
 
 

 
 

 19-אבני דרך באדריכלות בפלשתינה/ישראל מאמצע המאה השם הקורס: 

 Milestones in Palestine/Israel Architecture since 1850 שם הקורס באנגלית:

 

 שיעור ותרגולאופן הוראה: 

 4שעות שבועיות: 

 4נקודות זכות: 

 קורס כתיבה ומחקר בסביבה יוצרת דרישות קדם:

 

  :מטרת הקורס

להבין סוגיות של ההיסטוריוגרפיה של האדריכלות המקומית ולהכיר ייצוגים של האדריכלות המקומית החל מזו 

, הבניה 19 –סגנונות הבניה המיובאים על ידי נציגי מעצמות אירופיות במאה ה דרך פלשתינית, -המסורתית

ת על כל שלביה, הבניה הטמפלרית הגרמנית, ראשית ההתישבות היהודית במושבות, ההתיישבות הציוני

המוסדית הציונית, השתרשות האדריכלות המודרנית והסגנון הפוסט מודרני. יצירות האדריכלות ייבחנו בראיה 

 כוללת של היבטים תרבותיים, חברתיים, אידיאולוגיים ופוליטיים. 

 

 

  תכנים:

הכרונולוגית תתמצה בהרצאות הקורס יכלול שתי מגמות ראשיות: מגמה כרונולוגית ומגמה תימטית. המגמה 

ישראלי לאורך -הפרונטאליות, בהן ארצה על כמה צמתים חשובים בהיסטוריה של האדריכלות במרחב הארץ

 .20-על תמורותיה המהפכניות ועד שלהי המאה ה 19-ציר זמן, מאמצע המאה ה

לעבודת המחקר המגמה התימטית תקבל ביטוי בעבודה העצמית של הסטודנטיות/ם כאשר יבחרו בנושאים 

העצמאית שלהם מתוך פרקי ההיסטוריה בשילוב עם תימות נבחרות. לדוגמה: דיון בתופעות של אוריינטליזם 

דיאלוג או ניכור, מוקדי כוח בעיצוב המרחב מול התנגדויות להן,  –באדריכלות המקומית, מפגשי מזרח ומערב 

 ים ועוד.'כור ההיתוך' האדריכלי מול המגוון התרבותי של חברת מהגר

 

 להלן פרקי הקורס:

רגל -: אדריכלות ורנקולרית ומעורבות של המערב )מושבות הטמפלרים, מתחמי עולי1900 – 1850 .1

נוצרים, מבני חינוך של מסיונרים, בתי חולים ועוד(. היציאה מהחומות בירושלים וביפו, התיישבויות 

 חקלאיות של יהודים והקמת המושבות הראשונות.

 הקמת תל אביב והחיפוש אחר סגנון עברי.  – 1909 .2

: אדריכלות תחת שלטון המנדט הבריטי; אוריינטליזם לצד מודרניזם. אימוץ הסגנון 1948 – 1920 .3

 הבינלאומי באדריכלות כסגנון עברי מקומי. 

 תכנון ובנייה בעיר, השיכון השיתופי, בנייה במושבים ובקיבוצים. -הפרוייקט הציוני 

: נוף אדריכלי משתנה בעקבות המלחמה ותוצאותיה, בניית פתרונות דיור לעולים 1960 – 1948 .4

 פיתוח(.-החדשים בצורת שיכון ציבורי והקמת ערים חדשות )עיירות

: הסגנון הברוטליסטי והשימוש בבטון חשוף משתלטים על הנוף הבנוי בשיכונים, 1980 - 1960 .5

מידה מונומנטאלי  לתכנון קמפוסים -קנה בבנייני ציבור ובמתחמי מסחר ותעשייה. הופעת

 אוניברסיטאיים, מבני ממשל ומסחר.

ליברלית. הפרטת הבנייה למגורים -: פיתוח אורבני תואם כלכלה קפיטליסטית וניאו2010 – 1980 .6



 
 

 
 

 ותוצאותיה האדריכליות. הופעת טיפוס ה'בית הערבי' בבנייה הפרטית למגורים. 

 

 

 עבודה מסכמתפרזנטציה בכיתה )רפרט( ו מטלות:

 

 מרכיבי הציון:

 20%פרזנטציה בכיתה 

 80% עבודה מסכמת

 

  נוכחות

 חובה

 

  ביבליוגרפיה

 , ירושלים.אדריכלות מונומנטאלית בירושלים(, 1984אחימאיר א. ולוין מ. )עורכים( )

 .55 – 39, עמ' 3תיאוריה וביקורת (: "בין מזרח ומערב: השיח על 'הכפר הערבי' בישראל", 1993אייל, ג. )

 ., תל אביב20 –המאבק לעצמאות של האדריכלות הישראלית במאה ה (, 1998אלחנני, א. )

 ירושלים., 1914 – 1882המושבה העברית בנוף ארץ ישראל (, 1988בן ארצי, יוסי, )

  ירושלים.מגרמניה לארץ הקודש: התיישבות הטמפלרים בארץ ישראל,  (1996בן ארצי, יוסי, )

 הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.חיפה, הסטוריה מקומית, (, 1998בן ארצי, יוסי )

 , ירושלים.עסקה אפלה בדרום(, 2002בן סימון ד. )

 , תל אביב.דיוניסוס בסנטר(, 1998ברגר, ת. )

(, "המערך הפנימי של הכפר הערבי המסורתי", בתוך דויד גרוסמן ואבינועם מאיר )עורכים(, 1994ברור, מ. )

 רמת גן.י בישראל: תהליכים גיאוגרפיים", היישוב הערב

 מדינת היהודים.(, 1896הרצל, ב. ז., )

 אלטנוילאנד.(, 1902הרצל ב. ז. )

 התחלות אדריכלות ארץ ישראל. –: גיליון מיוחד: אבני השפה 2006, סתיו 96גיליון זמנים, 

 תל אביב., 50 –בנין הארץ; שיכונים בשנות ה (, 1999בונה, מ. )עורכים( )טוביה, מ., 

 , בבל, תל אביב.תרבותיות מהי? על הפוליטיקה של השונות בישראל-רב(, 2005יונה, י., שנהב, י. )

 , תל אביב.אדריכלות לירית(, 2001כרמי, רם, )

אנדרומדה, יפו',   (, '"כלוב הזהב": ג'נטריפיקציה וגלובליזציה בפרויקט גבעת2003מונטרסקו ד. ופביאן, ר. )

 .178 – 141, 23, גליון מס' תיאוריה וביקורתבתוך 

 תל אביב.שורו הביטו וראו; איקונות וסמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית, (, 2000מישורי, א. )

 .22 – 19, עמ' 1, מס' תוי(, "בית הדירה המסורתי בכפר הערבי בגליל", 1966סגל, יורם, )

קתדרה ; 126 – 83)תשרי תשנ"ט(, חלק א,  89 קתדרהישראלי: עיון מחדש", -הערבי הארץ פוקס, רון, "הבית

 .86 – 53, )טבת תשנ"ט(, חלק ב, 90

 תל אביב: רסלינג.מקום ייצוג, גוף, (, 2005קלוש, ר. וחתוקה ט. )עורכות( )

, גליון מס' תיאוריה וביקורתהגדולה: מקדונלד'ס והאמריקניזציה של המולדת', בתוך  M –(, 'ה 2003רם א. )

23 ,179 – 216. 



 
 

 
 

אבני הבניין של השיכון הציבורי; שישה עשורים של בנייה עירונית ביוזמה ציבורית (, 2014שדר, הדס, )

 , משרד הבינוי והשיכון, ירושלים.בישראל

 תל אביב.תיאוריה וביקורת; מרחב, אדמה, בית, (, 2000שנהב י. )עורך( )אביב 

תש"ם, , 16, מס' קתדרה; לתולדות ארץ ישראל ויישובה(, 1980שביט י., צפריר י., ברטל, י. )עורכים( )יולי 

 ירושלים.

 , ירושלים."בצלאל" של שץ(, 1983שילה כ. )עורכת( )

 , תל אביב.קיבוץ + באוהאוס(, 1951שרון, א. )
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