פרויקטים בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה
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תשס"א
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תשס"א
תשס"ב
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תשס"ב

בתיה וולף
גיא אופק
שי אילן
אפרת אימבר
מרוות מנסור
רונית בן צבי
יפית מאיר
אירינה פרל
שלומי דדון
שרון ניסים
אורלי רפאלי
סמדר שטוקלמן
חיה בן נחום
עידו סמילנסקי
בנימין יעקובי
אורנה שוורצמן
עובד יבין
מיכל עייק
נסרין מזאוי

.13

תשס"ב

.14

תשס"ב

.15

תשס"ב

.16

תשס"ב

.17

תשס"ב

שלומית משה
צביקה אילון
מיכל שפילר
אורית אליהו
איריס טל
עופר שלמה
מירב רוזנבלום
דורון אשל
מאיר שריד
סאמי ביסאן
חג'אג'רה מאג'ד
עהאד פעאור
איתי יערי

שם הסטודנט
רות שקולניק
חנה יפה
שלהבת גומבו
שירה ברעוז
נוי נבות
איתי הרצוג
דרור רונן
עמית נטף
עזרא יונה
דוד לוי
יונתן הררי
חן עתיד
אורי וולך

שם הפרויקט

מנחים
ויועצים

ניהול ומדיניות שיקום  -פארק נחל חדרה

פרופ' נורית קליאוט

מציאת כלי כלכלי יעיל לניקוי חופים
בישראל

פרופ' נורית קליאוט
ד"ר ניר בקר

בוצת השפד"ן  -מה הפתרון? היבטים
שונים לסילוק הבוצה

פרופ' נורית קליאוט

תכנית משולבת לטיפול ומניעת שריפות
יער בכרמל

פרופ' נורית קליאוט

השימוש ביונקים קטנים כביו-אינדיקטורים
לתכנון ופיתוח סביבתי בגן הבהאי בחיפה
זיהום אקויפר החוף מחומר אורגני

פרופ' נורית קליאוט
ד"ר נעמי זיתוני
ד"ר תמי טרופ

בחינת ביקוש לפעילויות נופש ופנאי
בפארק מעגן הדיג בנחל הקישון

ד"ר נעמי זיתוני
ד"ר תמי טרופ

זיהוי מידת העדפת הציבור לרמות
הפיתוח השונות ,צורות הנוף השונות
ומגוון הפעילויות המוצעות בפרויקט
הפיתוח בעמק החולה
נוהל קבלת החלטות בנושא איכות
הסביבה מקרה מבחן :מאגר המשושים
מאגר המשושים
כדאיות כלכלית בהפחתת פסולת ביתית
ע"י קומפוסטציה ביתית במועצה האזורית
עמק יזרעאל
הפוטנציאל האסטרוגני של הומולוגי
אלקילפינול אתוכסילאט והשפעתם על
רבייה בדגי זברה
גורמים המשפיעים על הנכונות לפעול
בארגונים סביבתיים מקומיים

ד"ר נעמי זיתוני
ד"ר תמי טרופ

אמידת הערך הכלכלי של האגמון בחולה
כמשאב אקולוגי

פרופ' נורית קליאוט
פרופ' נורית קליאוט
ד"ר אופירה אילון
ד"ר נעמי זיתוני
פרופ' אורי צולר
ד"ר איתי פלאוט
ד"ר נעמי זיתוני
ד"ר ליאור שוחט
ד"ר ניר בקר

נכונות הציבור בישראל לשלם עבור שיפור ד"ר ניר בקר
באיכות מי השתייה
אפקטיביות החלופות לגידול מקנה בישוב
הערבי

ד"ר תמי טרופ
ד"ר ראסם חמיסי

הערכת יעילות תכניות של חינוך סביבתי
למיחזור בבתי ספר יסודיים

ד"ר אופירה אילון
ד"ר דורית באום
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תשס"ג

שם הסטודנט

שם הפרויקט

לילך מוכמל
עינת עוזר
שלום לטמן
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תשס"ג

מיה מזרחי

הערכת המועילות של תהליך תכנון
סביבתי
השוואה בין פתרון מקומי לפתרון אזורי
לאיסוף ,טיפול בשפכים והשבחה של
קולחים
תוכניות "חינוך סביבתי" ומידת יעילותן
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תשס"ג

שרי לוי
רותם שני

.22

תשס"ג

חאייק ג'היינה
מדאח איהאב
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תשס"ג

.24

תשס"ג

שלמה ירושלמי
יפית יעקבי
מירי קוטר אצלן
צור שהם

צמיחה כלכלית ואיכות סביבה :תחליפים
או משלימים? פיתוח דינמי של עקומת
קוזניץ הסביבתית לישראל
חומרי הדברה כימיים במגזר החקלאי
הערבי כפר מנדא בבקעת בית-נטופה
כדוגמא
סקיר השפעה על הסביבה ככלי לפיתוח
בר קיימא בישראל

.25

תשס"ג

איילה מור עינב

.26

תשס"ג

.27

תשס"ג

.28

תשס"ג

ילנה ויגודסקי
אורית משעל
דן בירון
שולה נחמיאס
פרידה פרייט
הגר סבטי
פנינה ריבק

.29

תשס"ג

יעל וקסלר
סרגיי מייזילין

.30

תשס"ג

איימן שיח' מוחמד

.31

תשס"ג

יוסי כץ

.32

תשס"ד

מנחם קרינסקי

מנחים
ויועצים
ד"ר תמי טרופ
ד"ר נעם גרינבאום
ד"ר ערן פרידלר
מהנדס דוד כהן
ד"ר אופירה אילון
ד"ר דורית באום
ד"ר אופירה אילון
ד"ר ניר בקר
ד"ר נעם גרינבאום
ד"ר עבד סיראטי
ד"ר אופירה אילון
פרופ' אורי מרינוב
ד"ר נעם גרינבאום
ד"ר ניר בקר
פרופ' בוריס פורטנוב
פרופ' נורית קליאוט
פרופ' אורי מרינוב

אומדן ערך שטחים פתוחים ונוף בחיפה
על ידי מחירי דיור ,תוך שילוב מערכת
מידע גיאוגרפית
איגודי ערים לאיכות הסביבה ויחידות
סביבתיות כגופים מוניציפאלים ביצועיים
במינהל הסביבתי מקרי חקר :היחידה
לאיכות הסביבה "אצבע הגליל" ,איגוד
ערים לאיכות הסביבה אגן בית נטופה,
איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי
נכונות הציבור לעבור לשימוש ברכבת
שינוי דפוסי התנהגות בקרב אנשים אשר
מקום עבודתם סמוך לתחנת רכבת
שמירה על שטחים עם ערכי טבע נוף
ומורשת בעלי פוטנציאל תיירותי בגן
לאומי שומרון
הערכת סיכונים בריאותיים ועלויות
הנובעים מזיהום אויר שמקורו בתחבורה
בעיר חיפה
בחינת הקשר בין דפוסי הבנייה לדפוסי
הנסיעה ולצריכת האנרגיה הממוצעת
לנפש בתחבורה :השוואה בין אזור מרכז
הכרמל ושכונת כרמליה בחיפה
המודעות לחשיבות השטחים הציבוריים
הפתוחים בכרמיאל
מאגר מידע לתוכניות לימודים עבור
לימודי סביבה בישראל
מערכת ניטור איכות האוויר הישראלית
במבט משווה לארצות באירופה

פרופ' בוריס פורטנוב
ד"ר נעם גרינבאום
ד"ר אופירה אילון
ד"ר דורית באום
ד"ר אופירה אילון
ד"ר ברננדה פליקשטיין
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תשס"ד

ופא חוסרי
עומר טארק

מודעות המדבירים לשיטה המשולבת
להדברת היתושים ,ויישומה

ד"ר נעם גרינבאום
ד"ר עבד סיראטי
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תשס"ד

נעם סגן -כהן

ניתוח פעילות מערך נאמני הניקיון של
המשרד לאיכות הסביבה

ד"ר אופירה אילון
ד"ר קרן אור חן
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תשס"ד

דורית גונן
אחמד איברהים
דן סלומון

ניתוח עלות -תועלת לטיפול בקרקע
מזוהמת בהדגמה על אתר תע"ש 'נוף-ים'

ד"ר נעם גרינבאום
ד"ר עידו קן
מר דניאל לוי

ד"ר אופירה אילון
ד"ר קרן אור חן
ד"ר נעם גרינבאום
ד"ר נאוה סבר
פרופ' אברהם חיים
ד"ר נעם גרינבאום
ד"ר ניר בקר
פרופ' בוריס פורטנוב
ד"ר אופירה אילון
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תשס"ד
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תשס"ד
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תשס"ד

יעל אתר
שלמה כץ
אתי ציילר
תמי רוט
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תשס"ד

אלון מאיר
אברהם לוי
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תשס"ה

חולוד מוסא
איאת אסתיתה
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תשס"ה

עדנה הררי
נילי מלכה
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תשס"ה
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תשס"ה
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תשס"ה

דורית זכריה
מיכל אברמוב
הגר אזו"ב
אירית פודוקסיק
ורד שירזי
חגית שניר -זלינגר
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תשס"ה
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תשס"ה
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תשס"ה
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תשס"ה
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תשס"ה

צור אבלס
גל לדרר
ענת הולדנגרבר
עידית קינן
ליאת ליפקוביץ -יעקב
יפעת סולומוביץ
ליאת ציפורי
דותן רוב
אבישי רוזנשטיין
טל פרייסלר
בן רוזנברג
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תשס"ה
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תשס"ה

.52

תשס"ו

שורצמן ויקטוריה
מרגריטה מיצק
מיכאל אורייבסקי
דלאשה רוחי
עמרייה ואאל
דאהר ספואת
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תשס"ו

.54

תשס"ו

.55

תשס"ז

ליאור מזרחי
שלמה ולש
איריס ישראל
דנה חזן
עופר ארז
קרן יצחקי -פרוכטמן

שם הסטודנט
טל פרידמן
מירב אלמון

שם הפרויקט
הערכת התועלת הכלכלית הנגזרת
משימוש בשיטת "האגנים הירוקים" לצורך
שיקום נחלים -מקרה חקר נחל אלכסנדר
מדדים לפיתוח בר קיימא בדגש איכות
סביבה ,ברשויות המקומיות
היבטים כלכליים ,ניהוליים ,עסקיים
ומשפטיים בכניסת ישראל לעידן התפלה
של מי  -ים
אתרי צפרות כמנוף תיירותי -הגדלת
האטרקטיביות של אתרי צפרות ומיקוד
השיווק לפלחים רלוונטיים
בחינה והשוואת הרציונאל אל מול מציאות
ברובד הגלוי וברובד הסמוי של לימודי
מדעי הסביבה בבתי ספר תיכון במגזר
הערבי והיהודי
דפוסי סיקור תקשורתי של נושאים
סביבתיים בישראל – עמדות הציבור
כלפיהם והשפעתם על מודעות סביבתית
האם שיתוף הציבור והתעשייה עשויים
לתרום לשמירת הטבע? ביצת זיתא
כמקרה בוחן
היבטים סביבתיים כלכליים וארגוניים
בנכונות מעבר לרכב מונע גז בישראל
הערכה כלכלית של ים המלח
מדדים ככלי לניהול סביבתי במועצות
אזוריות
קריטריונים והגדרות של הציבור בעיסוק
בנושאים סביבתיים .נחל הקישון כחקר
מקרה
שיקולי עלות תועלת בהשבת זרימת מים
לנחל כזיב
שיתוף הציבור בהליכי תכנון נמל הכרמל
כמקרה מבחן
היבטים ביולוגיים ,כלכליים וניהוליים של
קטיף בר -קיימא של אזוב מצוי
סקר השוואתי של מודעות הציבור לאיכות
הסביבה בקרב תושבי מטרופולין חיפה
חינוך סביבתי ותרומתו בשמירה על
סביבה בית ספרית נקייה
הצרכים של האוכלוסייה הדרוזית בכרמל
כבסיס להקמת יחידה לחינוך סביבתית
היבטים סטטוטוריים וכלכליים במעבר
המשק לתידלוק בגפ"מ
השפעת פעילויות המבקרים על בית
הגידול בשמורת הר מירון
בדיקת כדאיות של הפעלת מערכות פוטו
ווטאיות ביתיות בישראל

מנחים
ויועצים
ד"ר אופירה אילון
ד"ר ניר בקר
פרופ' בוריס פורטנוב
ד"ר אופירה אילון
פרופ' נורית קליאוט
ד"ר ניר בקר
ד"ר נעם גרינבאום
ד"ר יואל מנספלד
ד"ר עידו קן
ד"ר דורית באום
ד"ר אופירה אילון
ד"ר קרן אור חן
ד"ר אופירה אילון
ד"ר נאוה סבר
ד"ר עידו קן
פרופ' אורי מרינוב
ד"ר ניר בקר
פרופ' בוריס פורטנוב
ד"ר אופירה אילון
ד"ר אופירה אילון
ד"ר מיכל בן גל
ד"ר עידו קן
ד"ר גדי רוזנטל
ד"ר עידו קן
ד"ר דברה שמואלי
ד"ר נעם גרינבאום
ד"ר מרגרטה וולצ'ק
ד"ר יהושע שקדי
ד"ר אופירה אילון
ד"ר קרן אור חן
ד"ר עידו קן
ד"ר דורית באום
ד"ר אופירה אילון
ד"ר דורית באום
ד"ר אופירה אילון
ד"ר עידו קן
ד"ר נעם גרינבאום
פרופ' אברהם חיים
ד"ר חזי ישראלי
ד"ר אופירה אילון
ד"ר עידו קן
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שנת
כתיבת
הפרויקט
תשס"ז

.57

תשס"ז

שם הסטודנט

שם הפרויקט

מנחים
ויועצים
ד"ר נעם גרינבאום
פרופ' יובל כהן
ד"ר אופירה אילון
ד"ר מיכל בן גל

אלברט דוידוב
אדוה לוי
גלית שבו
מירה רנן

שמורות טבע ימיות בישראל -קריטריונים
וחסמים בהכרזה
למידה מהצלחות של מאבקים סביבתיים
בישראל
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תשס"ז

עואד ארמיא

.59

תשס"ז

שרית יעקב

.60

תשס"ז

עלי גדיר
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תשס"ח

.62

תשס"ח

יוסי שמחון
רונית קסטרו -זיידנובר
אסתר אליהו

.63

תשס"ח

אילי מקרגור

.64

תשס"ח

גידי פרידמן

ד"ר אופירה אילון
הדברה חדשנית של מזיקים ע"י שימוש
ד"ר עומר סעיד
במדבירים בוטניים
 Measuring the local environmentalד"ר אופירה אילון
 impact of community gardens inד"ר נעם גרינבאום
Jerusalem by three indicators: Rain
infiltration, Biodiversity, and
eparation of household
ד"ר נעם גרינבאום
בחינת הפגיעה של בניה בלתי חוקית
פרופ' בוריס פורטנוב
בסביבה כפר ביר אלמכסור כחקר מקרה
איסוף פסולת אלקטרונית ביתית בישראל ד"ר אופירה אילון
ורד דוקטורי בלאס
ד"ר אופירה אילון
השפעת זיהום אוויר באזור מפרץ חיפה
פרופ' אברהם חיים
על התפתחות עוברים
ד"ר שבתאי רומנו
ד"ר נעם גרינבאום
כמה אנחנו אוהבים את שמורות הטבע
פרופ' אברהם חיים
שלנו?
ד"ר נעם גרינבאום
אפיון והשוואת דרכים קיימות לשיפור
ד"ר דורית באום
התנהגות סביבתיות

.65

תשס"ט

איה פרייד שטורך

.66

תשס"ט

נעמה לב

השוואה בין תקנים סביבתיים והתאמתם
לבתי חולים בישראל
מקומו של פורום מאגד רשויות להאצת
פעילות מקיימת סביבתית בערים -מקרה
בוחן  :פורום ה 15-מקדם את נושא הגנה
על אקלים והפחתת זיהום האוויר בערים

ד"ר אופירה אילון
ד"ר דורית באום
ד"ר אופירה אילון
ד"ר עידית הוד

.67

תשס"ט

.68

תשס"ט

אסנת אמיתי
יפעת יעקבי
רונית שחר
שני עבדי

היבטים סביבתיים כלכליים וטכנולוגים
בחלופות להפחתת הנתרן בשפכי
שטראוס
מידת ההשפעה של הקשחת חקיקה
סביבתית על מוסכים זעירים בתל אביב

ד"ר אופירה אילון
ד"ר מירה ברון

.69

תשס"ט

.70

תשס"ט

ערן לרנר
לירן שוויצר
מרב כהן
נדב פרג
מיכל פרי

.71

תשס"ט

ג'וודת חמוד
אבו אלהיג'א ריאד

צרכים ותנאים להקמת תשתיות אופניים
בחיפה
כוונות הרכישה של חיתולים חד פעמיים
בישראל ,בחינת השפעתם של הגורמים,
פונקציונאליות המוצר ,אכפתיות סביבתית
ונוחות השימוש
השפעת התוכנית לחינוך הסביבתי "ילדים
מובילים שינוי" של החברה להגנת הטבע,
על אוריינות סביבתית והעברה בין דורית
אצל תלמידים והורים במגזר הערבי

.72

תש"ע

.73

תש"ע

.74

תש"ע

אסף רטיג
משה סלע
אליקו אנג'ל
שימרית נוי
טובה גרושקו
רבקה בראלי

אמידת הרצון לקבלת פיצוי בתמורה
להפרדה איכותית של פסולת במקור
פרויקט השוואתי לשיטות הערכת ניקיון
חופים
הקשר בין פליטות ראדון ותחלואה מסרטן
ריאות מקרה בוחן  -נפת חיפה

ד"ר אופירה אילון
ד"ר ברננדה פליקשטיין
ד"ר אופירה אילון
פרופ' בוריס פורטנוב
ד"ר אופירה אילון
ד"ר קרן אור חן
ד"ר אופירה אילון
ד"ר דורית באום

ד"ר אופירה אילון
ד"ר דפנה דיסני
ד"ר אופירה אילון
פרופ' יובל כהן
פרופ' בוריס פורטנוב
ד"ר משה שירב

.75

שנת
כתיבת
הפרויקט
תש"ע

.76

תש"ע

.77

תש"ע

.78

תש"ע

.79

תש"ע

.80

תש"ע

.81

תש"ע

.82

תש"ע

.83

תש"ע

.84

תש"ע

.85

תש"ע

טל מלוכנא
נדב ברימברג
רמי מגל
אלי בנישו
אילן פרץ
שמעון עקיבא
אהוד בר לבב
עבדאללה ח'לאילה
יונתן אילן
אורנה וולפסון
טל אמיתי
איילת דגן
קארן אדומי
הדס זהבי
בן יבניאלי

.86

תש"ע

רוני הר לבן

.87

תש"ע

.88

תשע"א

אחמד דיאב
איוב ויסאם
מחאג'נה ריא

.89

תשע"א

יוחאי אילוז

.90

תשע"א

.91

תשע"א

.92

תשע"א

אייל משולם
דפנה לבנה
שירי לאור
סופי תימרמן
גדי אלקלעי
ישי רשף
מיכל שמר
יעל שוורץ

שם הסטודנט
שלומי לוי
ניצן קנטרוביץ
שי כץ
רחל כחלון
אלואיז גפן
אירה גולדמן
נטע הניק
ליסקה עוז
עמית לויטוב
יעל בן פורת
מיה דודסון
יוגב גילת
אבתיסאם מנסור
ערין מנסור

שם הפרויקט

מנחים
ויועצים

הרגלי שימוש וצריכת אנרגיה של עובדים
בסביבת עבודה משרדית

ד"ר אופירה אילון
ד"ר קרן אור חן

מודעות הציבור להתחממות הגלובלית

ד"ר אופירה אילון
ד"ר קרן אור חן

חקר ביצועים של מערכת פוטו -וולטאית
המחוברת לרשת ,בתנאים האקלימיים
שבמצפה עדי בשנים 2010 - 1996
הבדלים בניהול פסולת ותחזוקה בין רשות
הטבע והגנים וקרן קיימת לישראל
בחינת מידת ההצלחה של התכנית
החינוכית הסביבתית "פרויקט קשר"
בשיפור האוריינות הסביבתית (ידע,
עמדות והתנהגות) אצל תלמידים והורים
המשתתפים בפרוייקט סביבתי באזור
שמורת הכרמל
השפעה של שיקולים פוליטיים על
החלטות הממשלה בתחום משק הגז
הטבעי בישראל
צמיחה והישרדות של אלונים לאורך
השנים הראשונות לאחר ההעתקה כתלות
בתכונות בית הגידול ומאפייני העצים
אנרגיה סולארית ושטחים פתוחים

ד"ר אופירה אילון
ד"ר עוזי זרחיה
ד"ר אופירה אילון
ד"ר נאוה סבר
ד"ר נעם גרינבאום
ד"ר דורית באום

ד"ר ברנדה שפר
עו"ד חזי קוגלר
ד"ר נעם גרינבאום
ד"ר ניר הר
ד"ר דן מלקינסון
עו"ד חזי קוגלר

בחינת הקשר של זיהום אוויר לאסטמה
והשמנת יתר בילדים באזור חיפה

ד"ר אופירה אילון
פרופ' בוריס פורטנוב

פליטי האקלים

פרופ' נורית קליאוט
ד"ר משה טרדמן
ד"ר נעם גרינבאום
פרופ' דברה שמואלי
ד"ר נעם גרינבאום
פרופ' אביתר נבו

מציאת פיתרון מעשי לנחל בצת
אי יציבות התפתחותית תחת עקה
אקולוגית ב"נחל האבולוציה" ,נחל אורן
התחתון ,חיפה ,כרמל
השפעת החינוך הסביבתי על הישגי
התלמידים
אפיון עמדות ביחס לטבע וסביבה בקרב
הנוער הערבי בישראל
איכות מימי החופין בישראל :מציאות
ודעת קהל
השפעה בין דורית של חינוך לערכי טבע
בתוכנית (פרוייקט) שמורת אלוני -אבא

ד"ר דפנה דיסני
ד"ר דורית באום
ד"ר נעם גרינבאום
ד"ר דורית באום
פרופ' אופירה אילון
פרופ' אופירה אילון
ד"ר דורית באום

מודעות סביבתית והתנהגות סביבתית של פרופ' אופירה אילון
ד"ר קרן אור חן
נופשים בטבע
התפתחות עיקרי הדרישות הסביבתיות
מחברת החשמל והביצועים הסביבתיים
של חברת החשמל בתחנת הכוח "אורות
רבין"

פרופ' אופירה אילון
ד"ר מיכל פרלה

.93

שנת
כתיבת
הפרויקט
תשע"א

.94

תשע"א

.95

תשע"א

.96

תשע"א

דאליה מסרי
סובחייה טאהא
לואי אבוסלאח

.97

תשע"א

.98

תשע"א

.99

תשע"ב

רון וייזר
רותם ויסמן
איתי מלק
איילת שקד
אילי דהן
יהונתן קוגן

.101

תשע"ב

.102

תשע"ב

.103

תשע"ב

.104

תשע"ב

.105

תשע"ב

.106

תשע"ב

.107

תשע"ב

.108

תשע"ב

.109

תשע"ב

.110

תשע"ב

.111

תשע"ב

.112

תשע"ב

.113

תשע"ב

ביאנה פוקס
רמי מנשה
אורי וקנין
דניאל פיקאלי
עמית באור
יסמין עוזרד
אלי כהן
יאיר לוי
אנה פינס
דינה הלפרן
ארטיום גולדמן
ארז ניר
אביגל אייג'ס
אנטוני מחט
ערן ריבק
תומר ענבר
תומר שחף
עמי שוחט
אילנית לוי
יערה לוי
אלי דרורי
דן לייפר
אמירה נסראלדין
רויטל רותם
יבגניה פיקסמן
רועי אברמוב
הדר סהר
גיא קטן
רועי טנגי
יוסי נורמן
אורי חץ

.114

תשע"ג

ליאור רגב
סיבא נסראלדין

שם הסטודנט
טניה קרונוס
איגור קרונוס
אילנה פרנקל
מיה וייסברג
יעל דאנג'לי

שם הפרויקט

מנחים
ויועצים

השפעת זיהום אוויר על משקל לידה
והיקף ראש הילוד באיזור חיפה

פרופ' אופירה אילון
פרופ' בוריס פורטנוב

בחינת ההשלכות הסביבתיות והכלכליות
של ייצור ליטר חלב בקרטון במחלבת
יטבתה
הדברה ביולוגית מול הדברה כימית של
עצי זית :היבטים אקולוגיים וכלכליים
נחל סער ,הושיפה לפעילות החקלאית
והשפעתה על איכות המים ,אופן השימוש
בחומרי הדברה על ידי החקלאים
והמודעות הסביבתית שלהם
הגורמים המשפיעים על נכונותו של הפרט
לשלם עבור שימורם של עצים בוגרים
בעיר חיפה
החלת מנגנון מערכת הסחר בישראל
היבטים תיאורטיים ויישומיים
בחינת התכנות קומפוסטציה על פסולת
פילטר-פרס מתהליך הפקת חלבון GCD
שיתוף הציבור בקידום פרוייקטים
סביבתיים

פרופ' אופירה אילון
ד"ר ברננדה פליקשטיין

תועלות מחשמול הרכבת
התייעלות אנרגטית ב DATA
CENTERS

ד"ר דפנה דיסני
ד"ר עומר סעיד
ד"ר דפנה דיסני
ד"ר יורם גירשמן
פרופ' אופירה אילון
ד"ר ורד בן שלמה
ד"ר דפנה דיסני
פרופ' אופירה אילון
מר משה שליט
ד"ר דפנה דיסני
עו"ד צבי לוינסון
פרופ' אופירה אילון
פרופ' אברהם חיים
פרופ' אופירה אילון
ד"ר ציפי עשת

פרופ' אופירה אילון
חסמים וזרזים להקמת מערך הפרדת
ד"ר ציפי עשת
פסולת במקור ברשויות
ד"ר דפנה דיסני
הקשר בין שטחים ירוקים בשכונות
פרופ' בוריס פורטנוב
ופעילות גופנית של תושבים
יישום תקן  - ISO 14001בחינה מחודשת ד"ר דפנה דיסני
ד"ר ניצן אייל
פרופ' אברהם חיים
טביעת הרגל הפחמנית של מנהרות
ד"ר רוסלנה פלטניק
הכרמל
פרופ' אופירה אילון
בקרת דליפות בתשתיות נפט
ד"ר רוסלנה פלטניק
יעול אנרגטי בארגונים

ד"ר דפנה דיסני
ד"ר משה שרעבי

חסכון במשאבים בבתי ספר ירוקים

פרופ' אופירה אילון
ד"ר דורית באום
ד"ר דן גוטליב
פרופ' אופירה אילון
ד"ר קרן אור חן

מודעות עובדים בארגונים בעלי תקן
140001
עתודות הגז -ייצוא או שמירה לדורות
הבאים
בדיקת היתכנות של איסוף מי מזגנים
הנוצרים בתחבורה ציבורית
הקשר בין תפיסת זמן פסיכולוגית
והפרדה במקור

פרופ' אופירה אילון
ד"ר רוסלנה פלטניק
פרופ' אברהם חיים
פרופ' אופירה אילון
ד"ר ציפי עשת

.115

שנת
כתיבת
הפרויקט
תשע"ג

.116

תשע"ג

.117

תשע"ג

.118

תשע"ג

.119

תשע"ג

.120

תשע"ג

אביתר קיפניס
עידו סוקר
עודד אגוזי
עדן מאיר באינוסוביץ
אלכס רייכלין
קרן בוארון
מיטל קצן עובדיה
יעל נחמיאס
יעל פורה
גיא פלד
אור סלע
שי צור
נדב רז
חיים רוטנר

.121

תשע"ג

.122

תשע"ג

.123

תשע"ג

עמית כחלון
מנאל מריה-זידאן
מרים פלדשר
איציק כליף
דניאל מנינגר
רועי הראל
יוסי יצחק

.124

תשע"ג

חגי מרום

.125

תשע"ד

.126

תשע"ד

.127

תשע"ד

.128

תשע"ד

.129

תשע"ד

.130

תשע"ד

כפיר קלעי
בן ויינר
ענבר בלום
בועז לסם
יריב עמיעד
הילה דותן בן-צבי
אמינה חליל
חולוד חלף
נג'וא מסאלחה
טומי ידידיה
גיא מגן
עידן בן עמי
אסף אדמון
אורי ליניאל
תמר לניר
שי לי לוין

.131

תשע"ד

אלה רבין
שירה בר אילן

.132

תשע"ד

נמרוד לנגה
אליעד ישראל
חן וייס

שם הסטודנט
גיא סילפן
תומר עוז

שם הפרויקט
אומדן כלכלי של ההשפעות החיצוניות
הכרוכות בהתפלת מי-ים בישראל .מקרה
בוחן :מתקן ההתפלה חדרה
הקשר בין מיקום תחנות כוח פוסילויות
לבין הרמה הסוציו-אקונומית של
האוכלוסיה
רישום פליטות גזי חממה :סיבות
להצטרפות למערך ,מדדים להתייעלות
השפעות חברתיות וכלכליות של
התפרצויות מדוזות ומקורות אחרים של
זיהום על בילוי במישור החוף הישראלי
השוואת עלות-תועלת חברתית והשוואה
בין מיחזור והשבת אנרגיה מאריזות

מנחים
ויועצים
ד"ר אנדראה גרמנדי
ד"ר ציפי עשת
פרופ' בוריס פורטנוב
ד"ר תמי טרופ
פרופ' אופירה אילון
ד"ר מרים לב-און
ד"ר אנדראה גרמנדי
ד"ר פאולו נונס
פרופ' אופירה אילון
ד"ר ציפי עשת
ד"ר תמי טרופ
ד"ר יעל פרג

גישת 'מהמרכז החוצה' לשינוי התנהגות:
בחינת הקשר בין  agencyוcapacity -
לחיסכון בפועל בצריכת חשמל במשקי
בית
השפעת חינוך סביבתי בבית ספר יסודי
על בחירת מגמת לימוד בתיכון

פרופ' אופירה אילון
ד"ר דורית באום

שיקום מחצבות בישראל :מקרה בוחן
מחצבת ורד

פרופ' אברהם חיים
ד"ר תמי טרופ

פיתרון אקולוגי וכלכלי לבריכות אידוי
המכילות נוזלים עכורים ואטומים לאור
(שחורים) בעלי תכולת נתרן גבוהה
במפעל חמוצים
קורס פרמקלצ'ר בישראל

פרופ' אברהם חיים
ד"ר אנדראה גרמנדי

בדיקת כדאיות השימוש בביוגז למטרת
חשמל או תחבורה

פרופ' אברהם חיים
ד"ר מוקי גרוס
פרופ' אופירה אילון
ד"ר שירי שמיר

התנאים להקצאת שטר החזקה לקידוחי
נפט וגז במים הכלכליים של ישראל

פרופ' אופירה אילון
עו"ד צבי לוינסון

מודעות תלמידים ומורים במגזר הערבי
לשימוש מושכל בחשמל

פרופ' אופירה אילון
ד"ר דורית באום

התייעלות אנרגטית בטיפול בשפכים:
הערכה טכנו-כלכלית

פרופ' אופירה אילון
ד"ר אנדריאה גרמנדי

עלות תועלת של מיחזור תרמי של פסולת
יבשה מול מיחזור רגיל
השפעת העבודה בבניין ירוק על
העובדים :תפיסות ,התנהגות
ופרודוקטיביות של עובדים
מהם החסמים והפתרונות העומדים בפני
יישום מדיניות הגנת הסביבה במערכת
הביטחון
מודל למיקום מרכז מחזור במאפייני יישוב
שונים

פרופ' אופירה אילון
ד"ר ציפי עשת
פרופ' אופירה אילון
ד"ר קרן אור חן
פרופ' אופירה אילון
ד"ר תמי טרופ
ד"ר תמי טרופ

.133

שנת
כתיבת
הפרויקט
תשע"ד

.134

תשע"ד

.135

תשע"ד

.136

תשע"ד

.137

תשע"ד

.138

תשע"ד

מורן מזרחי

.139

תשע"ד

אפרת כרם

.140

תשע"ה

.141

תשע"ה

.142

תשע"ה

.143

תשע"ה

.144

תשע"ה

.145

תשע"ה

.146

תשע"ה

רותם וידן
הדס קרמון
חיים חמי
סלבה מקסימנקו
אלעד בן זאב
אילוז רונן
ביאן חמוד
גיל אפלבאום
אברמוביץ לירון
בוריס גוגלב
ביטון כלנית
סיון לוי
גפן ליאת
שני אוחיון
רפי לוי
נדב ריצ'וול
סטניסלב(סתיו)
בלוקופיט
סבטלנה סקורודינסקי
שנית פילדוס

.147

תשע"ה

.148

תשע"ה

.149

תשע"ה

ערן קדוש
דני גלעד
דרור גרינברג
אדיר עמרני
מקוננט גדמו
חמי תמרי
זהבה ששונוב מנחם

.150

תשע"ו

סופי מרמן
דוד מגל
נורית גן

שם הסטודנט
אילנה כספי
אריאל מאסטרסי
הגן מעיין סולומון
קרן רמות
גרשון דומנוביץ
עדנה פיחטמן
עודד משולם
רחל בן חורין
אפרים נעים
מאיה רביד
רינת פיליפ
דותן יושע

שם הפרויקט

מנחים
ויועצים

הערכת עלות-תועלת של שימור הסביבה
החופית והמצוק בפרט בחוף בית ינאי
השפעת שיווק חברתי על נכונות תושבים
להשתתף בפעילות חברתית

פרופ' מוטי שכטר
ד"ר תמי טרופ
ד"ר תמי טרופ
ד"ר מוקי גרוס

תועלות נוספות של אגנים ירוקים

ד"ר תמי טרופ
ד"ר אנדראה גרמנדי
ד"ר תמי טרופ
ד"ר עומרי בונה
ד"ר ניר הר
ד"ר תמי טרופ

חסכון במי השקיה בנטיעת עצי יער
צעירים באמצעות שימוש ברסק עץ לחיפוי
הקרקע.
כושר הנשיאה של שמורת טבע  -ניתוח
חברתי (צפיפות) וכלכלי (עלות מול
תועלת)
נוכחות עופרת בקרקעות בחיפה
והשפעתה על משקל הלידה

פרופ' בוריס פורטנוב
פרופ' יונתן דובנוב
ד"ר משה שירב שוורץ
פרופ' אברהם חיים
פרופ' בוריס פורטנוב

בחינת ההשפעה של זיהום אור על דגי
אמנון גליל בכנרת ע"י ניסוי מעבדה ומיפוי
בממ"ג
הערכת התועלת התיירותית מהקצאת
מים לנחלים בהשוואה לעלות ההקצאה
קשרי גומלין בין נחל ציפורי לתושבי
כעביה

ד"ר תמי טרופ
ד"ר שירי צמח-שמיר
פרופ' אברהם חיים
ד"ר מוקי גרוס

בחינת עלות-תועלת של שימוש במי ים
להדחת אסלות

ד"ר אנדראה גרמנדי
פרופ' מוטי שכטר

השלכות סביבתיות וכלכליות של הפקת
מים בבקעת הירדן

פרופ' אופירה אילון
ד"ר נעם גרינבאום

תעדוף שימוש באפר פחם

פרופ' אופירה אילון
ד"ר תמי טרופ
פרופ' אופירה אילון
ד"ר שירי צמח שמיר

היבטים כלכליים של שימוש בפסולת
צמיגים לשם הפקת אנרגיה
השוואה בין צורות התיישבות שונות
ואזורים עירוניים – רווי מול לא-רווי ,על
ידי חישוב המדרך האקולוגי וערכו
הכלכלי.
ניתוח תרומות של גורמים סביבתיים
לתדמית העיר חיפה
בחינת דפוסי צריכת האנרגיה ותנאי הסף
לכדאיות המעבר לשימוש במונה תעו"ז
עבור משקי בית בישראל.
אמידת קשר בין עמדות סביבתיות לבין
צריכת מזון ויצור פסולת שמקורה ממזון
ניתוח עלות -תועלת של אסטרטגיות
התמודדות שונות עם פריחות אצות
כחוליות במדגי מים מתוקים בישראל

פרופ' אברהם חיים
ד"ר שירי צמח שמיר
פרופ' בוריס פוטנוב
פרופ' אופירה אילון
פרופ' אופירה אילון
מר צבי באום
פרופ' אופירה אילון
ד"ר רוסלנה פלטניק
ד"ר שירי צמח-שמיר
ד"ר דניאל שר

.151

שנת
כתיבת
הפרויקט
תשע"ו

.152

תשע"ו

.153

תשע"ו

.154

תשע"ו

.155

תשע"ו

.156

תשע"ו

.157

תשע"ו

.158

תשע"ו

יסמין קרא
אוסאמה ותד
פאטמה מוסא
פהד גאנם
גלית שקד
רוני איזנברגר
אפרים (אפי) ליברמן
אדם סולומון

.159

תשע"ו

.160

תשע"ז

.161

תשע"ז

נועה דולב  -מצגר
סינמיס תחאוכו
אורן דראי
רביע סואטירי
עידו רוסו
נדב איל תלם
חאתם אבו ריא
אורלי מלכה פישר

.162

תשע"ז

.163

תשע"ז

.164

תשע"ז

.165

תשע"ז

.166

תשע"ז

שם הסטודנט
אריה לנדסמן
שגיא שני
עמית פרגמנט
סופי קלימיאשווילי
יניב גל
ניר איצקוביץ
עדה לרין
טל בר
זבידאת היאם
זבידאת סוהיר
זבידאת ערין
אלאור לוי
ואיל קבאלן

בותינה סואעד
זינה גאנם
נעמי אדלר ישראלית
אייל להיאני
ענאיה עבד אלגאני
רוני אלחלל גבעון
ג'נה בריילובסקי
אולגה פצ'ורקו
ורד ציפרפל
עאוני סקר
לינה מרינה חורי
אדהם נסאר

שם הפרויקט

מנחים
ויועצים
פרופ' אופירה אילון
ד"ר שירי צמח שמיר

בדיקת כדאיות כלכלית להזרמת ביו
מתאן ,שמיוצר מפסולת אורגנית ,לרשת
הגז הטבעי בישראל
אפיון דפוסי השימוש בגינות קהילתיות
בישראל
בחינת הקשר בין זיהום אוויר למחירי
דירות .מקרה בוחן :חיפה

ד"ר תמי טרופ
ד"ר גליה חנוך-רועה
פרופ' אופירה אילון
פרופ' בוריס פורטנוב

מודעות תלמידים לזיהום סביבתי :מחקר
השוואתי בין מגזר ערבי למגזר יהודי

פרופ' בוריס פורטנוב
פרופ' אברהם חיים

שימוש במערכת מידע גיאוגרפי ()GIS
למיפוי מפגעים סביבתיים המדווחים ע"י
הציבור באזור חיפה ,נשר והקריות"
חסמים ומוטיבציות לפתרון בעיות מי
נחלים חוצי גבולות

פרופ' אופירה אילון
פרופ' בוריס פורטנוב
פרופ' נעם גרינבאום
ד"ר דוד כץ

חסמים להתייעלות אנרגטית בבתי חולים
בישראל

פרופ' אופירה אילון
ד"ר טל גולדרט

פרופ' אופירה אילון
נכונות בעלי ונהגי מוניות בעיר חיפה
להחלפת מוניות מסוג דיזל  /בנזין לרכבים ד"ר קרן אור חן
חשמליים
פרופ' אופירה אילון
בניית מדדים ליצירת מדרג השוואתי
מר אורי שלהב
להתייעלות סביבתית במחלבות
בחינת תכנית להתיעלות אנרגטית בבי"ס

שיקולים במיקום אתרי חניה וטעינה לכלי
רכב חשמליים במיזם שיתוף כלי רכב
בחיפה
חקירת תהליכי ההוראה והלמידה
בקורסים שונים בחווה החקלאית עין
שמר ,תוך התמקדות בלמידה התנסותית
בהוראת קיימות
גורמים המשפיעים על אוריינות סביבתית
במקום עבודה
ניתוח עלות תועלת של התקנת טורבינות
רוח ומים על גבי מערכות קירור (צ'ילרים)
במרכזי הפיתוח של אינטל בחיפה
ובירושלים
השפעת מינוח תוויות סביבתיות במוצרי
הכרח והנאה על כוונת רכישה בקרב
צרכנים בעלי מודעות סביבתית
מודלים לתפעול וניטור מערכות אספקת
מים עירונית על בסיס נתוני מערכת קר"מ

פרופ' אופירה אילון
ד"ר אשר וטורי
ד"ר תמר טרופ
ד"ר עופר דרסלר
פרופ' אופירה אילון
ד"ר קרן קפלן
פרופ' אופירה אילון
פרופ' בוריס פורטנוב
פרופ' אופירה אילון
מר אריק ניסימוב
פרופ' אופירה אילון
ד"ר משהור חוש
פרופ' אופירה אילון
ד"ר משהור חוש

.167

תשע"ז

חן חפץ
מיכאל סטר

השוואת דפוסי השימוש ברכב בין בני דור
 Yלבני דור  Xבגוש דן

ד"ר תמי טרופ
פרופ' אראל אבינרי

.168

תשע"ז

מירב גרדינגר
תמר אלעד

היתכנות הקמת טורבינות רוח זעירות
במרחב הציבורי בחיפה

ד"ר תמי טרופ
פרופ' אופירה אילון

.169

תשע"ח

.170

תשע"ח

.171

תשע"ח

נטע סדיקוב
יפעת בודנר וייץ
יעל לביא אפרת,
יניב זליג
ירון ברטוב,
אהוד הילברגר

גגות ירוקים על מבנים ציבוריים

פרופ' אופירה אילון
ד"ר תמי טרופ
ד"ר משה גיש
ד"ר דורון מרקל

.172

תשע"ח

רונזה אמארה

כדאיות כלכלית של תחזוקת גן ציבורי בר -ד"ר תמי טרופ
קיימא
ד"ר ציפי עשת

.173

תשע"ח

.174

תשע"ח

.175

תשע"ח

רותם ארד,
אריאל אגיבייב,
נועה רובינזון
גלית מעוז
אמיר עלי
עומר סוהייל
טהא מחמוד

הקשר בין בניה ירוקה ומצב אי שוויון
בערים

(עדכון אחרון )15.1.2018

שימור מגוון ביולוגי  -משטר השקייה
שתי שיטות ממשק של יערות אורן אחרי
השריפה (ידני/מכסחת)

עלות תיאורת לילה מלווין  +סרטן שד
השלכת פסולת בנין בנגזר הערבי

פרופ' אופירה אילון
ד"ר משה גיש

פרופ' אופירה אילון
פרופ' בוריס פורטנוב
פרופ' בוריס פורטנוב
פרופ' אברהם חיים
פרופ' אופירה אילון
פרופ' בוריס פורטנוב

