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הקמפוס מיועד לסטודנטים בחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה (שנה שניה ,שלישית או תלמידי מ.א,).
ולמעוניינים בנושא תכנון עירוני סביבתי מחוגים אחרים (בכפוף לראיון עם מנחי הסדנא) .הקמפוס
יחשוף את המשתתפים למציאות מרתקת ,רבת פנים ומאתגרת בישראל של המאה ה.21-
הקמפוס נועד להקנות ידע מעשי וכלים יישומיים בתחומי התכנון העירוני ,הקהילתי והסביבתי .השנה
ייעשה ניסיון לשלב גם יישומים מעשיים של  GISכמערכת מרחבית התומכת בתהליכי התכנון .הקורס
מציע שילוב ייחודי בין הרצאות פרונטאליות ,סיורי שטח ופגישות עם נציגי רשויות מקומיות ובעלי עניין.
שילוב זה ימ צא ביטוי גם בביקורים במוסדות תכנון עירוני וסביבתי באזור ההתנסות אשר בו יתמקדו
הסטודנטים ,וזאת כדי ליישם את תכני הקורס.
הקמפוס מהווה המשך למסורת ארוכה שהחלה בסדנא לתכנון עירוני וסביבתי .בכל שנה ,הקמפוס נערך
באזור או עיר אשר נבחרים לשמש מעין "מעבדה" עבור הסטודנטים .בשנים עברו התקיים הקמפוס באבו
בסמה בנגב ,דודם בסח'נין ,קריית שמונה ,מעלות תרשיחא ,צפת ,גליל עליון ,נצרת ,בית שאן ,רהט ,חיפה.
במהלך הסדנא הסטודנטים ביקרו בשטח ונחשפו לכל השלבים והמורכבויות של תהליך התכנון .לסיכום
לימוד הסדנא/הקמפוס ,כתבו הסטודנטים דוחות תכנון אשר הוצגו בפני ראשי ועובדי הרשויות המקומיות,
מוסדות תכנון במשרדי ממשלה ועמותות שונות.
השנה ( ,)2016/17הקמפוס יערך במרחב העיר נצרת עם קישורים לאזור הגליל התחתון הסובב לו
והמערכת העירונית הארצית .המיקוד העיקרי בלימוד תהליכי התפתחות של מרחב עירוני המהווה
מטרופולין משני ,ומתפקד כמרכז ארצי .במהלך הקמפוס נלמד על התפתחות המערכת היישובית ,יצירת
מפת תחומי השיפוט ,המצב התכנוני ברמה הארצית ,המחוזית והמקומית ,נזהה את האתגרים
הסביבתיים ,הקהילתיים ,המוניציפליים והתכנוניים העומדים בפני אוכלוסיית המרחב ,הרשויות
המקומיות במרחב והסוגיות הסביבתית באזור .במהלך הקמפוס נלמד על הקונפליקטים וההסדרים בין
הרשויות המקומיות והקהילות באזור בכלל ,תך זיהוי הסוגיות המרכזיות המחייבות רה-תכנון ברמה
היישוב ,המרחב כולו ,ויחסיו עם המערכת העירונית והתכנונית הארצית.
לסטודנטים שיבחרו לקחת את הקמפוס בתור סמינר יהיה מגוון של נושאים סביב סוגיות תכנון על רקע
פסיפס אנושי ויישובי מורכב .נבחן את הקשרים והמשמעויות של תכנון רב-תרבותי מגוון ,עם דגש על
הגדלת החיבורים הבין קהילתיים ובין יישובים ואזורים.
בימי הקמפוס נסייר לא רק בנצרת אלא גם בין יישובי המרחב כולל נצרת עלית ,רינה ,יפיע וכפר כנא,
מועצות אזוריות סמוכות ,ועוד .נעמוד על התכניות הקיימות באזור ברמה הארצית ,האזורית ,רמת החבל
והרמה המקומית .נזהה ניגודים והשלמות ביניהן ,תוך דגש על הקשרים הפונקציונליים בין היישובים,
הקהילות והרשויות באזור.
משתתפי הקמפוס יחשפו לתכניות השונות שהוכנו לאזור ולספרות מקצועית העוסקת בתכנון סביבתי,
קהילתי ועירוני ופתרון קונפליקטים; הכנת מפות ותכניות המציגות את האילוצים וההזדמנויות ,במטרה
לייצר בסיס לתכנון ופיתוח הסדרים מוניציפאליים ,באמצעות הכנת מפות רב-שכבתיות בעזרת תוכנות
 .GISהסיורים והמפגשים בשטח יקנו לקמפוס אופי דינאמי ,מאתגר ומפרה המקשר בין הידע העיוני
ליישומי .הסטודנטים יחוו את תהליך זיהוי ומיפוי הקונפליקטים וקביעת גבולות תכנון ברשויות מקומיות
בדרך של הכנת מפות .בנוסף לידע תכנוני ,הסטודנטים ייחשפו לסוגיות תרבותיות מרתקות ודילמות
עכשוויות.
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