
 מערכת שעות לתואר שני שנה"ל תשפ"ג- המחלקה לגאוגרפיה וסביבה כתום – חובה     תכלת – סמינריון   צהוב – בחירה

 יום                                                                                     

 שעות

 שני ראשון

 סמסטר א 8:00-10:00
75-017 

 סוגיות חברתיות בתכנון

   

 סמסטר א 10:00-12:00
75-018 

 עקרונות בתכנון פיזי של המרחב

 סמסטר ב
75-047-01 

 עירוניתסוגיות נבחרות בפוליטיקה 
 

 
 

 סמסטר ב
75-834-01 
 םמלווייני המטאורולוגי

 )הרצאה( 11:00משעה 

 סמסטר א 12:00-14:00
75-020-01 

 תיאוריות וגישות בתכנון העירוני

 סמסטר ב
75-021-01 

 מדיניות חברתית בתכנון העירוני
 

 סמסטר א
75-027-01 

 פרויקטים בממ"ג וחישה מרחוק בתחומי סביבה ותכנון
 )הרצאה(

 סמסטר ב
75-834-01 
 םמלווייני המטאורולוגי

 )הרצאה(

 שנתי 14:00-16:00
75-081/2-01 

 סמינר מחלקתי לתואר שני ושלישי )מפגש פעם בשבועיים(
 

 סמסטר א
75-027-02 

 פרויקטים בממ"ג וחישה מרחוק בתחומי סביבה ותכנון
 (15:00-16:00מעבדה )

 סמסטר ב
75-382-01 

 יישומים מרחביים בממ"ג
 (14:00-17:00)הרצאה 

 אסמסטר  16:00-18:00
75-036-01 

 דיני תכנון ובנייה

 סמסטר ב
75-987 

 סמינריון תכניות מתאר בישראל: תכנון ויישום
 

 סמסטר א
75-930-01 

 סייבר מרחבי
 

 סמסטר ב
75-382-02 

 יישומים מרחביים בממ"ג
 (17:00-18:00)מעבדה 

 סמסטר ב  18:00-20:00
75-987 
 תכניות מתאר בישראל: תכנון ויישוםסמינריון 

 סמסטר א
75-335-01 

 תקדמים במערכות מידע גאוגרפיות א'נושאים מ

 סמסטר ב
75-315-01 

 לשימור ופיתוח AUTOCAD MAP -יישומים ב

 )הרצאה(
 

 סמסטר א   20:00-22:00
75-335-01 

 'אתקדמים במערכות מידע גאוגרפיות נושאים מ
 

 סמסטר ב
75-315-02 

 לשימור ופיתוח AUTOCAD MAP -יישומים ב

 (21:00)מעבדה עד 
 



 י בחירה מתוקשבים: * קורסע"פ החלטת המחלקה המערכת נתונה לשינויים  *הדרישות לסיורים וסדנאות באתר המחלקה ובלוח הסיורים המחלקתי * בחלק מהקורסים יש סיורים וחלק מהקורסים הם סדנאות, יש לעקוב אחר
  נ"ז 1" חוסן עירוני" 975-75, נ"ז 1 – קורס באנגלית "תכנון בין שימור ופיתוח"  סמסטר ב': 023-75נ"ז,  1 –" מושגי יסוד בכלכלת סביבה" 469-75, נ"ז 1 -"דיור ועיור" 022-75  סמסטר א':

 יום                                                                                          

 שעות

 רביעי שלישי

 סמסטר א   08:00-10:00
75-142-01 

 מבוא לאקולוגיה
 

 בסמסטר 
75-026 

 גאוגרפיה חברתית

 אסמסטר  10:00-12:00
75-052 

 תהליכים הידרולוגים במערכות אקולוגיות

 סמסטר א 
75-221-01 

 מבוא לאיכות הסביבה
 

 

 סמסטר א
75-123-01  

 מבוא לחישה מרחוק של הסביבה
 (10:00-13:00)הרצאה 

 סמסטר א 12:00-14:00
75-043-01 

 גיאוארכיאולוגיה של ארץ ישראל
 

 סמסטר ב
75-015 

 , מים ונוףשיטות תארוך של סלע

 סמסטר א
75-123-02  

 מבוא לחישה מרחוק של הסביבה
 (13:00-14:00)תרגיל 

 

 בסמסטר 
75-209 

 מבוא לאוקינוגרפיה

 סמסטר א
75-373-01 

 -מערכות מידע גאוגרפיות )הרצאה מיסודות 
 (15:00עד  12:00

 

 סמסטר א
75-824 

 מידבור: גורמים תהליכים

 סמסטר א 14:00-16:00
75-373-02 

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

 סמסטר ב
75-942 

 גאוכימיה של מים

 סמסטר א
75-871-01 

 גישות במדיניות סביבתית
 
 

 סמסטר ב
75-050-01  

 אגמים

 אסמסטר 
75-988 

 מערכת השמש

 סמסטר א
75-283-01 
 אסונות טבע

 

 סמסטר ב
75-951-02  

 כלכלה סביבתית
 (15:00)תרגיל משעה 

 בסמסטר   16:00-18:00
75-053-01 

 סוגיות סביבתיות של חול ואבקסמינריון 

 סמסטר א
75-979-01 

 ביולוגיה ימית
 

 סמסטר ב
75-951-01  

 סביבתיתכלכלה 

 סמסטר א
75-964-01 

 אחריות תאגידית סביבתית
 

 בסמסטר   18:00-20:00
75-053-01 

 סוגיות סביבתיות של חול ואבקסמינריון 

 סמסטר א
75-040-01 

 משאבי המים של ישראל
 

 סמסטר ב
75-965-01 

 שיווק ירוק


