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 )815תואר מוסמך בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה (
 )808בתכנון עירוני ואזורי ( בהתמחות
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מעוגנים במכון ללימודים עירוניים ואזוריים. התכנית מקנה ידע עיוני ומעשי  לימודי ההתמחות
בתחום התכנון העירוני והאזורי ומכשירה תלמידים לעבודה כמתכננים עירוניים, כמשתתפים 

 בצוותי תכנון ובתחומים אחרים של מדיניות עירונית.
מוסמכי התכנית מצויים בכל תחומי העשייה התכנונית: ברמה הארצית (משרדי הפנים, השיכון, 

ת מקומיות ועיריות), בגופים ציבוריים התיירות, התחבורה והסביבה), ברמה המקומית (רשויו
בתחומי הסביבה והשימור ובחברות ייעוץ ותכנון פרטיות. למכון קשרים הדוקים עם אנשי מפתח 
הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי והצעות העבודה המופנות למכון מועברות ישירות 

 לתלמידים.
כוללת  ומדיניות משאבי טבע וסביבה בניהולההתמחות בתכנון עירוני ואזורי בשילוב עם התואר 

קורסי ליבה עיוניים בתחום העירוני, קורסים מתודולוגיים, כולל מערכות מידע גאוגרפיות, 
ין וקורסים בתכנון, כמו תיאוריות בתכנון, דיני תכנון ובנייה, תכנון הלכה למעשה, כלכלת מקרקע

נ"ז: שישה  23הוא   ימודים במכוןוענף הנדל"ן, אולפנים בתכנון וקליניקה אורבנית. היקף הל
נ"ז יוכרו כקורסי בחירה  12קורסי חובה, ארבעה קורסי בחירה ועבודה סמינריונית אחת. 

 .ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבהלמוסמך ב
 יש לציין את לימודי ההתמחות בעדיפות נפרדת בטופס ההרשמה ללימודי מוסמך.

בהתמחות  בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבהוסמך "משילוב התואר עם תכנית זו מקנה תואר 
 .בתכנון עירוני ואזורי"

 
  חפצים להשלים את ההתמחות ב"תכנון עירוני אשר אינם בוגרי גאוגרפיה ותלמידי מוסמך      
  גאוגרפיה של פעילות  40104לעשות כן כאשר ידרשו מהם קורסי ההשלמה הבאים:  ואזורי" יוכלו     
 .גאואינפורמטיקה ב' 40942-וכלכלית      
      ההשלמות הנ"ל נדרשות גם מבוגרי גאוגרפיה אשר לא למדו את שני הקורסים הנ"ל במסגרת      
 לימודיהם לבוגר.     

 
 
 
 

 לימודים התכנית 
 

                                                           
 השלמה ייקבעו פרטנית בהתאם ללימודי התואר הראשוןקורסי ה 1

  מסלול ב' (לא מחקרי)  מסלול א' (מחקרי)
 לימודי התואר בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

 היקף  היקף 
  3רקע  יקורס  1 י רקעקורס

 
  לימודי חובה  לימודי חובה

               -מבוא למדעי הסביבה 98775
 מורחב          

               -מבוא למדעי הסביבה 98775 "זנ 4
 מורחב          

 נ"ז 3

 גישות למדיניות סביבתית    40422
 במרחב            

 ות סביבתית  גישות למדיני  40422 נ"ז 2
 במרחב            

 נ"ז 2

 נ"ז 2  דיני סביבה 49601 נ"ז 2 דיני סביבה  49601
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ני החובה במכון ללימודים עירונייםפאולפן זה ייחשב כאחד משני אול 4    
 תכנית ההתמחות זהה בשני המסלולים 3

 מבוא לכלכלת משאבי טבע   71148
 וסביבה ללא כלכלנים               
                                     )יועבר בוידאו קונפרנס(           

 מבוא לכלכלת משאבי טבע   71148 נ"ז 3
 וסביבה ללא כלכלנים            
                                                                          )יועבר בוידאו קונפרנס(           

 נ"ז 3

 סדנא בין מקצועית  49600
                    לבעיות הסביבה                         

  סדנא בין מקצועית 49600 נ"ז 2
                    לבעיות הסביבה                         

 נ"ז 2

מדיניות סביבתית להלכה  40850 
 ולמעשה

מדיניות סביבתית להלכה  40850  נ"ז 2
 ולמעשה

 נ"ז 2

 נ"ז 2 סמינר במדיניות סביבתית 40681 נ"ז 2 סמינר במדיניות סביבתית 40681
 

 
 ייםלימודי חובה מתוד

  
 מתודייםובה לימודי ח

 

או  קורס מתקדם בתחום הממ"ג
 החישה מרחוק

או  קורס מתקדם בתחום הממ"ג קורס אחד
 החישה מרחוק

 קורס אחד

 נ"ז 2 שיטות מחקר למ"א 40903 נ"ז 2 שיטות מחקר למ"א 40903
 נ"ז 3 סטטיסטיקה למוסמך 40801 נ"ז 3 סטטיסטיקה למוסמך 40801

 
  אולפן

 
 אולפן 

 
 

 2 בתכנון סביבתי אולפן 40860
   

במסגרת 
המכון 

ללימודים 
 עירוניים

 4 אולפן בתכנון סביבתי 40860
   

במסגרת 
המכון 

ללימודים 
 עירוניים

 
  סמינר

 
 סמינר 

 
 

קורס מסוג שוס או חובת לימוד 
 סמינר מבין הבאים:

 
סוגיות במדיניות  40709 •

 תחבורה
 GISשימושי  40220 •

לקבלת החלטות בשמירת 
 טבע

אנרגיה,  40827 •
קונפליקטים וקבלת 

 החלטות  
  עולם משתנה 40933 •

 

יילמד 
במסגרת 

לימודי 
המכון 

ללימודים 
 עירוניים

קורס מסוג שוס או חובת לימוד 
 סמינר מבין הבאים:

 
סוגיות במדיניות  40709 •

 תחבורה
 GISשימושי  40220 •

לקבלת החלטות בשמירת 
 טבע

אנרגיה,  40827 •
קונפליקטים וקבלת 

 החלטות  
  עולם משתנה 09334 •

 

 קורס אחד

 נ"ז 4 עבודה סמינריונית  
להשלמת   לימודי בחירה

הנ"ז 
 לתואר

להשלמת   לימודי בחירה
הנ"ז 

 לתואר
   נ"ז 0 עבודת גמר 
ניהול ומדיניות משאבי סה"כ נ"ז ל

 טבע וסביבה
ניהול ומדיניות סה"כ נ"ז  ל 28

 משאבי טבע וסביבה
36 

 וני ואזורילימודי ההתמחות בתכנון עיר
 3(מטעם המכון ללימודים עירוניים ואזוריים)

  לימודי חובה  לימודי חובה
 נ"ז 2 תיאוריות התכנון נ"ז 2 תיאוריות התכנון

 נ"ז 2 מבוא לדיני תכנון ובנייה נ"ז 2 מבוא לדיני תכנון ובנייה
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 יחשב כאולפן אחד מבין שני האולפנים הנדרשים בהתמחותהאולפן בתכנון סביבתי  4

 נ"ז 1 סמינר מכוני נ"ז 1 סמינר מכוני
  שנייםלבחירה קורס אחד מה

 ; כלת מקרקעיןלכלמבוא 
 כה ומעשההל -תכנון 

  שנייםלבחירה קורס אחד מה נ"ז 2
 ; לכלכלת מקרקעיןמבוא 
 כה ומעשההל -תכנון 

 נ"ז 2

 נ"ז 4-6 סדנאות/6שני אולפנים נ"ז 4-6 סדנאות/4שני אולפנים
אחד  –קורסי  בחירה בהתמחות 

אשר במסגרתו יש  מהם סמינר
 להגיש עבודה סמינריונית

אחד  –י  בחירה בהתמחות קורס נ"ז 6-8
אשר במסגרתו יש  מהם סמינר

 להגיש עבודה סמינריונית

 נ"ז 6-8

  19 נ"ז קורסי ההתמחות 19 נ"ז קורסי ההתמחות
 4 עבודה סמינריונית 4 עבודה סמינריונית

 23 סה"כ נ"ז בהתמחות 23 סה"כ נ"ז בהתמחות
 

סה"כ נ"ז לתואר בניהול ומדיניות 
תמחות משאבי טבע וסביבה בה

 בתכנון עירוני ואזורי

סה"כ נ"ז לתואר בניהול ומדיניות  51
משאבי טבע וסביבה בהתמחות 

 בתכנון עירוני ואזורי

59 


