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 התכנית פתוחה לתלמידי כל החוגים ולתלמידי פקולטות אחרות 

 המתעניינים בנושאי איכות הסביבה
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עם דגש על מדעי החברה ושילוב  ,בתכנון ובמדיניות סביבתיתמך התמחות למוס המציע ההמחלקה לגאוגרפי

פתוחה לתלמידי חוגים אחרים ולתלמידי פקולטות אחרות המתעניינים בנושאי מדיניות  התוכנית. תחומי-רב

 .הסביבה

תחומי תוך חיפוש אחר הדרכים המיטביות -בשנים האחרונות מושם הדגש בתחום הסביבתי על מחקר רב

בין , תחומיים הבוחנים-עבודות ודיונים נערכים בצוותים רב. ם סביבתיים בקבלת החלטותלשילוב היבטי

תוך מתן דגש לשיקולי יעילות  ,תכנוניים ומשפטיים, את היתרונות והחסרונות של אמצעים כלכליים, היתר

 .חברתית וישימות פוליטית

 

 התמחותמטרת ה

, לשם כך. שונים להתמודד עם בעיות סביבתיות בתחומיםלהכשיר חוקרים ובעלי מקצוע  התמחותמטרת ה

. היבטים של מדעי החברההתמקדות בתוך , תחומית-הערכה רבבהסתכלות וההתמחות מדגישה את הצורך ב

את  ,מיועדים להמחיש לתלמידים את מורכבות הנושא הסביבתי התמחותהקורסים והסדנאות הנכללים ב

מניעת היווצרות בעיות וכן את הדרכים האפשריות ל תתחומי בטיפול בבעיות קיימו-הצורך בשילוב רב

אשר עליהם ויים בעלי משמעות סביבתית וקטים עכשילפרו התמחותחשפו תלמידי היי, בתוך כך. עתידיות

 .בישראל ובעולםמתדיינים העוסקים בסביבה 

מוסמך "]ההתמחות בתעודת המוסמך  לציוןיהיו זכאים  התמחותתלמידים שימלאו את חובות הקורסים ב

 .["תכנון ומדיניות הסביבה, התמחות בניהולב Xבחוג 

 

 ?התמחותלמי מיועדת ה

אשר בחרו  העיקרימיועדת לבעלי תואר בוגר העומדים בדרישות הקבלה ללימודי מוסמך בחוג  התמחותה

 .תסביבתי דיניותוהמעוניינים להתמחות בהיבטים של תכנון ומ

 

 סגל ההוראה

אחרים הינם  ,לגאוגרפיהמרצים מהמחלקה חלקם . צוות משולב של מורים יקורסי ההתמחות ניתנים על יד

מורים בעלי ניסיון מעשי , בנוסף להם. פקולטות אחרות באוניברסיטה העבריתממחוגים אחרים ו מרצים

 .ם מניסיונם המעשי בהוראת התכניתבתחום הסביבה מחוץ לאוניברסיטה תורמי
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 מבנה הלימודים

   .שנתיים: משך הלימודים

החוג הראשי . ונלווית ללימודי מוסמך באחד מחוגי הפקולטה למדעי החברה ז"נ 32תכנית ההתמחות כוללת 
  .רשאי להכיר בחלק מקורסי ההתמחות כקורסי בחירה במסגרת התואר

 :כמפורט בטבלה שלהלן, מבנה הלימודים בהתמחות

 ז"נ שם הקורס הקורס' מס

 קורסי חובה

 4  1 מורחב-מבוא למדעי הסביבה 57998

 3  סביבתית גישות למדיניות 42433

 3 סביבה דיני 47624

 3 הסביבה בין מקצועית לבעיות הסדנ 47622

  2 אולפן בתכנון סביבתי 42562

 קורס אחד                       קורס מסוג שוס או סמינר                                       יסמינר בתחום סביבת

 4                                                                                                                         ינריוניתעבודה סמ

  ז"נ 32קורסי בחירה להשלמת 

 2 התיכון-קלימטולוגיה סינופטית של מזרח הים 42485

 3.8 מבוא לניהול פסולת מוצקה 42633

 3 סוגיות וגישות: סביבתיתכנון  42683

 3 הצלחות וחסמים לשיקום נחלים בישראל -געגועים לנחל 42746

 3 גישות ביקורתיות: אקולוגיה פוליטית של מים 42957

 3 מבוא לדיני תכנון ובנייה 47529

 3 תכנון מרחבי ואיכות הסביבה 47562

 3 מדיניות מזון 47633

 2 מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה 94445

 2 תצפיות ומודלים: הידרולוגיה של מים עיליים 92283

 8 אקולוגיה של שמירת הטבע 72532
 

 תנאי קבלה

 . בחוג העיקרי אשר בחרויתקבלו להתמחות תלמידים העומדים בדרישות הקבלה ללימודי מוסמך  *

ייתכן . שלהם פקולטות אחרות יתקבלו בתאום אישי עם מרכז ההתמחות ובאישור החוג הראשיתלמידי * 

 .שידרשו לימודי השלמה

במסגרת לימודי מוסמך בגאוגרפיה ואינם בעלי תואר בוגר  התמחותל םלהירשתלמידים המבקשים * 

 . בלימודי השלמה אשר יקבעו לכל תלמיד בתיאום עם מרכז ההתמחות יחויבו, בגאוגרפיה

 לפרטים נוספים

 :מזכירות המחלקה לגאוגרפיה

  23-8552249,23-8554373 :'טל הר הצופים, בניין מדעי החברה, 2628חדר  27:22-44:22' ה-'ימים א

 : התמחותהמרכז 

 Itay.Fishhendler@mail.huji.ac.il: ל"דוא 7855224-23טלפון , איתי פישהנדלר 'פרופ

                                                           
ז "הראשון ישלים נ תלמיד שלמד את הקורס במסגרת התואר. אים ללמוד קורס אחר באישור מרכז ההתמחותרש, חקלאות/תלמידים בעלי רקע במדעי הטבע 1

 .בקורסי בחירה
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