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  תוכן הקורס ומטרותיו

מסגרתו ב. קורס יניח תשתית ללימודם ההשוואתי של ארגונים המייחדים פעילותם לנושאים סביבתייםה
סבוכים הי להסברת מרקם היחסים תודגם התועלת שיש לשימוש בגישת הרשתות הפוליטיות ככלי אנליט

הבהרת מידת בעוד יומחש יתרונה של הגישה . שבין קבוצות אינטרסים מאורגנים ויחידות שלטוניות שונות
-שכילים גופים לאמועל האפיקים דרכם ,  ההשפעה שיש לקשרי הגומלין על קביעת המדיניות הציבורית
מדיניות הסביבתית הכל זאת בהקשרה של  . ורימוסדיים להפוך עצמם לחלק מהליך קבלת ההחלטות הציב

שאלות הפסולת המוצקה בנעסוק בהשוואת פעילותם של גורמים ממוסדים שהופקדו על הטיפול . בישראל
  . בישראל עם אלה שנגעו לקידום השימוש באנרגיה גרעינית לצרכים אזרחיים

  רישות הקורס ד
  : יריאת חומר ביבליוגראפק .1
a. ולו ובהתאם כהקריאה צריכה להיעשות לאורכו של הסמסטר .  היא חובהיפריאת החומר הביבליוגראק

 יהווה בסיס לבחינה - א ל בין אם נדון בכיתה ובין אם - יהחומר הביבליוגראפ. להתקדמות ההרצאות
 .  המסכמת

b. %30 הסברים ינתנו במהלך סמסטר א. עבודה והצגת רפרט=  מציון הקורס'. 
c. מהווים תנאי לזכאות לגשת לבחינה–ון עובר בשניהם הצגת רפרט וקבלת צי, הגשת עבודה .  
  : חינה  מסכמתב .2
a. רטים והבהרות באשר למתכונת הבחינה יימסרו במהלך הסמסטרפ. 
b. אין אפשרות להמרת הבחינה במטלה מסכמת אחרת .  
c. 70% –שקלה של הבחינה בציון הקורס מ . 
 . חובה- נוכחות בהרצאות  .3
a. היעדרות לא סבירה תשלול זכאות לבחינה. 
b. תשלול זכאות לבחינה–אי הצגת הרפרט או קבלת נכשל באחד משניהם , אי הגשת העבודה . 

  
  בהצלחה
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