
  

  מערכת לימודי אסיה, שנה"ל תשפ"ג  

 'סמסטר א –תואר ראשון שנה א' , עסקים באסיה
 ימים    
 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

08:00-10:00  
 

   
 

 עיני-גב' טקאקי -יפנית א'
 0א125.1150נ"ז(  4שש"ס  4)

10:00-12:00  
 גב' אדמון -סינית א'

נ"ז(  4שש"ס  4)
 02א125.1350

 
 
 
 

 
 עיני-גב' טקאקי -יפנית א'

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01א125.1150

 

  
 גב' אדמון -סינית א'

נ"ז(  4שש"ס  4)
 02א125.1350

 
 מר צ'רניאק -הינדי א'

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01א125.1550

 

 

12:00-14:00  
 מר צ'רניאק -הינדי א'

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01א125.1550

 
 
 

 
סמינר מחלקתי 

 01א125.2101
 
 
 

 
תרבות פופולארית בדרום ובצפון 

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

 
 

 
הגייה והבנת הנשמע  -סינית 

 לשנה א'
 גב' וו  -
 נ"ז( 2שש"ס  2)

 01א125.1373
 

14:00-16:00  
 גב' קו -קוריאנית א'

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01א125.1650

 

 
  -היפנית המבוא לציוויליזצי

 פרופ' קובנר
נ"ז(  4שש"ס  4)

 01א125.1102
 

 
 

 
 גב' קו -קוריאנית א'

 נ"ז( 4שש"ס  4)
 01א125.1650 

 

 
 

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

 נ"ז( 4שש"ס,  4)
 01א125.1503 

 

  -היפנית המבוא לציוויליזצי
 פרופ' קובנר

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01א125.1102

 

 רב תחומי:   
 מבוא למנהיגות 

 ד"ר אסף תורג'מן 
 שש"ס( 4נ"ז  4)

 01א212.1271
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

20:00-18:00  
 

 -מבוא לציוויליזציה הודית
 ד"ר מורן

 נ"ז( 4שש"ס,  4)
 01א125.1503 

 רב תחומי:    
 מבוא למנהיגות 

 ד"ר אסף תורג'מן 
 שש"ס( 4נ"ז  4)

 01א212.1271

  



  

  תשפ"ג – , שנה א'אסיהב עסקים
 סמסטר ב'

 
 ימים   
 שעות

 יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון

8:00-10:00   
 ארבל-גב' ויינשטיין -סינית ב'

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01ב125.1351

 
 

 
 

  
 עיני-גב' טקאקי -יפנית ב'

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01ב125.1151

 

10:00-12:00  
 מר צ'רניאק -הינדי ב'

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01ב125.1551

 

 
 
 
 

 
 מר צ'רניאק -הינדי ב'

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01ב125.1551

 

 
 

 
 
 

12:00-14:00  
 

סמינר מחלקתי 
 01ב125.2101

 

 
 

 
 
 

 
 ארבל-גב' ויינשטיין -סינית ב'

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01ב125.1351

 

14:00-16:00  
 -סין בת זמננו
 ד"ר ברנוביץ'

 נ"ז( 4שש"ס  4)
 01א125.1307 
 
 
 

 
 עיני-גב' טקאקי -יפנית ב'

נ"ז(  4שש"ס  4)
 01ב125.1151

 
 
 

 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

 
 גב' קו -קוריאנית ב'

 נ"ז( 4שש"ס  4)
 01ב125.1651 
 
 

 



  

 גב' קו -ב'קוריאנית  16:00-18:00
נ"ז(  4שש"ס  4)

 01ב125.1651
 

 -סין בת זמננו
 ד"ר ברנוביץ'

 נ"ז( 4שש"ס  4)
 01א125.1307 

 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

 
 

 רב תחומי:   
 התנהגות ארגונית 

 ד"ר איתן ברונשטיין 
 שש"ס( 4נ"ז  4)

 01א212.2669
 

 רב תחומי:   
 קונפליקטים וקבלת החלטות 

 ד"ר גליה ברנשטוק 
 שש"ס( 4נ"ז  4)

 01א212.2227

 
 

18:00-20:00   
 

 רב תחומי:   
 התנהגות ארגונית 

 ד"ר איתן ברונשטיין 
 שש"ס( 4נ"ז  4)

 01א212.2669
 

 רב תחומי:   
 קונפליקטים וקבלת החלטות 

 ד"ר גליה ברנשטוק 
 שש"ס( 4נ"ז  4)

 01א212.2227

 

 

 

 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) חברה ותרבות ביפן המודרניתשם הקורס 
 

 
 .כאןקורסים מאשכול "חדשנות ויזמות" ניתן לראות 

https://hil.haifa.ac.il/academic/
https://hil.haifa.ac.il/academic/

