
האוניברסיטה העברית
הפקולטה למדעי החברה

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה

תואר שני בניהול 
ומדיניות משאבי 

טבע וסביבה 



מה עושים עם זה?
מקומות  מעגל  מתרחב  אלו,  בתחומים  הפרטי  השוק  התרחבות  עם 
התעסוקה. מעגל התעסוקה כולל גופים מוסדיים (המשרד להגנת הסביבה, 
אדם  הטבע,  להגנת  (החברה  אזרחיים  גופים  וכד'),  והגנים  הטבע  רשות 
שמספרן  פרטיות,  ייעוץ  וחברות  מקומיים)  סביבתיים  וגופים  ודין,  טבע 

הולך ועולה.

תנאי קבלה
ציון ממוצע של 85 בלימודי התואר הראשון.    •

ריאיון אישי עם ראש התכנית וחבר סגל אקדמי נוסף.    •
ראש התכנית, באישור ועדת ההוראה, רשאי לקבל תלמידים שציון הבוגר 
יוצא דופן או באים מתחום עניין  ניסיון  שלהם נופל מ-85 במידה והוכיחו 

שלתכנית יש עדיפות לקלוט ממנו מועמדים.

יוכלו  א'  שנה  בתום  מחקרי.  הלא  במסלול  ללמוד  מתחילים  הסטודנטים 
להתקבל למסלול המחקרי לאחר שאחד המורים הביע את הסכמתו בכתב 
הלימודים  בשנת  האקדמיים  והישגיהם  התיזה,  בכתיבת  להדרכתו 

הראשונה הינם של ציון ממוצע 85 ומעלה.

מלגות
המתקדם  הספר  בית  של  מצטיינים  מחקר  לתלמידי  הצטיינות  מלגות 

ללימודי סביבה.

שת"פ בינלאומי
פעולה  שיתופי  מספר  מקיים  סביבה  ללימודי  המתקדם  הספר  בית 
בסדנאות  להשתתף  הספר  בית  של  לסטודנטים  המאפשרים  בינלאומיים 
נוספים  בפרויקטים  ולהשתתף  משותפים  מחקרים  לערוך  בחו"ל, 

בינלאומיים.

באוניברסיטה העברית יש תכניות לחילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות 
בחו"ל.

רקע
עליית חשיבות הנושא הסביבתי בשיח המדיניות העולמי והישראלי, 
מחייבת הכשרת מומחים בתחומי המדיניות והניהול הסביבתי אשר 
יוכלו לעבוד במשותף עם מומחים מדיסציפלינות אחרות.  התכנית 
במדעי  שני  תואר  מעניקה  וסביבה  טבע  משאבי  ומדיניות  בניהול 
החברה אשר מטרתו להכשיר מומחים בתחום המדיניות הסביבתית 
תוך מתן הכלים לעבודת צוות עם מומחים מהמדעים הניסויים. כן, 

היא מכשירה את דור העתיד של חוקרים בתחום.  

מבנה הלימודים
בתכנית הלימודים מספר רכיבים: 

הרכיב הראשון מקנה מושגים ממדעי הטבע הנדרשים להבנת   •
חוקרים  עם  משותפים  בצוותים  ולעבודה  הסביבתיות  הבעיות 

ומומחים מהמדעים הניסויים.
הרכיב השני מקנה בסיס איתן בתפיסות ובגישות להתמודדות   •

עם סוגיות סביבה וניהול משאבי טבע.
בסיס  להקנות  שנועדו  מתודיים  קורסים  הם  השלישי  הרכיב   •

למחקר סביבתי במדעי החברה.
מומחים  המשמשים  עבודה  כלי  הקניית  הוא  הרביעי  הרכיב   •

סביבתיים בשדה המעש.
את התכנית ניתן ללמוד הן במסלול מחקרי והן במסלול לא מחקרי. 
כמו כן ניתן לשלב בתכנית הלימודים התמחות בתכנון עירוני ואזורי 

במסגרת המכון ללימודים עירוניים ואזוריים. 

היקף הלימודים

מסלול לא מחקרי מסלול מחקרי   

40 נ"ז 36 נ"ז   קורסים: 

8 נ"ז 4 נ"ז  עבודות סמינריוניות: 

48 נ"ז 40 נ"ז  סה"כ: 

במסלול המחקרי נערכת עבודת גמר מחקרית. 



פרטים ליצירת קשר:

לפגישת יעוץ

פרופ' ערן פיייטלסון
ראש התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

msfeitel@mail.huji.ac.il :מייל

לרישום ומידע
מזכירות המחלקה לגאוגרפיה

טלפון: 02-5883017
geography@savion.huji.ac.il :מייל

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה

טלפון: 02-6586055
 environmental@savion.huji.ac.il :מייל

חפשו אותנו בפייסבוק: 
בית הספר המתקדם ללימודי סביבה
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