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מתחזקים מפני רעידות אדמה :כנס בין-לאומי בנושא
חיזוק עמידות מבנים קיימים בפני רעידות אדמה נערך בחודש
נובמבר האחרון ,בהובלתם של ד"ר רמי עיד וד"ר אדי ליבוביץ
מהמחלקה להנדסת בניין .החלק הראשון של הכנס נערך
בקמפוס המכללה בבאר שבע ועסק בנושא חיזוק מבנים
מבטון מזוין .החלק השני של הכנס נערך במרכז הבין-לאומי
לשימור בעכו ,בהובלתו של מר מיכה כהן מרשות העתיקות,
ועסק בחיזוק מבנים היסטוריים.
הוזמנו אל הכנס מומחים בעלי ניסיון אקדמי ומעשי מאיטליה
ומישראל .במסגרת הכנס הוצגו נושאים שונים וביניהם :רקע
הנדסי ,גישות לסקירה ,להערכה ולשיפור עמידות מבנים
קיימים ,מודלים וכלים חישוביים ,וכן הוצגו דוגמאות של
פרויקטים שבוצעו בישראל ובאיטליה .כמה מהשאלות שעלו
בכנס קשורות לשאלת היעילות של תכנית תמ"א  38בבניינים
בארץ ,ובפריפריה בפרט היות שהבניינים שם ישנים והכדאיות
הכלכלית נמוכה יותר.
ד"ר אבי שפירא ,מרצה במחלקה בקורס מבוא לרעידות אדמה
אשר כיהן עד לא מזמן כיו"ר ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות
אדמה ,בירך בשם הוועדה" :אנו עוסקים במגוון רחב של
נושאים שמטרתם לשפר את ההיערכות של מדינת ישראל
לרעידת אדמה שבוודאי תתרחש .מה שיכול להבטיח שנוכל
לעבור רעידת אדמה בשלום ,זה להיערך כדי שהבניינים שלנו
לא יקרסו".
נשיא המכללה בירך וציין בין היתר את החשיבות הגדולה
לנוכחות הסטודנטים בכנס" :הכנס הוא חלק מתהליך החניכה
שעוברים הסטודנטים שלנו ,ושיפור עמידות מבנים הוא חלק
גדול מעבודתם העתידית כמהנדסי בניין".

נשיא המכללה עם הוועדה המארגנת של הכנס
את הקאנו הם לא קנו :תחרות הסיום של פרויקט הקאנו
נערכה ב 17-במאי בפארק אשדוד ים בעיר אשדוד .התחרות
מהווה את אקורד הסיום של פרויקט שנתי שהסטודנטים
הלומדים בו נדרשים לתכנן ולבנות סירת קאנו ולהשיטה
בתחרות .הפרויקט והתחרות הם ההזדמנות של הסטודנטים
לעמוד בפני אתגר הנדסי מורכב המשלב יכולות שנרכשו
במהלך הלימודים לתואר .ד"ר קני עמית ,הממונה על הפרויקט:
"הסטודנטים עבדו על הפרויקט הזה במשך כמה חודשים.
מדובר באתגר הנדסי מורכב המצריך יישום יכולות הנדסיות,
תכנון קפדני וחשיבה מקורית .התנסות תאורטית ומעשית
בלימודים מעשירה את הסטודנט ומכינה אותו היטב להתמודד
עם פרויקטים אמתיים בשוק העבודה" .הפרויקט החשוב
מצליח להתממש מדי שנה הודות לתמיכתם הרבה של צוות
המעבדות :ויקטוריה אלקנברד ,חיים דהן ,הודיה דזאנהשוילי
ומאיר וייס.
בתחרות השנה התמודדו  4סירות :צוות "אלונה" וצוות
"מיניונים" מקמפוס המכללה בבאר שבע ,צוות "צונאמי"
מקמפוס המכללה באשדוד וצוות נוסף מבית הספר הבין-
לאומי מהטכניון .שקלול הציון מורכב הן מהיכולות שהציגו
הסטודנטים בשלב תכנון הסירה ובחירת התערובת להכנתה
והן ממקצי תחרות ההשטה .במקום הראשון זכתה קבוצת
צונאמי מהמחלקה להנדסת בניין מקמפוס אשדוד .ברכות
לזוכים ויישר כוח לכל המשתתפים.

כי תחום הנדסת הבניין יכול לתת מענה לכל אתגר ,ובלבד
שהתכנון המוקדם יהיה נכון ויביא בחשבון את המגבלות ואת
האילוצים השונים .הזוכים בתחרות :אסף מירון ,יוליה סלבודקין
ואביחי אלמגרבי מקמפוס המכללה בבאר שבע ,ואיגור גלוזברג
ויעקב נגר מקמפוס המכללה באשדוד.

מעמיסים ומעמיסים

מרצים מצטיינים :הוענקו תעודות הערכה למרצים מצטיינים
במחלקה לשנה"ל תשע"ה למרצים מן המניין :ד"ר ופא אליאס,
ד"ר מרינה פירר וד"ר אדי ליבוביץ .ולמרצים מן החוץ :שי
פרג ,נבו דוד אביטל וילנה שיפרין .ההצטיינות בהוראה נמדדת
לפי סקרי ההוראה ,שהסטודנטים ממלאים לקראת סיום
סמסטר א' וב' של השנה האקדמית שחלפה .המכללה בכלל
והמחלקה להנדסת בניין בפרט רואים בהוראה משאב חשוב
ביותר ושואפות לפתח ולעודד הוראה איכותית .חשוב לציין
כי המרצים במחלקה זוכים מדי שנה לציונים גבוהים בקרב
הסטודנטים .זוהי ההזדמנות להוקיר את המרצים המצטיינים
שזכו לדירוג הגבוה ביותר .ישר כוח!
סטודנטים מצטיינים :בטקסים שנערכו בקמפוס המכללה
בבאר שבע ובאשדוד קיבלו הסטודנטים מהמחלקה להנדסת
בניין תעודות הצטיינות על לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ה.
הסטודנטים המצטיינים מקמפוס באר שבע :ארז אלון ,איפרח
אליאב ,צבי אבידור ,מרגליות ינון ,גוזלן שלום דור ,אדרי שי,
כחלון דור פנחס ,חוברה מתנאל ,הינוך אברהם נתנאל ,מויאל
מאור ,בן נון שי משה ,עוטל עלאא ,ברג אבירם ,כהן רן אהרון,
בראונר אמיר ,דפנה מתן ,סויסה נוה ,אסולין אייל ,כהן דן,
מירון אסף ,שחר ידידיה משה ,טורדזמן סאלי ,שחר רוני ,נעמן
רפאל ,פינקלשטיין אוריה ,לנקרי ספיר ,קורייאת יוסף ,חנדלי בן,
סטירט יהונתן ,קדש יוחי ,נחמיה רותם .הסטודנטים המצטיינים
מקמפוס אשדוד :הורוביץ נחשון ,ביטון מור ,דוד אורן ,קפלן
סימון ,ספקטור אורי מאיר ,טרם נדב ,מזרחי נופר ,גרפי גל ,אוזן
נירן ,דוד פור דור ,אהרון יוסף ,בן שושן אלי מאיר ,ירימי שילב,
טובול סיון מינה ,פישמן עמית ,טורס רועי ,אוחיון יעקב חיים,
חגג אלינור ,גינזבורג דמיטרי ,רויטמן אלכסנדר ,וובר שמואל
אריה ,אסרף טל.
ישר כוח!
ביקור תלמידי תיכון מכסייפה :ביום האחרון של סמסטר
האביב נערך במחלקה ביקור של תלמידי כיתה י' מהמגמה
לאדריכלות בבית הספר התיכון של כסייפה .חיים וויקטוריה
ערכו לפניהם ניסויים מעניינים במעבדה ,והסטודנטיות מרווה
קאסם ואסרא אבו סמיח משנה ד' סיפרו על המחלקה ועל
פרויקט הגמר שלהן .התלמידים נחשפו למקצוע מהנדס מבנים
וטעמו על קצה המזלג מעולמם של הסטודנטים במחלקה.
תודה לכל מי שתרם להצלחת הביקור.

שטים לקו הסיום

תלמידי תיכון מכסייפה במעבדת חוזק חומרים

חברי קבוצת צונאמי המנצחת
עומדים בעומס :תחרות העמסת מבנים נערכה השנה
במסגרת הקורס בניית המהנדס .בהתאם לשיטת הלימודים
הייחודית מבוססת פרויקטים " ,"Project Orientedנדרשו
הסטודנטים לבנות מודל של תקרת בניין או גשר מכל חומר
ובלבד שמשקלו לא יעלה על  350גרם .המודלים הונחו על
עמודים במרחק קבוע והועמסו במשקולות במשקל כבד פי
מאות ממשקל המודל .המטרה הייתה לפתח מודל שיצליח
לשאת את המשקל הכבד ביותר .תחרות העמסת מבנים
נערכת כמה שנים במחלקה ביוזמתו של ד"ר רמי עיד ובסיועם
של טכנאי המעבדות חיים דהן ומאיר וייס .התחרות נערכה
השנה במסגרת הקורס "בניית המהנדס" בהובלתם של עמירם
עמיר ,מואב מעידי וארקדי טרנטול בקמפוס המכללה בבאר
שבע ,ומשה גרבל וישראל לוי בקמפוס המכללה באשדוד.
מטרת הפרויקט היא ,בין היתר ,ללמד את הסטודנטים למצוא
את האיזון הנכון בבחירת החומרים המשמשים לבניית מבנים,
תוך שילוב מיטבי של עמידות ,פשטות ,עלויות הקמה נמוכות
ודרישות הנדסיות בסיסיות .לדברי ד"ר עיד ,הפרויקט מלמד

יום גיבוש ביפו :במהלך חופשת הסמסטר בחודש פברואר
יצא סגל המחלקה יחד עם חברי הרשות למחקר ולפיתוח
במכללה ליום גיבוש ביפו .ביום הגיבוש נערך ביקור במוזיאון
"תמונות יפואיות" המציג באופן מרשים את תולדות העיר יפו,
כמו כן נערך סיור בסמטאות וארוחת צהרים מהנה .יום הגיבוש
של סגל המחלקה עם חבריהם מהרשות למו"פ מחזק את
הקשר בין המחלקה לרשות למו"פ ותורם לקידום המחקר
במחלקה.

מתגבשים ביפו
זר ברכות :לד"ר עמית קני להולדת הבת .לד"ר ופא אליאס
להולדת הנכדה ,לד"ר ולדיסלב חולמר לנישואי הבן.
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