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המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית בירושלים ,מציע שני מסלולי לימוד
לתלמידי תואר מוסמך:
" .1גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי"
תואר זה הוא תואר מלא בתכנון עירוני ואזורי ( 44נ"ז  +תזה ,או  52נ"ז ללא תזה) .התואר
משלב לימודים פרופסיונליים (דיני תכנון ובנייה ,תכנון הלכה למעשה ,נדל"ן ,פרוגרמות ,עיצוב
עירוני ,אולפנים" ,קליניקה אורבאנית") ,לימודים עיוניים ,ולימודים מתודולוגיים
(סטטיסטיקה ,שיטות מחקר ,ממ"ג ,שיטות איתור).
" .2ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה" ( )815עם "התמחות בתכנון עירוני ואזורי"
 23נ"ז  6.5 +נ"ז קורסי השלמה (גיאואינפורמטיקה ב' + ,חובות חוג .815
פירוט אודות ( 1גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי) ,מפורסם בנפרד
"ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה" ( )815עם "התמחות בתכנון עירוני ואזורי" ()808
תואר זה כולל את תכנית "ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה" ( ,)815עם התמחות בתכנון עירוני
ואזורי ()808
ההתמחות בתכנון כוללת  23נ"ז (כולל עבודה סמינריונית) ,על כך יש להוסיף את חובות תכנית
.815
להלן קישור לשנתון :815
https://www.huji.ac.il/cgibin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&argu
ments=-N2022,-A,-N815,-N0
ההתמחות בתכנון עירוני ואזורי כוללת את לימודי הליבה הנדרשים ממתכנן ערים .היקף
הלימודים בהתמחות בתכנון עירוני ואזורי ,מצומצם יותר מאשר בתואר בגאוגרפיה ותכנון עירוני
ואזורי ,אך מנגד מתמחה התלמיד בעולם ידע נוסף במסגרת חוג האם ,שבמקרים רבים יש
סינרגיה בינו לבין מקצוע התכנון ,כאשר שילוב זה עשוי לפתוח אופקים ייחודיים הן בממד
העיוני -התיאורטי והן בשוק העבודה.
תנאי קבלה
תלמידים המבקשים ללמוד את ההתמחות ירשמו זאת בטופס ההרשמה למוסמך.
(בעדיפות הראשונה יש לרשום את החוג למוסמך ובעדיפות השנייה את ההתמחות הנבחרת).
•

תנאי הקבלה להתמחות הם אלה של החוג ""ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה" .
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מבנה ההתמחות
לימודי חובה – תכנון
תיאוריות בתכנון
מבוא לדיני תכנון ובניה
סמינר מכוני
סה"כ

 2נ"ז
 2נ"ז
 1נ"ז
 5נ"ז

חובת בחירה בתכנון עירוני (יש לבחור לפחות קורס אחד)
תכנון  -הלכה ומעשה
מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן
סה"כ

 2נ"ז
 2נ"ז
 2נ"ז

חובת בחירה  -שני אולפנים בתכנון
 40860אולפן בתכנון סביבתי
אולפן 2
סה"כ

 4נ"ז
 2-4נ"ז
 6-8נ"ז

קורסי בחירה בתכנון עירוני ואזורי (להשלמת  19נ"ז במסגרת המכון)
סה"כ

 6-4נ"ז

כתיבת עבודה סמינריונית במסגרת שו"ס או סמינר
סה"כ

 4נ"ז

סה"כ נ"ז להתמחות

 23נ"ז

רשימת הקורסים בהתמחות בתכנון עירוני ואזורי ()808
לימודי חובה:
49807
49841
49854

 2נ"ז
 2נ"ז
 1נ"ז

מבוא לדיני תכנון ובנייה
תאוריות התכנון
סמינר מכוני (נושא שונה כל שנה)

לבחירה אחד משני הקורסים הבאים (קורס עודף יכול להחשב כקורס בחירה):
49804
49812

 2נ"ז
 2נ"ז

מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן
תכנון – הלכה למעשה

לבחירה אולפן נוסף מהאולפנים (סדנאות) הבאים:
40811
49822
49883
49808
49897
49809
40911
סה"כ

אולפן בתכנון ומדיניות עירונית אסטרטגית
אולפן בעריכת הנחיות מרחביות לישוב מוגדר
אולפן בתכנון ועיצוב אזורי מגורים חדשים
אולפן בתכנון מתארי בירושלים
אולפן בתכנון ארצי
אולפן בתכנון אזורי
אולפן מרחב ציבורי רב גילאי

4
2
2
2
2
2
4

קורסי בחירה  +קורס שו"ס לכתיבת עבודה סמינריונית:
 4-3קורסים לפי הרשימה המופיעה בשנתון.
פירוט קורסים ,כולל סילבוסיםhttp://shnaton.huji.ac.il/index.php# :
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נ"ז
נ"ז
נ"ז
נ"ז
נ"ז
נ"ז
נ"ז
 4-8נ"ז

