
 1 

 תש"פ – בסביבה וקיימותחטיבה 
 

 

 מטרת הלימודים

מטרת , בוגרים בעלי ידע רחב בתחומי דעת שונים להעמידשמטרתה כחלק מתכנית הלימודים הרב תחומית 

 תודעה סביבתית, בעל ערכים הומניסטיים, מעורה בסביבתו לעצב אדם משכיל,ימודים בחטיבה היא הל
  .הסובבות אותו ותחת ורגישות למערכות האקולוגיותמפ

 

 הסביבה שתכלול היכרות עם מערכות אקולוגיות זרועבנויה משתי זרועות:  לסביבה וקיימותהחטיבה 

הסביבה על בריאות האדם, שינוי האקלים הגלובלי  השפעת משאב המים, ,מןושיקו ןשימור יבשתיות וימיות

 קיימא, צדק-קד בפיתוח ברזרוע הקיימות שתתמ; והמשמרת את המגוון הביולוגי וחקלאות סביבתית

 ועוד. קיימא סביבתי, אנרגיות מתחדשות, עירוניות עכשווית, תחבורה ותזונה בנות-חברתי

 

 לימודיםהמבנה 

 :החלוקה הבאהנקודות זכות )נק"ז(, ע"פ  120 -תואר מורכב מה

 -בנוסף ל וקיימות לסביבה אשר אחת מהן היא החטיבה, כתחומי-רב .B.A במסגרתנק"ז  28חטיבות של  4

 נק"ז לימודי מיומנות, קורסי אנגלית לרמת פטור וקורס הכרת הספרייה. 4ודי ליבה, נק"ז לימ 4

 

 

 נק"ז  לימודיםה חובות

 12 קורסי חובה

 12 קורסי בחירה

 4 סמינר

 28 סה"כ

 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 דרישות קדם נק"ז קורס

  2 מבוא לקיימות

  2 מבוא לאקולוגיה

  2 וסביבה בישראלבריאות 

  2 כלכלה סביבתית

  4 קונפליקטים עכשוויים בקיימות וסביבה

  12 סה"כ
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 רשימת קורסי בחירה *

 דרישות קדם נק"ז קורס

מתרבות של מחסור לטכנולוגיה  –משאב המים 

 של שפע

2  

  2 האם עתיד ירוק באופק? –שימוש באנרגיה 

הסביבה הימית וניהול משאבים  –האדם והים 

 מקיים

2  

  2 סוגיות בנושאי חקלאות וסביבה

  2 שינויי האקלים בכדור הארץ

  2 שמירת טבע בגישה רב תחומית

  2 בתי גידול לחים: אקולוגיה, פגיעה ושיקום

  2 תחבורה מקיימת

  2 קיימות עירונית

  2 הדברה ביולוגית בחקלאות בת קיימא

טבע -בשמירת טבע וקונפליקט אדםסוגיות 

 באפריקה

שמירת טבע בגישה רב  4

 תחומית

 
 רשימת הקורסים מתעדכנת מדי שנה.*

 
 

 רשימת סמינרים

 דרישות קדם נק"ז קורס

  4 סמינר בקיימות ומדעי הסביבה

  4 סה"כ

 

 

 :הנחיות כלליות

 מהקורסים וממוצע משוקלל לפי הנק"ז בקורסי  75%-מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בציון עובר ב
 לפחות. 70החובה של 

  מעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה בציון עובר בכל קורסי החובה וממוצע משוקלל לפי הנק"ז בקורסי
 לפחות. 65החטיבה של 

 נק"ז(. 12"כ בשנים ב' וג' על הסטודנט להשתתף  בקורסי בחירה )סה 

  קורסי בחירה מחטיבות אחרות, שלא  2קורסי בחירה: לכל סטודנט תינתן האפשרות לבחור עד
מתוך החטיבות אליהן נרשם, בכפוף לאישור ראש החטיבה בה הוא לומד ואליה הוא רוצה לשייך 
את הקורס שבחר מחטיבה נוספת. הקורס צריך להיות רלוונטי ללימודי החטיבה בה רשום 

 נט.הסטוד

  ,יים את לימודי נק"ז(, בתנאי שס 4בשנה ג' על הסטודנט להשתתף בשני קורסים מתקדמים )סמינר
 כל המבואות בחטיבה והגיע לדרגת פטור מלימודי האנגלית.

שבחר. בחטיבות בהן הוא בחר לא  4-כל סטודנט נדרש לשני סמינרים משתי חטיבות שונות מתוך ה
 נק"ז בקורסי בחירה. 4ללמוד סמינר, ישלים הסטודנט 

  :התנאי לקבלת התואר הוא 
 לפחות בכל חטיבה ובכל הלימודים )כל הממוצעים הם ממוצעים משוקללים(. 65ציון ממוצע 

  )גורר הפסקת לימודים –נכשל בקורס חובה חוזר )גם במידה שבקורס הראשון הציון היה עובר. 

 ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים בהתאם לאילוצי המערכת. 
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 לימודי אנגלית:

 

תלמיד נדרש להפגין רמת ידע גבוהה באנגלית, רמה השווה לרמת קורס מתקדמים ב', ולקבל פטור 

 מלימודי האנגלית.

 מטרת הלימודים באנגלית כשפה זרה היא להכשיר את התלמיד בקריאת חומר אקדמי באופן עצמאי ויעיל.

לבדיקת ידיעותיו של התלמיד באנגלית ולסיווג רמתו, הוא ייבחן בבחינה פסיכומטרית או במבחן אמי"ר / 

אמיר"ם. על הסטודנט, הניגש למבחן סיווג רמה, לבקש מהמרכז הארצי לבחינות והערכה להעביר את ציון 

יד, אשר השיג ציון המבחן למכללה. במקביל יש להציג את ספח הציון למרכז מידע ורישום במכללה. תלמ

שלא מקנה לו רמת פטור באנגלית, יסווג לאחת מחמש הרמות השונות )אנגלית טרום בסיסית א' / אנגלית 

טרום בסיסית ב', אנגלית בסיסית, אנגלית מתקדמים א', אנגלית מתקדמים ב'(. יש ללמוד את הקורסים 

 על פי סדר רמתם עד לרמת פטור.

 היקף הקורסים הוא:

 מקוונות( במשך סמסטר אחד. 4-פרונטאליות ו 4שעות שבועיות ) 8 -א'  טרום בסיסי 

  'מקוונות( במשך סמסטר אחד. 2-פרונטאליות ו 4שעות שבועיות ) 6 -טרום בסיסי ב 

  מקוונות( במשך סמסטר אחד. 2-פרונטאליות ו 4שעות שבועיות ) 6 –בסיסי 

  'ד.שעות שבועיות פרונטאליות במשך סמסטר אח 4 -מתקדמים א 

  'שעות שבועיות פרונטאליות במשך סמסטר אחד. 4 -מתקדמים ב 

על הסטודנט לסיים את כל לימודי האנגלית במהלך השנתיים הראשונות ללימודי התואר הראשון )עד 

לתום שנה ב'(. תלמיד אשר לא יעמוד בדרישה זו יופסקו לימודיו. חידוש הלימודים לתואר יותנה במילוי 

 ית כשפה זרה.דרישות לימודי האנגל

 קבלת פטור מלימודי אנגלית היא תנאי מעבר לשנה ג' ומהווה תנאי קדם ללימודי סמינרים.

 חובת הרישום לקורס חלה על הסטודנט והרישום מתבצע על בסיס מקום פנוי.

 .40, כאשר הציון בבחינה הסופית הוא מינימום 58ציון עובר בקורסי האנגלית הינו 


