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 תאור הקורס   
 שיעור / תרגיל לסקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה.

הקורס לתיעוד מהווה מבוא רחב לעיסוק האדריכלי בסביבה בנויה ולעיתים אף פגיעה, במטרה 
 להכירה, להעריכה ולקיים בה תהליכי תכנון ופיתוח ראויים.

כונת פרונטלית ואילו התרגיל יעשה בכיתות הסטודיו, כאשר העבודה נעשית השיעור ייערך במת
המפגשים בתרגיל מוקדשים  .אתר אשר נבחר על ידםבתלמידים  / שלישיות על ידי זוגות

 להרצאות מרחיבות בנושאי הקורס הנדונים ולדיון מעמיק בהם.
 ת משיעור לשיעור.השיעורים יוקדשו להנחיה והדרכה, לביקורת והסבר המטלות המתמשכו

 ההנחיה תיערך עם שני המנחים, לעיתים יחד ולעיתים לחוד.
 

The survey documentation course is a wide introduction for research and evaluation in 

an urban area. 

The course includes frontal lectures in class and exercises which take place in Studio 

classes.  

The students will work in pairs, choosing a site for their research, meetings in the 

studio classes will be dedicate to tutorial guidance. 

 

The course will provide knowledge and tools for the practical application of research 

and documentation processes for heritage sites in built environments, in order to 

examine the sites' various values. 

The course will combine the acquired knowledge and the various values in order to 

prepare a conservation plan and development. 

- To prepare the research-related and practical infrastructure in advance of 

appropriate planning in a built historic environment. 
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 :מטרת הקורס
הקניית ידע וכלים ליישום מעשי של תהליכי מחקר ותיעוד של אתרי מורשת בסביבה  -

 השונים. הםבנויה, לשם בחינת ערכי
 פרוגרמה תכנונית לשימור ופיתוח. עריכתלשם  שילוב הידע הנרכש והערכים השונים, -

 בנויה.היסטורית הכנת התשתית המחקרית והמעשית לקראת תכנון ראוי בסביבה  -
 

 )נתון לשינויים(נושאי הקורס 
 סמסטר א' 

   מבוא ורקע להבנת השימור האדריכלי ו בחירת אתר ואישור, הסבר כללי על הקורס  - 1שיעור 
 שימור בומושגי יסוד 

 מבוא לתיעוד כללי – 2ור שיע
 תיעוד בישראל  – 3שיעור 
 התפתחות מרחב עירוני ומורשת  – 4שיעור 
 איסוף מידע סטטוטורי רלוונטי  – 5שיעור 
 י תרבות –תיעוד היסטורי  – 6שיעור 
 הרצאת אורח  – 7שיעור 
 ותעודןמוחשית ומורשת בלתי מוחשית מורשת  – 8שיעור 
 ע"י הסטודנטים ודיון   הסקר המתחמיהצגת  – 9שיעור 
 הצגת הסקר המתחמי ע"י הסטודנטים ודיון  – 10שיעור 
 הנחיות סטודנטים לתיעוד מוקדם  – 11שיעור 
 הנחיות סטודנטים לתיעוד מוקדם  – 12שיעור 
 הנחיות סטודנטים לתיעוד מוקדם  – 13שיעור 

 

 דרישות הקורס 
גם בעת ההנחיה לקבוצות  נוכחות רצויהבכל ההרצאות והמפגשים ) חובהנוכחות  -

 אחרות(.
 .ועמידה בלוחות הזמנים תרגיל והדיוניםה הנחיות השתתפות פעילה במטלות -

 ., בתום הסמסטרחובת הכנת תיקי תיעוד סופיים -

 ./ שלישיות התלמידים יעבדו בזוגות -

 תאריך ההגשה הסופית ייקבע על ידי הנהלת בית הספר. -

 קורס.על ידי מנחי התאריכים למסירת העבודות לבדיקה יקבעו  -

מודפסת בשחור לבן למעט מספר דפים   A3ההגשה בשני פורמטים מחייבים: חוברת   -
 .Power Pointבמצגת CD  -וצבעוניים 

 מרכיבי הציון הסופי 
 ועמידה בלוחות הזמנים. השתתפות פעילה בכל השיעורים והתרגילים 10%

  .תיק התיעוד הסופי 90%

 ם()נתון לשינויינושאי הקורס  
 

 פירוט סמסטר א' בסילבוס נפרד.
 במהלך הסמסטר הסטודנטים יונחו בקבוצות עבודה להכנת תיק תיעוד מלא
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 חומר עזר נוסף  
 תיקי תיעוד וסקר תיעוד מקדים.משרד הפנים להכנת מנהל התכנון בהנחיות  -

 חוק התכנון והבניה על תיקוניו ועדכוניו. -

 חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע. -

 הנחיות עיריית תל אביב לתיעוד. -
 

 בהצלחה,
 
 

 אדר' אמנון בר אור רופסורפ


