
 , המחלקה לגאוגרפיה וסביבהטשנה"ל תשע" שנימערכת שעות לתואר            

 

 

                                                                       יום               

 שעות

 שני ראשון

 סמסטר א 08:00-10:00
75-379-01 

 תכנון סביבתי
 

 סמסטר ב
75-349-01 

 שימור נופים ושטחים פתוחים
 

  

10:00-12:00  
 

 סמסטר ב
75-647-01 

 חוק התכנון והבניה

 סמסטר ב
75-973-01 

סמינריון: תכנון 
 מטרופוליני

 

  

 סמסטר א 12:00-14:00
75-352-01 

ניהול משאבי מים וקרקע היבטים סביבתיים 
 וחברתיים

 

 סמסטר ב
75-807-01 

אדריכלות א"י בעת 
 החדשה

 

 סמסטר ב
75-973-01 

סמינריון: תכנון 
 מטרופוליני

 

  

 שנתי 14:00-16:00
75-978-01 

 בסמסטר א( 75-801)מתקיים לסירוגין עם קורס ושלישי סמינר מחלקתי לתואר שני 
 

 סמסטר א
75-861-01 

 אקו גאומורפולוגיה של אזורים צחיחים
 

 סמסטר ב
75-967-01 

 פיתוח בממ"ג באמצעות פייתון
 15:00החל מהשעה 

 סמסטר א
75-801-01 

לחשוב ולכתוב מחקר )מתקיים לסירוגין עם קורס 
 לסטודנטים ותיקים בלבד בסמסטר א( 75-846

 

 

 סמסטר א 16:00-18:00
75-710-01 

 סמינריון: בעיות נבחרות בנוף וסביבה )לנוף(  
 

 סמסטר ב
75-970-01 

מערכות מידע 
 לתכנון תחבורה

 סמסטר ב
01-945-75 

תיאוריות תכנון 
 עירוני

 

 סמסטר א
75-930-01 

 סייבר מרחבי
 

 סמסטר ב
75-967-01 

 בממ"ג באמצעות פייתוןפיתוח 
 15:00החל מהשעה 

 שנתי
01-590-75 

 דת, משפט ומרחב
 

 סמסטר א
75-966-01  

 מטאורולוגיה סינופטית

 סמסטר א 18:00-20:00
75-710-01 

 סמינריון: בעיות נבחרות בנוף וסביבה )לנוף(  
 

 סמסטר ב
75-816-01 

 עיצוב גבולות מדינת ישראל
 

 סמסטר א
75-355-01 

 אקולוגיות עירוניותמערכות 
 

 סמסטר ב
75-315-01 

 לשימור ופיתוח AUTOCAD MAP -יישומים ב

 )הרצאה(
 סמסטר א 

75-564-01 
 משפט והיסטוריה במרחב

 

 סמסטר ב
75-256-01  

 אסטרטגיות חדשות בתכנון שימור ופיתוח
 

 סמסטר א
75-335-01 

 נושאים מתקדמים במערכות מידע גאוגרפיות א'

 סמסטר א   20:00-22:00
75-335-01 

 נושאים מתקדמים במערכות מידע גאוגרפיות א'

 סמסטר ב
75-315-02 

 לשימור ופיתוח AUTOCAD MAP -יישומים ב

 (21:00)מעבדה עד 
 

 סמינריונים – תכלת           חובה – כתום

 בחירה – צהוב

 

 

 יום                                                                                

 שעות

 ב א

 סמסטר א 08:00-10:00
75-379-01 

 תכנון סביבתי
 ד"ר צעירה מרואני

 בסמסטר 
75-349-01 

 שימור נופים ושטחים פתוחים
 ד"ר צעירה מרואני

 סמסטר א
75-639-01 

 באקולוגיה  GIS -שימושי חישה מרחוק ו

 ד"ר רפי קנט

 בסמסטר 
75-382-01 

 יישומים מרחביים במערכות מידע גאוגרפיות
 (11:00)הרצאה עד 

 פרופ' איתמר לנסקי

 סמסטר א 10:00-12:00
75-708-01 

 התכנון והפרוגרמה –פיתוח התיירות 
 כהן-פרופ' עירית עמית

 בסמסטר 
75-807-01 

 אדריכלות א"י בעת החדשה
 קרן מטרניאדר' ד"ר 

 סמסטר א
75-639-01 

 באקולוגיה  GIS -שימושי חישה מרחוק ו

 ד"ר רפי קנט

 בסמסטר 
75-382-01 

 יישומים מרחביים במערכות מידע גאוגרפיות
 (12:00עד  11:00 -)מעבדה מ

 מר שילה שיף

 סמסטר א 12:00-14:00
75-735-01 

 גאוגרפיה התנהגותית
 ד"ר אורית רותם

 בסמסטר 
75-647-01 

 חוק התכנון והבנייה
 אדר' ד"ר קרן מטרני

 סמסטר א
75-929-01 

 שיטות בניתוח נתונים
 פרופ' שלמה ברנר

 מתאים גם לתכנית מדעי כדה"א

 

14:00-16:00 75-846-01 
 בסמסטר א( 75-801סמינר מחלקתי לתואר שני )מתקיים לסירוגין עם קורס 

 ד"ר רפי קנט

 סמסטר א
75-931-01 

תכנות, ניתוח ותצוגה בפייתון: סוגיות במדעי 
 האטמוספירה

 )הרצאה(
 פרופ' איתמר לנסקי

 

 סמסטר א
75-801-01 

לחשוב ולכתוב מחקר )מתקיים לסירוגין עם 
 בסמסטר א( 75-801קורס 

 ד"ר אורית רותם

 

 סמסטר א 16:00-18:00
75-806-01 

סמינריון: ייצוגים נופיים, עיצוב, תכנון 
 )לחברה/שימור(ופיתוח 

 כהן + ד"ר ניר כהן-פרופ' עירית עמית

 בסמסטר 
75-710-01 

סמינריון: בעיות נבחרות בנוף וסביבה 
 )לנוף(

 פרופ' שרה פריאנטה

 סמסטר א
75-931-01 

תכנות, ניתוח ותצוגה בפייתון: סוגיות במדעי 
 האטמוספירה

 (17:00עד  16:00 -)תרגיל מ
 מר ירון מיכאל

 בסמסטר 
75-315-01 

 לשימור ופיתוח AUTOCAD MAP -יישומים ב

 )הרצאה(
 ד"ר רוני נהוראי

 אסמסטר 
75-590-01 

 דת, משפט ומרחב
 פרופ' יוסי כץ

 בסמסטר 
75-590-01 

 דת, משפט ומרחב
 פרופ' יוסי כץ

 סמסטר א 18:00-20:00
75-806-01 

סמינריון: ייצוגים נופיים, עיצוב, תכנון 
 ופיתוח )לחברה/שימור(

 כהן + ד"ר ניר כהן-עירית עמיתפרופ' 

 בסמסטר 
75-710-01 

סמינריון: בעיות נבחרות בנוף וסביבה 
 )לנוף(

 פרופ' שרה פריאנטה

 בסמסטר  
75-315-02 

 לשימור ופיתוח AUTOCAD MAP -יישומים ב

 (19:00)מעבדה עד 
 ד"ר רוני נהוראי

 סמסטר א
75-816-01 

 עיצוב גבולות מדינת ישראל
 פרופ' יוסי כץ

 סמסטר ב
75-870-01 

עיונים ושיטות מחקר בגאוגרפיה 
 ההיסטורית וההתיישבותית

 פרופ' יוסי כץ



 

                                                                             יום              

 שעות

 רביעי שלישי

08:00-10:00     

 סמסטר א   10:00-12:00
75-221-01 

 מבוא לאיכות הסביבה
 

 סמסטר ב
75-958-01 

 מבוא לאקולוגיה פוליטית
 

 סמסטר א 12:00-14:00
75-373-01 

יסודות מערכות מידע 
 -)הרצאה מ גאוגרפיות

 (15:00עד  12:00
 

 סמסטר א
75-522-01 

 מחצבים, אנרגיה וסביבה
 

 סמסטר ב
75-932-01 

 אוקיינוגרפיה כימית
 

 סמסטר א
75-871-01 

גישות במדיניות 
 סביבתית

 

75-954-01 
 משאבי מים וסביבה

 הרצאה

 

 סמסטר א
75-933-01 

 מבוא לגיאוכימיה
 הרצאה

 

 סמסטר א 14:00-16:00
75-373-02 

-15:00)מעבדה מ יסודות מערכות מידע גאוגרפיות
16:00 ) 

 אסמסטר  
75-304-01 

מערכת תחבורה 
 עירונית

 

 סמסטר א
75-933-02 

 מבוא לגיאוכימיה
 15:00תרגיל עד 

 

 סמסטר א
75-929-01 

 שיטות בניתוח נתונים
 

 סמסטר א 16:00-18:00
75-123-01 

 מבוא לחישה מרחוק של הסביבה
 

 סמסטר ב
75-820-01 

 תיעוד, מיפוי וניתוח עירוני
 

 אסמסטר 
75-332-01 

גאוגרפיה של 
 המרחב הכפרי

 

 סמסטר א
75-975-01 
 חוסן עירוני

 סמסטר א
75-936-01 

שיטות 
אנליטיות 

אינסטרומנטלי
ות בגאולוגיה 

ומדעי 
 הסביבה א'

 סמסטר ב
75-965-01  

 שיווק ירוק

 סמסטר א 18:00-20:00
75-123-01 

 מבוא לחישה מרחוק של הסביבה
 19:00-20:00תרגול 

 

 סמסטר ב
75-820-01 

 תיעוד, מיפוי וניתוח עירוני

 סמסטר א
75-976-01 

סמינריון בחישה מרחוק 
יישומים  -של הסביבה

 בחקלאות
 

 סמסטר א
75-946-01 

מושגי יסוד בכלכלת 
 סביבה

 סמסטר ב
75-964-01  

אחריות תאגידית 
 סביבתית

 סמסטר ב
75-979-01  

 ביולוגיה ימית

 סמסטר א   20:00-22:00
75-976-01 

יישומים  -סמינריון בחישה מרחוק של הסביבה
 בחקלאות

 

 סמסטר ב
75-951-01  

 כלכלה סביבתית

 המחלקתי* בחלק מהקורסים יש סיורים וחלק מהקורסים הם סדנאות, יש לעקוב אחר הדרישות לסיורים וסדנאות באתר המחלקה ובלוח הסיורים 

 אותו ניתן לעשות בשנים א' או ב' 75-765 * במסלול ללא תזה חלה חובת מבחן גמר לתואר שני

 14:00-16:00"תכנון והסדרה של תחבורה ציבורית" יתקיים ביום חמישי סמסטר א' בין השעות  75-969* קורס בחירה 

 , סמסטר א'נ"ז 1 -"קבוצות אוכלוסייה במרחב הישראלי"  75-971מתוקשב בחירה * קורס 

 , סמסטר א'נ"ז 1 –"מגורים תכנון והעיר הגדולה"   75-972מתוקשב בחירה *קורס 

 המחלקה ע"פ החלטת המערכת נתונה לשינויים  *


