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מטרות הקורס:
קורס זה בא להציג את המושגים העיקריים בתכנון ערים ואזורים ואת עיקרי המגמות ,המחלוקות
והאתגרים בו .הקורס יערוך לסטודנטים היכרות עם המערכות העירוניות ואתגרי התכנון שהן
מציבות  -מגורים ,תעסוקה ,שירותי ציבור ,תחבורה ,תשתיות ,שטחים פתוחים וירוקים ,עם
מוסדות התכנון בדרגיהם השונים 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,
חישוב מכסות של שירותי ציבור וכדומה.
תוכן הקורס בראשי פרקים:
חלק א :התפתחותה של פרקטיקת התכנון המודרנית בעולם ובישראל


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.



שטחים ציבוריים ושירותים ציבוריים בעיר ,מכסות לחישוב שטחים לשירותי ציבור ,חישוב
פרוגרמה למגורים ,לשירותי ציבור ,למסחר ולתעסוקה.
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המרחב הציבורי ושטחים פתוחים בעיר ,התפקידים של שטחים פתוחים ,חישוב
פרוגרמה לשטחים פתוחים ,המרחב הציבורי ואיכות עירונית.



התחדשות עירונית.



מיקום עסקים ותעסוקה במרחב העירוני

חלק ג :תכנון כמדיניות ציבורית


מי משפיע על התוכניות? המשתתפים בתהליך התכנון ,שיתוף הציבור בתהליכי תכנון,
ההצדקות לשיתוף ,שיתוף בהתאם לחוק התכנון והבנייה ,ושיתוף בפרקטיקת התכנון.



תהליך התכנון הרעיוני והסטטוטורי.



למה להכין תוכניות ,ואיך? ההצדקות לתכנון ,תהליך התכנון הסטטוטורי ושלבי אישור
התוכנית ,תוכניות אב ומתאר ,גישות בתכנון עירוני.

האופי המתודולוגי של הקורס:
הקורס יורכב מהרצאות ,דיונים כיתתיים ותרגול.
דרישות הקורס:
דרישות הקורס כוללות נוכחות ומבחן.
הרכב הציון הסופי:
השתתפות( 20% :נוכחות ב  80%מהשיעורים הינה תנאי להשתתפות במבחן המסכם)
80%

מבחן:
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