התמחות בניהול ,תכנון ומדיניות הסביבה ()804
התכנית פתוחה לתלמידי כל החוגים ולתלמידי פקולטות אחרות
המתעניינים בנושאי איכות הסביבה
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המחלקה לגאוגרפיה מציעה התמחות למוסמך בתכנון ובמדיניות סביבתית ,עם דגש על מדעי החברה ושילוב רב-תחומי.
התוכנית פתוחה לתלמידי חוגים אחרים ולתלמידי פקולטות אחרות המתעניינים בנושאי מדיניות הסביבה.
בשנים האחרונות מושם הדגש בתחום הסביבתי על מחקר רב-תחומי תוך חיפוש אחר הדרכים המיטביות לשילוב היבטים
סביבתיים בקבלת החלטות .עבודות ודיונים נערכים בצוותים רב-תחומיים הבוחנים ,בין היתר ,את היתרונות והחסרונות
של אמצעים כלכליים ,תכנוניים ומשפטיים ,תוך מתן דגש לשיקולי יעילות חברתית וישימות פוליטית.

מטרת ההתמחות
מטרת ההתמחות להכשיר חוקרים ובעלי מקצוע בתחומים שונים להתמודד עם בעיות סביבתיות .לשם כך ,ההתמחות
מדגישה את הצורך בהסתכלות ובהערכה רב-תחומית ,תוך התמקדות בהיבטים של מדעי החברה .הקורסים והסדנאות
הנכללים בהתמחות מיועדים להמחיש לתלמידים את מורכבות הנושא הסביבתי ,את הצורך בשילוב רב-תחומי בטיפול
בבעיות קיימות וכן את הדרכים האפשריות למניעת היווצרות בעיות עתידיות .בתוך כך ,ייחשפו תלמידי ההתמחות
לפרויקטים עכשוויים בעלי משמעות סביבתית אשר עליהם מתדיינים העוסקים בסביבה בישראל ובעולם.
תלמידים שימלאו את חובות הקורסים בהתמחות יהיו זכאים לציון ההתמחות בתעודת המוסמך ["מוסמך בחוג X
בהתמחות בניהול ,תכנון ומדיניות הסביבה"].

למי מיועדת ההתמחות?
ההתמחות מיועדת לבעלי תואר בוגר העומדים בדרישות הקבלה ללימודי מוסמך בחוג העיקרי אשר בחרו והמעוניינים
להתמחות בהיבטים של תכנון ומדיניות סביבתית.

סגל ההוראה
קורסי ההתמחות ניתנים על ידי צוות משולב של מורים .חלקם מרצים מהמחלקה לגאוגרפיה ,אחרים הינם מרצים מחוגים
אחרים ומ פקולטות אחרות באוניברסיטה העברית .בנוסף להם ,מורים בעלי ניסיון מעשי בתחום הסביבה מחוץ
לאוניברסיטה תורמים מניסיונם המעשי בהוראת התכנית.
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מבנה הלימודים
משך הלימודים :שנתיים.
תכנית ההתמחות כוללת  23נ"ז ונלווית ללימודי מוסמך באחד מחוגי הפקולטה למדעי החברה .החוג הראשי רשאי להכיר
בחלק מקורסי ההתמחות כקורסי בחירה במסגרת התואר.
מבנה הלימודים בהתמחות ,כמפורט בטבלה שלהלן:
מס' הקורס

נ"ז

שם הקורס

קורסי חובה
49602

פרקים נבחרים בבעיות הסביבה

3

40422

גישות למדיניות סביבתית

2

49601

דיני סביבה

2

49600

סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה

2

40860

אולפן בתכנון סביבתי

4

סמינר בתחום סביבתי

קורס מסוג שוס או סמינר

קורס אחד

עבודה סמינריונית

4

קורסי בחירה

להשלמת  23נ"ז

תנאי קבלה
* יתקבלו להתמחות תלמידים העומדים בדרישות הקבלה ללימודי מוסמך בחוג העיקרי אשר בחרו.
* תלמידי פקולטות אחרות יתקבלו בתאום אישי עם מרכז ההתמחות ובאישור החוג הראשי שלהם .ייתכן שידרשו לימודי
השלמה.
* תלמידים המבקשים להירשם להתמחות במסגרת לימודי מוסמך בגאוגרפיה ואינם בעלי תואר בוגר בגאוגרפיה ,יחויבו
בלימודי השלמה אשר יקבעו לכל תלמיד בתיאום עם מרכז ההתמחות.
לפרטים נוספים
מזכירות המחלקה לגאוגרפיה:
חדר  3604בניין מדעי החברה ,הר הצופים טל'02-5883017,02-5881292 :
מרכז ההתמחות:
פרופ' איתי פישהנדלר ,טלפון  02-5883349דוא"לItay.Fishhendler@mail.huji.ac.il :
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