
 תש"פשנה"ל  -סביבתית"  "רגולציה ומדיניות שנימערכת שעות לתואר            

 . ש"ש 1.5 -ב המזכ דיני מים" ברגולציה סביבתית ו "סדנה .1

 ש"ש 2, מקנה 16:00-20:00יתקיים בסמסטר ב' יום ראשון בין השעות  סמינריון בחירה -"סמינריון תכניות מתאר בישראל: תכנון ויישום" 75-987 .2

 , קורס שנתיש"ש 2מקנה  -"תכנון שימור ואקולוגיה במרחב העירוני" קורס בחירה מתוקשב -75-983 .3

  . (ש"ש 2.5 -מזכה ב)לקליניקה זו כקורס בחירה  להירשם. מס' מצומצם של סטודנטים יוכל 17-20ם במהלך כל השנה בימי שני בין תתקיי -"קליניקה לרגולציה סביבתית"  99-509 .4

 .  8-10יתקיים בסמסטר א', ביום ו', בין  -סמינריון בחירה  -"נטילה שלטונית של מקרקעין"  99-278 .5

 סמסטר ב'/ קיץ /תש"פ סמסטר בחופשת יתקיים - גאוגרפיה בוגריל השלמה קורס -"ישראלי למשפט בואמ" 99-665 .6

 נ"ז 1', מקנה ב, סמסטר מתוקשב בחירהקורס  -"שיווק ירוק" -75-965 .7

 .בהמשך יישלחו לגביהם פרטים. תש"פ קיץ בסמסטרו )בימי שישי( 'ב בסמסטר, הסמסטר בחופשת יתקיימו עברי משפט קורסי .8

 בחופשת הסמסטר/סמסטר קיץ/סמסטר ב'.יתקיים  (גאוגרפיהמשפט ציבורי )השלמה לבוגרי  99-664 .9

 ש"ש 2 -"רגולציה", קורס בחירה יתקיים בסמס' קיץ תש"פ -99-763 .10

 המחלקה להחלטת בהתאם לשינויים ונתונה סופית אינה המערכת .11

 יום                                                                                

 שעות

 חמישי רביעי

08:00-10:00 
 
 
 

 סמסטר א
 משפטיםלבוגרי  השלמה -142-75

 מבוא לאקולוגיה
 

 סמסטר ב
 השלמה לבוגרי משפטים -598-75

 גאוגרפיה פוליטית

  

10:00-12:00 
 
 

 סמסטר א
 השלמה לבוגרי משפטים/חובה לבוגרי ג"ג – 01-221-75

 מבוא לאיכות הסביבה

 סמסטר ב
 השלמה לבוגרי משפטים -012-75

 מבוא לגאוגרפיה של יישובים עירוניים

  

12:00-14:00 
 
 
 

 סמסטר א
 בחירה -01-151-75

 ואיכות הסביבהתחבורה 
 בחירה - 01-523-99

 (12:00-15:00)בין  דיני חקיקה
הערה: סטודנטים שאינם צריכים ללמוד את קורס החובה 

 יוכלו לקחת את הקורס. 14 -שמתחיל ב
 בחירה – 01-487-99

 (14-16גבולות השוק )מפגש נוסף יתקיים ביום ב' 

 סמסטר ב
 השלמה לבוגרי משפטים -012-75

 של יישובים עירוניים מבוא לגאוגרפיה
 (13:00)תרגיל עד 

  

 סמסטר א 14:00-16:00
 חובה שנה א' 01-871-75

 גישות במדיניות סביבתית 
 

 סמסטר א סמסטר ב
 חובה שנה א' 01-9023-99

 רגולציה וסביבה: מאסדרה מדינתית לאחריות תאגידית
 

 סמסטר ב
  סמינריון חובה 01-4009-99

 רגולציה ומדיניות סביבתית
 

 סמסטר א 16:00-18:00
 בחירה 01-219-75 

 שינויים גלובליים
01-532-99  

 חובה שנה א' )בחירה לסטודנטיםדיני תכנון ובנייה 
 (תשע"חשנה"ל בשהתחילו ללמוד 

 

 סמסטר ב
 חובה שנה א' -01-951-75

 כלכלה סביבתית
 

 סמסטר א
 בחירה 01-918-99

 נטילה שלטונית של מקרקעין
 

 סמסטר ב
 סמינריון בחירה 01-418-99

 דיני שלטון מקומי
 

 סמסטר א 18:00-20:00
 בחירה 01-668-70

 ערים חכמות
 בחירה - 01-906-99

 סדנה ברגולציה סביבתית ודיני מים

 סמסטר ב
 בחירה -01-975-75

 חוסן עירוני
 בחירה - 01-906-99

 סדנה ברגולציה סביבתית ודיני מים
 

 סמסטר א
 בחירה 01-072-99

 תורת המשפט
 בחירה 06-6720-99

 מבוא לדיני נזיקין

 סמסטר ב
 ב'-חובה לשנים א' ו 01-9043-99

 מבוא למשפט ומדיניות סביבתית

 סמסטר א   20:00-22:00
 בחירה 01-072-99

 תורת המשפט
 בחירה 06-6720-99

 מבוא לדיני נזיקין

 
 


