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 : מורי התכנית 
 גב' ליאת אבוחצירא

 ד"ר נופר אבני
 סופיה אלדור ' אדר

 גב' רותי אמיר 
 נון-מר עדי בן

 פלג -ד"ר שרית בן שמחון
 ד"ר ענאיה בנא ג׳יריס

 ד"ר רוני בר
 אור-ד"ר רותם בר

 ד"ר מיכל ברייאר 
 ר גיל גורדון "ד

 מר עופר גרידינגר 
 ד"ר יאיר גרינברגר

 גב' חני דודי
 פרופ' שלמה חסון 

 מר רן חקלאי 
 ירון טוראל' אדר

 בלנקשטיין -ד"ר גלית כהן
 אדר' הילה לוטן

 מר גדעון לרמן
 גב' רונית מזר 

 אדר' עופר מנור 
 מר חן נאור 

 ד"ר אמילי סילברמן
 צופיה סנטו' אדר

 ר חיים פיאלקוף "ד
   ופ' ערן פייטלסון פר

 דני פלזנשטיין  פרופ'
 גב דקלה פרסיקו

 ד"ר ג'יי קפלן 
 פרופ' סיגל קפלן 

 ר גדי רובין"ד
 פרופ' גלעד רוזן

  פרופ' ערן רזין
 גב עינב רינגלר

 פרופ' נעם שובל 
 גב' נאוה שיר

 מאיסה תותרי פאח'ורי ד"ר 
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מסלולי לימוד   שנימציע בירושלים, המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית 
 : לתלמידי תואר מוסמך

 
 "עירוני ואזוריגאוגרפיה ותכנון " .1

+    44)תואר זה הוא תואר מלא בתכנון עירוני ואזורי   התואר    (.נ"ז ללא תזה   52  או  תזה,נ"ז 
משלב לימודים פרופסיונליים )דיני תכנון ובנייה, תכנון הלכה למעשה, נדל"ן, פרוגרמות, עיצוב  

מתודולו ולימודים  עיוניים,  לימודים  אורבאנית"(,  "קליניקה  אולפנים,  גיים  עירוני, 
 (. , שיטות איתור)סטטיסטיקה, שיטות מחקר, ממ"ג

 
 " התמחות בתכנון עירוני ואזורי"עם ( 815) "ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה" .2

 . 815+ חובות חוג , 'גיאואינפורמטיקה ב) קורסי השלמה נ"ז  6.5נ"ז +  23
 

 
 (, מפורסם בנפרדגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי) 1פירוט אודות 

 
 ( 808) "התמחות בתכנון עירוני ואזורי" ( עם 815) הול ומדיניות משאבי טבע וסביבה""ני

 
עם התמחות בתכנון עירוני    (,815" )ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה"  את תכניתתואר זה כולל  

 ( 808) ואזורי 
כוללת   יש להוסיף את ,  )כולל עבודה סמינריונית(  נ"ז   23ההתמחות בתכנון  כך   כניתתחובות    על 

815 . 
 : 815להלן קישור לשנתון 

https://www.huji.ac.il/cgi-
bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&argu
ments=-N2022,-A,-N815,-N0 

 
 

היקף   ערים.  ממתכנן  הנדרשים  הליבה  לימודי  את  כוללת  ואזורי  עירוני  בתכנון  ההתמחות 
מצומצם יותר מאשר בתואר בגאוגרפיה ותכנון עירוני  התמחות בתכנון עירוני ואזורי,  הלימודים ב

חוג במסגרת  נוסף  ידע  בעולם  התלמיד  מתמחה  מנגד  אך  יש    ואזורי,  רבים  שבמקרים  האם, 
בממד   הן  ייחודיים  אופקים  לפתוח  עשוי  זה  שילוב  כאשר  התכנון,  מקצוע  לבין  בינו  סינרגיה 

 התיאורטי והן בשוק העבודה. -העיוני 
  

 תנאי קבלה 
 

 . התמחות ירשמו זאת בטופס ההרשמה למוסמךה אתתלמידים המבקשים ללמוד  
 .בעדיפות השנייה את ההתמחות הנבחרת()בעדיפות הראשונה יש לרשום את החוג למוסמך ו

 
 .   "ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה"" תנאי הקבלה להתמחות הם אלה של החוג  •
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 מבנה ההתמחות 
 תכנון  –לימודי חובה 

 נ"ז  2       תיאוריות בתכנון 
 נ"ז  2       דיני תכנון ובניה מבוא ל

   נ"ז  1        סמינר מכוני 
 נ"ז  5         סה"כ 

 
 )יש לבחור לפחות קורס אחד(  חובת בחירה בתכנון עירוני

 נ"ז  2       הלכה ומעשה  -תכנון 
   נ"ז  2     מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן 

 נ"ז  2         סה"כ 
 

        שני אולפנים בתכנון  -חובת בחירה 
 נ"ז  4      אולפן בתכנון סביבתי    40860
    נ"ז  4-2         2אולפן 
 נ"ז  6-8         סה"כ 

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

 נ"ז  6-4         סה"כ 
 

      במסגרת שו"ס או סמינר  כתיבת עבודה סמינריונית 
 נ"ז  4         סה"כ 

 
 נ"ז  23       סה"כ נ"ז להתמחות 

 
 (  808זורי ) תמחות בתכנון עירוני ואבה רשימת הקורסים 

 
 :  לימודי חובה

 
 נ"ז    2 מבוא לדיני תכנון ובנייה  49807

 נ"ז    2 תאוריות התכנון  49841

 נ"ז    1 סמינר מכוני )נושא שונה כל שנה(  49854

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

 
 נ"ז    2 מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן  49804

 נ"ז    2 הלכה למעשה  –תכנון  49812

 
 : האולפנים )סדנאות( הבאיםמאולפן נוסף לבחירה 

 
 ז "נ 4 בתכנון ומדיניות עירונית אסטרטגית  אולפן 40811

 ז "נ 2  בעריכת הנחיות מרחביות לישוב מוגדר אולפן 49822

 ז "נ 2 בתכנון ועיצוב אזורי מגורים חדשים  אולפן 49883

 ז "נ 2 ון מתארי בירושלים אולפן בתכנ  49808

 נ"ז  2 אולפן בתכנון ארצי   49897
 ז "נ 2 אולפן בתכנון אזורי  49809

 נ"ז  4 אולפן מרחב ציבורי רב גילאי 40911
 ז "נ  4-8 כ "סה

 
 קורסי בחירה + קורס שו"ס לכתיבת עבודה סמינריונית:

 ופיעה בשנתון. מלפי הרשימה ה קורסים  4-3
 

 #http://shnaton.huji.ac.il/index.php  ים:פירוט קורסים, כולל סילבוס 
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