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 אור הקורס   ית

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

 התיאורי. 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 העיר. וארגון מרחבי של

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.  
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