
                             
   
 

 
 

  ד"ר דיאנה דולב שם המרצה:
 39054מס. הקורס : 
 19-אבני דרך באדריכלות בפלשתינה/ישראל מאמצע המאה השם הקורס: 

 Milestones in Palestine/Israel Architecture since 1850 שם הקורס באנגלית:
 הרצאה ותרגיל, סמינריון-פרואופן השיעור: 

 4שעות שבועיות: 
 4נקודות זכות: 

 קורס כתיבה ומחקר בסביבה יוצרת דם:דרישות ק
 : חובהנוכחות

 
  :הקורס מטרת

סוגיות  בנתה ;בהיסטוריה של האדריכלות במרחב שלנומרכזיות הכרת מגמות מטרת הקורס היא 

; פיתוח חשיבה ביקורתית כלפי בעת החדשההיסטוריוגרפיה של האדריכלות המקומית במרכזיות 

  הסביבה הבנויה.

The purpose of the course is to acquire a basic knowledge of central trends in local 
architectural history; an understanding of central problems concerning local 
contemporary architectural historiography; developing a critical approach toward the built 
environment. 

 

 הכנת פרזנטציה להרצאה בכיתה וכתיבת עבודה. :מטלות
 

 :רשימת המפגשים

 סוגיות מרכזיות בהיסטוריוגרפיה של האדריכלות המקומית והכרת המושגי מפתח.  .1

 אדריכלות פלסטינית בכפר ובעיר. מקומיות והשפעות מבחוץ.  .2

 .19-מעמדה המיוחד של 'ארץ הקודש' בכלל ושל ירושלים בפרט במחצית השנייה של המאה ה .3

ציוניות ('העלייה הראשונה'), -בניית מושבות בפלסטינה: מושבות הטמפלרים והמושבות הקדם .4

וראשית הציונות: האוטופיות של בוריס ש"ץ ושל הרצל. ראשיתה של תל אביב, והחיפוש אחר 

 סגנון עברי.

 אדריכלות תחת שלטון המנדט הבריטי: אוריינטליזם לצד מודרניזם. .5

נון עברי מקומי: תכנון בעיר, השיכון הציבורי, בנייה במושבים אימוץ המודרניזם כסג .6

 ובקיבוצים. 

 פיתוח).-אחרי הצהרת העצמאות: נוף אדריכלי משתנה והקמת ערים חדשות (עיירות .7

המצאת הסגנון הישראלי בעיצוב: אימוץ הסגנון הבינלאומי באדריכלות ובעיצוב פנים, בשיכונים  .8

 ובמרחבים ייצוגיים. 

 והבנייה בשטחים הכבושים.  1967ודשת ל'מזרח' כתוצאה ממלחמת החשיפה המח .9



                             
   
 

 
 

 תופעות של פוסט מודרניזם מקומי: גלובליות ומקומיות.   .10

 

ד"ר אור אלכסנדרוביץ', על יחס האדריכלים המקומיות לסוגיות של אקלים ואור בתכנון הרצאת אורח: 

 האדריכלי.

 מרכיבי הציון:

 20% –השתתפות ופרזנטציה 

 .80%מת: עבודה מסכ
 

 ביבליוגרפיה

 קריאה חובה

"אדריכלות, חינוך וכוחניות: מבט פמיניסטח על קמפוס האוניברסיטה העברית על , דולב, דיאנה

, 2005, הוצאת בבל בחינוךמיליטריזם הר הצופים", בתוך: חגית גור (עורכת) 

http://readingmachine.co.il/search?where=&lookup=%D7%93%D7%99%D7%90%D7 

%A0%D7%94%20%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%91 

 

 .2012, הקיבוץ המאוחד, של מי העיר הזאת@ תכנון ידע וחיי היומיוםפנסטר, טובי, 

 

צורות מגורים בישראל- יעקבי, חיים, "מכונת המגורים המזרחית" בתוך שלי כהן וטולה עמיר (עורכות), 

 .2008עם עובד, 

 

 .2000ליר, -מכון ון- 27 תיאוריה וביקורת, בתוך שיפטן, אלונה, "בתים מולבנים"-ניצן

 / 2:41 – 2981 –פרשת חיי שלוש, יוסף אליהו, 

http://benyehuda.org/chelouche/parashat_xayay.html 

 

 קריאת רשות

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

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

 ., תל אביב31 –המאבק לעצמאות של האדריכלות הישראלית במאה ה ), 1998אלחנני, א. (

 ירושלים.- 2:25 – 2993המושבה העברית בנוף ארץ ישראל ), 1988בן ארצי, יוסי, (

  ירושלים.קודש; התיישבות הטמפלרים בארץ ישראל- מגרמניה לארץ ה )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. (

 , הוצאת הקיבוץ המאוחד.אוטוטפיה), 2016ברגר, ת. (



                             
   
 

 
 

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

 רמת גן.היישוב הערבי בישראל; תהליכים גיאוגרפיים#- 

 מדינת היהודים/), 1896הרצל, ב. ז., (

 אלטנוילאנד/), 1902הרצל ב. ז. (

 התחלות אדריכלות ארץ ישראל. –: גיליון מיוחד: אבני השפה 2006יו , סת96גיליון זמנים- 

 תל אביב.- 61 –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.לירית אדריכלות), 2001כרמי, רם, (

), '"כלוב הזהב": ג'נטריפיקציה וגלובליזציה בפרויקט גבעת אנדרומדה, 2003מונטרסקו ד. ופביאן, ר. (

 .178 – 141, 23, גליון מס' תיאוריה וביקורתיפו',  בתוך 

 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, (

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

 .86 – 53, (טבת תשנ"ט), חלק ב, 90קתדרה 

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

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

 .216 – 179, 23מס' 

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

 , ירושלים., משרד הבינוי והשיכוןבישראל

 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) (

 .2005) 1931הוצאת בבל, ( -פרשת חיישלוש, י., 

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