סילבוס מפורט
שם הקורס
מבוא לקיימות עירונית

מרצה
ד"ר אורלי רונן

סמסטר
א'
דרישות הקורס ומרכיבי הציון
 .1רפרט  20%( Iמציון הקורס)  -תיאור מקרה בן  2-3עמודים של עיר מקיימת ,להצגה באתר האינטרנט של המעבדה
לחדשנות וקיימות עירונית – עבודה זוגית.
 .2רפרט  35%( IIמציון הקורס) – ניתוח מקרה לקיימות מקומית בישראל .הרפרט יכלול הצגת המקרה ,תוכניות ,וכ"ו
והערכה לעשייה המקומית על פי הפרמטרים שנלמדו –  6-8עמודים ,עבודה קבוצתית – עד  4סטודנטים.
 .3מבחן  45%מציון הקורס.
מבנה הקורס
מס' שיעור
1

נושא השיעור ותכני השיעור
(מטלות ,רשימת קריאה ,משימות וכיו"ב)
מבוא :חברה עיר וסביבה – מערכת היחסים בין העיר לבין הסביבה
אקולוגיה וסביבה – קיימות עירונית –  10שנים לקיימות מקומית ,רונן א.

2

טביעת רגל אקולוגית וחיים של עולם אחד
אקולוגיה וסביבה – קיימות עירונית – טביעת רגל אקולוגית ,קיסינגר ,מ ,.דור ,ע.

3

התפרסות והתכנסות  -התפתחות העיר כסוגיה אקולוגית
Cities People Planet: Urban Development and Climate Change, Girardet, H., Wiley
4Publishers, 2nd Edition, chapter 1-2

4

למידה מהצלחות – אגדות אורבניות
הגשת תרגיל רפרט I

5

טיפולוגיה של שינוי – אסטרטגיה עירונית – מירכוז ומיסוד – ניתוחי מקרה ניו יורק ומגידו
ONENYC

6

ערים בישראל  -התנגשות מניעים – מדדים לעירוניות

7

איכות הסביבה בעיר  +המינהל העירוני – ניהול משאבים ושירותים – הרצאת אורח – לירון מעוז

8

אקלים ומדיניות עירונית – הרצאת אורח – מיה קרבטרי
Betsill, Michele, and Harriet Bulkeley. "Looking back and thinking ahead: a decade of cities
and climate change research." Local environment 12.5 (2007): 447-456.

9

הדמוקרטיה העירונית – וועדות איכות סביבה ובניין עיר ,שיתוף ציבור -הצגת רפרטים
הגרעון בדמוקרטיה העירונית ,חסון ,ש.

10

גישות לעירוניות עכשווית :יצרנות בעיר ,בנייה ,תחבורה ,אנרגיה ,פסולת

גישות לעירוניות עכשווית :יצרנות בעיר ,בנייה ,תחבורה ,אנרגיה ,פסולת – הצגת רפרטים
11
חזרה למבחן  -הצגת רפרטים
12
*סדר השיעורים לפי תאריך הוא אופציונלי ונתון לשינויים בהתאם להתקדמות בכתה.
קריאת חובה
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מאמרים באתר הקורס
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