
  

 

  מקצועייםלהיות כלכלנים  בואו

  !והסביבה הטבע משאביו הכפר, החקלאותלעתיד  ולדאוג
  

 של האוניברסיטה העברית מציע תכנית לימודים איכותית, מגוונת, ובעלת אוריינטציה   חוג לכלכלת סביבה וניהולה

 .חקלאית, ועודכלכלה  ,עיישומית בתחומי הכלכלה, הניהול, כלכלת סביבה ומשאבי טב

 מושבים בנימהם  רבים . חברי הסגל האקדמי של החוג הם בעלי תואר דוקטור מהטובות שבאוניברסיטאות העולם 

בתחומי התמחותם, ומחקריהם מתפרסמים בכתבי העת  חברי הסגל ניצבים בחזית המחקר המדעי  .וקיבוצים

כחברי דירקטוריון, יועצים ומנהלים  גם בעמדות מפתחרבים מחברי הסגל משמשים המדעיים היוקרתיים בעולם. 

 פרופסורמכון וולקני  מנהל ,פרופסור אבי שמחון לכלכלה הלאומית המועצה"ר יו הםיניב, םבמוסדות ממשלתיים ואחרי

 .חברתי, פרופסור איל קמחי-, וסגן נשיא מוסד שורש למחקר כלכליפיינרמןאלי 

  מהרכבתהליכה ' דק 5(ברחובות לחקלאות  באווירה ביתית בקמפוס הירוק של הפקולטהלימודים החוג מציע(. 

 בתחומו בעולםבעשירון העליון ומדורג שנה והוא בעל מורשת של מצוינות  70 -לחוג היסטוריה של למעלה מ.  

  

  ?החוג של מטרתו מהי
 הן בחברות פרטיות ,בשוק העבודה במגוון עמדותהשתלבות מלאה אשר מאפשר  ידע נרחב בתחום הכלכלההקנות ל

("טבע", "תנובה", של חברות ענק  תפקידי מפתח במשק כגון מנכ"לים מילאו רבים מהבוגרים  ; והן במוסדות ממשלתיים

הלשכה וכן תפקידי ניהול בכירים בבנק ישראל, ושל משרדי ממשלה (אוצר, ביטחון, איכות הסביבה),  "כימיקלים לישראל")

רבים   עוד.וחברות ביטוח, חברות פרסום, חברות בשוק ההון המרכזית לסטטיסטיקה, משרד החקלאות, בנקים מסחריים, 

   .מועצות אזוריותראשי כמו ראשי תנועות ההתיישבות ובממסד הכפרי בעמדות מפתח השתלבו  שבותייהתהבני מהבוגרים 

  ?וניהול סביבה כלכלת דווקא למה
לימודי מכשיר כלכלנים בעלי ידע רחב בתחום הניהול, ובנוסף הוא מציע שילוב ייחודי של   החוג לכלכלת סביבה וניהול

על ידי  כלכלה וניהול עם מדעי הטבע והחיים, תוך מתן אפשרות לתלמיד לקבוע את המשקל היחסי של שני התחומים הללו

בשילוב  לימודי כלכלה וניהול בלבד, מסלול הכוללמ נע החלהאפשרויות  מגוון  בחירת מסלול לימודים התואם את העדפותיו.

כלכלה המשלבות  תכניותדרך שיווק ומימון או בשילוב עם לימודי הכנה ללימודי מוסמך במנהל עסקים בירושלים, לימודי 

 טכנולוגיה. הלימודים בחוג שמים דגש על-לימודי סביבה וחקלאות, וכלה בתכנית המשלבת לימודי כלכלה וביווניהול עם 

התיישבות ככלכלת ללחקלאות וייחודיים  קורסיםהחוג מציע  ה. ההיבטים היישומיים הנדרשים מכלכלנים בשוק העבוד

  .הכפרית, שיווק תוצרת חקלאית ותכנון חקלאי החקלאות הישראלית, כלכלת המשפחה

  רשם!ילהתרשם ולה ואל תהססו! בוא

הגבוהה ביותר אבל  ברמהללמוד כלכלה  רוצה
  !נומקומך אצל ?בסביבה כפרית
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