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ייחודה של התוכנית 

חקר הרגולציה מחייב גישה בינתחומית המאפשרת שימוש בכלים תיאורטיים ומתודולוגיים 

שונים. התוכנית לתואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית תאפשר לסטודנט ללמוד באופן 

שיטתי את נושא הרגולציה, תוך דיון בתאוריות כלליות של רגולציה וביישומן הספציפי לתחום 

הסביבתי. התחום הסביבתי הוא אחד התחומים שבו השימוש בכלים רגולטורים חדשניים 

רווח במיוחד והוא נמצא בחזית הידע של תחום הרגולציה בכלל. 

התוכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית היא היחידה בתחומה בישראל. התוכנית תחשוף בפני 

הסטודנטים עולם ידע עשיר ומגוון בתיאוריות של רגולציה ותיתן להם כלים לביצוע מחקר 

בתחום. התוכנית תכשיר את הסטודנטים לעבודה מעשית בתחום הרגולציה הסביבתית, 

במגזר הציבורי והפרטי ובתחומים הנושקים לו כגון אכיפה, בריאות ציבור, תכנון ושלטון מקומי 

ואחריות תאגידית. 

תנאי קבלה לתוכנית

   מסלול עם תזה: מממוצע ציונים של 85 וממוצע של 85 בסמינריונים בתואר ראשון.

   מסלול בלי תזה: מממוצע ציונים של 80 בתואר ראשון.

התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לקבל מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה אם יש 

ביכולתם להצביע על ניסיון מקצועי עשיר ונרחב בתחום הרגולציה ובלבד שהם בעלי תואר 

ראשון.

מבנה התוכנית*

תואר מחקרי

חובות הלימודיםסטודנטים

סה”כהשלמהבחירהחובה**

2014842בוגרי משפטים

2212842בוגרי גיאוגרפיה

20141650בוגרי מחלקות אחרות

תואר לא מחקרי

חובות הלימודיםסטודנטים

סה”כהשלמהבחירהחובה**

2020848בוגרי משפטים

2218848בוגרי גיאוגרפיה

20201656בוגרי מחלקות אחרות

*   החובות מצויינות בנקודות זכות )נ״ז( לפי הערך: 1 נ״ז = 1 שעה סמסטריאלית )ש״ס(.

** כולל את קורסי הליבה, סמינר נוסף לסמינר הליבה וקורסי חובה במשפט עברי בהיקף 4 נ״ז.

תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית
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הוראות כלליות

0   הסטודנטים בתוכנית נדרשים ללמוד 2 סמינריונים )בהיקף 8 נ"ז בסה"כ( כחלק מן החובות 

     לתואר. 

0    הסטודנטים בתוכנית נדרשים ללמוד קורס/ים בלימודי יסוד ביהדות בהיקף 4 נ"ז. סטודנטים 

     שאינם בוגרי בר אילן נדרשים ללמוד קורס/ים יסוד נוספים בהיקף 4 נ"ז )ובהיקף 8 נ"ז 

      בסה"כ(. ניתן להמיר את החובה ללימודי יסוד ביהדות בקורס/ים במשפט עברי מתוך רשימה 

     שתפורסם ע"י הפקולטה מעת לעת.

0   הסטודנטים בתוכנית נדרשים למלא אחר הנחיות האוניברסיטה בלימוד השפה האנגלית.

0   הדרישות בלימודי יסוד ביהדות ובשפה האנגלית הינן דרישות חובה מעבר לנ"ז לתואר. 

0   הסטודנטים בתוכנית יהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שני. 

קורסי השלמה )דרישת חובה, מעבר לנ"ז לתואר(

0   בוגרי משפטים וגיאוגרפיה יידרשו לקחת קורסי השלמה בתחומי הגיאוגרפיה והמשפטים  

     בהתאמה, בהיקף 8 נ״ז. 

0   בוגרי מדעי החברה ומדעי הטבע ידרשו לקחת קורסי השלמה בגיאוגרפיה ובמשפטים בהיקף        

     16 נ״ז.

תנאי מעבר

תנאי מעבר משנה א׳ לשנה ב׳ הנו ציון עובר בכל הקורסים.

זכאות לתואר

הדרישות לקבלת זכאות לתואר הנה ממוצע ציונים סופי של 75 לפחות וציון 80 בתזה 

במסלול המחקרי.

תוכנית לימודים )קורסים לדוגמא( - אפשרות ליום לימודים אחד בשבוע

קורסי חובה: 

 גישות במדיניות סביבתית      

 רגולציה וסביבה: מאסדרה מדינתית לאחריות תאגידית   

 כלכלה סביבתית       

 דיני איכות הסביבה       

 סמינר ברגולציה ומדיניות סביבתית

 דיני תכנון ובנייה  

קורסי בחירה:

 דיני חקיקה       

 מבוא לאיכות הסביבה      

 מחצבים, אנרגיה וסביבה      

 מים במאה ה-21       

 מערכת תחבורה עירונית      

 משפט וכלכלה התנהגותית                                           

 נטילה שלטונית של מקרקעין             

 סדנה ברגולציה סביבתית ודיני מים                                                                                                

 תכנון, שימור ואקולוגיה במרחב העירוני  

 קליניקה ברגולציה סביבתית                                          

תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית
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סגל התוכנית

פרופ’ אורן פרז, דיקן הפקולטה למשפטים.
פרופ' פרז הוא בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ובעל תואר שלישי  

London School Of Economics and Political Science. פרופ׳ פרז מתמחה  מ- 

ברגולציה סביבתית, משפט סביבתי בינלאומי ואחריות תאגידית-חברתית. 

ד"ר אורית רותם, ראש המחלקה לגאוגרפיה וסביבה.
ד"ר רותם היא בוגרת התוכנית ללימודי סביבה באוניברסיטה העברית ובעלת תואר שלישי 

מהאוניברסיטה העברית )התוכנית לתכנון, ניהול ומדיניות סביבה(. תחום המחקר בו עוסקת 

ד"ר רותם מחבר בין מחקר תחבורה מצד אחד, ומצד שני סוגיות עירוניות, סביבתיות וסוגיות 

של התנהגות הפרט. 

משפטים

פרופ' עדי אייל )רגולציה, הגבלים עסקיים(

פרופ' אריאל בנדור )משפט מנהלי( 

ד"ר איתי בר-סימן-טוב )משפט מנהלי, דיני חקיקה(

פרופ' צילי דגן )צדק חלוקתי, מסים(

פרופ׳ יעקב נוסים )רגולציה, מסים(

פרופ' יובל פלדמן )משפט וכלכלה התנהגותית(

פרופ׳ אריה רייך )נזיקין(

ד"ר שי שטרן )קנין(

עו״ד יותם שלמה )רגולציה סביבתית(

ד"ר מנאל תותרי-ג'ובראן )תכנון, שלטון מקומי(

גאוגרפיה וסביבה

פרופ' שלמה ברנר )אוקיאנוגרפיה, מטאורולוגיה(

פרופ' ישי וינשטיין )גאולוגיה(

ד"ר ז'בלב ילנה )גאומורפולוגיה, אקולוגיה( 

ד"ר ניר כהן )גאוגרפיה פוליטית(

פרופ' יוסי כץ )גאוגרפיה היסטורית משפטית(

ד״ר אדר׳ שלומית פלינט-אשרי )תכנון עירוני(

ד״ר ענת צ׳צ׳יק )כלכלה סביבתית(

תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית

http://law.biu.ac.il/node/344
http://geoenv.biu.ac.il/node/398
http://law.biu.ac.il/node/310
http://law.biu.ac.il/node/327
http://law.biu.ac.il/node/1806
http://law.biu.ac.il/node/330
http://law.biu.ac.il/node/341
http://law.biu.ac.il/feldman
http://law.biu.ac.il/node/103
http://law.biu.ac.il/node/3246
http://law.biu.ac.il/node/3499
http://geoenv.biu.ac.il/node/394
http://geoenv.biu.ac.il/node/376
http://geoenv.biu.ac.il/node/426
http://geoenv.biu.ac.il/node/491
http://geoenv.biu.ac.il/node/367
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אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למשפטים

טלפון: 03-5318816

  Regulation.env@biu.ac.il :דואר אלקטרוני

המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה 

טלפון: 03-5318340

Geog.dept@biu.ac.il :דואר אלקטרוני

mailto:Regulation.env%40biu.ac.il?subject=
mailto:Geog.dept%40biu.ac.il?subject=

