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 תיאור הקורס: 

הן תולדות ההתיישבות  19-תולדות האדריכלות בארץ ישראל החל ממחצית המאה ה
השונות שהיו וההתפתחות החברתית, תרבותית פוליטית, כלכלית וטכנולוגית של החברות 

ורובן עדיין חיות במקום. הצורך להכיר את מהלך התפתחות האדריכלות החל משלהי 
התקופה העותומאנית מחייב הבנה תרבותית נרחבת אשר תבהיר את התהליכים השונים 

עד ימינו ואשר ניתן להבחין בהשפעתם גם על  19-שחלו בארץ ישראל ממחצית המאה ה
 האדריכלות בת זמננו.

ין המזרח והמערב, בין המקומי למיובא, מבטא את התרבות הישראלית בהיבטיה המתח שב
הפיזיים הבנויים. לעיתים קרובות חיות שתי המגמות הללו יחד בתודעה אחת ואף באתר או 

 מבנה אחד.
 הקורס יסקור באופן כרונולוגי את התכנון והבניה בארץ ישראל כביטוי למגמות אלו.

 

The architecture of Palestine (Eretz-Israel) from the 19th century and along the 

20th   century reflects a rich array of societies, cultures, styles, traditions and 

building technologies. The course discusses key issues of local architecture 

during the past two centuries in light of current cultural debates and political 

conflicts. 
 

 קורס:דרישות ה
 לא תתקיים בדיקת נוכחות. – נוכחות חובה -
 קריאה )ראה בביבליוגרפיה(. -
 

 מרכיבי הציון:
 הצלחה בבחינה המסכמת. 100%

 
  בחינה:

ברירה, אשר תבחן בעיקר את ההבנה של הנושאים הנלמדים  -הבחינה תהיה מסוג רב -
 בקורס.

 עמידה בבחינה מחייבת את קריאת הביבליוגרפיה ונוכחות בשיעורים.  -
שימוש  לא יתאפשרברירה )עם חומרי לימוד ועזר פתוחים. בזמן הבחינה  -מבחן רב -

 במחשבים ניידים ו/או מכשירים אלקטרוניים אחרים(.



 

 
 
 

 שיעורים: 13 -נושאי הקורס ילמדו ב

 

 .19 -בי במאה התפיסת המזרח בעיני העולם המער  –  1שיעור 

 

 . 20 -ותחילת המאה ה 19 -הבית הערבי בארץ ישראל במאה ה   – 2שיעור 

 הבניה הכפרית והעירונית.                  
 

 המורשת המקומית הבנויה בארץ ישראל בהשפעת התרבות העותומאנית והתרבויות   –  3שיעור 

 המערביות השונות.                 
 

 והאדריכלות האופיינית להתיישבויות אלו.  19-התיישבויות קולוניאליות בא"י במאה ה  –  4שיעור 

 התיישבות האמריקאית ביפו , התיישבות הטמפלרים והגרמנים בערים ויסוד מושבות                   

 חקלאיות.                  
 

 יאות. מבני ציבור, בתי כנסת, אידיאולוגיה ומצ –התיישבות יהודית חלוצית  -גאולה   –  5שיעור 

 בתי עם ומגורים.                 
 

 השפעות בית הספר "בצלאל" ובניה עירונית מרובת סגנונות תחת שלטון  –חיפוש זהות    – 6שיעור 

 .20-המנדטורי הבריטי, בשנות העשרים של המאה ה                 

 

 יבואן לארץ ישראל.מקורות השפעה שונים ו –מודרניזם   –  7שיעור 

 

 יצירת מודרניזם מקומי כחלק מהמאבק התרבותי/פוליטי בא"י עד קום המדינה   –  8שיעור 

 )קיבוצים, בניה בערים היהודיות, הערביות והמעורבות(.                  

 

 הפרויקט הציוני. הבניה הציבורית, השיכון הציבורי    –"נלבישך שלמת בטון ומלט"   –  9שיעור 

 והברוטאליזם בשנות המדינה הראשונות.                  

 

 בניה בירושלים ובסביבתה, עיר  1977-1968אדריכלות "באימפריה הציונית" בין   – 10שיעור 

 עתיקה והשכונות החדשות.                   
 

 . 70 -תמורות ושינויים בחברה הישראלית החל מסוף שנות ה –  11שיעור 
 

 טראומאטיות. -תאגידית לבין השפעות פוסט-בין אדריכלות גלובלית –  12שיעור 
 

 אביב.-התחדשות עירונית שימור ופיתוח בתל –אביב אתר מורשת עולמית -תל  –13שיעור 
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