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  המחלקה לאמנויות 2.1  

נקודות  קורס' מס שם קורס
 זכות

שעות 
 שבועיות

 סילבוס

פיסול סביבתי 
 א - ) שנה ג(

155-1-
1121 

3 4  

פיסול סביבתי 
 ב - ) שנה ג(

155-1-
1131 

3 4  

  
  המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי 2.2  

נקודות  קורס' מס שם קורס
 זכות

שעות 
 שבועיות

 סילבוס

גישור סביבתי 
 ופתרון בעיות

הקורס בוחן את העיסוק בסכסוך ובתיאוריה  3 3 128-1-0028
ובגישה המעשית לגישור עם דגש על 

בחלק הראשון של . סדנאות של פתרון בעיות
הקורס הסטודנטים יקבעו סקירה כללית של 

מעורבות בסכסוך וגישות לגישור ופתרון 
תתקיים סדנא על שימוש בשיטות . סכסוכים

. גישור עבור מקרי מבחן מהאיזור
יקבלו כלים מעשיים לניסיון  הסטודנטים

הם גם יכינו מחקר משלהם על נושא . בגישור
 . בגישור

: להכיר את היחסים השונים בין אדם למדבר 2 2 128-1-2661 אדם ומדבר
מבוסס על הפיסיוגרפיה של מדבריות העולם 

כיסוד להבנת הבעיות והאפשרויות שיש 
לאדם בשימוש המקורות הטבעיים באיזורים 

 .צחיחים
איסוף וטיפול 

 בפסולת מוצקה
הצגת והבנת הגורמים המשפיעים על .1 2 2 128-1-2941

הצגת .2. כמויות וסוגי הפסולת המוצקה
והבנת השפעת פעולות האדם על סביבתו 
תוך דגש על ניצול משאבים והגדלכמויות 

הצגת והבנת .3. וסוגי הפסולת המוצקה
, התשתיות, שיטות האיסוף הלוגיסטיקה

כולל חישובים . בפסולת המוצקהוהטיפול 
הבנת .4. בסיסיים ונתוני תכנון והנדסה

מ לשמור על "אמצעי הניטור הנוקטים ע
הסביבה כתוצאה משיטות הטיפול השונות 

 .בפסולת מוצקה
אנרגיה ומשאבים 

 טבעיים
128-1-1001 2 2  

- אקו
 גיאומורפולוגיה

בעלי חיים , הקורס עוסק בהשפעת צומח 2 2 128-1-0069
ופעילות אנושית על תהליכים גיאומורפיים 

צומח : נושאים כלולים. במערכות נוף שונות
שיחי וסחיפת קרקע באזורים צחיחים 

שרפה במדרונות באזור , וצחיחים למחצה
, יציבות קרקע באדמות חקלאיות, תיכוני- ים
 .גיאומורפולוגיה של סביבות חופיות- אקו

    128-1-2861 אקולוגיה וכלכלה
אקולוגיה 

 לגיאוגרפים
מודלים . ג"ניתוח פני שטח באמצעות ממ 3 3 128-1-2571

מודלים אורגניים . סביבתיים וקבלת החלטות
 אלגוריתמים גנטיים לחידוש. ותכנות תאים

אקולוגיה של 
 הערבה

הקורס יעסוק בעקרונות הבסיסיים של  3 3 128-1-0018
אקולוגיה של מדבר ושל הערבה באופן 

הסטודנטים ילמדו כיצד מתפקדת . ספציפי
המערכת המדברית בהקשר של 



הידרולוגיה , אקלים, גיאומורפולוגיה
ג המזון "הם ילמדו על מאר. ואקולוגיה
קשרים בין האקוסיסטמות השונות , המדברי

ולוגיות הללו והסכנות לטבע במערכות האק
הקורס יעסוק . והקשרן לפעילות האדם

ים יבשה : בשלוש המערכות של הערבה
הקורס גם יעסוק ב . ואויר ובקשר בינהן

 .השפעת האדם על מערכות אלו
בעיות איכות 

הסביבה בישראל 
 ובעולם

128-1-2631 2 2  

בעיות אקולוגיות 
 באזורי מדבר

128-1-2771 2 2  

בעיות בפיתוח 
 מדבריות

128-1-2181 2 2  

דיני איכות 
 –הסביבה 
הביטים 

 בינלאומיים

128-1-3111 2 2  

היבטים כלכליים 
של איכות 
 הסביבה

128-1-3131 2 2  

הכנת תסקירי 
השפעה על 

 הסביבה

128-1-1951 2 2  

מקורותיהם , מזהמי האוויר העיקריים 2 2 128-1-0068 זיהום אויר
מפגעים סביבתיים ובריאותיים . ותפוצתם

העקרונות . כתוצאה מזיהום אוו
המטאורולוגיים של הסעה ופיזור מזהמים 

העקרונות המטאורולוגיים של . אוויר. אוויר
תופעות . הסעה ופיזור מזהמי אוויר
אפקט התחממות : גלובאליות של זיהום אוויר

דלדלות שכבת האוזון הת, גלובאלית
איכות האוויר . גשם חומצי, הסטרטוספרי

מערכות , מקורות מקורות הזיהום: בישראל
הערכת סיכונים ותכנון . חקיקה ואכיפה, ניטור

. סביבתי בהקשר של זיהום אוויר אוויר
 .שיטות ומכשור לצמצום זיהום האוויר

חישה מרחוק של 
היבטים 
 סביבתיים

128-1-0261 2 2  

ויישום חקר 
נושאים 

 סביבתיים

, הקורס עוסק בהיבטים סביבתיים שונים 3 3 128-1-0097
כאשר התלמיד לוקח חלק פעיל בעבודת 

במסגרת . שדה או מחקר בהתאם לבחירתו
הקורס יבצע התלמיד עבודת שדה מונחות 
שבמהלכה ילמד את הנושא ואת מיומנות 

 .ביצוע העבודה
יישומים 

סביבתיים 
בגיאומורפולוגיה 

 נחלית

128-1-1371 2 2  

מבוא לאיכות 
 הסביבה

, הצגת והבנת הגורמים הטבעיים.1 2 2 128-1-2851
המלאכותיים והתהליכים המשפיעים על 

הצגת והבנת השפעת .2. איכות הסביבה
פעולות האדם על סביבתו תוך דגש על ניצול 

הצגת והבנת .3. משאבים ויצירת מזהמים
שיטות טיפול במזהמים להם טרם נמצא 

הצגת והבנת אמצעי .4. טיפול טבעי ויעיל
מ לשמור "סיכון הנקוטים עהניטור וחישובי ה



  .על תנאי סביבה נאותים
  

מבוא לבניה 
 ירוקה במדבר

הקורס מציג את הגורמים העשויים להביא  2 2 128-1-0048
לתכנון ובנייה של בניינים שפגיעתם בסביבה 

תוך דגש , "בניינים ירוקים"המכונים , פחותה
. על המאפיינים הייחודיים לסביבה המדברית

עוסק הקורס גם , אנרגיהבנוסף לשימור 
, ניצול משאבי מים, באיכות אוויר בבניינים

השפעתם של חומרי בנייה על הסביבה 
 .ותכנון שימושי קרקע

מבוא להנדסת 
 איכות הסביבה

128-1-0311 2 2  

מבוא לטיפול 
במפגעים 
ומטרדים 

אקוסטיים 
באמצעות תכנון 

 סביבתי

128-1-3071 2 2  

מבוא ליחסי אדם 
 וסביבה

128-1-1251 2 2  

מבוא לפיסיקת 
 הסביבה

128-1-1631 2 2  

מבוא לשמירת 
 טבע

128-1-0060 2 2  

מדיניות 
 סביבתית

מטרת הקורס היא להכיר בפני הסטודנטים  3 3 128-1-2301
כלים של מדיניות לטפל באתגרים סביבתיים 

הקורס . לאומית ועולמית, ברמה המקומות
הוא . סביבתיותיכלול מבוא להגדרת בעיות 

, יעסוק בתפקידם של הגורמים כגון מדענים
הוא . תקשורת ומקבלי החלטות, אזרחים

בחינת , תכניות, עוסק בשימושי קרקע
כמו כן . השפעות ברמות גיאוגרפיות שונות

הקורס מביא דוגמאות מהאזור כמו תעלת 
ל לפיתוח הנגב ושדה "תכנית קק, הימים

 .התעופה של אילת
אדמה , מזון

 ותרבות
מטרת הקורס היא להציג את האינפורמציה  3 3 128-1-0038

, חברתיות, ולבחון את ההשלכות הכלכליות
בקורס זה . של ביוטכנולוגיה חקלאית, אתיות

נבחן את האספקטים החברתיים והכלכליים 
אורגנית , חקלאות קונבנתיונלית, של מזון

לערב ). חקלאות ללא הנדסה גנטית( GMOו
. ם בדיונים בנושאים אלואת הסטודנטי

מזון , אדמה, נושאים הקשורים לקרקע
ואנשים ידונו באופן אינטרדיספלינרי מהזוית 

 .הסביבתית
, גורמים; הקורס עוסק בתופעת המידבור 2 2 128-1-1681 מידבור

נושאים . תוצאות ודרכי התמודדות, תהליכים
, המפה העולמית של מידבור: כלולים

השפעת פעילות , אקוסיסטמות מדבריות
השפעת , ניוון נוף, סחיפת קרקע, אנושית

 .מידבור ומדיניות בינלאומית, שינויי אקלים
  2 2 128-1-3211 מים וסביבה

  2 2 128-1-0070 מליחות ומידבור
מערכות תומכות 

 GIS-החלטה ב
לשימושים 
 סביבתיים

128-1-0030 3 3  

מערכת האקלים 
ושינוי אקלים על 

128-1-1901 2 2  



 פני כדור הארץ
משפט ומדיניות 

 סביבתית
הקורס יציג את איכות הסביבה של מדינת  2 2 128-1-3231

לאחר . ישראל ויתמקד במצב הנורמטיבי
, זיהום אויר: הצגת בעיות סביבתיות כגון

צלצול שטחים פתוח , רעש,  זיהום מישניים
הקורס ינתח את הגורמים מאחורי  - 'וכו

הבעיות והפתרון המוצע כיום מבחינה 
מושגים בסיסיים במדיניות . משפטית

סביבתית יוצגו במסגרת הדיון במשפט הרצוי 
קריאה בקורס . מול המצב התחיקתי הקיים

" הסביבה בישראל"מתבססת על הספר 
 .םדברי חקיקה ומאמרי, )2006(

הקורס מלמד כיצד חוקים עוזרים להגן על  3 3 128-1-0039 משפט סביבתי
הקורס מתחיל . משאבים טבעיים והסביבה

בסקירה כללית של התפיסה המשפטית 
תיאוריות ומערכות משפטיות , הבסיסית

לאחר הנחת יסודות . המשמשות בעולם כיום
נחקור נושאים סביבתיים , משפטיים

ל "חוקים מקומיים ובינספציפיים ונדון כיצד 
 .משמשים להגנה על משאבים טבעיים

ניהול ותכנון אגני 
 ניקוז

הקורס יעסוק בהיבט מרכזי של התכנון  2 2 128-1-0085
ניהול אינטגרטיבי סביבתי של  - המרחבי 

הקונספציה המרכזית של . אגני ניקוז נחליים
קיימא על -הקורס הינה ניהול ופיתוח בר

מרחבי ושיתוף בעלי עניין  -בסיס גיאוגרפי 
 .בתהליכי קבלת ההחלטות

ניהול משאבי 
 חוף

, הגיאולוגית, להכיר את התשתית הפיזית 2 2 128-1-2871
והדינמית של החוף ולקשרם לשמושים 

הגישה הסביבתית . השונים במשאבי החוף
הצגת .והקנית מושגי יסוד בניהול משאבי חוף

 .דוגמאות מהעולם ובארץ
להכיר את עקרונות ניהול משאבי טבע  2 2 128-1-3001 ניהול סביבתי

ועקרונות מערכות הניהול הסביבתי 
בארגונים תעשייתיים ולא תעשייתיים שונים 

ומערכות ניהול סביבה  ISO 14000מערכת (
הקורס יעסוק בנוסף בלמוד תקני ). אחרות

ISO 14000  המהווים סדרת תקנים היוצרים
בתי וכן ילווה כלים בינלאומיים לניהול סבי

בשפע דוגמאות מהארץ והעולם של ארגונים 
, תעשיית התיירות, מפעלים תעשייתיים(

משווקים , מערכות מוניציפאליות, החקלאות
המיישמים כלים לניהול ) או נותני שירותים

 .סביבתי
- סדנא בתכנון בר

 קיימא
מטרת הסדנא היא ליצור מערכת מושגים  2 2 128-1-0013

הקורס בנוי . קיימא-וכלים בסיסיים לתכנון בר
מיחידה תיאורטית הדנה במושגים ותפישות 
. הנוגעות במשבר הסביבתי ובתפקוד התכנון
החלק המעשי מיישר את התאוריות ביחס 

ובשנה זו נתמקד בנחל גזר , לאתר ספציפי
 . ובעיר לוד

סוגיות באתיקה 
 סביבתית

קורס מבוא זה סוקר תכנים מרכזיים  3 3 128-1-0201
. ומחלוקות עכשיויות באתיקה סביבתית

הקורס חושף את הסטודנטים לתפיסות 
שונות של סביבה בהקשרן הפילוסופי 

הקורס יציג בפני הסטודנטים את . והתרבותי
. הלקסיקון והעקרונות של אתיקה סביבתית

קריים הסטודנטים יקראו וידונו במקורות העי
ישוו מגמות שונות ויחקרו את , של סביבתנות

. חברה ופוליטיקה, הקשר שבין סביבה



הסטודנטים יחדדו את ערכיהם ובחירותיהם 
 .בהקשר לשאולות אלו

סביבתנות 
ואתיקה 
 סביבתית

128-2-0114  
  

קורס מבוא זה סוקר תכנים מרכזיים  2 2
. באתיקה סביבתית ומחלוקות עכשיויות

הקורס חושף את הסטודנטים לתפיסות 
שונות של סביבה בהקשרן הפילוסופי 

הקורס יציג בפני הסטודנטים את . והתרבותי
. הלקסיקון והעקרונות של אתיקה סביבתית

הסטודנטים יקראו וידונו במקורות העיקריים 
ישוו מגמות שונות ויחקרו את , של סביבתנות

. רה ופוליטיקהחב, הקשר שבין סביבה
הסטודנטים יחדדו את ערכיהם ובחירותיהם 

 .בהקשר לשאולות אלו
סוגיות בלימודי 
 איכות הסביבה

להקנות מושגי יסוד בתולדות האדריכלות  2 2 128-1-3011
תוך הכרת הטרמינולוגיה והמתודולוגיה של 

, להכיר את המקורות. התכנון הארכיטקטוני
השינויים והתפתחות של , המגמות

האדריכלות במאה העשרים וכן השלכותיהם 
 .על הבניה בארץ

בעיות  –סמינר 
סביבתיות 
גלובליות 
 'א –ואזוריות 

128-1-2981  
  

2 2  

בעיות  –סמינר 
סביבתיות 
גלובליות 
 'ב –ואזוריות 

128-1-2991 2 2  

עקרונות 
באקולוגיה 

 והקשר לאדם

השפה , הקורס ילמד את העקרונות 3 3 128-1-0078
הקורס מכיל . והרעיונות המרכזים באקולוגיה
את הבסיס , את ההיסטוריה של תחום זה

האבולוציוני ומדעים אחרים הקשורים 
הקורס בנוי סביב היררכיה של . לאקולוגיה

, אוכלוסיות, רמות מאקולוגיה של יחידים
בכל תחום מאלו . מערכות ונוף, חברות

הקורס מלמד את הקשר בין האקולוגיה 
 .להשפעות האדם על האקולוגיה הבסיסית

עקרונות 
בהנדסה 
 סביבתית

128-1-3221 4 4  

פוליטיקה 
 סביבתית

, התהליכים, קורס זה בוחן את השחקנים 3 3 128-1-0029
העימותים והתיאוריות שצצו בזירת 

הכיתה . הפוליטיקה הסביבתית העולמית
הצגת הבסיס והערכה של בעיות : כוללת

בחינת תהליכים , סביבתיות עולמיות
העימות בין , ל"מממשלתיים ומשאי מתן בינ

הפוליטיקה של מדע , סביבה לביטחון לאומי
ולסיכום בחינת אלטרנטיבות למסגרת 

 .הגלובלית וסביבתיות עממית
קלימטולוגיה של 
 איכות הסביבה

הקורס עוסק במכלול התופעות האקלימיות  2 2 128-1-0024
המשפיעות והמושפעות מהפעילות האנושית 

. ומגדיר אותן מבחינה איכותית וכמותית
הקורס עוסק בהיבט האקלימי של התחממות 

כדור הארץ ובהשפעה של האדן על גורמי 
, קלימטולוגיה של זיהום. ההתחממות

ניצול . אקלים לבניה, קלימטולוגיה אורבנית
 ות חלופיות ותעוקות אקלימיות אנרגי

 –קריסה 
אנתרופולוגיה 

 סביבתית

מטרת הקורס לחקור את הקריסה או ברות  3 3 128-1-0019
קיימא של מערכות אקולוגיות כתוצאה 

הקורס חוקר את התפקיד של . מפעילות אדם



סביבה ואת התרומה של -תרבות ביחסי אדם
הקורס . תיאוריות תרבויות לנושא הסביבה

מקרי מבחן בהם תרבויות שונות הביאו  ילמד
לקריסה של המערכת האקולוגית ולבסוף של 

 .אוכלוסיות אנוש
שימושים 
אקולוגיים 

לשימור ושיקום 
 סביבה

128-1-3141 2 2  

 –שינויי אקלים 
 מדע ומדיניות

לזהות . להסביר את מרכיבי שינויי אקלים 3 3 128-1-2271
פעילויות אדם אשר נושאות תפקידי מפתח 

לתאר את מחזור . בהשפעה על שינויי אקלים
לזהות נושאי מפתח מדעיים ושל . הפחמן

, מדיניות בהקשר לרב שיח של שינויי אקלים
לקיים דיון . השפעת האדם והשלכותיהם

ל באפשרויות תגובה לשינויי אקלים וכלים ש
ניתוח ספרות פופולרית הקשורה . מדיניות

 לשינויי אקלים 
שינויי אקלים 

 וחברה
. תפיסה והגדרה של שינויי אקלים 2 2 128-1-3061

תופעה מיוחדת של השתנות :בצורת,דוגמאות
. מדיניות ממשלתית לגבי בצורת.אקלימית

מדדים . גורמים טבעיים של שינויי אקלים
של שינויי  דוגמאות. פלאו אקלימים שונים

סיכון של . אקלים והשפעתם על החברה
. שינויים טבעיים. שינויי אקלים בעתיד
המהפכה :י האדם"שינויים אפשריים ע

-חורף גרעיני;התעשיתית ואפקט החממה
ההשפעה האפשרית של מלחמה גרעינית 

 .גדולה על האקלים
תכנון וניהול 

 שטחים פתוחים
128-1-3151 2 2  

תעוקות 
וגורמי סביבתיות 

 עקה

אורח החיים המודרני בסביבת מגורי האדם  2 2 128-1-0107
ובפרט בסביבה העירונית יוצר גורמי עקר 

מטרת הקורס . רבים הגורמים לתעוקה לאדם
היא לימוד והגדרה של התעוקות הסביבתיות 

המשפיעות על האדם במרחב חיי היום יום 
. זיהום אויר ורעש, תעוקות אקלימיות: שלו

שיטות ואמצעים לנטר תעוקות לימוד 
לימוד וחישוב מדדים להגדרת , סביבתיות

 התעוקות ולימוד דרכים להפחתתם
היבטים של תכנון 

עירוני ואדריכלי 
קיימא -בר

 באזורים צחיחים

שינויים אקלימיים , צריכת אנרגיה, תכנון פיסי 2 2 128-2-0046
המדבריות השונים על . ובריאות הציבור

מדבר - יחסי אדם, האקלימייםמאפייניהם 
האופן בו מנוצלים המדבריות , בעבר ובהווה
והמדבור אל מול תהליכי , ומשאביהם

-בינוי ערים ומיקרו. השינויים האקלימיים
נוחות תרמית וצריכת , אדריכלות; אקלים
מערכות חימום , תכנון מודע סביבה; אנרגיה

של " העקבה האקולוגית"; וקירור פסיביות
מחזור החיים של , ות אחרותבניה ופעול

ומדדים להערכת ביצועים של ; חומרים
 .בניינים

מבוא לחקלאות 
 קיימא-ברת

הקורס מתמקד בתפיסות חדשות לגבי  3 3 128-2-0037
" ידידותית"החקלאות שמאפשרות לה להיות 

בקורס יהיו . קיימא- קרי ברת, לסביבה
נושאים הקשורים להשפעות שהיו לחקלאות 

לסביבה והצרכים לתקן ולשפר את עד היום 
ההשפעות הללו מתוך הסתכלות 

 .סביבתית/אקולוגית



    
 הוראת המדעים והטכנולוגיה 2.3  

נקודות  קורס' מס שם קורס
 זכות

שעות 
 שבועיות

 סילבוס

סוגיות 
בביולוגיה 
 סביבתית

199-2-
0016 

היבטים סביבתיים של : הנושאים המרכזיים בקורס 3 3
מחזורים ביוגיאוכימיים גלובאליים , הנדסה גנטית

קונפליקטים הקשורים לממשק אקולוגי , ומקומיים
חשיבותם של מיקרואורגניזמים , ולמגוון הביולוגי

השפעת סיכוני סביבה כגון , בתהליכים סביבתיים
, לים במזוןכימיק, זיהומי מים ואוויר, חומרי הדברה

רעש וקרינה על בריאות האדם תוך בחינת השפעתם 
; על מערכות הגוף ועל מנגנוני ההומיאוסטזיס

ההתפתחות האבולוציונית של המין האנושי ביחס 
חקלאות ימית , לתמורות סביבתיות ואקלימיות
 .והשלכותיה הסביבתיות ועוד

פיתוח 
אוריינות 

סביבתית 
 בחינוך מדעי

199-2-
0028 

תוצר מצופה של , היא כאמור, אוריינות סביבתית 3 3
המהווה את התשתית , מדעי -החינוך הסביבתי 

 Sustainable(החינוכית לפיתוח בר קיימא 
Development .( הקורס יציג את יעדי החינוך

תוך התבוננות בגישות מרכזיות , מדעי -הסביבתי 
כגון הגישה הנאטוראליסטית , בחינוך הסביבתי

גישת מדעי הסביבה , )ופליאה שמירה טבע(
קהילתית (הגישה האקולוגית , )שכלתנות מדעית(

. וכן גישת מערכות כדור הארץ, )המבוססת על מקום
הקורס יעסוק בחינוך הסביבתי כגורם המעצב הישגי 

ובאופן בו מודלים שונים מאפשרים , התלמידים במדע
סביבתית ואקטיביזם  - פיתוח של אוריינות מדעית 

 בחינוך המדעיסביבתי 
   

  כלכלה 2.4  
נקודות  קורס' מס שם קורס

 זכות
שעות 

 שבועיות
 סילבוס

יישום כלים 
כלכליים 

בפורייקטים 
של איכות 
 הסביבה

142-1-
0092 

3 3  

כלכלת אנרגיה 
 ואוצרות טבע

142-1-
0041 

4 4  

כלכלת 
משאבים 
 וסביבה

142-1-
1241 

3 3  

-142-1 כלכלת סביבה
2991 

3 3  

חברה , סביבה
 וכלכלה

142-1-
0010 

3 3  

סמינר 
בכלכלת 
משאבים 
 וסביבה

142-1-
2101 

3 3  

סמינר 
בכלכלת 
סביבה 
 וקלינטק

142-1-
0049 

מטרת סמינר זה לעסוק בבעיות כלכליות של  3 3
הוא התחום של עסקים העוסקים  קלינטק. הסביבה

כאשר הדגש הוא על הכדאיות , בהיבטים אקולוגיים
הכלכלית של ההשקעה בפרוייקטים בעלי השפעה 

 .סביבתית חיובית
בעיות נבחרות 

במשאבי 
 הסביבה

142-2-
6911 

3 3  

  3 142-2-3כלכלת 



משאבים 
 קרקע ומים

5391 

סמינר 
בכלכלת 
משאבים 
 א - וחקלאות 

142-1-
1261 

1 1  

סמינר 
בכלכלת 
משאבים 
 ב - וחקלאות 

142-1-
1461 

2 2  

 
  חינוך 2.5  

נקודות  קורס' מס שם קורס
 זכות

שעות 
 שבועיות

 סילבוס

חינוך 
לאחריות על 

 א -הסביבה 

129-1-
0113 

בקורס נעסוק בגישות שונות להתייחסות לסביבה  2 2
, מיל, ביניהם, לאור הגותם של פילוסופים וסופרים

 .והמינגווי, בובר
חינוך 

לאחריות על 
 ב -הסביבה 

129-1-
0123 

בקורס נעסוק בגישות שונות להתייחסות לסביבה  2 2
, מיל, ביניהם, לאור הגותם של פילוסופים וסופרים

 .והמינגווי, בובר
 - חינוך סביבתי

 ב
129-1-

1871 
2 2  

  
    

חינוך סביבתי 
או מדע 

טכנולוגיה 
 וסביבה

129-1-
0171 

2 2  

חשיבה 
אקולוגית 

כבסיס לחינוך 
 א - סביבתי 

129-1-
4981 

2 2  

חשיבה 
אקולוגית 

כבסיס לחינוך 
 ב - סביבתי 

129-1-
4991 

2 2  

תוכניות 
לימודים 
בחינוך 

 א - סביבתי 

129-1-
2561 

2 2  

תוכניות 
לימודים 
בחינוך 

 ב - סביבתי 

129-1-
2571 

2 2  

 חשיבה
 -  אקולוגית
 חשיבה
 על חלופית
 מקומו

 של ותפקידו
 המחנך
 פוסט בחברה
  מודרנית

129-1-
0260 

 לחשוף הקורס מטרת. לקיימות בחינוך עוסק הקורס  2  2
 הפוסט בעידן המציאות לבין החינוך בין הפער את

 החשיבה את לשנות הצורך� ואת, מודרני
/ מערכתית לחשיבה הפוזיטיביסטית

 טיפול ידי על תעשה בקורס הלמידה.אקולוגית
, חברתי וצדק סביבתיות בעיות, אותנטיות בדילמות

 עם התמודדות. הסטודנט ידי על תאותרנה אשר
 את תפתח, פעולה מחקר של במסגרת הבעיה

 נפרד בלתי חלק הינו המחנך/שהחוקר התפיסה
 ולוקח משפיע, לשנות רוצה הוא אותה מהמערכת
 למהלך מצטרף זה קורס.בה המתרחש על אחריות
 קמפוס" ל גוריון-בן אוניברסיטת מעבר של הרחב
 ".ירוק

 בעידן קיימות
 חוסר של

  ודאות

129-1-
0250 

 של בעידן קיימא בר ופיתוח בקיימות עוסק הקורס  2  2
 במסגרת. מודרניות פוסט ותפישות וודאות חוסר
 המרקם  שבין המורכבים הקשרים את נבחן הקורס



 מערכות של בטבען,  האקולוגי למרקם החברתי
 לתפוש שרוצים מי בפני העומד ובאתגר מורכבות
 במקורות נעיין בהמשך. סביבתיים  כאזרחים עצמם
 למימוש והדרכים הסביבתית האחריות, למקום הקשר

 הקורס.וודאות חוסר של בעידן סביבתי אקטיביזם
 סוגיות לניתוח הסטודנטים של אישיות עבודות ילווה

 פעילים בפני העומדים והאתגרים סביבתיות
 .סביבתיים

  
  ארכאולוגיה והמזרח הקדום, מקרא 2.6  

נקודות  קורס' מס קורסשם 
 זכות

שעות 
 שבועיות

 סילבוס

ארכאולוגיה 
 סביבתית

135-1-
3481 

2 2  

חקלאות 
קדומה 

באזורים 
: צחיחים

היבטים 
, סביבתיים

ארכיאולוגיים 
ואנתרופולוגיים

135-1-
0068 

סקירת מערכות מזון וחקלאות קדומה ? מה נאכל 2 2
- ובארץבעקר במזרח הקרוב , באזורים צחיחים שונים

הקורס מקנה ידע והבנה בניתוח מערכתי של . ישראל
, חקלאות במזרח הקדום מבחינה סביבתית

יודגשו ממצאים במדבר . ארכיאולוגית ואנתרופולוגית
בהתייחסות לגיאו ארכיאולוגית וארכיאולוגיה 

 14-סביבתית והחשיבות של תיארוך פחמן
 .לכרונולוגיה

  
  פוליטיקה וממשל 2.7  

נקודות  קורס 'מס שם קורס
 זכות

שעות 
 שבועיות

 סילבוס

, זכויות האדם
מגדר וסביבה 

ביחסים 
 א - בינלאומים 

138-1-
0370 

2 2  

, זכויות האדם
מגדר וסביבה 

ביחסים 
 ב - בינלאומים 

138-1-
0371 

2 2  

  
  החטיבה ללימודים אורבניים 2.8  

נקודות  קורס' מס שם קורס
 זכות

שעות 
 שבועיות

 סילבוס

איכות מדיניות 
הסביבה 
 בישראל

154-1-
1081 

   

פרקים בחינוך 
 –סביבתי 
 חלק א

154-1-
1261 

   

פרקים בחינוך 
 –סביבתי 
 חלק ב

154-1-
1291 

   

  
  לימודים כלליים במדעי הרוח והחברה 2.9  

נקודות  קורס' מס שם קורס
 זכות

שעות 
 שבועיות

 סילבוס

היבטים 
כלכליים של 

איכות 
 הסביבה

147-1-
0321 

3 3  

  
  מדעי ההתנהגות 2.10  

נקודות  קורס' מס שם קורס
 זכות

שעות 
 שבועיות

 סילבוס



-141-1 טבע ותרבות
4931 

הסדנא עוסקת בהיסטוריית הופעתו של הדואליזם  2 2
חברה במסורות - ביולוגיה-תרבות-שקיים בין טבע

הסדנא מתייחסת . העיקריות של תיאוריה חברתית
דטרמיניסטיים ביולוגיים לאופן שבו טיעונים 

השכל "משתלבים בתוך מה שנחשב הראייה של 
נדון בביטוי התאורטי . של הטבע האנושי" הישר

ל ביחס לתחומים "והפוליטי של הדואליזם הנ
 ".מין"ו" גזע"כדוגמת , ספציפיים מהותיים

תרבות , טבע
 ב -ואקולוגיה 

141-1-
4941 

הדואליזם הסדנא עוסקת בהיסטוריית הופעתו של  2 2
חברה במסורות - ביולוגיה-תרבות-שקיים בין טבע

הסדנא מתייחסת . העיקריות של תיאוריה חברתית
לאופן שבו טיעונים דטרמיניסטיים ביולוגיים 

השכל "משתלבים בתוך מה שנחשב הראייה של 
נדון בביטוי התאורטי . של הטבע האנושי" הישר

ל ביחס לתחומים "והפוליטי של הדואליזם הנ
 ".מין"ו" גזע"כדוגמת , יפיים מהותייםספצ

  
  אנתרופולוגיה-סוציולוגיה 2.11  

נקודות  קורס' מס שם קורס
 זכות

שעות 
 שבועיות

 סילבוס

-102-1 טבע ותרבות
0038 

הסדנא עוסקת בהיסטוריית הופעתו של הדואליזם  2 2
חברה במסורות - ביולוגיה-תרבות-שקיים בין טבע

הסדנא מתייחסת . העיקריות של תיאוריה חברתית
לאופן שבו טיעונים דטרמיניסטיים ביולוגיים 

השכל "משתלבים בתוך מה שנחשב הראייה של 
נדון בביטוי התאורטי . של הטבע האנושי" הישר

ל ביחס לתחומים "של הדואליזם הנוהפוליטי 
 ".מין"ו" גזע"כדוגמת , ספציפיים מהותיים

 
   

   

 


