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 השנתון תשע"  –   BScהמחלקה למדעי הסביבה 

 

 כללי

 

חוף  ,בזיהומי אויר, קרקע,  נחלים, יםפוגעת באיכות החיים  ומתבטאת הלנוכח המצוקה הסביבתית    
מצריך הכשרה הדבר ם, חייהבשטחים פתוחים ובמיגוון המינים עולה כיום צורך בהבטחת איכות ובפגיעה 

ללימודי תואר ראשון במדעי  ויחודית חדשה לימודים תכניתצעת בזאת מו.  של  מומחים במדעי הסביבה
, גיאולוגיה, פיסיקה, מתמטיקה, כימיהב התכנית כוללת את היסודות הדרושים .חוגי-במסלול חד הסביבה

ייחודה של  .יישומי מחשב ולימודי אנגלית ,מדעי הקרקע, המים והאטמוספרהואקולוגיה,  המטאורולוגי
ה לתכניות דומות בישראל,  שהיא שמה דגש גם על התמחות  בתחומי מדעי כדור הארץ תוך התכנית, בהשווא

אגנית  ובמערכת הזרימה –ובאקלים, במערכת הנחלית יתהאטמוספר סביבההתמקדות  בסביבות השונות: ב
.סיורים עלדגש ם במהלך הלימודים  מוש .על פני השטח ובתת הקרקע  

 
 בבסיס התכנית עומדים. במדעי הסביבהבסיסי ה להעניק לסטודנט רקע חוגית נועד-תכנית הלימודים החד

 ,החברהושלא ניתן להפריד בין היבטי הסביבה הטבעית לבין היבטי האדם אך מאחר  לימודי מדעי הטבע,
אתיקה הכוללים  ,סביבה-יחסי אדםהשונים של היבטים היכרות עם גם לה מכסת שעות לימודמוקדשת 
, ליםי. תכנית הלימודים משלבת הרצאות, תרגהוליים ותכנונייםייים, כלכליים, נוהיבטים משפט סביבתית

 .להמשיך באופן ישיר לתארים מתקדמים תאפשרהתכנית גם מ וסיורים בשטח. עבודה מעבדתית
 

והן לאנשי חינוך סביבתי. גופים בתחום מדעי הסביבה בישראל ניכרת עלייה בביקושים הן לאנשי מקצוע 
 מקומיותמועצות ו עירוניות רשויות ,חברה להגנת הטבעהמשרד לאיכות הסביבה וה ם כגוןציבוריים שוני

מבינים את הצורך לשלב  הייצורו התשתיותהתכנון, בתחומי פרטיים  גופים עסקיים וכלכלייםגם כמו כמו 
  .זהבמסגרותיהם אנשי סביבה. תכנית לימודים זו נועדה לענות על צורך 

 
 

מסטריאלי נקבע על פי ישיטת צבירת נקודות זכות )נק"ז(. היקף הנק"ז לקורס סהלימודים מתקיימים ב
 דה אחת עבור שעת הרצאה שבועית וחצי נקודה עבור שעת תרגיל או שעת מעבדה שבועית. ומפתח של נק

נקודות זכות, בפיקוח דיקן  2החל משנת תשע"ד מחויב כל סטודנט במכללה בפעילות קהילתית תמורת 
 .יעשה בהתאמה לתוכניות הלימודים שיבוץ לפרויקטים השוניםטודנטים. הס

 
 
 

 תכנית הלימודים
 

 .נק"ז  פעילות קהילתית 2ת: קורסי חובה, קורסי בחירה ולימודי אנגלית ובתוספת כוללתוכנית הלימודים 
 
 
 

 שנה א'  -חובות לימודים 
 

 דרישות קדם  סמסטר נק"ז שם הקורס
  א 0 אנגלית בינונית

ה מולקולארית ביולוגי
 של התא א

  א 2

  א 0 יישומי מחשב
                                                                               

 כימיה כללית אל
  א 4

ביולוגיה מולקולארית 
 של התא ב )מעבדה(

  א 1

מבוא לזואולוגיה:בעלי 
 חיים וסביבה

  א 2

מבוא לאפידמיולוגיה 
 ציבורובריאות ה

  א 2

  א 4 מבוא לגיאולוגיה
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מבוא למטאורולוגיה 
 וקלימטולוגיה

  א 4

  א 0 מבוא למתמטיקה
  ב 2 2אנגלית מתקדמים 
 מבוא למתמטיקה ב 2.5 הסתברות למדעים

 מבוא למתמטיקה ב 4 חדו"א למדעים
 כימיה כללית א ב 4 כימיה כללית ב

 ב כימיה כללית ב 3.5 מבוא לכימיה אורגנית
 מבוא לגיאולוגיה ב 4 מבוא לגיאומורפולוגיה

 מבוא למתמטיקה ב 4 מיכניקה 1פיסיקה 
 מעבדה בכימיה כללית

 ואנליטית
 כימיה כללית א ב 2

   0 הדרכה בספריה
   45 סה"כ

 
 
 

 שנה ב' -חובות לימודים 
 

 דרישות קדם  סמסטר נק"ז שם הקורס
ביולוגיה מולקולארית של  א 4 ביוכימיה א

, מבוא לכימיה +ב אהתא 
 , כימיה כללית א אורגנית

 כימיה פיזיקלית
 )תרמודינאמיקה(

מבוא   אכימיה כללית  א 3.5
 למתמטיקה

 הסתברות למדעים ב 3 מבוא לאקולוגיה
משוואות 

 דפירנציאליות
 חדו"א למדעים א 3

, חדו"א למדעים א 3 שיטות סטטיסטיות
 הסתברות למדעים

וא לגיאולוגיה, מבוא מב א 4 מבוא להידרולוגיה
 לגיאומורפולוגיה

מבוא לגיאולוגיה, מבוא  ב 3 מבוא לתורת הקרקע
 לגיאומורפולוגיה

הסתברות למדעים,  ב 2.5 יסודות הגנטיקה א
 ביוכימיה

 ביוכימיה ב 3 מיקרוביולוגיה
שימוש בחישה מרחוק 

 לחקר כדו"א
 יישומי מחשב ב 2

כימיה כללית א,כימיה  ב 3 הידרוכימיה סביבתית
לכימיה  כללית ב,מבוא

 אורגנית
מולקולארית של ביולוגיה  ב 2 הצמחמדעי 

 התא א
  ב 1 מעבדה -הצמח מדעי 

  ב 2 כתיבה במדעי הסביבה
-פיסיקה בסיסית ב 2 פיסיקה סביבתית

 מיכניקה
  ב 2 תצלומי אויר

  ב 2 2אנגלית מתקדמים 
   45 סה"כ
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 שנה ג –חובות לימודים 
 

 קדם  דרישות סמסטר נק"ז שם הקורס
 מבוא לגיאולוגיה א 3 מבוא למדעי הים

כימיה כללית א,כימיה  א 3 טיפול במים ושפכים
 כללית ב,ביוכימיה

חקלאות ואיכות 
 הסביבה

  ב 2

GIS  מבוא למערכות
 מידע גיאוגרפיות

  א 3

מחקר שיטות  –מעבדה 
 בהידרומורפולוגיה

לגיאומורפולוגיה, מבוא  א 2
 מבוא להידרולוגיה

תפקוד אגני ניקוז 
 וניהולם

מבוא לאקולוגיה,מבוא  א 2
 לגיאומורפולגיה

פסולת מוצקה 
 וחומרים מסוכנים

ית, מבוא לכימיה אורגנ א 3
 הידרוכימיה סביבתית

סמינר בנושאי סביבה 
 חלק א

 שנה א,בסיום חובות  א 2

היבטים כלכליים של 
 איכות הסביבה

  א 2

  ב 2 סביבתיכמפגע רעש 
מבוא למטאורולוגיה  ב 3 שינויי אקלים

 וקלימטולוגיה
 מבוא לאקולוגיה ב 2 דיני איכות סביבה

סמינר בנושא סביבה 
 חלק ב

 סיום חובות שנה א,ב ב 2

מבוא למטאורולוגיה  ב 3 זיהום אויר
, מבוא וקלימטולוגיה

 לכימיה אורגנית 
   34 סה"כ

 
 
 
 
 

 תנאי מעבר

 לשנה ב משנה מעבר תנאי. 70 ממוצע ציוןו  הקורסים כלמ 75%ב  56 ציון  הוא  ב לשנה  א משנה מעבר תנאי

 על. הקורסים בכל 65 כללי ממוצע ציון הוא תואר לקבלת תנאי. ב שנה קורסי בכל 65 ממוצע ציון הוא ג

 .לתואר הממוצע בשקלול הנכללים הקורסים בכל עובר ציון לקבל הסטודנטים

 

 
 
 

 

 
 


