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 ,שלום לכולם 

נדרשים לכתוב עבודת  הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה במסלול הכללי לתואר שני סטודנטים 

לצורך כך, עליכם להירשם  נק"ז בכל סמסטר.   2נק"ז,  4מדובר בעבודה אישית בהיקף של  .סמינר

סמינר  'תתבקשו להירשם ל  '. בסמסטר ב 128-2-5530שמספרו  ' חלק א –סמינר מחלקתי ' לקורס 

 . 128-2-5540מספר , חלק ב'  – מחלקתי 

  ת של הסמינר בהתאם לתחומי.על מנת לקבל הנחייה, אתם נדרשים לפנות ביוזמתכם למנחה אפשרי

   .סטודנטים  2-3העניין המפורטים מטה. לכל מנחה יתקבלו 

   : שימו לב 

 או עיוני, בהתאם לסיכום עם המנחה.   באפשרותכם לעשות סמינר מעשי  .1

 , אופיו ושם המנחה.חה, אנא הודיעו לפרופ' אלפסי מה נושא הסמינרבכפוף לסיכום עם המנ .2

 

 רשימת נושאים לעבודות סמינר  – סמינר תואר שני תשפ"א 

 ד"ר נעמה טשנר 

 הקשר בין עוני אנרגטי, תכנון עירוני וחוסן  -

 בחינת השפעות נופיות של אנרגיות מתחדשות בתסקירי השפעה על הסביבה  -

 מינים  מדיניות וכלי תכנון לצמצום השפעת רעש מתשתיות על מגוון  -

 שיקום נחלים עירוניים  -

 

 פרופ' אבינועם מאיר 

 תכנון והמרחב הבדווי  -

 קהילות עירוניות  -

 אתיקה סביבתית של ניהול משאבי מים  -

 

 ד"ר ערן בן אליא 

 עיר ותחבורה/ניידות  -

 תחבורה וקיימות  -

 עיר וטכנולוגיה -

 

 פרופ' אביתר אראל 

 בניינים בתקן הבנייה הירוקהכיצד משקללים את ההשפעה של גורמים שונים על דירוג  -

 הקשר בין צפיפות הבנייה ביישובים בארץ וצריכת האנרגיה הכוללת של משקי הבית  -

וולטאים( להפקת חשמל על גגות בנייני מגורים  -חסמים ליישום פאנלים סולאריים )פוטו -

 קיימים בישראל 

 

 פרופ' דויד פרלמוטר 

 מיפוי וניתוח מרחבי של עומס חום בעיר  -

 התנהגות הולכי רגל בשטחים פתוחים  -



 ניתוח אנרגטי של חומרים בסביבה הבנויה  -

 

 פרופ' אורן יפתחאל 

 היבטים חברתיים  – העיר הדיגיטלית  -

 צדק מרחבי  -

 תכנון ומיעוטים  -

 קולוניאליזם והעיר  -

 מדיניות דיור וקרקע  -

 צעירים ומהגרים והזכות לעיר  -

 בישראל/פלסטין יחסים אתניים וחברתיים   -

 

 פרופ' מידד קיסינגר 

 קיימות ובטחון מערכות מזון  -

 ניתוח השפעות סביבתיות של ייצור וצריכת מזון  -

 ערים וסביבה -

 ניהול פסולת  -

 הערכות והסתגלות לשינויי אקלים  -

 

 פרופ' נורית אלפסי 

 העדפות מגורים של אוכלוסיות שונות  -

 )"ל ותמ )תכנון מגורים באמצעות ועדות התכנון המיוחדות   -

 התחדשות עירונית בפריפריה -

 

 ד"ר יודן רופא 

  סטודנטים. נושא הסמינר הוא פיתוח מוטה תחבורה ציבורית במרחב  2-5סמינר מעשי לקבוצה של 

 ע, בדגש על רובע החדשנות. המטרופוליני של באר שב


