
 
 

 סין כאן ועכשיו 
 ארבל-גב' ויינשטיין

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01א125.1336

 
 שווקי דרום מזרח אסיה

 מר גונן
 נ"ז( 2שש"ס,  2)

 01א125.1376
 
 
 
 

 
תרבות ופוליטיקה בסין 

 סמינר –המודרנית 
 ד"ר ברנוביץ

 נ"ז( 6שש"ס,  4)
 01ב125.3302

 
 
 
 

 
  -יפנית מתקדמים א'

 גב' שניידר
 01א125.1157נ"ז(  4שש"ס  4)

10:00-12:00  
 

 
 פרויקט גמר 

 ד"ר עברון
 01א125.9013

 
 

 
 -בין פלדה לגאנגאם סטייל

 ד"ר פודולר
 01א125.2601נ"ז(  2שש"ס,  2)
 
 

 
תרבות ופוליטיקה בסין 

 סמינר –המודרנית 
 ד"ר ברנוביץ

 נ"ז( 6שש"ס,  4)
 01ב125.3302

 

 

12:00-14:00  
  -סינית למתקדמים א'

 גב' אדמון
נ"ז(  4שש"ס  4)

 02א125.1357
 
 
 
 

 
מחלקתי סמינר 

 01א125.2101
 
 

 פרויקט גמר 
 ד"ר עברון

 01א125.9013
 

 
תרבות פופולארית בדרום ובצפון 

 ד"ר פודולר- קוריאה
 125.2506נ"ז(  2שש"ס,  2)
 01א
 
 

 
גב'  -סינית למתקדמים א'

 אדמון
נ"ז(  4שש"ס  4)

 02א125.1357
 
 

 סוגיות סביבתיות בהודו
 ד"ר לוי

 נ"ז( 2שש"ס,  2)
 01א125.2113

 
 סין כאן ועכשיו 

 ארבל-גב' ויינשטיין
 נ"ז( 4שש"ס  4)
 01א125.1336 

האתגרים של תעשייה  14:00-16:00
-יצירתית: אנימציה יפנית

 בול-פרופ' דליותד - סמינר
 נ"ז( 6שש"ס,  4)

 01א125.3118

  -היפנית המבוא לציוויליזצי
 פרופ' קובנר

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01א125.1102

 

 
 בסיןעסקים 

 הדס פלד
 נ"ז( 4שש"ס,  4)

 01א125.2111

 
 מבוא לשפות המיעוטים בסין

 מר צ'רניאק
 נ"ז(  4שש"ס  4)

 01א125.1571

 
 -סביבה,חברה ופוליטיקה בסין

 ד"ר ברנוביץ'
 נ"ז( 4שש"ס  4)
 01א125.2112 



  

 

 

 
 
 
 

 
 

 'סמסטר ב –תואר ראשון שנה ג' 
 

  
בהרי המפגש הקולוניאלי 

 סמינריון - ההימלאיה
 ד"ר מורן

 נ"ז( 6שש"ס,  4)
 01א125.3560 

 

  
 

 
 
 

 -מבוא לציוויליזציה הודית 16:00-18:00
 ד"ר מורן

 נ"ז( 4שש"ס,  4)
 01א125.1503 
 

האתגרים של תעשייה 
-יצירתית: אנימציה יפנית

 בול-פרופ' דליותסמינר 
 נ"ז( 6שש"ס,  4)

 01א125.3118

  -היפנית המבוא לציוויליזצי
 פרופ' קובנר

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01א125.1102

 
המפגש הקולוניאלי בהרי 

 סמינריון - ההימלאיה
 ד"ר מורן

 נ"ז( 6שש"ס,  4)
 01א125.3560 

 

 עסקים בסין

 הדס פלד
 נ"ז( 4שש"ס,  4)

 01א125.2111
 
  

 
 מבוא לשפות המיעוטים בסין

 מר צ'רניאק
 נ"ז(  4שש"ס  4)

 01א125.1571
 
 
 

 
 -סביבה, חברה ופוליטיקה בסין

 ד"ר ברנוביץ'
 נ"ז( 4שש"ס  4)
 01א125.2112 

 

 -מבוא לציוויליזציה הודית 18:00-20:00
 ד"ר מורן

 נ"ז( 4שש"ס,  4)
 01א125.1503 

 

   
 
 

 



  

 ימים   
 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

8:00-
10:00 

  
 יפנית מתקדמים ב'

 עיני -גב' טקאקי
נ"ז(  4שש"ס  4)

 01ב125.1158
 

 
 
 

 
 סדנה -מקום לסינית 

 01ב125.1375גב' אדמון  

 
 
 

10:00-
12:00 

 
 סדנה -מקום לסינית 

  גב' אדמון
 01ב125.1375

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 גב' אדמון -סינית למתקדמים ב'

 02א125.1358נ"ז(  4שש"ס  4)
 

 פרו"ס-יפן ומה שבניהןקוריאה 
 ד"ר פודולר-
 נ"ז( 6שש"ס,  4)
 01ב125.3600 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

12:00-
14:00 

 
 -סינית למתקדמים ב'

 גב' אדמון
נ"ז(  4שש"ס  4)

 02א125.1358
 

סמינר מחלקתי 
 01ב125.2101

 
 
 

 
כלכלה ועסקים ביפן 

 פרופ' קובנר –המודרנית 
 נ"ז(2שש"ס  2)

 01ב 125.2104

 
 פרו"ס-קוריאה יפן ומה שבניהן

 ד"ר פודולר-
 נ"ז( 6שש"ס,  4)
 01ב125.3600 

 
 וו גב' -סינית לעסקים

 01ב125.3334שש"ס(  2)
 

14:00-
16:00 

 
 -סין בת זמננו
 ד"ר ברנוביץ'

 נ"ז( 4שש"ס  4)
 01א125.1307 
 
 
 
 

 
 החברה היפנית, משפחה 

 פרו"ס – ותרבות צריכה
 ד"ר הלנה גרינשפון

 נ"ז( 4שש"ס,  4)
 01ב125.3325

 
 

 תולדות קוריאה המודרנית
 ד"ר פודולר-
 נ"ז( 4שש"ס,  4)
 01ב 125.1605 

 
 –מבוא לעולם שפות אסיה 

 מר צ'רניאק
 נז( 4שש"ס  4)

 01ב125.1570

 
מבוא לפוליטיקה ויחסים בינלאומיים 

 באסיה
מיועד רק לסטודנטים במסלול 

 משולב עם מדעי המדינה
 נ"ז( 4שש"ס  4)

 01ב205.1713
 

Ritual and Sacrifice in Indic 

Religions 
 ד"ר מורן

 נ"ז( 4שש"ס,  4)
 01ב125.1564 

 
 יפנית מתקדמים ב'

 עיני -גב' טקאקי
נ"ז(  4שש"ס  4)

 01ב125.1158
 

16:00-
18:00 

 -סין בת זמננו
 ד"ר ברנוביץ'

 נ"ז( 4שש"ס  4)
 01א125.1307 

 
 תולדות קוריאה המודרנית

 ד"ר פודולר-
 נ"ז( 4שש"ס,  4)

 
 

 עסקים בהודו
 ענת ברונשטין רייך גב'

 
מבוא לפוליטיקה ויחסים בינלאומיים 

 באסיה

 
 



  

 
 
 
 
 

 01ב 125.1605 
 

 החברה היפנית, משפחה 
 פרו"ס – ותרבות צריכה

 גרינשפוןד"ר הלנה 
 נ"ז( 4שש"ס,  4)

 01ב125.3325
 

 נ"ז( 2שש"ס,  2)
 01ב125.2304

 
 –מבוא לעולם שפות אסיה 

 מר צ'רניאק
 נז( 4שש"ס  4)

 01ב125.1570
 
 
 
 

מיועד רק לסטודנטים במסלול 
 משולב עם מדעי המדינה

 נ"ז( 4שש"ס  4)
 01ב205.1713

 
 
 

Ritual and Sacrifice in Indic 

Religions 

 ד"ר מורן
 נ"ז( 4שש"ס,  4)
 01ב125.1564 

18:00-
20:00 

  
 

   

 

 

 סמסטר ב' תשפ"ג: -  קורסים מתוקשבים
 ( 01ב125.1507שם הקורס: תולדות הודו המודרנית )פרופ' ארנית שני –נ"ז 4 

  :פרופ' מיכל )מיקי( בול דליות –נ"ז 4( 01ב125.1135) ביפן המודרניתחברה ותרבות שם הקורס 
 

 
 


