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 תאור הקורס   

הן תוצאה של יחסי גומלין בין גורמים רבים מטבען.  ת תכונות ארגון עצמיובעלערים הן מערכות מורכבות ו

שיקולים כלכליים, ועד להממוקמים במרחב ובזמן. גורמים אלו מונעים ממגוון כוחות הנע בין יכולות קוגניטיביות 

כוח מרכזי תכנוני המשפיע על התנהגותם. יחסי גומלין אלו מובילים לקשרים רבים היוצרים ללא פוליטיים וכד' 

)ג'ייקובס, אלכסנדר(.  20 -של המאה ה 60 -רעיונות אלו הועלו באופן תיאורטי כבר בשנות ההעיר. ומעצבים את 

ניקה סטטיסטית בפרט( עם זאת, בעשורים האחרונים, כתוצאה מהתפתחות מדע המורכבות )שמקורו בפיסיקה ובמכ

למדע רב תחומי הנבחן ומיושם בדיסיפלינות רבות, חלה התעוררות מחודשת בתפיסת העיר כמערכת מורכבת )באטי, 

בעשור האחרון התרחב שדה המחקר לתחום הרשתות המורכבות ומחקרים חדשים פרנקהאוזר, פורטוגלי ועוד(. 

 מדים את תכונותיהם הטופולוגיות. בוחנים את המערכות העירוניות כרשתות מורכבות ולו

 

, דרך בהתפתחות התפיסות של העיר כמערכת מורכבת החל מהתיאוריות של ג'ייקובס ואלכסנדרהקורס יעסוק 

וכלה במודלים ממוחשבים המתארים את העיר ואת התפתחותה  קוגניציה מרחבית ויחסי הגומלין בינה לבין הסביבה,

 כמערכת של רשת מורכבת. 

 

Cities are complex, self organizing systems by their nature. They have originally emerged and 

are still developing out of the interactions between many agents that are located and move in 

space and time. These agents are motivated by a variety of forces ranging from cognitive 

capabilities and needs to economic considerations, political ambitions, etc., with no central 

planning force that affects their behavior. These interactions result in many links that create 

and form the city. These ideas are known in their theoretical aspects from the 1960s (Jacobs, 

Alexander). However, in the last decades, as a result of the development of complex theories to 

multi-disciplinary science, a new interest in urban complexity appeared (Batty, Frankhauser, 

Portugali and others). In the last decade, the study of this field expanded into complex 

networks and current work examines urban systems as networks and studies their topological 

characteristics.  

The course will present the development of urban complexity from the theories of Jacobs and 

Alexander, through spatial cognition and the interdependencies between it and the built 

environment, to computer models that describe the city and its development as complex 

network. 

 



 
THE YOLANDA AND DAVID KATZ FACULTY OF THE ARTS 

THE DAVID AZRIELI SCHOOL OF ARCHITECTURE 

 

 הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ       
          בית הספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי      

 

 03 - 6407780 קספ ;03-6405556 -'טל .39040,ת"ד 69978אביב -האוניברסיטה,רמת יתיקר

TEL-AVIV UNIVERSITY, RAMAT AVIV,TEL-AVIV 69978 ,ISRAEL,P.O.B.39040.TEL.972-3-6405556; FAX. 972-3-6407780 

 

 

 

 

 דרישות הקורס 

 

 התייחסות בכתבעל הסטודנטים לקרוא את כל המאמרים שיוגדרו כמאמרי חובת קריאה בקורס ולהגיש  -

 למאמרים נבחרים.

 הצגת מאמר בפני הכיתה )יבוצע ע"י כל סטודנט או זוג סטודנטים, כתלות באורך הטקסט(. -

 השתתפות פעילה במהלך הדיונים. -

 .נוכחות חובה -

 .הלך חלקו השני של הסמסטרדקות( במ 25 -הצגת רפרט )לא יותר מ -

עבודה סמינריונית: בסוף הסמסטר על הסטודנטים להגיש עבודה בה הם בוחנים מחקר וניתוח נושא מתוך  -

 -ל 5000הנושאים שנידונו בכיתה או על נושא הקשור לחומר הנלמד על פי אישור המרצה. היקף העבודה בין 

 מילים. 6000

 

 מרכיבי הציון הסופי 

 

 פעילה במהלך הדיונים בסמינר השתתפות 10%

 רפרט 20%

  ניתסמינריועבודה  70%

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

 

 נושאי הקורס )נתון לשינויים(
 

  20 -של המאה ה 60 -תיאוריות משנות ה –מורכבות עירונית. 

 ת והגחהּומורכב 

 העיר הפרקטלית 

 רגון עצמייערי א 

 .קוגניציה מרחבית ויחסי הגומלין בינה לבין הסביבה 

 גיאוסימוצליות ומודלים של מבנה ודינמיקה עירוניים. 

 רשתות חברתיות בעידן הפוסט מודרני 

 רשתות עירוניות בקני מידה לוקאליים וגלובאליים 

 Space syntax    
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