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 לימודים בשימור ופיתוח נוף ונכסי מורשתתואר שני במסלול 

 )עם תיזה( מסלול א' 

 

 המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, והמחלקה ללימודי תכנית לימודים חדשה לתואר שני משותפת לשתי מחלקות: 

 ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין )זוס(.

 

 .כהן-עירית עמית פרופ' – ראש התחום

 

 מגוון כלים לאוכלוסייה שמבקשת להתמחות בנושאים מור ופיתוח נוף ונכסי מורשת כוללים ל שילימודי המסלו

 יישומיים, סביבתיים, תכנוניים וארץ ישראלים. לתכנית מספר היבטים ראויים לציון: 

 

 היסטוריה והתפתחות של תפיסות עולם בנושאי שימור, תכנון ופיתוח.  - היבטים תיאורטיים

 ישראל כיחידה למחקר; השימור והשתלבותו בתכנון עכשווי. - יםהיבטים תכנוני

 תמורות בנוף; פרוגרמות לפיתוח, תיירות; תסקירי השפעה על סביבה; קריטריונים  -  כלכליים-היבטים סביבתיים

 וסקר למיון נופים ונכסים ראויים לשימור ולפיתוח.

 חסן לסביבה.ניטור; רשויות וי-חוקי תכנון, פיקוח  - היבטים משפטיים

 בות ציבורית בתהליך קבלת החלטות.יחס אוכלוסיה לשימור נוף ונכס תרבות, מעור -  היבטים חברתיים

 כלים לתכנון, לשימור, לפיתוח ולפרשנות נוף. -  היבטים ישומיים

 

 התכנית מורכבת ממקצועות לימוד שיילמדו בארבעה סמסטרים וישתרעו על פני יומיים בשבוע במשך שנתיים 

 בהם הרצאות; סמינריונים; סיורים וסדנאות מחקר )קמפוסים(.

 התכנית נועדה לסטודנטים שסיימו תואר ראשון ושתחום עיסוקם קשור בנושאי התכנית. כמו כן היא תואמת 

 צרכים של משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומשרדים ציבוריים שעובדיהם עוסקים בנושאים אלה.

 

 

 :המסלול א' עם תיז

 ש"ש 4 -ם יישומייםקורסי

 ש"ש. 2 -(אסמ'  01-01 א'  ום)י  -" תכנון מטרופוליניסמינריון "  57-359

 ש"ש. 2 –" )חמישה ימי עיון(  אולפן בתכנון עירוני" 57-351

 ש"ש  7 -קורסים תיאורטיים

 ש"ש: 2 -סמינר חובה 

 ש"ש. 2 -שנתי( 02-01 א' )יום  0315-0611ירושלים בעת החדשה,  01-611

  'גיום ) מדיניות העלייה של התנועה הציונית ומדינת ישראל-עלייה חופשית" האומנם?-מדינה עברית 129-10 או

 ש"ש. 2 -שנתי( 06-21

 2 –( 21-06)יום ד'  משפחה בראי התקופה: תדמית ומציאות במשפחה הארצישראלית לנוכח תמורות היסטוריות 120-01 או

 ש"ש.
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 ש"ש מהרשימה להלן: 4יש לבחור 

 

 ש"ש 0-סמ' א'( 01-02)יום ד'  מבוא לאיכות הסביבה 57-220

 ש"ש. 0-'(בסמ'  06-21)יום א'  אסטרטגיות חדשות בתכנון ובשימור 57-271

 (.51-959ש"ש )תנאי קדם קורס  0 -סמ' ב(  06-20)יום ב'  , לשימור ופיתוחAutocad map -יישומים ב 57-907

 ש"ש. 0 -סמ' ב(  6-01' א)יום  ם ושטחים פתוחיםשימור נופי 57-913

 ש"ש. 0 -(אסמ'   6-01' א)יום  תכנון סביבתי 57-953

 ש"ש. 0 -(ב' סמ'   01-02' א)יום  חוק התכנון והבנייה 57-115

 ש"ש 0 -( ' סמ' ב 02-01)יום א'  אדריכלות א"י בעת החדשה 57-615

  ש"ש 0-סמ' ב'( 01-06)יום א' תיאוריות תכנון עירוני   57-317

  ש"ש 0-(מתוקשב) מגורים, תכנון והעיר הגדולה 57-352

 

 

 ש"ש מהרשימה הבאה:  2 קורסי בחירה

57-029  ;57-220  ;57-271  ;57-911  ;57-907  ;57-992  ;57-997  ;57-913  ;57-972  ;57-977 ; 57-953  ;57-722  ;57-711   ;57-

731   ;57-115  ; 57-615   ;57-601   ;57-621   ;57-610   ;57-650  ;57-323   ;57-391-   ;57-392   ;57-399   ;57-391 ; 57-317   ;

57-311   ;57-370   ;57-376  ;57-311   ;57-317   ;57-311  ;57-315  ;57-313   ;57-351  ;57-350   ;57-352   ;57-357   ;57-353   ;

01-177   ;01-061   ;01-171  ; 01-911 ; 01-696   ;01-012  ;01-319  ;01-123  ;01-625  ;01-112 ; 

 

 ש"ש 21סה"כ 

 חובות נוספות:

 ע"פ דרישות האוניברסיטה. -. פטור באנגלית לתואר שני0

 ש"ש. 2חייבים קורס אחד בהיקף של  -בוגרי אוניברסיטת בר אילן -לימודי יהדות.2

 ש"ש. 1וד ביהדות בהיקף של חייבים בשני קורסי יס -בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים

 

  

 

 


