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  תאור הקורס  

פחות תכנון ותשומת ולם הם זוכים על פי רוב לא  של העולם ושטחהם עדיין רוב פתוחים מרחבים 

ובעקבות  ,לאחר מאתיים שנים של עיור מואץ ותיעושבתוכם. בני אדם מקימים לב מהמבנים ש

של המרחבים  ותםחיוניהמשברים הסביבתיים שאנו חווים בשנים האחרונות, גוברת ההכרה ב

קורס מציג גישות לתכנון מרחב פתוח החל בגישות היסטוריות של תכנון גנים ונוף ה  הפתוחים.

ובעיקר נעסוק בגישות תכנון חדשניות של המרחב הפתוח כתשתית מקיימת חיים לבני אדם במובן 

 הפיזי, הכלכלי והחברתי. 

 

 :במהלך הקורס הסטודנטים יכירו הנושאים הבאים

  שעיצבו את הנוף האורבאני תהליכים היסטוריים ורקע: ההיסטוריה של אדריכלות הנוף 

 אקלים משתנהבוהאתגרים בתכנון בסביבות צפופות  תיאוריה של קיימות ושמירת טבע. 

  ותפיסת המרחבהיחס הנפשי לטבע הקובעים  פרמטרים חקר ו מרחבשל התכנון פנומנולוגי    

  :לתכונותיוולהתאמה  תיאוריות תכנונית וכלים לניתוח ותכנון המרחב הפתוחמקומיות . 

 לאדם וליצורים אחרים מושגים באקולוגיה  והכרת ה'שכבות' האקולוגיות ותרומתן. 

 הנדסית-המרחב והנוף כתשתית אקו 

  חברתיים-ויצירת מרחבים אקו , תכנון נחלת הכלל בעיצוב אורבאניאקולוגיה  

  אדריכלות נוף תבאמצאופגועים שיקום מרחבים פתוחים  

 

דוגמאות ורגלו באופן מעשי כלים לניתוח והבנה של השטחים הפתוחים. יובאו במהלך הקורס ית

 חברתית-הגישה התכנונית האקואימוץ רבות )וגם כמה מקומיות( ל עולמיות

 

                     .ותכנון נוף שטחים פתוחיםעם  תבלתי אמצעי להכרות גם סיורים יתקיימו במהלך הקורס

 מזמן השיעור יתכן שסיור אחד או שניים יהיו ארוכיםכי במספר על הסטודנטים לקחת בחשבון 

 עצמו )תוספת של שעתיים לפני או אחרי זמן השיעור(. פרטים מדויקים ימסרו בתחילת 

   הסמסטר. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un-built environments cover most of the world's area, yet they get a lesser amount of 

architects' attention then the buildings they erect within these spaces. 

At present, after two centuries of extensive urbanism and industrialization, more 

designers, planers and stakeholders are recognizing the crucial roles of landscapes 

beyond their esthetic value. 

 

The focus of this course is urban and rural landscapes as an enabling infrastructure. 

This approach relates to the built and un-built environment as an integral entity in 

which interactions and coexistence are taking place. We will emphasize that only 

comprehensive integrated design of built and un-built environments can advance the 

creation of sustainable environment.       

 

 

 דרישות הקורס 

השתתפות ,  והגשת דוחות קריאה בין שיעורים מאמריםקריאת  , בסיוריםוים השתתפות בשיעור

 בתרגול ומסירת תרגילים 

 

  מרכיבי הציון הסופי

היכרות מעשית עם  תא שטח )לבחירת הקבוצה(  תיעשה בקבוצות ותתבסס על עבודה מסכמת

  80% -שטח לפי הפרקים והנושאים שנלמדים בקורס. הניתוח של יחידת ו

בנוסף כל סטודנט יתבקש להגיש התייחסות אישית המסכמת את הנלמד מניתוח השטח וחיבור  

  20% -הקריאה.  של ניתוח זה לידע שהועבר בקרוס וחומרי

 

מסירת התרגילים בקורס במהלך הסמסטר יינתנו מספר תרגילים קטנים שיסייעו בהתקדמות הערה: 

  חובה -ודוחות קריאה 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :)נתון לשינויים(נושאי הקורס 

 לק ראשון: התהוות היחסים בין אדם למרחב הפתוח וגישות לתכנון שלו מהעת העתיקה ועד ימנו ח   
 יחסיהתהוות ו  :  תפיסה סביבתית כרכיב תודעתי אנושי ייחודיהמין האנושי של' אקולוגיה ה' .1

   .  ביופילהתפיסה מרחבית ו.  עם המרחב הפתוחשנאה -אהבה

. גישות תכנון נוף, טכנולוגיות בעת החדשהואדריכלות נוף בעת העתיקה  איך הגענו לאן שהגענו: .2

 קריאה מרחבית בשפת הדגמים ודגמי אדריכלות נוף המשקפים יחס תרבותי ונפשי  למרחב. 

 של אלכסנדר.

, עיצוב נוף מודרני ומבנים מרחביים  כשינוי תודעה מרחבית עיור : המרחב הפתוח המודרני .3

עליית ו  ,רוני במאה העשריםהבין עיהפתוח העירוני והרס המרחב   . בקנה מידה חסר תקדים

 טבע: גישות פילוסופיות ופרקטיותהאקולוגיה ושמירת   ים של המושג

 landscape as'=   תעשייתי-במרחב הפוסטלעיצוב נוף ואקולוגיות גישות עכשוויות   .4

infrastructure'  

 

  כלים לניתוח המרחב כבסיס לעבודת המתכן: שניחלק 

 
 אקולוגית ותכנון המרחב הפתוח כתשתית קיומית הכרות עם גישת שרותי המערכת ה .5

: מים וטופוגרפיה כגורמים מרכזיים בתכנון תכנון ועיצוב  המרחב ותכונותיוניתוח כלים ל .6

  המרחב הפתוח .

 אקולוגיה למתכננים   .7

 

 נושאים מרכזיים ומקרי מבחן עכשווים בפיתוח אורבאני בגישות אקולוגיות חלק שלישי : 

 
חיזוק הרחוב, תחבורה בת קימא, תכנון אקלימי של ערים,  -נות מקיימות ערים ירוקות ושכו .8

 מודלים חדשים לשכונות

 וטבע עירוני אקולוגיה בעיר .9

 באמצעות כלים נופיים ואקולוגיים ומרפא שטחים פגועים תכנון משקם .10

, חקלאות עירונית, אדריכלות נוף 'חקלאית', העיר (לעומת חקלאות מתועשת)חקלאות מקיימת  .11

 צרניתהי

 סוציולוגיים של תכנון נוף. ממדים אקולוגיה חברתית, חברתיים:  -תכנון מרחבים אקו .12

 מקרים לדוגמא של שילוב גישה מקיימת בפרויקטים בארץ : תכנון סביבתי בישראל  .13
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