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התואר השני מציעים מגוון לקראת  "נוף ונכס תרבות שימור ופיתוח"סלול המ לימודי

כלכליים כלכליים כלכליים כלכליים , , , , סביבתייםסביבתייםסביבתייםסביבתיים, , , , תכנונייםתכנונייםתכנונייםתכנונייםלהתמחות בנושאים  יםשמבקש סטודנטיםכלים ל
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  ;פיתוחו תכנון, מורשיות עולם בנושאי שתפתחות תפיה – תיאורטיים •

  ;מרחב כפרי ומרחב עירוני –תכנוניים  •

תסקירי השפעה ; תיירות ,פרוגרמות לפיתוח; תמורות בנוף –כלכליים  •

  ;על סביבה

  ;רשויות ויחסן לסביבה; ניטור- פיקוח, חוקי תכנון – משפטיים •

מעורבות ציבורית , יחס אוכלוסיה לשימור נוף ונכס תרבות –חברתיים  •

  ;חלטותה בתהליך קבלת

 G.I.S; Auto( פרשנות נוףפיתוח ולל, לשימור, כלים לתכנון – םיישומיי •

Cad וחישה מרחוק(.  

ישתרעו על פני והתכנית מורכבת ממקצועות לימוד שיילמדו בארבעה סמסטרים 

סדנאות מחקר סיורים ו ,סמינריונים, שנתיים בהם הרצאותבמשך  יומיים בשבועיומיים בשבועיומיים בשבועיומיים בשבוע
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לסטודנטים שסיימו תואר ראשון ושתחום עיסוקם קשור בנושאי התכנית נועדה 

, רשויות מקומיות, כמו כן היא תואמת צרכים של משרדי ממשלה. התכנית

  .ציבוריים שעובדיהם עוסקים בנושאים אלהפרטיים ומשרדים  ,אתרים, מוזיאונים

  

, תתוכנן תכנית לימודים כמקובל בשתי המחלקות, לתלמידים שיבקשו ללמוד תואר שני עם תזה∗∗∗∗

  .שעות שבועיות 14ה "בס
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