
 המגמה לתכנון ערים, המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי

   2022-2023 גפ"לימודים לשנת תש תתכני
ם. התכנית מפרטת את הקורסים  ה לתכנן את לימודיסטודנטים תכנית הלימודים המצורפת נועדה לסייע ל 

 . שנתי-דוכדי לאפשר מבט , ואת אלה שיינתנו בשנה הבאההקרובה הצפויים להינתן במהלך השנה  

 

  נק"ז  נק"ז  

מסלול   סוגי קורסים 

 מחקרי 

מסלול  

 רגיל 

 הערות 

  1 1 מחלקתיים  קורסי חובה 

  1 1 סמינר מחלקתי

מתמחים בתכנון סביבתי יכתבו סמינר  4 - בתחום ההתמחותסמינר 

 בתחום התמחותם

  21 17 ( לכלל תלמידי המגמה)  חובה תחומית 

סדנה בתכנון סביבתי מהווה חובה  2X4 3X4 (סדנאות 2-3ניתנות  סמסטרבכל אות )סדנ

 למתמחים בתחום

 ד" פובתש ג" ניתן בתשפ 2 2 בתכנון : סוגיות תיאורטיותתכנון עיר ואזור ב'*

 דניתן בתשפ"ג ובתשפ"  2 2 תיאוריות ביקורתיות *

 דניתן בתשפ"ג ובתשפ"  2 2 תכנון סטטוטורי 

היבטים משפטיים/ד"ר תכנון המרחב בישראל: 

 עו"ד ד. גרפונקל

 דניתן בתשפ"ג ובתשפ"  2 2

 דניתן בתשפ"ג ובתשפ"  3 3 גב' ד. בוגיןשימושי ממ"ג בתכנון/ 

  17 12   קורסי בחירה

 ד" פובתש ניתן בתשפ"ג 1 1 2, במת התכנון 1במת התכנון 

 דניתן בתשפ"  2 2 ניתוח וכתיבת מדיניות/ד"ר נ. טשנר

 )סמסטר ב'( "גניתן בתשפ 3 3 ד"ר י. רופא/מרחבים עירונייםניתוח 

 )סמסטר א'( ד" פובתש ניתן בתשפ"ג 2 2 מבוא לעיצוב אורבני/ד"ר י. רופא

 זכויות הקצאת בישראל: ציבורית וקרקע תכנון

 / ד"ר גבי גולן ציבורית בקרקע פרטי קניין

 ד" פובתש ניתן בתשפ"ג 2 2

 )סמסטר א'( ניתן בתשפ"ג 2 2 בתכנון משתף/ד"ר י. רופאתיאוריות ושיטות 

 )סמסטר ב'( ניתן בתשפ"ג 2 2 התנסות מעשית בתכנון משתף/ד"ר י. רופא

 רועי' אדר /המיפוי ושפת מרחבית אוריינות

 פביאן

4 4  

A planet of slums/ סמסטר ב'( ד" פובתש ניתן בתשפ"ג 2 2 ד"ר י. רופא( 

תכנון עיר ואזור א': התפתחות היסטורית 

 פרופ' נ. אלפסי/ותיאורטית

תואר ראשון(.  ד" פובתש ניתן בתשפ"ג 2 2

 מהווה קורס קדם לתלמידים במגמה

קורסי בחירה מהמחלקה למינהל ומדיניות 

 ציבורית )בתיאום עם ראש המגמה(

 בהתאם לקורסים הניתנים בכל עת  

הקורסים  בתכנון סביבתי. למתמחים   בתחום הסביבה קורסים 

  גם לאחרים. פתוחים כקורסי בחירה

 ג )סמסטר ב'(ניתן בתשפ"  3 3 היבטים סביבתיים בתכנון/פרופ' מ. קיסינגר

 ד ניתן בתשפ"  3 3   פרופ' מ. קיסינגר/מודדים קיימות

פרופ' /אקלים ואנרגיה בתכנון הסביבה הבנויה

 ד. פרלמוטר

 )סמסטר ב'( ד" פבתשניתן  4 4

פרופ' ע. /קולוגיה של שמירת טבע למתכנניםא

 ברגר

 ד" פובתש ניתן בתשפ"ג 3 3

  - 12 תזה

  42 42 סה"כ

 * חובה ללמוד אחד מהקורסים הללו. מותר לבחור בשניהם. 



 : נק"ז( 8יכולים לבחור קורסים גם מהתואר הראשון )עד בנושאי תכנון סביבתי המתמקדים  : לב  שימו

 הערות נק"ז קורסים )תואר ראשון(

 ג ניתן בתשפ"  3 אקלים ותכנון עירוני/ פרופ' א. אראל-מיקרו

 ג ניתן בתשפ"  3 פרופ' א. אראל /בנייה ירוקה במדבר 

 גניתן בתשפ"  3 מבוא למדיניות וסביבה / פרופ' מ. קיסינגר

 גניתן בתשפ"  2 תסקירי השפעה על הסביבה / ד"ר נ.טשנר

פרופ' ד. /  אקלימית-מבט גאוגרפי על אדריכלות ביו

 פרלמוטר

 גניתן בתשפ"  4

 

 : נק"ז( 4)כל הסדנאות בהיקף של בתשפ"ג סדנאות   רשימת 

 פרופ' ד. פרלמוטר סדנה בתכנון סביבתי/ תשפ"ג, סמסטר א

 

 סדנה בתכנון סטטוטורי/ד"ר ר. קטושבסקי ופרופ' נ. אלפסי תשפ"ג, סמסטר ב

 בייצור מקום )פלייסמקינג(/ אדר' רועי פביאןסדנה 

 בנוסף:

כקורס שנתי בן  ג" בתשפבריאות", המתקיימת -מקום-קהילה –להירשם לסדנה "הזכות לבריאות וצדק סביבתי  ניתן. 1

מס' קורס בסמסטר . אפשר לקחת את הסדנה הזו במקביל לסדנה אחרת. 18-16ק"ז בכל סמסטר( בימי א'  2נק"ז ) 4

 .13810313, בסמסטר ב': 13810312א': 

 משתף בתכנון מעשית והתנסות משתף בתכנון ושיטות תאוריות: הקורסים בשני השתתפות כסדנה לרשום . ניתן2

 )ניתן גם לקחת את אחד מהקורסים או את שניהם כקורסי בחירה(. קלנדרית שנה באותה

 

 ג תשפ" מערכת שעות:

 סמסטר א' 

 יום ד'  יום א' שעות

פרופ'  / אקולוגיה של שמירת טבע למתכננים 10-11

 (10-13) ע. ברגר

-10) ד"ר י. רופא/תיאוריות ושיטות בתכנון משתף

12) 11-12 

 במת התכנון - 12-13

  מחלקתיסמינר  -

 )לסירוגין(

 רועי' אדר /המיפוי ושפת מרחבית אוריינות 13-14

  פביאן

 מבוא לעיצוב אורבני/ד"ר י. רופא 14-15

15-16 

 תכנון סביבתי/ פרופ' ד. פרלמוטר: סדנה 16-17

 

 קניין זכויות הקצאת בישראל: ציבורית וקרקע תכנון

 17-18 (16-18) / ד"ר גבי גולן ציבורית בקרקע פרטי

 תכנון ססטוטורי / ד"ר ר. קטושבסקי 18-19

19-20 

 

 סמסטר ב' 

 יום ד'  יום א' שעות

 (9-12שימושי ממ"ג בתכנון/ גב' ד. בוגין )  9-10

-10) ניתוח מרחבים עירוניים/ ד"ר י. רופא 10-11

21) 11-12 

 אלפסי. נ' פרופ /בתכנון תיאורטיות סוגיות 12-13

(12-14) 

 במת התכנון -

  סמינר מחלקתי -

 )לסירוגין(

13-14 

 רופא. י ר"ד /משתף  התנסות בתכנון 14-15

 (14-16) גלילי-ומתכננת נטע סיבוני

המרחב בישראל: היבטים משפטיים / ד"ר  תכנון

 15-16 (14-16דורית גרפונקל )

קטושבסקי : תכנון סטטוטורי ד"ר ר. סדנה 16-17

 (16-20ופרופ' נ. אלפסי )

( / אדר' Place Making: ייצור מקום )סדנה

 רועי פביאן 

היבטים סביבתיים בתכנון/ פרופ' מידד קיסינגר 

(16-19) 17-18 

18-19 

19-20  



 


