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מטרות הקורס:
למידת המושגים העיקריים בתכנון ערים ואזורים תוך עיסוק במגמות ,המחלוקות והאתגרים המרכזיים .הקורס
יערוך לסטודנטים היכרות עם המערכות העירוניות ואתגרי התכנון שהן מציבות  -מגורים ,תעסוקה ,שירותי
ציבור ,תחבורה ,תשתיות ,שטחים פתוחים וירוקים ,מבנה מערכת התכנון והמוסדות בדרגים שונים ודרכי
פעולתם ,ועם היחסים המתקיימים בין מוסדות התכנון ובין קבוצות אינטרסים והחברה האזרחית .הקורס יכלול
הכרה ותרגול של מושגים בתכנון שימושי קרקע – דרכי ניצול חלופיות של קרקע בעיר ובאזור ,סוגיות בקביעת
צפיפויות בנייה ,נהלי הקצאות קרקע וחישוב מכסות לשירותי ציבור.
תוכן הקורס בראשי פרקים:
חלק א :התפתחותה של פרקטיקת התכנון המודרנית בעולם ובישראל
•
•
•

מדוע לתכנן?
צמיחתה של פרקטיקת התכנון המודרנית בחברה המערבית
היכרות עם מערכת התכנון הישראלית ,מושגים מרכזיים במחשבת התכנון בישראל

חלק ב :מערכות עירוניות והאתגרים שהן מציבות למתכננים
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מגורים  -מאפיינים פיסיים ,טיפוסי מגורים שונים ,היבטים שונים של צפיפויות בנייה למגורים
והשלכותיהם ,איכות מגורים ,סגנונות חיים עירוניים.
איכויות עירוניות – מהי עיר טובה?
שימושים עירוניים ,איזור ועירוב
דפוסי התפתחות העיר והתחדשות עירונית
שטחים ציבוריים בנויים ושירותים ציבוריים בעיר
שטחים פתוחים בעיר -סוגים ,תפקידים וכלים לשמירה
נהלי הקצאות וחישובי פרוגרמות למגורים ,לשירותי ציבור ,למסחר ולתעסוקה.
היבטים תחבורתיים TOD
קיימות  -היבטים חברתיים כלכליים וסביבתיים

חלק ג :תכנון כמדיניות ציבורית
•
•
•

שחקנים מרכזיים בזירת התכנון
שיתוף הציבור בתהליכי תכנון  -חובות ,הצדקות ,ופרקטיקה
תהליך התכנון הרעיוני והסטטוטורי

•
•
•

תהליך התכנון הסטטוטורי ושלבי אישור התוכנית
תוכניות אב ומתאר
גישות בתכנון עירוני

האופי המתודולוגי של הקורס:
הקורס יורכב מהרצאות ,דיונים כיתתיים בחומרי הקריאה ותרגול.

דרישות הקורס:
דרישות הקורס כוללות נוכחות ומבחן.

הרכב הציון הסופי:
•
•

השתתפות ורפרט20% :
מבחן80% :

נוכחות ב  80%מהשיעורים הינה תנאי להשתתפות במבחן המסכם
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