
  

        
 לימודי אסיה שנה"ל תשפ"ב    

 סמסטר א' - 'גשנה  –תואר ראשון עסקים באסיה       

 
 ימים    
 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

08:00-10:00  
 
 
 
 
 
 
 

 

  -א'מתקדמים *יפנית 
 שניידרגב' 

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01א125.1157

 
 -הסינית*מבוא לציוויליזציה 

 ד"ר רהב
נ"ז(  4שש"ס,  4)

 01ב125.1312

קוריאה: תרבות והיסטוריה בראי 
 ד"ר פודולר-הקולנוע

 125.1606נ"ז(  2שש"ס,  2)
 01א
 

  -א'מתקדמים *יפנית  
 שניידרגב' 

 01א125.1157נ"ז(  4שש"ס  4)

10:00-12:00   
 -פרויקט גמר

 ד"ר עברון
 נ"ז( 4שש"ס  4)

 01א125.9013
 

 -לגאנגאם סטיילבין פלדה 
 ד"ר פודולר

 01א125.2601נ"ז(  2שש"ס,  2)
 
עיונים בתולדות השפה הסינית:  *

היבטים לשוניים, תרבותיים 
 מר צ'רניאק -וחברתיים

 נ"ז( 4שש"ס  4)
 01א125.2702 

 -*מבוא לציוויליזציה הסינית
 ד"ר רהב

נ"ז(  4שש"ס,  4)
 01ב125.1312

 

בדרום תרבות פופולארית  12:00-14:00
ד"ר - ובצפון קוריאה

 פודולר
נ"ז(  4שש"ס,  4)

 01א 125.2506
 

  -א' למתקדמים *סינית
 גב' אדמון

נ"ז(  4שש"ס  4)
 02א125.1357

*סמינר מחלקתי 
 01א125.2101

 
 -פרויקט גמר

 ד"ר עברון
 נ"ז( 4שש"ס  4)

 01א125.9013
 
 
 
 
 

עיונים בתולדות השפה הסינית:  *
היבטים לשוניים, תרבותיים 

 מר צ'רניאק -וחברתיים
 נ"ז( 4שש"ס  4)
 01א125.2702 

גב'  -א'למתקדמים *סינית 
 אדמון

נ"ז(  4שש"ס  4)
 02א125.1357

 



  

 

 

תרבות פופולארית בדרום  14:00-16:00
ד"ר - ובצפון קוריאה

 פודולר
נ"ז(  4שש"ס,  4)

 01א 125.2506
 
 
 
 

האתגרים של תעשייה 
-יצירתית: אנימציה יפנית

 פרו"ס
 בול-דליותפרופ' 

 נ"ז( 6שש"ס,  4)
 01א125.3118

 
כל ממזר מלך: שליטים *

-ואלים בהודו המודרנית
 סמינריון
 ד"ר מורן

 נ"ז( 6שש"ס,  4)
 01א125.3324 

 בסיןעסקים 

 הדס פלד
 נ"ז( 4שש"ס,  4)

 01א125.2111
 
 
 
 

  -תולדות יפן המודרנית
 פרופ' קובנר

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01ב125.1105

 
 
 
 
 

 
 

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

 נ"ז( 4שש"ס,  4)
 01א125.1503 
 
 
 
 

האתגרים של תעשייה 
-יצירתית: אנימציה יפנית

 פרו"ס
 בול-דליותפרופ' 

 נ"ז( 6שש"ס,  4)
 01א125.3118

 
כל ממזר מלך: שליטים *

-ואלים בהודו המודרנית
 סמינריון
 ד"ר מורן

 נ"ז( 6שש"ס,  4)
 01א125.3324 
 

  -היפנית המבוא לציוויליזצי
 פרופ' קובנר

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01א125.1102

 

 עסקים בסין

 הדס פלד
 נ"ז( 4שש"ס,  4)

 01א125.2111
 
 
 
 
 

  -תולדות יפן המודרנית
 פרופ' קובנר

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01א125.1105

 
 
 

 

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

 נ"ז( 4שש"ס,  4)
 01א125.1503 

 

  -היפנית המבוא לציוויליזצי
 פרופ' קובנר

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01א125.1102

 

  
 
 

 



  

 סמסטר א' תשפ"ב: -  קורסים מתוקשבים
  :פרופ' ארנית שני –נ"ז 4( 01ב125.1565)  פוליטיקה וחברה בהודושם הקורס 

 ( 01ב125.1507שם הקורס: תולדות הודו המודרנית )ארנית שניפרופ'  –נ"ז 4 

                                  
 

 לימודי אסיה שנה"ל תשפ"ב                                  
 'סמסטר ב - 'גשנה  –תואר ראשון עסקים באסיה                      

 
 ימים   

 שעות
 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

8:00-
10:00 

 פרו"ס-ובנקאיםאיכרים  
 ד"ר שחר רהב

 נ"ז( 6שש"ס  4)
 01ב125.3323

 
גב'  -ב'מתקדמים *יפנית 
 שניידר

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01ב125.1158

 
 

-גב' טקאקי -*יפנית מדוברת
 עיני

 01ב125.1174נ"ז( 2שש"ס  2)
 

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

 ד"ר מורן
 נ"ז( 4שש"ס,  4)
 01ב125.1515 

 

 -סין בת זמננו
 ד"ר ברנוביץ'

 נ"ז( 4שש"ס  4)
 01ב125.1307 

 

 שניידרגב'  -ב'מתקדמים *יפנית 
 01ב125.1158נ"ז(  4שש"ס  4)
 
 
  

 

10:00-
12:00 

לעולם שפות מבוא *
  – אסיה

 מר צ'רניאק
נ"ז( 4שש"ס  4)

 01ב125.1570
 

  –כלכלה ללא כלכלנים
 אמנון קומלושמר 

נ"ז(  2שש"ס  2)
 01ב212.1134

 פרו"ס-איכרים ובנקאים
 ד"ר שחר רהב

 נ"ז( 6שש"ס  4)
 01ב125.3323

 
 
 

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

 ד"ר מורן
 נ"ז( 4שש"ס,  4)
 01ב125.1515 

 

 -המודרניתלסין *מבוא 
 ד"ר רהב

 נ"ז( 4שש"ס,  4)
 01ב125.1304 
 
 

 
 
 



  

 

12:00-
14:00 

לעולם שפות מבוא *
  – אסיה

 מר צ'רניאק
נ"ז( 4שש"ס  4)

 01ב125.1570
 

*סמינר מחלקתי 
 01ב125.2101

 
 
 

  –מנהיגות ואתיקה עסקית
 גלית ברנשטוקד"ר 

 נ"ז(  4שש"ס  4)
 01ב212.2868

 

 סין בת זמננו
 ד"ר ברנוביץ

 נ"ז( 4שש"ס,  4)
 01ב125.1307

 

 *יפנית הלכה למעשה
 עיני-גב' טקאקי

 נ"ז( 2שש"ס  2)
 01ב125.3709 
 

 גב' וו -*סינית לעסקים
 01ב125.3334שש"ס(  2)
 

14:00-
16:00 

אקולוגי על -כוימבט פס
אסונות ומפגעים 

 באסיה
 גב' שירה טאובה

 נ"ז( 4שש"ס  4)
 01ב125.2305

 

 

 -המיתוס של הסמוראי
 בול דליותפרופ' 

 נ"ז( 4שש"ס,  4)
 01ב125.2105

 
 

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

 

  –מנהיגות ואתיקה עסקית
 גלית ברנשטוקד"ר 

 נ"ז(  4שש"ס  4)
 01ב212.2868

 
 

תרבות ופוליטיקה בסין המודרנית 
 סמינר -

 נ"ז( 6שש"ס,  4) ד"ר ברנוביץ
 01ב125.3302

 

 -לסין המודרנית*מבוא 
 ד"ר רהב

 נ"ז( 4שש"ס,  4)
 01ב125.1304 
 
 

 
 

16:00-
18:00 

אקולוגי על -כוימבט פס
אסונות ומפגעים 

 באסיה
 גב' שירה טאובה

 נ"ז( 4שש"ס  4)
 01ב125.2305

 

 -המיתוס של הסמוראי
 פרופ' בול דליות

 נ"ז( 4)
 01ב125.2105

 
 

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

  –התנהגות ארגונית
 איתן צחי ברונשטייןמר 

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01ב212.2669

 

תרבות ופוליטיקה בסין המודרנית 
 סמינר -

 ד"ר ברנוביץ
 נ"ז( 6שש"ס,  4)

 01ב125.3302
 

 עסקים בהודו
 ענת ברונשטין רייךד"ר 

 נ"ז( 2שש"ס,  2)
 01ב125.2304

 
 

כלכלה, תרבות ופוליטיקה בטאיוואן 
 מאיה חן גב' –
 שש"ס( 2נ"ז  2)

 01ב125.2109
 

 
 
 



  

18:00-
20:00 

  –התנהגות ארגונית 
 איתן צחי ברונשטייןמר 

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01ב212.2669

 
 

 מבוא להיבטים משפטיים ביזמות   
 דרור פלדמן-ד"ר דלית קן

 נ"ז 2
 01ב193.1315

 

 

 סמסטר ב' תשפ"ב: -  קורסים מתוקשבים
  :פרופ' מיכל )מיקי( בול דליות –נ"ז 4( 01ב125.1135) חברה ותרבות ביפן המודרניתשם הקורס 

 

https://hil.haifa.ac.il/course/introduction-to-legal-aspects-of-entrepreneurship/

