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 אור הקורס   ית

תיאוריות ורעיונות בהתפתחות ערים, תוך דגש על מורפולוגיה עירונית ורעיונות הקורס יסקור 

תיאוריות . במהלך הקורס ייסקרו נושאים הקשורים ל20-בעלי זיקה לאדריכלות עירונית במאה ה

תכנון ערים בארץ ובעולם ולשינויים במערכות עירוניות כגון שימושי קרקע ולפרקטיקה של 

העירוני, מתקופת המודרנה ועד היום.  התכנוןבתיאוריות  בקורס נעסוק וארגון מרחבי של העיר.

בתקופות שונות. בנוסף ייסקרו תיאוריות עדכניות  התכנוניהמוצר  נעמת תיאוריות מול

 המתארות את העיר כמערכת מורכבת בעלת תכונות ארגון עצמי.

 

 

The course will review theories and ideas in urban development, with emphasize on 

urban morphology theories related to urban architecture in the 20
th
 century. The 

course will review theories and case studies of urban planning and urban dynamics 

(e.g. in land usage and spatial organization of the city) in Israel and around the world. 

We will review modern urban theories and compare then to the actual planning.  

Additionally, recent theories which describe cities as complex systems with self 

organizing characteristics will be introduced.  

 

 דרישות הקורס 

   הגשת תרגילים ועבודה מסכמת.ת, השתתפות, נוכחו

 מרכיבי הציון הסופי 

 בונוס -השתתפות בכיתה , , הגשת תרגילים 40, %תמטלה קבוצתי 60%

 מההרצאות( שהינה תנאי מקדים לזכאות לקבלת ציון בקורס. 80%ישנה חובת נוכחות )בלפחות 

 

 

 

 



 

 

 )נתון לשינויים(נושאי הקורס 

 

  הערות נושאי השיעור תאריך 

 רקע היסטורי

מהי עיר, מתי נולדה, כיצד התפתחה ולאילו  -מבוא 22.10.2017 1

 תחומים היא משתייכת

 

לונדון  ; המהפכה התעשייתית כרקע לתכנון ערים מודרני 29.10.2017 2

 ופריז

  

 רקע תאורטי

  תאוריות מיקום  חלק א' 5.11.2017 3

סיכום  -1קבלת תרגיל  תאוריות מיקום חלק ב' 12.11.2017 4

 תאוריות מיקום

רעיונות גלובליים וביטויים  -תכנון אוטופי הלכה למעשה 19.11.2017 5

 מקומיים

 

 26.11עד  1* הגשת תרגיל  ביקורת על המודרניזם ותכנון הומניסטי 26.11.2017 6

 14:00בשעה 

מקום ואי  -2תרגיל * קבלת 

 מקום

  קוגניטיבי וארגון עצמיסטרוקטורליזם, מיפוי  3.12.2017 7

 תכנון עירוני בישראל

 10.12עד  2הגשת תרגיל  תולדות תכנון העיר תל אביב ; מערכת התכנון בישראל  10.12.2017 8

 14:00 בשעה

 רכז תכנון עיר בכיר -עירא רוזן -הרצאת אורח 24.12.2017 9

 וסיכום תהליכי תכנון

 

 הגשות תרגילים

  חלק א' -תרגיל מסכם בכיתההגשות  31.12.2017 10

  חלק ב' -הגשות תרגיל מסכם בכיתה 7.1.2018 11

  חלק ג' -הגשות תרגיל מסכם בכיתה 14.1.2017 12
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