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החוג ללימודי מזרח אסיה
לימודי התואר הראשון

א. כללי
החוג נועד להקנות לתלמיד מושגי יסוד וידע כללי על תרבויות מזרח אסיה בעיקר סין, יפן, והודו הקלאסית. התלמיד ילמד להכיר את התרבויות הללו מהיבטים שונים על המשותף והשונה בהן: ההיסטוריה, חיי הרוח והדת, והפוליטיקה שלהן. כמו כן, ירכוש התלמיד ידע נחוץ באחת מהשפות המרכזיות של האזור, סינית (מנדרין), יפנית, סנסקריט או הינדי.

ב. מסלול הלימוד
מסלול הלימוד הוא מסלול דו חוגי. התלמיד יבחר בלימודי מזרח אסיה כחוג לימודים אחד במסלול זה. מספר השעות הנדרש הוא 72 ש"ס, שיפורטו בהמשך.

ג. תנאי קבלה לחוג
א.	תלמידים אשר עמדו בתנאי הקבלה של האוניברסיטה.
ב. 	בעלי תואר ב"א יוכלו להתקבל ללימודי חוג לאחר תואר על סמך ציון הב"א.

ד. מבנה תכנית הלימודים

מבואות ותרגילים
התלמיד ישתתף בשלושה שיעורי מבוא על תרבויות סין, יפן, והודו, הנלמדים בהיקף של 2 ש"ש כל אחד. על התלמיד להשתתף בכל שלושת המבואות (12 ש"ס) בשנת הלימודים הראשונה. שלושת המבואות נועדו לתת מבט כללי על המאפיינים התרבותיים, החברתיים והפוליטיים של שלוש הציביליזציות השונות. למבואות הכלליים מצטרף תרגיל מבואי (ת"מ) בהיקף של 1 ש"ש. על התלמיד להשתתף בתרגיל בכל אחת מהתרבויות. התרגיל המבואי נועד להשלים את שיעורי המבוא ולהכשיר את התלמיד לשימוש בכלים ביבליוגרפיים. במסגרת התרגיל יתקיימו דיונים בכיתה, בהתבסס על קריאה בטקסטים מקוריים ובמקורות משניים. 
מתכונת לימודי התרגילים היא שנתית. כל תרגיל יתקיים אחת לשבועיים. 

לתשומת לבכם:
1. ציון קורס המבוא הוא שנתי. 
2. בתום סמס' א' תתקיים בחינת אמצע. 
3. כדי לגשת לבחינה חייבים לסיים את כל חובות התרגיל. 
4. ציון עובר (לפחות 60) בסמ' א' הוא תנאי להמשך שיעור המבוא והתרגיל.
5. מומלץ לכל התלמידים לגשת לבחינות במועד א'.



שיעורים מונוגרפיים
שיעורים אלו מתמקדים בהיבטים ספציפיים בנושאי התרבויות הנחקרות או בקשרים ביניהן. שיעורים מונוגרפים הם בני 4 ש"ס או 2 ש"ס ולעיתים מחייבים דרישות קדם.
ניתן להשתתף בשיעורים אלו החל מהשנה השניה ללימודים (לאחר סיום חובות שיעורי המבואות).

פרוסמינריון מתודולוגי
במהלך שנה ב' חייב התלמיד להשתתף בפרו-סמינריון (פרו"ס) מתודולוגי. שיעור זה מתמקד בנושא ספציפי ומכשיר את התלמיד ביסודות המחקר האקדמי במדעי הרוח. בתום הקורס תוגש עבודה כתובה.
תנאי קבלה לפרו"ס הם השלמתם בהצלחה של שלושת המבואות הכלליים, תרגילים מבואיים, ושפה שנה א'.
הדרישות בפרוסמינריון: השתתפות פעילה וכתיבת חיבורים קצרים, הצגת רפרט בע"פ על פי דרישות המורה.

סמינריון
סמינריון הוא שיעור מחקרי מתקדם העוסק בבעיה, בזרם או בהוגה תוך שימוש בספרות מחקר ובמקורות ראשוניים. 
הדרישות בסמינריון: השתתפות פעילה וכתיבת חיבורים קצרים, הצגת רפרט בע"פ על פי דרישות המורה. בתום הקורס תוגש עבודה סמינריונית בהתאם לכללים המקובלים בחיבורים מדעיים.

תנאי קבלה לסמינריון הם השלמתו בהצלחה של פרו"ס מתודולוגי ולפחות 6 ש"ס בשיעורים מונוגרפים.

לתשומת לבכם: לא ניתן להשתתף ב- 2 סמינרים אצל  אותו המרצה.

לימודי השפה
התלמיד יבחר ללמוד סינית (מנדרין), יפנית, סנסקריט או הינדי. לימודי החובה בשפה נלמדים במשך שנתיים ומסתכמים ב-24 ש"ס. בשנה ג' יכול התלמיד להשתתף בשיעורי שפה שיחשבו כשיעורים מונוגרפים, בהיקף שלא יעלה על 8 ש"ס.
לימודי השפה מתחילים בסמסטר א' בלבד. כל קורסי השפה (שנים א' ו-ב') הם שנתיים ולא ניתן להחליף קבוצות במהלך השנה.

לימודי השפה מהווים תנאי מעבר משנה לשנה. ציון המעבר הוא 70. הנוכחות בשיעורי השפה הינה חובה. תלמיד אשר לא יעמוד בדרישה זו יכשל בקורס השפה.



HYPERLINK "http://www.tau.ac.il/humanities/yedion/02-03/facult.rtf" לימודים פקולטטיים
על התלמיד להשתתף בקורס פנורמי בהיקף של 2 ש"ס וכן ב-2 ש"ס של סדנת יסוד למדעי הרוח או של אנגלית למדעי הרוח. תלמיד שהחוג השני שלו אינו בפקולטה למדעי הרוח חייב להשתתף בתרגיל יסוד.

ה. מהלך הלימודים
הצעת מהלך לימודים תלת-שנתי (יש להוסיף למבנה זה 2 ש"ס שיעור פנורמי).

שנה א':
שפה שנה א'	12	ש"ס
3 מבואות כלליים	12	ש"ס
3 תרגילים מבואיים	6	ש"ס
סדנת יסוד למדעי הרוח	2 	ש"ס
	32	ש"ס
אין אפשרות להירשם לשיעורי בחירה (מונוגרפיים) בשנה א'

שנה ב':
שפה שנה ב'	12	ש"ס
פרו"ס מתודולוגי	4	ש"ס
שיעורים מונוגרפיים 	6	ש"ס
	22	ש"ס
שנה ג':
2 סמינרים	8	ש"ס
שיעורים מונוגרפיים (או שפה שנה ג')	8 	ש"ס
	16	ש"ס
סיכום
במהלך התואר על התלמיד להשתתף ב:
3 שיעורי מבוא	12 	ש"ס
3 תרגילים מבואיים	6 	ש"ס
1 פרוס מתודולוגי	4 	ש"ס
2 סמינריונים	8 	ש"ס
לימודי שפה חובה	24 	ש"ס
שיעורים מונוגרפים	14 	ש"ס
תרגיל יסוד או אנגלית מוגבר	2 	ש"ס
שיעור פנורמי	2 	ש"ס
סה"כ	72 	ש"ס

ו. דרישות במהלך הלימודים

א.	הלימודים בחוג ללימודי מזרח אסיה הם מדורגים. השתתפות בלימודי המשך בתחומי הלימוד השונים מותנית בסיום מוצלח של חובות קודמים. הנוכחות בשיעורים חובה.


ב.	להלן סיכום תנאי המעבר השונים:
	*מעבר משנה א' לשנה ב'
		3 מבואות כלליים ותרגילים.
		ציון של 70 ומעלה בלימודי השפה.

*מעבר משנה ב' לשנה ג'
	סיום פרו"ס מתודולוגי בהצלחה
		ציון של 70 ומעלה בשפה שנה ב'
	*כניסה לפרו"ס מתודולוגי
		3 מבואות כלליים 
		3 תרגילים מבואיים
		שפה שנה א'
	*כניסה לסמינריון
		שפה שנה ב'
		פרו"ס מתודולוגי
		לפחות 6 ש"ס שיעורים מונוגרפים

ג.	בכל קורס על התלמיד לעבור בהצלחה את הבחינה או להגיש עבודה, על פי דרישות הקורס.
ד.	מומלץ לתלמידים להבחן במועדי א'. מועד מיוחד יאושר ע"י ועדת הוראה חוגית אך ורק אם נבצר מהתלמיד לגשת לבחינה בשני המועדים עקב שירות מילואים.
ה.	עבודות פרוסמינריות ועבודות סמינריוניות יוגשו במזכירות החוג בלבד, ב- 2 עותקים. מועד ההגשה של הסמינר שלושה חודשים מתום הסמסטר. עבודות הפרו"ס יוגשו שבועיים לאחר סיום הסמסטר. התאריכים מצוינים בלוח המבחנים בידיעון זה.
לא יתקבלו עבודות באיחור.

ז. ציון גמר

מבנה ציון הגמר
שיעורי מבוא, תרגילים, ושיעורים מונוגרפים	32% 	(1 ש"ס = 1%)
פרו"ס מתודולוגי	8% 	(1 ש"ס = 2%)
סמינריונים	30% 	(1 ש"ס = 3.75%)
לימודי שפה חובה שנה א' ושנה ב'	24% 	(1 ש"ס = 1%) 
לימודים פקולטטים	6% 	(1 ש"ס = 1.5%)

ח. ועדת הוראה
בחוג פועלת ועדת הוראה, שדנה בין השאר, בבעיות ובבקשות שונות של תלמידי החוג. הוועדה תיתן מענה לבעיות ייחודיות ואישיות העולות במהלך הלימודים, בכפוף לתקנון הפקולטה והאוניברסיטה. הפניה לוועדת ההוראה תיעשה באמצעות מזכירות החוג. תשובות ועדת ההוראה יינתנו במזכירות החוג.
החלטות ועדת ההוראה הנוגעות לציבור התלמידים מתפרסמות על גבי לוח המודעות של החוג. על התלמידים להתעדכן בפרסומים אלו.
בקשה לערעור על ציון בחינה  או עבודה תימסר לוועדת הוראה ולא במישרין למורה הקורס. יש להגיש ערעורים על הציון  תוך 10 ימים ממועד פרסומו. בקשות חייבות להיות מנומקות ומלוות בסימוכין. בקשות לא מנומקות יידחו. 


סגל ההוראה

פרופ' יעקב רז- ראש החוג
מר עודד אבט
ד"ר אירית אורבוך
מר גלעד אלעזר
פרופ' יואב אריאל
גב' יעל בורי
גב' מיכל בנטוב
פרופ' שלמה בידרמן
ד"ר יגאל ברונר
ד"ר  פינג ג'אנג
גב' רותם גבע
ד"ר עפרה גולדשטיין-גדעוני
ד"ר אסף גולדשמידט
ד"ר יוחנן גרינשפון
גב' מיכל דליות-בול
מר אהוד הלפרין
ד"ר נילי הלפרין
מר יובל טל
ד"ר גדי ישי
גב' סופי כץ
ד"ר מיקה לוי-יממורי
ד"ר חן למפרט
ד"ר יושימי מיאקה (שבתון סמ' ב')
ד"ר מירון מדזיני
גב' אדר מרום
גב' הדס נהרי
מר אורי סלע
ד"ר צביקה סרפר
גב' רוני פרצ'ק
ד"ר גליה פת שמיר (שבתון)
גב' מריקו צוג'יטה
מר אריה קוץ
ד"ר תמר רייך
ד"ר ארנן רתם (חל"ת)
ד"ר רחל שאול	
ד"ר אלה שולגה
ד"ר שונית שחל-פורת 
ד"ר מאיר שחר (חל"ת)
פרופ' אהרן שי
ד"ר גידי שלח
גב' סיון תאני

מורי השפות:
גב' לי ג'אנג
מר יושיהיקו היגוצ'י
ד"ר ווי זנגווי
גב' ניקי ליטמן
גב' מסקו מוסקוביץ
גב' הונגלין צ'ן
מר אלכס צ'רניאק
מר גנדי שלומפר


מזכירת החוג 	–   ענת ליסק
	–   רויטל צפורי

מזכירות החוג: בניין גילמן, חדר 259, טלפון: 6407836-03
קבלת תלמידים: ימים א'-ה' בין 10:00-13:00, יום ג' בין 10:00-12:0


לימודי התואר הראשון

חשוב: חובה להרשם לסדנת יסוד בשנה הראשונה ללימודים.
למידע על סדנות היסוד והקורסים הפנורמיים, יש לעיין בפרק הלימודים הפקולטטיים.

שיעורי מבוא מסגרת 120
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1001.01" 0687.1001.01	מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותה 
ד"ר אסף גולדשמידט	שנתי	ש'	א'	14-16	גילמן	144
						אולם יונה אתינגר
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1002.01" 0687.1002.01	מבוא לתולדות יפן המסורתית ותרבותה  
ד"ר אירית אורבוך	שנתי	ש'	ב'	14-16	גילמן	144
						אולם יונה אתינגר
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1003.01" 0687.1003.01	מבוא לתולדות הודו המסורתית ותרבותה 
ד"ר יגאל ברונר	שנתי	ש'	א'	12-14	גילמן	144
						אולם יונה אתינגר

תרגילי מבואיים
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1100.01" 0687.1100.01	תרגיל מבואי- סין
	שנתי	ת'	ב'	08-10	גילמן	304	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1100.02" 0687.1100.02	תרגיל מבואי- סין
	שנתי	ת'	ד'	08-10	גילמן	304	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1100.03" 0687.1100.03	תרגיל מבואי- סין
	שנתי	ת'	ב'	10-12	גילמן	א362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1100.04" 0687.1100.04	תרגיל מבואי- סין
	שנתי	ת'	ב'	16-18	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1100.05" 0687.1100.05	תרגיל מבואי- סין
	שנתי	ת'	ג'	16-18	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1100.06" 0687.1100.06	תרגיל מבואי- סין
	שנתי	ת'	ה'	12-14	גילמן	א318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1100.07" 0687.1100.07	תרגיל מבואי סין
	שנתי	ת'	ד'	14-16	גילמן	א318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1200.01" 0687.1200.01	תרגיל מבואי-יפן
	שנתי	ת'	ב'	16-18	גילמן	317	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1200.02" 0687.1200.02	תרגיל מבואי-יפן
	שנתי	ת'	ב'	18-20	גילמן	א318




HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1200.03" 0687.1200.03	תרגיל מבואי יפן
	שנתי	ת'	ג'	16-18	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1200.04" 0687.1200.04	תרגיל מבואי יפן
	שנתי	ת'	ג'	18-20	גילמן	א318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1200.05" 0687.1200.05	תרגיל מבואי יפן
	שנתי	ת'	ה'	12-14	גילמן	א318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1200.06" 0687.1200.06	תרגיל מבואי יפן
	שנתי	ת'	ה'	16-18	דן-דוד	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1200.07" 0687.1200.07	תרגיל מבואי יפן
	שנתי	ת'	ד'	14-16	דן-דוד	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1300.01" 0687.1300.01	תרגיל מבואי- הודו
	שנתי	ת'	ב'	08-10	גילמן	304

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1300.02" 0687.1300.02	תרגיל מבואי- הודו
	שנתי	ת'	ד'	08-10	גילמן	304

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1300.03" 0687.1300.03	תרגיל מבואי- הודו
	שנתי	ת'	ב'	10-12	גילמן	א362	
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1300.04" 0687.1300.04	תרגיל מבואי- הודו
	שנתי	ת'	ב'	18-20	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1300.05" 0687.1300.05	תרגיל מבואי- הודו
	שנתי	ת'	ג'	18-20	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1300.06" 0687.1300.06	תרגיל מבואי- הודו
	שנתי	ת'	ה'	16-18	דן-דוד	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.1300.07" 0687.1300.07	תרגיל מבואי- הודו
	שנתי	ת'	ד'	14-16	דן-דוד	102


הערה: התרגילים יתקיימו אחת לשבועיים. בשבוע הראשון של הלימודים יתקיימו תרגילי סין בלבד.







שיעורים מונוגרפיים סמ' א' מסגרת 121
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2104.01" 0687.2104.01	דרך האמצע הבודהיסטית- מבט קיצוני
פרופ’ שלמה בידרמן	סמ' א'	ש'	א'	10-12	גילמן	326

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2014.01" 0687.2014.01	פולחן, מחשבה אמונה: דת ביפן המסורתית
ד"ר אירית אורבוך	סמ' א'	ש'	א'	12-14	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2020.01" 0687.2020.01	ההיסטוריה של השפה הסינית
ד"ר אלה שולגה	סמ' א'	ש'	א'	12-14	גילמן	318
			ד'	12-14	גילמן	318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2223.01" 0618.2223.01	פילוסופיה הודית - שיעור המשך
פרופ’ שלמה בידרמן	סמ' א'	ש'	א'	14-16	גילמן	281

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2224.01" 0618.2224.01	תרגיל צמוד לנ"ל - הודית
גב' מיה טבת	סמ' א'	ת'	א'	18-20	גילמן	318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2224.02" 0618.2224.02	תרגיל צמוד לנ"ל- הודית
גב' מיה טבת	סמ' א'	ת'	ב'	12-14	גילמן	304

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2224.03" 0618.2224.03	תרגיל צמוד לנ"ל - הודית
גב' מיה טבת	סמ' א'	ת'	ה'	18-20	גילמן	305

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1042.01" 0618.1042.01	מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו
פרופ’ שלמה בידרמן	סמ' א'	ש'	א'	16-18	גילמן	144
						אולם ע"ש יונה אתינגר

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2225.01" 0618.2225.01	פילוסופיה מזרחית סינית - שיעור המשך
פרופ’ יואב אריאל	סמ' א'	ש'	א'	18-20	גילמן	278

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2226.01" 0618.2226.01	תרגיל צמוד לנ"ל
גב' יעל בורי	סמ' א'	ת'	ה'	12-14	גילמן	305

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2029.01" 0687.2029.01	מבוא לאומנות בסין
ד"ר נילי הלפרין	סמ' א'	ש'	ב'	10-12	גילמן	279
			ה'	10-12	גילמן	279

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2098.01" 0687.2098.01	התיאטרון היפני
ד"ר צבי סרפר	סמ' א'	ש'	ב'	12-14	גילמן	282
			ד'	12-14	גילמן	282

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2062.01" 0687.2062.01	אדריכלות וסביבה ביפן
מר אריה קוץ	סמ' א'	ש'	ב'	18-20	גילמן	278


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2108.01" 0687.2108.01	מקומו של השונה בחברה היפנית
גב' מריקו צוגיטה	סמ' א'	ש'	ג'	14-16	גילמן	317
			ה'	12-14	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2698.01" 0618.2698.01	שנקרה כמות שהוא
מר דן רוה	סמ' א'	ש'	ד'	10-12	גילמן	279

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2114.01" 0687.2114.01	המיתוס של הסמוראי
גב' מיכל דליות-בול	סמ' א'	ש'	ד'	10-12	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2112.01" 0687.2112.01	המהפכה הכלכלית בסין במאות 9-14
ד"ר אסף גולדשמידט	סמ' א'	ש'	ד'	14-16	גילמן	278

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2102.01" 0687.2102.01	פרקטיקה ותיאוריה במסורת היוגה של פטנג'לי
מר דן רוה	סמ' א'	ש'	ה'	12-14	גילמן	326

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2110.01" 0687.2110.01	תרבות חומרית ותהליכים חברתיים בסין המסורתית
ד"ר גידי שלח 	סמ' א'	ש'	ה'	14-18	גילמן	318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2001.01" 0687.2001.01	תולדות יפן המודרנית
ד"ר מירון מדזיני	סמ' א'	ש'	ה'	14-18	גילמן	281

שיעורים מונוגרפים בשפה
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9003.01" 0687.9003.01	סינית טקסטים
ד"ר אלה שולגה	סמ' א'	ש'	א'	08-10	גילמן	317
			ד'	08-10	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9003.02" 0687.9003.02	סינית טקסטים
ד"ר אלה שולגה	סמ' א'	ש'	א'	10-12	גילמן	361
			ד'	10-12	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9102.01" 0687.9102.01	סינית קלאסית ב
פרופ’ יואב אריאל	סמ' א'	ש'	ב'	16-20	ווב	316	
הערה: תלמידים שמעוניינים להירשם אך המועד לא נוח, אנא פנו למרצה

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9001.01" 0687.9001.01	יפנית טקסטים- לשנה ג'
ד"ר מיקה לוי	סמ' א'	ש'	ב'	10-12	גילמן	317
			ד'	10-12	גילמן	א317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9007.01" 0687.9007.01	יפנית מדוברת ג'
	שנתי	ש'	א'	10-12	גילמן	א317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9005.01" 0687.9005.01	יפנית מדוברת ב'
גב' מסקו מוסקוביץ	שנתי	שו"ת	ב'	10-12	דן-דוד	308


HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2080.01" 0687.2080.01	יפנית של פתגמים, ושפת הציורים של היומיום
גב' מסקו מוסקוביץ	שנתי	ש'	ב'	12-14	דן-דוד	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9009.01" 0687.9009.01	יפנית לתארים מתקדמים
ד"ר מיקה לוי	שנתי	ש'	ב'	12-14	דן-דוד	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2046.01" 0687.2046.01	יפן מהסרטים
ד"ר מיקה לוי	שנתי	שו"ת	ד'	12-14	דן-דוד	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9016.01" 0687.9016.01	סינית מדוברת ב'
ד"ר ויי זנגווי	שנתי	שו"ת	ד'	14-16	דן-דוד	308

שיעורים מונוגרפיים סמ' ב' מסגרת 121
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2078.01" 0687.2078.01	סיפורי מופת בסינית מודרנית
ד"ר אלה שולגה	סמ' ב'	ש'	א'	10-12	גילמן	362
			ד'	10-12	גילמן	362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2109.01" 0687.2109.01	יפן בזירה הבינלאומית
ד"ר רחל שאול	סמ' ב'	ש'	א'	10-12	גילמן	361
			ה'	12-14	גילמן	361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2008.01" 0687.2008.01	החברה היפנית בראי המנגה
ד"ר שונית שחל-פורת	סמ' ב'	ש'	א'	12-14	גילמן	304
			ה'	12-14	גילמן	304

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2021.01" 0687.2021.01	דת ביפן המודרנית: המשכיות מול שינוי
ד"ר אירית אורבוך	סמ' ב'	ש'	א'	12-14	גילמן	280

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2079.01" 0687.2079.01	תרבות סינית בראי הסימן
ד"ר אלה שולגה	סמ' ב'	ש'	א'	12-14	גילמן	317
			ד'	12-14	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2105.01" 0687.2105.01	ארכיטקטורה וציור בהודו המוסלמית
ד"ר נעמי הגר	סמ' ב'	ש'	א'	12-14	גילמן	278
			ד'	12-14	גילמן	362

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.1043.02" 0618.1043.02	מבוא לפילוסופיה סינית
פרופ’ יואב אריאל	סמ' ב'	ש'	א'	18-20	גילמן	223

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2111.01" 0687.2111.01	הוליווד במומבאי
גב' רוני פרצ'ק	סמ' ב'	ש'	ג'	10-12	גילמן	361
			ה'	10-12	גילמן	361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2107.01" 0687.2107.01	תרבות פוליטית ביפן המודרנית
גב' מריקו צוגיטה	סמ' ב'	ש'	ג'	14-16	גילמן	361
			ה'	14-16	גילמן	361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0621.1618.01" 0621.1618.01	סין-מקיסרות לרפובליקה עממית
פרופ’ אהרן שי 	סמ' ב'	ש'	ג'	16-18	גילמן	144

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2085.01" 0687.2085.01	תיאוריות על היחודיות היפנית
גב' מיכל דליות-בול	סמ' ב'	ש'	ד'	10-12	גילמן	281

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2012.01" 0687.2012.01	המזרח בעיניים מערביות
ד"ר חן למפרט	סמ' ב'	ש'	ד'	14-18	גילמן	281

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2025.01" 0687.2025.01	ההיסטוריה של הרפואה הסינית מ- 500 לפנה"ס
ד"ר אסף גולדשמידט	סמ' ב'	ש'	ד'	16-18	גילמן	278

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.2820.01" 0618.2820.01	פילוסופיה הודית בת-זמננו
מר דן רוה	סמ' ב'	ש'	ה'	10-12	גילמן	279

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2096.01" 0687.2096.01	"הבודהיזם המשוגע" הזן בודהיזם הסיני והיפני
פרופ’ יעקב רז	סמ' ב'	ש'	ה'	10-12	גילמן	144

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2106.01" 0687.2106.01	הפילוסופיה של הפרישות ההודית
מר דן רוה	סמ' ב'	ש'	ה'	12-14	גילמן	279

שיעורים מונוגרפיים בשפה
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9012.01" 0687.9012.01	סינית טקסטים-שנה ג' המשך
ד"ר אלה שולגה	סמ' ב'	שו"ת	א'	08-10	דן-דוד	102
			ד'	10-12	דן-דוד	101

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9011.01" 0687.9011.01	יפנית טקסטים המשך
ד"ר מיקה לוי	סמ' ב'	ש'	ב'	10-12	דן-דוד	102
			ד'	10-12	דן-דוד	102

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9002.01" 0687.9002.01	סינית קלאסית א'
פרופ’ יואב אריאל	סמ' ב'	ש'	ב'	16-20	ווב 	316	
הערה: תלמידים שמעוניינים להירשם אך המועד לא נוח, אנא פנו למרצה


פרו"ס סמ' א' מסגרת 122
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2264.01" 0687.2264.01	יפן והמזרח התיכון: סוגיות ישנות, תגובות חדשות
ד"ר רחל שאול	סמ' א'	ש'	א'	10-12	גילמן	317
			ה'	10-12	גילמן	317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2261.01" 0687.2261.01	גאיג'ין "זרים" בין היפנים, ו"היפנים" בעיניים בינלומיות
ד"ר יושימי מיאקה	סמ' א'	פרו"ס	א'	16-18	גילמן	450
			ג'	16-18	גילמן	323

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2220.01" 0687.2220.01	דת עממית ביפן
ד"ר אירית אורבוך	סמ' א'	פרו"ס	א'	16-18	גילמן	323
			ג'	14-16	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2265.01" 0687.2265.01	על כנפי עוף החול: מבט על ספרות סינית מסורתית
גב' סופי כץ	סמ' א'	פרו"ס	ב'	14-16	דן-דוד	102
			ה'	14-16	דן-דוד	102	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2254.01" 0687.2254.01	מין לאומיות ומדיה בהודו בת זמננו
גב' רוני פרצ'ק	סמ' א'	פרו"ס	ג'	10-12	גילמן	260
			ה'	10-12	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2262.01" 0687.2262.01	התמודדות עם העבר: המלחמה והירושימה
גב' מריקו צוגיטה	סמ' א'	פרו"ס	ג'	16-18	גילמן	260
			ה'	16-18	גילמן	א319

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2200.01" 0687.2200.01	הודו כזיקית: בעיית הפרשנות למחשבה ההודית
ד"ר חן למפרט	סמ' א'	פרו"ס	ד'	10-14	רקאנטי	409

פרו"ס סמ' ב' מסגרת 122
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2244.01" 0687.2244.01	מדע בסין
ד"ר אסף גולדשמידט	סמ' ב'	פרו"ס	א'	16-18	גילמן	260
			ד'	14-16	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2260.01" 0687.2260.01	יופיו של הפגום, יופיו של העמום- על אסתטיקה יפנית
פרופ’ יעקב רז	סמ' ב'	פרו"ס	ג'	08-12	גילמן	261

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2255.01" 0687.2255.01	פילוסופיה סינית על האינטרנט
פרופ’ יואב אריאל	סמ' ב'	פרו"ס	ה'	16-20	ווב	316	
הערה: תלמידים שמעוניינים להירשם אך המועד לא נוח, אנא פנו למרצה

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2204.01" 0687.2204.01	מבט אנתרופולוגי על מקומן של נשים ביפן המודרנית
ד"ר עפרה גולדשטיין	סמ' ב'	פרו"ס	ג'	10-12	גילמן	260
			ה'	16-18	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.2248.01" 0687.2248.01	דת ולאומיות בהודו המודרנית
ד"ר תמר רייך	סמ' ב'	פרו"ס	ג'	14-16	גילמן	317א
			ה'	14-16	גילמן	262
סמינרים סמ' א' מסגרת 123
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3363.01" 0687.3363.01	שפות, לאומיות ותרבות במזרח ובדרום מזרח אסיה
ד"ר יושימי מיאקה	סמ' א'	סמ'	א'	14-16	גילמן	א319
			ד'	14-16	גילמן	261

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3362.01" 0687.3362.01	הרומן הסיני המסורתי
ד"ר מאיר שחר	סמ' א'	סמ'	א'	14-18	גילמן	261

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3336.01" 0687.3336.01	רפואה כראי להיסטוריה בסין
ד"ר אסף גולדשמידט	סמ' א'	סמ'	א'	16-18	גילמן	260
			ד'	16-18	גילמן	261

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3366.01" 0687.3366.01	במקדש הלשון: שירה פילוסופית בסין
גב' סופי כץ	סמ' א'	סמ'	ב'	16-18	דן-דוד	102
			ה'	16-18	גילמן	323

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3768.01" 0618.3768.01	שנקרה מול הבודהיסטים
פרופ’ שלמה בידרמן	סמ' א'	סמ'	ג'	08-12	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3361.01" 0687.3361.01	ירח באגל טל-משנתו הפילוסופית מעשית של מורה הזן דוגן
פרופ’ יעקב רז	סמ' א'	סמ'	ג'	08-12	גילמן	261

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3358.01" 0687.3358.01	אהבת האל בהינדוהיזם
ד"ר תמר רייך	סמ' א'	סמ'	ג'	10-12	גילמן	323
			ה'	10-12	גילמן	323

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3305.01" 0687.3305.01	מסורת ביפן המודרנית- היבטים אנתרופולוגים
ד"ר עפרה גולדשטין	סמ' א'	סמ'	ג'	14-16	גילמן	261
			ה'	16-18	גילמן	א317

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0621.2619.01" 0621.2619.01	מזרח אסיה והמערב-איפריאליזם
פרופ’ אהרן שי	סמ' א'	סמ'	ג'	14-18	גילמן	262

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3313.01" 0687.3313.01	סוגיות במחשבת סין המודרנית
ד"ר גדי שי	סמ' א'	סמ'	ג'	16-18	גילמן	261
			ה'	16-18	גילמן	261

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3365.01" 0687.3365.01	סיפורים ומסרים פילוסופיים באופנישדות
ד"ר יוחנן גרינשפון	סמ' א'	סמ'	ד'	10-14	דן-דוד	308

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3357.01" 0687.3357.01	יופי של חמלה
ד"ר חן למפרט	סמ' א'	סמ'	ד'	14-18	גילמן	260

	סמינר מחלקתי
	שנתי	סמ'	ג'	12-14	ווב	103
הערה: הסמינר המחלקתי מתקיים אחת לשבועיים, מודעות מתפרסמות ע"ג לוחות המודעות.
התלמידים מוזמנים
סמינרים סמסטר ב' מסגרת 123
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0618.3769.01" 0618.3769.01	רשומותיו של האדון לו: האנציקלופדיה הפילוסופית הראשונה בסין
פרופ’ יואב אריאל	סמ' ב'	סמ'	א'	08-12	גילמן	262

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3364.01" 0687.3364.01	עיין ערך אהבה בספרות היפנית
ד"ר שונית שחל-פורת	סמ' ב'	סמ'	א'	14-16	גילמן	260
			ה'	14-16	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3351.01" 0687.3351.01	דת יפן בראי האומנויות
ד"ר אירית אורבוך	סמ' ב'	סמ'	א'	16-18	גילמן	262
			ג'	14-16	גילמן	262

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3355.01" 0687.3355.01	הקולנוע היפני
ד"ר צבי סרפר	סמ' ב'	סמ'	ב'	12-14	גילמן	260
			ד'	12-14	גילמן	260

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3360.01" 0687.3360.01	אמונה או תבונה: השקפות הודיות
פרופ’ שלמה בידרמן	סמ' ב'	סמ'	ג'	08-12	גילמן	277

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3347.01" 0687.3347.01	הראמאיינה
ד"ר יגאל ברונר	סמ' ב'	סמ'	ג'	14-18	יפורסם	

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3335.01" 0687.3335.01	פוליטיקה וספרות ביפן המודרנית
גב' מריקו צוגיטה	סמ' ב'	סמ'	ג'	16-18	גילמן	260
			ה'	16-18	גילמן	261

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.3311.01" 0687.3311.01	מגשר מרקו פולו ועד הירושימה יפן במלחמת הפסיפיק
ד"ר מירון מדזיני	סמ' ב'	סמ'	ה'	14-18	גילמן	א317

















שיעורי שפה מסגרת 124
יפנית שנה א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1680.01" 0630.1680.01	יפנית מתחילים
גב' ניקי ליטמן	שנתי	שו"ת	א'	08-10	גילמן	318
			ג'	08-10	גילמן	318
ד"ר מיקה לוי			ד'	08-10	גילמן	318

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1680.02" 0630.1680.02	יפנית מתחילים
גב' ניקי ליטמן	שנתי	שו"ת	א'	10-12	דן-דוד	108
			ג'	10-12	גילמן	279
מר' יושיהיקו היגוצ'י			ד'	12-14	דן-דוד	104

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1680.03" 0630.1680.03	יפנית מתחילים
גב' ניקי ליטמן	שנתי	שו"ת	א'	08-10	גילמן	362
			ג'	08-10	גילמן	362
			ה'	08-10	גילמן	361

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1680.04" 0630.1680.04	יפנית מתחילים
ד"ר מיקה לוי	שנתי	שו"ת	ב'	08-10	גילמן	361
			ג'	10-12	דן-דוד	307
			ה'	08-10	גילמן	317

סינית שנה א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1700.01" 0630.1700.01	סינית מתחילים
ד"ר פ' ג'אנג	שנתי	שו"ת	א'	08-10	גילמן	304
			ג'	08-10	גילמן	304
גב' לי ג'אנג			ה'	08-10	גילמן	304

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1700.02" 0630.1700.02	סינית מתחילים
ד"ר פ' ג'אנג	שנתי	שו"ת	א'	10-12	שרת	006
			ג'	10-12	שרת	006
גב' לי ג'אנג			ה'	10-12	שרת	004

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1700.03" 0630.1700.03	סינית מתחילים
גב' לי ג'אנג	שנתי	שו"ת	ב'	16-18	גילמן	220
	סמ' א'		ד'	16-18	גילמן	318
	סמ' ב'		ד'	16-18	גילמן	221
	שנתי		ה'	16-18	גילמן	324

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.1700.04" 0630.1700.04	סינית מתחילים
גב' לי ג'אנג	שנתי	שו"ת	ב'	12-14	שרת	006
			ד'	12-14	שרת	004
			ה'	14-16	גילמן	220




סנסקריט שנה א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9000.01" 0687.9000.01	סנסקריט שנה א'
ד"ר יגאל ברונר	שנתי	שו"ת	א'	08-10	גילמן	323
			ג'	10-12	דן-דוד	101
מר מתן גרנות			ה'	10-12	רקאנטי	254

הינדי שנה א'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9200.01" 0687.9200.01	הינדי שנה א'
מר גנאדי שלומפר	שנתי	שו"ת	א'	16-18	ווב	101
			ג'	14-16	רקאנטי	254
			ה'	14-16	רקאנטי	254

יפנית שנה ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2680.01" 0630.2680.01	יפנית מתקדמים
גב' ניקי ליטמן	שנתי	שו"ת	א'	12-14	דן-דוד	104
			ג'	10-12	דן-דוד	306
מר' יושיהיקו היגוצ'י			ה'	10-12	גילמן	220

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2680.02" 0630.2680.02	יפנית מתקדמים
מר' יושיהיקו היגוצ'י	שנתי	שו"ת	ב'	08-10	גילמן	318
			ג'	08-10	גילמן	361
			ה'	10-12	גילמן	221

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2680.03" 0630.2680.03	יפנית מתקדמים
גב' ניקי ליטמן	שנתי	שו"ת	א'	08-10	גילמן	361
			ד'	10-12	דן-דוד	108
מר' יושיהיקו היגוצ'י			ה'	12-14	דן-דוד	307

סינית שנה ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2700.01" 0630.2700.01	סינית מתקדמים
ד"ר פ' ג'אנג	שנתי	שו"ת	א'	14-16	דן-דוד	108
			ג'	14-16	דן-דוד	108
ד"ר ויי זנגווי			ה'	14-16	גילמן	221

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2700.02" 0630.2700.02	סינית מתקדמים
גב' הונגלין צ'ן	שנתי	שו"ת	ב'	10-12	שרת	006
			ד'	10-12	שרת	004
ד"ר ויי זנגווי			ה'	16-18	שרת	004

HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0630.2700.03" 0630.2700.03	סינית מתקדמים
גב' הונגלין צ'ן	שנתי	שו"ת	ב'	12-14	דן-דוד	307
			ד'	12-14	דן-דוד	307
ד"ר ויי זנגווי			ה'	12-14	שרת	004




סנסקריט שנה ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9010.01" 0687.9010.01	סנסקריט שנה ב'
מר אלכס צרניאק	שנתי	שו"ת	א'	14-16	דן-דוד	101
			ג'	14-16	דן-דוד	101
			ה'	14-16	דן-דוד	101

הינדי שנה ב'
HYPERLINK "http://www2.tau.ac.il/scripts/yed.dll?MfcISAPICommand=but&year=2002&course_num=0687.9210.01" 0687.9210.01	הינדי שנה ב'
מר גנאדי שלומפר	שנתי	שו"ת	א'	14-16	ווב	301
			ג'	16-18	דן-דוד	308
			ה'	16-18	גילמן	320
			ה'	16-18	גילמן	362

