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 הבודד הבניין של לעיצוב מעבר הגדול המידה קנה את בוחן ,אלישר ארץב האדריכלות של ההיסטוריה את שליםהמ ,זה קורס

 הישראלי המרחב מאורגן, ולא יעיל בלתי כאוטי, באופן בנויה שישראל הרווחת לתפיסה בניגוד האדריכלי. הקומפלקס או

 של רכזימ כליכ שימשה נוןהתכ של המודרנית הדיסציפלינהש לטעון וניתן בעולם, ביותר מהמתוכננים אחד הינו הצפוף

 ערב מדינות עם ריטוריאליהט מאבקל נרתמהו וכלכלית, חברתית מודרניזציהה תיישבות,הה מפעל קידוםל הציונית התנועה

  .יהודית הלא והאוכלוסייה

 עירוני ארצי, תכנון הישראלי: המרחב את המרכיבות הגדולות המערכות של רחבה היסטורית תמונה לתת השיעור מטרת

 באופן מאורגן הקורס ואקולוגיות. נופיות מערכותו והגנה; רווחה שורת,תק תחבורה, אנרגיה, מים, של יתתשת מערכות וכפרי;

 ביחס גם אך ופוליטיות, תרבויות כלכליות, חברתיות, בסוגיות בישראל המרחב וארגון התכנון את וקושר וכרונולוגי, תמאטי

 הותאמו הברית וארצות באירופה שפותחו תאורטיים מודליםו רעיונות כיצד לחקור מנת על ,לאומי הבין התכנוני לשיח

       ישראל. של הספציפי קונטקסטל

 

This course complements the history of Israeli architecture survey, by studying the larger scale beyond 
the architecture of single buildings. Despite its chaotic appearance, Israel is one of the most intensively 

planned territories in the world, and in fact, the Zionist movement itself was initiated by a plan. The 

course provides an historical survey of development of large scale systems that constitute Israeli space: 

national, urban and rural planning; large scale infrastructures of production, transportation, 
communications, utilities, recreation, welfare and warfare; ecological systems and landscapes.  

Organized thematically and chronologically, it provides both a planning history of the Israeli 
territory, using planning activity as a document of social and political history, and a history of Israeli 

planning, critically examining its mode of knowledge, power and expertise, by contextualizing it in 

relation to social, political, and military conflicts.  
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