
 האקדמית  והשנה השבוע ימות פני על הלימודים פריסת

 :סמסטרים ומספר  אקדמיות בשנים התכנית   משך

 א ,  * יץק,  ב , ארבעה סמסטרים א, התכנית תפעל שנתיים

 קט הגמר שמשלב התנסות מעשית בארגונים שונים. וי פר רק *בקיץ יתבצע 

 

 :סמסטר מורכב מהם   השבועות  מספר

 .שבועות -12סמסטר מורכב מ 

 

 :התכנית  תילמד   בהם בשבוע   הימים  מספר

 .יום שלישי ויום שישי: תכנית הלימודים תלמד יומיים 

 

 נק"ז:   36 בסה"כ  התוכנית כוללת 

 חובה ק"ז נ 24

 סמינר מסכם נק"ז  2

 קט גמר משלב התנסות מעשית נק"ז פרוי 2

 ( 18מתוך בחירה )נק"ז  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנות 
קורס סמסטריאלי/  מס' נק"ז  שם הקורס  סמסטר התכנית

 שנתי
 קורס חובה/ 

 בחירה 

 
 א

  והמקומיים  אתגרי הסביבה הגלובליים א
 חובה  סמסטריאלי  4 21-במאה ה

השלכות,    –משבר האקלים הגלובלי  א
 חובה  סמסטריאלי  2 מיטיגציה ואדפטציה 

 חובה  סמסטריאלי  2 ודות התכנון והבנייה יס א

 חובה  סמסטריאלי  2 משפט סביבתי  -מבוא לדיני סביבה  א

 חובה  סמסטריאלי  2 סוגיות בבריאות, סביבה וחברה  א
 חובה  סמסטריאלי  2 מדיניות ציבורית סביבתית  ב
 חובה  סמסטריאלי  2 גישות וסוגיות נבחרות  - תכנון סביבתי  ב

- יזמות, מנהיגות ואימפקט חברתי ב
 חובה  סמסטריאלי  2 סביבתי 

שוק, רגולציה וסביבה: מנגנונים מבוססי   ב
 חובה  סמסטריאלי  2 שוק לקידום יעדים סביבתיים

 בחירה  סמסטריאלי  2 אקולוגיה הלכה ומעשה -אגרו ב

 בחירה  סמסטריאלי  2 חקלאות העתיד  ב

קיימות הלכה למעשה ככלי לפיתוח   ב
 בחירה  סמסטריאלי  2 בשלטון המקומי 

היבטים תאורטיים  – אדם ואקלים  ב
 בחירה  סמסטריאלי  2 ויישומיים 

 חובה  שנתי  2 פרויקט גמר משלב התנסות מעשית יץק



 

 

 

 

שנות 
מס' שם הקורס סמסטר התכנית 

נק"ז 

קורס 
סמסטריאלי/ 

שנתי 

קורס 
חובה/ 
בחירה 

 ב

מערכות מזון  א
חובה  סמסטריאלי 2 מקיימות

 א
אקולוגיה תעשייתית - 
כלים ושיטות לקידום 

 תעשייה מקיימת
 חובה סמסטריאלי 2

חובה  סמסטריאלי 2 סמינר מסכם  א

הדברה ביולוגית  א
בחירה סמסטריאלי  2 בחקלאות בת-קיימא

סמסטריאלי  2 ניהול פסולת מוצקה א
 בחירה

 א
אי צדק אקלימי: 
הערכות חברתית 
 למשבר האקלים

סמסטריאלי  2
 בחירה

סמסטריאלי  2 פסיכולוגיה סביבתית א
 בחירה

 א
צריכה וצרכנות בראי 

 סמסטריאלי 2 הקיימות
 בחירה


