
 גתשפ"שנה"ל  -סביבתית"  "רגולציה ומדיניות שנימערכת שעות לתואר              

 ש"ש 2, מקנה 16:00-20:00יתקיים בסמסטר ב' יום ראשון בין השעות  סמינריון בחירה -סמינריון בחוסן עירוני: היבטי סביבה כלכלה וחברה""סמינריון  75-085 .1

 'בסמסטר , ש"ש 1מקנה  -"חוסן עירוני" קורס בחירה מתוקשב 75-975 .2

 ש"ש( 2.5 -מזכה ב) בחירהלקליניקה זו כקורס  להירשם. מס' מצומצם של סטודנטים יוכל 17-20תתקיים במהלך כל השנה בימי שני בין  -לרגולציה סביבתית  קליניקה 99-509  .3

 ב'/ קיץסמסטר  /ג"תשפבחופשת סמסטר יתקיים  -גאוגרפיה  בוגריל השלמהקורס  - ישראליבוא למשפט מ  99-665 .4

 יתקיים בחופשת הסמסטר/סמסטר קיץ/סמסטר ב  - לבוגרי גאוגרפיה השלמהקורס  - משפט ציבורי  99-664 .5

 ש"ש סמסטר א' 1מקנה  -"דיור ועיור"קורס בחירה מתוקשב  75-022 .6

7.  75-088 Planning Between Conservation and Development  -  ש"ש 1', מקנה ב, סמסטר בשפה האנגלית מתוקשב בחירהקורס 

 .יש למלא אחר חובות האונ' - ביהדותלימודי יסוד  .8

 ש"ש 1 -ג"יתקיים בסמס' קיץ תשפ בחירהקורס  רגולציה  99-763 .9

 המערכת אינה סופית ונתונה לשינויים בהתאם להחלטת המחלקה

יום                                

 שעות

 חמישי רביעי

08:00-10:00 
 
 

 סמסטר א
 

 משפטיםלבוגרי  בסיס  -142-75
 מבוא לאקולוגיה

 

 סמסטר ב

 
 משפטיםלבוגרי  בסיס  – 01-026-75

 גאוגרפיה חברתית
 

 
  

 סמסטר א

  ' בחובה שנה דיני תכנון ובנייה  532-99 

(12:00-9:00) 
 
 

 בסמסטר 
 

אקולוגיה במשפט  – בחירה 01-618-99
 העברי

 

10:00-12:00 
 
 

 סמסטר א
 

 לבוגרי משפטים/חובה לבוגרי ג"גבסיס   -01-221-75
 מבוא לאיכות הסביבה

 

 סמסטר ב
 

 לבוגרי משפטים בסיס -012-75
 של יישובים עירונייםמבוא לגאוגרפיה 

12:00-14:00 
 
 
 

 סמסטר א
 

 'חובה שנה א 01-9098-99

 רגולציה סביבתית וקיימות
 

 סמסטר ב
 
 'ה אחובה לשנ 01-9096-99 

 משפט סביבתי

 סמסטר א
 

  בחירה 01-9061-99

 ד"ר אלי יצחק -GISרגולציה סביבתית 

 

 בסמסטר 
 בחירה 01-9097-99

 משפט סביבתי בינלאומי
 

 בסמסטר 
 בחירה 84947

 מבוא לאנרגיות בנות קיימא
 

 סמסטר א 14:00-16:00
 

 חובה שנה א' 01-871-75
 גישות במדיניות סביבתית 

 

 סמסטר ב
 

 חובה שנה א' -02+01-951-75
 כלכלה סביבתית

 (תרגיל הרצאה+ 15-18)
 

  סמסטר ב
 

  בחירה 81673
 בריאות וסביבה

(15:30-17:00) 

 סמסטר א 
 

  בחירה 01-3113
 מבוא לאתיקת אקלים

 סמסטר ב 
 
 סמינריון בחירה01-418-99 

 דיני שלטון מקומי
 
 

 סמסטר א 16:00-18:00
 

 בחירה -01-040-75
 משאבי המים של ישראל

 

 אסמסטר  
  סמינריון חובה01-4009-99 

 רגולציה ומדיניות סביבתית
 

 בסמסטר 
 בחירה – 01-2906-99

 תובענות יצוגיות
 

 סמסטר ב  18:00-20:00

 
 בחירה -01-9014-99

 בין הלכה למעשה –הרשות המבצעת 
 
 

 סמסטר א
 בחירה – 9095-99

 דיני אקלים
 
  בחירה – 06-6720-99 

 מבוא לדיני נזיקין
 
  בחירה01-072-99 

 תורת המשפט

 סמסטר ב
 סמינריון בחירה 01-9044-99

מערכת היחסים בין  -אדם, קניין, סביבה
 הפרט לטבע בראי המשפט

 

20:00-22:00   
 
 

 סמסטר א
 בחירה 01-072-99

 )מתוקשב( תורת המשפט
 

 


