
 תשע"טשנה"ל  -סביבתית"  "רגולציה ומדיניות שנימערכת שעות לתואר            

 :הערות

 נ"ז כל אחת. 1.5 -מזכות ב "סדנה למחקר אמפירי" -ברגולציה סביבתית ודיני מים" ו הסדנאות: "סדנה .1

 18:00-20:00 השעות בין ,ראשון יוםב ,'ב סמסטרב יתקיים - בחירה קורס - "ופיתוח שימור בתכנון חדשות אסטרטגיות" 75-256 .2

 18:00-20:00ין השעות ביתקיים בסמסטר א', יום ראשון,  -קורס בחירה -"משפט והיסטוריה במרחב" 75-564 .3

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

 .  10-12יתקיים בסמסטר א', ביום ו', בין  -סמינריון בחירה  -"נטילה שלטונית של מקרקעין"  99-278 .5

 ט"תשע סמסטר בחופשת יתקיים - גאוגרפיה בוגריל השלמה קורס -"ישראלי למשפט בואמ" 99-665 .6

 נ"ז 1, סמסטר א', מקנה מתוקשבבחירה קורס  -"הגדולה והעיר תכנון, מגורים" -75-972 .7

  נ"ז. פרטים והרשמה במזכירות המחלקה. 1, הקורס מקנה 2019בחודש יוני יתקיים הגירה סביבתית" "  75-977קורס מרוכז בשפה האנגלית  -קורס בחירה נוסף  .8

 ט"תשע קיץ בסמסטר יתקיים נוסף בחירה קורס .9

 .בהמשך יישלחו לגביהם פרטים. ט"תשע קיץ בסמסטרו )בימי שישי( 'ב בסמסטר, הסמסטר בחופשת יתקיימו עברי משפט קורסי .10

 . סמסטר ב'8:00-12:00משפט ציבורי )השלמה לבוגרי גאוגרפיה יתקיים בימי שישי בין  99-664 .11

 המחלקה להחלטת בהתאם לשינויים ונתונה סופית אינה המערכת .12

 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

 סמסטר א
 

 סמסטר ב

10:00-12:00 

 

 

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

 מבוא לאיכות הסביבה

 סמסטר ב
 השלמה לבוגרי משפטים -895-75

 מבוא לאקולוגיה פוליטית

 סמסטר א
 

 סמסטר ב
 

12:00-14:00 

 

 

 

 סמסטר א
 שנה א' חובה -01-871-75

 גישות במדיניות סביבתית 
 בחירה - 01-523-99

 (12:00-15:00)בין  דיני חקיקה

 סמסטר ב
 בחירהסמינריון  407-75

 היבטים סביבתיים של מסחר
 

 סמסטר א
 סמינריון בחירה 01-487-99

 גבולות השוק
 סמינריון בחירה 01-418-99

 דיני שלטון מקומי

 סמסטר ב
 
 
 

 סמסטר א 14:00-16:00
 בחירה -01-304-75 

 מערכת תחבורה עירונית

 סמסטר ב
 בחירהסמינריון  407-75

 היבטים סביבתיים של מסחר

 סמסטר א
 בחירה 969-75

 תכנון והסדרה של תחבורה ציבורית
 בחירה 01-9006-99

 דיני אנרגיה

 סמסטר ב
  סמינריון חובה 01-4009-99

 רגולציה ומדיניות סביבתית
 

 סמסטר א 16:00-18:00
 בחירה -01-759-75 

 חוסן עירוני

 סמסטר ב
 בחירה -01-965-75

 ירוקשיווק 
 בחירה - 01-302-99

 סדנה למחקר אמפירי

 סמסטר א
 דיני תכנון ובנייה 99-532-01

 לסטודנטים שיתחילו ללמוד בתשע"ט -חובה שנה א' 
 בתשע"ח ללמוד לסטודנטים שהתחילו בחירה 

 

 סמסטר ב
 ב'-חובה לשנים א' ו 01-9019-99

 דיני איכות הסביבה
 

 סמסטר א 18:00-20:00
 בחירה -01-946-75

 מושגי יסוד בכלכלת סביבה
 בחירה 01-668-70

 ערים חכמות
 בחירה - 01-906-99

 סדנה ברגולציה סביבתית ודיני מים

 סמסטר ב
 בחירה -01-964-75

 אחריות תאגידית סביבתית
 בחירה - 01-906-99

 סדנה ברגולציה סביבתית ודיני מים
 

 סמסטר א
 שנה א' חובה 01-9023-99

 מדינתית לאחריות תאגידיתרגולציה וסביבה: מאסדרה 
 בחירה 01-072-99

 תורת המשפט
 בחירה 06-6720-99

 מבוא לדיני נזיקין

 סמסטר ב
 בחירה 01-918-99

 נטילה שלטונית של מקרקעין
 
 

 סמסטר א 20:00-22:00
 

 סמסטר ב
 שנה א' חובה -01-951-75

 כלכלה סביבתית

 סמסטר א
 בחירה 01-072-99

 תורת המשפט
 בחירה 06-6720-99

 מבוא לדיני נזיקין

 מסטר בס
 


