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 מטרת הקורס

הקורס יעמוד . ללמוד מושגי יסוד בתכנון העירוני ולהבין את המורכבות בהתפתחות העירונית בעולם ובארץ
מהן הציפיות מסביבת המגורים של קבוצות אוכלוסייה שונות ומהם ?  מהי עירעל שאלות כלליות כמו

ום של יחסי אדם חתהנעסוק  .הגורמים והתהליכים לשינויים תרבותיים ועירוניים על רקע העידן הגלובלי
נים ובחלקו השני של הקורס נעסוק בהיבטים ש. סביבה עוסק באנשים וביחסים ההדדים שלהם עם הסביבה

 . למורכבות מערכות היחסים האלההקשורים
 נושאי הקורס

 .מבוא .א
 ?לשם מה תכנון. מהו תכנון עירוני ואזורי .ב
 . קונפליקטים תכנוניים .ג
 .הציפיות מסביבת המגורים:  שכונה ומקום, עיר .ד
 . לאום ועדה, תהליכי סגרגציה  על בסיס דת .ה
 .פרבור,  דחיקה וירושה-פלישה: תהליכים להתדרדרות עירונית .ו
 .שיקום שכונות, פינוי ובינוי: חידוש והתחדשות עירוניתתהליכים ל .ז
 נטריפיקציה מתוכננת'נטריפיקציה ספונטנית וג'ג .ח
 .שיקום המרכז העירוני, כניסת מהגרים חדשים, השתקמות עצמית .ט
 .עיר וגלובליזציה .י
 .תיתביסה והכרה סביפת .יא
 . סביבתילחץ .יב
 .פרטיות וצפיפות, טריטוריאליות: גים חברתיים מרחבייםמוש .יג
 .ילדים וזקנים במרחב הבנוי, נשים, םנכי .יד
 .ים פתוחים בסביבה  הבנויהשטח .טו

 דרישות הקורס
 .השתתפות בסיורים ומבחן מסכם, קריאה לפי דרישת המרצה,  השתתפות מלאה בשיעורים
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