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אשקלון , 20 היין דרך - מגורים מבנה

חוגי חזי
ליבוביץ אורית ד"ר -- גרבל משה ד"ר מנחים:

ברח' קומות 14 בעל מגורים במבנה עוסק זה פרויקט הפרויקט: תיאור תקציר:
טיפוסיות, קומות 13 קרקע, מקומת מורכב המבנה אשקלון. , 20 היין דרך
שטח על יחדיו המשתרעות דירות 4 ישנן טיפוסית קומה בכל גג. וקומת פנטהאוז
מאגרגט ב-30 הוא הבטון סוג מטרים. כ-50 הוא המבנה של גובהו מ"ר. כ-500 של
כאשר פנטהאוז, קומת ותקרת טיפוסית קומה תקרת תכן אבצע זה גירי.בפרויקט
דירה) בכל (ממ"ד ממ"דים מארבעה הטיפוסית בקומה המורכב הקשחה גרעין
מבנה של ודינאמי סטטי תכן . 1 הפרויקט: מטרת . המעליות ופיר מדרגות ,חדר
אדריכליים עקרונות של ויישום התחשבות תוך שונות, מורכבות רמות בעל מגורים
הנדסית לתוכנית אדריכלית מתוכנית ומעבר אדריכליות תכניות הכרת והנדסיים.
האדריכלית. בתוכנית הקיימות הנדסיות לבעיות מענה מתן תוך קונסטרוקטיבית
ומבני בטון מבני המהנדס, בניית מבנים, תכן עקרונות של ויישום התנסות . 2
לתכן, חלופות בדיקת של התהליך כלל יישום . 3 הנדסי. פרויקט של פלדה
הבעיה פתרון , ההנדסית לבעיה תכנוני פתרון גיבוש ומאמצים, כוחות אנליזת
תוכנית והגשת למבנה הרלוונטיים התקנים בכל עמידה על הקפדה תוך ההנדסית
של הראשון החלק הפרויקט: ביצוע אופן מפורטת. סופית קונסטרוקטיבית
קביעת . 2 הפנטהאוז. ותקרת הטיפוסית לתקרה חלופות בחינת . 1 הפרויקט:
לחלופות מקורב חישוב . 4 למבנה. הצפויים עומסים קביעת . 3 סטטית. סכימה
תכנון . 6 הנדסי. ותפקוד כלכלית כדאיות מבחינת חלופות השוואת . 5 השונות.
חישוב . 7 הזיון. תכנית ושרטוט טיפוסית לתקרה הנבחרת החלופה של מפורט
מלאה אנליזה ביצוע . 1 הפרויקט: של השני החלק פנטהאוז. קומת תקרת ותכנון
אלמנטים בתוכנת שימוש תוך ורוח, אדמה מרעידות הנובעים אופקיים לכוחות
קונסטרוקטיבי וביצוע תכן מסמכי הכנת . 3 המבנה. של הביסוס תכנון . 2 סופיים.
דרישות כל פי על יעשה הפרויקט תכנון מידע: מקורות נבחרים. לאלמנטים
,940 תקנים ביניהם: ובטיחות לקונסטרוקציות הרלוונטיים והמדריכים התקנים

. 466 414, 1225, 109, 413, 412,

הקשחה גרעין אלמנטים קונסטרוקציה, , אנליזה , תכן מפתח: מילות
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קומות 9 בן מגורים מבנה של קונסטרוקטיבי תכן

סולומון אופיר
לוי ישראל אינג' מנחה:

בעיר נבנה אשר קומות 9 בן מגורים מבנה על מדובר הפרויקט מהות תקציר:
פנטהאוז קומת טיפוסיות, קומות 8 כולל ,המבנה 13 מודיעין אריק ברחוב אשקלון
המבנה של ראשוני תכן � הפרויקט: מטרת מחסנים. שכוללת קרקע וקומת
אשר וכוחות עומסים חישוב � קונסטרוקטיבי לתכן אדריכלי מתכנון ומעבר
לכלל יתאימו אשר הנדסיות חלופות והצעת המבנה, על לפעול ועתידים פועלים
לתקן בהתאם הנבחרות לחלופות תכניות הכנת � תפקוד) (אדריכלות, המשתנים
תקרות של מפורט ותכן ראשוני תכן יבוצע הפרויקט של א' בחלק � הישראלי
הצגת יכלול הזה בחלק התכנון קרקע. וקומת פנטהאוז טיפוסיות, המבנה:
הנבחרת החלופה הביצוע. ומשך מורכבות עלות, שיקולי לפי ובחינתם חלופות
נבחרה קורות. ללא מקשית תקרה מס'2- חלופה הינה הטיפוסית הקומה עבור
אדריכליות. ודרישות יחסית הקצר הביצוע משך המחיר, הביצוע, פשטות בגלל
עם מקשית תקרה - מס'2 חלופה הינה הפנטהאוז קומת עבור הנבחרת החלופה
החלופה הטיפוסית. הקומה שנבחרה שיקולים מאותם נבחרה עולות. קורות
מתוחה מקשית תקרה מס'2- חלופה הינה הקרקע קומת תקרת עבור הנבחרת
היו האדריכליים השיקולים זו בחלופה יורדות. קורות על תמוכה אחד בכיוון
הרלוונטיים השיקולים למשל. יורדות קורות עם תכננתי לכן רלוונטיים, פחות

ביצוע. ופשטות , כלכליים בעיקר היו זו חלופה בבחירת
תוכנת בעזרת המבנה עבור מודלית אנליזה תבוצע הפרויקט של ב' בחלק �
אופקיים כוחות לקבלת המבנה של מלא חישוב ויבוצע STRAP, סופיים אלמנטים
חישוב יכלול החישוב הישראלית). התקינה לפי אדמה ורעידות דינמיים(רוח
בסיס על המודלית, בשיטה מלא וחישוב שקילה סטטית אנליזה של ראשוני
המבנה, של הקשחה אלמנט המבנה, של הביסוס מערכת תתוכנן אלו חישובים
: לפרויקט תקינה סקירת ומדרגות. ממד"ים ותכנית טיפוסי עמוד נתכנן בנוסף

. 940 ות"י 466 414,ת"י 413,ת"י 412,ת"י 109,ת"י ת"י

קונסטרוקטיבי תכנון מפתח: מילות



72 מספר פרויקט בנין להנדסת המחלקה

20 נגבה דרך

עמר מור מרדכי
גוזבקיס יוסף מנחה:

ובנייה הריסה - 2 תיקון 38 תמ"א פרויקט הינו נגבה" "דרך פרויקט תקציר:
כל , קומות 8 בעל הבניין גן. ברמת , 20 נגבה דרך ברחוב הממוקם מחדש
דירה בכל דירות, 2 ישנן קומה בכל הכניסה. קומת מלבד זהות טיפוסיות הקומות
משמשת הכניסה קומת העורף. פיקוד הנחיות לפי יבוצע ותכנונו אחד ממ"ד קיים
מתקן ידי על המופעל למבנה מתחת קרקעי תת חניון קיים המסחר. כקומת
לתכנון. לא מטר- 20 בערך זה מתקן עבור הדיפון קירות עומק . אוטומטי חצי
במבנה . 5 . 1:1 הוא מטר 120 – מ קטנה דירה עבור גן רמת בעיריית חנייה יחס
זה מבנה לבניית המשמש הבטון סוג אחד. מדרגות וגרם אחת מעלית קיימת
תוך התואר, במהלך שנלמדו התכן עקרונות יישום הפרויקט: מטרת . ב-30 הוא
מיקום המבנה, של הפיזיות התכונות ובכל המבנה של בגיאומטריה התחשבות
המבנה על הפועלים האנכיים בכוחות נתחשב בנוסף הקרקע. ותנאי המבנה
הפרויקט של מוקדדם בתכנון עסקנו א' בחלק אדמה. ברעידות המבנה ועמידות
בתכנון ופנימים. היקפים עמודים עם מקשית תקרה היא הנבחרת שהחלופה הבנו
(מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה
נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות
של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף
תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות
בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית
שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה).
להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן
החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של
ביצוע למבנה, ביסו לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו
חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות,
ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות
באלמנטים אדמה,אנליזה לרעידות מבנה תכן מגורים, מבנה תכן מפתח: מילות

מודלית אנליזה , דינאמי ,תכן סטטי תכן בטון, מבנה , סופיים
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קומות הכולל קומות בן-10 מגורים למבנה תכן
קרקעית תת +חניה פנהטהאוז

פפיאשוילי יצחק
פרייב בוריס ד"ר מנחה:

תקציר:
חלק והינו אשדוד בעיר מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט
קומות 8 הכוללות קומות 10 בן להיות מתוכנן המבנה "המע"ר". מגורים מפרויקט
בעיקר המשמשות מרתף וקומות פנטאוז קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות

טכניים. ועזרים מכונות חדרי מחסנים, לחניה,
סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות
כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים.
התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו

הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית
ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות

ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות
מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע
בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י גג)

היו: הטיפוסית
בכיוון מתוחה מקשית תקרה * צלעות תקרת * קורות, ללא מקשית תקרה *
הכללית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה היתה שנבחרה והחלופה אחד

העבודה. ותשומות חומרים עלות מהחינת ביותר
ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון
לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות,
יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים
תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של
בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית

והשוואה).
לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה
הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה

האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים
לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות
ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסו

ממדים.
414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי
. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן

מגורים מבנה תכן מפתח: מילות
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באשקלון ברנע בשכונת קומות 16 בן מגורים מבנה

רביבו יוסף
לוי ישראל ד״ר -- מדר עתניאל ד״ר מנחים:

ברנע בשכונת מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט תקציר:
טיפוסיות קומות 12 הכוללות קומות 16 בן להיות מתוכנן המבנה אשקלון. בעיר
המשמשות מרתף וקומת קרקע קומת פנטהאוס קומות 2 למגורים, המשמשות
תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים. ועזרים מכונות חדרי מחסנים, לחניה, בעיקר
פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי
עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים
מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות
האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט.
יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל
ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון
הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת
קורות ללא מקשית תקרה פנימיים, עמודים עם קורות ללא מקשית תקרה היו:
עמודים עם קורות ללא מקשית תקרה היתה שנבחרה והחלופה . ערוגות ותקרת
העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכללית התקרה וזו מאחר פנימיים
מאופינת זו תקרה הקרקע. קומת רצפת המרף של לתקרה ניתן מיוחד דגש
רכבי עומסי שיפועים, בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה עומס מיוחדים: בעומסים
דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון וכבית. חניה
מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים
בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים
אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה
בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית
ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי
בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי
תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של להטרחות
ביסו לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו החישובים
ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה,
ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות

תכן חלופות, ניתוח אדמה, לרעידות מבנה תכן מגורים, מבנה תכן מפתח: מילות
מודלית. אנליזה סטטי,



מספר פרויקט
1001049 בנין להנדסת המחלקה

+ קומות 15 בעל מגורים מבנה של ודינמי סטטי תכן
מרתף קומת

שטרית בן בר
מדר עותניאל אינג' מנחה:

תקציר:
לוד. בעיר דקר ברחוב מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט
המשמשות טיפוסיות קומות 13 הכוללות קומות 15 בן להיות מתוכנן המבנה
למחסנים, בעיקר המשמשות מרתף קומת קרקע, קומת פנטהאוז, קומת למגורים,

טכניים. ועזרים מכונות חדרי
מורכבות רמות בעל מגורים מבנה של ודינאמי סטטי תכן הפרויקט: מטרת
תכניות הכרת והנדסיים. אדריכליים עקרונות של ויישום התחשבות תוך שונות,
תוך קונסטרוקטיבית הנדסית לתוכנית אדריכלית מתוכנית ומעבר אדריכליות
של ויישום התנסות האדריכלית. בתוכנית הקיימות הנדסיות לבעיות מענה מתן
הנדסי. פרויקט של פלדה ומבני בטון מבני המהנדס, בניית מבנים, תכן עקרונות
גיבוש ומאמצים, כוחות אנליזת לתכן, חלופות בדיקת של התהליך כלל יישום
עמידה על הקפדה תוך ההנדסית הבעיה פתרון , ההנדסית לבעיה תכנוני פתרון
מפורטת. סופית קונסטרוקטיבית תכנית והגשת למבנה הרלוונטיים התקנים בכל
ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות
יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות
ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון
הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת
שנבחרה החלופה לוח"דים. ותקרת צלעות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה היו:
עלות מבחינת ביותר הכלכלית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה היא
המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון העבודה. ותשומות חומרים
הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים
אלמנטים בתוכנת מודל נבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע
ההקשחה. אלמנטיי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים
(אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב
אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית
תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות
עקב וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס
הכוללים קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות
עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות

ממדים. ותוכנית טיפוסי
414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי
. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן



מגורים, מבנה עומסים, סטטיות, סכמות מפורט, תכנון ראשוני, תכן מפתח: מילות
קונסטרוקציה. סופיים, ,אלמנטים אדמה, רעידות



מספר פרויקט
10010491 בנין להנדסת המחלקה

יהודה ברחוב ומרתף קומות 8 בן מגורים מבנה תכן
בטבריה הנשיא

והב סאלח אבו
חילו אבו כמאל מר מנחה:

יהודה ברחוב מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט תקציר:
קומות 7 הכוללות קומות 8 בן להיות מתוכנן המבנה טבריה. בעיר הנשיא
לחניה, בעיקר המשמשת מרתף ו-קומת קרקע קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות
של ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות . טכניים ועזרים מכונות חדרי מחסנים,
הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה
הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים,
הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות,
דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות
תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט.
בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם
היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות
קורות. על נשענת מקשית תקרה ערוגות, תקרת קורות, ללא מקשית תקרה
התקרה וזו מאחר קורות על נשענת מקשית תקרה היתה שנבחרה והחלופה
תפגע לא והחלופה ומאחר העבודה ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכללית
של (תקרה הפנטהאוז של לרצפה ניתן מיוחד דגש הקומה. של האדרכלי בתכנון
קבוע עומס מיוחדים: בעומסים מאופינת זו תקרה אחרונה). טיפוסית קומה
לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון שיפועים. בטון עומסי למרפסות, נוסף
לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה
בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת
אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים
סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה.
לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה
בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים
וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן
קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב
הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תוכניות הכוללים
ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד
על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל

אדמה,ניתוח לרעידות בתכן בהתחשב בטון), (מבנה מגורים מבנה תכן מפתח: מילות
מולית. ואנליזה שקילה סטטית ודינמי,אנליזה סטטי ,תכן חלופות



מספר פרויקט
10010492 בנין להנדסת המחלקה

אביב בתל קומות 12 בן מגורים מבנה תכן

אבטה גיל
גרבל משה ד"ר מנחה:

הכהן מטמון ברחוב מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט תקציר:
טיפוסיות קומות 10 הכוללות קומות 12 בן להיות מתוכנן המבנה אביב. בתל
תכנונו הפרויקט: מטרות קרקע. וקומת פנטהאוז קומת למגורים, המשמשות
פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי
עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימאליים, הנדסיים
מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות
האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט.
ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל
ע"י וגג) פנטהאוז טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע
הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת
שנבחרה והחלופה צלעות ותקרת ערוגות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה היו:
עלות מבחינת ביותר הכלכלית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה הייתה
לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון העבודה. תשומות ומבחינת חומרים
לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה
בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת
אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים
סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה.
לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה
בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים
וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן
קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב
הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות הכוללות
ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד
על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל

מבנה חלופות, ניתוח אדמה, לרעדות מבנה תכן מגורים, מבנה תכן מפתח: מילות
מודלית. אנליזה , בטון



מספר פרויקט
10010494 בנין להנדסת המחלקה

14 בן מגורים מבנה עבור מלא ודינאמי סטטי תכן
קומות

אדרי מאיר
ליבוביץ אורית גברת -- קרייף אורן מר מנחים:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
הכוללות קומות 14 בן להיות מתוכנן המבנה אשדוד. בעיר . 87 מצדה הר ברחוב
המשמשות מרתף וקומת קרקע קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות 13
תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים. ועזרים מכונות חדרי מחסנים, לחניה, בעיקר
פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי
עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים
מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות
האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט.
ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל
גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע
בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י
ותקרת קורות על מקשית תקרה קורות, ללא מקשית תקרה היו: הטיפוסית
התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה הייתה שנבחרה החלופה צלעות,
לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכללית
עומס מיוחדים: בעומסים מאופיינת זו תקרה הקרקע. קומת רצפת המרתף, של
בתכנון וכבאית. חניה רכבי עומסי שיפועים, בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה
(מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה
נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות
של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף
תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות
בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית
שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה).
של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן
החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות
ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו
חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות,
ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות

מגורים מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
10010495 בנין להנדסת המחלקה

גן ברמת קומות 12 מגורים מבנה

אושינסקי אלמוג
גרבל משה ד"ר מנחה:

תקציר:
ברמת רייך חביבה ברחוב מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט
המשמשות טיפוסיות קומות 10 הכוללות קומות 12 בן להיות מתוכנן המבנה גן.
מרתף וקומת למגורים המשמש פנטהאוז אחת, דירה ובה קרקע קומת למגורים,
תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים. ועזרים מכונות חדרי למחסנים, המשמשת
פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי
עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים
מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות
האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט.
ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל
גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע
בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י
מקשית תקרה כיוונים, בשני מתוחה קורות על מקשית תקרה היו: הטיפוסית
הייתה שנבחרה והחלופה צלעות. תקרת עמודים, על מתוחה קורות ללא מצולבת
הכללית התקרה וזו מאחר עמודים על מתוחה קורות ללא מצולבת מקשית תקרה
של לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר
אדמה עומס מיוחדים: בעומסים מאופינת זו תקרה הקרקע. קומת רצפת המתרף
המבנה בתכנון וכבית. חניה רכבי עומסי שיפועים, בטון עומסי ופיתוח, גינון
קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה
ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני
התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה
ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה
והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת
לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה
הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה
על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים
התקרות, ביצוע למבנה, ביסו לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות ידי
הפרויקט חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע
אדמה רעידות ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו

940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413

מבנה חלופות, ניתוח אדמה, לרעדות מבנה תכן מגורים, מבנה תכן מפתח: מילות
מודלית. אנליזה דינמי, תכן סטטי, תכן בטון,



מספר פרויקט
10010496 בנין להנדסת המחלקה

פתח יהודה בן ברחוב קומות 8 בן מגורים מבנה תכן
תקווה

עבדאללה אחמד ליית
חילו אבו כמאל מנחה:

יהודה בן ברחוב מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט תקציר:
טיפוסיות קומות 6 הכוללות קומות 8 בן להיות מתוכנן המבנה . רעננה בעיר
. לחניה בעיקר המשמשת קרקע קומת למגורים, המשמשות פנטהאוז וקומת
סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות
כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים.
התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו
סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית
של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה
(תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל
הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י גג) , קרקע טיפוסית,רצפת
מקשית תקרה קורות, ללא מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות
תקרה היתה שנבחרה והחלופה ..... צלעות תקרת , קורות עם כיוונים משני מתוחה
חומרים עלות מהחינת ביותר הכללית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית
מאופינת זו רצפה קרקע. של לרצפה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות
בתכנון וכבית. חניה רכבי עומסי שיפועים, בטון עומסי מיוחדים: בעומסים
(מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה
נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות
של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף
תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות
בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית
שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה).
להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן
החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של
ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו
חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות,
ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט

940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות

באלמנטים אנליזה , אדמה לרעידות מבנה תכן , מגורים מבנה תכן מפתח: מילות
מודלית אנליזה , דינמי תכן , סטטי תכן , בטון מבנה , חלופות ניתוח , סופיים



מספר פרויקט
10010497 בנין להנדסת המחלקה

גמר פרויקט

אליה ליפז
קרייף אורן מר מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
קומות 9 הכוללות קומות 10 בן להיות מתוכנן המבנה חולון. בעיר 370 ח' בשכונת
פנטהאוזים. וקומת מחסנים שכולל קרקעי תת חניון למגורים, המשמשות טיפוסיות
סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות
כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימאליים, הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים.
התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו
מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית
כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון של
טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות
החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י גג) מרתף, קומת
עם ערוגות תקרת קורות, על מצולבת מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו
מקשית תקרה הייתה שנבחרה החלופה קורות. ללא מקשית תקרה סמויות קורות
ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכללית התקרה וזו מאחר קורות ללא
מאופיינת זו תקרה קרקעי. תת חניון של לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה.
רכבי עומסי שיפועים, בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה עומס מיוחדים: בעומסים
דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון וכבאית. חניה
מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים
בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים
אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנט ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה
בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית
ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק והשוואה).המבנה בקרה לצורכי
בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי
תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות של להטרחות
ביסוס לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו החישובים
ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה,
ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות

מגורים מבנה מפתח: מילות



מספר פרויקט
10010499 בנין להנדסת המחלקה

הנשיא יהודה ברחוב ומרתף קומות 7 בן מגורים מבנה
טבריה

חאלד אחמד אלסייד
חילו אבו כמאל מר מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
הכוללות קומות 8 בן להיות מתוכנן המבנה טבריה. בעיר הנשיא יהודה ברחוב
המשמשות מרתף ו-קומת קרקע קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות 7
ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים. ועזרים מכונות חדרי למחסנים, בעיקר
הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של
הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים,
הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות,
דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות
תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט.
בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם
היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות
והחלופה . קורות על נשענת מצולבת מקשית תקרה ערוגות, תקרת צלעות, תקרת
המהירה התקרה וזו מאחר קורות על נשענת מצולבת מקשית תקרה היתה שנבחרה
לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון לביצוע. ביותר והנוחה
תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים
לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט
כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה
שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה
אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע
למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח),
האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של להטרחות בהתאם
לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות
ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסו
רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי ממדים.
ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן 414

. 940 ת"י

באלמנטים אנליזה אדמה, לרעידות מבנה תכן מגורים, מבנה תכן מפתח: מילות
מודלית. אנליזה דינמי, תכן סטטי, תכן בטון, מבנה חלופות, ניתוח סופיים,



מספר פרויקט
100104910 בנין להנדסת המחלקה

מרתף וקומת קומות 12 בעל מגורים בניין

אלפיורוב קונסטנטין
גרבל משה ד"ר מנחה:

אורט ברחוב קיים מגורים מבנה של קונסטרוקטיבי בתכן עוסק הפרויקט תקציר:
קומות 10 הכוללות קומות 12 בעל המבנה . 177 חלקה 1942 גוש אשקלון בעיר
המשמשות מרתף וקומת פנטהוז קומת קרקע, קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות
ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים. ועזרים מכונות חדרי למחסנים, בעיקר
הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של
הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים,
הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות,
דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות
תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט.
בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם
תקרה הייתה שנבחרה והחלופה החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות
קורות ללא מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו X בכיוון ופעם .Y
ביותר הכללית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית בכיוון פעם צלעות ותקרת
הטיפוסית לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת
המבנה בתכנון המבנה. רוב את מהוות אלו תקרות כאשר הפנטהוז. ולתקרת
קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה
ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני
התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה
ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה
והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת
לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה
הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה
על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרביטציונים
התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות הכוללים קונסטרוקציה תכניות ידי
הפרויקט חישובי ממ"דים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע
אדמה רעידות ותקן 414 רוח תקן , 412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו

940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו . כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413

מגורים מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104912 בנין להנדסת המחלקה

קומות 10 בן מגורים מבנה של קונסטרוקציה תכנון

אסייג מאור
פרייב בוריס מנחה:

ז'בוטינסקי ברחוב מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט תקציר:
טיפוסיות קומות 8 הכוללות קומות 10 בן להיות מתוכנן המבנה רחובות. בעיר
למחסנים, בעיקר המשמשות מרתף וקומות קרקע קומת למגורים, המשמשות
המבנה של ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים. ועזרים מכונות חדרי
אופטימליים, הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך
האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים,
שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות
הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות:
לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב
כלל לפי חלופות בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה
מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים
מקשית תקרה היתה שנבחרה והחלופה צלעות תקרת ערוגות, תקרת קורות, ללא
ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכלכלית התקרה וזו מאחר קורות ללא
זו תקרה הקרקע. קומת רצפת המרתף של לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה.
שיפועים, בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה עומס מיוחדים: בעומסים מאופיינת
לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון חניה. רכבי עומסי
תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים
לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט
כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה
שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה
אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע
למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח),
האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות של להטרחות בהתאם
לביצוע תכניות הכוללים קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות
ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס
רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי ממדים.
ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן 414

. 940 ת"י

תקציר מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104914 בנין להנדסת המחלקה

קומות 10 בן בניין מגורים- מבנה של ודינמי סטטי תכן

ביטון מור
סופר גיל מר מנחה:

נדרשתי בניין להנדסת ראשון תואר לימודי במסגרת הפרויקט: מהות תקציר:
מגורים מגדל הינו בחרתי אותו המבנה פשוט, לא למבנה גמר פרויקט להכין
אשקלון. בעיר ציון שיבת רחוב ולאורך גוריון בן לשדרות דרומית נבנה אשר
וקומת קרע קומת פלוס למגורים המשמשות טיפוסיות קומות 9 כולל המבנה
פרויקט במסגרת טכניים. ועזרים מכונות חדרי למחסנים, בעיקר המשמשות מרתף
הנ"ל הפרויקט לתכנון הרלוונטיים ת"י של הדרישות עפ"י למבנה תכן אבצע הגמר
הטיפוסית לתקרה 3 המרתף, לתקרת 3 חלופות- כ-9 של ידני חישוב בתוכו יכלול
ללא מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות המבנה. לגג ו-3
מקשית תקרה הייתה שנבחרה והחלופה צלעות תקרת ערוגות, תקרת קורות,
ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכלכלית התקרה וזו מאחר קורות ללא
לתוכנית ומתן ברזל חישוב יכלול אשר מפורט חישוב להציג אדרש כאשר העבודה.
לתכנון אנליזות אציג בנוסף, התקרות מסוגי אחת בכל נבחרת לחלופה עבודה
אשר מפורט תכן אציג ובסופו המבנה על פועלים אשר רוח ועומסי אדמה רעידות
קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות נבחרים. לאלמנטים יבוצע
הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות הכוללים
לשדרות דרומית מבנה בתכנון עוסק הנ"ל הפרויקט ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד
מרתף קומת קומות- 10 המבנה: אשקלון. בעיר ציון שיבת רחוב ולאורך גוריון בן
דירת 1 במבנה: דירות מספר פנטהאוז. וקומת טיפוסיות קומות 8 קרקע ,קומת
פנטהאוז- בקומת דירות 2 הטיפוסית, בקומות דירות 4 קרקע, בקומת לובי + גן
(קומה מדרגות- חדר מעלית, פיר ממ"דים, 4 הקשחה: דירות.גרעיני 35 סה"כ
בו המבנה, של מוקדם תכנון ביצעתי הפרויקט, של הראשון בחלקו טיפוסית).
וביסוס הפנטהאוז גג טיפוסית, תקרה המרתף, תקרת עבור שונות חלופות בחנתי
הביצוע, משך כלכלית, כדאיות של השוואה ידי על נבחנות החלופות המבנה.
המבנה יעבור הפרויקט של השני בחלקו וכו'. אדם, כוח תשומות פונקציונליות,
לאלמנטים מפורט תכן יבוצע מכן לאחר רוח. ועומסי אדמה לרעידות אנליזות
בעזרת מודלית אנליזה גם תבוצע זה בפרק ביצוע. תכוניות הכנת לצורך נבחרים
מרעידת הנובעים כוחות בפני המבנה לעמידות , STRAP סופיים אלמנטים תוכנת
466/1 ת"י ,414 ת"י ,413 ת"י ,412 ת"י ,109 ת"י לפרויקט: תקינה סקירת אדמה.

. 1045 ת"י ,940 ת"י , 466/2 ,

מגורים מבנה תכן , אדמה רעידות תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104915 בנין להנדסת המחלקה

לציון בראשון מסחרי מבנה

בכר ליאון חיים
לייבוביץ' אורית גברת מנחה:

קרקעית תת קומה בעל , משרדים הכולל מסחרי מרכז הינו הנבחר המבנה תקציר:
אנסה בפרויקט . גג וקומת זהות משרדים קומות שתי גבוהה כניסה קומת לחניה,
מפתחים למבנה . השונים בסמסטרים הנלמד הידע בעזרת הנדסיות בעיות לפתור
הקשחה איזורי שלושה למבנה , מסוימים באיזורים מוחזקים לא עמודים וכן גדולים
,אקבע אדמה לרעידות המבנה עמידות את אבחן הפרויקט במסגרת עיקריים.
, אדריכליים באילוצים התחשבות כדי תוך פיהם על אלמנטים של ועובי עומסים

הביצוע ושיטות החומרים עלות ייבדקו כן כמו

ציבור מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104916 בנין להנדסת המחלקה

קומות 16 בן מגורים מבנה של קונסטרוקטיבי תכנון

חיים בן יוסף
ברקוביץ בנו אינג' מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
קומות 16 בן להיות מתוכנן המבנה אשקלון. בעיר 405 מגרש ברנע בשכונת
קרקע קומת פנטהאוז, קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות 13 הכוללות
טכניים. ועזרים מכונות חדרי למחסנים, בעיקר המשמשות תפעולית גג וקומת
סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות
כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים.
התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו
סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית
של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה
(תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל
הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית,
ערוגות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות
וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה הייתה שנבחרה והחלופה צלעות ותקרת
המבנה בתכנון העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכללית התקרה
קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה
ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני
התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה
ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה
והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת
לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה
הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה
ידי על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרביטציוניים
התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות
הפרויקט חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע
אדמה רעידות ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413

אנליזה אדמה, לרעדות מבנה תכן קומת, 16 בן מגורים מבנה תכן מפתח: מילות
אנליזה דינמי, תכן סטטי, תכן בטון, מבנה חלופות, ניתוח סופיים, באלמנטים

מודלית.



מספר פרויקט
100104917 בנין להנדסת המחלקה

,65 הרכסים, ברח' ומרתף. קומות 9 בין מבנה תכן
גן. רמת

נעים בן אלון
קרייף אורן אינג' מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
7 הכוללות קומות 9 בן להיות מתוכנן המבנה גן. ברמת 65 הרכסים ברחוב
מרתף וקומת קרקע קומת למגורים, המשמשות פנטהאוז וקומת טיפוסיות קומות
של ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים. ועזרים לחניה בעיקר המשמשת
הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה
הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים,
הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות,
דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות
תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט.
בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם
היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות
החלופה קורות. על מקשית ותקרה ערוגות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה
ביותר הכדאית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה הינה שנבחרה
לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות הביצוע קלות החומרים, עלות מבחינת
עומס מיוחדים: בעומסים מאופיינת זו תקרה הקרקע. קומת רצפת המרתף של
המבנה בתכנון חניה. רכבי ועומסי שיפועים בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה
קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה
ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני
התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה
ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה
והשוואה). בקרה לצורכי בוצעה שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת
לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה
הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה
על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרביטציוניים
התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע ותכניות הכוללים קונסטרוקציה תכניות ידי
הפרויקט חישובי ממ"דים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע
אדמה רעידות ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413

מבנה חלופות, ניתוח אדמה, לרעידות מבנה תכן מגורים, מבנה תכן מפתח: מילות
סופיים. באלמנטים אנליזה מודאלית, אנליזה דינאמי, תכן מסטטי, תכן בטון,



מספר פרויקט
100104919 בנין להנדסת המחלקה

קומות 12 בן מגורים מבנה של קונסטרוקטיבי תכן
בחולון

בר דור
לוי ישראל מנחה:

להיבנות עתיד אשר קומות 12 בן מגורים מבנה על מדובר הפרויקט מהות תקציר:
קומת טיפוסיות, קומות 9 כולל ,המבנה 10 אינשטיין אריק ברחוב חולון בעיר
ומחסנים. לחניה בעיקר המשמשת וחניון קרקע קומת , פנטהאוז ומיני פנטהאוז

הפרויקט: מטרת

קונסטרוקטיבי לתכן אדריכלי מתכנון ומעבר המבנה של ראשוני תכן •
חלופות והצעת המבנה, על לפעול ועתידים פועלים אשר וכוחות עומסים חישוב •

תפקוד) (אדריכלות, המשתנים לכלל יתאימו אשר הנדסיות

הישראלי לתקן בהתאם הנבחרות לחלופות תכניות הכנת •
המבנה: תקרות של מפורט ותכן ראשוני תכן יבוצע הפרויקט של א' בחלק •
ובחינתם חלופות הצגת יכלול הזה בחלק וחניון.התכנון פנטהאוז טיפוסיות,

הביצוע. ומשך מורכבות עלות, שיקולי לפי

מקשית תקרה מס'2- חלופה הינה הטיפוסית הקומה עבור הנבחרת החלופה
יחסית הקצר הביצוע משך המחיר, הביצוע, פשטות בגלל נבחרה קורות. ללא
מס'3 חלופה הינה הפנטהאוז קומת עבור הנבחרת החלופה אדריכליות. ודרישות
הטיפוסית. הקומה שנבחרה שיקולים מאותם נבחרה קורות. ללא מקשית תקרה -
מקשית תקרה מס'3- חלופה הינה החניון קומת תקרת עבור הנבחרת החלופה
בהם התחשבנו לא אשר בעומסים מאופיינת זו תקרה קורות. על תמוכה מצולבת
זו בחלופה וכד'. גינון אדמה עומסי כבאית, עומסי למשל הטיפוסית, בקומה
למשל. יורדות קורות עם תכננתי לכן רלוונטיים, פחות היו האדריכליים השיקולים

ביצוע. ופשטות , כלכליים בעיקר היו זו חלופה בבחירת הרלוונטיים השיקולים
תוכנת בעזרת המבנה עבור מודלית אנליזה תבוצע הפרויקט של ב' בחלק �
אופקיים כוחות לקבלת המבנה של מלא חישוב ויבוצע STRAP, סופיים אלמנטים
חישוב יכלול החישוב הישראלית). התקינה לפי אדמה ורעידות דינמיים(רוח
בסיס על המודלית, בשיטה מלא וחישוב שקילה סטטית אנליזה של ראשוני
המבנה, של הקשחה אלמנט המבנה, של הביסוס מערכת תתוכנן אלו חישובים
: לפרויקט תקינה סקירת ומדרגות. ממד"ים ותכנית טיפוסי עמוד נתכנן בנוסף

. 940 ות"י 466 414,ת"י 413,ת"י 412,ת"י 109,ת"י ת"י

מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104920 בנין להנדסת המחלקה

יחזקאל ברחוב קומות 11 בן מגורים מבנה תכן
אביב בתל שטרייכמן

ברדה רועי
לייבוביץ' אורית ד"ר מנחה:

אביב. בתל שטרייכמן יחזקאל ברחוב מגורים מבנה הפרויקט: מהות תקציר:
קומת פנטהאוז קומות 2 טיפוסיות, קומות 6 הכוללות קומות 11 בן המבנה
מטרות . טכניים ועזרים מכונות חדרי מחסנים, לחניה, מרתף: קומות ו-2 קרקע
ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי התכנון הפרויקט:
בקנה שיתיישבו ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים פתרונות מתן
הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד
התכנון של מלאה סקירה תבוצע ואנליזות: שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות
הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי
קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות.
החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י פנטהאוז) מרתף,
ותקרה ערוגות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו
עלות מבחינת ביותר הכלכלית התקרה וזו מאחר נבחרה גם שזו קורות על
המאופיינת הקרקע, קומת רצפת על היה נוסף דגש העבודה. ותשומות חומרים
המבנה בתכנון שיפועים. ובטון ופיתוח גינון אדמה עומס מיוחדים: בעומסים
קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה
ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני
התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה
ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה
והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת
לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה
הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה
קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות והאופקיים. הגרביטציונים
הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות הכוללות
ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד
על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל

מגורים מבנה תכן אדמה, רעידות תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104923 בנין להנדסת המחלקה

אביב בתל קומות 8 בן מגורים מבנה תכן

גלבשטיין סימונה
חילו אבו כאמל מר מנחה:

אביב. תל בעיר מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט תקציר:
פנטהאוז וקומת טיפוסיות קומות 6 הכוללות קומות 8 בן להיות מתוכנן המבנה
לחניה, בעיקר המשמשות מרתף קומות ו-2 קרקע קומת למגורים, המשמשות
התחשבות תוך המבנה של ההנדסי תכנונו . טכניים ועזרים מכונות חדרי מחסנים,
בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים
יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים
סקירה תבוצע תחילה הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט,
ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה
שהם העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של
הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י וגג מרתף קומת טיפוסית, תקרה
קורות, ללא מצולבת מקשית תקרה היו: הטיפוסית הקומה עבור שנבחנו החלופות
נשענת אחד בכיוון מתוכה מקשית ותקרה סמויות קורות על נשענת צלעות תקרת
מאחר קורות, ללא מצולבת מקשית תקרה היא שנבחרה והחלופה קורות. על
החלופות העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכללית התקרה וזו
תקרת קורות, ללא מצולבת מקשית תקרה היו: הפנטהאוז תקרת עבור שנבחנו
תקרה היא שנבחרה החלופה ערוגות. ותקרת סמויות קורות על נשענת צלעות
עלות מבחינת ביותר הכללית התקרה וזו מאחר קורות, ללא מצולבת מקשית
נבחנו הקרקע קומת תקרת עבור שנבחנו החלופות העבודה. ותשומות חומרים
אחד בכיוון מתוכה מקשית תקרה קורות, ללא מצולבת מקשית תקרה החלופות:
שנבחרה החלופה סמויות. קורות על נשענת צלעות ותקרת קורות על נשענת
עלות מבחינת ביותר הכללית התקרה וזו מאחר קורות, ללא מקשית תקרה היא
המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון העבודה. ותשומות חומרים
לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה ואופקיים. דינמיים לעומסים
יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים
תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של
בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית
שירות עומסי ורוח, אדמה רעידות אופקיים: לעומסים נבדק המבנה והשוואה).
להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן
החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של
ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו
חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות,
ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות



וחלופות סטטי תכן אדמה, לרעידות מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104924 בנין להנדסת המחלקה

9 מגורים מבנה של ודינאמי סטטי תכן שאול פנינת
קרקע. וקמות מגורים קומות

מתתיהו גרבי
אגרנטי גלית ד"ר מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
קומות 9 בן להיות מתוכנן .המבנה 408 מגרש הגת מעלה ברחוב אשקלון בצפון
סה"כ ו-1קומות קרקע קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות 8 הכוללות
ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים, ועזרים מכונות ,חדרי דיור יחדיות 36
הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של
הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים,
הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות,
דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות
תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט.
בחינת ע"י גג( מרתף, קומת טיפוסית, )תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם
היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות
היתה שנבחרה והחלופה צלעות ותקרת ערוגות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה
חומרים עלות מהחינת ביותר הכללית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה
תקרה הקרקע. קומת רצפת המרף של לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות
שיפועים, בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה עומס מיוחדים: בעומסים מאופינת זו
לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון חניה. רכבי עומסי
תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה(. וגרעיני קירות )מסגרות, ואופקיים דינמיים
לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט
כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה
שקילה סטטית )אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה
אדמה )רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה(. בקרה לצורכי בוצע
למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח(,
האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של להטרחות בהתאם
לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות
ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסו
רוח ,תקן 412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי ממדים.
ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן 414

. 940 ת"י

בטון מבנה אדמה, לרעידות מבנה תכן מגורים, מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104925 בנין להנדסת המחלקה

קומות 9 בן מגורים מבנה של קונסטרוקטיבי תכנון

גרפי גל
פרייב בוריס ד"ר מנחה:

מרתף הכולל קומות 9 בן מבנה של קונסטרוקטיבי תכן � הפרויקט: מהות תקציר:
� בעפולה. הממוקם בניינים שלושה בן מפרויקט חלק הוא זה בניין ופנטהאוז.
המבנה של ההנדסי תכנונו � הפרויקט: מטרת מ"ר. כ-550 הינו ממוצע קומה שטח
אופטימליים, הנדסיים פתרונות מתן � ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך
האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים,
יישום � הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות
שיטות קונסטרוקטיבי. לתכן אדריכלי מתכנון מעבר תוך מבנים תכן עקרונות

והפתרון: האנליזה ושלבי
דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה � ראשון: חלק
9 אציג � ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט.
צלעות, הבאות: התקרות יבחנו קומה בכל המבנה, של השונות לקומות חלופות
לוחות – נוספת חלופה תיבחן הפנטהאוז בתקרת קורות, ללא מקשית ערוגות,
מורכבות כלכליים, שיקולים על-פי החלופות את בחנתי מכן, לאחר דרוכים.
את בחרתי דבר של בסופו האדריכלית. לתכנית והתאמה ביצוע, משך ביצוע,
טיפוסית קומה o הן: שנבחרו התקרות שתי � קומה. לכל האידיאלית החלופה
שאר לוח"דים, תקרת ברובה – פנטהאוז קומת o קורות. ללא מקשית תקרה –
המבנה קומות שתי עבור מפורט תכן יבוצע � קורות. ללא מקשית - התקרה
אלמנטים בתוכנת מודלים יכלול זה תכן פנטהאוז. וקומת טיפוסית קומה –
נפיק בסופו אשר מפורט תכן יערך מעמיק. ניתוח עבורן לבצע כדי סופיים
הכולל חישוב בוצע � שני: חלק הקומות. שתי עבור לביצוע מפורטות תכניות
שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה
אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע
למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח),
האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של להטרחות בהתאם
לביצוע תוכניות הכוללות קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות �
ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס
תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי � ממדים.
ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן 414 רוח

. 940 ת"י

מודלית אנליזה אדמה, לרעידות מבנים תכן מגורים, מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104928 בנין להנדסת המחלקה

בעיר אגמים בשכונת קומות 8 בן מגורים מבנה תכן
אשקלון

דהן עידן
אגרנטי גלית ד"ר מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
הכוללות קומות 8 בן להיות מתוכנן המבנה אשקלון. בעיר "אגמים" בשכונת
מטרות קרקע. וקומת פנטהאוז קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות 7
ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי תכנונו הפרויקט:
שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימאליים, הנדסיים פתרונות מתן
הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה
של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות
כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון
טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות
שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י וגג) פנטהאוז
על ותקרה ערוגות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה
התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה הייתה שנבחרה והחלופה קורות
המבנה בתכנון העבודה. תשומות ומבחינת חומרים עלות מבחינת ביותר הכלכלית
קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה
ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני
התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה
ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה
והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת
לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה
הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה
על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרביטציוניים
התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות הכוללות קונסטרוקציה תכניות ידי
הפרויקט חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע
אדמה רעידות ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413

אדמה לרעדות מבנה תכן מגורים, מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104929 בנין להנדסת המחלקה

לציון ראשון 33 העברי הגדוד

דוד אורן
סופר גיל מר מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
הכוללות קומות 8 בן להיות מתוכנן .המבנה לציון בראשון 33 העברי בגדוד
מטרות קרקע. וקומת פנטהאוז קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות 7
ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי תכנונו הפרויקט:
שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימאליים, הנדסיים פתרונות מתן
הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה
של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות
כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון
טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות
שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י וגג) פנטהאוז
ותקרת עמוד הוספת עם מקשית תקרה , מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה
הכלכלית התקרה וזו מאחר מקשית תקרה הייתה שנבחרה החלופה צלעות.
נתנה המבנה בתכנון העבודה. תשומות ומבחינת חומרים עלות מבחינת ביותר
וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת
ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה).
המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל
בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן
המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים
התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק
הגרביטציוניים הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית.
תכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות
ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות הכוללות קונסטרוקציה
התבססו הפרויקט חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט
ועל 413 אדמה רעידות ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני

מגורים מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104930 בנין להנדסת המחלקה

קומות 12 בן למבנה קונסטרוקטיבי תכנון

הולצמן יהונתן
פרייב בוריס ד"ר מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
10 הכוללות קומות 12 בן להיות מתוכנן המבנה אביב. תל בעיר הנביא יונה ברחוב
בעיקר המשמשות מרתף וקומת קרקע קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות
ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים. ועזרים מכונות חדרי מחסנים, לחניה,
הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של
הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים,
הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות,
דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות
תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט.
בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם
היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות
היתה שנבחרה צלעות,החלופה ותקרת ערוגות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה
חומרים עלות מהחינת ביותר הכללית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה
הקרקע. קומת רצפת המרף של לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות
בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה עומס מיוחדים: בעומסים מאופינת זו תקרה
לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון וכבית. חניה רכבי עומסי שיפועים,
לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה
בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת
אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים
סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה.
לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה
בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים
וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן
קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב
הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסו לביצוע תוכניות הכוללים
ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד
על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל

בטון מבנה אדמה, לרעידות מבנה תכן מגורים, מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104931 בנין להנדסת המחלקה

קומות 14 בן מגורים מבנה של ודינמי סטטי תכן
מרתף. וקומת

הופפלד תומר
לייבוביץ' אורית ד"ר מנחה:

המיועדת אחת מרתף וקומת קומות 14 בן מגורים מבנה הינו הפרויקט תקציר:
ים נווה בשכונת באייר ה' ברחוב נמצא המגרש הבניין. לדיירי קרקעי תת כחניון
כביש ומדרום שכנים בניינים ישנם לבניין וממזרח ממערב מצפון לציון. ראשון
הינו טיפוסית קומה של שטחה הקרקע. מפני מ' 62 . 48 הינו המבנה גובה ראשי.
1525 הינו המרתף קומת ושטח מ"ר 390 הינו הפנטהאוז קומת ,שטח מ"ר 490
חדר הכולל מאסיבי הקשחה מגרעין מורכבת המבנה של ההקשחה מערכת מ"ר.
קירות ישנם כן כמו זה, שטח תוחמים אשר הקשחה וקירות מעליות פיר מדרגות,

ממדים. 4 קומה ובכל (ברנוביץ') המבנה בהיקף הקשחה
של קונסטרוקטיבי לתכן מבנים תכן עקרונות יישום הינן הפרויקט מטרות
במבנה, ומאמצים כוחות עבור אנליזה של שונות בטכניקות שימוש הנדסי, פרויקט
דוחות הכנת האידיאלי. התכנוני הפתרון ובחירת לתכן, שונות חלופות בדיקת

הרלוונטיים. הישראלים התקנים לפי ותכנון הפרויקט של התכן
(תכן המבנה של מוקדם תכנון התבצע הפרויקט של הראשון חלקו במסגרת
הפנטהאוז לתקרת הטיפוסית, הקומה לתקרת שונות חלופות 3 נבחנו בו ראשוני),
עמידה כלכלית, כדאיות מבחינת השוואה התבצעה החלופות בין המרתף. ולתקרת
נבחרה שלבסוף עד ועוד ביצוע ונוחות משך עבודה, תשומות אדריכליות, בדרישות

ביותר. האופטימאלית החלופה
החלופות של מפורט תכן יתבצע הפרויקט של השני חלקו במסגרת מכן לאחר
קומת קורות. על הנתמכת מקשית תקרה ופנטהאוז: טיפוסית קומה הנבחרות:
המבנה (איזור שונים אזורים בשני קורות על הנתמכת מקשית תקרה מרתף:

נבחר. לא עדין המבנה: ביסוס החניון) ואיזור
אדמה רעידות עקב הנגרמים סיסמיים לכוחות הבניין עמידות תיבדק כן כמו
והוצאת זיון מתן לצורך וחישובים בדיקות כולל המפורט התכן רוח. לכוחות וכן

השונים. לאלמנטים מפורטות תכניות
414, 413, 412, ,466 (ת"י הישראלי התקן דרישות עפ"י התבצע הפרויקט תכנון
בתחומים והיועצים האדריכל לדרישות ובהתאם והבניה התכנון תקנות ו940), 109

השונים.

תקנות אדמה, רעידות אנליזה,תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104933 בנין להנדסת המחלקה

מרתף קומות 2 כולל קומות 10 בן מגורים מבנה

הסמן גיא
מדר עותניאל מר מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
הכוללות קומות 10 בן להיות מתוכנן המבנה . 5 בלינסון בשכונת הרצליה בעיר
המשמשות מרתף קומות ו-2 קרקע קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות 8
תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים. ועזרים מכונות חדרי מחסנים, לחניה, בעיקר
פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי
עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים
מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות
האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט.
יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל
ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון
הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת
שנבחרה והחלופה לוח"דים ותקרת צלעות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה היו:
עלות מהחינת ביותר הכללית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה היתה
קומת רצפת המרתף, של לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות חומרים
עומסי ופיתוח, גינון אדמה עומס מיוחדים: בעומסים מאופינת זו תקרה הקרקע.
דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון שיפועים. בטון
מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים
בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים
אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה
בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית
ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי
בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי
תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של להטרחות
ביסו לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו החישובים
ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה,
ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות

מגורים מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104934 בנין להנדסת המחלקה

קומות 9 מגורים מבנה – גמר פרויקט

צבי - הר אורן
חילו אבו כמאל מר מנחה:

מתוכננות במבנה בר"ג. חורגין ברחוב שנבנה חדש מבנה הינו הפרויקט תקציר:
המשמשת מרתף וקומת גן, דירת יש שבה הקרקע קומת כולל מגורים, קומות 9
של התכנוני הידע יישום היא הפרויקט מטרת טכניים. וחדרים תת"ק כחניון
אנליזה בסוגי שימוש הנדסי, פרויקט של קונסטרוקטיבי לתכן מבנים תכן עקרונות
פתרון גיבוש תכן, חלופות של כדאיות בדיקת במבנה, ומאמצים כוחות מעבר עבור
הישראלים לתקנים התכנון והתאמת הפרויקט של התכן מסמכי הכנת כולל, תכנוני
עם ערוגות תקרת הן: הטיפוסית התקרה עבור שנבדקו החלופות הרלוונטיים.
קורות עם מצולבת מקשית ותקרה יורדות, קורות עם צלעות תקרת יורדות, קורות
מכיוון מצולבת מקשית תקרה השלישית, היא לבסוף שנבחרה החלופה יורדות.
על שמשפיע מה ביותר, הקצר ביצוע זמן ובעלת לביצוע ביותר הפשוטה שהיא
רעידות בפני המבנה לעמידות דגש ניתן המבנה בתכנון בפרויקט. הכלכלי ההיבט
וקירות ממ"דים מדרגות, וחדר מעלית פיר במבנה: הקשחה אלמנטי בעזרת אדמה,
סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב הקשחה.
לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה
בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים
וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן
412 ישראלים: תקנים על התבססו בפרויקט החישובים האופקיים. הכוחות עקב
לביסוס. 940 לתכן; 466 לר"א; 413 לרוח; 414 בניה; חומרי משקלים 109 לעומסים;

מגורים מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104935 בנין להנדסת המחלקה

רחוב תקווה בפתח קומות 10 בעל מגורים מבנה
215 מגרש בראון

וונדי אבי
אגרנט גלית מנחה:

תקציר:
מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר: על התבססו הפרויקט חישובי
מתוכנן המבנה תקווה. פתח בעיר בראון ברחוב מגורים מבנה להיות שעתיד חדש
למגורים,1פנטאהוז, המשמשות טיפוסיות קומות 7 הכוללות קומות 10 בן להיות
לחניה, בעיקר המשמשות מרתף קומות ו-1 עליונה וחניה לובי קרקע קומת 1
ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות . טכניים ועזרים מכונות חדרי מחסנים,
הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של
הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים,
הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות,
דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות
תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט.
בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם
היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות
הייתה שנבחרה והחלופה צלעות ,תקרה ערוגות תקרת קורות, על מקשית תקרה
חומרים עלות מבחינת ביותר הכלכלית התקרה וזו מאחר קורות על מקשית תקרה
הקרקע. קומת רצפת המרתף של לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות
בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה עומס מיוחדים: בעומסים מאופיינת זו תקרה
לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון וכבית. חניה רכבי עומסי שיפועים,
לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה
בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת
אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים
סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה.
לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה
בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים
וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן
קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב
הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות הכוללים
414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד
. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן

באלמנטים אנליזה אדמה, לרעדות מבנה תכן מודלית., אנליזה מפתח: מילות
בטון מבנה חלופות, ניתוח סופיים,



מספר פרויקט
100104939 בנין להנדסת המחלקה

קומות 8 בין מגורים מבנה של קונסטרוקטיבי תכן
ומרתף

שי אלון זיצר
בוריס פרייב ד"ר מנחה:

בדרום יצחק" ב"צור הממוקם קיים מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
קומת טיפוסיות, קומות 6 הכוללות קומות 8 בין להיות מתוכנן המבנה השרון.
לחניה, בעיקר המשמש מרתף וקומות למגורים המשמשות פנטהאוז וקומת קרקע
של ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים. ועזרים מכונות חדרי מחסנים,
הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה
הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים,
הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות,
דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות
מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט.
חלופות בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי
תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי
קורות עם ערוגות ותקרת סמויות קורות עם צלעות תקרת קורות, ללא מקשית
התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה הייתה שנבחרה והחלופה סמויות.
שנבחנו החלופות העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכלכלית
סמויות קורות עם צלעות תקרת קורות, עם מקשית תקרה היו: פנטהאוז בקומת
עם מקשית תקרה הייתה שנבחרה והחלופה סמויות. קורות עם ערוגות ותקרת
העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכלכלית התקרה וזו מאחר קורות
לוח"דים תקרת קורות, עם מקשית תקרה היו: המרתף בקומת שנבחנו החלופות
שנבחרה והחלופה . קורות עם (ערוגות) קסטות ותקרת קורות על ומקשית
מבחינת ביותר הכלכלית התקרה וזו מאחר קורות עם מקשית תקרה הייתה
רצפת המרתף של לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות חומרים עלות
ופיתוח, גינון אדמה עומס מיוחדים: בעומסים מאופיינת זו תקרה הקרקע. קומת
לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון לובי. של עומסים
תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים
לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט
כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה
שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה
אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע
למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח),
האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של להטרחות בהתאם
לביצוע תכניות הכוללים קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות
ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס
רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי ממדים.



ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן 414
. 940 ת"י

תקרות , אדמה רעידות תכן , אלמנטים תכן , קונסטרוקטיבי תכן מפתח: מילות
יסודות , קירות , מדרגות , עמודים , קורות ,



מספר פרויקט
100104942 בנין להנדסת המחלקה

קומות 10 בן מבנה של הנדסי תכן

חיון מיכאל
לייבוביץ' אורית ד"ר מנחה:

רחובות. בעיר נבנה אשר קיים מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות 8 הכוללות קומות 10 בן להיות תוכנן המבנה
מכונות. חדרי מחסנים, לחניה, בעיקר המשמשת מרתף ו-קומת קרקע קומת
סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות
כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים.
התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו
סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית
של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה
(תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל
הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית,
מקשית תקרה קורות, ללא מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות
קורות ללא מקשית תקרה הייתה שנבחרה החלופה ערוגות. ותקרת קורות על
דגש העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכלכלית התקרה וזו מאחר
בעומסים מאופינת זו תקרה הקרקע. קומת רצפת המרתף של לתקרה ניתן מיוחד
חניה. רכבי ועומסי שיפועים בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה עומס מיוחדים:
ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון
לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות,
יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים
תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של
בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית
שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה).
להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן
החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של
ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו
חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות,
ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות

מגורים מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104948 בנין להנדסת המחלקה

מגורים מבנה של ודינאמי סטטי תכן

כהן יגאל
מדר עותניאל מר מנחה:

בעיר נבנה אשר קומות 14 בעל מגורים מבנה של בתכן עוסק זה פרויקט תקציר:
עבור חלופות חישוב ויכלול הרלוונטיים. ת"י לדרישות בהתאם יבוצע התכן יהוד.
רוח. ועומסי אדמה לרעידות אנליזות וגם הפנטהאוז ,וגג טיפוסית קרקע, קומת

נבחרים. אלמנטים עבור מפורט תכן יבוצע לבסוף
בבחינת מבנים תכן עקרונות יישום � התכנון. תהליך הכרת � הפרויקט: מטרות
הנדסי פתרון גיבוש � האדריכלית. התוכנית לפתרון קונסטרוקטיביות חלופות
אנליזות לביצוע הלימודים, במהלך הנרכש בידע שימוש � המבנה. עבור כולל
בת"י. לדרישות בהתאם במבנה מרכזיים אלמנטים תכן � השונים. העומסים עבור
הקרקע פני מעל מ' 42 כ- הבניין גובה המבנה: תיאור לביצוע. תכניות הכנת �
דירות, ל-4 מחולקת הקרקע קומת . דירות ל-5 מחולקת הטיפוסית הקומה ,
דירות. ל-3 מחולקת הפנטהאוז קומת אחד. ומחסן דיירים מועדון אשפה, חדר
חדרי ושני מעלית פיר הכולל הקשחה מגרעין מורכבת הבניין של ההקשחה מערכת
מערכות כל הקשחה. קירות ובנוסף , דירה כל של הממ"ד את גם וכולל מדרגות

התקרה. של דיאפרגמה פעולת באמצעות יחד פועלות ההקשחה
טיפוסית, קומה עבור הנדסיות חלופות הצעת בתוכו יכלול זה חלק א': חלק
השונים בתקנים התחשבות תוך נבדקו החלופות הפנטהאוז. וקומת הקרקע קומת
החלופות בין השוואה תוך ביותר העדיפה החלופה בחירת האדריכליות. ובדרישות
בניית וכו'. ביצוע ונוחות זמן משך , כלכלית כדאיות כגון: שונים קריטריונים פי על
השקיעה לפי התקרה גובה ובדיקת הנבחרת החלופה של strap בתוכנת מודל
בנוסף, הכפף. מגבלות פי על התקרה גובה ובדיקת התמירות והגבלת המידית
תכנון עבור מפורטות תכניות א' שלב בסוף להציג יש הטיפוסית הקומה עבור

הנבחרת. החלופה
אנליזה ביצוע הפנטהאוז, תקרת עבור מלא תכן בתוכו יכלול זה חלק ב': חלק
המבנה לביסוס מפורט תכן ורוח, אדמה מרעידת הנובעים אופקיים לכוחות מלאה
תכן יכלול זה חלק בנוסף הגרביטציוני, ובעומס אדמה ברעידות התחשבות תוך
העורף, פיקוד הנחיות ע"פ ממ"דים הקשחה, קיר כגון: נושאים לאלמנטים מפורט

,מדרגות. עמוד

מגורים מבנה של ודינאמי סטטי תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104949 בנין להנדסת המחלקה

קומות 10 בעל מגורים מבני תכן

אסייג אוראל
ארגנטי גלית ד"ר מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
המבנה אשקלון. בעיר ציון שיבת רחוב ולאורך גוריון בן לשדרות דרומית הנבנה
למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות 9 הכוללות קומות 10 בן להיות מתוכנן
ועזרים מכונות חדרי מחסנים, לחניה, בעיקר המשמשות מרתף וקומת קרקע קומת
בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים.
ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים
הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך
תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה
מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה
העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח
הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה
ערוגות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות
וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה הייתה שנבחרה והחלופה צלעות ותקרת
ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכללית התקרה
מיוחדים: בעומסים מאופיינת זו תקרה הקרקע. קומת רצפת המרתף של לתקרה
בתכנון וכבאית. חניה רכבי עומסי שיפועים, בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה עומס
(מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה
נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות
של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף
תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות
בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית
שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה).
להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן
החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של
ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות הכוללים קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו
חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות,
ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות

מגורים מבנה תכן אדמה, לרעידות מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104951 בנין להנדסת המחלקה

מגורים מבנה של ודינמי סטטי תכן

לאחם סימון
ליבוביץ אורית ד"ר מנחה:

בפתח נבנה אשר קומות 10 בעל מגורים מגדל של בתכן עוסק זה פרויקט תקציר:
קומת למבנה דיור. יחידות 42 ובו מטרים כ-30 של לגובה מתנשא המבנה תקווה.
הפנטהאוז קומת את יש מעל טיפוסיות, קומות ו-9 (קרקע) כניסה ,קומה חניון 1-
היינו ,הבנייה אבן חיפוי למבנה מ"ר. כ-550 הינו טיפוסית קומה של שטחה ..
,חדר ממ"דים 4, חיצוניים קירות תהיה ההקשחה מערכת ולכן , ברנוביץ שיטת
עקרונות יישום � התכנון. תהליך הכרת � הפרויקט: מטרות מעליות. ופיר מדרגות
� האדריכלית. התוכנית לפתרון קונסטרוקטיביות חלופות בבחינת מבנים תכן
הלימודים, במהלך הנרכש בידע שימוש � המבנה. עבור כולל הנדסי פתרון גיבוש
בהתאם במבנה מרכזיים אלמנטים תכן � השונים. העומסים עבור אנליזות לביצוע
10 בן מגורים מבנה המבנה: תיאור לביצוע. תכניות הכנת � בת"י.. לדרישות
מתנשא המבנה . תקווה בפתח , פדרמן אליעזר בשכונת יוקם אשר קומות,
כניסה ,קומה חניון 1- קומת למבנה דיור. יחידות 42 ובו מטרים כ-30 של לגובה
קומה של שטחה .. הפנטהאוז קומת את יש מעל טיפוסיות, קומות ו-9 (קרקע)
ולכן , ברנוביץ שיטת היינו ,הבנייה אבן חיפוי למבנה מ"ר. כ-550 הינו טיפוסית
מעליות. ופיר מדרגות ,חדר ממ"דים 4, חיצוניים קירות תהיה ההקשחה מערכת
בשביל הצפונית בפאתו תחום , המבנה יוקם עליו האתר והקרקע: האתר תיאור
תחומות והמערבית המזרחית והפאות הליכה בשביל הדרומית ובפאותיו הליכה,
באתר הקרקע בדיקות פתוחה. זמנית חפירה אפשרית הדרומית בחזית . בכביש
מתחת להיות צפוי התאום מי מפלס כן, כמו חרסיתי. חול החפירה שעיקר העלו
הפרויקט, של הראשון בחלקו העבודה: שלבי בעיה. מהווה ואינו החפירה לתחתית
הקומה תקרת עבור שונות חלופות נבחנות בו המבנה, של מוקדם תכנון מבוצע
ידי על נבחנות החלופות המבנה. וביסוס הפנטהאוז וגג כניסה, קומת הטיפוסית,
וכו'. אדם, כוח תשומות פונקציונליות, הביצוע, משך כלכלית, כדאיות של השוואה
רוח. ועומסי אדמה לרעידות אנליזות המבנה יעבור הפרויקט של השני בחלקו

ביצוע. תכוניות הכנת לצורך נבחרים לאלמנטים מפורט תכן יבוצע מכן לאחר
, STRAP סופיים אלמנטים תוכנת בעזרת מודלית אנליזה גם תבוצע זה בפרק
לפרויקט: תקינה סקירת אדמה. מרעידת הנובעים כוחות בפני המבנה לעמידות

. 1045 ת"י ,940 ת"י , 466/2 , 466/1 ת"י ,414 ת"י ,413 ת"י ,412 ת"י ,109 ת"י

זיון , לתקרה חלפות , אדמה רעידות מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104955 בנין להנדסת המחלקה

מגורים מבנה של ודינמי סטטי תכן

מוסקוביץ' דור
ליבוביץ' אורית ד"ר -- מדר עתניאל מר מנחים:

הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה תקציר:
לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב
כלל לפי חלופות בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה
מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים
הייתה שנבחרה החלופה לוח"דים. ותקרת צלעות תקרת אחד, בכיוון מתוחה
מבחינת ביותר הכלכלית התקרה וזו מאחר אחד בכיוון מתוחה מקשית תקרה
רצפת - המרתף של לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות חומרים עלות
ופיתוח, גינון אדמה עומס מיוחדים: בעומסים מאופיינת זו תקרה הקרקע, קומת
לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון שיפועים. בטון עומסי
תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים
לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט
כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה
שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה
אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע
למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח),
האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות של להטרחות בהתאם
לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות
ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס

ממדים.
414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים: תקני על התבססו הפרויקט חישובי
. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן

בבחינת מבנים תכן עקרונות יישום � התכנון. תהליך הכרת � מפתח: מילות
הנדסי פתרון גיבוש � האדריכלית. התוכנית לפתרון קונסטרוקטיביות חלופות
עבור אנליזות לביצוע הלימודים, במהלך הנרכש בידע שימוש � המבנה. עבור כולל
� בת"י.. לדרישות בהתאם במבנה מרכזיים אלמנטים תכן � השונים. העומסים

לביצוע. תכניות הכנת



מספר פרויקט
100104958 בנין להנדסת המחלקה

מגורים מבנה של ודינמי סטטי תכן

ממן יוסי
ליבוביץ אורית ד"ר -- לוי ישראל מר מנחים:

נבנה אשר קומות 12 בעל מגורים מגדל של בתכן עוסק זה פרויקט תקציר:
חלופות חישוב ויכלול הרלוונטיים. ת"י לדרישות בהתאם יבוצע התכן באשקלון.
ועומסי אדמה לרעידות אנליזות וגם הפנטהאוז ,וגג טיפוסית קרקע, קומת עבור
הכרת � הפרויקט: מטרות נבחרים. אלמנטים עבור מפורט תכן יבוצע לבסוף רוח.
קונסטרוקטיביות חלופות בבחינת מבנים תכן עקרונות יישום � התכנון. תהליך
שימוש � המבנה. עבור כולל הנדסי פתרון גיבוש � האדריכלית. התוכנית לפתרון
תכן � השונים. העומסים עבור אנליזות לביצוע הלימודים, במהלך הנרכש בידע
לביצוע. תכניות הכנת � בת"י.. לדרישות בהתאם במבנה מרכזיים אלמנטים
מתנשא המבנה . באשקלון יוקם אשר קומות, 12 בן מגורים מבנה המבנה: תיאור
ו- (קרקע) כניסה קומה למבנה דיור. יחידות 46 ובו מטרים כ-45 של לגובה
בהיקף חניה יש למבנה . הפנטהאוז קומת את יש מעל טיפוסיות, קומות 11
מערכות אבן חיפוי למבנה מ"ר. כ-500 הינו טיפוסית קומה של שטחה . הבניין
תיאור ממ"דים. ו-4 מעליות פיר מדרגות חדר כוללות במבנה האופקיות ההקשחה
הליכה, בשביל הצפונית בפאתו תחום , המבנה יוקם עליו האתר והקרקע: האתר
בכביש תחומות והמערבית המזרחית והפאות הליכה בשביל הדרומית ובפאותיו
העלו באתר הקרקע בדיקות פתוחה. זמנית חפירה אפשרית הדרומית בחזית .
לתחתית מתחת להיות צפוי התאום מי מפלס כן, כמו חרסיתי. חול החפירה שעיקר
מבוצע הפרויקט, של הראשון בחלקו העבודה: שלבי בעיה. מהווה ואינו החפירה
הטיפוסית, הקומה תקרת עבור שונות חלופות נבחנות בו המבנה, של מוקדם תכנון
השוואה ידי על נבחנות החלופות המבנה. וביסוס הפנטהאוז וגג כניסה, קומת
בחלקו וכו'. אדם, כוח תשומות פונקציונליות, הביצוע, משך כלכלית, כדאיות של
מכן לאחר רוח. ועומסי אדמה לרעידות אנליזות המבנה יעבור הפרויקט של השני

ביצוע. תכוניות הכנת לצורך נבחרים לאלמנטים מפורט תכן יבוצע
, STRAP סופיים אלמנטים תוכנת בעזרת מודלית אנליזה גם תבוצע זה בפרק
לפרויקט: תקינה סקירת אדמה. מרעידת הנובעים כוחות בפני המבנה לעמידות

. 1045 ת"י ,940 ת"י , 466/2 , 466/1 ת"י ,414 ת"י ,413 ת"י ,412 ת"י ,109 ת"י

מגורים מבנה עומסים, סטטיות, סכמות מפורט, ,תכנון ראשוני תכן מפתח: מילות
וקונסטרוקציה. סופיים ,אלמנטים אדמה ,רעידת



מספר פרויקט
100104959 בנין להנדסת המחלקה

קומות שמונה בן מגורים בניין של ודינמי סטטי תכנון
ברחובות

ממן נתנאל
קרייף אורן מר מנחה:

טיפוסיות קומות מחסנים, קומת הכולל קומות שמונה בן מגורים פרויקט תקציר:
- המבנה גובה רחובות. בעיר דובנבויים ברחוב ממוקם הפרויקט ופנטהאוז.
מ"ר. 400 כ- הוא במבנה טיפוסית קומה של שטחה הקרקע. פני מעל מ' 33
חדר במרכז: הממוקמים הקשחה מגרעיני מורכבת המבנה של ההקשחה מערכת
אחת בכל ממוקם הקשחה גרעין בנוסף, המערכות. ופיר המעליות פיר מדרגות,
תכן פיתוח . 1 – הפרויקט מטרות ממ"ד) הקומתי- ההגנה (מרחב המגורים מדירות
ושימוש מבנים תכן בעקרונות שימוש ידי על הנדסי פרויקט של קונסטרוקטיבי
פתרון גיבוש . 2 במבנה. ומאמצים כוחות עבור אנליזה של שונות בטכניקות
התכן מסמכי הכנת . 3 . התכן חלופות של התכנות בדיקת לאחר כולל תכנוני
הפרויקט למבנה. הרלוונטיים הישראלים לתקנים התכנון והתאמת הפרויקט של
המבנה, של מוקדם תכנון בוצע הפרויקט של הראשון בחלקו שלבים: בשני יתבצע
על השוואה התבצעה החלופות בין המבנה. לתקרת שונות חלופות נבחנו בו
חלופה נבחרה ובסיומה ועוד, הביצוע נוחות הביצוע, משך כלכלית, כדאיות בסיס
הנבחרת החלופה של מפורט תכנון יבוצע הפרויקט של השני בחלקו מועדפת.
כמו המבנה. ביסוס מדרגות, עמודים, קורות, תכנון המבנה, תקרת תכנון הכולל:
לכוחות וכן אדמה רעידת עקב הנגרמים סיסמיים לכוחות עמידותו תיבדק כן,
הזיון מתן לצורך תכן וחישובי בדיקות כולל המפורט התכן הרוח. ע"י הנגרמים
דרישות עפ"י יתבצע הפרויקט תכנון השונים. לאלמנטים מפורטות תוכניות והכנת
בהתאם התכנון, תקנות ו-940), 109 414, 413, 412, ,466 (ת"י הישראלי התקן
השונים. בתחומים והיועצים האדריכל לדרישות ובהתאם בתואר הנלמד לחומר

מגורים מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104960 בנין להנדסת המחלקה

גן רמת 18 מוריה

מנסור חאלד
חילו אבו כמאל מר' מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט : הפרויקט מהות תקציר:
8 הכוללות קומות 10 בן להיות מתוכנן המבנה . גן רמת בעיר מוריה ברחוב

למגורים. המשמשות קרקע וקומת פנטהאוז קומת טיפוסיות קומות
סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות
כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים.
התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו

הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית
ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות
יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות
ע"י גג) , קרקע רצפת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון
הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת
קורות עם כיוונים משני מתוחה מקשית תקרה קורות, ללא מקשית תקרה היו:
מאחר קורות ללא מקשית תקרה הייתה שנבחרה והחלופה ..... צלעות תקרת ,
מיוחד דגש העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכללית התקרה וזו
ופיתוח, גינון עומסי מיוחדים: בעומסים מאופיינת זו רצפה קרקע, של לרצפה ניתן

וכבאית. חניה רכבי עומסי
ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון
לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות,
יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים
תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של
בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית
שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה).
של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן

האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות
לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות
ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס

ממדים.
414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי
. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן

מגורים מבנה מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104961 בנין להנדסת המחלקה

קומות הכוללות קומות, 8 בעל מגורים מבנה תכן
מרתף וקומת לובי קומת פנטהאוז, קומת טיפוסיות,

מעדני דנה
אגרנטי גלית ד"ר מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
5 הכוללות קומות 8 בן להיות מתוכנן המבנה השרון. רמת הטבק, ברחוב
מרתף וקומת קרקע קומת למגורים, המשמשות פנטהאוז וקומת טיפוסיות קומות
הפרויקט: מטרות טכניים. ועזרים מכונות חדרי מחסנים, לחניה, בעיקר המשמשת
מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי תכנונו
בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים פתרונות
הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד
של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות
הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון
קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות.
שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י גג) מרתף,
ערוגות. ותקרת צלעות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה
הכללית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה הייתה שנבחרה החלופה
של לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר
עומס מיוחדים: בעומסים מאופיינת זו תקרה הקרקע. קומת רצפת המרתף,
בתכנון וכבית. חניה רכבי עומסי שיפועים, בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה
(מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה
נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות
של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף
תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות
בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית
שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה).
של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן
החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות
ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות הכוללים קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו
חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות,
ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות

מודלית אנליזה מגורים, מבנה תכן אדמה, רעידות תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104964 בנין להנדסת המחלקה

גמר פרויקט

נפתלי בן
ליבוביץ אורית ד"ר מנחה:

תוך שונות, מורכבות רמות בעל מגורים מבנה של ודינאמי סטטי תכן תקציר:
אדריכליות תכניות הכרת והנדסיים. אדריכליים עקרונות של ויישום התחשבות
מענה מתן תוך קונסטרוקטיבית הנדסית לתוכנית אדריכלית מתוכנית ומעבר
עקרונות של ויישום ,התנסות האדריכלית בתוכנית הקיימות הנדסיות לבעיות
,יישום הנדסי פרויקט של פלדה ומבני בטון מבני המהנדס, בניית מבנים, תכן
פתרון גיבוש ומאמצים, כוחות אנליזת לתכן, חלופות בדיקת של התהליך כלל
בכל עמידה על הקפדה תוך ההנדסית הבעיה פתרון , ההנדסית לבעיה תכנוני
מפורטת. סופית קונסטרוקטיבית תוכנית והגשת למבנה הרלוונטיים התקנים
לתקרה חלופות בחינת - הפרויקט של הראשון החלק - הפרויקט ביצוע אופן
מקורב ,חישוב למבנה הצפויים עומסים ,קביעת סטטית סכימה ,קביעת הטיפוסית
,תכנון הנדסי ותפקוד כלכלית כדאיות מבחינת חלופות ,השוואת השונות לחלופות
ותכנון ,חישוב הזיון תכנית ,שרטוט טיפוסית לתקרה הנבחרת החלופה של מפורט
הפרויקט של השני החלק חניון. תקרת ותכנון חישוב פנטהאוז, קומת תקרת
שימוש תוך ורוח, אדמה מרעידות הנובעים אופקיים לכוחות מלאה אנליזה -ביצוע
וביצוע תכן מסמכי ,הכנת המבנה של הביסוס ,תכנון סופיים אלמנטים בתוכנת
פיקוד הנחיות ע"פ ,ממ"ד הקשחה קיר : כגון נבחרים לאלמנטים קונסטרוקטיבי
כל פי על יעשה הפרויקט תכנון - מידע מקורות . מדרגות ,חדר ,עמוד העורף
תקנים ביניהם: ובטיחות לקונסטרוקציות הרלוונטיים והמדריכים התקנים דרישות

. 466 414, 1225, 109, 413, 412, ,940

מגורים, מבנה עומסים, סטטיות, סכמות מפורט, תכנון ראשוני, תכן מפתח: מילות
קונסטרוקציה. סופיים, ,אלמנטים אדמה, רעידות



מספר פרויקט
100104965 בנין להנדסת המחלקה

קומות 10 בן מגורים בניין

סויסה נופית
אגרנטי גלית ד"ר מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
9 הכוללות קומות 10 בן להיות מתוכנן המבנה אשקלון. בעיר העונות ברחוב
בעיקר המשמשות מרתף וקומת קרקע קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות
ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים. ועזרים מכונות חדרי מחסנים, לחניה,
הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של
הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים,
הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות,
דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות
תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט.
בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם
היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות
הייתה שנבחרה והחלופה צלעות ותקרת ערוגות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה
חומרים עלות מבחינת ביותר הכללית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה
הקרקע. קומת רצפת המרתף של לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות
בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה עומס מיוחדים: בעומסים מאופיינת זו תקרה
לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון וכבאית. חניה רכבי עומסי שיפועים,
לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה
בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת
אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים
סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה.
לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה
בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים
וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן
קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב
הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות הכוללים
ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד
על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל

מגורים מבנה ותכן אדמה לרעידות תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104969 בנין להנדסת המחלקה

מגורים מבנה של ודינמי סטטי תכן

סעדון עומר
מדר עתניאל אינג' מנחה:

"בלפור" ברחוב מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט תקציר:
טיפוסיות קומות 8 הכוללות קומות 11 בן להיות מתוכנן המבנה אשקלון. בעיר
בעיקרה המשמשת מרתף וקומת קרקע קומת פנטהאוז, קומת למגורים, המשמשות

טכניים. ועזרים מכונות חדרי למחסנים,
בבחינת מבנים תכן עקרונות יישום � התכנון. תהליך הכרת � הפרויקט: מטרות
הנדסי פתרון גיבוש � האדריכלית. התוכנית לפתרון קונסטרוקטיביות חלופות
אנליזות לביצוע הלימודים, במהלך הנרכש בידע שימוש � המבנה. עבור כולל
בת"י. לדרישות בהתאם במבנה מרכזיים אלמנטים תכן � השונים. העומסים עבור

לביצוע. תכניות הכנת �
ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות
יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות
ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון
הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת
החלופה לוח"דים. ותקרת ערוגות תקרת כיוונים, בשני מתוחה מקשית תקרה היו:
הכלכלית התקרה וזו מאחר כיוונים בשני מתוחה מקשית תקרה הייתה שנבחרה
לב תשומת נתנה המבנה בתכנון העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר
הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות
מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה
ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת
אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי
נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים
הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים
וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף
קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב
הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תוכניות הכוללים

ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד
414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים: תקני על התבססו הפרויקט חישובי
. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן

אדמה, רעידות סופיים, אלמנטים מגורים, מבנה קונסטרוקציה, מפתח: מילות
חלופוצ



מספר פרויקט
100104970 בנין להנדסת המחלקה

גן ברמת קומות 9 בן מגורים מבנה קונסטרוקטיבי תכן

ספקטור אורי
מדר עותניאל אינג' מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
טיפוסיות קומות 9 הכוללות קומות 10 בן להיות מתוכנן המבנה גן. ברמת ברחוב
מחסנים, לחניה, בעיקר המשמשת מרתף וקומת קרקע קומת למגורים, המשמשות
המבנה של ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים. ועזרים מכונות חדרי
אופטימליים, הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך
האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים,
שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות
הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות
לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב
כלל לפי חלופות בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה
מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים
על מקשית תקרה הייתה שנבחרה והחלופה ולוחדים צלעות תקרת קורות, על
העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכללית התקרה וזו מאחר קורות
מאופיינת זו תקרה הקרקע. קומת רצפת המרתף של לתקרה ניתן מיוחד דגש
בתכנון . שיפועים בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה עומס מיוחדים: בעומסים
(מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה
נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות
של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף
תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות
בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית
שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה).
של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן
החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות
ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות הכוללים קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו
חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות,
ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות

קונסרוקטיבי תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104971 בנין להנדסת המחלקה

של ודינמי סטטי תכן יונתן"- "אחוזת הפרויקט: נושא
בישוב המוקם מוגן לדיור במתחם מרכזי ציבורי מבנה

מתחמי של מרתף וקומת קומות 6 בעל בנימין יד
ורפואה. חברתיים שירותים מסחר,

אריאל עמר
ליבוביץ' אורית ד"ר מנחה:

מוגן לדיור המיועד מבני פרויקט הינו יונתן" "אחוזת הפרויקט: מהות תקציר:
הקרקע מפני מ' 32 כ: של משוער לגובה מתנשא המבנה בנימין. יד בישוב הממוקם
את הגדלתי אדמה לרעידות התכן בדרישות ולעמידה הגמר פרויקט ביצוע (לצורך
מ"ר. 875 טיפוסית: קומה של שטחה . ) 6 ל המקורי המבנה של הקומות מס'
החל המבנה מערכת של מקיף ניתוח ביצוע תוך ראשוני תכן הפרויקט: מטרת
מבנים, תכן בעקרונות שימוש ע"י קונסטרוקטיבי לתכן אדריכלי מתכנון במעבר
המרתף, לתקרת חלופות ובחירת חישוב בדיקה, המבנה, על וכוחות עומסים חישוב
המבנה אנליזת במסגרת הגג קומת ולתקרת (הטיפוסית) הקרקע קומת לתקרת
והמתחייבים והכלכליים) (התכנוניים הרלוונטיים הגורמים בכלל התחשבות תוך
לעמידות לאומדן) שקילה (וסטטית גבוה למבנה מודלית אנליזה ביצוע ת"י, עפ"י
ומאמצים כוחות למעבר אנליזה של שונות טכניקות אדמה, ברעידות המבנה
עומסים ולמעבר לקבלה המבנה עבור מקיף תכנוני - הנדסי פתרון מציאת , במבנה
בהתאם הנדרשים מרכזיים לאלמנטים תכן ביצוע המבנה, ע"י ואופקיים אנכיים
של הסופי התכנון עבור ומפרטים שרטוטים עבודה, תכניות הכנת המבנה, לאנליזת
בהתאם זרה ולתקינה הישראלית לתקינה בהתאם ייעשה הנ"ל הנבחרת. החלופה
הנתונים כלל ובשקלול היזם דרישות אדריכליות, הנדסיות, לדרישות לצורך,
בחלקו והפתרון: האנליזה ושלבי שיטות השונים. היועצים מאת לפני המובאים
קומות המבנה: תקרות של מפורט ותכן ראשוני תכן יבוצע הפרויקט של הראשון
חלופות הצגת יכלול זה תכן המרתף. וקומת הגג קומת הקרקע), (קומת טיפוסיות
פונקציונאליות, ביצוע, משך ביצוע, מורכבות עלות, של שיקולים לפי ובחינתם
סופיים אלמנטים בתוכנת מודל נבנה הנבחרות לחלופות וכו'. הנדסיים היבטים
תקנית. בעמידה הנדרשים הפרמטרים כל של מעמיק ניתוח עבורן לבצע בכדי וזאת
אשר סופיות תכניות תקרה לכל יוצגו בסוף כאשר מפורט תכן נקבע אלו בחלופות
של מעודכנת עומסים הורדת נבצע זה חלק בסוף ביצוע. לשם לצאת יוכלו לבסוף
בעזרת מודלית אנליזה תבוצע זה בפרק הפרויקט. של השני בחלקו ונתחיל המבנה
מרעידות הנובעים כוחות בפני המבנה לעמידות (STRAP), סופיים אלמנטים תוכנת
חלופות יבחנו כן כמו הקשחה. אלמנטי עבור תכן נבצע וכן רוח עומסי אדמה,
ביצוע לצורך ובדיקה לעיון תקנים הנבחרת. למערכת תכן ויבוצע המבנה לביסוס
ת"י ,940 ת"י , 466/2 , 466/1 ת"י ,414 ת"י ,413 ת"י ,412 ת"י ,109 ת"י הפרויקט:



הבניה. בענף המשמשים מתועשים למוצרים וקטלוגים מפרטים תקנים, ועוד . 1045

תקרה,תכן קורה,תכן תכן חלופות, השוואת ודינמי, סטטי תכן מפתח: מילות
מדרגות תכן רוח, תכן מודאלית, אדמה,אנליזה לרעידות תכן קיר, ביסוס,תכן



מספר פרויקט
100104974 בנין להנדסת המחלקה

קומות 14 בן מגורים מבנה של קונסטרוקטיבי תכן

פבזנר מיכאל
קרייף אורן מר מנחה:

תקציר:
בעיר מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות
בן- להיות מתוכנן המבנה המושבה". "חצרות מגורים מפרויקט חלק והינו רחובות
קומות 2 קרקע, קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות 12 הכוללות קומות 14
ועזרים מכונות חדרי מחסנים, לחניה, בעיקר המשמשת מרתף וקומת פנטהאוז
בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים.
ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים
הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך
תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה
מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה
העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח
הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה
צלעות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות
קורות ללא מקשית תקרה היתה שנבחרה החלופה קורות. על מקשית ותקרה
דגש העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכללית התקרה וזו מאחר
בעומסים מאופיינת זו תקרה הקרקע. קומת ,רצפת המרתף של לתקרה ניתן מיוחד
חניה רכבי עומסי שיפועים, בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה עומס מיוחדים:
דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון וכבאית.
מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים
בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים
אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה
בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית
ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי
בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי
תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות של להטרחות
ביסוס לביצוע תכניות הכוללים קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו החישובים
ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה,
ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות

מגורים מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104975 בנין להנדסת המחלקה

וקומות לובי קומת קומות, 8 בעל מגורים מבנה תכן
קרקעי תת מרתף

פנחס בשמת
קרייף אורן מר מנחה:

תקציר:
בעיר שרת משה ברחוב מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט
טיפוסיות קומות 5 הכוללות קומות 8 בן להיות מתוכנן המבנה אביב. תל
המשמשות מרתף קומות ו-2 פנטהאוז קומות 2 קרקע, קומת למגורים, המשמשות
המבנה של ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים. ועזרים לחניה בעיקר
אופטימליים, הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך
האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים,
שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות
הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות:
לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב
כלל לפי חלופות בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה
מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים
שנבחרה החלופה קורות. על תמוכה מקשית ותקרה צלעות תקרת קורות, ללא
מבחינת ביותר הכדאית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה הייתה
של לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות ביצוע קלות חומרים, עלות
עומס מיוחדים: בעומסים מאופיינת זו תקרה הקרקע. קומת רצפת המרתף-
המבנה בתכנון חניה. רכבי עומסי שיפועים, בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה
קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה
ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני
התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה
ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה
והשוואה). בקרה לצורכי בוצעה שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת
לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה
הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה
על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרביטציוניים
התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות הכוללים קונסטרוקציה תכניות ידי
הפרויקט חישובי ממ"דים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע
אדמה רעידות ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413

מגורים מבנה תכן אדמה, לרעידות מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104976 בנין להנדסת המחלקה

מגורים מבנה תכן

פסטרנק דור
קריאף אורן מר מנחה:

תקציר:
ברחוב מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות
טיפוסיות קומות 6 הכוללות קומות 7 בן להיות מתוכנן המבנה רחובות. בעיר יעבץ
חדר קיים בנוסף קרקע. וקומת דופלקס נוספת קומה למגורים, המשמשות
ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות הקרקע. לקומת מתחת טכניים ועזרים מכונות
הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של
הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים,
הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות,
דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות
תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט.
בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם
היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות
קורות. על נשענת מצולבת ותקרת צלעות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה
הכלכלית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה הינה שנבחרה החלופה
לב תשומת נתנה המבנה בתכנון העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר
לחלופה הקשחה). וגרעיני (קירות ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות
בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת
אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים
סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה.
לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה
בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים
וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן
קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב
הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות הכוללים
ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד
על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל

מגורים מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104978 בנין להנדסת המחלקה

ברחובות הפקאן גן

פרג'ון אביעד
לוי ישראל מר מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
הכוללות קומות 9 בן להיות מתוכנן המבנה רחובות. בעיר רבל" "מישל ברחוב
המשמשות מרתף וקומות קרקע קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות 8
ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות . דיירים מועדון , מכונות חדרי לחניה, בעיקר
הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של
הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים,
הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות,
דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות
תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט.
בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם
היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות
קורות. על צלעות תקרת , קורות על מקשית תקרה קורות, ללא מקשית תקרה
הכללית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה היתה שנבחרה והחלופה
של לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות חומרים עלות מהחינת ביותר
אדמה עומס מיוחדים: בעומסים מאופינת זו תקרה הקרקע. קומת רצפת המרף
המבנה בתכנון וכבאית. חניה רכבי עומסי שיפועים, בטון עומסי ופיתוח, גינון
קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה
ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני
התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה
ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה
והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת
לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה
הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה
ידי על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים
התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות
הפרויקט חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע
אדמה רעידות ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413

מבנים תכן , אדמה רעידות תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104979 בנין להנדסת המחלקה

,5 המפרש ברח' מגורים לבניין קונסטרוקציה תכנון
אשדוד

פרכילובסקי תימור
לייבוביץ אורית דר' מנחה:

מפרויקט חלק הבניין באשדוד. 5 המפרש ברח' בניין הוא הפרוייקט מהות תקציר:
במקומו ולהקים קומות 4 בן ישן בניין להרוס הוא התכנון . 2 תיקון 38 תמ"א ארצי
אדמה. לרעידות עמידות מבחינת הדרישות בכל העומדות קומות 9 בן חדש בניין
וקומת קרקע קומת פנטהאוז, קומת טיפוסיות, קומות 8 לכלול מתוכנן המבנה
מרפסות. עם דירות 3 יהיו קומה בכל ומחסנים. לחניות המשמשת אחת מרתף
מטרות גדולות. מרפסות עם דירות 2 יש בה הפנטהאוזים, קומת היא 9 קומה
ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי תכנונו הפרויקט:
שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים פתרונות מתן
הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה
של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות
הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון
קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות.
שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י גג) מרתף,
ותקרה צלעות/ערוגות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה
חלופות 2 נבחרו שונות, הדירות של סטטיות והסכמות היות קורות. על מקשית
תקרה תהיה השני וחלק קורות על מקשית תקרה תתוכנן מהדירות בחלק שונות.
המטרה את משיגה לא צלעות תקרת היא: לכך הסיבה קורות. ללא מקשית
נבחנו חלופות אותן הביצוע. ומהירות עלות מבחינת ולא תקרה עובי מבחינת לא
ניתן מיוחד דגש קורות. ללא מקשית תקרה של החלופה ונבחרה הפנטהאוז לקומת
מיוחדים: בעומסים מאופיינת זו תקרה הקרקע. קומת רצפת המרתף של לתקרה
הנבחרת החלופה המרתף בתקרת שיפועים. בטון ועומסי ופיתוח גינון אדמה עומס
המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון קורות. על מקשית תקרה היא
הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים
אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע
ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים
(אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב
אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית
תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות
עקב וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס

האופקיים. הכוחות
לביצוע תכניות הכוללים קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות
ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס



רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי ממדים.
ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן 414

. 940 ת"י

טיפוסיות קומות 8 . 2 תיקון ,38 תמ"א מפוייקט חלק היא הבנייה מפתח: מילות
תקרה עים תת-קרקעית חנייה פנטהואז. וקומת קרקע קומת מקשית. תקרה של

מקשית.



מספר פרויקט
100104980 בנין להנדסת המחלקה

ומרתף פנטהאוז כולל קומות 10 בן בניין

פרץ עוז
מדאר עתניאל אינג' מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
הכוללות קומות 12 בן להיות מתוכנן המבנה גן. - רמת בעיר 11 בועז ברחוב
קומות ו-2 פנטהאוז קומת קרקע, קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות 8
מטרות טכניים. ועזרים מכונות חדרי מחסנים, לחניה, בעיקר המשמשות מרתף
ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי תכנונו הפרויקט:
שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים פתרונות מתן
הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה
של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות
הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון
קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות.
שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י גג) מרתף,
לוח"דים. ותקרת צלעות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה
הכללית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה הייתה שנבחרה החלופה
של לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר
עומס מיוחדים: בעומסים מאופיינת זו תקרה הקרקע. קומת רצפת המרתף
בתכנון וכבית. חניה רכבי עומסי שיפועים, בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה
(מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה
נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות
של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף
תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות
בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית
שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה).
של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן
החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות
ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות הכוללים קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו
חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות,
ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות

מגורים מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104981 בנין להנדסת המחלקה

מגורים למבנה הנדסי תכנון

ציפל עידן
לוי ישראל מר מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
8 הכוללות קומות 9 בן להיות מתוכנן המבנה גן. רמת בעיר קרניצקי ברחוב
בעיקר המשמשות מרתף וקומת קרקע קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות
ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות טכניים. ועזרים מכונות חדרי מחסנים, לחניה,
הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של
הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים,
הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות,
דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות
מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט.
חלופות בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי
תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי
ללא מקשית תקרה היתה שנבחרה והחלופה ..... ערוגות תקרת קורות, ללא מקשית
העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכללית התקרה וזו מאחר קורות
מאופינת זו תקרה הקרקע. קומת רצפת המרתף של לתקרה ניתן מיוחד דגש
רכבי עומסי שיפועים, בטון עומסי ופיתוח, גינון אדמה עומס מיוחדים: בעומסים
דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת ניתנה המבנה בתכנון וכבית. חניה
מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים
בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים
אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה
בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית
ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי
בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי
תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של להטרחות
ביסוס לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו החישובים
ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה,
ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות

מגורים מבנה תכן אדמה, רעידות תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
100104984 בנין להנדסת המחלקה

ומרתפים קומות 10 בן מגורים בניין

שבת מנשה מני
ליבוביץ אורית אינ'ג -- חילו אבו כאמל אינ'ג מנחים:

מרתף קומות ושתי קומות 10 בן מגורים בניין פרויקט בחרתי בבחירתי תקציר:
הושלמה שבנייתו גן רמת 3 גרשום ברחוב השוכן כפולות, וחניות כחניון המשמשות
תכנונו הפרויקט: מטרות בע"מ. הנדסה עומר חברת ידי על ונבנה תוכנן והוא
פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של ההנדסי
עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים
מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות
האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט.
ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל
גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע
בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י
ותקרת ערוגות תקרת קורות, ידי על נתמכת מקשית תקרה היו: הטיפוסית
מאחר קורות ידי על נתמכת מקשית תקרה הייתה שנבחרה והחלופה צלעות,
מיוחד דגש העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכללית התקרה וזו
בעומסים מאופיינת זו תקרה הקרקע. קומת רצפת המרתף של לתקרה ניתן
התכנון בתהליך שיפועים. בטון ועומסי ופיתוח גינון אדמה עומס מיוחדים:
(מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות וחישובים התייחסות בוצעה
נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות
של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף
תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנתי ותכן המבנה התנהגות
בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית
שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה).
להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן
החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של
ביצוע למבנה, ביסו לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות ידי על יוצגו
חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות,
ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות

חלופות,מבנה אדמה,ניתוח לרעדות מבנה מגורים,תכן מבנה תכן מפתח: מילות
מודלית בטון,אנליזה



מספר פרויקט
100104985 בנין להנדסת המחלקה

מגורים מבנה של ודינמי סטטי תכן

שטרית עדן
ברקוביץ' בנו אינג' מנחה:

אלון פארק ברחוב מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט תקציר:
טיפוסיות קומות 8 הכוללות קומות 9 בן להיות מתוכנן המבנה אשקלון. בעיר
בעיקר המשמשת מרתף וקומת קרקע קומת פנטהאוז, קומת למגורים, המשמשות

למחסנים.
מורכבות רמות בעל מגורים מבנה של ודינאמי סטטי תכן . 1 הפרויקט: מטרות
תכניות הכרת והנדסיים. אדריכליים עקרונות של ויישום התחשבות תוך שונות,
תוך קונסטרוקטיבית הנדסית לתוכנית אדריכלית מתוכנית ומעבר אדריכליות
ויישום התנסות . 2 האדריכלית. בתוכנית הקיימות הנדסיות לבעיות מענה מתן
פרויקט של פלדה ומבני בטון מבני המהנדס, בניית מבנים, תכן עקרונות של
ומאמצים, כוחות אנליזת לתכן, חלופות בדיקת של התהליך כלל יישום . 3 הנדסי.
על הקפדה תוך ההנדסית הבעיה פתרון , ההנדסית לבעיה תכנוני פתרון גיבוש
סופית קונסטרוקטיבית תוכנית והגשת למבנה הרלוונטיים התקנים בכל עמידה

מפורטת.
האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה הפרויקט: ביצוע אופן
ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל
מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע
שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י פנטהאוז)
קורות ללא מקשית תקרה קורות, על מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה
מאחר קורות ללא מקשית תקרה הייתה שנבחרה החלופה ערוגות. ותקרת
בתכנון העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכלכלית התקרה וזו
(מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה
נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות
של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף
תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות
בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית
שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה).
להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן
החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים הכוחות של
ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות הכוללים קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו
תכנון ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות,
לקונסטרוקציות הרלוונטיים והמדריכים התקנים דרישות כל פי על יעשה הפרויקט

. 466 414, 1225, 109, 413, 412, ,940 תקנים ביניהם: ובטיחות

מגורים, מבנה עומסים, סטטיות, סכמות מפורט, תכנון ראשוני, תכן מפתח: מילות
קונסטרוקציה. סופיים, ,אלמנטים אדמה, רעידות



מספר פרויקט
100104988 בנין להנדסת המחלקה

הרצליה בעיר קומות 12 בן מגורים למבנה תכן

תומר ניר
גרבל משה ד"ר מנחה:

להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר: תקציר:
12 בן להיות מתוכנן המבנה הרצליה. בעיר אלון" "יגאל בשכונת מגורים מבנה
קומת פנטהאוז קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות 10 הכוללות קומות
התחשבות תוך המבנה של ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות ומרתף. קרקע
כלכליים, אופטימאליים, הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים
הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים
ואנליזות: שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי
בשלב הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה
המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה
השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י וגג) פנטהאוז טיפוסית, (תקרה העיקריים
קורות, ללא מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים.
הייתה שנבחרה החלופה קורות. ללא ערוגות ותקרת קורות על צלעות תקרת
עלות מבחינת ביותר הכלכלית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה
לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון העבודה. תשומות ומבחינת חומרים
לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה
בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת
אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים
סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה.
לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה
בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים
וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן
קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב
הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תכניות הכוללות
ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד
על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל

חלופות,מבני אדמה,ניתוח לרעידות מבנה מגורים,תכן מבנה תכן מפתח: מילות
סטטי. דינאמי,תכן מודלית,תכן בטון,אנליזה



מספר פרויקט
100104989 בנין להנדסת המחלקה

ירושלים עגנון שי

אליהו דרור
ליבוביץ' אורית ד"ר -- פרייב בוריס ד"ר מנחים:

בעיר עגנון שי ברחוב מגורים מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות 13 הכוללות קומות 15 בן המבנה ירושלים.
מכונות חדרי מחסנים, לחניה, בעיקר המשמשות מרתף קומות ו-2 קרקע קומת
התחשבות תוך המבנה של ההנדסי תכנון הפרויקט: מטרות טכניים. ועזרים
בטוחים כלכליים, אופטימליים, הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים
יועצי הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים
תחילה ואנליזות: שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט,
זה בשלב הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע
המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע
השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים
קורות, ללא מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים.
קורות ללא מקשית תקרה היתה שנבחרה החלופה צלעות. ותקת ערוגות תקרת
העבודה. ותשומות חומרים עלות מבחינת ביותר הכלכלית התקרה וזו מאחר
מאופינת זו תקרה הקרקע. קומת רצפת המרתף של לתקרה ניתן מיוחד דגש
המבנה בתכנון . חניה רכבי עומסי שיפועים, בטון עומסי מיוחדים: בעומסים
קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה
ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני
התנהגות של יותר מקיפה בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה
ממדית תלת מודלית אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה
והשוואה). בקרה לצורכי בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת
לפי ותכן שירות עומסי ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה
הכוחות של להטרחות בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה
ידי על יוצגו החישובים תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרבטציונים
התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס לביצוע תוכניות הכוללים קונסטרוקציה תוכניות
הפרויקט חישובי ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע
אדמה רעידות ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413

מגורים מבנה תכן מפתח: מילות



מספר פרויקט
110104947 בנין להנדסת המחלקה

קומות בעל12 למבנה תכן

יהודה רון
גרבל משה ד״ר מנחה:

השרון. בהוד הממוקם קומות, 12 בן מגורים מבנה היינו שבחרתי הפרויקט תקציר:
פנטהאוז וקומת דירות) 2 קומה (בכל טיפוסיות קומות 10 קרקע, קומת יש למבנה
התחשבות תוך המבנה של ההנדסי התכנון הפרויקט: מטרות אחת). דירה (בעלת
כלכליים, אופטימאליים, הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים
הגבלות האדריכליות, הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים
ואנליזות: שיטות הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי
בשלב הפרויקט. דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה
המבנה לחלקי מוקדם תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה
השיקולים כלל לפי חלופות בחינת ע"י וגג) פנטהאוז טיפוסית, (תקרה העיקריים
קורות, ללא מקשית תקרה היו: הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים.
ללא מקשית תקרה הייתה שנבחרה והחלופה קורות על ותקרה ערוגות תקרת
תשומות ומבחינת חומרים עלות מבחינת ביותר הכלכלית התקרה וזו מאחר קורות
דינמיים לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון העבודה.
מפורט תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים
בחינה לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים
אנליזה כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה
בוצע שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית
ורוח), אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי
בהתאם למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי
תוצאות האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות של להטרחות
ביסוס לביצוע תכניות הכוללות קונסטרוקציה תכניות ידי על יוצגו החישובים
ממדים. ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה,
ותקן 414 רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי

. 940 ת"י ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות

מבנה חלופות, ניתוח אדמה, לרעידות מבנה תכן מגורים, מבנה תכן מפתח: מילות
ואנליזה בטון



מספר פרויקט
200879435 בנין להנדסת המחלקה

מגורים מבנה

גל אביב
לוי ישראל אינג' מנחה:

מגורים מבנה להיות שעתיד חדש מבנה הינו הפרויקט הפרויקט: מהות תקציר:
הכוללות קומות 10 בן להיות מתוכנן המבנה לציון. בראשון אבי בן איתמר ברחוב
וקומת דופלקס קומת קרקע, קומת למגורים, המשמשות טיפוסיות קומות 7
ההנדסי תכנונו הפרויקט: מטרות מכונות. וחדרי למחסנים המשמשת מרתף
הנדסיים פתרונות מתן ודינמיים. סטטיים בעומסים התחשבות תוך המבנה של
הדרישות עם אחד בקנה שיתיישבו כך ואיכותיים בטוחים כלכליים, אופטימליים,
הפרויקט. מזמין ורצונות הישראלית התקינה הפרויקט, יועצי הגבלות האדריכליות,
דרישות ושל האדריכלי התכנון של מלאה סקירה תבוצע תחילה ואנליזות: שיטות
תכנון יבוצע ההנדסיות. הבעיות כלל של ניתוח מתבצע זה בשלב הפרויקט.
בחינת ע"י גג) מרתף, קומת טיפוסית, (תקרה העיקריים המבנה לחלקי מוקדם
הטיפוסית בקומה שנבחנו החלופות הרלוונטיים. השיקולים כלל לפי חלופות
שנבחרה .החלופה צלעות ותקרת ערוגות תקרת קורות, ללא מקשית תקרה היו:
עלות מבחינת ביותר הכללית התקרה וזו מאחר קורות ללא מקשית תקרה הייתה
הפנטהאוז. של ולרצפה לתקרה ניתן מיוחד דגש העבודה. ותשומות חומרים
שיפועים, בטון עומסי מחסנים, עומס מיוחדים: בעומסים מאופיינת זו תקרה
לעומסים המבנה לעמידות לב תשומת נתנה המבנה בתכנון מרפסות. ועומס
תכנון בוצע הנבחרת לחלופה הקשחה). וגרעיני קירות (מסגרות, ואופקיים דינמיים
לצורך סופיים אלמנטים בתוכנת מודל ניבנה ובנוסף נבחרים לאלמנטים מפורט
כלל החישוב ההקשחה. אלמנטי ותכן המבנה התנהגות של יותר מקיפה בחינה
שקילה סטטית (אנליזה סופיים אלמנטים בתוכנת ממדית תלת מודלית אנליזה
אדמה (רעידות אופקיים לעומסים נבדק המבנה והשוואה). בקרה לצורכי בוצע
למבנה ביסוס תוכנן בנוסף הישראלית. התקינה לפי ותכן שירות עומסי ורוח),
האופקיים. הכוחות עקב וההטרחות הגרביטציוניים הכוחות של להטרחות בהתאם
לביצוע תכניות הכוללים קונסטרוקציה תכוניות ידי על יוצגו החישובים תוצאות
ותוכנית טיפוסי עמוד הקשחה, קיר אלמנט ביצוע התקרות, ביצוע למבנה, ביסוס
רוח תקן ,412 לעומסים ת"י העומסים תקני על התבססו הפרויקט חישובי ממדים.
ביסוס ותקן חלקיו כל על 466 ת"י תכן תקני ועל 413 אדמה רעידות ותקן 414

. 940 ת"י

ביסוס עומסים תכן הנדסי ת"י מפתח: מילות



1 מספר פרויקט חשמל להנדסת המחלקה
ואלקטרוניקה

2Kw בהספק למנוע דחיפה דרגת ומימוש תכנון

זינגר גלעד -- שלום שגיא
יחיא יוסי מר -- רויטמן מרקוס ד"ר מנחים:

הספק דרגת של הפיתוח תהליך את מתאר זה בספר המוצג הפרויקט תקציר:
אלומת את מדויק באופן לכוון היא הבקר של מטרתו חשמלי. הינע בקר של
הממשק את מהווה ההספק ודרגת מוטסת מערכת של מכ"מ אנטנת של השידור
הגבוה ההספק לבין המעבד של האלגוריתמיקה מתהליך המגיע הנמוך ההספק בין
שונות מוטסות אנטנה למערכות מפותח זה הינע בקר האנטנה. מנועי צורכים אותו
פרויקטים. של גדול למספר המתאימה גנרית הספק דרגת בפיתוח דגש יינתן ולכן
מברשות ובלי עם תצורות: בשתי קבועים מגנטים בעל DC מנוע של מבנהו מפורט
חשמלית טופולוגיה מוגדר אלה. מנועים סוגי לשני המתאימה ההינע שיטת ומתואר
המורכבת ההספק דרגת מבנה מתואר אלו: הינע שיטות את לממש המתאימה
פיהם שעל הפרמטרים מאופיינים , במנוע זרם לחישת ומיחידה מטרנזיסטורים
במנוע זרם. חישת למימוש שונות שיטות מתואר כן כמו השונים. הרכיבים נבחרו
של ומימוש בתכנון השונים השלבים מוצג למומנט. זרם בין ליניארי קשר יש DC
אנליזה ביצוע החשמלית, הסכימה תכנון החומרה: את המממש מודפס כרטיס
תכנון בכרטיס, הרכיבים מיקום בתכנון שיקולים מוצג מחשב. בתכנת תרמית
שתוכנן הכרטיס של הבדיקה מערך מוצג המוליכים. חיווט ואופן השכבות מבנה
סיגנלים ליחידה, הכניסה סיגנלי של הגלים צורות מוצגים התכן, לאימות מראש
דפי החשמלית, הסכימה מוצג הספר בסוף בנספח למנוע. המוצא וסיגנלי פנימיים
של ותוצאות הכרטיס של השונות השכבות מבנה הבונים, הרכיבים של המפרט

לכרטיס. שבוצעה התרמית האנליזה

טרנזיסטורים,גנריות גשר ,PWM , DC מנוע הספק, דרגת מפתח: מילות



2 מספר פרויקט חשמל להנדסת המחלקה
ואלקטרוניקה

מלון לבית חשמל רשת תכנון

שלמוב ויטלי -- חוסיד סמיון
מלינקובסקי לאונל מרטין מר מנחה:

קומות. רב מלון בית עבור חשמל מערכת תתוכנן זה פרויקט במסגרת תקציר:

גבוה. במתח החשמל מחברת הזנה תתבצע המתקן של גבוה חשמל צריכת עקב
מתח מתקן ותכנון שנאים, בחירת גבוה, מתח מסדר תכנון יכלול החשמל מתקן
התחשבות עם ומשניים ראשיים לוחות כגון במלון חשמל צרכני להזנת נמוך
מתקן כן כמו במלון. השונים המתקנים של בו-זמניות ומקדמי העמסה במקדמי
ולהזנת במלון חיוניים לצרכנים חילופית חשמל להספקת גנראטור יכלול החשמל
לדרישות בהתאם יתבצע המיתקן תכנון אש. בתרחיש הפועלים לצרכנים חירום
על עולה שאינו במתח בבריכה חשמל מתקני על בדגשים החשמל חוק ותקנוני
נמוך, למתח גנרטורים התקנת קומות, רב בבניין ציבורי חשמל מיתקן נמוך, מתח
לתאורה חיצוני ישר מתח ממקור מקבילה הזנה מערכת תתוכנן ובנוסף ועוד.
אנרגיה המרת דרגות של חיסכון ידי על אנרגטית התייעלות לצורך המלון ולחדרי
כגון טהור. DC מתח על פועלים שאינם עומסים ידי על הנדרשות מיותרות,
במקורות שימוש כדי תוך מזגנים, אלקטרוניקה, ומוצרי מחשבים לד, תאורות

הסביבה. איכות על ושמירה מתחדשים אנרגיה

1 מפתח: מילות



3 מספר פרויקט חשמל להנדסת המחלקה
ואלקטרוניקה

למפעל וואט מגה- 2 של בהספק חשמל רשת תכנון
סולארית תרמו באנרגיה שימוש תוך מזון

פרץ חן -- פודולסקי רומן
בקר פיטר דר מנחה:

במהלך שצברנו והמעשי התיאורטי הידע את ממשים אנו הגמר בפרויקט תקציר:
מבחינת חשמל מתקן תכנון של עצמאי ביצוע הוא הפרויקט מטרת התואר. לימודי
וגם החשמל חוק של ותקנות תקנים על בהתבסס חשמל מערכת של נכון תכנון
טכנו- ותכנון חשמל, אספקת אמינות, בטיחות, כגון: נוספים היבטים מבחינת
דבירה בצומת הממוקם "אמבר" למפעל חשמל מערכת תכננו זה בפרויקט . כלכלי
כיום הצורך חיים, לבעלי מזון לייצור ביותר הגדול המפעל שהוא הארץ, שבדרום

כ-1

תכנון, חשמל, רשת תכנון נמוך, מתח גובה, מתח חשמל, תכנון מפתח: מילות
חשמל רשת סולארי, תרמו מתחדשת, אנרגיה ירוקה, אנרגיה מפעל,



4 מספר פרויקט חשמל להנדסת המחלקה
ואלקטרוניקה

החדר את שסורק לרובוט אלגוריתם בחינת

אור פרי -- נופר אינדפורקר
בוכניק יוסף מר מנחה:

תקציר:
היכולת על ולהתעלות לשפר שמטרתה שונות יכולות בעלת מכונה הוא הרובוט
האלגוריתם . החדר את שסורק לרובוט אלגוריתם נפתח אנו זה בפרויקט האנושית.
את יסרוק במרחב, יתמצא הרובוט מסלול בכל כאשר שונים למסלולים יתאים
המסלול מהו לבחון היא הפרויקט מטרת במיידי. החדר נתוני את ויציג החדר
הפרויקט מימוש ."sparki" הרובוט במגבלות בהתחשב חדר, לסריקת האופטימלי
יכלול והקוד arduinoה כרטיס גבי על תעשה התוכנה צריבת , c בשפת יעשה

הרובוט. בחיישני שימוש

חדר סריקת מפתח: מילות



5 מספר פרויקט חשמל להנדסת המחלקה
ואלקטרוניקה

עם בשילוב לקניון גבוה בהספק חשמל רשת תכנון
ירוקה בניה

בוזגלו סתיו -- שילת יוסי
בקר פיטר ד"ר מנחה:

היו חשמל תופעות בחיינו. חשוב נדבך מהווה החשמל המצאתו, מאז תקציר:
התעורר זאת, עם חשמל. ודגי ברקים בדמות ההיסטוריה, משחר כבר קיימות
הינו רבים מיני אחד ופתרון רב, סביבתי בזיהום גובלת שאינה אנרגיה לקבל צורך
זה צורך גבוה. השמש ימי מספר בה ישראל, בארץ בפרט השמש, אנרגיית ניצול
קומות 3 בעל לקניון חשמל רשת תכנון המשלב גמר פרויקט לתכנן אותנו עורר
הידע את סיכמנו הפרויקט ספר כתיבת בעת ירוקה. בניה עם גבוה בהספק וחניון
על החשמל תקנות את התואם נכון תכנון על הקפדה תוך התואר, במשך שרכשנו
חשמל רשת בתכנון מתמקד הפרויקט בקניון. המבקרים בטיחות את להבטיח מנת
ליצירת המיועדים שקופים פולימרים עשויה התקרה כאשר לקניון, גבוה בהספק
ומצמצמים נוסף חשמלית אנרגיה מקור מהווים הם למעשה ובכך חשמלי, זרם
בשנאים, היתר בין השתמשנו התכנון לצורך אויר. ובמיזוג בתאורה השימוש את
שקופים בפולימרים צבירה, בפסי במבטחים, במוליכים, ונמוך, גבוה מתח בלוחות

נוספים. חשמליים וברכיבים

חשמלית, אנרגיה שמש, אנרגיית שקופה, תקרה קניון, פולימר, מפתח: מילות
סביבתי זיהום



6 מספר פרויקט חשמל להנדסת המחלקה
ואלקטרוניקה

מערכת בשילוב רכבת, לתחנת חשמל אספקת תכנון
פייזואלקטרית

קיריצ'נקו סימה
בקר פיטר ד"ר מנחה:

תחנת עבור חשמל רשת בתכנון העוסק הנדסי פרויקט הינו זה פרויקט תקציר:
תת מעבר כניסה, קומת וכוללת קמ"ר 1 של שטח על המשתרעת באשדוד רכבת
לשלב מנת על פייזואלקטרית מערכת של שילוב כולל הרשת תכנון וחניון, קרקעי
הינה הפרויקט מטרת לתחנה. האנרגיה אספקת את לייעל כך ידי ועל ירוקה בניה
ועל החשמל חוק דרישות על המתבססת חשמל מערכת בתכנון מעמיקה התנסות
המערכת תכנון החשמל. חברת ע"י המכותבים והכללים בארץ הקיימים התקנים
מדידות, בפרויקט, המעורבים ומכל מהשטח נתונים וריכוז באיסוף כרוך היה
מוליכים של חתך שטח הכולל מתאים ציוד בחירת וכלכליים, הנדסיים שיקולים
לטישות התייחסות הקווים, לאורך מתח מפלי בדיקת ונמוך, גבוה במתח העומדים
מנת על הדרושות הבדיקות כל בוצעו בחשמל, ובטיחות התחשמלות מפני הגנה
הספק שנאי הינה המתקן השנאי הישראלית. לרשת המתקן חיבור את לאפשר
22 גבוה במתח החשמל חברת של החלוקה מרשת לתחנה חיבור .kvA 1250 של

.3× 1804A של חיבור סה"כ .kv

רכבת תחנת מפתח: מילות



7 מספר פרויקט חשמל להנדסת המחלקה
ואלקטרוניקה

קומות 9 בין מגורים מגדל של חשמל מערכת תכנון
33kW בהספק סולארית מערכת עם

יעקובוב איליה -- פרידמגו סטניסלב
ביטון בני מר מנחה:

לבניין החשמל מערכת תכנון כולל אשר מעשי פרוייקט הוא הפרוייקט תקציר:
המבנה. בגג פוטו-וולטאית ומערכת קומות מ-9 הבנוי מגורים בניין מגורים.
במקדמי התחשבות תוך החשמל, מחברת הדרוש הספק לקבל צרכנים סקר בוצע
ונבחרו החשמל לוחות של מרחקים נקבעו הצרכנים. של והעמסה זמניות בו
בדרישה לעמידה המתח מפלי של מתמטי חישוב ובוצע הכבלים של החתך שטחי
זרמי של ההגנה בדרישות העומדים מתמטי חישוב לאחר מפסקים 3נבחרו של
מערכת והדירתיים. הראשיים החשמל ללוחות שרטוט בוצע תגובה. וזמני קצר
של חיבורם וצורת כמות חושבה המערכת רכיבי של בחירה לאחר פוטו-וולטאית:
האינורטר. לחיבור 33 KW הספק לקבלת הדרושים אחד, כל 285 W בהפסק הפנלים
בוצע החשמל. לארון ונתיכים כבלים,מפסקים נבחרו מתח, ומפלי קצר זרמי חושבו
למעליות, חרום גנרטור כגון עזר במערכות התחשבות בוצעה חשמלי. שרטוט
לקבל ETAP בתוכנת בדיקה נעשתה לבניין. מים ומשאבות התמצאות תאורת
של וסלקטיביות קצר זרמי מפלי-מתח, הכולל הפרוייקט של וסימולציה שני אישור
המקובלים והאירופיים ישראל בתקנים שיעמוד כך מתוכנן הפרוייקט מפסקים.

כיום.

7 - מגורים בניין מפתח: מילות



8 מספר פרויקט חשמל להנדסת המחלקה
ואלקטרוניקה

כימי במפעל חשמל מערכת תכנון

אלמשעלי ליאור
ביטון בני מר מנחה:

מערכת לתכנון בפרויקט והמעשי התיאורטי הרקע כל את יתאר זה תקציר תקציר:
אחראי ויהיה מ"ר 2800 כ של בנוי שטח על יוקם המפעל כימי. במפעל חשמל
תרכובות לייצור מוצא חומר הוא ברום , ברום בשם כימי חומר של ייצור לפעולת
מורכב המפעל העולמית. ולתעשייה המקומית לתעשייה רבים יישומים שלהן ברום
מכאנית אחזקה מסגריה, תאורה, שירותים, אוכל, חדר מוצרים, מחסן ממשרדים,
לכל ההזנות את בחשבון ניקח ובהמשך המפעל בשטח פרוסים המבנים ועוד.
תפקידם אשר החשמל במערכות תלויה המפעל של הסדירה פעולתו המבנה.
אשר חשמל והפסקות תקלות כל ללא ורציפה סדירה אמינה, חשמל אספקת לתת
דרושה נאותה תחזוקה כן, כמו כספיים. ולהפסדים ייצור להפסקות לגרום יכולות
היעדים לפי מקסימאלי ייצור הסדיר יומו בסדר להמשיך למפעל לאפשר מנת על
במתח שונים מקומות משני כפולה להזנה לדאוג היא העליונה החשיבות שנקבעו.
במהלך כשל. של במקרה ולמענה רציפה חשמל לאספקת לדאוג בכדי KV33 של
עם v400 של נמוך במתח וכן גבוה במתח החשמל חדרי בחשבון יילקחו התכנון
ומגוון רב חשמלי ציוד להכיל מתוכנן זה מתקן עתידי. הרחבה לפרויקט מקדמים
מתח מסדר ראשי לוח כולל חשמל לוחות . 2 למתקן. הארקות מערכת . 1 כגון:
1 . 2 ייצור. למחלקות משנה ולוחות החישוב), לאחר יקבע החיבור (גודל גבוה
כיול 4 . 2 והגנה. מדידה מכשירי 3 . 2 שונים. בחתכים כבלים 2 . 2 זרם. מפסקי

שנאים. . 4 ההספק. גורם לשיפור מערכת . 3 צבירה. פסי 5 . 2 והגנות.

מפעל מפתח: מילות



9 מספר פרויקט חשמל להנדסת המחלקה
ואלקטרוניקה

EVM אלגוריתם ע"י בשינה נשימה דום תסמונת בקרת

חזיניוק איגור -- רוסנווסר מיכאל
טריגנו תום ד"ר מנחה:

לא באופן נשימה והפרעות דום של לזיהוי שיטה תוצג זה בפרויקט תקציר:
EVM (Eulerian Video אלגוריתם של חקר נבצע תרמית. מצלמה באמצעות פולשני
RGB צילום על נבחנה הנ"ל והשיטה היות תרמי וידאו צילום על Magnification)
לבחון יש ולכן הבקרה בתהליך חשוב חלק הוא התרמית המצלמה מיקום בלבד.
מנת על ימדדו אלה אזורים ומצח. החזה בית אף, כגון: שונים, אזורים כמה
זה אלגוריתם המצלמה. מיקום תועלת על מדויקת שיותר כמה אינדיקציה לקבל
הגברת היא המרכזית הגישה לפריים. ( Frame) פריים בין השינויים את מגדיל
על פיקסלים). ) מרחבי מיקום ובכל שונים הזמן בקטעי פס רוחב בכל הסטייה
ביחידת נשתמש הנתונים, את ולעבד התרמית מהמצלמה התמונה את לקבל מנת
התמונה עיבוד .RPi 3 ( Raspberry Pi 3) גבוהה, נתונים עיבוד יכולת בעלת מחשוב
.OpenCV בספריית מרכזי שימוש באמצעות Python תכנות שפת ע"י RPi-ב יושם
מתקדמים. במסננים שימוש תוך תמונה, עיבוד הוא זה בפרויקט המרכזי האתגר

תמונה עיבוד ,Python ,EVM תרמית, מצלמה מפתח: מילות
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לאומי במתחם M1 לבניין חשמל אספקת רשת תכנון
לוד טכנולוגיות,

ניסימוב מיכאל -- אברהם אדיר
שטיינר אברם הרמן אינג' מנחה:

עבור , M1 הדרכה- לבניין חשמל אספקת רשת בתכנון עוסק זה פרויקט תקציר:
בנק של ראשי כמטה משמש המתחם בלוד. הממוקם טכנולוגיות לאומי מתחם
כחלק הארצית. ברמה הבנק שירותי מכלול את בתוכו ומרכז לישראל לאומי
הבנק של ההדרכה חטיבת את למתחם להעביר הצורך קם הבנק, פעילות מריכוז
רשת של נכון לתכנון מענה לספק היא הפרויקט מטרת M1 . במבנה תמוקם אשר
עומסים קבלת תוך מתאימים, ציודים ובחירת הדרכה למבנה החשמל אספקת
להרחבת נוספת דרישה קמה הבנק, לצרכי בהתאם חלקיו. כל עבור המתחם ונתוני
זו. בדרישה התחשבות תוך יבוצע המבנה תכנון כן ועל במתחם, השרתים חוות
יושם כך ולשם בחשבון ילקחו כן גם קריטי כמתקן והגדרתו המתחם של אופיו
אספקת רציפות את שיאפשרו גיבויים ומערך לרשת המבנה חיבור בצורת דגש
המרכיבים כלל ויוצגו בתכנון, השלבים יתוארו זה בספר חירום. בזמן גם החשמל
לרבות המתקן, של ולאופיו שבוצעו לחישובים בהתאם למבנה שנבחרו החשמליים
לשדות חלוקה תוך והגנות, מפסקים גיבויים, כבלים, סוגי המתח, להורדת שנאים
לצורך בדיקות מערך יוצג מכך, יוצא כפועל דרישה. ע"פ ובלתי-חיוניים חיוניים

החשמל. מערכת ושל החשמלי הציוד של והאמינות היעילות הבטחת

טכנולוגיות, לאומי במתחם M1 לבניין חשמל אספקת רשת תכנון מפתח: מילות
לוד
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(צומת מסחרי למתחם גבוה מתח חלוקה רשת תכנון
סילבר).

גטי דן -- סימון בן גל
ביטון בני אינג' מנחה:

במסגרת כה עד צברנו אשר ומעשי תיאורטי ידע מסכם הפרויקט ביצוע תקציר:
גם חשמל מתקן תכנון של עצמאי ביצוע הוא הפרויקט מטרת התואר. לימודי
החשמל חוק של ותקנות לתקנים בהתבסס חשמל מערכת של נכון תכנון מבחינת
טכנו- חשמל, אספקת אמינות קרינה, בטיחות, כגון: נוספים היבטים מבחינת וגם
סילבר- בצומת מסחרי למתחם החשמל מערכת תוכנן זה בפרויקט . כלכלי
על לתכנן הולכים אנו שאותו השטח את חקרנו התכנון תחילת לפני אשקלון.
ועתידיות. הקיימות האחרות לתשתיות ולהתייחס בשטח התוואי את לקבוע מנת
גם ראינו הפרויקט. ממנהל שהשגנו מערכות מפות,ותאום ע"י נעזרנו כך לשם
מנהל עם בשיחה גבוה. מתח קווי של הקיימות החשמל אספקת מערכות את
להתעדכן כדי המוקדם לתכנון לנו החיוני מידע קיבלנו שלו, החשמל ויועץ הפרויקט
יגיעו אשר התמסורת קווי את נציג בפרויקט המתחם. בסביבת עתידיים בשינויים
עמידה כלכלית, כדאיות בטיחותיים, בשיקולים ותכנונית, תיאורטית ברמה למתחם
במתח חשמל אספקת בתכנון יעסוק הפרויקט וכדומה. החשמל חוק בהוראות
מבנה יכלול המתחם . מסחרי במתחם חשמל חיבורי להזנת נמוך ומתח גבוה
מתח חיבור עם מבנה , שונים חיבור בגדלי מבנים מספר עם קומתי חד מסחרי
לצורך . ציבורי וחיבור משרדים 76 ובו קומות חמש בעל משרדים בניין , גבוה
מגיעים המיתוג לחדר , טרנספורמציה ותחנות מיתוג חדר יתוכננו החשמל אספקת
השלישי והקו עילית מרשת הינם מהקווים 2 קיימת, מרשת גבוה מתח הזנה קוי 3
נקבע אנו טרנספורמציה. לתחנות הזנה יהיה המיתוג מחדר קרקעי, תת הינו
והמבנה במ"נ הצרכנים כל יחוברו ומהם תת-קרקעית תהיה החשמל שתשתיות
תנאי א. : פרמטרים ממספר נובע הרשת סוג לבחירת השיקול . גבוהה במתח
הוחלט זה בפרויקט כלכליים. שיקולים ג. האזור. של מתאר תוכניות ב. השטח.
מתוכננות במתחם זה. בסעיף המצוינים משיקולים קרקעית תת- ברשת חיבור על
ינתן בפרוייקט ציבוריים. בשטחים שיוקמו פנימיות טרנספורמציה תחנות שלוש
,חישוב ובמ"נ במ"ג ,איבזורם ,מיקומם הטרנספורמציה תחנות תכנון על דגש
חתך שטח בחירת , עתידי בגידול בהתחשבות השנאים הספק ,בחירת עומסים
חישוב , צבירה פסי בחירת , מ"נ בלוחות הספק מקדם שיפור , הזנה רשת מוליכי
בסלקטיביות ונתיכים הגנות ,ובחירת מתח מפלי תקינות בדיקת , קצר זרמי
� ע"י: למתחם החשמל אספקת אופן את נתאר הפרויקט במסגרת מתאימה.
בתחנות משתמשים אנו בו הציוד � ובמ"נ. במ"ג אנרגיה חלוקת לוחות תכנון
החלוקה ברשתות והארקות ההגנות תכנון � החלוקה. ובארונות הטרנספורמציה

סופיים. למעגלים חלוקה רשתות בין וסלקטיביות



סילבר). (צומת מסחרי למתחם גבוה מתח חלוקה רשת תכנון מפתח: מילות
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האומנים קריית ספורט מרכז החשמל רשת תכנון

סוסונוב עמנואל -- שובל שלום נמרוד
ביטון בני מר מנחה:

מרכז של הקמתו לטובת החשמל רשת לתכנון הנדסי מענה נותן זה פרויקט תקציר:
מקיף מענה המספק קומות, שתי בעל מבנה הינו המתקן ( "המתקן" (להלן ספורט
מענה מספק אשר ונשים ילדים גברים בתוכם נמנים אשר תושבים של יעד לקהל
הזנה יכלול המערכת תכנון כן על . והסביבה העיר לתושבי ספורטיבי חיים לאורח
להורדת ושנאי המתקן, של עצמאית טרנספורמציה תחנת גבוה, במתח ראשית
על אמדנו ל"מתקן" גבוה מתח אספקת לטובת . הצריכה לנתוני בהתאם המתח
ולרשת הארצית לרשת המרכז חיבור לאופן התייחסות תוך מתאים שנאי בחירת
לוח חשמל, מעגלי תכנון על אמדנו לצרכנים נמוך מתח אספקת לטובת החלוקה.
גבוה מתח חשמל חברת מרשת מוזן המתקן הגנות. וקביעת חלוקה ,לוחות ראשי
חד- צרכנים מערכת כולל: המתקן . פנימית טרנספורמציה תחנת לתוך 22 kV
נחושת כבלי ע"י מוזנים צרכנים מערכות תלת-פאזיים. צרכנים ,מערכת פאזיים
באמצעות ראשית הזנה ומאווררת. מחוררת בתעלה -המותקנים XLPE ב מבודדים
פאזי –תלת ההזנה מתח באדמה. הטמון בצינור XLPE המבודד נחושת כבל
התכנון. בזמן יקבע והזנתן מיקומם ומשניים, ראשיים חשמל לוחות מספר .4kV . 0
ועומדת הגבוהים הסטנדרטיים פי ועל דגשים מספר ע"פ מתוכננת החשמל מערכת
ענייני מנהל הוראות החשמל, חוק תקנות , הבטיחות בהוראות עמידה � ב:
והמכשירים שנאים הלוחות, לכלל נוחה גישה מתן � התשתיות. שבמשרד חשמל
במתקן. החשמלי הציוד אבטחת � שוטפת. ותחזוקה טיפול הדורשים החשמליים
ועמידה המתקן עובדי בטיחות � . החשמל חברת ונהלי לתקנות ציות חובת �

בתקנים.

מתח נמוך מתח אומנים קריית ספורט מרכז החשמל רשת תכנון מפתח: מילות
אספקה גבוה
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בהספק פוטו-וולטאית כוח תחנת של ויישום תכנון
12MW

ברזל ברק -- זוהר יוסף ג'וי
ביטון בני מר מנחה:

כוח תחנת של ויישום תכנון הכרה, הוא זה פרויקט של ייעודו עצם תקציר:
הבעיות ואת ובישראל החשמל צריכת אופן הצגת את נבצע בתחילה סולארית.
אופן את הכולל מערכתי הסבר יכלול הפרויקט החשמל, בצריכת מגידול הנובעות
המרכיבה הטכנולוגיה על הסתכלות תוך הפוטו-וולטאית התחנה של הפעולה
הקונבנציונליות הכוח תחנות מול אל התחנה של וחסרונותיה יתרונותיה הצגת אותה,
ההיבטים בכל נתמקד זה בפרויקט מתחדשות. באנרגיות המשתמשות ותחנות
כגון: 12MW של כולל בהספק פוטו-וולטאית כוח תחנת של וביישום בתכנון הנוגעים
שקיימות, והמגבלות הדרישות על הסתכלות תוך פוטו-וולטאית תחנה של תכנון
ההספקים וחישוב הערכה התחנה. בשטח המתקנים והעמדת השטח תוואי בחירת
הבניה עלות על הסתכלות כדי תוך שבחרנו הכוח תחנת גודל מסדר צפויים אשר
על הנדרש הציוד כל והבאת הערכת החשמל, תפוקת תועלת מול אל והייצור
שנאים, סולארים, לוחות (כגון פוטו-וולטאית כוח תחנת ולהפעיל להקים מנת
את בתוכו יכלול אשר טכנו-כלכלי סקר עריכת ידי על ( כבלים.... מהפכים,
ההשתלבות והצגת סקירתם תוך מתקדמים רכיבים הבאת שנאספו. הנתונים כל
והיישום התכנון כל כי לציין חשוב וכן לנצילותה. תרומתם ואת במערכת שלהם
שימוש תוך ישראל במדינת לחוק ובכפוף החשמל חברת דרישות במסגרת ייעשו
אשר זה מסוג למערכת כיאה השנה כל לאורך מפורטים וחישובים בסימולציות

השנה. ימות לאורך המשתנה השמש אנרגיית על מתבססת

טכנו-כלכלי מתחדשת אנריגה 12MW פוטו-וולטאי יישום תכנון מפתח: מילות
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כוח בתחנת גופרית סילוק למתקן חשמל הזנת תכנון
פחמית

בוקובזה שקד -- בוהדנה לידור
3 סוג בודק מהנדס חשמלאי שטיינר, הרמן אינג' מנחה:

פליטת ע"י אוויר לזיהום העיקרי הגורם הוא בישראל החשמל משק תקציר:
ממשית, בעיה מהווה האוויר זיהום הדלק. משריפת כתוצאה הנוצרים מזהמים
תחמוצות של בפליטה הבעיה את נציג זה בפרויקט ברצינות. אליה להתייחס ונדרש
הפחמית הכוח בתחנת כיום בבנייה שנמצא המתקן ואת לאטמוספירה, גופרית
הסביבה להגנת המשרד של הדרישות את נציג זו. לבעיה מענה שנותן רוטנברג
לקביעת והחשיבות האדם לבני הנגרמות הבריאותיות ההשלכות המזהמים, כלפי
האחראי למתקן חשמל תכנון נבצע זה בפרויקט לפליטות. בנוגע מעשי פתרון
תוך וממוקדת מקצועית בצורה יבוצע התכנון הגופרית. תחמוצות הפחתת על
ויעילה. אמינה איכותית, חשמל הזנת שנקבל כך הפרמטרים, בכל התחשבות
מתאימות, הגנות ובחירת והשוואות חישובים מפורטת, צרכנים סקירת יכלול התכנון
נתכנן לאלה בנוסף במתקן. קריטיים לצרכנים גיבוי ואמצעי צבירה פסי כבלים,
לחלוקות ומשניים ראשיים לוחות ונבחר נמוך מתח וחלוקות גבוה מתח מסדרי
השונים ההשנאה למתחי המתאימים בשנאים נבחר מהתכנון אינטגרלי כחלק אלו.
באופן שיבוצעו החישובים בין הנדרש. ההספק בגודל התחשבות תוך הנדרשים
נציג לבסוף השוואה. לצורך ETAP בתוכנת שנבצע וסימולציות חישובים נציג ידני

ומסקנות. סיכום והצגת מבחנים הנדרשות, הבדיקות את

הזנה תכנון, פליטות, מפתח: מילות
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ליד 3MVA בהספק פוטו-וולטאית כוח תחנת תכנון
עם' 'מרחב מושב

נתן דבורה -- חיים שרון
בקר פיטר ד"ר מנחה:

אשר חלופית חשמלית אנרגיה לייצור מענה לתת הינה הפרויקט מטרת תקציר:
הנגב בצפון ימוקם האתר החשמל. בתקנות עמידה תוך סולארית מאנרגיה מופקת
לשם במתקן הייצור תהליך את יקיף זה תכנון .3MW-כ של בגודל הספק ויפיק
פאנלים הצבת כוללת החשמלית התוכנית מיטבית. לעבודה הנכון הציוד התאמת
ובה סימולציה בוצעה גבוה. מתח וארון אנרגיה והשנאת המרה יחידות סולאריים,
כי שנראה כך התחנה לפרמטרי מיטבית הערכה הקנתה והיא האתר תנאי הוזנו
בוצעו כן כמו השנה. חודשי במהלך המתוכננת האנרגיה את מפיקה התחנה אכן
בזרמי ההספק את מספקת שהתחנה לראות כדי וזאת ETAP בתוכנת סימולציות

קצר. במצבי התחנה התנהגות וכן המתוכננים העבודה

פוטו-וולטאי פאנלים, סולארית, אנרגיה סולארית, תחנה מפתח: מילות
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ידי על הבשן אלוני לישוב חשמל והספקת תכנון
5 . 1 MW של בהספק רוח טורבינת

סיסוייב ארטיום
בקר פיטר ד''ר מנחה:

אבעס בתל ''אודם'' הרוח חוות את ולהקים לתכנן היא הפרויקט מטרת תקציר:
הרווחת השיטה בישראל, כיום הבשן. אלוני לישוב חשמלית אנרגיה תפיק אשר
מוגבלים, במשאבים ותלוייה רב אוויר זיהום מייצרת חשמלית אנרגיה לייצרת
יקודם בפרוייקט הרוח. אנרגיית של כראוי מנוצל לא פוטנציאל שקיים בזמן
חשמלית. לאנרגיה הרוח אנרגיית המרת תהליך את תייעל אשר במערכת השימוש
הרוח אנרגיית המרת בטכנולוגיית העדכניות המערכות של סקירה יכיל הפרוייקט
יוצג תחילה, השנה. כל לאורך ויציבה אמינה חלופה שתהווה חשמלית לאנרגיה
יסווגו מיכן, לאחר שלה, העיקריים המרכיבים הרוח טורבינת של הכללי המבנה
שלהם ההינע מערכת ולפי שלהם המאפיינים לפי הרוח אנרגיית המרת מערכות
הגנרטור, שהם אלו במערכות העיקריים הרכיבים של פעולתם אופן ויוסבר ויפורט
ישוב של החשמל רשת של תכנון יתבצע לבסוף, כוח. והממיר ההילוכים טיבת
התחשבות יהיה המערכת של התכנון שלבי בכל הרוח. לתחנת וחיבורה הבשן אלוני
של החיבור ויכולת תחזוקה אמינות, למחיר, ביחס אנרגטית יעילות,תפוקה בשיפור
להמרת המערכות את להציג מנת על זאת, כל הישראלית. החשמל לרשת החווה
באנרגיות השימוש את באמצעותם ולהגדיל רלוונטית כאופציה הרוח אנרגית

היום-יום. בחיי בפרט הרוח ואנרגית מתחדשות

מתחדשת אנרגייה ישוב, תכנון רוח, טורבינת רוח, תחנת מפתח: מילות
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עוז" "נחל לקיבוץ חשמל אספקת

רחמים לידור -- זרמבה דניס
רויטמן מרקוס ד"ר מנחה:

באוכלוסיה מואץ גידול עם יחד והקידמה, התעשייה התפתחות כידוע תקציר:
להשקיע הצורך את איתו מביא זה שינוי חשמל. לאספקת בביקוש לעליה מביאים
חדשות בטכנולוגיות שימוש תוך החשמל, אספקת של יותר ויעיל מחודש בתיכנון
מנת על אנרגטית, התייעלות בנושא והתמקדות התעשייה התפתחות עם שנולדו
וכלכליים סביבתיים בהיבטים המתחשבת מושכלת אנרגייה צריכת תרבות לקדם
מחודש בתכנון עוסק זה הנדסי פרויקט ביזבוז. ומניעת משאבים על שמירה תוך
המטרה עוז". "נחל קיבוצית להתיישבות קרקעית תת חשמל אספקת מערכת של
הצרכנים של הצריכה את ולהוזיל האספקה את לייעל היא הפרויקט של המרכזית
קהילתי, מתנ"ס דיור, יחידות 120 כגון: והפרטיים הציבוריים מהמגזרים המקומיים
מטרה השגת רחוב. ותאורת מקורה ספורט מגרש ספר, בית ילדים, גן לול, רפת,
כדי תוך מתאימים שנאים בחירת במושב, העומסים צריכת חישוב דורשת זו
רשת בין שתקשר טרנספורמציה תחנת ותיכנון השנתי העומס בגידול התחשבות
במיקום מתחשב התיכנון פרוייקט המקומיים. הצרכנים לבין הארצית החשמל
להמשך גיבוי מערכות של שילובן לצד השימוש, חל בו החשמלי והציוד התחנה
העיקריים הצרכנים של הצריכה את להוזיל מנת על כן כמו ואמינה. רציפה אספקה
, LED מסוג רחוב לתאורת מעבר של אישית מותאמת תוכנית תוצג בקיבוץ,
והחיסכון הסופית עלותה עם יחד המערכת, מרכיבי כל את בתוכה תכלול אשר
מערכת "הקמת לתכנית הצעה תוגש לכך בנוסף ממנה. להפיק שניתן הרב
50[kW] של ומערכת הביתי לצרכן [kW]15תספק אשר פוטו-וולטאית" סולארית
עלות המערכת, על הסבר בתוכה תכלול התכנית רפת/לול. כגון: העסקי לצרכן
ופתרונות סיכונים פוטו-וולטאיות: במערכות בטיחות המערכת, של כוללת הקמה

אפשריים.

לקיבוץ חשמל אספקת תכנון מפתח: מילות
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אורגנית כח תחנת תכנון

זוזט אפיק -- סויסה נתנאל
רויטמן מרקוס ד"ר מנחה:

מתגובה המופקת אנרגיה לייצור השיטות אחת הינה מפסולת חשמל הפקת תקציר:
זה בתחום שמובילות החברות אחת בפסולת. הקיים מתאן גז בעירת של כימית
יצור לצורך והטמנתה פסולת והפרדת מיון המבצעת אקולוגיה", "חץ חברת הינה
המטרידות קריטיות סוגיות לשתי מענה מספקת זו שיטה חשמל. להפקת גז
האדם ע"י המיוצרת פסולת של האגירה הכמות הינה הראשונה העולם. את כיום
הארץ בכדור הגלם חומרי התכלות היא השנייה והבעיה ובתעשייה, היום-יום בחיי
הנסיבות לאור אנרגיה. ייצור לצורך אלו גלם בחומרי שלנו הגבוהה והתלות
מפסולת חשמלית אנרגיה לייצור למתקן חשמל תכנון נבצע זה בפרויקט הללו
החשמל תכנון 1MW. של בהספק דן בגוש שנמצא חירייה באתר יוקם ,המתקן
טובות איכויות שמקבלים כך הפרמטרים, כלל ובהתחשבות מקצועית בצורה בוצע
לשם הנדרשות הדרכים את הצגנו התכנון במהלך החשמל. רשת של גבוהה ויעילות
שיתוף תוך התכנון את ביססנו פיהם שעל המרכזיים והשיקולים המתקן הפעלת
עומסים, כמו שונים בחישובים עוסק התכנון כן, כמו הרלוונטיים, הגורמים עם
להשוואה ETAP בתוכנת וסימולציות ההספק מקדם שיפור מתח, מפלי קצר, זרמי
הצגת ולבסוף מבחנים בבדיקות, עוסק האחרון הפרק הידניים. החישובים עם
האספקה אמינות על בדגש ותקנותיו החשמל חוק עפ"י זאת כל ומסקנות סיכום

בחשמל. העבודה ובטיחות

biomass power station , תכנון אורגנית, כח תחנת מפתח: מילות
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אקראיים תקניים מבוכים לפענוח רובוט

איתמר מדר
יוסף בוכניק מר מנחה:

הן אוטונומיים רכב כלי בפיתוח הצורך מתגבר המתפתחת במציאות תקציר:
האזרחיות במסגרות הבטחוניות. למסגרות והן תעשייתיות האזרחיות, למסגרות
ביום פעמים מספר נכנס אשר עובד ישנו אלו במבוכים אדם, לבני מבוכים ישנם
בא מכאן החוצה, הדרך את להם ולהראות הטועים את לאסוף מנת על למבוך
אדם. בכוח לחסוך ובכך המחלץ של תפקידו את שיבצע רובוט לפתח הרעיון
מבוך לחצות שיוכל רובוט עבור אלגוריתם ופיתוח בחינה הינה הפרויקט מטרת
שניתן, כמה עד ומהירה אפקטיבית חישה כדי תוך קירות, ידי על המוגדר תיקני,
בעקבות "הליכה האלגוריתם נבחר זו מטרה מימוש לצורך לסופו. עד מתחילתו
על מורכבים אשר רכיבים מספר ישנם , pololu מבית zumo-shield והמוצר הקיר"
לצורך אזימוט חיישן הקירות, חישת לצורך אולטרה-סוני מרחק חיישני המוצר,
לצורך צבע/אור וחיישן שניתן ככל מדוייקת בצורה מעלות 90 של פניות ביצוע
החלטות ויקבל האלגוריתם לפי מימינו הקיר אחר יעקוב הרובוט מבוך. סיום זיהוי
מימוש ליציאה. מהכניסה הדרך את ימצא ובכך מובנה אופציות מערך בסיס על
הרובוט. גב על נמצא אשר Arduino כרטיס גבי על ויצרב C בשפת יהיה האלגוריתם

רובוט מבוך, מפתח: מילות
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בהספק פוטו-וולטאית חווה תכנון 630KVA

דהן ישראל
לוי אייל מר מנחה:

תקציר:
למציאת מהותי צורך שקיים בעולם ההבנה מתעצמת האחרונות בשנים תקציר
חשמלית, לאנרגיה המתגבר הביקוש על שיענו ומתחדשים חדשים אנרגיה מקורות
בדלקים. משימוש כתוצאה שנוצרות השליליות ההשלכות ושאר סביבתי זיהום ללא
אנרגיה הוא מתחדשים ממקורות אנרגיה ייצור מבחינת המרכזיים התחומים אחד
הנכון לתכנון 0 . 5בהצמדות רק מהווה הפוטו-וולטאית האנרגיה פוטו-וולטאית.
למשתלם פוטו-וולטאית מאנרגיה החשמל ייצור את להפוך ניתן בפרויקט שאבצע

בארץ. השמש מאנרגית המיוצר ההספק את להגדיל ובכך כלכלית

פוטו-וולטאית תחנה סולארית, אנרגיה מפתח: מילות



22 מספר פרויקט חשמל להנדסת המחלקה
ואלקטרוניקה

פארק "אורבן מגורים בנייני לשני חשמל אספקת תכנון
הראשונים"

סט לוי -- קיקטב מקסים
שטיינר הרמן מר מנחה:

תואר לקבלת הדרישות השלמת לצורך נכתב זה הנדסי פרויקט תקציר תקציר:
ראשונים" פארק "אורבן בפרויקט חשמל רשת תכנון חשמל. בהנדסה,במגמת ראשון
ציבוריים לצרכנים בהזנה מדובר בפרויקט לציון, בראשון שממוקמת מגורים שכונת
שבעה של מגורים בנייני שני עבור פרטיות מגורים לדירות והזנה הבניינים כלל של
חוק להוראות בהתאם תתבצע החשמלית המערכת .תכנון אחד כל קומות עשר
לצרכן חשמל לספק הוא הפרויקט בתכנון העיקרית מטרתנו ותקנותיו. החשמל
בנוסף כלכליים. כגון נוספים היבטים עם ביותר והבטיחותית היעילה בצורה
יעמוד שכמובן הנבחר ציוד בבחירת והשיכולים סיבות את ונציג נעמיק בפרויקט

ישראל. מדינת של ותקנותיו החשמל בחוק

מגורים בנייני לשני חשמל אספקת תכנון מפתח: מילות
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הקריה בקמפוס גבוה למתח חשמל חיבור הגדלת
אונו האקדמית

מליכוב גיל -- אהרוני רענן
שטיינר הרמן אינג' מנחה:

בקמפוס ושני. ראשון לתואר לימוד מסלולי מקיימת אונו האקדמית הקריה תקציר:
הינו לקמפוס הקיים החיבור גודל אקדמאים. ללימודים מבנים חמישה קיימים זה
שמהווה 409KW על עמד האחרונה בשנה הביקוש ושיא נמוך מתח בחיבור 3*630A
קמפוס לבנות נדרש אונו האקדמית בקריה הקיים. החיבור של מקסימלי ניצול
ותוספת 3*300A של חיבור נדרש החדש לקמפוס למוזיקה. פקולטה שיהווה חדש
שניתן העליון הרף מעל הוא זה גודל .-930A*3ל החיבור גודל את מביאה זו
חדשה חשמל מערכת לתכנן נדרש . 3*910A שהוא חשמל חברת ע''י נמוך במתח

אונו. האקדמית בקריה המבנים כל את שתזין גבוה במתח חיבור עם
המרכיבים כל על סקירה המספק סקר בוצע החשמלית, הרשת תכנון במסגרת
ואספקת כולו את המזין בקמפוס השנאה חדר תוכנן הפרויקט. ליישום הדרושים
הספר בית של תקין עבודה להמשך החיוניים הצרכנים את תזין אשר חירום
להציב דרוש בו קטע בכל חיבור גודל בחירת כוללת התכנון הצעת למוסיקה.
ואמצעי מתוכנן עבודה זרם הנושאים במוליכים תלויה בחירתו אשר חשמל לוח
חוקי על לשמור כדי החשמליים. הרכיבים על והגנה אדם חשמול מפני הגנה
התכנון במהלך לכן בדיקות, לבצע יש החשמליים והרכיבים התקנות החשמל,
החשמלית. בתשתית מתח ומפלי קצר זרמי לבדיקת וסימולציות חישובים נערכו

Planning Light Planning, System Power Engineering, Electrical מפתח: מילות
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1250KVA גבוה הספק בעל לביה"ס חשמל רשת תכנון
50Hz בתדר קרינה ליקויי מציאת תוך

מינסיאן טמילה -- דביר אילנית
שטיינר הרמן אינג' -- בקר פיטר ד"ר מנחים:

נושא השפעת את משמעותי באופן לחקור החלו האחרונים בעשורים תקציר:
וחשיפתה האוכלוסייה גידול קצב רבים. אנרגיה ממקורות מייננת הבלתי הקרינה
בפרויקט מסוימים. במקומות לסביבה כמסוכנת התגלתה ממוגנים לא חשמל למתקני
הקרינה ליקויי את שיפרנו בו אשר באשדוד, א' מקיף בביה"ס להתמקד בחרנו
אנרגיה לחדר השנאי והוצאת הקיים במבנה מחדש חשמל רשת תכנון באמצעות
גבוה במתח החשמל מערך בתכנון עוסק שלנו הפרויקט למבנה. מחוץ ייעודי
הפרויקט במהלך בארץ. ותקנותיו החשמל חוק בדרישות עומד אשר למבנה
הראשי בלוח קרינה מדידות ביצענו בתואר. צברנו אותו התאורטי בידע השתמשנו
רשת תכננו MATLAB. תוכנת באמצעות השפעתן את וסימלצנו לשנאי, ובסמוך
ומ"נ, מ"ג לוחות בשנאים, מתאים שימוש תוך למבנה גבוה בהספק מחדש חשמל
RELUX. ייעודית תוכנה בעזרת תאורה וחישובי הגנה שיטות מפסקים, כבלים,
המערכת של ההספק גורם את משפרת אשר קבלים בסוללת השתמשנו בנוסף
כלכלית התייעלות שמבטיח מה קטן, הכולל ההשראי שהרכיב כך משמעותי באופן
בטיחותיים, כללים על דגש שמנו זה בפרויקט הארוך. לטווח לביה"ס משמעותית
ויעיל. איכותי תכנון להבטיח מנת על הפיזי המבנה ודרישת הישראלי לתקן התאמה

מייננת בלתי קרינה מפתח: מילות
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אחיסמך לשכונת חשמל רשת תכנון

לוי נוי -- כהן דור
שטיינר הרמן אינג' מנחה:

הפרויקט למשתכן". "מחיר מהתוכנית חלק הינו הנחל" "מגדלי פרויקט תקציר:
10 בעל בניין כל מגורים. בנייני 8 וכולל בלוד החדשה "אחיסמך" בשכונת ממוקם
ולמרחבים מגורים דירות ל320 תכנון הצעת נציג קומה. לכל דירות 4 וכולל קומות
הישראלים בתקנים ועמידה החשמל ותקנות חוק על הקפדה תוך שלהם, הציבוריים
חשמלית אנרגיה לספק מנת על תוכננה בשכונה החשמל רשת כיום. המקובלים
ברכיבים שימוש לעשות מנת על ביותר. והבטיחותית רציפה יעילה, בצורה לצרכנים
והשוואה סקירה ערכנו ובו ספרות סקר ביצענו ביותר, והחסכוניים האידיאלים
על להגן שנועדו המקובלות, ההגנה שיטות את הצגנו בנוסף, הרשת. מרכיבי לכלל
תחנות תוכננו החשמל, רשת מתכנון כחלק פגיעה. מפני החשמל רשת ועל אדם חיי
את תקלה בעת המזינה חירום ואספקת הפרויקט כלל את המזינות טרנספורמציה
התכנון הצעת החשמל. אספקת רציפות על שומרת ובכך החיוניים הצרכנים
חלוקת מגורים, לדירת החיבור גודל ובחירת צרכנים עומסי רשימת עריכת כוללת,
לכל ובטוחה נוחה גישה המאפשרת בצורה משנה ולוחות ראשיים ללוחות הרשת
ומבטחים המתוכנן הזרם את הנושאים המוליכים בחירת החשמל, ברשת מקטע
קצר זרמי חישוב גבוהים, זרמים מפני הרשת רכיבי ושאר המולכים על יגנו אשר

מחשב. בתוכנת סימולציה ועריכת מתח ומפלי

אחיסמך שכונה, מגורים, שכונת חשמל, הנדסת חשמל, רשת תכנון, מפתח: מילות
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אמפרט "רותם במפעל השנאה תחנות וחידוש תכנון
אשדוד בנמל נגב"

באבו-יהודאיאן דניאל -- מלכה לי
שטיינר אברהם הרמן מר מנחה:

בכרייה, עוסקת דשנים כיל מקבוצת בע"מ נגב אמפרט רותם חברת תקציר:
אתרי בשלושה בארץ פועלת החברה וחומצות. דשנים ייצור פוספטים, השבחת
שינוע מתקני מפעילה וכן שבנגב ובאורון בצין רותם, במישור וייצור; כרייה
עלייה ישנה וגדל ההולך מהביקוש כתוצאה ובאילת. אשדוד בנמל ולוגיסטיקה
באופן המפעל של החשמלי בהספק עלייה הגורר מצב המפעל, של הייצוא בנפח
בציפיות, עומד לא 1977 משנת במפעל הקיים החשמלי המערך מנגד אך משמעותי,
החשמל באספקת וזמינות אי-יעילות של מצב גורר חשמלי, וציוד אדם חיי מסכן
בכושר פגיעה היוצר דבר הייצוא. ויעדי זמנים בלוחות ואי-עמידה המפעל, למתקני
וחידוש תכנון היא הפרויקט מטרת הללו הנסיבות לאור רותם. מתקן של העבודה
וכל המתקן של הכולל החשמלי ההספק בכושר לעלייה יוביל אשר החשמל מערך
בתכנון יעסוק הפרויקט של העיקרי חלקו ותקנותיו. החשמל לחוק בהתאם זאת
מתח צד תכנון החשמל, חדרי והרחבת שיפוץ במתקן, ההשנאה תחנות וחידוש
גבוה מתח למסדר ציוד ומשנה, חלוקה ראשיים, חשמל לוחות בחירת ונמוך, גבוה
הראשי החשמל בלוח מקשר מפסק והוספת במתקן נוספים שנאים בחירת ונמוך,
חשמלי הספק המשך הלוח על אחזקה עבודות בזמן או תקלה בזמן לאפשר מנת על
ליצור ובכך במתקן, כללית מתח הפסקת למנוע וכך הראשי הלוח של השני מצדו
כגון: שונים חישובים נציג בנפרד תכנון כל עבור ישיר בהמשך גבוהה. יעילות
שיבוצעו סימולציות ובנוסף הספק, מקדם ושיפור מתח מפלי קצר, זרמי עומסים,
הפרויקט של האחרון הפרק הידניים. החישובים עם להשוואה ETAP בתוכנת
החומר את כי לציין חשוב ומסקנות. סיכום והצגת מבחנים בבדיקות, יעסוק
ספרותית סקירה ידי על נציג החשמלי ומצבו המפעל מבנה לגבי הנדרש הטכני
הספק מערכות בתחום העוסקים ומידעונים מאמרים ספרים, הכוללת אקדמאית
כל על (1954) תיש"ד החשמל לחוק בהתאם זאת וכל נמוך ומתח גבוה במתח

הישראליים. והתקנים העדכניות תקנותיו

הספק הספק,מערכות גבוה,גורם מתח שנאים,מסדר מפתח: מילות
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רוטנברג כוח בתחנת פנימיים לצרכנים תחמ"ש תכנון

וקיים רן -- זגורי שלומי
שטיינר הרמן אינג' מנחה:

הולכה ורשת כוח תחנות בעזרת חשמל מספקת לישראל החשמל חברת תקציר:
צרכנים קיימים באשקלון, הממוקמת רוטנברג הכוח בתחנת באחריותה. אשר
העבודה אתרי הזנות בתכנון מטפל הפרויקט התחנה. להפעלת המשמשים פנימיים
תחנת דרך המסופק 8 . 13 kV גבוה במתח מוזנים אשר הפנימיים, והצרכנים
כגון לתחנה מתאים ציוד בבחירת עוזר הצרכנים ניתוח . 8 . 161/13 kVהשנאה
הצורך בשעת אשר לגיבוי גנרטורים של מערכת כולל התכנון מיתוג. וציוד שנאים
בתחנת המשנה. תחנת בהזנת כשל של במקרה הכוח תחנת להפעלת מתח מספקת
פעולה רציפות שמירת על האחראית סלקטיבית, הגנות מערכת תשולב ההשנאה
אדם. וחיי התחנה ציוד על שמירה לשם תקלות מפני והגנה התחנה צרכני של

ורציפה. אמינה אנרגיה לספק המשנה לתחנת יאפשרו אלו מערכות

הגנות גיבוי, מערכת פנימיים, צרכנים השנאה, תחנת על, מתח מפתח: מילות
סלקטיביות
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MW פנלים מערך עם סינכרוני גנרטור ע"י המוזנת 1-2
סולריים. היברידית כוח תחנת תכנון

לסקובסקי ורוניקה -- יוסף רן
רויטמן מרקוס ד"ר מנחה:

תקציר:
אנרגיה של שונים סוגים מהם לקבל כדי אנרגיה מקורות במגוון משתמשים אנו
ועוד. תרמית אנרגיה תנועה, אנרגיית כימית, אנרגיה חשמלית, אנרגיה כגון:
אנרגיית כגון: אנרגיה של אחרים לסוגים המירה לנו מאפשרת החשמלית האנרגיה

ועוד. תנועה אנרגיית חום, אור,
שריפת פחם, שריפת נפט, משריפת מופקת אותנו המשמשת האנרגיה מרבית
רזרבות במצוקת נמצאת ישראל מדינת בארץ, האוכלוסייה גידול עם טבעי. גז
שהולך החיוניים המקורות אחד הוא הנפט בצריכה. עלייה עקב חשמל, ייצור של
שימוש על ישראל ממשלת החליטה ולפיכך, האוויר את מזהם הפחם וניגמר,
תבזבז שלא ירוקה אנרגיה לספק מנת על ומים שמש רוח, כגון טבעיים במשאבים
סולארית באנרגיה שימוש הוא הפתרונות אחד דלק. בתור מחצביים משאבים

בארץ. לאקלים התואם ייחודי פתרון המהווה
מספר קיימות השמש. מן ישירה בקרינה שמקורה אנרגיה היא סולרית אנרגיה
היא ביותר והבשלות מהנפוצות ואחת שמש, אנרגיית המנצלות נפוצות טכנולוגיות
אנרגיית של ישירה המרה מאפשרת אשר הפוטו-וולטאיים התאים טכנולוגיית
המותקנים פוטו-וולטאיים תאים לראות ניתן בישראל חשמלית. לאנרגיה השמש
ובערבה, בנגב קטנים ביישובים וכן מבודדות, הסעה תחנות ליד תאורה עמודי על
לצורך פרטי לשימוש פוטו-וולטאיים תאים לרכישה מציעות ישראליות וחברות

המשפחתי. החשמל בחשבון חיסכון
פוטוולטאים תאים בטכנולוגיית סולארית כוח תחנת של תכנון ביצענו זה בפרויקט
אנרגיית צרכי את המשלימה תחנה בתור ומשמשת וואט מגה 1 -2 שמספקת
סינכרוני גנרטור של בשילוב עובדת זו תחנה הצרכנים. ידי על הנדרשות החשמל
דו- פחות מייצרת ושריפתו חשמל לייצור חשוב מקור שהוא טבעי גז על הפועל
זה אנרגיה מקור גילוי לאור פחם, ושריפת נפט בשרפת מאשר הפחמן תחמוצת

ישראל. חופי לאורך
הפוטו- הפנלים מערך בין שמסנכרנת ובקרה מיתוג מערכת תכננו זה בפרויקט
הפוטו- הפנלים מערך בתכנון עסקנו בנוסף , החשמל והפצת לגנרטורים וולטאים

. חילופין לזרם הפנלים ממערך המגיע ישר זרם ,הפיכת וולטאים
ציוד, של קטלוגים מפרט, דפי המקצועית, בספרות בשימוש כרוך היה זה תכנון

המקצועי. באופן התחנה תכנון ע"מ זאת וכל מקצוע מאנשי ועזרה ייעוץ

אנרגיה היברידית, תחנה סולארים, פנלים וולטאי, פוטו כוח תחנת מפתח: מילות
סינכרוני גנרטור טבעי, גז סולארית,
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מתכות לציפוי תעשייתי למפעל חשמל מערכת תכנון

יסחקוב יבגני -- אברה דוד
ביטון בני אינג' מר מנחה:

תעשייתי למפעל של החשמל מערכת תכנון הוא שבחרנו הנושא תקציר תקציר:
קרקע, קומת : קומות ל-4 מחולק המפעל של המבנה "אקטר", מתכות לציפוי חדש
אנו המבנה. חלקי בכל חשמל רשת ונדרשת גג, וקומת עליונה קומה ביניים, קומת
השנאה מתחנת מתח קבלת זה אם החשמל, רשת של הבסיסי בתכנון נתעסק
הציוד ועל תאורה תכנון על נרחיב אנו המפעל, בתוך שנמצא הפרטי לצרכן עד
גבוה במתח חיבור המקבל תעשייתי מפעל היינו המפעל במפעל. שימצא החשמלי
ההספק, מערכות חישובי את יכללו הנתונים היתר, בין החשמל, חברת של מהרשת
החשמליים לרכיבים מתאימות הגנות השונים, הציודים להתקנת ותנאים דרכים
ביצוע לרמת להגיע מנת על במתקנים. למשתמשים חשמול בפני הגנה ואמצעי
חקרנו ולכן ניסיון, ומועשר רב ידע צריך שלנו העבודה של ומקצועית יעילה
הפרויקט, של מנחה אינטרנט, כמו לרשותנו העומדים האמצעים בכל ונעזרנו
החשמל אספקת אמינות כמו היבטים על דגש נשים אנו וכו'. ספרים מקצוע, אנשי
גבוה הכי הרמה את ליישם היא שלנו השאיפה זמן. לאורך התכנון ועמידות
החשמל צריכת של עתידי גידול שיגרור עתידי ותכנון כלכליות בעלויות בהתחשב
תכנון � הבאים: בגורמים נתחשב כן ועל האספקה, ואיכות כמות על שישפיע
� ראשי. ללוח הזנה תכנון � גבוה. ממתח ישירות שיוזן טרנספורמציה חדר
איכותית תאורה סביבת � נמוך. מתח מערכת תכנון � והגנות. כבלים בחירת
בפרויקט החשמל. הספקת אמינות לעליית שיטות � המתקן. לאופי ומותאמת
מרחק מינימום באנרגיה, חסכון טכנולוגיה, שיפור אנרגטית, בהתייעלות התמקדנו
החשמל חוקי לפי חישובים על נתבסס זה בפרויקט וקליל. נוח תפעול מוליכים, של
ליעילות גבוהה חשיבות ניתן זה לצד כאשר שלו, ביותר המחמירים והתקנות
בסטנדרטים יעמוד הפרויקט עליו, יתבסס שהמבנה החשמל אספקת של ולאמינות

. הישראליים בתקנים הנדרשים

תכנון אנרגיה, חשמל, מפתח: מילות
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באמצעות שפכים טיהור למתקן חשמל רשת תכנון
אנרגטית התייעלות

חמו בן אלעד -- צבי משה
רויטמן מרכוס ד"ר מנחה:

תקציר:
"יובלים" שפכים) טיהור (מכון למט"ש החשמל רשת בתכנון נעסוק זה בפרויקט
שיא צריכת בזמן 5KA . 2 עד של וזרם 850KW צורך זה מכון באשדוד. הנמצא
וכן אלו צרכנים במכון. פועלים אשר ומשאבות גנראטורים מנועים, להפעלת
שנאים, בחירת כגון הרשת תכנון בשלבי אותנו ינחו מרכזיים, ושיקולים חישובים
כל ומשאבות. גנראטורים סוגי מנועים, סוגי הגנות, סוגי החשמל, לוחות מיקום
מוצגים וכן המים טיהור תהליך מפורט זה בדו"ח החשמל. ותקנות חוק פי על זה
העיקרי המכשור על מידע מוצג כן, כמו זה. תהליך לצורך הדרושים המכשירים
בדיקות בצענו הפרויקט במסגרת כולו. הפרויקט במהלך אותנו מלווה אשר
ליצירת הטיהור מכון מצינורות ביציאה זורמים אשר המסוננים השפכים מי לניצול
בכדי גבוה בלחץ משאבות שתי ע''י מהמט''ש יוצאים אלו מים חשמלית, אנרגיה
במסגרת חקלאות. לצורכי ישמשו ומשם מרוחקים מים למאגרי להגיע שיוכלו
הצבת באמצעות אלו, בצינורות הקיימת האנרגיה את בחנו שבצענו הבדיקות
נסייע ובכך החשמל בהוצאות לחסוך שניתן בדקנו הצינורות, במוצא טורבינות

אנרגטית. מהתייעלות כחלק ולסביבה למכון

אנרגטית התייעלות באמצעות המטש של החשמל מערכת תכנון מפתח: מילות
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מים להתפלת מפעל להזנת PV כוח תחנת תכנון
3MW . 1 בהספק

קנטור צחי -- אדרי אריק
כץ אבי מר מנחה:

אספקת לצורך (PV) וולטאית פוטו כוח תחנת בתכנון יעסוק זה פרויקט תקציר:
בעיית . ההפוכה האוסמוזה בשיטת ים מי להתפלת מתקן של לתפעולו חשמל

70 כ וגוברת, הולכת רק אשר עולמית כלל בעיה הינה המים מחסור
השמש אנרגיית נצילות, שנאי, אינוורטרים, סולאריים, פאנלים מפתח: מילות
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רעילה תעשייתית פסולת למפעל חשמל מערכת תכנון

שמשון משה -- סוערי רועי
ביטון בני מר מנחה:

תקציר:
ל רחב מגוון הממחזר למפעל חשמל מערכת בתכנון עוסק הפרויקט תקציר
בכל רבה והתעניינות יחס מקבל המחזור תחום אנו בימינו שונים. פסולת סוגי
לכולנו. ברורה והחשיבות עולה הסביבה איכות על לשמירה המודעות העולם.
שונים. פעילות בתחומי המתמחים שונים מחזור מפעלי אלפי בעולם קיימים כיום
היצורים וכלל הארץ כדור על לשמור בכדי חשובה דרך אבן הינם המחזור מפעלי
פרויקט בניית במהלך החיים. איכות על הקפדה תוך רבות, שנים לעוד בו החיים
החשמל בצריכת לעמוד יוכל שהמפעל בכדי שונים אלמנטים מספר בחנו זה
בראש כאשר ותקנותיו. ישראל במדינת החשמל חוק פי על זאת וכל המחושבת
ללא רציפה לעבודה והאפשרות העבודה בבטיחות החשיבות את ראינו מעיינינו
שנתבקשנו כפי במפעל השונים לצרכנים נתייחס התכנון במהלך בתחומינו. מכשול
את נבחר התוצאות בעזרת כאשר וכללים פרטניים חישובים נבצע המפעל, ממנהל
המתאימות הפעולה שיטות את נבחר את בזאת כיוצא ביותר המתאימים הרכיבים
את נציג היתר בין שקיבלנו. במשימה ולעמוד למטרתנו להגיע מנת על זאת כל
תכנון תואמות, והגנות הארקות בחירת גנרטור, בחירת השנאים, גודל בחירת
זאת כל צבירה ופסי כבלים ונמוך, גבוה למתח וציוד ארונות בחירת תאורה
בסימולציה נציג התכנון כל את המתאימים. והשיקולים שהשגנו לנתונים בהתאם
חשוב בשטח. העבודה טרם שתוכננה החשמל רשת תקינות את לאשר מנת על
ללא וזאת שניתן ככל כספי לחסכון להגיע מנת על יתבצע התהליך כל כי לציין

כראוי המפעל להפעלת ויעילותו בטיחותו הציוד, טיב על התפשרות כל

למפעל חשמל מערכת תכנון מפתח: מילות
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פנלים עם 650kW בהספק סולארית מערכת תכנון
מותאם רפלקטיבי אנטי ציפוי בעלי

אוחנה חנן -- ברי יהושע
רויטמן מרקוס ד"ר -- פרדקין זאב ד"ר מנחים:

השימוש להרחבת לשאוף עלינו ולכן חם, באקלים מאופיינת ישראל מדינת תקציר:
באנרגיה שימוש חשמלית. לאנרגיה השמש קרינת להמרת וולטאיות פוטו במערכות
(אין נקייה נחשבת זאת ואנרגיה היות האחרונות בשנים להכרה זוכה סולארית
גמר הפרויקט במסגרת הסביבה. את מזהמת ולא בתהליך) מזהמים פליטת
זינה מקור תהווה המערכת 650kW, של בהספק וולטאית פוטו מערכת תכננו
את נבחר המערכת בתכנון קניות, מרכז יחדיו יזינו אשר החשמל חברת לצד
הקפדה תוך מגן) מפסקי כבלים, מנתקים, מבטחים, ממירים, (פאנלים, רכיביה
אשר סריגיים במבנים השימוש את נבחן הפרויקט במסגרת החשמל. תקנות על
של השטח פני על (ARC-Anti-Reflective Coating) אנטי-רפלקטיבי כציפוי ישמשו
של הנצילות את להגדיל ובכך האנרגיה איבוד את להקטין במטרה הסולארי התא
בעזרת DPN(Dip Pen Nanolithography) בשיטת הודפס הציפוי וולטאי. הפוטו התא
מומסים מפולימרים הורכב הדיו .Nanoink חברת של ייחודי ננו-פבריקציה מכשיר
שלהם האופטיות התכונות בסיס על בוצעה הפולימרים בחירת כימיות, בתרכובות
שבה והמחזוריות המבנה לצורת חשיבות שישנה ראינו ההחזרה. הקטנה לצורך
ובדיקת השונים מהמשטחים החזרה מדידות יבוצעו בנוסף הפיסה. על מופיע הוא

והשפעתו. הציפוי יעילות

Nanostructures, pattern, cell,Polymer,DPN,Grating Solar desing, system PV מפתח: מילות
Coating Anti-Reflective
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Damascone Delta ייצור תהליך של אופטימיזציה

אוחיון רפאל
גולדנברג שחר מיכל ד"ר -- שושן יריב שני ד"ר מנחים:

(Rose ketone) δ−Damasconeהינו חומר ריח בשימוש נרחב בתעשיות תקציר:
המסחרי. שמו ומכאן בורדים החומר נמצא הטבעית, הבישום והטואלטיקה בצורתו
עוד ולכן, הצמח) ממיצוי נמוך השבה (אחוז מוגבל טבעי ממקור הפקתו תהליך
מחסור על להתגבר שונות סינתזות פותחו הקודמת המאה של 70 ה- משנות
δ − ה- לייצור הסינטטית הראקציה כיום, מסחרית. ברמה לתפוקה ולהגיע זה
בשלב היה המיקוד זה, בפרוייקט כאשר שלבים, מכמה מורכבת Damascone
בתנאים פרה-אלדהיד המגביל המגיב לבין TDMK המגיב בין האלדולית, הדחיסה
מקוטלזות רבות כימיות תגובות כמו זו, תגובה וזמן. טמפרטורה לחץ של מבוקרים
יון של הביניים מצב ייצוב ע"י התגובה של השפעול אנרגיית את להוריד בכדי
אשר ורבות שונות לוואי בתגובות מאופיינת זו תגובה בתגובה. הנוצר האנולט
לתוצר הניצולת את מורידות אך המגביל המגיב של ההיפוך את מעלות אחד מצד
עלויות נוספות ובכך מהם להיפטר צורך שיש מזהמים מוסיפות שני ומצד הרצוי
הפרמטרים את לבחון הוחלט מערכתית מבדיקה כחלק הכולל. לתהליך ניקוי
המשפיעים הפרמטרים שנבחרו כך התגובה, סלקטיביות על המשפיעים השונים
זה בשלב שיושג שיפור שכל הבנה מתוך הלוואי, תוצרי וכמות הסלקטיביות על
טמפרטורה הם: השפעתם לבדיקת שנבחרו הפרמטרים בהמשך. לרווח יתורגם
המגיב טפטוף זמן ומשך סל"ד) 200-500) הבחישה מהירות , (70 − 95◦C)
התוצר בסלקטיביות עלייה ישנה כי נמצא הניסוי מתוצאות שעות). 1-3) המגביל
הייתה שנבחרה האופטימלית הטמפרטורה כאשר בטמפרטורה, העליה עם הרצוי
לוואי תוצרי וכמות אחד מצד ביותר הגבוהה הסלקטיביות התקבלה בה ,85◦C
הראקצייה לשפעול מספיק גבוהה טמפרטורה שהיא משום זאת שני, מצד נמוכה
האופטימלית הבחישה מהירות צד. תגובות לשפעול מדי גבוהה לא אך הרצוייה
הומוגנית תגובה התרחשה לא נמוכות במהירויות סל"ד 400 הייתה שהתקבלה
לבסוף, לתגובה. הזרימה קווי של הפרעה כנראה הייתה גבוהות ובמהירויות
שליטה עקב טפטוף, שעות 3 הוא שהתקבל ביתר הטוב הראקצייה זמן משך
המטרות להשגת ביותר הטוב השילוב לסיכום, המגביל. המגיב בריכוז מקסימלית

שעות. 3 של וטפטוף סל"ד 400 ,85◦C של טמפרטורה הנו

תגובה זמן טמפרטורה, רצוי, תוצר , סלקטיביות , Delta מפתח: מילות
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מפוליסכרידים ממדיות תלת מטריצות ואפיון פיתוח
רקמות הנדסת למטרת סולפט המכילים

כהן שמחה ָׂשלֹוֶמה
אונטמן אושרת ד"ר -- גולדנברג מיכל ד"ר מנחים:

משמעותי אתגר הנו רקמות, לגידול מימדיות תלת מטריצות פיתוח תקציר:
לקחת יש זו, מערכת לחקות בניסיון הביולוגית. המערכת של מורכבותה בשל
האמצעים אחד הפונקציונאליים. והן המבניים הן מרכיביה, שלל את בחשבון
המטריצה "שלד" את המהווה המבנה חומר של נכונה בחירה הוא המטרה להשגת
הפוליסכרידים. קבוצת היא אלה, למטרות נפוצה חומרים קבוצת מימדית. התלת
המטריצה למרכיבי דומה שלהם והמבנה ביוקומפטבילים הנם אלה ביו-חומרים
של מבנה מחומר המיוצרות מטריצות בפיתוח עסק זה פרויקט תאית. החוץ
והמכילה פורוזיבית מכנית, עמידה מטריצה לקבל במטרה שונים, פוליסכרידים

הגידול. בתהליך יתרון המהווה סולפט קבוצת
אלגינט, שונים: פוליסכרידים בשלושה שימוש נעשה המטריצה פיתוח בתהליך
ייצור .(Carrageenan) וקרגינן (p.Sp) הפורפירידיום מאצת המופק פוליסכריד
מהפוליסכרידים (עשויות השונות המוצא תמיסות צילוב של תהליך כלל המטריצות
סופיים ובריכוזים (CaCl2 או CaGlu) קלציום עם ביניהם) השילובים כולל השונים
השפעת נבחנה שבו בהקפאה, ייבוש בוצע הצילוב לאחר הפוליסכריד. של שונים
שהתקבלו היבשות המטריצות הפורות. יצירת תהליך על ההקפאה טמפרטורת
המטריצות כי הראו הפרויקט תוצאות וראולוגית. מורפולגית מכנית, מבחינה נבחנו
CaGlu. עם צילוב שעברו אלה הינן שבוע, לאורך במדיום עמידות נותרו אשר
על המבוססות המטרציות הן שבוע לאורך עמידות שהראו המטריצות בנוסף,
2%K-Carrageenan כאשר .20%p.Sp ו- 10%p.Sp בשילוב אלגינט או טהור אלגינט
המטריצות היציב. מבנהו על ששמר היחיד היה -80◦C של הקפאה במשטר
נמצאו המשולבות המטריצות של הפורות הפורות. לאפיון SEM-ב נבדקו העמידות
במשטר בנוסף, מובהק. באופן לא כי אם הטהור, האלגינט מקבוצת יותר כקטנות
של הקפאה משטר מאשר יותר גדולות פורות מתקבלות −20◦C של הקפאה
במטריצת מגמה. רק ומציגות סטטיסטית מובהקות אינן אלה תוצאות , −80◦C
הסולפט נוכחות לאיתור EDS באנליזת כלל. פורות אובחנו לא K-Carrageenan
האלמנטים. לכלל ביחס 2% כ- של ממוצע משקלי בריכוז סולפט נמצא במטריצות,
באלגינט p.Sp שנוכחות נמצא ובנוסף, הג'לציה נקודת נצפתה הראולוגי באפיון
מטריצות יאופיינו בהמשך, הצילוב. לאחר הנוצר ההידרוג'ל צמיגות את מגדילה
של להתפתחותה הסולפט קבוצת ובתרומת שונות רקמות לגידול בהתאמתן אלה

ממדית. התלת במערכת הרקמה

מימדית תלת מטריצה , ביו-חומרים , רקמות הנדסת , פוליסכריד מפתח: מילות
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מסוג לשן שחזור חומר הקשיית על UV קרינת השפעת
רטובה בסביבה Cement Ionomer Glass

דביר ליה
ברק תמר ד"ר -- גולדנברג שחר מיכל ד"ר מנחים:

סוכרים של תסיסה תהליך בעקבות שנוצרת תופעה, הינה עששת תקציר: תקציר:
בשכבת פוגעת זו חומצה לקטית. חומצה ליצירת מטאבוליזה העוברים הפה, בחלל
- מינרליזציה דה שנקרא בתהליך שבה, מינרלים פירוק ע"י השן של האמייל
מתחילה האמייל שכבת כך ובעקבות הפה, בחלל מינרלים איזון הפרת תהליך
עיקריים סוגים שלושה כיום קיימים האמייל, בשכבת בפגיעה לטיפול להתמוסס.
הינו האמלגם .GIC- Glass Ionomer Cement ו- קומפוזיט אמלגם, שחזורים: של
שאינו הכספית, ונוזל כסף עם בשילוב מתכות של מתערובת המורכב חומר
הינו הקומפוזיט הפה. לחלל המשתחררים הכספית אדי בשל ביוקומפטבילי,
האסטתי המראה בגלל שיניים בטיפולי לשימוש ביותר הנפוץ השיחזור חומר
לאחר ומתקשה וחרסינה שרף של משילוב עשוי זה חומר לשחיקה. ועמידותו
לעומתם, ביוקומפטבילי. שאינו חומר נחשב הקומפוזיט גם הלוגן. אור הקרת
קשרים היוצר כחומר ומוגדר השן, של הטבעי בצבע ביוקומטבילי, נחשב GIC
לסביבה החומר של חשיפה אולם, הדנטין. לשכבת וגם האמייל לשכבת גם חזקים
הסתימה קשיחות את מפחיתה הראשונים, ההתיישבות בשלבי שבפה, הלחה
לפתח נדרש ולכן מקומפוזיט יותר מהר נשחק GIC במשטח. סדקים ויוצרת
פתרון במציאת מתמקד זה פרויקט הראשוניים. בשלביה החומר להקשיית שיטה
מספקת שאיננה מאחר כיום, המקובלת GIC ה- שחזור הקשיית לשיטת חלופי
254 של גל באורך UV בקרינת שימוש נעשה כך, לצורך המספקת. העמידות את
נבחנה החומר קושיות כאשר ההקרנה, זמני של אופטימיזציה ביצוע תוך ננומטר,
קרינת של החיובית השפעתה את מובהק באופן הציגו המחקר תוצאות זמן. לאורך
בסביבה החומר, קשיות על הזמן השפעת את גם כמו ,GIC ה- קשיות על UV-ה
(134.9HV מקסימלית( קשיות סינטטי). רוק (בתמיסת הפה חלל את המדמה
בתמיסה. יום 30 וכעבור להקרנה שניות 90 במשך החומר חשיפת לאחר התקבלה
ביחס הסתימה, שחיקת למניעת תרמה הגנה, בשכבת GIC ה- ציפוי מכך, יתרה
לשחיקה עמידות להקניית איכותי פתרון מציאת לסיכום, ציפוי. ללא לסתימה
ברפואת המוביל השחזור כחומר מיצובו את יאפשר GIC מסוג שחזור חומר של

השיניים.

הקשייה GIC סתימה עששת מפתח: מילות
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סתימה חומר של קשיות על UV הקרנת זמן השפעת
Ionomer Glass מסוג

ליסקוביץ' אמיליה
ברק תמר ד"ר -- גולדנברג שחר מיכל ד"ר מנחים:

לאחר השן חלל בשחזור היתר בין העוסק רחב תחום הינו השיניים רפואת תקציר:
קומפוזיט אמלגם, לשחזור: עיקריים חומרים שלושה קיימים כיום עששת. הסרת
סתימות פני על GIC סתימת של הבולט היתרון .(Glass Ionomer Cement) GICו
על השן. לרקמת פלואוריד לשחרר ויכולתו שלו הביוקומפטביליות הוא אחרות
לשחיקה שלו הנמוכה העמידות עקב רחב בשימוש נמצא אינו GIC יתרונותיו, אף
החומר עמידות בשיפור עוסק זה מחקר והקומפוזיט. האמלגם לסתימות ביחס

זו. למטרה האופטימליים התנאים ומציאת לשחיקה GIC
וחומצה מים המכיל נוזל לבין הזכוכית סיליקט אבקת ערבוב בעת נוצר GIC
של "מלט" נוצר הנוזלית, החומצה עם מעורבבת האבקה כאשר פוליאקנואית.
נקשר זה "מלט" חופשיים. פלואוריד יוני עם במטריצה מוקפים זכוכית חלקיקי
ואורך איטי הינו הצילוב קשרי יצירת תהליך מקשרים. חומרים ללא לשן ישירות
ידי על GIC ה התקשות על להשפיע ניתן מלאה. הבשלה עובר שהמלט עד זמן
בפרקטיקה, כיום הקיימות האלטרנטיבות אולם חימום, ביניהם חיצוניים, אמצעים
לשיטת חלופות למצוא הצורך מתוך נולד זה מחקר הולם. מענה מספקות אינן
GIC ה- את למצב במטרה כחולה"), "מנורה בעזרת (חימום כיום הקיימת ההקשייה
השפעת את לבחון הייתה המחקר של הספציפית מטרתו מוביל. שחזור כחומר
התנאים מציאת תוך החומר, הקשיית על ננומטרים 254 של גל באורך UV ה- קרינת
90 ו- 60 ,30 של הקרנה לאחר נבחנה החומר קשיות לתהליך. האופטימאליים
ו- ימים 7 שעות, 24 שעה, של המתנה זמן לאחר נערכה הקשיות בדיקת שניות.

מיקרו-קושי. במכשיר ויקרס שיטת פי על ימים, 30
קשיות את מגדילה UV באור הסתימה הקרנת כי מראות המחקר תוצאות
החומר קשיות של ההבדלים שבוע, לאחר שבוע. של הקצר בטווח הסתימה
ההתקשות שתהליך לכך, ראיה ומצטמצמים, הולכים הקרנה ולאחר הקרנה ללא
החומר קושיות כך יותר, ארוך ההקרנה שזמן ככל כן, כמו ממשיך. הטבעית

הקצר. הזמנים בטווח בעיקר זאת יותר, גבוהה המתקבלת,
הזמנים בטווח החומר קושיות את משפרת UV באמצעות GIC הקשיית לסיכום,

השיניים. טיפול לאחר מיידית הנדרש כפי והרלוונטי, הקצר

HV UV, ,שחזור, סתימה GIC,Glass Ionomer Cement, מפתח: מילות
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המסחרי לציפוי כתחליף לסביבה ידידותיים ציפוים
הדר לפירות

שנרך נועם
פוברנוב ילנה ד"ר -- פנסו יוליה ד"ר מנחים:

הם בעולם. והחשוב הגדול הפרי עצי ענף את מהווים הדר פירות תקציר:
הודות שלנו היומית מהדיאטה נפרד בלתי חלק ומהווים מטבח בכל כמעט נפוצים
אחת יחסית. נמוכה ועלות גבוה תזונתי ערך ייחודית, ארומה המשובח, לטעמם
ציפוי הינה בעולם ההדרים בתעשיית כיום והמקובלות הנפוצות השימור משיטות
מכאני נזק מפני הפרי על מגנה ברק, המקנה ושקופה, דקה דונג בשכבת הפרי
השימוש זאת, עם הפרי. והתרככות המשקל איבוד את ומפחיתה ומיקרוביאלי,
חומרים מכילות והן היות בעייתי, הינו כיום המקובלות המסחריות בפורמולציות
להמסת בסיסיים אורגניים וממסים מחומצן פוליאתילן כגון שונים, סינתטיים
רבה חשיבות ישנה לפיכך, ולסביבה. האדם לבריאות להזיק העלולים , מוצקים
ולסביבה. לאדם יותר וידידותיים בטוחים ציפויים ופיתוח טבעיות חלופות למציאת
פוליסכארידים בסיס על אכילים ציפויים של ויישום בפיתוח התמקדנו זו בעבודה
על ציפויים שונים. הדר פירות מיני של ההשתמרות וכושר האיכות שיפור למען
פשוט הכנתם ואופן רב, מכאני וחוזק בגמישות מתאפיינים פוליסכארידים בסיס
ולכן גבוהה אינה עלותם כן כמו אורגניים. בממסים שימוש מצריך ואינו יחסית
השפעות את בחנו הנוכחית בעבודה בתעשייה. מסחרי לשימוש מתאימים הינם
אחסון, שבועות כארבעה לאחר הדר פירות על שפיתחנו האכילים הציפויים מגוון
המסחרית בפורמולציה מצופים ופירות מצופים לא ביקורת לפירות בהשוואה וזאת
ריכוז מוצקות, משקל, איבוד כללו שנבדקו האיכות מדדי זן. כל עבור המקובלת
וגוון צבע מדדי במיץ, וחומצה (כמ"מ) מומסים מוצקים כלל תכולת במיץ, אתנול
אשר הדר לפירות מתאים בסיסי מטריקס למצוא מנת על הפרי. ריקבון ואחוז
נבחנו אחסון, לאחר הפרי איכות את וישפר למראה ואסתטי הומוגני ציפוי ייצור
היווה הכיטוזן כאשר וציטראל. Carboxymethyl cellulose(CMC) כיטוזן, החומרים:
שונים. בריכוזים ציטראל עם בנאנו-אמולסיה שלו לציפוי בנוסף בעצמו ציפוי
עם ביחד Layer By Layer(LBL) בציפוי כשכבה היווה Carboxymethyl cellulose ה-
התוצאות פי על שונים. בריכוזים ציטראל עם כיטוזן של אמולסיות ונאנו כיטוזן
לראות ניתן כן אך המסחרי מהדונג בבירור טוב אשר ציפוי אין כי לראות ניתן
יכולת את שיפרו וציטראל כיטוזן של נאנו-אמולסיה בתוכם שכללו שהציפויים

הציפוי. של ההגנה

layer by ציטראל, ,carboxymethyl cellulose כיטוזן, הדר, פרי ציפוי, מפתח: מילות
נאנו-אמולסיה ,layer
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ייצור תהליך של האקולוגית החתימה הקטנת
הברומציל

שבסאי טורמחן אלונה
ברדה יניב ד"ר -- צור אייל ד"ר מנחים:

תקציר:
הייצור שפכי אגן. אדמה במפעל המיוצר עשבים קוטל חומר הינו ברומציל
ו- ברומציל של איזומר אורציל, כגון: לוואי ותוצרי ברומציל של שאריות המכילים
לשם מזהמים. חומרים היותם בשל אקולוגי למפגע וגורמים לים נשפכים DB-324,
ממס עם שלבי דו- מיצוי תהליך במפעל כיום מתבצע אלו ממזהמים שפכים טיהור
זוהי במים. הטובה מסיסותו הוא זה מיצוי ממס של חיסרונו n-butanol. אורגני
פחות שיהיה חלופי אורגני ממס למצוא נדרש ולכן הטיפול של רצויה לא תוצאה
יעילות באותה לפחות המזהמים החומרים את ימצה זאת עם ויחד במים מסיס
מבין המועדף הממס הוא הקסנול . 1 כי: נמצא זה בפרוייקט . n-butanol. כמו
ממס בין המועדף היחס . 2 כלכלית). ומבחינה יעילות (מבחינת שנבדקו הממסים
דו- מיצוי תוצאות להיום נכון . 3 מים:ממס. 1:10 הוא המימית לפאזה המיצוי
(יעילות ממוחזר בהקסנול להשתמש ניתן . 4 המפעל. של בדרישות עומדות שלבי
לא ממצה הוא כי בהקסנול n-butanol להחליף שניתן היא המסקנה כלכלית).

במים! מסיס ופחות טוב פחות

אגן אדמה שפכים, מיצוי, ברומציל, מפתח: מילות
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רותניום על המבוסס חדשני קטיוני קומפלקס חקירת
אולפינים של מתאתיזה לתגובת

מזרחי דוד
צור אייל דר' מנחה:

מתאתיזה לתגובת רותניום על המבוסס חדשני קטיוני קומפלקס חקירת תקציר:
אולפינים של

תקציר
סינטטית, אורגנית בכימיה מאוד חשובה תגובה הינה אולפינים של מתאתיזה
מימד, תלת הדפסת ננוטכנולוגיה, הפרמצבטיקה, בתחום רבות אפליקציות עם
ומגוונים. רבים ופולימרים ציקליים חומרים יצירת מאפשרת התגובה וכו'. פולימרים
וחשיבותה רותניום מבוססי בעיקר מטלו-אורגניים, קומפלקסים ע"י מקוטלזת התגובה
המשימות אחת הרצוי. לתוצר גבוהה וסלקטיביות יחסית קצר התגובה שזמן היא
פעילים שני ומצד תרמית יציבים יהיו אחד שמצד זרזים לפתח היא החשובות
הם כי חשוב תפקיד משחקים לטנטיים קטליזטורים ולכן הצורך במידת מאוד
כגון שונות, הפעלה בשיטות פעילותם על לשלוט וניתן תרמית מבחינה יציבים
הפרמטרים נחקרו זה בפרויקט UV ה- בתחום אור והקרנת טמפרטורה העלת
על המבוסס קטיוני חדשני קטליזטור של פעילותו על המשפיעים האופטימליים

כי: נמצא בפרויקט שלו. הניטרלי האנלוג עם הפעילות השוואת תוך רותניום,

diethyl 2,2- של טבעת) (סגירת RCM התגובה לביצוע האופטימלי הממס •
.Mesitylene הוא diallylmalonate

לטמפרטורה עד .140◦C היא ביותר האופטימלית הטמפרטורה כי נמצא •
diethyl 2,2- של RCM לתגובת לחלוטין לטנטי הינו הקטליזטור 50◦C של

.diallylmalonate

85% של היפוך מניב הקטליזטור cat. 0.5% molעד כי נמצא •
של וריאקטיביות הלטנטיות את לחקור להמשיך הן זה למחקר עתידיות תוכניות

פולימריזציה). לביצוע (תגובה ROMP כגון נוספות לריאקציות הזרז

קומפלקס, היפוך, פולימר, מתאתיזה, קטליזטור, אורגנית, כימיה, מפתח: מילות
רותניום
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EDI ומערך RO מערכת מלחים- נטולי מים ייצור מתקן

אפשטיין ענת
בן-הרוש כפיר ד"ר -- בנאיש גלית גב' -- יעקובי אלי מר מנחים:

בעיר אשכול הכוח בתחנת גמר פרויקט נעשה כימית להנדסה במחלקה תקציר:
אוסמוזה בשיטת מלחים נטולי מים לייצור מתקן בנושא נעשה הפרויקט אשדוד,

היו: העיקריות הפרויקט מטרות EDI. במערך הפוכה
לניקוי הדרוש האופטימלי הזמן מציאת ידי על הממברנות חיי אורך -הארכת
על -שמירה וחומצית. אלקלית בשטיפה כימי לניקוי אופטימלי pH -מציאת כימי.

.1% של מלחים ודחיית ,75% של השבה יחס
הינו הפוכה אוסמוזה חשמלית. אנרגיה ליצור כוח תחנת הינו "אשכול" אתר
יכולת לה אשר חדירה חצי ממברנה דרך מים למעבר לחץ המנצל הפרדה תהליך
משאבה ע"י מושג הזה הלחץ במתקן דרכה. מומסים מזהמים מעבר למנוע
חשובה, המים שאיכות משום היא הבעיה המרוכזת. לתמיסה "אנרגיה" שמוסיפה
לנבוע יכולה הקיטור טורבינת ביחידת מפגיעה כתוצאה חשמל ייצור הפסקת
החשמל ייצור מתקני במרבית ולכן מלחים) של גבוה (ריכוז ירודה מים מאיכות
אוסמוזה המלחים. ריכוז להורדת Reverse osmosis בשיטת בממברנות שימוש נעשה
יעברו שמים מנת על גבוה לחצים בהפרש המשתמש הפרדה תהליך הינו הפוכה
בניגוד וזאת הממברנה, דרך המהולה התמיסה אל במלחים מרוכזת מתמיסה
והן המחיר מבחינת הן יקר, משאב הינם RO ממברנות הטבעי. הזרימה לכיוון
הצטברות היא זה מסוג בממברנות העיקרית הבעיה השוטף. הטיפול מבחינת
הממברנה. חיי אורך את דרמטית בצורה המורידים ומיקרואורגניזמים מלחים
את המלח. רוב את רואה היא כי RO-1-ל רק שמבוצע כימי ניקוי הוא הפתרון
הממברנה, על שמצטברים והזיהומים המשקעים את לסלק מנת על מבצעים הניקוי
לסלק מנת על וזאת עצמו של התוצר מי עם מערך כל של שטיפה קיימת בנוסף
ניקוי ואז אלקאלי ניקוי הוא שמתבצע הניקוי הכימיים. החומרים של שאריות את
לסיכום, . pH=12-ל אלקאלי ובניקוי pH=1-ל להגיע נרצה חומצי בניקוי חומצי.
כי נימצא הממברנות, על ביולוגיים גידולים של יותר גבוהה הצטברות יש בקיץ
חודשים 3 כל כימי ניקוי יתבצע בקיץ בממוצע, חודשים 4 כל כימי ניקוי לבצע יש
תמונת לנו תיתן כימי ניקוי ואחרי לפני של תקופתית בדיקה שנה. חצי כל ובחורף

הממברנות. של המצב לגבי מצב

טמפרטורה,מיקרואורגניזמים מלחים, ממברנות, כימי, ניקוי הפוכה, אוסמוזה מפתח: מילות
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עיכוב ע"י במים טיפול של לאופטימיזציה שיטות
סגורה מים קירור במערכת קורוזיה

עמיר בר
נוסבוים יצחק מר -- הרוש בן כפיר ד"ר מנחים:

בתחזוקת העיקריות מהבעיות אחת הינה בצנרת המתפתחת קורוזיה תקציר:
תגובת הינה הקורוזיה תגובת ברזל. צנרת על המבוססות קירור מי מערכות
של כימית מהשפעה כתוצאה מתכתי חומר על כתקיפה המוגדרת חיזור חמצון
תרכובת לתחמוצת, הופכת והיא המתכת תכונות משתנות בעקבותיה הסביבה,
בברזל המתפתחת קורוזיה המתכת. להרס וגורמת במהרה המתפוררת חלשה
המורכבת "חלודה", הנקראת לתרכובת והפיכתו הברזל כהתחמצנות מוגדרת
מתרחש זה מסוג בקורוזיה ברזל-הידרוקסיד. ותרכובות ברזל תחמוצות מתערובת
הכרחי תנאי מהווה חמצן נוכחות ולכן החמצן אל מהברזל אלקטרונים מעבר
חופשיים יונים בתוכם המכילים מים נוכחות הוא נוסף תנאי התהליך. לקיום
מעבר המעודד מוליך חומר הינו אלקטרוליט "אלקטרוליטים". כ המתפקדים
לעכבו. ניתן אך לחלוטין, למנוע ניתן לא הקורוזיה תהליך את אלקטרונים.

קורוזיה: מעכבי שני הבודק מחקר מתבצע דוראד, הכח בתחנת

שכבה המתכת עם יחד יוצר אשר אמין, פילם-פורמינג מסוג מעכב Cetamine, . 1
הגנה. המספקת הידרופובית

הניטריט כאשר, Na2B4O7 ובוראקס NO2- ניטריט יוני המכילה תרכובת -CW21L . 2
שומר שהבוראקס בעוד החמצן, את מחזר הוא ולכן מהברזל יותר טוב מחזר

גבוה. pH על

מטופלת מערכת כל כאשר לשבוע, אחת נאספות המערכות משתי מים דגימות
חופשיים, ברזל יוני ריכוז כגון: בדיקות, מס' מתבצעות הדגימות על אחר, במעכב
ריכוז לקבל היא המטרה כאשר ועוד. המעכב, של שאריתי ריכוז ,pH מוליכות,
נמוכים, מוליכות ערכי הברזל, התפרקות על המעיד במים, ברזל יוני של נמוך
את המגבירים אלקטרוליטים של נמוכה נוכחות על המעידים גבוהים pH וערכי
יעיל CW21L מסוג מעכב כי פניו על מראות שהתקבלו התוצאות הקורוזיה. קצב
חצי של תקופה לאחר אך במים, ברזל של נמוך ריכוז על שומר שהוא כיוון יותר
סברה ישנה בנוסף הברזל. בכמות משמעותית עלייה עקב מיעילותו מאבד שנה
להמשיך יש כן על מעכב כמות אבדה במהלכו למערכת ריקון התבצע כי הטוענת

יותר. ברורות ומסקנות תוצאות לקבל במטרה הערכים את ולבדוק

מוליכות ברזל, קירור, מי קורוזיה, מעכב קורוזיה, מפתח: מילות
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"MERFY" פרפר רובוט

פיטוסי אלון -- גורודצקי דיאנה
גורביץ' בלה ד"ר -- פרופוס אפי אינג' מנחים:

ו-מימטיקה=חיקוי) מ-ביוס=החיים המורכבת יוונית מילה (Biomimicry, ביומימקרי תקציר:
“MERFY” הגמר פרויקט מהירה. בצורה מתפתח אך בחיתוליו שעדיין תחום הינו
תוכנן הפרפר. כנפי תנועות את לדמות היא ומטרתו הביומימקרי בתחום עוסק
ולצרכי ומעקב) סיורים מידע, (איסוף צבאיים לצרכים לשמש שיוכל אבטיפוס ונבנה

מחקר.
התייחסות עם מאוד זעיר משקל בעלי וחומרים רכיבים בשילוב מתמקד הפרויקט
חוברו מתמטי, מודל הערכת בוצע הכנפיים. הנפת את תקיים אשר תנועה להמרות
עלפיהם ואנליזות כוחות חישובי בוצעו תואם, קוד קידוד עם אלקטרוניים רכיבים
המנגנון, של אופטימלי פתרון התקבל לבסוף רבים. הרצה וניסויי הרכבות נערכו
ואבטיפוס מערכת לדרישות בהתאם מוגדר, יחס בעל שיניים גלגלי מכיל אשר
אוטונומי באופן פועל אשר רובוטי פרפר מבנה נבנה כנפיים. הנפת מדמה אשר
מפעילים ואלו המנועים, להפעלת ARDUINO מבקר אות המקבל ליתיום, סוללות על

הפרפר. כנפי הנפות לביצוע המכניזם את
בנושאים והעמקה אלמנטים של שילוב הדורש רב-גווני הינו הפרויקט לסיכום,
בפרויקט ועוד. אקלטרוניקה בקרה, אווירודינמיקה, מכונות, כגון:תיכון רחבים,
(ייצור ייצור טכנולוגיות עם בגג"ש ושימוש מסה ממרכז החל מכאני תכן שולב

אלקטרוניים. וחיבורים לרכיבים ועד הגוף), ומבנה הכנפיים

ARDUINO חדשנות, BIOMIMICRY, רובוטים, פרפר, מפתח: מילות
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בינוניים עד קטנים חיים לבעלי גלגלים כיסא

אנבינדר אופיר -- קורשבסקי פבל
ניבי רן ד"ר -- גורביץ' בלה ד"ר מנחים:

סיבות נפוצה. תופעה הינה החיים בעלי בתחום נכות ואף קשות פציעות תקציר:
(חיצונית השדרה בעמוד פגיעה הן: גלגלים כיסא יצטרך שבע"ח לכך עיקריות
למוגבלות הגורמות שונות ומחלות בגפיים מום או שיתוק זיקנה, מולדת), או
סוגים מספר קיימים כיום לבע"ח. גלגלים כיסא לתכנן העבודה מטרת בתנועה.
העיקרי החיסרון אך ניידות, המאפשרים בשוק לבע"ח גלגלים כיסאות של שונים
לשבת כלומר מנוחה, למצב לעבור אפשרות לבע"ח שאין הוא אלה, בכיסאות
כיסא לנוח. שיוכל בכדי כיסא את מעליו להסיר מבעליו נדרש ולכן לשכב, או
של שכיבה או ישיבה למצב עמידה ממצב לעבור האפשרות את המשלב גלגלים
5-20) בינוני עד קטן לגדלים המתקן התאמת תוך חדש, מנגנון תכנון דרש בע"ח
הפרופיל על אנליזות התבצעו "SPINCHER" הפרויקט על עבודה במהלך ק"ג).
משקל קל בעומסים, שיעמוד מאלומיניום אליפטי בפרופיל בחרנו וכך הדגם של
פעולת לביצוע אפשריים מנגנונים על וניסויים מחקרים נעשו זמן. לאורך ועמיד
קפיצים סוגי שני המשלבות אופטימליות, אפשרויות 2 והוצגו הכיסא ברגלי הקיפול
זעזועים, בלימת המאפשר גלגל תוכנן בנוסף מתיחה. וקפיץ פיתול קפיץ במנגנון,
מנגנון הפעלת לצורך לאחור, בנסיעה והגדלתו הקרקע עם חיכוך עקרון על הפועל
ושיטות שונים מחומרים אלמנטים מספר משלב שלנו הפרויקט לסיכום, הקיפול.
ועמידות מינימלית בעלות ומדויק יעיל ייצור תהליך לאפשר במטרה שונות, ייצור

הגלגלים. כיסא של גבוהה

פרופיל קפיצי, קיפול מנגנון כלבים, חיים, לבעלי גלגלים כיסא מפתח: מילות
זעזועים. בולם גלגל אלומיניום,
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ביונית זרוע

כהן מתן -- גינדין איליה
הכהן שלומי אינג' מנחה:

מצבו אך בתאונה, ידו את איבד שמכר לאחר נולד לפרויקט הרעיון תקציר:
שהוצעו הגבוהים המחירים עקב טובה באיכות זרוע לרכוש מאפשר אינו הכלכלי
הביונית הזרוע תוכננה שנעשתה השוק סקירת לאחר הקיימים. לפתרונות לו
וניתנת היד, מחוסרי המוגבלויות לבעלי יעיל פתרון נותנת הזרוע כאן. המוצגת
באיכות מוצר ליצור היא המטרה הנמוך. הכלכלי המגזר מן אלו ידי על גם לרכישה
לרכוש שנצרך מי לכל לאפשר מנת על נמוך, מוצר מחיר על ולשמור יותר גבוהה

חייו. איכות את ולשפר
השרירים, מערכת והזרוע, היד כף מבנה של ולמידה ספרותי חקר נעשו תחילה
בשוק הקיימים הפתרונות להבנת שוק סקר נעשה שלהם. הפעולה ואופן השלד
מספר נבחנו מכן לאחר פתרון. כל עבור המחירים טווחי ולהבנת ובחו"ל, בארץ
באמצעות המונע מעץ, שנבנה מודל על והנעתם האצבעות מפרקי של חיבור תצורות
והודפסת סולידוורקס בתוכנת מודל תוכנן מכן לאחר ופוטנציומטר. סרוו מנוע
של והפעלה הרכבה ונעשתה ומנועים, קפיצים ונבחרו נבחנו תלת-מימד, במדפסת
שינוי שמזהים חיישנים עבור ובניה מידול ניסויים, חקר, נעשו כן כמו טיפוס. האב
הפעלת מזהה החיישן כאשר ארדואינו. בתוכנת קוד ונכתב השרירים, בהפעלת
החלטות, עץ לפי שנמדדו הערכים את מעבד הבקר לבקר, נכנס המידע שריר,

ההחלטה. לקבלת בהתאם למפעילים פקודה ונותן
מבוקרת תלת-מימד בהדפסת יד בין ביניים, בקטגורית נמצאת המתוכננת הזרוע
ק"ג כ-0 . 5 של במשקל חפצים והרמת אחיזה תצורות של מצומצם מגוון המאפשרת
מגוונות אחיזה תצורות המאפשרות מבוקרות קרבון ידי לבין בכ-300$ הנמכרת
בזרוע כאשר בכ-15,000$. הנמכרת כבדים משקלים והרמת היד כף של סיבוב עם
למשתמש, ביותר החשובות האחיזה תצורות ארבעת את לקבל ניתן המתוכננת
צביטה. ואחיזת פשוטה אחיזה מחשב, בעכבר שימוש שקית, אחיזת הכוללים
ק"ג. 2 עד במשקלים חפצים והרמת היד כף של סיבוב מאפשרת היד בנוסף

כ-3,000$. הזולה, לקטגוריה יותר קרוב מחירה
רמת שיפור ובכך יותר, גבוהים ופונקציונאליות מאיכות להנות מאפשרת הזרוע

נצרך. לכל יחסית נמוך במחיר החיים

חיישני נמוך, מחיר ביונית, זרוע פונקציונאליות, מוגבלויות, בעלי מפתח: מילות
תלת-מימד. הדפסת שריר,



6 מספר פרויקט מכונות להנדסת המחלקה

שיניים לרפואת טכנולוגי מדגים פיתוח

קורנט רן -- פחימה שושי
שורין אביחי מר -- חמו בן גיא ד"ר מנחים:

רפואת ענף מתוך קיימת לבעיה הנדסי מענה במתן מתמקד זה פרויקט תקציר:
טכנולוגי. מדגים ופיתוח תכנון ידי על בפרט, שיניים שחזור ומתחום בכלל השיניים
מרוכב שרף אמלגם, הם: שיניים לשחזור המשמשים המקובלים החומרים כיום
נמצא אך טובות, מכאניות תכונות בעל חומר הינו אמלגם הזכוכית. ויונומר
מספר המרוכב לשרף מדינות. במספר לשימוש נאסר ואף האדם לבריאות כמזיק
הסתימה חומר והתכווצות ממושך טיפול זמן קצר, חיים אורך וביניהם: חסרונות
של המכאניות לתכונות בחלקן הדומות תכונות הזכוכית ליונומר הקשייתו. בזמן
התכונות חימום), כחול/ (אור כיום המקובלת בדרך הקשייתו בתהליך אך האמלגם,
ידי על בהקשיה כי יתכן נמוכים. בשיעורים נמצאות לשחיקה והתנגדותו המכאניות
השן. למוך נזק יגרם אך ישופרו, החומר תכונות יותר גבוהה בטמפרטורה חימום
מכאניות לתכונות שתביא בדרך הזכוכית יונומר הקשיית לבעיית המוצע הפתרון
וכיום מאחר UV. גלי קרינת באמצעות החומר הקשיית ידי על הוא אופטימליות,
תוכנן זה בפרויקט זו, פונקציה המספק מכשיר השיניים רפואת בענף קיים לא
נפוצות: שיטות בשתי הקרנה יכולת בעל הקשיה מכשיר של טכנולוגי מדגים ופותח
הדנטלית הארגונומיה לדרישות התייחסות מתן כלל התכנון UV. ו- כחול אור
ואינטואיטיבי פשוט ממשק היתר: בין שכללו השונות התכן דרישות ולמפרט
(אורך מראש שנקבעו התכונות לפי הנורות וגודל סוג בחירת המכשיר, לתפעול
החדשה. ואת הקיימת הפונקציה את שיכלול אחד מכשיר תכנון ועוד), מתח גל,
השונות, התכן בעיות הוגדרו ונרחב, ממצה ספרות סקר נערך מהפרויקט כחלק
האופטימלית, החלופה נבחרה שמתוכן חלופות שלוש לפתרון והוצעו נבדקו עבורן
ופותח נבנה ולבסוף בהתאם, זיווד מערכת תוכננה המערכת, של מפורט תכן בוצע
ולשני לסוללה עגינה ותחנת שימושית הדו- הידית את המכיל הטכנולוגי המדגים

המתחלפים. הראשים

כחול אור שיניים, שחזור ,UV הזכוכית, יונומר שיניים, רפואת מפתח: מילות
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חום במעבר מודולרית ניסוי מערכת

נחושתן גל -- מרציאנו נאור
גורביץ' בלה ד"ר מנחה:

הלמידה בעולם, מדעיים - טכנולוגים – האקדמאים הלימוד מוסדות בכל תקציר:
משוואות באמצעות "לנבא" הסטודנטים לומדים בו תיאורטי, במישור מתבצעת
מישור גם מתקיים הלימוד ממוסדות בחלק מסוימות. בעיות של תוצאות וחוקים
ניסויי מעבדות באמצעות שלמדו התאוריה את מיישמים הסטודנטים בו פרקטי,
בשוק כיום המשווקות הניסוי מערכות רוב כי עולה מעמיק ממחקר שונות.
(עקרון מתקן בכל בלבד אחד ניסוי כוללות אשר מערכות הם חום" "מעבר בנושא
ואפשר בנפרד נרכשות אשר בסיס יחידות למעט וכו'), הסעה הולכה כגון אחד
ניסוי מתקני מספר לרכוש נדרש הלקוח לפי-כך שונות. מערכות עליהם "להלביש"
במכשור שמדובר משום גבוהה הינה הניסוי מתקני של הרכישה עלות שונים.
ואלמנטים חימום גופי מידע, עיבוד תוכנות מדויקים, מדידה רכיבי הכולל מעבדה
גדול מקום דורשת שונים, מתקנים ממספר המורכת מעבדה לכך בנוסף ייחודים.
עבור גבוהות בעלויות מסתכמת חום מעבר מעבדת הקמת לפי-כך להציבם.
וההבנה בשוק השונות הניסוי מערכות של הגבוה התמחור בשל האקדמי. המוסד
מפוחים, חימום, גופי טמפרטורה, (רגשי זהים רכיבים כוללות הניסוי מערכות שרוב
המכילה משולבת ניסוי מערכת לתכנן לנכון נמצא וכו'), ובקרה שליטה יחידות
הניסויים. עבור הציוד עלויות את להוזיל מאפשרת וכן אחד במכשיר ניסויים מספר
במעבר ניסויים מספר הכוללת מודולרית ניסוי מערכת בתכנון מתמקד הפרויקט
ניסויים בתוכה כוללת המערכת חום. מעבר בקורס ניסויים לצורך ותשמש חום,
במידת בעתיד נוספים ניסויים לתכנן יהיה (ניתן קירור וצלעות חום בהולכת
ניסויים בין שילוב הניסויים סוגי בין החלפה תאפשר הניסוי מערכת הצורך).
מינימלי שינוי תוך ויעילה פשוטה בצורה למערכת חדשים ניסויים והוספת שונים
ייכתב בנוסף הניתן. ככול הקיימים ברכיבים ושימוש במערכת אלמנטים של
וכן הניסוי, לביצוע והוראות ניסוי מטרות יכלול אשר ניסוי מהלך מכין, דו"ח
חום", "מעבר בקורס הלומדים לסטודנטים לאפשר נועדה המערכת מסכם. דו"ח
להקנות ובכך מעבדה בתנאי אותו ולבחון הנושא את יותר מוחשי באופן ללמוד
ללמוד לסטודנטים תאפשר המערכת בנוסף, נוסף. וידע הנדסיים כלים לסטודנטים
ובכך צלעות באמצעות קירור למערכי ואופטימיזציה תרמי בהיבט תכנון תהליך על
החום מעבר תחום של במחקר או בתעשייה להשתלבות יותר טוב אותם להכין

ובכלל.
בקורס הנלמד והחומר (SCE (מכללת הלקוח לדרישת בהתאם תוכננה המערכת
בהתאם נוספים ניסויים לתכננן יהיה ניתן בעתיד אולם במכללה, חום מעבר

הלקוח. לדרישת

צלעות, מערכת, תכנון, הולכה, מעבדה, ניסויים, ניסוי, חום, מעבר מפתח: מילות
מודולרי תרמי,
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מתכווננת אופניים שלדת

ניסים אמיר -- ברסלבסקי איגור
יאיר עמנואל אינג' מנחה:

התאמת בבעיית נתקל אופניים על לרכב ילדיו את ללמד המעוניין הורה תקציר:
שונה. התפתחותי לשלב מתוכנן אופניים זוג כל כאשר הילד, למידות האופנים
אופניים לרכוש נאלץ ההורה שנים, 5-12 הגילאים בטווח המהירה התפתחות עקב
הפרויקט מטרת רב. אחסון ומקום כספיות בעלויות שמלווה מה שונים בגדלים
מידות התאמת שתאפשר מתכווננת אופניים שלדת של הנדסי ופיתוח תכנון היא
הכיסא בין למרחק התייחסות תוך המשתמש גיל לפי האופניים וגובה אורך כגון:
יציבות ומעניקה 12 עד 5 לגילאי המתאימה שלדה לפדלים, המושב ובין לכידון
פיזיקליים, שיקולים חוזק, משיקולי המערכת ניתוח הרכיבה. במהלך ובטיחות
במהלך ונוחות קלה גישה למשתמש לאפשר בכדי ואנתרופומטריים ארגונומיים
לקנות נדרש ההורה בהן שנים 7 במהלך עלויות להוזלת אפשרות מתן הרכיבה.
המשימות בביצוע ביטוי לידי בא תכנונו בעת הפרויקט פיתוח אופניים. מספר
(אנליזות עומסים בדיקת כווננון, מנגנוני של והבנה מחקר ספרות, סקר הבאות:
בדיקת מקומיים, חוזק חישובי המערכת, על הפועלים SolidWorks) תיב"ם בתכנת
שונים למשתמשים יתאימו אשר מידות מתן המערכת, של מסה ומרכז משקל שיווי
בדרישות עומד המודל האם בדיקה ואנתרופומטריים, ארגונומיים שיקולים מתוך
המערכת על הפועלות תאוצות למציאת תדירות ניסוי עירוניות, לאופניים 1117 תקן
לגבי מוחשית ואינדיקציה פרופורציות לקבלת התכנות מודל בניית רכיבה, בעת
חוזק שיקולי מתוך הדרישות על שיענה כך מתאים גלם חומר בחירת הדגם.
המודל והתאמת ייצור טכנולוגיות בדיקת כיס, לכל נגיש שיהיה כן כמו ואנליזות,
הפיתוח תהליך ריתוך). לפלטות, דופן עובי צינורות, (פרופיל הקיימות לטכנולוגיות
בין בחיבור האופניים. לרוכב נוספת אטרקציה המהווה תפעולית פונקציה אפשר

כקורקינט. הרוכב את לשמש יכול אשר רגלי מדרך ישנו השלדה, על הגלגלים

שלדה מפתח: מילות
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דינמי מודל אחר אוטונומית עקימה יכולת בעל רובוט

אבישר חן -- קוסטן מיכאל
יאיר עמנואל אינג' -- לוי יצחק ד"ר מנחים:

לצד נדחקו רבים מבוגרים הטכנולוגיה שהתפתחה ככל האחרונות בשנים תקציר:
המקרים רבות מבין דוגמא זוהי רבים. ולתכנים לעולם שייכים מרגישים ואינם
על לזקנה. ועד מילדות הגיל, שכבות כלל בקרב שכיחה אשר הבדידות תופעת של
לעולם מסביב אדם בני מיליוני חיים בעולם סטטיסטים ונתונים רבים סקרים פי
איתם ליצור יכול אשר בקרבם אדם אין אלו לאנשים ולמגע. לקשר כמהים אשר

בשלומם. ולהתעניין שיח
תקשורת כשותף המשמש אישי חברתי רובוט ופיתוח תכנון הינה הפרויקט מטרת
תמונה עיבוד ע"י המשתמש את לזהות ידע הרובוט בודדים. אנשים לאותם ביתי
שיחה אלגוריתם יכלול הרובוט כן, כמו עין. קשר יצירת לצורך אחריו ולעקוב

מראש. מוגדרות ותשובות שאלות מאגר בתוכו הכולל
, MATLAB SimMechanics בתוכנת מלאה סימולציה תתבצע הפרויקט במסגרת
טיפוס. אב יבנה ולבסוף SolidWorks תוכנת בעזרת המערכת ופיתוח תכנון יושלם
סיבוביות חופש דרגות שתי תכלול המערכת ברובוט ושימוש קבלה ליצור במטרה
ממצלמה הרובוט יקבל הללו התנועות את הצוואר. תנועות את הממחישות
העקיבה. מסלול נבנה MATLAB בתוכנת תמונה עיבוד וע"י בראשו הממוקמת
קוליות פקודות להמיר תפקידו אשר קולי זיהוי במודול שימוש נעשה בנוסף,

מובנה. שיחה אלגוריתם פי על הרובוט של שונות לפקודות
בשוק הקיימים למוצרים אלטרנטיביים פתרונות ומתן נרחבת שוק סקירת לאחר
התכן להוכחת הנדסיים חישובים בוצעו SolidWorks. בתוכנת לחלופה מודל נבנה
להדפסת מימד תלת במדפסת שימוש נעשה טיפוס האב בניית ולצורך במערכת

השונים. המכניים החלקים למעט החלקים
בילינגס) (ג'וש בו" לגור נורא מקום אך בו, לבקר נעים מקום היא "הבדידות

Human Robot חברתי, רובוט קולי, זיהוי תמונה, זיהוי בדידות, מפתח: מילות
Interaction (HRI)
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באנרגיה דיפוזיה ידי על קירור מערכת אנליזת
סולארית

יונני גל
זוהר אמיר ד"ר -- גורביץ' בלה ד"ר מנחים:

בדיפוזיה בספיגה קירור מערכת ביצועי של באנליזה עוסק זה פרויקט תקציר:
נתונים נאספו בפרט. בועות משאבת לתפוקת וסימולציות סולארית באנרגיה
מערכת של לסימולציה בתמיסה) קרר וריכוזי ספיקות טמפרטורות, (כמו נחוצים
בתוכנת בקוד שימוש נעשה בנוסף .R134a וקרר DMAC תמיסה עם עובדת אשר
הגדרת ידי על גורוביץ'. בלה ד"ר ידי על נכתב אשר התמיסה תכונות לחישוב EES
EES בתוכנה קוד נכתב ובהנחות בתנאים התחשבות תוך שימור ומשוואות משתנים
התקבלו התוצאות מניתוח במחזור. תרמודינאמים לפרמטרים פתרונות להצגת
ספיקות (כגון פיזיקאליות לא תוצאות סינון ע"י המערכת של הפעולה גבולות
בעיקר דומות, מערכות של לנתונים קרובות היו שהתקבלו התוצאות שליליות).

בדיפוזיה. ספיגה קירור למערכות אופייני אשר הנמוך, (COP) הביצוע מקדם

בועות משאבת סולארית אנרגיה דיפוזיה ספיגה קירור מערכת מפתח: מילות
אנליזה
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חכמה תרופות קופסת

דואק דור -- אברג'ל ירדן
פרופוס אפי מר -- הכהן שלמה מר מנחים:

ומשתתפים: שלבים מספר הכולל מורכב תהליך הוא לחולה תרופה מתן תקציר:
ידי על הרלוונטית התרופה הכנת המטפל, הרופא ידי על הרפואית ההוראה רישום
במינון, הנכון, בזמן הנכונה התרופה ומתן הנכון החולה איתור אחות, או רוקח

שונים. בזמנים שונות אחיות ידי על הנכונים ובקצב המתן באופן
מכון ידי על 1999 בנובמבר שפורסם ברפואה, טעויות בנושא מקיף מאמר
מכל 1 הבעיה: עוצמת על אור הטיל ,IOM - הברית בארצות הלאומי הבריאות
ובין רפואית מטעות כתוצאה נפגע בארה"ב חולים בבתי המאושפזים חולים 25
בתרופות טעויות כמיליון בנוסף, רפואית. מטעות כתוצאה מתים ל-98,000 48,000
בתרופה, טעות הנפוצות: הטעויות בין בארה"ב. החולים בבתי מתרחשות בשנה

ידועה. רגישות-יתר למרות בתרופה ושימוש במינון,
ניהול ע"י המטופלים של שלומם את להבטיח בא שלנו הגמר פרויקט למעשה
למוסדות יותר מתאימה למעשה המערכת ואיכותי. שיטתי באופן התרופתי המאגר
התרופות נוטלי בהם אבות בתי דוגמת יחסית קבועה הינה התרופות חלוקת בהן
תכנת ע"י תפעל המערכת יום. כל התרופות אותן את שיטתי באופן מקבלים
של הזהות תעודת למספר ויקושרו לתוכנה יוזנו הרופא פקודות ,ARDUINOה
או ניירות העתקות, ללא מחשב, מסך גבי על ידידותית בהקשה זה כל החולה,
אותן התרופות את תזהה המערכת צ'יפ, יעביר התרופה נוטל קריא. בלתי יד כתב
טעויות למניעת המערכת ומשם ואקום, באמצעות הגלולות את תרים נוטל, הוא
וצבעה, הגלולה גאומטריית של בדיקה ע"י הנכונה הגלולה נלקחה שאכן תוודא

תמונה. עיבוד טכנולוגיית באמצעות זאת כל

מינון טעות, מערכת, תרופות, תרופה, מפתח: מילות
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פארקינג סמארט

ישראל שלומי
סטולר דניאל מר -- גורביץ' בלה ד"ר מנחים:

מורשה למשתמש המותאם חניה שומר הינו פארקינג סמארט המוצר תקציר:
לאנרגיה מומרת שמכך סולארית אנרגיה באמצעות פועלת המערכת ובלעדי, יחיד
כגון מדף רכיביי של ובדיקה אפיון חקר, ע"י הינו הפיתוח תהליך . חשמלית
מטרותיהם, על שנמדדו וכו', בקר, פיתול, קפיץ מעביר, גל תמסורת, מנוע,
פתרון לתת היה הרצון שלמה. ובאינטגרציה אחת כיחידה ושילובם שימושיהם,
מתח צריכת חשבון על שבאה הפעלה צריכת אנרגיית מינימום בעבור הנדסי
המוצר שהווית כך מקסימלי. באופן וולטאי תא ניצולת חקירת כדיי תוך סוללה
קושרה המערכת הפעלת הניתן. ככל ובתפעולה בשימושה ירוקה להגדרה תענה
מתן מתוך אלחוטי. שלט ע"י תהייה שבשליטתה כך המשתמש נוחות לפעולת
כגון, סף דרישות נקבעו היעד למטרת והגדרתם הישימים ההנדסיים הפתרונות
הגדלת לשם העומס פילוג הנעה, מנוע מערכת, מתח הזנת וסוגו, וולטאי תא גודל
מוצר והכוונת תפעול ,לוגיקת תמסורת מערכת הכוללת- המערכת אמינות טווח
ומאמצים, כוחות פיזיקאלי, במגע המכשיר עם הבאה החיצונית ולסביבה למשתמש
לחיצה ע"י מתבצעת החנייה שמירת וכיוצ"ב. תכנות בקרה המוצר, גניבת ניסיון
מתרוממת המחסום הרמת קשת שבכך התשדורת שלט של ההפעלה בכפתור
פעולת טווח דרוכה, אנכי-מערכת למיקום , דרוכה לא האופקי-מערכת ממקומה

מעלות. 90- 0 של מצב זוויות עבור הוא המחסום קשת והנעת המנגנון

וולטאי תא , ירוקה אנרגיה , סולארית מערכת מפתח: מילות
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יד כף תנועות ידי על המונעת כבאית

סמואל גילאון -- זבין מיכאל
הכהן שלומי ד"ר מנחה:

בעולם עיר בכל כמעט כלומר גלובלי, תחום הוא הכבאות תחום תקציר תקציר:
אש, כיבוי אנשי בקרב מוות מקרי הרבה ישנם אחת. אש כיבוי תחנת לפחות ישנה
הקיימים הפתרונות השריפה. את לכבות מנת על האש לקו להתקרב נאלצו אשר
עובדה למרות אך וכסדה. לאש חסינה חליפה כגון: מיגון אביזרי הם זו לבעיה
הכבאות, בתחום העבודה ושיטת באופן ניכר שינוי היה לא האחרונות בשנים זו,

נפגעים. הכבאים בהם מקרים יש ועדיין
הנשלט מרחוק שרפות כיבוי לרובוט אב-טיפוס ובניית בתכנון עסק זה פרויקט
שינוי באמצעות לבעיה פתרון מציע הפרויקט (כפפה). לביש התקן באמצעות
שהכיבוי בכך מתבטא השוני היום. עד נהוג שהיה ה"מסורתי", שריפה כיבוי אופן
ילבש המפעיל בטוח. בטווח הכבאי על ושומר מהשריפה בטוח במרחק מתבצע
להגעתו עד הרובוט ניידות על לשלוט אפשרות לו תהיה בעזרתה ייעודית כפפה

האש. את יכבה הרובוט מכן ולאחר האש, לקו
המכאני פן הוא הראשון החלק חלקים. לשני מתחלק האב-טיפוס של התכנון
בשיטת לייצר בחרנו הרובוט של האב-טיפוס שלדת את .( והיגוי הנעה (שלדה,
כל את לנעול מנת על מעוין, היוצרים זווית ישרי משולשים בצורת פחים כיפוף
בטמפרטורת לכפיפה החומר של התאמה ובדיקות חקר, לאחר החופש. דרגות
לציין חשוב . 1050 מסוג אלומיניום הוא המתאים שהחומר מסקנה התקבלה החדר,
זה שחומר מכיוון האב-טיפוס, בניית לצורך רק נעשתה באלומיניום הבחירה כי
ידי על השלדה של הכולל המשקל הקטנת לצורך . גבוה בחום לעבודה מתאים לא
חישובים בוצעו החומר. של פונקציונליות על שמירה תוך מינימלי, דופן עובי בחירת
.התקבל תיב"מ בתכנת ואנליזות דופן עובי של כפונקציה מינימלי כיפוף רדיוס של
של ההנעה בדרישות. לעמוד כדי מספיק מילימטר 8 . 0 של מינימלי דופן עובי כי
מעבירה אשר טיימינג לרצועת מחובר המנוע כאשר אחורית, הנעה היא הרובוט
אקרמן. שיטת לפי תוכנן הרובוט של וההיגוי מיסבים, ידי על הנתמך לגל מומנט
חשמליים, (רכיבים המכטרוני הפן הוא האב-טיפוס תכנון של השני החלק
נפרדות: מערכות לשני מתפצל התכנון של זה חלק ). Arduino בקר ומיקרו חיישנים
השליטה: מערכת של העבודה אופן כיבוי. ומערכת מרחוק, שליטה מערכת
ששולחת כפפה על המותקנת (IMU), אינרציאלית מדידה יחידת ידי על מתבצעת
רכיבי באמצעות ומתקבלים נשלחים האותות כאשר Arduino. בקר למיקרו אותות
ידי על מתבצעת הכיבוי: מערכת של עבודה אופן Transmitter. and .Receiver
את המפעיל Arduino בקר למיקרו אות ושולחים הלהבה את המזהים אש חיישני

. מהמיכל מים שואבת אשר המשאבה

של אש, תכנון, כפפה, אב-טיפוס, מפתח: מילות
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יער שרפות והתראת לזיהוי אוטונומי רכב

כהן מור -- בלץ עידן
הכהן שלומי מר מנחה:

יער. שריפות לזיהוי אוטונומי סיור רכב ובבניית בתכנון עוסק זה פרויקט תקציר:

ארדואינו. בקר דרך קוד פקודות ידי על שייקבע מסלול לפי במרחב ינוע הרכב
שריפה על להתריע הרכב על ובנוסף, להבה חיישן ידי על יהיה השריפה זיהוי
רקע כולל הפרויקט מובנית. GPS במערכת שימוש ידי על וזאת למשתמש ישירות
ביערות השטח תנאי את הכולל במרחב וההתמצאות הניידות בעיית של ולמידה
מתחילה שריפה כאשר האוויר. מזג ותנאי חיות עצים, כמו השונים המכשולים ואת
לכוחות ישירות - אנושי דיווח ע"י לזיהויה: דרכים כמה להיות יכולות לפרוץ
תרמיות. ומצלמות קק"ל כמו ארגונים תחת פועלים אשר יערות אנשי הביטחון,
נשללו אשר נוספות הצעות יציג וגם השריפה לזיהוי שונה דרך יציג זה פרויקט
ובחירת מתאימים חישובים חלק כל עבור צורכת העבודה שיטת המחקר. במהלך
בחירת עיצובו, מרכיביו, כל עבור הוא הרכב תכנון כי לציין חשוב אלטרנטיבות.
להשיג הפרויקט מטרת חילוף. וחלקי מנועים בקרים חיישנים, מתאימים, חומרים
את ותמנע למשתמש פשוטה תהיה אשר ביערות שריפות לזיהוי נוחה פעולה דרך
לסייע יכול זה ופרויקט מאחר רבה, חשיבות בעל זה פרויקט הבאה. השריפה

הפתוחים. בשטחים המסתובבים החיים ובעלי היערות על החברה, על לשמירה

יער ,שריפה, אוטונומי רכב, מפתח: מילות
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ימית תת בצנרת טבעי גז זרימת חקירת

כהן שיר -- אפטבי סיון
גורביץ' בלה ד"ר -- חמו בן גיא ד"ר מנחים:

תופעת קורוזיה. של רבים סוגים עם להתמודד נאלצת והנפט הגז תעשיית תקציר:
הקורוזיה מתופעות אחת הינה (Top of Line Corrosion) העליון בקו הקורוזיה
בהדרגה הוכרה העליון בקו הקורוזיה תופעת האחרונות, בשנים ביותר. החמורות
מחקר של למוקד והפכה העולם רחבי בכל צינורות כישלון של מרכזי כגורם
מתמקד זה פרויקט ומניעתה. חיזויה התופעה, של למכניזם הנוגע אינטנסיבי
יישומים עבור טבעי גז של שונים זרימה בתנאי כתלות TLC ה- תופעת בחקירת
אודות ספרותית סקירה התבצעה התופעה חקירת לצורך ימית. תת לצנרת
בעולם, טבעי גז הולכת מערכות בצנרת, הזרימה מאפייני הטבעי, הגז מאפייני
הזרימה משטר השפעת הסביבה, מאפייני חומר), (גיאומטריה, הצינור מאפייני
הבעיה, מאפייני הבנת לאחר .TLC ה- תופעת הופעת על העיבוי ותהליך בצינור
נגזרה ממנה אשר בתופעה, הכלולים הפרמטרים עבור ממדית אנליזה בוצעה
מערכת תוכננה הדמיות בעזרת ימי. תת בצינור רבודה זרימה למערכת דמיות
הניסוי מערכת .TLC ה- תופעה מתקיימת בה הסביבה תנאי את המדמה ניסוי
דופן את המדמים דגמים הכוללת סגורה בלולאה זרימה מערכת הינה המתוכננת
קורוזיבית ולסביבה למאמצים הדגמים חשיפת הינה הניסוי מערכת מטרת הצינור.
תופעת התפתחות על שונים תנאים השפעת בחינת לצורך מוגדרים זמן פרקי למשך
משטרי לקבלת הצינור מקטע עבור ממוחשבת אנליזה נערכה בנוסף, .TLC ה-
במערכת הדמיות. באמצעות שהוגדרו לפרמטרים בהתאם והמאמצים הזרימה
ולהתפתחות לסביבה המאמץ בין הקשר ונלמד דגמים נבדקו שתוכננה הניסוי

בפרויקט. יפורט הללו הגורמים בין הקשר .TLC ה- תופעת

דמיות זרימה, משטר גז, הולכת ,TLC מפתח: מילות
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סולארית פלטה נצילות לשינוי טכנולוגי מדגים פיתוח
קירור מערכת באמצעות

סלימוב ולד -- שמג'ה גל
גורביץ בלה ד"ר -- חמו בן גיא ד"ר מנחים:

חשמל ייצור מקור משמש וולטאי, הפוטו האפקט על המבוסס סולרי פאנל תקציר:
טמפרטורת כאשר בטמפרטורה. תלויה יעילותו אך השמש, קרינת באמצעות
הודות הפאנל של ביעילותו ירידה ישנה מהשמש, הנאגר החום עקב עולה הפאנל
מאזן על שמירה לספק הינה הפרויקט מטרת המטענים. בין שנוצרת להתנגדות
לפאנל מבוקרת קירור מערכת תכנון באמצעות גבוהה ממוצעת ונצילות תקין חום
צריכה על לשמור ובמקביל חשמל לייצור ביעילותו הירידה את למנוע ובכך
מהתכנון כחלק מזהמת. ולא ירוקה באנרגיה השימוש את ולקדם נמוכה אנרגטית
קרינת רמת הסביבה, טמפרטורת את הכללו בשטח ותיעודים ניסויים מספר בוצעו
נמדדו אלה פרמטרים .(V) והמתח (A) הזרם ערכי הפאנל, טמפרטורת השמש,
היעילות כך גדלה שהטמפרטורה ככל - בספרות הנמצא את לאמת מנת על
את ומעלה גדלה האלקטרונים זרימת הטמפרטורה עליית עם יורדת: התאים של
כללי ההספק גריעת על ישיר קשר יש המתח לירידת המתח. את מורידה אך הזרם
להשתמש הוחלט שלבסוף שונות קירור שיטות נבדקו הפרויקט במהלך .(P=V*I)
חישובי על מתבסס המוצע התכנוני הרעיון הגבוה. החום קיבול עקב לקירור במים
במינימום לפנות שניתן החום כמות את לדעת היה ניתן דרכם חום, ומעבר זרימה
פרט הפאנל. של מקסימלית ליעילות העבודה לנקודת להגיע מנת על אנרגיה
המסקנה .Solidworks בתוכנת מידול באמצעות הקירור מערכת תוכננה לחישובים
שתוכנן הפאנל לגב חום מחליף הצמדת היא ביותר היעילה שהדרך הינה שהתקבלה
אשר מקבילים נחושת צינורות ומערך דקים אלומיניום פלטות חצאי שני באמצעות
יוזרמו הנחושת צינורות במערך האלומיניום. פלטות שתי בין מלא במגע באים

מהמערכת. אותו ויפנו החום אנרגית את שיקלטו 20◦c בטמפ' מים בכניסה

טמפרטורה. סולארי. פאנל חום. כמות יעילות. הספק. מפתח: מילות
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נייד אוטונומי צאלון

ספוז'ניקוב יניב -- מבשר אילון
פרופוס אפי מר -- יאיר עמנואל אינג' מנחים:

תקציר:
כאשר אדם כל של הפשוט הצורך על עונה נייד" אוטונומי "צאלון הגמר פרויקט
על עליו, שיגן למשהו זקוק לבריכה או לים לדוגמא ללכת הפנוי בזמנו מתכנן הוא
ע"י זו קרינה מפני מתגוננים האנשים רוב השמש. קרינת מפני הציוד ועל משפחתו
מתמדת בתנועה נמצא הארץ שכדור היא הבעיה שמשיה, לדוגמא בצאלון, שימוש
לקרינת המשתמשים את ולחשוף מיקומו את לשנות לצל שגורם מה השמש סביב
את לכוון מסוים זמן פרק כל המשתמש נדרש זו בעיה עם להתמודד כדי השמש
צאלון פיתוח תכנון היא הפרויקט מטרת ידנית. בצורה הרצוי למקום השמשייה
שהמקום כך למשתמש ביחס השמש תנועת מסלול לפני מתכווננת נייד אוטונומי
שימוש ע"י תעשה הצאלון תנועת מראש. ומוגדר קבוע במקום יהיה תמיד המוצל

חשמליים. ומנועים חיישנים בקר, שתכלול מכטרונית במערכת
לחלופות פתרונות מס' הוצעו הצללה פתרונות בנושא שוק חקר ביצוע לאחר
חלופה כל של וחסרונות יתרונות בין והשוואה בחלופות דיון לאחר רלוונטיות, שהיו
נוח וממשק ניידות, ההצללה, בשטח התחשבות תוך האידאלית החלופה נבחרה
כך שעון וחיישן מצפן בחיישן שימוש עושה שנבחרה החלופה למשתמש. וידידותי
ומאפס המדויקת השעה ואת לשמש בייחס הצאלון מיקום את מזהה שהמערכת
הבקר בתוכנית מראש שהוגדר למיקום המערכת תזוזת על שאחראים המנועים את
באמצעות השמש תנועת אחר מעקב מבצע הצאלון מכן לאחר השמש), (מיקום

והמנועים. הבקר

נייד אוטונומי מפתח: מילות
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בדיפוזיה ספיגה קירור מערכת חקר

לויט סרגי -- מניקס מרטין
גורביץ בלה ד"ר מנחה:

תקציר:
על והשלכותייה הסביבה לזיהום רבה התייחסות ישנה האחרון בעשור בעולם
מנת על פועלות רבות ומדינות בעולם תאוצה צובר זה נושא , העולמי האקלים
הגלובלית ההתחממות את להפחית מנת על שלה המזהמים פליטת את לצמצם
והכללית המוכרת בצורה קירור מערכת נלמדה זה בפרויקט האקלים. ושינוי
קירור המחזור את וחקרנו למדנו מכן לאחר מעבה,מאייד) משאבה, (מדחס,
הנ"ל קירור מחזור בחקר עוסק הפרויקט בועות. משאבת עם בדיפוזיה ספיגה
של תערבות שהוא עבודה בחומר שימוש העושה בלבד חום אנרגיית ע"י המונע
והשני כממס משמש אחד , תכונותיהם לפי יחדיו לעבוד המסוגלים חומרים שני
את שמחליפה זו היא במערכת המרכזי החלק בעצם היא הבועות משאבת כמומס.
באנרגיית משתמשים וכעת העבודה החומר את להניע משמש שהיה במדחס הצורך
למערכות תחלופה להציע בעצם היא הפרויקט מטרת הבועות. משאבת עם חום
לעומת אוויר לזיהום ומביאות חשמלית אנרגיה המון הצורכות הקיימות הקירור
מזהמים בפליטת לצמצום תביא בלבד סולארית באנרגיה קירור מחזור הנעת
לצורת הקיים המודל צורת את שינינו הפרויקט על העבודה במהלך לסביבה.
הנתונים את לקבל מנת על המערכת כל לאורך חיישנים חברנו , יותר טובה יעילות
להביע אמור המודל שלנו. המערכת יעילות והבנת חישוב לצורך ביותר המדוייקים
למערכות ישים הוא והאם האופטיימלים, התנאים הם מה , הוא יעיל כמה לנו

קיימות. קירור

קירור מפתח: מילות



1805 מספר פרויקט מכונות להנדסת המחלקה

ביונית זרוע

גינדין איליה -- כהן מתן
הכהן שלומי מר מנחה:

מצבו אך בתאונה, ידו את איבד שמכר לאחר נולד לפרויקט רעיון תקציר:
לו שהוצעו הגבוהים המחירים עקב טובה באיכות זרוע לרכוש מאפשר אינו הכלכלי
המוצגת הביונית הזרוע תוכננה שנעשתה השוק סקירת לאחר הקיימים. לפתרונות
לרכישה וניתנת היד, מחוסרי המוגבלויות לבעלי יעיל פתרון נותנת הזרוע כאן.
גבוהה באיכות מוצר ליצור היא המטרה הנמוך. הכלכלי המגזר מן אלו ידי על גם
ולשפר לרכוש שנצרך מי לכל לאפשר מנת על נמוך, מוצר מחיר על ולשמור יותר

חייו. איכות את
השרירים, מערכת והזרוע, היד כף מבנה של ולמידה ספרותי חקר נעשו תחילה
בשוק הקיימים הפתרונות להבנת שוק סקר נעשה שלהם. הפעולה ואופן השלד
מספר נבחנו מכן לאחר פתרון. כל עבור המחירים טווחי ולהבנת ובחו"ל, בארץ
באמצעות המונע מעץ, שנבנה מודל על והנעתם האצבעות מפרקי של חיבור תצורות
והודפסת סולידוורקס בתוכנת מודל תוכנן מכן לאחר ופוטנציומטר. סרוו מנוע
של והפעלה הרכבה ונעשתה ומנועים, קפיצים ונבחרו נבחנו תלת-מימד, במדפסת
שינוי שמזהים חיישנים עבור ובניה מידול ניסויים, חקר, נעשו כן כמו טיפוס. האב
הפעלת מזהה החיישן כאשר ארדואינו. בתוכנת קוד ונכתב השרירים, בהפעלת
החלטות, עץ לפי שנמדדו הערכים את מעבד הבקר לבקר, נכנס המידע שריר,

ההחלטה. לקבלת בהתאם למפעילים פקודה ונותן
מבוקרת תלת-מימד בהדפסת יד בין ביניים, בקטגורית נמצאת המתוכננת הזרוע
ק"ג כ-0 . 5 של במשקל חפצים והרמת אחיזה תצורות של מצומצם מגוון המאפשרת
מגוונות אחיזה תצורות המאפשרות מבוקרות קרבון ידי לבין בכ-300$ הנמכרת
בזרוע כאשר בכ-15,000$. הנמכרת כבדים משקלים והרמת היד כף של סיבוב עם
למשתמש, ביותר החשובות האחיזה תצורות ארבעת את לקבל ניתן המתוכננת
צביטה. ואחיזת פשוטה אחיזה מחשב, בעכבר שימוש שקית, אחיזת הכוללים
ק"ג. 2 עד במשקלים חפצים והרמת היד כף של סיבוב מאפשרת היד בנוסף

כ-3,000$. הזולה, לקטגוריה יותר קרוב מחירה
רמת שיפור ובכך יותר, גבוהים ופונקציונאליות מאיכות להנות מאפשרת הזרוע

נצרך. לכל יחסית נמוך במחיר החיים

חיישני נמוך, מחיר ביונית, זרוע פונקציונאליות, מוגבלויות, בעלי מפתח: מילות
תלת-מימד הדפסת שריר,



1812 מספר פרויקט מכונות להנדסת המחלקה

רב-שלבית מכטרונית לישה מכונת

ביבס עמוס -- ניר צדקה
שורין אביחי מוצר מעצב -- יאיר עמנואל אינג' מנחים:

- המזון בריאות בתחום וגוברת הולכת מודעות לראות ניתן לאחרונה, תקציר:
התעשייתית האפייה בתחום ובפרט שונים- מזון ותוספי משמרים חומרים הימצאות
לאפייה הבריאותי, ליתרון בנוסף הביתית. באפייה בהתעניינות לעלייה ומכך
רבים מרתיעה מתאים ומכשור ידע חוסר אך כן. גם כלכלי יתרון יש ביתית
שיפחית בפתרון צורך נוצר ונוספות, אלו מסיבות בכך. להתנסות שמעוניינים
המבצעים מיקסרים ישנם שנערך שוק מסקר בתהליך. המשתמש מעורבות את
בתכנון עוסק המוצג הפרויקט ספציפית. מטרה ישנה פעולה ולכל שונות פעולות
הלישה פעולת את לדמות במטרה בייתי יעד לקהל ומיועד מכטרונית לישה מכונת
שהמשתמש לאחר שמרים. בצק לקבלת אופה שמבצע וקיפול) (מתיחה הידנית
הלישה פעולה ההפעלה, כפתור על ולוחץ המרכיבים כלל את הלישה לקערת מזין
עד מנוגדים בכיוונים אליפטית בתנועה הסובבות זרועות שתי על-ידי מתבצעת
של החומרים בחירת המזון, לתחום מיועד והפרויקט מאחר הרצוי. הבצק לקבלת
המתאימות. בדרישות לעמוד צריכה הבצק עם שבמגע אלו ובפרט המכונה חלקי
ניקוי אפשרות השימוש, נוחות כגון: שונים לגורמים התייחס המוצר עיצוב תהליך
כגון: התואר במהלך שנלמדו רבים לתחומים מתייחס הפרויקט ונוח. קל ולאכסון
כל לאורך וכימייה. מכונות תיכון חום, מעבר דינמיקה, סטטיקה, חומרים, חוזק
יאיר, עמנואל (אינג' המכללה מנחי עם רבות התייעצויות נערכו הפיתוח שלבי
לפתרון להגיע בכדי הקונדיטוריה מתחום מקצוע ואנשי שורין) אביחי מוצר מעצב

האופטימאלי.

פיתוח עיצוב, היעד, קהל לישה, מכונת שמרים, בצק מפתח: מילות



1814 מספר פרויקט מכונות להנדסת המחלקה

סביבה תנאי להדמיית שמש מתקן

סלובק מקס
קרסלבסקי מיכאל מר -- גורביץ' בלה ד"ר מנחים:

עמידות להוכיח יש חדשים, מוצרים ושיווק לפיתוח מהדרישות כחלק תקציר:
התקנים הסביבה, לתנאי מוצרים לעמידות תנאים המגדירים בינלאומיים לתקנים
טמפרטורה, כגון שונים סביבה לתנאי הנבדק המוצר של החשיפה בנושא מטפלים
הסביבה בדיקות ועוד. הרעדה מזהמים, חומרים חדירת מכאני, הלם גובה, לחות,
הובלה, כוללים אשר חייו במהלך לחוות צפוי שהמוצר התנאים את משחזרות
של חייו את מאיצות הסביבה תנאי בדיקות המוצר. של שוטף ותפעול אחסון
חיי במהלך הבאות בשנים להתרחש שעשויים כשלים לחזות ומאפשרות המוצר
שמש קרינת להשפעת בדיקה היא הסביבה מבדיקות אחת המוצר("התעייפות").
לספק צריך סביבה תנאי להדמיית שמש מתקן שונים. ומשטחים מוצרים על
לספק חייבים כך לצורך טבעית, שמש לקרינת ביותר הקרובים התנאים את
מיוחדות, נורות באמצעות שתתקבל מסוים בספקטרום קרינה כגון: תנאים מספר
את לספק מנת על מבוקרת. אוויר וזרימת צלזיוס מעלות 49 עד של טמפרטורה
בכל המתקן בתא התנאים על מדויקת בקרה גם לבצע נדרשים הללו התנאים
(פירנומטרים), קרינה מדי כגון שונים במדידים שימוש יעשה כך לצורך נתון. זמן
בתחילת באשדוד, אלת"א בחברת מבוצע זה פרויקט אוויר. זרימת ומדי חום מדי
תנאי הדמיית לצורך שמש מתקן של והקמה בניה בתכנון, היה מדובר העבודה
תכנונים בוצעו ובמקומה תתבצע, לא ההקמה ואילוצים, שינויים עקב אך סביבה,
של שוק חקר ספרות, חקר בוצע מהפרויקט כחלק תאורטיים. וחישובים מפורטים
המתקן של מפורט תכנון למערכת, אופטימליים רכיבים בחירת אפשריות, חלופות

הנחקר. לתחום רלוונטיים אשר תאורטיים חישובים ושלל שרטוטים כולל

סביבה שמש,בדיקות מתקן סביבה, תנאי קרינה, מפתח: מילות



1817 מספר פרויקט מכונות להנדסת המחלקה

חופש בייצי ומיון איסוף מערכת

שקלו רוסלן -- קליין אורי
הכהן שלמה מנחה:

החיים. בעלי לזכויות המודעות בעליית להבחין ניתן האחרונות, בשנים תקציר:
ייצור אופן ועל למזונם הנוגע בכל הצרכנים בחירות על רבות השלכות ישנן כן, על
אשר נוספים וחומרים ,אנטיביוטיקה הורמונים של הימצאותם בתעשייה. המזון
תרנגולות של המסחריים הגידול תנאי וכן והביצים העופות גידול בתחום משמשים
בשוק כיום הקיימת בחלופה הצורך את מדגיש הצרכן, את מרתיעים אשר מטילות
בעבודת הצורך האוטומציה, חוסר היא זה בתחום העיקרית הבעיה חופש. ביצי –
התעשייתי למוצר בהשוואה משמעותי באופן המוצר מחיר את מייקרת כפיים,
איסוף מערכת בתכנון עסקנו זה, בפרויקט הצרכנים. שוק את מקטינה ולכן
לנגישות והפיכתן החופש ביצי מחיר הוזלת את לאפשר מנת על חופש, ביצי ומיון
ללא אוטומטי איסוף יאפשר אשר חדש הטלה תא תכנון הצרכנים. לכלל יותר
המערכת המחיר. הוזלת מימוש את יאפשר ביצים, 10 עד של אדם התערבות
רבים במשקים היום הקיימים לול של סביבה לתנאי והותאמה לפשטות תוכננה
ומאפשרת ) XL , L , (M גדלים בשלושה ביצים למיון מיועדת המיון מערכת בארץ.
מערכת ע"י לחלוטין אוטומטי מיון וכן יחסית גדולה ביצים כמות על הפעולה את
המערכת על המזון, לתחום משויך הפרויקט כי העובדה לאור תמונה. לעיבוד
תא מידות , ההטלה תא בנוי ממנו החומר סוג : כגון הנדרשים בתקנים לעמוד
כגון: התואר במהלך שנלמדו רבים לתחומים מתייחס הפרויקט ועוד. ההטלה
לאורכו . ורובוטיקה תכנות , מכונות תיכון דינמיקה, סטטיקה, חומרים, חוזק
לתכנון להגיע בכדי חופש לול בעל עם התייעצויות נערכו הפיתוח תהליך כל של
פונקציית יישום הן זה לפרויקט אפשריות המשך משימות המערכת. של אופטימלי
את ישפרו אשר נוספות פונקציות ואף לביצים בדיקות פונקציית , למערכת אריזה

התהליך. ואת המוצר

מכני , תמונה עיבוד , לול , חופש ביצי מפתח: מילות



1822 מספר פרויקט מכונות להנדסת המחלקה

פלטפורם סטיוארט בזערת מצלמה ייצוב

חיזקיאייב יונתן -- כהן עידן
שלומי הכהן מר מנחה:

מתחומים מוצרים במגוון ביטוי לידיי באה Stewart Platform טכנולוגיית תקציר:
במקור פותח הרעיון כאשר ,1965 בשנת לראשונה שומשה היא בתעשייה. שונים
הטכנולוגיה כיום, הליקופטר. לטייסי סימולציה לאימוני ששימש מקבילי רובוט עבור
הפרויקט וידיאו-כיסא. במשחקי וכן החלל בתעשיית ללוויינים היתר בין משמשת
היא העיקרית שמטרתו חופש דרגות שש בעל מקבילי רובוט בבניית עוסק שלנו
ותשמור העבודה במרחב מסויים באובייקט תתמקד שהמצלמה כך מצלמה, ייצוב
של מכני תכן - עיקריים: היבטים שני שלנו לפרויקט הפריים. במרכז עליו
להפעלת מקובלים אופנים שני ישנם - התכן עבור הרובוט בקרת - הפלטפורמה
את לבחור כדי סרוו. מנוע בעל ורובוט בוכנה מנוע בעל רובוט הפלטפורמה,
יותר, הגבוהה התגובה מהירות יש מהם לאיזה בדקנו עבורנו המתאים המנוע
לתמורה בהתאם יותר המשתלם המשוקלל המחיר וכמובן יותר הגבוה המומנט
עבדנו סרוו. במנועי להשתמש לבסוף לבחור אותנו הובילו אלו שיקולים שנקבל.
החלקים עבור פרופורציות לקבל כדי SolidWorks ב- הדגם ועיצוב תכנון על
גודלו את הסקנו גם ומכך בשלמותו והפרויקט בפרט הרובוט את המרכיבים
שיאפשר קוד באמצעות שתיעשה - הבקרה עבור הסופי. הדגם של המומלץ
– המצלמה באמצעות יזוהה האובייקט תחילה כאשר המנועים, ששת בין תקשורת
מהמטלב יועבר ולבסוף המטלב לתוכנת יתורגם מיקומו אודות המידע מכן לאחר
לצורך תוכנות בשלוש שימוש הרובוט. באיזון שליטה על האחראי לארדואינו

Arduino , Matlab , SolidWorks הפרויקט: השלמת

בקרה. הדגם, עיצוב סרוו, מנועי רובוט, מפתח: מילות



1 מספר פרויקט תוכנה להנדסת המחלקה

Scissors Paper RPS-Rock

צ'בוטרו עדי -- מושאילוב מריאנה
כהן חבצלת גברת מנחה:

מסורתיים, משחקים שני בין המשלב וירטואלי לוח משחק הוא שלנו המשחק תקציר:
חיילים 33 מונחים עליו אשר לוח מציג המשחק ומספריים. נייר והאבן, הדמקה
נושאים החיילים משתתף). כל עבור בצבע חיילים 11) שונים צבעים בשלושה
הינם הנשק כלי המשחק. את להכריע כדי ביריבהם וילחמו נשק כלי איתם
היריב מלך את למצוא במטרה החיילים ילחמו איתם ומספריים, אבנים ניירות,
מהסביבה התרגום התבצע שנים מספר לפני הפצצה. חייל מפני התגוננות כדי תוך
שני את ששילב מחשב משחק פיתחה זו, חברה ICQ. חברת ע"י לדיגיטלית הפיזית
"חוקים המפתחים המציאו השניים שילוב תוך מהעבר. המסורתיים המשחקים
המערכת משתתפים. לשני המותאם , RPSה דיגיטלי מחשב משחק ויצרו חדשים"
משתתפים, לשלושה אותה ומרחיבה הקודמת המערכת על מבוססת פיתחנו אותה
Unity בסביבת פיתחנו אנו המערכת את המשחק. בחוקיות שינויים כדי תוך
אלגוריתם ע"פ שיפעל מחשב מול המשחק את מנהלת היא C#. בשפת , Engine
לשלושה הרחבתו כדי תוך MINMAX אלגוריתם של ברעיון ייעזר אשר אסטרטגיה
האופטימלי המסלול ומציאת הבחירה מסלולי כל את לאבחן כדי משתתפים
מפענח , עליו הקיימים ובאיומים החיילים בנשקי מתחשב האלגוריתם לפעולה.
את ויאתגר "חכם" משחק ינהל שהמחשב כך עדיפויות וסדרי קריטיים מצבים
היה העיקרי האתגר אתגרים. במספר נתקלנו המערכת, פיתוח במהלך המשתמש.
האופטימליים. המסלולים ובחירת האלגוריתם עבור והאופציות המסלולים פענוח
וה מאחר למשתמש, ומרשים נוח Interface User יצירת הוא נתקלנו בו נוסף אתגר
חוויית למשתמש להעניק מנת על דיגיטליים במשחקים משמעותי מרכיב מהווה UI

מהנה. משחק

, C# גרפיקה, minmax, , אסטרטגיה אלגוריתם, משחק, פיתוח, מפתח: מילות
UI , Engine Unity
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סטיילינג אפליקציית

שושן בן נעמה אלינה -- הרמן ענבל
כהן חבצלת גברת מנחה:

אשר אנדרואיד, למכשירי אפליקציה הינה BestFit הסטיילינג אפליקציית תקציר:
שלו. האישי הבגדים ארון מתוך לבוש פרטי של התאמה למשתמש לספק נועדה
הבגדים לארון ההוספה .Java בשפת סטודיו באנדרואיד פיתחנו האפליקציה את
במכשיר. התמונות גלריית מתוך בחירה ע"י או הלבוש פריט צילום ע"י מתבצעת
הוא לארון, להוסיף רוצה הוא אותו מסויים לבוש פריט בחר שהמשתמש לאחר
מציגה האפליקציה מכן ולאחר תחתון חלק עליון/ חלק הבגד סוג את לבחור צריך
ע"י הצבעים את פענחנו בתמונה. שמופיעים הדומיננטיים הצבעים שלושת את לו
עם תמונות יש (כי מסויים טווח לפי בתמונה הפיקסלים כל על שעובר אלגוריתם

שלה. RGB-ה מה מזהה נקודה ולכל גבוהות), רזולוציות
לקנות מה למשתמשים תכתיב לא האפליקציה לכן הזמן, עם משתנה אופנה
מוצאים שהם סימן בארון מסויימים בגדים לאדם אם הרי לזרוק, רצוי מה או
על אישית דעה ללא שלו הבגדים ארון מתוך תתאים האפליקציה לכן בעיניו, חן
באפליקציה אחר. לבוש לפריט מתאים לבוש פריט איזה אלא ללבוש, כדאי מה
. וכדומה הדפסים צבעים, לפי תחתון לחלק עליון חלק בין התאמה נבצע זו
בוחר אותו הלבוש מפרטי באחד המופיעים הצבעים את סורקת האפליקציה
הצבעים התאמת שמצאה. הצבעים לפי אחר לבוש פריט ומתאימה המשתמש
לשני, אחד מתאימים צבעים אילו קבענו ובו שבנינו אלגוריתם בעזרת מתבצעת
שמתאימים צבעוניים וצבעים להכל שמתאימים ולבן שחור כמו בסיסיים צבעים ישנם

ג'ינס. או לבן לשחור, רק
האפליקציה ולכן חדשים בגדים רוכשים נזרקים, בגדים משתנה, ואופנה מאחר
לפי הוספה, או מחיקה בעזרת נתון רגע בכל הבגדים ארון את לעדכן מאפשרת

המשתמש. רצון

,RGB פיקסלים, צבעים, סריקת אלגוריתם, פיתוח, ,Java אנדרואיד, מפתח: מילות
האפליקציה. מאגר התאמה, הדפסים,
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עיריות לתרגול מערכת

דהן יונתן -- פסח נדב
כהן חבצלת ד"ר מנחה:

נדרש ישראל, מדינת נמצאת בו יציב ולא מאתגר מתוח, בטחוני במצב תקציר:
עצמם מכינים מאוגד כוח או קבוצה כל ומתמיד מאז תרחיש. לכל להתכונן
להתאמן ביותר השכיחה הדרך היא 'אמת' למצב הכוחות תרגול שונים. למצבים
מאומנת או עצמה את מתרגלת קבוצה כל שונים. למצבים מוכן להיות מנת על
'אמת' למצב להתכונן היכולת את שיפרה הטכנולוגיה התקדמות חיצוני. כוח ע"י
ההחלטות קבלת הפעולות, סדר את לשפר עתידה זו יכולת שונים. מצבים עבור
מכינים העולם ברחבי שונים גופים המתורגל. עבור האירוע בעת האישית והחוויה
כימי אירוע ואף צונאמי אדמה, רעידת כמו חריגים אירועים עם להתמודדות עצמם
המפותחת מערכת היא עיריות' לתרגול 'מערכת להם. הכפופים הגופים תרגול ע"י
ורשויות עיריות של התרגול אופן את לשפר עתידה אשר חדישות WEB בטכנולוגיות
שמפעיל חיצוני, מתרגל ע"י מבוצע זה מסוג גופים של התרגול כיום, מקומיות.
טכנולוגים ולא ישנים באמצעים משתמשים התרגול בעת יזום. באופן הכוחות את
חולים, בתי כמו חיצוניים כוח מבאי הודעות או לעדכונים ומיילים פקסים כמו
משנים אשר כלים סט למתורגל ובן למתרגל הן מציעה המערכת ועוד. ספר בתי

התרגול: מבוצע בה הדרך את לחלוטין

דפדפן בעל מחשב לכל נגישה ולכן Web טכנולוגיות על מבוססת המערכת •
הקצה. בעמדות והגדרות התקנות מינימום ומצריכה

להשתמש מנת על אותם ולשמור תרחישים ליצור למתרגל מאפשרת מערכת •
להגדיר תרחיש בכל מאפשרת בנוסף אחרים. תרגולים עבור בשנית בהם

מתוזמנים. אירועים
שבו כיום למתרחש בניגוד ההפעלה- בזמן המתרגל של נוכחותו נדרשת לא •

במצב. שינוי ו/או עדכון על מייל פתק/שולח ונותן נוכח המתרגל

בתי ספר, בתי כגון: המפה גבי על GIS ישויות של הצגה מאפשרת המערכת •
ועוד. חולים

של התגובות ואת האירועים רצף את כפלט תיתן המערכת התרגול בסיום •
מצד משוב לתת יותר טובה ודרך לקחים הפקת שיאפשר –דבר המתורגל

המתרגל.
הפיתוח? את מקדמת הטכנולוגיה איך -

שמקצר תהליך – פיתוח שפת באותה יפותחו ולקוח) (שרת המערכת צדדי שני •
הקוד. תחזוקת על ומקל הפיתוח זמן את

יידרש לא – קיימים מוסדות של קיים נתונים בבסיס משתמשת המערכת •
בשנית. אותם להזין מהמתרגל



הפיתוח? במהלך בפנינו עמדו אתגרים אילו -

הפיתוח. במהלך ובדיקתה המערכת אפיון לטובת בפועל המתרגלים מול תיאום •
למערכת. חיצוניים מקורות שילוב •

. GIS לקוח, צד שרת צד ,Vue.js ,NodeJs ,WEB מפתח: מילות מפתח: מילות
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תורים וזימון לאיתור מערכת

שלייזר מילנה -- אסרף ספיר
כהן חבצלת גברת מנחה:

הטיפוח בעולם תורים וזימון לאיתור בעברית, תומך ופשוט, חכם כלי תקציר:
וחכמה. יעילה בצורה התור הזמנת לביצוע הנדרש המידע לקבלת ומקור והיופי
. XML-ו Java בשפות לקוח) + שרת (צד אנדרואיד כאפליקציית פותחה המערכת
זמן הגבלת ללא Firebase Realtime Database ב המידע את מאחסנת המערכת
יעילה בצורה מתבצע התורים חיפוש שאלגוריתם כך במהירות אותו ושולפת

ואופטימלית.
בלקוח->העברה בבחירה ולעסק: ללקוח פרופילים פתיחת מציעה המערכת
שעות->המערכת וטווח תאריך מיקום, שירות, סוג להזין יש שם תור חיפוש למסך
פירוט תוך למשתמש אותם ומציגה התור דרישות על העונים עסקים בעלי מאתרת
שהמשתמש לאחר נוספים. פנויים ותורים הטיפול עלות הטיפול, משך של נוסף
נשמר התור התחברות/הרשמה) לבצע (עליו ביותר לו המתאים התור את בוחר
בבעל בבחירה העסק. בעל ובפרופיל הלקוח בפרופיל ומתעדכן הנתונים בבסיס
פרטים הזנת להתחבר), יכולים רשומים (משתמשים הרשמה למסך עסק->העברה
ועלותו. השירות משך בעסק, המוצעים השירותים העסק->הזנת ופרטי אישיים
שהוזמנו בתורים מתעדכן הוא שם יומן, אופציית עם אישי פרופיל קיים עסק לבעל

יום. לפי לו
ולהשוות היופי מעולם שונים בתחומים שירותים נותני למצוא ניתן באפליקציה
משך מחיר, מיקום, שירות, סוג תאריך, לפי: מציעים שהעסקים התורים בין
שירות נותני ריבוי עקב והיופי הטיפוח לתחום לכוון בחרנו ועוד... דירוג טיפול,
מזכירות. ללא קטנים ועסקים זה מסוג לתורים גבוה ביקוש הארץ, רחבי בכל
ורוב מאחר נשים, והעצמת קריירה פיתוח על דגש שמנו הכלי ביצירת בנוסף,
היא האפליקציה מטרת מהבית. עובדות שאף נשים הן זה בתחום השירות נותני
הטיפוח בעולם התורים הזמנת בתרבות ממש של ושינוי צרכנית מהפכה הובלת
לטלפונים תורים/מענה בקביעת המייגע מהעיסוק השירות נותני שחרור והיופי,

. 24/7 אונליין תורים להזמנת ללקוח אפשרות ומתן

שרת, אפליקציה, ,android ,firebase נתונים, מסד יופי, טיפוח, תור, מפתח: מילות
gettor זימון, ניהול, השוואה, חיפוש, אלגוריתם, שירות, עסק, לקוח,
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מדברות פנים

כהן מאור -- יוסף אושרת
כהן חבצלת גברת מנחה:

לאנשים – החיים את שמייעל מכשיר היא הטכנולוגיה האנשים, רוב עבור תקציר:
העיבוד יכולות ימנו של טכנולוגי בעולם המציאות. את לשנות יכול זה מוגבלות עם
טאבלטים טלפונים/ כדוגמת יחסית וקלים זולים מכשירים באמצעות והצילום
בקידום פערים קיימים זאת ועם מתמדת בהתפתחות אשר תחום הינה חכמים
יזמות מוגבלויות. בעלי אנשים של לאוכלוסייה המסייעת הטכנולוגיה תחום
דבר עצמו. האדם של מצורך מתחילה תמיד כמעט מוגבלויות לבעלי שמכוונת
בשוק הקיימים הפתרונות כיום מותאמת. מאוד בצורה אחד לכל פיתוח הדורש
קיימים שאינם רמה עד המוגבלויות בעלי של הרחב לספקטרום מתאימים אינם
הממוחשבת הראיה מתחום קלאסי אלגוריתם התאמת ביצענו זה בפרויקט . כלל
משיתוק הסובלת 'חיה' בשם לילדה ובפרט זו לאוכלוסייה התקשורת לוח והנגשת
כלי שהיא OpenCV הספרייה באמצעות לתקשר. וביכולתה בגפיה ומוגבלת מוחין
עבור בעיקר ממוחשבת ראייה של יישומים לפיתוח שנועדה אקדמאי, למחקר חינמי
ב ושימוש חישובית למידה של טכניקות יישמנו אמת. בזמן תמונה ועיבוד ניתוח
אף, עיניים, כגון: מפתח ונקודות פנים, איתור המאפשר Classifier Cascade Haar
עקריים: עקרונות בארבעה המשתמש Viola-Jones אלגוריתם באמצעות וכו' פה
הזיהוי, להאצת אינטגרל" "בתמונות שימוש הסיווג, לביצוע Haar במלבני שימוש
ומעקב פנים איתור מאפשר זה כל . Cascade ומסווג adaboost הלמידה אלגוריתם
אמת, בזמן שעובדת נמוכה, רזולוציה בעלות וידאו מצלמות מתוך תנועה אחר
התוצאה גבוהה. זיהוי יכולת והשגת החישוב זמן של משמעותית הקטנה כדי תוך
תמונות מארבע המורכב תקשורת לוח המכילה Android בסביבת אפליקציה היא
נוח" "לא ,"לשתות", לאכול שירותים," כמו: אלמנטרי רצון הממחישות גלובאליות
,האישונים העיניים את הכולל בפניה מפתח נקודות באמצעות בוחרת חיה אותם
האפליקציה בכיול מהצורך להימנע על-מנת וזאת ביניהן אמצע נקודת ומחשבת
היודע מדויק כיול אלגוריתם בניית . 1 בפנינו: שעמדו האתגרים מחדש. פעם כל
מורכב כך הכל הנושא הבנת . 2 למסך זאת ולתרגם והאישונים העיניים את לזהות
של הטכנית מהבחינה מתמודדים אנו איתן המגבלות הבנת . 3 מוחין שיתוק של
בחשיבות והן נמוכה ברזולוציה מצלמה כגון Androidה שלמכשיר "פשוטים" רכיבים

אופטימלית בצורה תעבוד שהמערכת על-מנת המכשיר של מיקומו

אלגוריתם , Haar cascade classifier, OpenCV הממוחשבת, ראיה מפתח: מילות
זמן תמונה, ועיבוד ניתוח פנים, ,איתור Viola-Jones ,אלגוריתם adaboost הלמידה

Android אינטגרל", "תמונות אמת,



6 מספר פרויקט תוכנה להנדסת המחלקה

אבלון

שחנוביץ בן
ארונשטם ליאור ד"ר מנחה:

המשחק של האלמנטים את מכיל אשר קופסא משחק במקור הוא אבלון תקציר:
של (נתינים הטובים את יש בו אשר משחק זהו תוספות. עם רק The Resistance
יודעים לטובים, שבניגוד (מיניונים) רעים יש ובתוכם רוב, המהווים ארתור) המלך
האפליקציה שיחשפו. מבלי במשימות לחבל הוא ותפקידם הרעים חבריהם מי
הסרבר עבור Java(Eclipse) ו הלקוח, צד עבור (Android Studio) באנדרואיד פותחה
הלקוח צד .MySql Workbench התוכנה באמצעות מקומי נתונים למסד מחובר אשר
שהתקשורת מנת על Singleton שהיא נפרדת מחלקה (באמצעות לסרבר מתחבר
מתקשרים והם (התחברות) הראשוני במסך האחרות) המחלקות עבור זמינה תהיה
פונקציית באמצעות ומפורקות ביניהם הנשלחות מחרוזות באמצעות השני עם אחד
שהלקוח לאחר לעדכן. צריך שאותו והמידע לבצע, שצריך הפעולה לסוג Split
הקיימים, החדרים את מהשרת מקבל החדרים, למסך מגיע הוא לחשבונו, התחבר
.(Material Dialog מספריית (פופאפ חדש לפתוח או קיים לחדר להצטרף ובוחר
הכינוי ידי על מהאחרים שלו השחקן את להבדיל יוכל הלקוח המשחק, במסך
שיתחברו השחקנים שאר לכל לחכות יצטרך והוא האפור הריבוע של והסימון שלו

.("Ready" (כפתור לשחק מוכנים שהם ויאשרו
(מסומן המנהיג עבור אקראי מספר מגריל השרת מתחיל שהמשחק ברגע
ירוק). (צבע למשימה להוציא רוצה הוא מי את בוחר הוא מכן ולאחר בצהוב)
(הכפתורים לא או הבחירה את מאשרים הם אם בוחרים בחדר השחקנים כל
המשימה הבחירה, את שמאשרות הצבעות של רוב וישנו במידה ,(Rejectו Accept
המשימות ומד הישיבה) סדר (לפי הבא המנהיג נבחר ולא במידה לפועל, יוצאת
מנצחים. הרעים ברצף, שנדחות משימות לחמש ומגיעים במידה עולה. הנדחות
ויש במידה .Fail או Success לבחור הנבחרת מהקבוצה שחקן כל על במשימה,
אחרות אפליקציות כיום, לטובים. אחרת, לרעים, נקודה זאת אחד, כישלון לפחות
המכשיר העברת ידי על אחד, במכשיר רק לשחק מאפשרות המשחק את שממשות
באותו להימצא המשחק שחקני את מגביל זה דבר תורו. מגיע כאשר לאדם מאדם
במקומות נמצאים הם אם גם לשחק לשחקנים מאפשר לקוח בשרת השימוש מקום.

אסטרטגיות. לגבש מנת על הצ'אט באמצעות ולתקשר בעולם שונים

פלאפון, משחק, אבלון, נתונים, מסד לקוח, שרת, אנדרואיד, ג'אווה, מפתח: מילות
פעולה. שיתוף
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איתך לאקי

ארינצ'נקוב יבגניה -- לפין אנה
ארונשטם ליאור ד"ר מנחה:

קטן לא אחוז סרטן, חולי אלף כ-30,000 ישנם בישראל להיום נכון תקציר:
את מקבל שהחולה בזמן . 18 גיל עד מתבגרים לילדים הורים הם אלה מאנשים
יודעים לא רבים הורים בצד. נשארים הילדים המקצועיים, והתמיכה ההסברים כל
דרך. באיזו יודעים לא זאת לעשות מחליטים וכאשר לילד, לספר איך או האם
לספק תוכל שלנו האפליקציה שלנו. האפליקציה את לבנות החלטנו אנו כך לשם
למצוא שניתן כפי קיצונית ולא נכונה בצורה ההורה מחלת סוג על לילד הסבר
יבחר וברישום למערכת ירשם ההורה למידע להיחשף בכדי האינטרנט. ברחבי
הילדים את מגבילים אנו בכך הילד, בהמשך יחשף שלמידעו הסרטן סוג את
משחק ישנו באפליקציה להסברים בנוסף אליהם. רלוונטי שלא למידע מחשיפה
להתנהג איך למשל מהמידע, הבנתו את "לתרגל" יוכל הילד בעזרתו אשר טריוויה
"snake" דמוי משחק וכו'. ההורה של רוח למצב קרה מה בבית, שונים במצבים
יוכלו שהילדים כדי לפנאי, הוא המשחק תפוזים. בצורת ויטמינים אוכל נחש שבו
יוכלו הילדים שבו פורום ישנו לכל, בנוסף הטורדניות. מהמחשבות "להשתחרר"
שאינם להבין ובכך מהאחר תמיכה ולקבל במצבם לחלוק השני, עם אחד לדבר
אפליקציה לבנות איך – בו שנתקלנו העיקרי האתגר זו. בסיטואציה לבד נמצאים
תיהיה שהאפליקצייה כך על לחשוב צריכים היינו ,18 גיל עד לילדים שמתאימה
הוספנו הסברה למסכי בנוסף לכן בה. להשתמש ירצו שהילדים ושימושית, מעניינת
פיתחנו האפליקציה את .snake ומשחק טריוויה משחק כמו פיצ'רים לאפליקציה
שמירת לצורך SQLite ב השתמשנו .Android הפעלה מערכת תומכי למכשירים
כפורום נבנה הפורום .ASP.NET MVC5 ב שימוש ע"י בנינו הפורום ואת הנתונים,
LibGdx ספריית בעזרת נבנה "snake" משחק לאפליקציה. קושר ובהמשך web
השתמשנו טריוויה במשחק משחקים. לבניית המתאימה Java ספריית היא -
עונה הילד ואם קטגוריות לתת השאלות את הפרדנו בעזרתו אשר באלגוריתם
התוצאה: הקטגוריה. מאותה תיהיה שתוצג הבאה השאלה נכון לא השאלה על
איך יודעים אינם ההורים בו המצב את לפתור נוכל שלנו האפליקציה בעזרת
החולה. ההורה עם בבית קורה מה מבין לא מצידו והילד לילד לגשת דרך ובאיזו

נתונים, מסד אלגוריתם, ,Java ,Android ,snake סרטן, אפליקציה, מפתח: מילות
SQLite פורום,
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מונדיאל במודל בספורט מניפולציות

זינגר רותם
ארונשטם ליאור ד"ר מנחה:

שאנו כדורגל, נבחרת של ההסתברות את לחשב היא הפרוייקט מטרת תקציר:
ומשחקים שלבים מספר הכולל כדורגל בטורניר לזכות בהצלחתה, מעוניינים
לקבוע יש לזכות לנבחרת לאפשר מנת על במונדיאל(. מדובר זה )בפרוייקט
מציאת מקסימלית. תהיה לזכות שלה שההסתברות כך יותר קל משחקים סדר לה
יוריסטיקות עם יחד קיימות, יוריסטיקות מספר .ישנן קשה NP בעיה היא כזה סידור
של ההסתברות לפי נוח: יותר משחקים סדר לקבוע שנועדו שניסחנו, נוספות
המועדפת הנבחרת של ההסתברות לפי היריבות, את לנצח המועדפת הנבחרת
רעיונות מספר ועוד שלהן הכולל ההסתברויות ממוצע לפי היריבות את לנצח
האפשרות גם נבדקה מידה וקנה השוואה לשם ביוריסטיקות. ביטוי לידי הבאים
נתונים לפי להיקבע יכולות בפרוייקט ההסתברויות אקראי. משחקים סדר לקבל
כדי נורמלית. או אחידה התפלגות לפי או הימורים) סוכנויות האמיתי(לפי מהעולם
תחילה לחשב יש במונדיאל לנצח המועדפת הנבחרת של ההסתברות את לחשב
לבדוק מכן ולאחר הבתים) (שלב הראשון מהשלב לעלות שלה ההסתברות את
התכנון באמצעות דינמי. תכנון לפי הבאים לשלבים הקיימות האפשרויות כל את
. bottom-up בטכניקת המשחקים לסידור האפשרויות כל את לבדוק ניתן הדינמי
לבחור מאפשרת התוכנה . JavaFX של גרפי ממשק עם Java בשפת פותח הפרוייקט
יוריסטיקות של גדול מספר פני על סטטיסטית הרצה סימולציות: 2 מבין אחד
סיכויי וחלוקת בודדת תחרות הרצת או מועדפת נבחרת בהינתן והתפלגויות
של מודל בונה התוכנה לתוצאה להגיע מנת על הנבחרות. כל פני על הזכייה
מכן לאחר בו. לקרות שיכולים השונים התרחישים כל את ומריצה אמיתית תחרות
הנתונים את שולפות SQL ושאילתות SQLite של נתונים בבסיס נשמרים הנתונים
התוצאות של שמירה יש בנוסף ויזואליים. גרפים של בצורה למסך אותם ומציגות

טקסט. בקבצי

JavaFX , Java מותנית, הסתברות התפלגות, יוריסטיקה, הסתברות, מפתח: מילות
גרף. שאילתא, , SQL תרחיש, הרצה, סימולציה, ,
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ברייקר מולטי

זלנצקי אלון
ארונשטם ליאור ד"ר מנחה:

למכשירי ברשת שחקנים שני של משחק הינו Multi-breaker – תקציר תקציר:
brick- המוכר המחשב משחק של שחקנים מרובה מימוש הוא המשחק אנדרואיד.
הלוח. על הלבנים כל את "לשבור' היא ומטרתו משחק יחיד שחקן שבו breaker
ובאמצעות צד מכל אחד - הלוח אותו על שחקנים שני משחקים multi-breaker ב
כאשר - לבנים שיותר כמה 'לשבור' מנסה בתורו אחד כל תורות, להחלפת מנגנון
כאשר לקוח - שרת בארכיטקטורת בנוי המשחק שונה. ניקוד יש שונות ללבנים
נתונים בבסיס ומשתמש Amazon של מהענן ומורץ למשחק במיוחד מומש השרת
פותח השרת וצד Android Studio 3 . 2 בסביבת java בשפת פותח הלקוח צד .MySQL
משחק חיפשתי המקדים, החקר במהלך . Eclipse Oxygen 0 . 2 בסביבת java בשרת
שחקנים. שני של למשחק האפשרות את בו לממש במטרה לקוח) (צד יחיד לשחקן
כל את לבד לממש החלטתי הפרויקט, לדרישות תואם מימוש מצאתי שלא לאחר
מקדים ומספריים' נייר 'אבן, משחקון חדש, שחקן יצירת התחברות, – הלקוח צד
המשחק של ומימוש במשחק ויתחיל המשחק לוח את שיבחר השחקן לקביעת
במהלך בהם שנתקלתי עיקריים קשיים שונים. משחק לוחות שלושה גבי על עצמו
מימוש או נתונים בסיס מבוסס מוכן שרת - השרת סוג בחירת - הם: העבודה
תקשורת על למידה - שרת עם ההתקשרות דרכי - החלטות. שמקבלת שרת תוכנת
אנדרואיד של הגרפי בממשק ושימוש תכנון - בנתב. תקשורת פרוטוקולי ופתיחת
המסך. על והצגתם עדכונם ואופן ותמונות לפקדים אנדרואיד של התייחסות –
המחשב על ולא קבועה בכתובת בענן יפעל השרת - המשחק נגישות הרחבת -

משתנה. IP כתובת עם שלי הפרטי

שחקנים שני לבנים, שובר ענן, משחק, אנדרואיד, לקוח, שרת, מפתח: מילות
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רופא מצא

קובאליוב דימה -- נקש צחי
יצחק אלי ד''ר מנחה:

צעירים בקרב הן ויותר יותר נפוץ נהיה ב-סמארטפון השימוש כיום תקציר:
ומאפשר בחיים תחומים בהרבה עלינו מקל הסמארטפון מבוגרים, בקרב והן
מבעבר. יותר הרבה ומאורגן , נייד יותר נוח יותר, מהיר באופן דברים לבצע
כאשר , הסמארטפון דרך נגישים הפחות מהתחומים אחד הוא הרפואי התחום
כמו האזרחים עבור שירותים של רחב מבחר קיים רפואה שירותי על מדברים
רפואי שרות כל עבור ועוד. פרטית רפואה משפחה, רפואת שיניים, רפואת למשל:
סביב בלבול של מצב יוצרת זו עובדה , שירות נותני של רב מספר קימים כזה
האם , טוב? רופא ,איזה צרכים? אנחנו רפואי שירות ,איזה השירות מחפשי
יותר קרוב מקום קיים האם הוגן?, סכום משלמים אנחנו ,האם אמין? הרופא
אנדרואיד למשתמשי אפליקציה פיתוח ע"י פתרנו האלה התהיות כל את אליי?
google ,database firebase ,google maps api כמו: שירותים במספר השתמשנו
בצורה רפואי שירות לחפש למשתמש מאפשרת האפליקציה ועוד. direction api
השירות, עלות את להגביל למשתמש שמאפשר שפיתחנו חיפוש מנוע בעזרת נוחה
בנוסף מאפשרת האפליקציה ועוד. מרחק רפואי, שירות של ממוצע דירוג לבחור
יוכל המשתמש הרפואי השירות בסוף השירות, לנותן עד המשתמש ממיקום לנווט
לקהילת לעזור וכך אותו ולדרג שעבר הרפואי השירות על דעת חוות לכתוב
יוכל שהמשתמש כך אוויר מזג של פיצ'ר ישנו בנוסף באפליקציה. המשתמשים
בהתאם להתארגן וכך להגיע רוצה הוא אליו במקום אוויר המזג את לבדוק
שחוות כך האפליקציה את שבנינו נציין אחר. רפואי שירות לבחור לחלופין או
פיתוח במהלך לפנינו שעמדו האתגרים גיל. לכל ומותאמת קלילה תהיה השימוש
,מיקום, פעילות :שעות הרפואה שירותי של עדכניים נתונים 1)שליפת המערכת:
חכמה בצורה האפליקציה 2)בניית הרפואי. השירות על מעודכן מידע וכל רופאים
נקי ייצוב על שמירה כדי תוך , נוחה קלה בצורה בא להשתמש גיל לכל שתאפשר
שהמשתמש כדי ניווט כמו נחוצים כלים האפליקציה, שירותי של טוב ,ארגון ויפה
אפליקציות. בעוד להשתמש יצטרך ולא העסק בית עד באפליקציה להשתמש יוכל

, java ,android ,google maps api , FireBase רפואה, שירותי ניווט, מפתח: מילות
פיתוח. רופא, דירוג רופא, דעת חוות אוויר, מזג



11 מספר פרויקט תוכנה להנדסת המחלקה

בקליק מגיעים

בר-חן טל -- בוזגלו ספיר
יצחק אלי ד"ר מנחה:

ההתנהלות פיזית, מגבלה עקב כלשהו למקום מלהגיע נמנעת פעם אי האם תקציר:
הזולת בתמיכת תלוי שהרגשת או נגישות, מחוסר כתוצאה נפגעה שלך השוטפת

חופשי? באופן לנוע מנת על
ואחרות אלו שאלות עם מתמודדים השלישי הדור ובני מוגבלויות בעלי אנשים
כמינימום על עומדת כיום, זו, אוכלוסייה יומי. יום בסיס על הנגישות בתחום
שנוכל מנת על בישראל. האוכלוסייה מכלל ל-17% מעל המהווים איש מיליון 4 . 1
לתת ואף בישראל, המוגבלויות בעלי של חייהם איכות את במעט, ולו לשפר,
בקליק" "מגיעים בשם אפליקציה פיתחנו שווים, בין שווים שהינם להרגיש להם
באתרים הקיימת הנגישות רמת על עדכני מידע הצגת - הן: העיקריות שתכולותיה
האתר אל ניווט - אתר. בכל הקיימים המתקנים על וכן אביב, תל בעיר השונים
דרך לנווט יבחר והמשתמש במידה Google Maps; של APIב שימוש תוך המבוקש
יוכל ובכך לשם, בדרך שהמשתמש לאתר הודעה תישלח שפיתחנו, האפליקציה
דעת חוות כתיבת - לאתר. הגעתו בעת מהיר שירות וקבלת מועדף ביחס לזכות
רישום - בעבר. באתר המשתמש של ביקורו בעקבות השונים, האתרים ודירוג
ניגשות רמת בעלי מקומות על מידע וקבלת אישיים, פרטים מילוי ע"י לאפליקציה
כל בסביבת שיפועים" "מפת הצגת - המשתמש. של האישיים לצרכים המתאימה
לשיפוע. בהתאם שונה בצבע תיצבע במפה נקודה כל באפליקציה. הנמצא אתר
- בכתום. והשאר אדום, בצבע ייצבע מדרון ירוק, בצבע ייצבע מישור למשל כך
בישראל: המתחרים java. בשפת אנדרואיד הפעלה במערכת פותחה האפליקציה
בלבד בילוי מקומות על מידע מציגה זו אפליקציה בקליק". "נגישות אפליקציית -
ישראל". "נגישות אתר - דרכה. לנווט מאפשרת וכן מסעדות) רחצה, חופי (כגון:

מעודכן. מספיק אינו זה מידע אך השונות, הנגישויות לגבי מידע מכיל זה אתר
ההכרחית, הפונקציונאליות מן חלק רק מממשים השונים המתחרים כי לב נשים

הקיימות. השונות הפונקציונאליות בין לשלב מטרתה שלנו האפליקציה ואילו
על הנתונים איסוף . 1 הפיתוח: במהלך התמודדנו שעימם העיקריים הקשיים
SQLite. מסוג נתונים למסד הכנסתם מכן לאחר וניתוחם. סיווגם תל-אביב, העיר

השלישי. הדור ובני המוגבלויות לבעלי האפליקציה של הממשק התאמת . 2

רמת השלישי, הדור ובני מוגבלויות בעלי ,Java שפת אנדרואיד, מפתח: מילות
נתונים. מסד שיפועים, מפת ,Google maps שווים, בין שווים מידע, הצגת נגישות,
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חולים לבית אינטרקטיבית מידע מערכת

אוביס מקס -- פור דניאל
יצחק אלי ד"ר מנחה:

הדיגיטליים והשירותים המידע מערכות ה21 המאה של הטכנולוגי בעידן תקציר:
את לשפר נועדו בטכנולוגיה השינויים במיוחד. מהיר בקצב משתנים חולים בבתי
השונות במחלקות הרפואיים הצוותים עבודת את לייעל וכן ואיכותו השירות רמת
CRM מסוג ניהוליות מידע מערכות קיימות החולים בבתי כיום החולים. בבית
טכנולוגי תחום החולים. בית של השונים התחומים את שונות בתצורות המשמשות
אחיות רופאים, – הרפואי הצוות של האינטראקציה הוא כחסר זיהינו שאותו מרכזי
הגמר פרויקט במסגרת פיתחנו ולכן משפחותיהם. ובני המטופלים עם ומטפלים
חולים בבתי מחלקות ומדמה האחיות צוות את תשמש אשר WEB מבוססת מערכת
, הצוות לאנשי צ'ט מפה, גבי על שלהם המידע והצגת חולים שיבוץ ומאפשרת
מטופל לכל אינטרקטיבי ממשק כדי תוך זאת כל החולים, על למידע מהירה גישה
החולים בבית עובר שהוא בתהליך מעורב להיות ויכול במערכת גישה לו שיש
וכל שלו הרפואית ההיסטוריה הצגת הרפואי, לצוות בקשות שליחת כולל הממשק

וכו'. תרופות מתן איבחונים, הכוללים הנוכחית שהותו על הפרטים
לאנשי המטופלים בין אינטרקציה ומאפשרת Angular4-ב ממומשת המערכת
כל בנוסף יותר וטובה מהירה שירות תודעת ליצור בכדי החולים בבית הצוות
מתן המאפשר דבר אמת בזמן המתעדכן Firebase נתונים במסד מאוחסן המידע

הניתן. ככל מהירים ושירותים מידע
ביותר החדישה טכנולוגיה למידת - הפיתוח: במהלך בפנינו שעמדו האתגרים
צד בין לממשק פתרונות. ובחינת הלקוח בצד והן שרת בצד הן מאפס בשוק

.Realtimeב יעבוד שהכל כך ביותר הטובה בצורה לקוח לצד השרת
הצוות על להקל בכדי הניתן ככל ופשוטה אינטרקטיבית המערכת יצירת -
תודעת ולהציג החולים בבית המטופלים שהות זמן את ולשפר בעבודותו הרפואי

הרחוק. בטווח רצונם שביעות את שתשפר גבוהה שירות

אינטרקטיבי ממשק ,Realtime , מערכת CRM, Firebase , Angular4 מפתח: מילות
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find your fit חברתי- כושר אפליקצית

לוי לידור -- מרזוק תומר
יצחק אלי ד"ר מנחה:

מבוססת אפליקציה היא (find your fit) החברתית הספורט אפליקציית תקציר:
פארקים ציבוריים, כושר מתקני על ומידע שירות לספק נועדה אשר מיקום,
תפעל האפליקציה רווח. מטרות ללא חברתיות ספורט קבוצות ואיגוד ציבוריים
נוספות לערים ופלטפורמה תשתית כמודל, ותשמש אשדוד בעיר ראשון בשלב
הפעילויות את ולקדם לפתח מהצורך נובעת האפליקציה מטרת ובעולם. בארץ
וחינוך רווחה לבריאות, תורמת שהיא מכיוון העממיות והחברתיות הספורטיביות

: המשתמשים ציבור של
המתאמנים בקרב הספורט לעידוד ופארקים ספורט מתקני בניית תרומת •

והספורטאים.
הנוער. בני והתפתחות וקהילתית חברתית תרומה •

עתידיות. מחלות ומניעת האדם לבריאות הספורט תרומת •
וספורט. פנאי של בתחומים העירוניים השירותים וקידום שיפור •

Nodejs ב- השרת לקוח. וצד שרת צד על מבוססת המערכת של הטכנולוגיה
בשפת ( C++ב שנכתבה אירועים מונחית שרת צד פיתוח (סביבת framework
לפיתוח קרוס-פלטפורמה (זוהי React Native ב- פותח הלקוח צד .javaScript
תאוצה שצוברת חדשה טכנולוגיה זוהי (framework react על שמבוססת למובייל
אפליקציות פיתוח שמאפשרת JavaScript בספריית משתמשת והיא האחרונות בשנים
למערכות אחידה היא הכתיבה כלומר Native בשפות בכתיבה צורך ללא למובייל
בסיס מערכת .API של בשימושים התאמות לבצע צריך אך ios-ו האנדרואיד
מידע לנהל המאפשר נתונים בסיס שזוהו MongoDB הינה האפליקציה של הנתונים
מפתח- של בצורה ערכים שמאחסנת JASON מסמכי עם שעובד ומובנה סדור לא
איסוף היה הפיתוח במהלך העיקרי האתגר .(SQL כטבלאות להגדיר גם (ניתן ערך
ומתקני הפארקים הציבוריים, הכושר מתקני על אשדוד מעיריית לרבות נתונים
דרישות הציפיות, על עונה האפליקציה פיתוח הגמר פרויקט העיר. ברחבי הספורט

שנקבעו. הזמנים ולוחות הקדם

, gps, React Native ,mongoDB ,javaScript לקוח, שרת, פיתוח, מפתח: מילות
. חברתית ופעילות כושר ספורט,
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התייחסות קשתות

מולאי ליאור
טנקוס דוד ד"ר מנחה:

שעבורה S קבוצה שקיימת כך xy קשת (relating edge) התייחסות קשת תקציר:
חשיבות יש התייחסות לקשתות מקסימליות. תלויות בלתי הן S{x}, S{y}
תלויות הבלתי הקבוצות כל שבהם (גרפים היטב מכוסים גרפים בחקר רבה
הם משקל פונקציית תחת היטב מכוסים גרפים .( גודל שוות הן מקסימליות
כל אז התייחסות, קשת היא xy אם .w(v) משקל יש v קדקוד שלכל גרפים
בעיית .w(x) = w(y) לקיים חייבת אליה ביחס היטב מכוסה שהגרף פונקציה
במקרים ופולינומיאלית ,NPC הכללי במקרה היא התייחסות קשתות של זיהוי
טקסט, קובץ מתוך גרף כקלט המקבלת תכנית כתובה בפרויקט מסוימים. פרטיים
אינו התכנית של הריצה זמן התייחסות. קשת היא אם בו קשת כל עבור ומכריעה
הפולינומיאליים האלגוריתמים את מיישמת היא אולם הכללי, במקרה פולינומיאלי
גרפים הם פולינומיאליים אלגוריתמים קיימים בהם המקרים אפשרי. הדבר כאשר
חייבים לא האסורים המעגלים . 4,6 בגודל או 5,6 בגודל מעגלים קיימים לא בהם
כל את בודקת התכנית במאמרים. האמור את מייעלת התכנית מושרים. להיות
מהקשת, שמורכב מושרה תת-גרף יוצרת התוכנית קשת כל עבור הגרף. קשתות
,S2 ומקבוצה הקשת, מקדקודי לאחד שסמוכים קדקודים קבוצת ,S1 מקבוצה
עבור הקשת. מקדקודי מאחד קשתות 2 ובמרחק S1-ל שסמוכה קדקודים קבוצת
. 4,6 בגודל או 5,6 בגודל מעגלים קיימים אם בודקת התכנית שנוצר התת-גרף
המפורטים האלגוריתמים את מיישמת התכנית אסורים, מעגלים קיימים לא אם
בהם בתתי-גרפים גם התייחסות. קשת היא הקשת אם להחליט מנת על במאמרים
התייחסות. קשת היא הקשת אם מכריעה התכנית 6 או 4,5 בגודל מעלים קיימים
של מינימאלי מספר מבצע הוא אך פולינומאלי, אינו האלגוריתם זה במקרה
קשתות מציאת לאחר תתי-הקבוצות. כל את יבדוק לא המקרים וברוב פעולות,
המקורי, שבגרף הצמתים כל את המכיל תת-גרף יוצרת התכנית ההתיחסות,
בכדי DSS-ב משתמשת התוכנית ההתיחסות. קשתות היא שלו הקשתות וקבוצת
רכיב שבאותו הצמתים כל .O(n) בזמן הקשירות לרכיבי הקדקודים את לחלק
היטב. מכוסה יהיה שהגרף מנת על משקל אותו בעלי להיות צריכים קשירות

.Java בסביבת ממומש הפרויקט

מטריצות, סיבוכיות, נתונים, מבני אלגוריתמים, , גרפים ,Java מפתח: מילות
מתמטיקה.
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גנרית במערכת וקול תמונה אימות

קדושים בר -- ביסמוט עדן
קוציי אלונה גברת מנחה:

רבים, לצרכים ואימות זיהוי אמצעי עם רבות מתעסק האבטחה עולם תקציר:
לרוב זה צורך הפרט. מידע וסודיות פרטיות על לשמור הבסיסי הצורך ביניהם
מנת על שונים ביישומים אחרים למשתמשים והתחזות פריצות נזקים- לספוג נוטה
המשתמש של וכו') סודיים פרטים בנק, (חשבונות אישיים ופרטים מידע לגנוב
את להחליף הבא Python בשפת אלגוריתם פיתחנו הארגון. או הפרט הוא, באשר
וסיסמה. משתמש שם על ורק אך המתבסס המצוי, המשתמש אימות שיטת אופן
וקולו. פניו זיהוי באמצעות המשתמש של ואימות זיהוי מבצעת שלנו המערכת
המבוסס מקורי אלגוריתם הינו המפותחת המערכת של הפנים זיהוי אלגוריתם
שלב (בעת המשתמש פני של נתונים ואוספת מנתחת המערכת וידאו. לכידת על
שלב בעת .(SQL server) הנתונים במסד מאוחסנים אשר כשלהו) לאתר הרישום
פי על אימות מבצעת המערכת במערכת) קיים המשתמש (כאשר משתמש" "כניסת
האתגרים הנתונים. במסד הקיימים אלו עם והשוואה פניו נתוני של חוזר איסוף
באפליקציות הפנים' 'זיהוי שלב במהלך המערכת: פיתוח במהלך בפנינו שניצבו
המשתמש. זהות גניבת בעיית ליצור יכול המשתמש של פניו צילום רבות, קיימות
תמונה ולכידת הוספה בעיית את פתרנו וידאו, לכידת באמצעות שלנו, בפיתוח
נקודות אמת. בזמן המשתמש פני של וידאו לכידת במקום המשתמש של סטטית
המשתמש) של קלה תנועה במהלך (גם החיבור בזמן נלכדות המשתמש של פניו
הקולי הזיהוי פיתוח בנוסף, לדינאמית. סטטית תנועה בין מבדילה המערכת וכך

הנתונה. לבעיה אבטחה שכבת יוסיף

נתונים, מסד משתמש, כניסת משתמש, פיתוח, אלגוריתם, אבטחה, מפתח: מילות
.openface ,opencv אודיו, וידאו, תמונה, ניתוח ואימות, זיהוי , Sql server ,python
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מלאכותית בינה בוט עם FPS משחק

זקן בן עוז -- עמי בן מאי
שרוט תמר ד"ר מנחה:

השחקן שבו מימד בתלת יריות משחק הוא First Person Shooter משחק תקציר:
שחקים. בין יריות קרבות בעיקר ומערב שלו השחקן עיני דרך המתרחש את רואה
מחשש היא לכך הסיבה .FPS במשחקי מוגבלת בצורה קיימת מלאכותית בינה
בחוויית לפגוע שעלול מה טוב מדי יותר יהיה מלאכותית בינה ע"י הנשלט Bot-שה

השחקנים.
הכולל ,Unity המשחק במנוע מאפס FPS משחק לפתח שלנו בפרויקט בחרנו
פיתחנו בנוסף, מלאה. פונקציונליות עם multiplayer ובנוסף בתלת-מימד גרפיקה
לו ויסייע האנושי השחקן עבור סייען שיהווה מלאכותית בינה על המבוסס Bot
,reinforcement learning-ב שימוש ע"י אומן Bot-ה השחקנים. בשאר להילחם
מוצלחות פעולות עבור מתוגמל Bot-ה זו בשיטה וטעיה. ניסוי בשיטת כלומר
Python-ב השתמשנו לומד. הוא וכך כושלות פעולות עבור מתוגמל ואינו שביצע
ה- את היתר בין המספקת בינה-מלאכותית ספריית שהיא Tensorflow בספריית

הלמידה. לתהליך שאחראי neural network

reinforcement מלאכותית, בינה ,multiplayer ראשון, בגוף יריות משחק מפתח: מילות
.python ,c# ,unity לומד, בוט ,learning
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הקלדה זיהוי

כהן מני
שרוט תמר ד"ר מנחה:

שהקלדנו ראינו במחשב, כלשהו קלט להקליד סיימנו כאשר קרה לכולנו תקציר:
להגיד אפשר נפוצה, הזו הבעיה ברירה, מחוסר מחדש והקלדנו הרצויה, בשפה לא
האפשרות את אין כאשר נוחה, לא כאלה במצבים במחשב המשמש שחווית גם
שהקלדת לב שמת בסופו ורק מכתב כתבת אם (למשל שרשמת הקלט את לסדר
עדיין. פתרונות לה קיים לא אשר נפוצה, בעיה הינה הבעיה רצויה). לא בשפה
בשפה לא מקליד הוא כאשר במחשב, ה"עצלן" למשתמש לעזור באה האפליקציה
הקלט את לו תחליף להקליד התכוון הוא שפה באיזה תזהה האפליקציה שהתכוון,
האפליקציה לעברית). אנגלית – לאנגלית (עברית הנדרשת. לשפה אוטומטי שלו
להקליד יצטרך שלא כך נכון, לא שהוקלדו במקרה מילים לתקן למשתמש תאפשר
באופן למקלדת הקשבה כך: עובד זה שפיתחתי האלגוריתם לפי מהתחלה. הכל
תזהה תאזין, שלי האפליקציה פועלת, והאפליקציה דלוק המחשב עוד כל , רציף
אשר python בשפת מערכת פיתחתי הצורך. לפי ותתרגם ההקלדה שפת את
תהיה אשר מילה וכל קטן, מסך על זה את תדפיס המשתמש, להקלדת תקשיב
תזהה האפליקציה הפוך) או בעברית במקום באנגלית בתווים הוקלדה ) "הפוכה"
במידה האפליקציה. של הקונסול בחלון ותדפיס תתרגם ההקלדה, שפת את
בשתי המילים כל חדשה. מילה לשמור או לתקן לו אציע , קיימת לא ומילה
לעשות ניתן לאפליקציה . לשינוי ניתנים לא אשר בקבצים, מאוחסנות השפות
בטכנולוגית ומשתמש WIN בסביבת רצה האפליקציה שנבחר. שפה לכל הרחבות

NLP.

he ,python , זיהוי הקשבה, אלגוריתם, מלאכותית, בינה ,nltk ,nlp מפתח: מילות
אפליקציה. , קורפוס ,spell
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אופטי תווים זיהוי

לוי לירז
שרוט תמר ד"ר מנחה:

מחיינו, נפרד בלתי לחלק המחשבים של הפיכתם עם האחרונות בשנים גם תקציר:
מחברות, טפסים, רשימות, יד: בכתב העולם רחבי בכל נכתב מאוד רב מידע עדיין,
בעולם המגמה במחשב. ולא ביד לעתים נכתבים ומרשמים דו"חות חוזים, הערות,
כמעט לחומר גישה לשתף לאפשר מנת על דיגיטלי בפורמט במידע להשתמש היא
יותר נוחה גישה ולאפשר אחרים אנשים עם בקלות אותו לשתף בעולם, מקום מכל
תחילה אותו להמיר יש יד בכתב שימוש עושים בהם במקרים כך לצורך אליו.
אך פשוטה, בצורה יד כתב של תמונה לקובץ לסרוק אמנם ניתן דיגיטלי. לפורמט
בטכנולוגיה צורך יש לכן שבו. בתוכן לחפש או הטקסט את לערוך יהיה ניתן לא

לזהות. ידע שמחשב לסימנים הכתובים הסימנים את להמיר שתאפשר
(צד Python ובשפת לקוח) (צד Android Studio ב- מערכת פיתחתי זה בפרוייקט
הלקוח צד זהה. תוכן בעל Word קובץ ומחזירה סרוק יד כתב קובץ המקבלת שרת)
ולהעלותו לפענח ירצה אותו הקובץ את לצלם יוכל בו משתמש ממשק מספק
של האישי המחשב על עובד השרת צד פשוטים. צעדים בכמה לפענוח ישירות
כאשר חדשות. פענוח בקשות קיימות אם בודק ברקע מופעל וכאשר המשתמש
ומפענח האותיות את חותך שצולמה, התמונה את מעבד פענוח, בקשת נמצאת
האותיות 27 כל את גבוה בדיוק לזהות המסוגלת נוירונים רשת באמצעות אותן
תהליך לאחר זיהוי). מחלקות 37 (סה"כ הספרות 10 כל ואת העברית בשפה
אחד כל עבור העצבית הרשת שחזתה הסתברותי ערך מקבלת אות כל הפענוח
מילים מאגר מול איות בדיקת מתבצעת אלה ערכים בעזרת הזיהוי, מחלקות מ-37
מתבצעת הבדיקה בוויקיפדיה. המופיעות המילים כל את המכיל העברית בשפה
לבסוף אות. לכל הרשת שחזתה ההסתברות בערכי התחשבות תוך מילה לכל
הדרייב חשבון דרך למשתמש הנשמר Word בקובץ במיקומן משובצות המילים
במהלך לפני שעמדו האתגרים המשתמש. הגדרת האישי,עפ"י במחשבו או/וגם
רשת של החיזוי יכולת ייעול היד, כתב של מספקת ברמה חיתוך המערכת: פיתוח
שהתחבר. יד כתב לפענח ניתן לא המערכת: מגבלות מחלקות. 37 בעלת נוירונים

נוירונים רשת תמונה, עיבוד , לקוח ,שרת, Python ,Android Studio מפתח: מילות
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סימנים שפת פיענוח פרויקט

עידן אסרף -- אברהם איפראימוב
תמר שרוט ד"ר מנחה:

ותרגום לפענוח מתקדם תוכנתי פתרון בפיתוח עוסק שלנו הגמר פרויקט תקציר:
לתוכנות שירותים ולהעניק להתממשק מסוגל אשר העברית, הסימנים שפת של
ויזואליים בחיישנים משתמש הפרויקט גבוהים. ביצועים על שמירה תוך צד-שלישי
ומיקומו במערכת המשתמש תנוחת את ולזהות לנתח בכדי מסחרי, לשימוש
הזרם, התרגום. למנוע כקלט אמת בזמן רציף נתונים מקטע ולהזרים במרחב,
tensor-כ המשתמש של העליון גופו פלג בכל המפרקים על מידע מכיל אשר
למטרת במיוחד אומן אשר המודל, מלאכותית. בינה למודל מוזן רב-ממדי,
התנועה משמעות של שיערוך מבצע טקסטואלי, לפלט ויזאולי המידע תרגום
רמת-ביטחון. לפי הממויינים אפשריים, תרגומים של רשימה ומחזיר הנקלטת,
בינה-מלאכותית של בתחום מודרניות ושיטות באלגוריתמים שימוש עושה המודל
שהמערכת הישירים התרגומים רשתות-נויירונים. על בדגש ולמידה-ממוחשבת,
והתרגום ve-Bayes,̈iNa אלגוריתם ע"י שפה-טבעית של בהקשר נבחנים מעלה
בו העושות תוכנות ע"י נצרך ומשם המערכת, של הפלט לזרם מועבר ביותר הטוב
לשפות ספריות עבורה ליצא וניתן ניידות, על דגש שמה המערכת כאמור, שימוש.
זמינה המערכת ספריית בהווה, מינימלי. במאמץ מגוונות עבודה וסביבות תוכנה
ו- שרתים Desktop, בפתרונות לאינטגרציה וניתנת ,JavaScript-ו Python בשפות
יכולות את להציג בכדי נכתבה אפליקצית-רשת HTML. מבוססי Web Applications

וביצועיה. והסיפריה המערכת

Artificial ,AI ,Algorithm ,interpretation ,translation ,Sign Language מפתח: מילות
.Accessibility ,Software-as-a-Service ,SaaS ,Neural Network ,Leap Motion ,Intelligence
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UNITY בסיס על MMORPG משחקי לבניית מערכת

בן-זקן גולן -- אורנשטיין נתנאל
מארק שלמה פרופסור מנחה:

ענף הוא האחרונים בעשורים וגדל שהתפתח מחשב משחקי מענפי אחד תקציר:
ענף .Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG)- ה משחקי
שרת דורש הוא שכן מסוג משחק ליצר רוצה אשר פרטי למפתח מאתגר הנחשב
משוחקים אלה משחקים זמנית. בו משתתפים אלפי עשרות של לשימוש גדול
הוא שאותו במשחק ו"תפקיד" דמות לעצמו בוחר המשתמש כאשר שלישי בגוף
על אויבים והריגת משימות ביצוע בעזרת הדמות את ומפתח לשחק, מעוניין
מנוע הינה UNITY ולהתפתח. יותר חזקים חפצים להשיג רמות, לעלות מנת
גבי על הפיזיקה חוקי של מלא דימוי המאפשר ומשחקים סימולציה של פיתוח
ואף ובתלת-מימד, בדו-מימד זאת לעשות מאפשר המערכת ויזואליים. עצמים
,Playstation ,PC ,IOS אנדרואיד, כגון: בשוק קיימת פלטפורמה כל לכמעט לייצא
על לפרויקטים שרת גם ליצור כלים למפתח מאפשרת המערכת וכו'. ,XBOX
מערכת פיתחנו זה בפרויקט הרשת. דרך משתמשים לרבי אותם להפוך מנת
מעניקה אשר ,UNITY של נוספים וכלים ,UNITY ידי על הנתמכת ,C# בשפת
,MMORPG משחקי לפתח מנת על ויזואליים, ולא ויזואליים כלים הפרטי למפתח
מהמשתמש דורשת שפותחה המערכת בקוד. שימוש ללא וקלה נוחה בצורה
מסודרות, בתיקיות בפרויקט וסידורם למשחק, ויזואליים עיצובים בעצמו להכין
אובייקט לכול המתאימים הנתונים ואת העיצובים את בוחר הוא המערכת ובעזרת
בעצם המערכת .(NPC) שחקן ללא ודמויות סקילים מפות, חפצים, אויבים, כגון:
את בונה זה מאגר ובעזרת הנ"ל, אוביקטים של קונפיגורציות של מאגר בונה
קלה ליצירה המערכת בהנגשת הוא זה פרויקט בפיתוח הדגול האתגר המשחק.
נתונים מסד וליצירת בקוד המשתמש של מעורבות ללא במשחק, האובייקטים של
זמניים ויזואליים כלים יצירת גם כמו זה. נתונים ממסד המשחק את ליצור מנת על

.UNITY של העבודה בסביבת המערכת יכולות את להציג במטרה

,Networking נתונים, מסד אין, פלאג פיתוח, ,C# ,MMORPG ,UNITY מפתח: מילות
ויזואליים. כלים
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בע"ח להאכלת אוטומטית מערכת

הצואל איתי -- בנימינוב רונן
קניאז'נסקי מרינה ד"ר מנחה:

שבשגרה עניין להיות הפך גבוה חיים קצב ניהול המודרני בעולם תקציר: תקציר:
בביתם מחמד חיות מחזיקים רבים אנשים לכך בנוסף האנשים. רוב עבור
על שתקל לטכנולוגיה הצורך את שהעלה מה שוטף, יומי יום טיפול הדורשת
הפתרון המחמד. חיית בריאות ועל התזונה על בשמירה בעיקר שמתבטא הטיפול
לבנות החלטנו בפרויקט מובנה, בקרה לוח עם האכלה מכונת הוא היום שקיים
Androidל אפליקציה ולפתח צעד) ומנוע Arduino (באמצעות בקרה לוח ללא מכונה
מנת על למכונה שתתממשק ( JavaScript (בשפת Native React בטכנולוגיית IOSו
אינטרנטי חיבור באמצעות תתבצע השליטה ביצועיה. על מרחוק שליטה לאפשר
שהתמודדנו האתגרים .(Mongodb) משותף נתונים למסד והמכונה האפליקציה של
. 2 והמכונה. האפליקציה עם הנתונים מסד חיבור . 1 הפיתוח: במהלך איתם

המכונה. הרכבת

מנוע , React Native , IOS , Android , JavaScript , Arduino פיתוח, מפתח: מילות
. (Mongodb) נתונים מסד צעד,
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חכמה מצגת

חדד שני אושר -- סולש אושרית
מרינה קניז'אנסקי ד"ר מנחה:

פותחה ,Microsoft של המצגות הצגת תוכנת שהיא , Powerpoint תוכנת תקציר:
הרצאות, בפגישות, בחיינו: מקומות במגוון לנוכחת הפכה היא ,ומאז שנה 30 לפני
נדרשים כמעט תחום מכל ואנשים תלמידים סטודנטים, מרצים, ועוד. כנסים
ויעיל מהיר תיזמון נדרש כך, לשם הרחב. הקהל בפני ולהציגן מצגות ליצור
קיים כיום, אמת. בזמן במצגת המציג של מלאה ושליטה השקופיות הצגת של
ההוראות ביצוע את ומאפשר המשתמש את מזהה אשר (presenter)אלחוטי מציג
של החלפה היא מטרתו למחשב. אלחוטי קישור באמצעות המציג ע"י הנבחרות
חסרונותיו אך, יותר. נוחה והצגה למחשב המסמך מציג בין האינטראקציה כל
במחשב, אותו לשכוח ניתן במחשב, usbה יציאת את תופס שהוא בכך מתבטאים
לשליטה הנדרשות הפעולות כל את איתו לבצע אפשר אי וכן יקרה, עלות בעל
apiב שמשתמש c# asp.net בשפת אתר פיתחנו וכו'. שקופיות עריכת כגון במצגת
של databaseב powerpoint של מצגת ולאחסן להעלות ומאפשר powerpoint של
עבורה ולקבל מצגת להעלות יכול הוא לאתר התחבר שהמשתמש לאחר האתר.
בנוסף, ספציפית. במצגת שקופיות בין קישור ליצור מצגת, להוריד מצגת, קוד
יכול המשתמש -mode viewerב לעבוד: רוצה הוא שבו Mode בוחר המשתמש
המצגות מרשימת בחירה ע"י או מצגת קוד הקלדת ע"י הנבחרת המצגת את להציג
במצגת,להוסיף הטקסט את לערוך יכול Mode-המשתמש editorבאתר.ב הקיימות
למחוק/להוסיף לשקופית, טקסטואליות/קוליות הערות להוסיף לשקופית, טקסט
התממשקות האתר: פיתוח בזמן בפנינו שעמדו האתגרים ועוד. למצגת שקופית
יצירת באתר, המצגות של והעריכה ההצגה פעולות לביצוע powerpoint של apiה עם
בזמן המוצגת השקופית על נתונים להעברת האתר של Modesה שני בין socket

.editorל viewerב אמת

.socket,powerpoint api, mode, ,c# ASP.NET ,database פיתוח, מפתח: מילות
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פיזיקה לקורס סימולציה

איסמאילוב אמיר -- גרוייסמן שרון
נמירובסקי דמיטרי ד"ר -- קניאז'נסקי מרינה ד"ר מנחים:

באמת בפיזיקה מבוא קורס שעוברים סטודנטים האם השאלה, נשאלת תקציר:
מהמקרים. בחלק לא היא זו לשאלה התשובה בו? שנלמד החומר את מבינים
נמוך נרשמים מספר גם כמו בפיזיקה, התעניינות חוסר היא לכך הסיבות אחת
לחוסר סיבות מס' ישנם קודמות. לשנים ביחס בפיזיקה ולתואר פיזיקה למגמות

זו: התעניינות

הפיזיקה את רואה לא כבר אקדמית השכלה בעל הציבור ובפרט הרחב הציבור •
דרך. ופורץ חיוני כתחום

מהשינוי שמושפעות ממשלות וגם הגלובלית מהתחרות שמושפעות תעשיות •
לקיצוצים הובילה הנפט בתעשיית ההתייצבות כן וכמו בעולם הפוליטי במצב

מרכזי. נושא הייתה הפיזיקה שבהם במחקרים

עצמה החינוך מערכת גם כמו 21 ה- המאה של הסטודנטים באופי שינוי •
תורמים שאינם נושאים ללמוד מחויבים הם כי מתלוננים - הסטודנטים
מחשבים, של בעידן גדלו שאלה הסיבה גם כמו שלהם, העתידית לקריירה
וליכולות מודפס חומר עם להסתדר פחות להם שגורם מה וטלוויזיה וידאו
בעוד מינימלי במאמץ להצלחה התרגלו הסטודנטים לרדת. שלהם המתמטיות

מינימלי. רווח עם קשה עבודה דורשת שהפיזיקה

חופשית. זריקה פיזיקלית תופעה הדגמנו שבה , JAVA בשפת סימולציה פיתחנו אנו
לצפות ויוכל וכו' מהירות גובה, מסה, כגון: נתונים להכניס יוכל הסטודנט –
התופעה. על מכך ללמוד ויוכל וזמן מיקום של אמת בזמן נתונים ולקבל בתהליך
גרר, כוח כגון: הכדור תנועת על שישפיעו פיזיקליים כוחות הוספנו כך על נוסף
Verlet וב הידועות הפיזיקליות בנוסחאות השתמשנו זו, מערכת בניית לצורך ורוח.

מדויקות. תוצאות להשיג לנו שעזרו Integration

Verlet Integration חופשית, זריקה , JAVA סימולציה, פיזיקה, מפתח: מילות
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Elasticsearch & Data Big

בוחבוט יניב
יצחק אלי ד"ר מנחה:

עצומים בנפחים מאוד, מהיר בקצב גדלו הנתונים האחרונות בשנים תקציר:
בינלאומית נתונים חברת של דו"ח פי .על שונים ותחומים סוגים של רחב ובמגוון
Zeta Byte 8 . 1 היה בעולם שנוצרו נתונים של העולמי הנפח בלבד 2011 בשנת IDC
מיקרוסופט, אפל, פייסבוק, גוגל, שנים. חמש בתוך פעמים תשע כמעט גדל ,הוא
כגון מידע של נתפסות בלתי בכמויות הנעזרים ארגונים של רחב ומגוון NSA
האתגרים באחד נתקלים לקוחותיהם, של קניה הרגלי ועד מוקלטות טלפון שיחות
המידע הררי מתוך ומסקנות תובנות -מיצוי Big Data ב טיפול של הגדולים
המאפשרות טכנולוגיות מספר הבמה לקדמת עלו האחרונות בשנים הזמינים.
בין המידע ביזור באמצעות יחסית, קצר בזמן מידע של גדולות כמויות לעבד
הקשורות אלה מטכנולוגיות כמה במקביל. אותו שמעבדים מחשבים של רב מספר
נתונים לחיפוש מושלם מענה נותנים אשר Hadoop-ו ElasticSearch הם Big Data ל
נתונים מסדי על פנורמית סקירה מציע המחקר המחקר: מטרת דאטה. להררי
עבודתם, צורת על Hadoop, ה תשתית ועל כהיום הקיימים הפופולריים NoSQL
הפתרונות את המהווים השונים החיפוש מנועי וסוגי יתרונותיהם/חסרונותיהם על
את יראה זה מחקר מזו, יתרה ElasticSearch. על בדגש היום של החדשניים
מספר על Elasticsearch / Kibana - המוצר של האנליטיות השונות הפונקציות
ותיעוד אביב תל העירית של האינטרנט אתר ע"י שסופקו שונים מגוונים נתונים
של וויזואליזציה ניתוח חיפוש, אינדוקס, כגון: אפשרויות של רחב במגוון טכני
יותר טובה והכרה להבנה לתרום צפוי המחקר וגרפים. תרשימים ידי על נתונים
Big ב שונים טכנולוגיים בכלים ובעבודה נתונים בניתוח בחיפוש, שונות שיטות של
באמצעות אינטראקטיבי חיפוש באמצעות והצגתם מהיר חיפוש המאפשרים Data

גרפי. ממשק מכיל אשר Kibana,

פונקציות אמת, ,בזמן ניתוח ,Kibana,חיפוש מנוע ,Elasticsearch מפתח: מילות
,תיעוד. NoSQL, נתונים ויזואליזציה, , אינטראקטיבי , אנליטיות
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טכניק

עצמי דקל -- צוייג גבריאל
מארק שלמה פרופסור מנחה:

לא היום ועד מאז ה-19, המאה סוף לקראת החל הגוף פיתוח תחום תקציר:
סקוואט התרגילים: עצמם. הכושר לתרגילי הקשור בכל רבים דברים השתנו
התרגילים ונשארו היו (Bench press) פרס ו-בנצ׳ (Dead lift) דד-ליפט ,(Squat)
מאוד אמנם אלו תרגילים גוף. מפתח כל של האימונים בתוכנית המרכזיים
יחסית המורכבת התנועה עקב מסוכנים מאוד בנוסף הם אך וחשובים יעילים
תמיד חמורות פציעות למנוע מנת על הזה. מהסוג בתרגילים לבצע המתאמן שעל
לבצע נכון כיצד הסבר ולקבל מוסמך כושר מאמן עם להתייעץ ומומלץ כדאי
טכנולוגיים באמצעים להשתמש גם ניתן מפציעות, ולהימנע מורכבים תרגילים
לתמונה נכנסת כאן התרגיל. ביצוע בעת המתאמן תנועות את לנתח מנת על
וידיאו צילום באמצעות המאפשרת Mobile אפליקציית שהיא Technic, אפליקציית
במידת ולהעיר המצולם של התרגיל ביצוע אופן את לנתח החכם הטלפון ממצלמת
בגישה שימוש עושה Technic אפליקציית לפציעה. לגרום שעלול ביצוע על הצורך
ולקבוע השונים הגוף חלקי את בתמונות לזהות מנת על Pose Estimation בשם
ללמוד כדי Deep learning-ב שימוש עושה Pose Estimation בתמונה. מיקומם את
יוצק למידה תהליך ולאחר האדם, גוף של השונות התנוחות את המיטבית בצורה
השונים האיברים מיקום את כפלט ומוציא תמונה כקלט מקבל שלמעשה model
מאגר של ומגוון רחב Dataset באמצעות אומן שלנו model-ה שהתקבלה. בתמונה
גוף תנוחות של שונות תמונות אלף מ-25 למעלה המכיל מאגר זהו MPII. בשם
גוף תנוחות של רחב מגוון בתמונה לזהות האפשרות את לנו יש ולכן מגוונות
בדיקה מתבצעת המשתמש שצילם בסרטון הגוף תנוחת מציאת לאחר שונות.
התנועה. של התקין בטווח נמצא חלק כל כי מוודא אשר כולו הסרטון ברמת
האתגרים התנועה. כל לאורך גובה באותו נמצאות שהברכיים לבדוק יש למשל:
Pose estimation לבצע מנת על הנדרש החישוב כוח בשל . 1 היו: בפנינו שעמדו
דרש התהליך GPU, שכולל מרוחק שרת על החישובים כל את לבצע צריכים הינו

הקוד. של והתאמות השרת של הקמה

Google compute ,TensorFlow ,Python ,GPU שרת, ,Deep Learning מפתח: מילות
Java ,Android ,engine
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משמרות לתזמון שיתופית אפליקציה

חן ענבל
טנקוס דוד ד"ר מנחה:

כך עובדים לצוות זמנים לוחות בניית תהליך הוא אדם כוח תזמון תקציר:
הראשון החלק שלהם. לשירותים או למוצרים הביקוש את לספק יוכלו שארגונים
למשמרות מוקצים הצוות אנשי העובדים. מספר בקביעת כרוך זה תהליך של
התקנות כל את לראות יש שונים. בזמנים הנדרשות האיוש ברמות לעמוד כדי
מאוד קשה התהליך. במהלך הרלוונטיים העבודה בהסכמי הקשורות התעשייתיות
פתרונות לקבוע יותר עוד וקשה אלו מורכבות לבעיות טובים פתרונות למצוא
באופן משמרות להפיץ העובדים, בהעדפות לעמוד עלויות, למזער אופטימליים
המעורבים אנשים רבים, בארגונים האילוצים. בכל ולהתחשב העובדים בין הוגן
העובדים משמרות את לספק לעזור כדי תמיכה כלי צריכים זמנים לוחות בפיתוח

העובד. רצון שביעות של גבוהה רמה השגת תוך הנכון ובמחיר הנכון בזמן
באופן עובדים צוות שתשבץ (Firebase שרת- Android(צד ב- אפליקציה פיתחתי
נרשמים העובדים הצוות. לאנשי שיתופית ותהיה השבוע במשמרות אוטומטי
הגבלה ללא להירשם יכולים העובדים כל משמרת לכל מסוים, תאריך עד למשמרות
באילוצים, התחשבות כדי תוך משמרת, לכל העובדים את מגרילה המערכת ואז
תחת לשרת נכנס הזה המידע כל וחופשים. עבודה חוקי העובד, זכויות כפילויות,
כל ותחת המתאימה המשמרת נכנסת תאריך לכל השבוע, תאריכי של כותרת
למשמרות נרשם לא ועובד במידה אליה. שנרשמו העובדים שמות נכנסים משמרת
עובד אוטומטית. אותו תשבץ המערכת מהנחוץ, משמרות לפחות נרשם ו/או
באילוצים. אותה חסם שלא אחרת למשמרת ישובץ שבחר למשמרת הוגרל שלא
המתאימות הבדיקות כל את תבצע עובדים, בין משמרות חילופי תאפשר המערכת
יוכלו העובדים נתון זמן בכל אוטומטית. זאת תבצע מנהל אישור ולאחר לכך
את לראות יוכלו ההגרלה בסיום כן וכמו ולאיזה, למשמרות נרשם מי להתעדכן

הפרויקט: במהלך איתם שהתמודדתי האתגרים הסופי. השיבוץ

וכפילויות. חופשים באילוצים, התחשבות תוך העובדים הגרלת •
למשתמש נוח ממשק •

Automatic shift scheduling אלגוריתם, שרת, ,Firebase ,JAVA ,Android מפתח: מילות
.Collaborative ,Application אדם, כוח תזמון ,
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שחקנים 2 עבור תפזורת משחק

יופה יליזבטה
כהן חבצלת גברת מנחה:

תקציר:
ההתחנכות, בתהליך וכמטרה כאמצעי המשחק משמש ה-21 המאה בסוף כיום,
המוטיבציה את מגביר שינוי, לתהליכי גורם הלומד, לפיתוח רבות תורם המשחק
ולשילוב המשחק של לערכו המודעות התחומים. בכל מיומנויות של ללמידה ומסייע
בכיתה, הפורמאלית בלמידה משולב הוא גברה. הספר בבית הלמידה במערכת
מפתח .המשחק הספר בית בחיי ושיתופם הורים בהפעלת וכן החברתית, בפעילות
הרבה ויצירה. לריכוז מחנך הגיונית, לשפיטה מאמן המחשבתית, הערנות את
בעיות לפתור כיצד ולומד המשחק, בזמן חדשים רעיונות השחקן לו רוכש פעמים
כיצד לומד הוא והאדיבות, ההגינות חוקי את האדם את מלמד .המשחק מעשיות
בצוותא מתנהל משחק כאשר בכבוד. להפסיד וכיצד עליו, ולשמור החוק את לכבד
בחבריו התחשבות כדי תוך תכניות לתכנן לעזור פעולה, לשתף כיצד לומד הוא
תפזורת משחק פיתחתי רצויות... תכונות מפתח האישיות, לפיתוח מסייע , ולכן
שימוש כדי תוך Multiplayer בפלטפורמת שתומך אנדרואיד עבור האנגלית בשפה
ניתן המשחק מטרת ( לקוח צד + שרת (צד הודעות קבלת המאפשר Base Fire ב
השחקנים על נתונים לאסוף לאפשר הוא הראשונה . עיקריות מטרות ל2 לחלק
השפה של מילים אוצר של בלמידה השחקן להתקדמות חשובים שהם ,נתונים
בשפה ענק מילים אוצר עם מהנה משחק להוות זה השנייה והמטרה האנגלית.
או משחק לתפעל שמסוגלים ולילדים למורים להורים, אופציה ייתן אשר האנגלית
טכניקה באמצעות מלמידה ליהנות יוכל חדשה שפה ללמוד שרוצה אדם אפילו
נקודות שיותר כמה לצבור היא יחיד שחקן ומשחק במידה המשחק .מטרת כיפית
את למצוא ניתן הלוח, גודל פי על שנקבע מסוים בזמן מילים מציאת כדי תוך
המטרה משחקים שחקנים 2 אם שכניו. לפי ואפילו ואלכסון רוחב לאורך, המילים
שנקבע זמן כדי תוך ביותר הגדולה מילים כמות במציאת היריב את לנצח היא

הלוח. גודל פי ועל
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וניהול

שינויי לניהול מידע מערכת ועיצוב ניתוח אפיון,
הדירה של הטכני במפרט דיירים

פודגורני קרינה -- ליובינסקי ספיר
שמלו רונית ד"ר מנחה:

עיצוב נתונים, ניתוח קיים, מצב באפיון עוסק זה פרויקט ורקע: הקדמה תקציר:
שרכשו, הדירה במפרט דיירים שינויי למערכת טיפוס אב והקמת מידע מערכת
בחברה בע"מ. צרפתי שמעון – הבנייה מחברת ראשי בניין מהנדס בשיתוף
הלקוח. דרישות כל ובו דירה לכל תיק נפתח ידני, באופן מתבצע השינויים תיעוד
שינויים לביטול או להוספה ולהביא עת בכל להשתנות עשויות הלקוח של דעותיו
חוסר בשל התיק. של שוטף לעדכון לגרום שעלול מה גבוהה, בתדירות קיימים
זמנית בו שאחראי ראשי בניין מהנדס על רבה מורכבות נופלת מידע, במערכת
שינויי כל ביצוע פרויקטים- מספר של תפקודי ושיפור שימור פיקוח, התכנון, על
של העל מטרת מטרות: אלפים. ואפילו למאות במספר להגיע שעלולים הדיירים
את מכילה אשר ממוחשבת מידע מערכת ולהקים לנתח לאפיין, הינה הפרויקט
המבוצעים רבים בתהליכים ולתמוך אחת גג קורת תחת והמודלים התהליכים כל
על ראשי בניין למהנדס מענה תיתן שתוקם מידע המערכת ידנית. בצורה כיום

הבאות: תכונות קיום ידי

ולא בלבד כמהנדס בתפקידו יתמקד הראשי הבניין מהנדס – בזמן חיסכון •
בפרויקטים הדיירים של הטכניים במפרטים שינויים ריכוז כמו שוליות בפעולות

השונים.
דרישות לפי השינויים עדכון בין שניתן ככל קצר זמן – מהירים עדכונים •

החדשה. המידע למערכת להעברתם הלקוח

פונקציה לכל נתונים כפילות ללא במערכת המידע נגישות ואמינות- זמינות •
מכיוון יותר ומדויק עקבי יהיה המידע והרשאותיה. צרכיה לפי בארגון
החלטות וקבלת בתכנון יותר טובה תמיכה תיווצר לפיכך אמת. בזמן שיתעדכן

אחיד. ומנשק משותף נתונים בסיס בשל בארגון

השינויים לתיעוד מידע מערכת קיימת לא בע"מ צרפתי שמעון לחברת בעיות:
לשייכו תיק, בכל לעיין חייב הראשי הבניין מהנדס שבה בעיה נוצרת מכאן בנכס.
כלי קיימים לא שבחברה כיוון משלו. עבודה תכנית ולבנות הרלוונטי לפרויקט
הללו הפעולות השינויים, כל את פרויקט כל עבור שמרכזים עבודה תכנית או עזר
תכנית לבניית זמנו רוב את שמקדיש הראשי, הבניין ממהנדס רב זמן גוזלות
נעשים המידע ושמירת ההתנהלות אופן פרויקט. לכל השינויים כל את המרכזת
טכנולוגיה וללא קלסרים, או תיקים - ניירת בצורת נשמר המידע ידנית. בצורה
באמצעות נעשה קיים מצב חקר לפתרון: וכלים שיטות כלשהי. ממוחשבת
המערכת את לאפיין בכדי בחברה, והמזכירה הראשי הבניין מהנדס עם ראיון



על הסתמך המערכת ניתוח בנוסף, השונים. למשתמשים ביותר הטובה בצורה
עצמים מונחת סביבה על מסתמך המערכת ועיצוב UML בשיטת ניתוח מתודולוגיות
עבור אתר הוקם למערכת, בנוסף מחשב. אדם אינטראקציית עקרונות פי ועל
על לעבוד ניתן פרויקטים. על שוטף מעקב לשם הראשי הבניין מהנדס צורכי
עבודה או בנייה אתרי בשטח זה אם בין לאינטרנט המחובר מכשיר מכל האתר

פונקציות: מגוון יאפשרו אלו ממשקים מהבית. או במשרד

פרויקטים במספר מקביל טיפול •
עבודה מסמכי על בקרה •

נכס לכל מאפיינים עשרות הכולל פרויקט לכל נכסים מלאי הצגת •
שינויים ומפרט בדיירים טיפול •

נכס בכל שינויים ביצוע אחר שוטף מעקב •
מקיפה דוחות מערכת •

משימות מעקב •
במערכת הפגישות כל את לנהל העוזרים וויזואליים, פגישות יומני •

ויזואלית תצוגה בעזרת פרויקט או נכס בכל הקיים במצב התעדכנות •
על ההשלכות וחישוב הפרויקט של הזמנים בלוח שינויים אחרי רצוף מעקב •

כולו הפרויקט משך שינוי

קריטית נקודתית בעיה לפתור ייעודי באופן נועד זה טיפוס אב תוצאות:
צרפתי שמעון הבנייה בחברת שינויים, תיעוד ומזכירת הראשי הבניין למהנדס
ותשפר עבודתם אופן את לייעל הללו המקצועיים לגורמים תסייע המערכת בע"מ.
בצורה מאורגן יהיה במערכת המידע בנוסף, ביניהם. והתקשורת הצוות עבודת את
בהתאמה יעוצב המערכת ממשק ואמין. מהיר באופן ועדכון שליפה ויאפשר יעילה
שיפור התפוקה, לייעול תתרום המערכת מכך כתוצאה הקצה. משתמשי לצרכי
וניתוחים אמת בזמן המערכת נתוני בסיס על עסקיות החלטות וקבלת הזמנים

הארגון. של הבכירה ההנהלה ידי על עתידיות החלטות לקבלת אמינים

. 6 חיסכון . 5 ראשי בניין מהנדס . 4 בנייה . 3 דיירים . 2 שינוים . 1 מפתח: מילות
בקרה . 8 ייעול . 7 נכס
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וניהול

רוח״ ״כנפי לעמותת אינטרנטית מידע מערכת

ברזילי אורון -- מלמד הודיה
שמלו רונית ד״ר מנחה:

עבור מידע מערכת והקמת עיצוב ניתוח, באפיון, עוסק הגמר פרויקט תקציר:
פונה אשר רווח מטרות ללא עמותה הינה רוח כנפי עמותת רוח". "כנפי עמותת
חונכות ידי על אותם ולקדם ללוות במטרה ומעלה 8 בגילאים מוגבלויות לבעלי
פועל הארגון ומפתחת. מהנה תומכת, סביבה עבורם וליצור ומקצועית אישית
של השוטף הניהול לצורך ממוחשבת מידע מערכת וללא אינטרנט אתר ללא כיום
כל את העמותה מנהלת כיום השונות. והפעילויות התורמים המתנדבים, החניכים,
ניהול אופן .(Google Drive) שיתוף לפלטפורמת המועלים נפרדים בקבצים המידע
אשר השונים הקבצים בין הנתונים סנכרון את מנע המערכת הקמת לפני המידע
איסוף ידני. באופן הנתונים בניהול העמותה מזכירות של נוספת לעבודה גרם
הקיים המצב לימוד העתידיים. המשתמשים סוגי עם ראיונות ידי על נעשה המידע
תכנון לאפשר מנת על בארגון, כיום הקיימות הבעיות את ולנתח להבין לנו אפשר
מערכת את ליישם מנת על השתמשנו בהם הכלים העמותה. עבור אופטימלי פתרון
דינמי אינטרנט אתר הקמנו בעזרתה אשר ASP.NET ה- טכנולוגיית הינם המידע
ASP.NET ה- דפי את .SQL SERVERהנתונים במסד יישמרו אשר נתונים בשילוב
מערכת את לאפיין מנת על .Visual Studio הפיתוח בסביבת #C בשפת כתבנו
הינה אשר UML (Unified Modeling Language) בתרשימי נעזרנו הרצויה המידע
מערכת העצמים. בגישת מידע מערכות למידול תרשימים על המבוססת טכניקה
נתונים לניהול אופטימלי פתרון נותנת העמותה עבור שהקמנו החדשה המידע
הטבלאות בין הנתונים של וסנכרון אחד, נתונים בבסיס שימוש תוך משותף,
דוחות כולל ויעילה, מהירה בצורה יעשו הנתונים ועדכון המידע שליפת השונות.
אשר העמותה עבור מקפצה תהווה זו מידע מערכת כי צופים אנו הצורך. במידת
על דגש ניתן ההקמה בשלב ותוקפם. תקינותם הנתונים, אחרי לעקוב מתקשה
חוויה מספקת אשר למשתמש, וידידותית מעוצבת יציבה, מידע מערכת הקמת
מדעיים ממאמרים שלמדנו עיצוב כללי שמירת ידי על וזאת וקלילה ידידותית
השונים. בקורסים לימודינו במהלך רכשנו אשר מידע כן, וכמו בנושא נכתבו אשר

SQL, C#, UML, ASP.NET, אפיון, עמותה, שימושיות, מידע, מערכת מפתח: מילות
CSS HTML,
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בדם האלכוהול אחוז שיעור למדידת אפליקציה

פינגל שני -- דביר נויה
שמלו רונית דר מנחה:

תקציר:
אחוז את לאמוד משתמש לכל תאפשר אשר אפליקציה נפתח זה בפרויקט
מנת על הניתן ככל מדויק אלגוריתם בבניית נתמקד שלו. בדם המשוער האלכוהול
ממשק בניית על דגש מתן תוך מדדים, פי על בדם האלכוהול אחוז את לאמוד
לשתות ורוצים לבילוי יוצאים כאשר טובה. משתמש חווית ליצירת ומזמין נח
הביתה. ינהג מי הוא ביותר החשובים השיקולים אחד אלכוהוליים, משקאות
אבל מונית, מזמינים לפעמים למשימה, מנודב) (או שמתנדב תורן נהג יש לפעמים
אלכוהול שתיית לאחר דעת שיקול מפעילים לא נהגים קרובות, לעיתים כי הוכח
להם מאפשר לא בדמם הקיים האלכוהול אחוז שבפועל, למרות לנהוג ומחליטים
לעצמם. וכמובן הסובבים לנהגים בכביש איום מהווים הנהגים אלו במצבים לנהוג.
ראויה חקיקה הוכנה בשכרות, נהיגה של לתופעה ביחס שינוי חל האחרונות בשנים
נתונים ה"ינשוף". כלי באמצעות בדיקה ע"י בנושא, מוגברת לאכיפה ומתקדמת
האחרונות. בשנים ניכרת במידה גדל בישראל האלכוהול צריכת היקף כי מראים,
בישראל האלכוהול צריכת גדלה 2011 מאז העולמי, הבריאות ארגון נתוני לפי

ב-52
לכל עצמאי, באופן בדם האלכוהול אחוז מדידת תאפשר "אל-כוהול" אפליקציית
לדעת יוכל המשתמש התשובה, קבלת לאחר אכיפה. בגורמי תלות וללא המעוניין
למשתמשים תציג האפליקציה בהתאם. החלטה ולקבל לנהיגה כשיר הוא האם
לירידת עד להמתין עליהם אשר הזמן משך את לנהיגה כשירים לא נמצאו אשר
חזרה לטובת טקסי" "גט עם קשר ליצור להם ותאפשר בדמם, האלכוהול אחוזי
תוכן המכילות וכתבות תמונות לנהגים תציג האפליקציה בנוסף, הביתה. בטוחה
זאת כל אלכוהול. השפעת תחת נהיגה לנהיגה מרתיע גורם להוות מנת על מרתיע

בארץ. הדרכים בתאונות הנפגעים מספר את לצמצם מנת על

בטוחה. נהיגה אלכוהול, אלגוריתם, משתמש, מנשק אפליקציה, מפתח: מילות
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בעיר ריקוד שיעורי על אינטרנטית מידע מערכת
אשדוד

חמו בן מוריה -- פנקר אשטמקר סיגלית
שמלו רונית דר' מנחה:

מידע במערכת השימוש את PPT מצגת באמצעות נדמה אנו זה בפרויקט תקציר:
על המידע כל את מרכזת אשר ,"KEEP ON DANCING" שנקראת שלנו אינטרנטית
אשדוד. בעיר שעות לפי סטודיו-ים והשכרת לריקוד פרטיים מורים לריקוד, חוגים
למקצוע הפך והתחביב ומגוונים שונים לתחומים הריקוד התפתח השנים עם
במחול העוסקים שבקרב לציין כדאי מקצועיים. ספר בבתי נלמד אשר אומנותי
בשנים פזורים ורקדניות רקדנים למעצמה. ישראל נחשבת העולם ברחבי מקצועי
לרקדנים משיכה מוקד הן ישראליות להקות גם בעולם, מובילות בלהקות האחרונות
בשדה זו נוכחות להצלחה. וזוכות עניין מעוררות לישראל מחוץ והופעותיהן מחו"ל
היקף ורחבת אינטנסיבית מחול פעילות של הפירמידה קצה היא עולמי המחול
נתפס הריקוד מהאוכלוסייה מסוימת קבוצה בעבור המקומי. התרבות בשדה
כתחביב. נתפס הריקוד אחרים רבים בעבור ואילו עוסקים, הם בו העיקרי כמקצוע
מעוניין העובד האדם היה התפתחותו שלבי בכל תחביבים. לאדם היו הזמנים בכל
עיסוקים כלומר, תחביבים לעצמו ופיתח מהעבודה מסוימות לשעות להשתחרר

היומיומי. מעמלו והשונים עליו החביבים
אוהבים שהם משהו לעשות זוכים אנשים למאושרים! האדם בני את הופך ריקוד
ואת שלהם הריקוד טכניקת את לשפר ונוצצות, יפות תלבושות ללבוש שבוע, כל
בריא חיים אורח על לשמור גם עוזר הריקוד חברים. לרכוש ליהנות, הביצועים,
והיציבות הגמישות הכוח, את ומחזק הלחץ, רמות להורדת תורם כן וכמו ופעיל,
אנדורפינים הנקראים הורמונים משחררת ריקוד דרך גופנית פעילות הגוף. של
למשתמש מאפשר שלנו באתר השימוש חיוביים. להרגיש אדם לבני שגורמים
ריקוד. וסגנון אזור גיל, קבוצת של סינונים לפי לריקוד מקום או מורה חוג, לחפש
את לסמן יוכל מכן ולאחר שלנו, לאתר להירשם אופציה למשתמש קיימת בנוסף,

עליהם. דעתו את ולחוות לדרג וגם עליו האהובים והחוגים המורים

אשדוד חוגים, ריקוד, מצגת, מידע, מערכת מפתח: מילות
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עבור WEB מידע מערכת והקמת עיצוב ניתוח, אפיון,
יבנה" שמים "לשם עמותת

שביט שני -- יאיר רועי
שמלו רונית ד"ר מנחה:

חברתית לעמותה מידע מערכת והטמעת פיתוח באפיון, עוסק זה פרויקט תקציר:
העיר תושבי ידי על (2010) תש"ע בשנת הוקמה העמותה יבנה. שמים" "לשם
ובחיים הנוער תנועת שלב לאחר גם חברתית פעילות סביב להתאגד במטרה
עם העיר. מתושבי ותיקות משפחות בעיקר לעמותה הצטרפו תחילה הבוגרים.
יבנה בעיר למצוא ניתן כי הבינו הן כאשר צעירות, משפחות לעיר התווספו הזמן
הצטרפו גם וחלקן המשפחה, כל עבור קהילה חיי גם הכולל מגורים, מקום
העמותה הרחיבה השנים במהלך איש. כ-150 מונה העמותה כיום לעמותה.
את מפעילים הגרעין חברי וביניהם עשיה, תחומי של רחב במגוון פעילותה את
רחבה מזון חלוקת וכן שבועית מזון חלוקת כיום המפעיל שמים', 'לשם גמ"ח
התהליכים ניהול שנים. כחמש מזה מתבצעת המזון סלי חלוקת בחגים. יותר
במקרים שהוביל דבר ומסורבל, ידני באופן מתבצע הגמ"ח ניהול וכן בעמותה
על עונה שפותחה המידע מערכת לטעויות. ואף מידע חוסר לכפילויות, רבים
כגון: ממוחשב, באופן התהליכים ולביצוע ונגיש, מעודכן מידע במאגר הצורך
לטלפון אוטומטי הודעות מנגנון ואף מתנדבים שיבוץ לשיבוץ, התנדבויות פתיחת
בגישת מידע מערכת ועיצוב ניתוח לשלבי בהתאם בשלבים, בוצע הפיתוח הנייד.
המערכת חלקי והצגת איטרציות מספר כללה זו שיטה מתפתח. טיפוס אב
קיים מצב חקר בוצע ראשית מוגדר. זמן פרק בכל המפתח משתמשי לקבוצת
עם פגישות בוצעו זה בשלב העתידית. המערכת ממשתמשי מקיף דרישות ואיסוף
העמותה. של מיטבית הבנה לצורך מסמכים ואיסוף בעמותה הוועדות מנהלי צוות
הצרכים הבנת לאחר המערכת. דרישות ומהם הצרכים גובשו הפגישות מסיכומי
שבוצע הפיתוח תהליך החל המפורטת, הדרישות והגדרת החדשה מהמערכת
עליה הפלטפורמה שהיא Microsoft של ASP.NET הפיתוח טכנולוגיית באמצעות
על הושם מיוחד דגש הלקוח. וצד השרת צד – במערכת הרכיבים כלל פותחו
הפיתוח מפלטפורמת הפיתוח חלקי העברת כלומר והניסויים, האינטגרציה שלב
בשיתוף מתבצע זה שלב המבצעית. למערכת הפיכתה בטרם הניסויית למערכת
לקראת נערכים אנו אלו, בימים במערכת. העתידיים והמשתמשים העמותה חברי
לכלל מקיפות הדרכות תכלול ההטמעה המשתמשים. לכלל המערכת הטמעת
הינו הפרויקט תוצר המערכת. עם האישית התנסותם תוך בעמותה, המתנדבים
פעילויות על ומידע העמותה פרופיל עם המשולבת עובדת אינטרנטית מידע מערכת
אחר ובקרה מעקב ניהול, מאפשרת המערכת השנה. במהלך המתקיימות שונות
שימושיים לטפסים ומהירה נוחה גישה וכן בגמ"ח, להתנדבות השיבוץ תהליכי
המערכת למתנדב. התנדבות אישור הפקת כגון: אלקטרוניים, לטפסים שמוחשבו
הנייד, לטלפון טקסט בהודעת אוטומטיות התראות לקבל למשתמשים מאפשרת



בוצע המערכת פיתוח לסיכום, כמבוקש. ומיונים סינונים ולבצע דו"חות לחולל
תהליכים ייעול מאפשרת המערכת המשתמשים. ודרישות העמותה לצרכי בהתאם
לצוות הוצגה המערכת וניהולו. הידע ושימור בזמן חיסכון נוחות, ארגוניים, פנים
וזכתה שמים" לשם לעמותת מידע מערכת פיתוח "סיום במפגש בעמותה המנהלים

המשתתפים. מצד רבה להערכה

,ASP.NET.ידע ניהול תהליכים, ניהול עמותה, מידע, מערכת פיתוח, מפתח: מילות
UML. JS, CSS, HTML, MVC-5,
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יסודי ספר בבית מחליפים מורים לשיבוץ מערכת

קקון צליל -- פנקס טל
שמלו רונית ד"ר מנחה:

בבית התפקידים במערך ומרכזית חשובה דמות הינה הספר בית סגנית תקציר:
הסגנית שעל הקשיים אחד תפקידים. של רחב מגוון ממלאת והיא הספר,
במערכת חורים נוצרים אלו במקרים מורה. של היעדרות הוא עמו להתמודד
הינה המורה היעדרות אחרים, עבודה למקומות בניגוד התלמידים. של השעות
הסגנית על מורה. השגחת ללא כיתה תישאר שבו מצב ייתכן לא שכן קריטית,
בבית המורים בזמינות התחשבות תוך במהירות, מחליפים מורה/מורים למצוא
מחליפים. מורים לשיבוץ ממוחשבת מערכת קיימת לא הספר בבית כיום הספר.
וניתוח אפיון עשינו הספר. בבית הקיימות הבעיות של קיים מצב חקר בצענו
גישת לפי מערכת והקמנו UML בתרשימי שימוש תוך החדשה, המידע מערכת של
נתונים, בשילוב דינמי אינטרנטי אתר הוא המוגמר התוצר מתפתח. טיפוס אב
המערכת של האפיון בשלב ASP.NET.MVC. בטכנולוגיית נתונים במסד שיישמרו
המחליפים: המורים לשיבוץ האלגוריתם לבניית עיקריים מודלים שני בין התלבטנו
שלפיו חמדני, ואלגוריתם סטוכסטיות בעיות לפתרון מיועד אשר גנטי אלגוריתם
וזאת האפשרויות כלל מבין הנוכחי בשלב ביותר הטובה האפשרות את בוחרים
לבחור החלטנו העתיד. על כזה מהלך של בחשיבות או בהשפעה להתחשב מבלי
אלגוריתם הוא מבחינתנו האידאלי השיבוץ שאלגוריתם מכיוון חמדני באלגוריתם
ולא ספציפיים באילוצים התלויה הנוכחית, השיבוץ לבעיית ופתרון מענה שיספק

סטוכסטיות. לבעיות מענה לתת צריכה
מורים לשיבוץ אפשרויות של רחב מגוון לסגנית מציעה החדשה המערכת
משרתת המערכת בנוסף אופטימלי. פתרון פי על בחירה ומאפשרת מחליפים
שלהם, ובהיעדרויות בשיבוצים ולהתעדכן לצפות יכולים אשר הספר בית מורי גם
שלנו ההמלצות לכן. קודם היה לא אשר דבר זאת- המתעדים דוחות ולקבל
זמן. לאורך ותקינותה תרומתה את ולראות בארגון המערכת את להטמיע הם
את לשדרג לשקול אפשר במערכת, וישתמשו רצון שביעות יביעו המשתמשים אם
המורים. לשימוש הספר בבית שקיימות אחרות מערכות עם אותה ולאחד המערכת

ASP.NET.MVC. טיפוס, אב חמדן, אלגוריתם UML, תרשמי שיבוץ, מפתח: מילות
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בדרום עוקבות ורעידות אדמה רעידות לניבוי מערכת
עם המרקובי המודל במתודולוגיית בשימוש אמריקה

רווח

לוי איתמר
קרגרוריו אלכס פרופסור -- פרנקל אייליה ד"ר מנחים:

בעזרת אמריקה. בדרום אדמה רעידות אירועי בניבוי עוסק זה פרויקט תקציר:
רווח עם מרקובי ומודל (MSS) מצבים מרובות מערכות במתודולוגיית שימוש
מרובת כמערכת אמריקה בדרום האדמה רעידות אירועי את המגדיר מודל בנינו
עליה כדוגמה ונלקח סיסמולוגית פעיל כאזור ידועה אמריקה דרום . מצבים
ארץ בחבל האירועים תחזית את לחשב במטרה זו, בעבודה המודל מתבסס
ניתוח נערך מהם אחד לכל כאשר אזורים לשישה חולקה אמריקה דרום זה.
הזמן התפלגות ואת אזור אותו של האירועים קצב את למצוא כדי נתונים של
MSSה במערכת כמצב אזור לכל להתייחס מאפשרת החלוקה . האירועים בין
של הפרמטרים את לחשב כדי רווח. עם מרקובי מודל ע"י המצב לתיאור וכן
אירועי האם לבדוק צורך היה רווח, עם מרקובי מודל בעזרת (התחזית) המערכת
מאמרם על הסתמכנו הבדיקה לטובת פואסוני. תהליך הם האדמה רעידות
על שיטרית יהלי גברת של חישובה על כן וכמו Frenkel et al. (2004) של
מדדי את לחשב היה ניתן לכן, אוששה. אכן וההשערה נתונים בסיס אותו
, מסוים בזמן מסוים (אזור) במצב לשהייה הסיכוי חישוב בניהם: , המערכת
לאפטר והסתברות האזורים בין האדמה רעידות של המעבר הסתברויות חישוב
טיב ואת התוצאות טיב את לבדוק בכדי ראשוני. עוקבת)ברעש שוק(רעידה
(אופן שונה בשיטה שחושבה התחזית לתוצאות השוואה נערכה במודל, השימוש
באופן להסיק ניתן מההשוואה ביבליוגרפיה). 4 במאמר מוצגים ותוצאותיו החישוב
מניבה רווח עם המרקובי המודל מתודולוגית בסיס על שנבנה המודל כי משמעי חד
עם המרקוביים המודלים מתודולוגית על מבוססים החישובים מהימנה. תחזית
משוואות של מערכות על מבוססים הקודים בהתאם. קוד כתיבת ודרשו רווח
אלה. למערכות הפתרון את לקבל ניתן , Matlab תוכנת ובעזרת דיפרנציאליות
בדרום אדמה רעידת לאירועי התחזית את מהוות שנעשו החישובים תוצאות

אמריקה.

,Markov Reward Model ,Markov Model ,Multi-State System (MSS) מפתח: מילות
Goodness distribution, LRPoisson ,Forecasting ,Earthquake prediction ,Earthquake
מרקובי מודל מרקוב, שרשראות מצבים, מרובת מערכת Aftershock ,of fit tests
מבחני פואסונית, התפלגות תחזית, אדמה, רעידת ניבוי אדמה, רעידת רווח, עם

עוקבת) (רעידה שוק אפטר התאמה, טיב



10 מספר פרויקט תעשיה להנדסת המחלקה
וניהול

משימה איכות בדיקת

אסולין גדי -- מישאל מישאל
איתם אלינור ד"ר מנחה:

החל אוטומטי" וזיהוי "מיון ממוחשבות במערכות רב שימוש ישנו כיום תקציר:
רשתית ע"פ פנים זיהוי וכן אגרה בכבישי בנסיעה לחניה, בכניסה רכבים מזיהוי
כפי תמונה מאפייני לפי חיפוש עסקית, או ביטחונית חשובים לאתרים בכניסה העין
מטעד"ים באמצעות המזהות צבאיות מערכות או גוגל של החיפוש במנוע המוצע
הסורק מובילאיי חברת של המוצר אוויריות, או קרקעיות מטרות יעודי) (מטען
התנגשות כגון מיידיות סכנות על ומתריע הרכב של הנסיעה מרחב את אמת בזמן
בזליגה הנהג מיומנות או דעת מהיסח הנגרמות הנסיעה מנתיב חריגות/סטיות או
(Artificial Intelligence ב שימוש הוא אלו מערכות לכל המשותף המסומן לנתיב מעבר
מלאכותית ,בינה (Deep Learning) עמוקה ולמידה גנרית מלאכותית בינה - ) AI
מבוצעת לא כיום שגם (פעולה לבד וללמוד לחשוב מנסה שהמחשב פירושה גנרית
בשיטת כלל בדרך נעשה הבעיה עם להתמודדות ייעודי מחקר . מושלמת) בצורה
ללמד הוא והמפתחים החוקרים של הגדול האתגר כאשר Deep Learning הנקראת
בעיה לפתור שיודע האנושי למוח בדומה אלו תהליכים לבצע המחשבים את
לפתור מנסה שהוא לסיטואציה ספציפי מאוד (data) מידע על שמתבססת ספציפית
שמטרתו למוצר טיפוס אב לפתח מטרתנו הזמן. במהלך נאגר זה מידע כאשר
משימות במילוי , מיומנים לא תפעוליים עובדים של מטלות ביצוע איכות להעריך
ממקורות רבים בנתונים תלויות זה במוצר שיבחרו המטלות ומונוטוניות. מובנות
אלגוריתמים על מבוסס להיות המוצר על לפיכך הטרוגניים הם כן ועל שונים
המערכת אלה באלגוריתמים .Deep Learning מסוג (Data Mining) נתונים בכריית
המוצר בנוסף . (Training Set) ראשוני נתונים סט על עבודה כדי תוך לומדת
ידי על ולביצוע מובנה באופן לניתוח ניתנת היא והאם המטלה איכות את יעריך
או ) מובנה הבלתי אופייה בגלל מיומן עובד מצריכה שהיא או מיומן שאינו עובד

זה) בשלב המבנה אופיין לא שעדין

מידול, עמוקה, למידה נתונים, סט החלטה, עצי נתונים, כריית מפתח: מילות
Data Mining Machine Learning Modalities/ Classification למידה, מכונת סיווג,

Deep Learning Training Set
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הקיים התהליך את המקצר אופטימאלי תהליך קביעת
המיילדות במערך יולדות של

תמם אושרת -- קיפניס אילנה
ברקאי עפר ד"ר מנחה:

מאזור יולדות לקלוט במטרה 2017 באוקטובר נפתח המיילדות מערך תקציר:
נתוני ועל אירופאים תקנים סמך על נקבעה המשאבים כמות והסביבה. אשדוד
כי היה ונראה אשדוד לעיר באופיים הדומים בארץ אחרים חולים מבתי עבר
כי נמצא בפועל להגיע. שצפויות היולדות בעומסי לעמוד יצליח החולים בית
המתנה זמני הגוררים בקבוק בצווארי נתקלת החולים בבית ללדת שמגיעה יולדת
הלידה. לאחר יולדות ומחלקת לידה חדרי יולדות, מיון במחלקות ארוכים ושהייה
המלצה הקיים. לתהליך פתרון המציעה הנדסית המלצה נבנה אנו שלנו בפרוייקט
ועד למיון היולדת הגעת מרגע זמן תקני מדידת א. הבאים: הכלים על תתבסס זו
התהליך את המדמה ARENA בתוכנת סימולציה במודל שימוש ב. לעזיבתה.
ובחינת הביתה, שחרורה ועד הקבלה למשרד הגעתה מרגע עוברת שהיולדת
התוצאות וניתוח לידה אחרי לנשים שאלונים פיזור ג. המודל הרצת תוצאות
היולדות אוכלוסיית של מצב תמונת קבלת לצורך סטטיסטיים כלים באמצעות
מגמות לאתר ניסיון תוך באשדוד, אסותא בביה"ח דווקא ללדת שלהן והסיבות
צווארי בחינת ד. ראשונית. התלהבות בגלל החולים לבית יולדות נהירת כגון

הקיימת המשאבים כמות על בהסתמך אלטרנטיביים פתרונות ומתן הבקבוק
חשיבות ישנה כי מציין ,Managing a Patient Flow Improvement Project הספר
בכל עזיבתו. לרגע ועד החולים לבית הגעתו מרגע החולה זרימת של לתהליך
כך ויעיל מהיר טיפול נדרש החולה, עובר שבהם המחלקות או מהתחנות אחת
תהיה הקודמת שהתחנה מנת על הבאה למחלקה או לתחנה במהרה שיחלוף
במחלקה מהצפוי רב זמן במשך נשאר חולה שבו מצב נוסף. חולה לקבלת זמינה
כיוון בקבוק". "צוואר מכונה נוספים משאבים זו במחלקה נותרו ולא מסויימת
זמן את ולצמצם לנסות עלינו המגיעים, החולים כמות את לצפות אפשרות לנו שאין
שבא לחולה המשאבים זמינות את להבטיח מנת על במחלקה חולה כל של השהות
מכיוון נפוץ הוא החולים בבתי המיילדות במערך הבקבוק צווארי נושא אחריו.
את לצפות ניתן לא רפואי, טיפול לה לתת מבלי האישה את לשלוח ניתן שלא
שלה. התהליך את לקצר או לזרז ניתן לא מסוימים ובמקרים באישה הטיפול משך
בבתי הבקבוק לצווארי פתרון מציע Quality care during labour and birth המאמר
יהיה שניתן כך מהמדינה המימון הגדלת באמצעות המיילדות במערך החולים
הקשר את להוכיח מבלי אותם להגדיל ניתן לא אך המשאבים, כמות את להגדיל
באמצעות תיעשה הקשר הוכחת הבקבוק. צווארי לפתרון המשאבים הגדלת בין
בית של ושיטות ארגון מנהל רוזנברג, חזי מר עם וסיור פגישה לאחר סימולציה.
משאבים של קושי חווה המיילדות מערך כי בפנינו הוצג אשדוד, אסותא החולים



היולדות את לקלוט המערך יכולת ובאי מהצפוי גבוה יולדות במספר המתבטא
יולדות ומחלקת לידה חדרי יולדות, מיון בקבוק: צווארי בהן שיש במחלקות
התהליך את תחילה ללמוד עלינו היה אפשריים, פתרונות ולהציע לבחון כדי .
ARENA. בתוכנת סימולציה מודל בנינו כך לצורך המיילדות. במערך שקיים הנוכחי
סבורים אנו הבקבוק. צווארי תחנות בשלושת מתמשך תור קיים אכן כי מצאנו
מכיוון החולים בית פתיחת בטרם ההחלטות קבלת בעת טמון לכך ההסבר כי
וע"פ והסביבה אשדוד תושבי את רק ישרת החולים שבית השערה קיימת שהייתה
מצאנו לידה אחרי לנשים שחילקנו השאלונים מניתוח המשאבים. כמות תוכננה כך
דבר הארץ, רחבי מכל אשדוד אסותא החולים לבית יולדות של נהירה קיימת כי
פתיחת בטרם עוד שהוקצתה המשאבים שכמות השערתינו את ומוכיח מחזק אשר
בית הינו אשדוד אסותא החולים בית לסיכום, מספקת. אינה המיילדות מערך
תושבי לרווחת פועל הוא בישראל. שנה 40 מזה לראשונה שהוקם ציבורי חולים
האזרח זכויות חוק מתוקף אליו הפונים החולים לכלל מענה ונותן והסביבה אשדוד

: הבקבוק צווארי לפתרון המלצותינו ישראל. במדינת

יולדות מס' שישמש ארוכות לבדיקות ייעודי חדר הקצאת – יולדות מיון •
הקיימים. הבדיקה חדרי בארבעת הלחץ את ו"ישחרר" במקביל

כך לידה לאחר ייעודי התאוששות חדר הקצאת על נמליץ – לידה חדרי •
במחלקה אשפוזן לרגע ועד הלידה תהליך סיום עם מיד היולדות את שיקלוט

הלידה. חדר של יותר מהיר פינוי לאפשר בכדי וזאת
המיטות. כמות הגדלת על נמליץ – יולדות מחלקת •

בית אסותא, בקבוק, צווארי תורים, תורת ילודים, לידה, יולדות, מפתח: מילות
סימולציה. אשפוז, חולים,
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המתנה, זמן קיצור ע"י למטופל השירות איכות שיפור
מידע מערכות אמינות ושיפור העבודה ייעול

לריסה פרפליצקי -- דניאל שכטר
עופר ברקאי ד"ר מנחה:

הנמצאת אסותא חברת של החמישי החולים בית הוא אשדוד אסותא בי"ח תקציר:
האחרונות. השנים ב-40 בישראל שמוקם והראשון מכבי חולים קופת בבעלות
קופות כל חברי והסביבה, אשדוד תושבי איש, מיליון כחצי משרת החולים בית
באופן התבצעה ופתיחתו 2017 יוני במהלך לפעול החל החולים בית החולים.
שירות מתן הוא החולים בית חזון המיון. חדרי פתיחת עם לסיומה עד מדורג
פועל החולים בבית החולים. בית כלל של ומחשוב ביותר המתקדמות בטכנולוגיות
ניתוח חדרי מטופל, לכל פרטיות המאפשר במבנה ומתקדם מרווח מיון חדר
בוצעו המיון חדר פתיחת לקראת אמבולטוריות. ולפעולות גדולים לניתוחים
שהביקושים הראו הממצאים שירות. לקבלת מטופלים של לביקושים תחזיות
להיות צפויה לפיכך לכך. הנדרשים המשאבים חסרים ושלביה''ח מהמצופה גבוהים
רצון שביעות מזאת וכתוצאה מהרגיל ארוכים המתנה זמני של משמעותית בעיה
שיפור היא המרכזית הפרויקט מטרת נמוכה. תהיה השירות מאיכות המטופלים
יתן הפרוייקט בנוסף, ההמתנה. זמן קיצור ע"י המיון בחדר למטופל השירות איכות
ומכשירים מיטות האדם, כוח של האופטימלית הכמות מהי כגון לשאלות מענה
העבודה תהליכי ומהם האדם כוח זמינות מהי בביקושים, לעמוד כדי הדרושה
מתן לטובת שימוש נעשה בהם הכלים יעילים. הם והאם המיון בחדר המקובלים

כוללים: פתרון

התורים תורת של מודלים •
.ARENA בתוכנת סימולציוני מודל בניית •

ושל ההמתנה זמני של הנתונים התפלגויות (קביעת סטטיסטיים מודלים בניית •
.ARENA של INPUT ANALYZER ותוכנת התאמה מבחני ע"י מטופלים) מופע

והסיבות חריגה מטופלים כמות או חריגים המתנה זמני לאיתור בקרה תרשימי •
אלו. לחריגות

החולי לבית הנגרם הכספי ההפסד לבדיקת טגוצ'י של ההפסד פונקציית •
עם הנוסחה ושילוב התקן) (זמן היעד מערך החורג המתנה מזמן כתוצאה

התורים. מתורת מודלים
רפואיות, מידע מערכות טיפול, תהליך מטופל, תור, המתנה, זמן מפתח: מילות
נצילות ממתינים, מספר באיכות, ירידה השירות, איכות תקן, זמן תחזיות, אמינות,
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לבניין חומרים שחל מפעל של למלאי ביקושים חיזוי
בע"מ

שחר תום -- שחר עדן
ברקאי עופר ד"ר מנחה:

של מוגמרים מוצרים מלאי לביקושי חיזוי נערך זה פרויקט במסגרת תקציר:
תהליכי אולם רווחית הינה החברה פעילות בע"מ. לבניין חומרים שחל חברת
מסתמכים ואינם רבה במידה מיושנים העסקית הפעילות וניהול המלאי ניהול
להעניק ניסיון נעשה זו במסגרת המלאי. לחיזוי מאורגנים מתודיים מודלים על
שלבים משלושה מורכב הפרויקט המלאי. מערכת לניהול לפעולה עקרונות לחברה
דצמבר -2015 ינואר לחודשים נתונים דליית על התבסס הראשון השלב מרכזיים.
פריטי וחמישה שבעים אודות על נתונים נדלו זו במסגרת חודשים). (24 2016
פתיחה, מלאי כמות אודות על נתונים התקבלו מהם אחד לכל כאשר מלאי,
מע"מ. לפני מכירה ומחיר קנייה מחיר נמכרת, כמות למלאי), (כניסה קנייה כמות
המלאי מיפוי ולפיה רמנטן, של בגישתו פארטו במודל שימוש נעשה השני בשלב
מנת על פרמטרים. שלושה של שקלול בסיס על להתבצע צריך פארטו פי על
ולאחר מכירה, וערך קניות ערך פתיחה, מלאי ערך הפרמטרים שוקללו כן, לעשות
הפריטים חלוקת 80לאחר המכילה A קבוצה קבוצות, לשלוש הפריטים חולקו מכן
ממוצע חיזוי: שיטות ארבע באמצעות למלאי חיזוי ניתוח נעשה אלו קבוצות לשלוש
להלן הסתברותי. אמידה ומודל משתנים מרובת רגרסיה פשוטה, רגרסיה משוקלל,

משוקלל: ממוצע פי על לממצאים דוגמא

בעל הוא 4737474 מספר קטלוגי פריט כי למשל מלמד לעיל הממצאים ניתוח
יחידות למספר לדאוג החברה על כלומר יחידות, 22,780 של ביקושים תחזית



הסתברותית אמידה עבור ממצאים להלן זה. ממוצר יחידות 22,780 של מינימאלי
95 של ביטחון ברמת

בניין מוצרי מלאי, חיזוי רגרסיה, מודל הסתברותי, מודל פארטו, מפתח: מילות
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במאפייה הייצור כושר שיפור

חוטובלי מישל -- שמשון דניאל
ברקאי עופר ד"ר מנחה:

מאפה דברי בייצור מתמחה היא באשקלון. שקיימת רשת היא המאפייה תקציר:
בורקסים, כגון: מאפה דברי ומייצרת באשקלון הרבנות של כשרות תעודת לה ויש
כוללים משירותיה וחלק 1999 משנת קיימת זאת רשת ועוד.. פיתות לשבת, חלות

:
וקטנים גדולים ללקוחות הזמנות קבלת •

take away •
חופשי ואינטרנט ישיבה מקומות עם רשת חנויות •

הגדרת . לעבודתו האופה ואהבת הייצור תהליך על הקפדה היא המאפייה מטרת
הם: לכך הסיבות בביקושים, עמידה חוסר הינו המרכזית הבעיה ההנדסית: הבעיה
שזו גלם חומרי ואיבוד ראש", "הקטנת או עובדים של ידע חוסר מכונות, תקלת
והמיומנות הידע ואיבוד עובדים בשימור בעיה ישנה בנוסף עצמה. ביפני בעיה גם
קביעת הינם הפרויקט מטרות ועוד. מנהלים ריבוי קשה, מעבודה כתוצאה שלהם,
הגלם לחומרי מלאי מדיניות קביעת השונות, מהמחלקות אחד לכל זמן תקני
העיתונים" "מוכר מודל בעזרת דרך או שיטה מציאת השונות, במחלקות השונים
בחינת רווחים, למקסימום שתביא אופטימאלית לנקודה ולהגיע בביקוש לעמוד כדי
שיצטרכו המוצרים כמות לגבי חיזוי שיטת מציאת במאפייה, שכר תמריצי יישום

לפתרון: הכלים בעתיד. לייצר

כדי עוצמתם, היקף לפי הקיימות הבעיות את לאתר מנת על פארטו ניתוח •
קודם. לטפל בעיה באיזה לדעת

הייצור. מדיניות את לקבוע מנת על עתידי, מלאי לחיזוי מתפ"י שיטות •
שכר תמריצי שיטת וגיבוש בחינה •

תוצאות:
יום בכל לייצר כמה וחיזינו אופטימלית חיזוי שיטת מצאנו •

מוצר של ליחידה זמן תיקני קבענו •
ואיכות. יעילות של הפרמטרים את הכוללת עידוד, שכר שיטת בחרנו •

עקרון שכר, תמריצי , עבודה ,חקר מלאי ניהול , מלאי דרישות חיזוי מפתח: מילות
פארטו
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ניתוח לחדרי התורים משך לקיצור שיטות בחינת

נהרי דנה -- צור הדס
אילני חגי ד"ר -- ברקאי עפר ד"ר מנחים:

רפואיים, מרכזים של פרטית רשת הינה רפואיים" מרכזים "אסותא תקציר:
לציון, ראשון אביב, תל חולים: בתי 4 וכוללת מכבי, קופ"ח בבעלות הנמצאת
תל אשדוד, יום: לאשפוז ניתוח וחדרי מרפאות מתחמי 3 וכן שבע, ובאר חיפה
בשנת שנוסד "אסותא", בשם פרטי חולים בבית החברה של ראשיתה ורעננה. אביב
"אסותא החדש הציבורי החולים בית נפתח ,2017 נובמבר בחודש אביב. בתל 1934
החולים בית החולים. קופות כל חברי והסביבה, אשדוד תושבי לרווחת אשדוד",
בית והינו האחרונות השנים 40 ב- בישראל שנבנה הראשון הינו החדש הציבורי
יעמוד החולים בית סגל נרחב. בהיקף הממוגן בישראל היחיד הציבורי החולים
בית ואחים. אחיות וכ-500 ורופאים, רופאות כ-200 מהם עובדים כ-1,200 על
הניתוח. בחדרי העבודה תהליך של מדיניות גובשה לא עדיין ולכן חדש הוא החולים
וחוסר יעילות לחוסר וגורמות העבודה בתהליך שפוגעות בעיות מספר נוצרו לפיכך,
שיפור המטופלים, צרכי על לענות בא זה פרויקט הניתוח. חדרי של מלאה ניצולת
זמני ומניעת הניתוחים לחדר כניסתו ועד המטופל הגעת מרגע התהליכים וייעול
החולים בבית הניתוח חדרי ניצולת שיפור – הפרויקט של העיקרית המטרה בטלה.
הקצאה תהליכי בחינת שיטות: מספר ידי על הניתוח לחדרי המתנה זמני וקיצור
לצד זאת יום. מידי הניתוחים שיבוץ תהליכי וובחינת למחלקות ניתוח חדרי של
סטטיסטיים. ומבחנים עבודה מדידת – עבודה חקר תהליכים -שיפור שיטות שיפור
תבחן אשדוד" "אסותא ב הניתוח חדרי של הקיים המצב בניתוח נעסוק בפרויקט
חדרי בטלת את שיצמצמו ושיבוץ הקצאה שיטות לאתר כדי המקצועית הספרות
העבודה תהליך את ולייעל לשפר מנת על שינויים לביצוע החלטות וקבלת הניתוח

יציאתו. ועד החולים לבית המטופל כניסת מרגע

זמני צמצום ממתינים, תור קיצור ניתוח, חדרי ניצולת ניתוח, חדרי מפתח: מילות
בטלה.
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"אורמת בחברת חום מחליפי מחסן מלאי ניהול
טכנולוגיות"

סטרובינסקי הדר -- סויסה חן
רדא סוני גברת מנחה:

תקציר:
ייצור בתחום ומובילה לאומית בין ציבורית חברה הינה טכנולוגיות" "אורמת
ידי על 1965 בשנת הוקמה החברה . ביבנה הממוקמת הירוק והחשמל האנרגיה
נקי רווח עם ,₪ מיליארד 98 . 7 על עומד שלה השוק שווי ברוניצקי. ויהודה יהודית
ידני ובאופן פיזית מיוצרים כוח התחנות חלקי רוב .(2017 (לשנת ₪ מיליון 590 של
תהליכית בצורה שמייצרות רבות, ייצור מחלקות ישנן במפעל "אורמת". במפעל
הקמת מאז . ומחסנה חום מחליפי במחלקת התמקדנו זה בפרויקט כוח. תחנת
לפרויקטים ביחס הגלם חומרי עלות ולכן ידנית בצורה זה מחסן פעל המפעל,
על מעקב לבצע היה ניתן שלא , לכך גרמה זו פעולה צורת מעולם. חושבה לא
כלים למספר במחקרנו התייחסנו לבעיה מענה לתת מנת על הגלם. חומרי מצב
לשיטת תתאים המערכת כי לוודא מנת על - ניהול מתודולוגיות . 1 הנדסיים:
להכיר מנת על מערכות- לפיתוח ומודלים גישות . 2 ב"אורמת". המתקיים הניהול
הגלם לחומרי פרטו ניתוח ביצוע . 3 העת. בבוא בפנינו העומדות האופציות את
. 4 הניתוחים. את לבצע ועליהם יותר החשובים החומרים מהם לסווג מנת על -
. S.Q.L . 5 לו. המתאים במודל למפעל להתייחס מנת -על מלאי לניהול מודלים

ממכונה אוטומטיות". "מכונות מדף תוכנת להביא הוחלט האופציות בחינת לאחר
זו מערכת ובעזרת ארגונית הפנים למערכת מידע לייצא יהיה ניתן זו אוטומטית
בפרויקטים גלם חומרי עלויות לראות יהיה ניתן הגלם, חומרי על ביקורת תהיה

המלאי. מצב אחר ולעקוב השונים
חומרי ועלות המלאי מצב על מעקב ישנו שיצרנו, השינוי לאחר כי לראות ניתן
לחברה המלצתנו פרויקט. לכל גלם חומרי לשייך וניתן הפרויקטים בתוך הגלם
חיסכון לייצר מנת על וזאת המפעל מחסני לשאר אלו מכונות את להרחיב הייתה
עלויות אלו גלם לחומרי לייחס ואולי הקיימות הייצור מחלקות בשאר גם ומעקב

הבאים. בפרויקטים

אוטומטיות מכונות מלאי, ניהול ירוקה, אנרגיה חום, מחליפי מחסן מפתח: מילות
פרטו. ,C# גלם, חומרי ,
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לניהול מידע מערכת והקמת עיצוב ניתוח, אפיון,
טכנולוגיות" "קינגסטון חברת

גרובמן יוני
כץ עדי ד"ר מנחה:

ממדפים החל מדפים, לשיווק חברה הינה טכנולוגיות" "קינגסטון חברת תקציר:
מדפים משווקת החברה תעשייתיים. לצרכים במדפים וכלה ביתיים לצרכים
פונה לקוח כאשר ולקוח. לקוח לכל אישית בהתאמה וצורות, גדלים בשלל
כנתונים לוקחים המכירות אנשי ואחסנה, מידוף פתרונות למצוא במטרה לחברה
המרחב) ועומק רוחב (גובה, למדף רוצה שהלקוח החלל ממדי את התחלתיים
ותעשיות- מפעלים של לציוד אחסנה או "קל" ביתית- (אחסנה האחסון אופי ואת
שירותי מספקת גם החברה ת'". עד "מא' מידוף תוכנית ללקוח ומתאימים "כבד")
בקיבוץ נמצא ומחסנים) (משרדים המרכזי הסניף הלקוח. לבית והתקנה הובלה
בחברה הנוכחי, במצב הארץ. רחבי לכל שירות נותן והוא רחובות ליד ברנר גבעת
Microsoft ExceL- ו הפיננסי לניהול ERP חשבשבת לניהול: מערכות שתי קיימות

מלא סנכרון קיים תמיד שלא היא זה מצב עקב שנוצרת הבעיה המלאי. לניהול
שתי מול מתבצעת והמלאי הכספים מנהל של והעבודה הללו המערכות שתי בין
בצד יתמקד לא עצמו הפרויקט אחת). מערכת (במקום זמנית בו שונות מערכות
נוספת לבעיה מענה ומתן המלאי ניהול בצד ורק אך אלא הניהול של הפיננסי
משאבים ודורש ממוחשב אינו ללקוח מחיר הצעת מתן של שהתהליך היא שקיימת,
מהפרויקט, כחלק נוספים. לדברים מתועלים להיות שיוכלו אדם וכוח זמן כגון
חישובים מספר יבצע למדף, שרוצים החלל נתוני את כקלט שיקלוט מודול אבנה
הפתרון התחלתית. מחיר והצעת סוגם הדרוש, המדפים מספר את כפלט וייתן
(מעקב המלאי בניהול בעיקר שתתמקד מידע מערכת בניית הינו לפרויקט שנבחר
תהליכים לשלושה – ממוחשב מענה ותיתן רכש) והזמנות מכירות המלאי, אחר
להרכבות זמנים לוח ובניית ספקים השוואת ללקוח, מחיר הצעת מתן נוספים:
ה שפת הינם: המידע מערכת לבניית שישמשו הכלים הלקוחות. אצל המדפים
Microsoft Visual Studio ותוכנת C# שפת המידע, מערכת ועיצוב לניתוח UML -

המערכת. של הנתונים כבסיס Microsoft SQL Server ו- התוכנה, לכתיבת

.SQL ,C# ,UML עצמים, המונחית הגישה מידע, מערכות מפתח: מילות
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מלאכה בעבודות מוצרים למכירות מידע מערכת

בסקצקי אנה -- מזוז אור קרן
כץ עדי ד"ר מנחה:

אותן למכור ומעוניינים מלאכה בעבודות עוסקים אשר אנשים בימינו, תקציר:
יד2, , פייסבוק, כמו שונים ממוחשבים אמצעים דרך זאת עושים מהן ולהתפרנס
ניסיונות של הממוחשב בסוג לאוזן". "מפה כגון טכנולוגיים לא באמצעים וגם EBAY
ברשתות נמכרת יצירה למצוא קשה שכן חשיפה, של בעיה ישנה עצמם את לפרסם
כל רבה במהירות מתחלף המידע וכאשר עצום הפרסומים כשמספר החברתיות,
שכן יותר רב במאמץ צורך יש לאוזן, מפה מעבר על מדובר כאשר בנוסף, כך.
למכור המעוניינים לאנשים מאוד. ומצומצמת מוכרת לאוכלוסייה היא הפנייה
היצירות את למכור יכולים הם בה ומועילה יעילה דרך בפועל אין מלאכה, עבודות
ולהגדיל העתידי, הביקוש את לחזות המוצרים, על הביקוש את לשמר שלהם,
בעשיית הצורך את לספק באות אנו שתוארה, לבעיה כמענה ולקוחות. מכירות
לשימוש, וקלה נוחה מסודרת, מערכת שיהווה אינטרנטי אתר הקמת ידי על סדר
הקונים, ידי על המשתמשים תוצרי של מדורג פרסום ותציג תתעד תרכז, אשר
הלקוחות אצל אמון ליצירת תסייע ובכך המוצרים על ביקורות כתיבת תאפשר
שישמרו קטגוריות לפי פרסומים תכלול המערכת המכירות. להגדלת העתידיים
פרסום בהמשך או נוסף בפרסום מעוניין שמשתמש ברגע קצוב. זמן לאורך
הפונקציות המערכת. דרך הפרסום את להאריך יוכל הוא המוצעות, יצירותיו
הלקוחות. ידי על ורכישתן למכירה מוצרים העלאת תהיינה באתר העיקריות
ללקוח אומן בין צא'ט אומנים, בין פעולה לשיתוף מיוחדות אפשרויות תהיינה
אלמנטים בעל יהיה האתר ועוד. הלקוח בקשת פי על ייחודית יצירה לטובת
יוצרים בקרב המוטיבציה הגברת על דגש ניתן ולכן משכנעת, טכנולוגיה של
שהם ממשהו נוספת הכנסה לממש כתחביב או כעבודה במלאכה שמתעסקים
והמרכוז הרעיון שהייחודיות, נמצא מקדים, חקר בעקבות בו. לעסוק אוהבים
באתרים הקיימת הויראליות כל עם היום שכן רבות יתרום זה מסוג יצירות של
מהר, נעלמים מכירות פרסומי ועוד, וואטסאפ פייסבוק, כגון חברתיות ובמדיות
פי על תוצר דירוג לפי ולא שעלה האחרון הפרסום לפי הוא בהם השימוש אופן
מספיק מקבלים לא כלשהו מוצר למכור המעוניינים רבים אנשים לכן אמינותו.
משתמש מנשק עיצוב על דגש הושם בנוסף, הקיימים. ובאתרים במדיות חשיפה

וחווייתי. שימושי

פרסום. מלאכה, עבודות מוצרים, העלאת רכישה, מכירה, מפתח: מילות
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אלתא בחברת אופטימלית מלאי מדיניות מציאת

בר רמי -- בר פז
וולף רון מר מנחה:

תקציר:
של הביטחון מלאי הלקוחות. דרישות עפ"י שונים מוצרים מייצרת "אלתא"
לאותו האחרונות בשנתיים הממוצעת מהצריכה רבע לפי מחושב הכללי המלאי
לשקף שיכולים נוספים ולאלמנטים לעונתיות הפריט, למחיר התייחסות ללא פריט,
חוסר נוצר מכך כתוצאה הנדרשת. הביטחון מלאי כמות את יותר נכונה בצורה
הזמנים, בלוחות לפיגורים לגרום עלול במלאי חוסר עודף. מלאי או במלאי
לעלויות מביא במלאי עודף החברה. במוניטין ובפגיעה בקנסות מתבטאים אשר
אותם. למכור ניתן לא הבלאי היווצרות עקב מהפריטים, בחלק ובלאי מיותרות

כלל ע"י המירבית החשיבות בעלי המוצרים הגדרת . 1 הבעיה: לפתרון כלים
העבר. נתוני סמך על החברה למוצרי הקרובה לשנה תחזיות ביצוע . 2 "פארטו".
מנת על שנקבעו המכירה בתחזיות בהתחשב למוצרים מלאי מדיניות קביעת . 3

במפעל. הקיימות ההזמנה גודל ואת המלאי רמת את לחשב
, ציוד , (כ"א הייצור גורמי היקף מהו לדעת יוכל שהמפעל מנת על ספרות סקר
מראש ולהתכונן למוצרו העתידי הביקוש מהו לנבא נצטרך לייצור, הדרושים חו"ג)

התחזית. היא זו מטרה השגת לשם העיקרי הכלי הלקוחות. לביקוש
לחיזוי: מודלים במספר נשתמש

Holt •
Exponential trend •

Brown •
Linear trend •

הייצור) (כמות הגלם חומרי כמות לקביעת אופטמילית Wagner-שיטה Whitin •
מראש. ידועים אך קבועים, אינם הביקושים כאשר

מבוקשים פריטים הזמנת : הוא בחברה כיום הקיים המצב הקיים המצב תיאור
יקרים פריטים האחרונות. בשנתיים הצריכה על מבוססת נמוך, מחירם אשר מאוד
מזמינים אלו בפריטים הפרויקטים. דרישות עפ"י מראש מזמינים נמוכה צריכה עם
הקרובים. החודשים עשר שניים עד ארבעת של הביקושים בסיס על המלאי את

נשתמש שנבדקו. לפריטים המתאימים החיזוי במודלי נשתמש והמלצות סיכום
מהפריטים חלקית כמות במחסן יאחסן שהספק מציעה זו שיטה : VMI בשיטת
אותם. תדרוש אלתא כאשר יספק הפריטים שאר ואת דרכו רוכשת שאלתא
ביטחון מלאי מדיניות נקבע האחסון. בעלויות משמעותי לחיסכון יביא זה פתרון
כמו ולא הנבחרים במודלים בהתחשב ביותר, המשמעותיים לפריטים אופטימלית

כיום. שמקובל



תחזית ,VMI גלם, חומר מלאי ביטחון, מלאי מלאי, ניהול מפתח: מילות
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בעלת חנויות ברשת מלאי לניהול חלופות מציאת
ביקושים

חובלשוילי שמואל -- ביטון אופיר
אילני חגי ד"ר מנחה:

ברשת מלאי למדיניות אופטימלית חלופה למצוא ניתן כיצד : מחקר שאלת תקציר:
רשת " אלקטריק ביג " בחברת בוצע הפרויקט ביקושים עם אלקטרוניקה חניות
חלופות מציאת : הפרויקט מטרת . ארצית בפריסה ביתיים חשמל למוצרי חניות
מדיניות . השונים למוצרים ששונה ביקוש בעלי סניפים שבה רשת מלאי לניהול
בסוף רווח מקסימום להביא בכדי הרשת של המדיניות את למקסם צריכה המלאי
כאשר הנדסיים כלים במספר נשתמש המקסימלי הרווח את למצוא בכדי תקופה
במספר התחשבות כדי תוך הצפוי המקסימלי הרווח פונקציית הוא המרכזי הכלי

: כמו משתנים
עודף מלאי •
חסר מלאי •

הרווח תוחלת •
הביקוש תוחלת •

נובע לכך ההסבר סוג. מכל שיווק רשתות עבור קריטית היא המחקר חשיבות
בכל ההוצאות ככה דומה במחיר מוצרים רוכשות השיווק רשתות שכל מהעובדה
השמת כגון חדשניות תפיסות בעזרת רק בעליות לחסוך וניתן דומות היו הרשתות
משולב כאשר התקופה במהלך כללי מלאי עדכון החנויות, רשת לאורך מלאי
בפרויקט הרשת. בתוך השונים ביקושים בהתייחסות דינמית אופטימיזציה בעדכון
הביקוש שבה בעובדה ונתחשב זהים אינם ביקושים שבה ברשת נתמקד שלנו
לניהול שלנו הפרויקט של התרומה הנוכחית התקופה על השפיע קודמת בתקופה
בתאוריית נשתמש הפרויקט במהלך המלאי שאריות סכום של אומדן כוללת מלאי
בנפח בהתחשב המלאי באחסון מקסימלי בניצול לשימוש שתוביל המרכזי הגבול

הנתון. המחסן ומקום

שירות רמת אספקה, שרשראות בסיס, מלאי שינוע, מלאי, ניהול מפתח: מילות
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המשתמש בעיני שונים בממשקים העיצוב תפיסת

כהן נאור -- גל זיו
איתם אלינור ד"ר מנחה:

תכונות איכות תפיסת על המוצר מורכבות משפיעה כיצד המחקר: שאלת תקציר:
לבדוק היא הפרויקט מטרת טכנולוגיים? מוצרים העדפת על יוצא וכפועל המוצר
האם לבדוק ניסינו הצרכנים. של ההעדפה על משפיעה המוצר מורכבות כיצד
למנשקים תגובותיהם בחינת ידי על מורכב או פשוט מנשק מעדיפים משתמשים
בספרות שמופיעות עיקריות תכונות ל-4 התייחסות כדי תוך ומורכבים פשוטים
שימושיות אסתטיקה, פונקציונליות, מנשקים: של ההעדפה מידת על כמשפיעות
עיצוב בתחום רבה חשיבות בעלת היא כזה מחקר של תרומתו סימבולי. וערך
לסייע יכולה משתמשים העדפות לגבי שהבנה משום האינטראקטיביים, המנשקים
של לצרכיהם שיתאים מוצרים לעיצוב מנחה בקו לבחור מנשקים ולמעצבי ליצרנים
מייקרוסופט חברת כאשר הודגמה כזה מחקר חשיבות ולרצונותיהם. המשתמשים
לשוק בכניסה נכשלה תוכנה, כחברת שנותיה במהלך רבים מוצרים שייצרה
כי היא השערתנו פון. ווינדוס ההפעלה מערכת את לשווק כשניסתה הסלולר
המורכבות רמת כי טוענים אנו המשתמש. ממשק בעיצוב נעוצה לכישלון הסיבה
בחירותיהם. את וקובעת משמעותי באופן צרכנים העדפת על משפיעה ממשקים של
במהלכו pilot study ערכנו המשתמש בחירת על משפיעה מורכבות כיצד להבין כדי
ווינדוס עיצוב על התבסס מהם שאחד עיצובים על למשתמשים שאלונים הצגנו
כחלופה אותו ודרגו פון וינדוס המוצר עם האילוסטרציה את זיהו הנשאלים פון.
השתמשנו המשך במחקר לפיכך להם. שהוצעו אחרות לחלופות בהשוואה נחותה
לבחון כדי למשתמשים מוכרים שאינם אינטראקטיביים שלטים של שונים בדגמים

העדפה. על משפיעה המוצר מורכבות רמת האם ההשערה את

אסתטיקה. שימושיות, פונקציונליות, עיצוב, מורכבות משתמש, מנשק מפתח: מילות
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פעילויות לניהול מידע מערכת ועיצוב ניתוח אפיון
אשקלון בעיריית והספורט התרבות באגף הזהב לגיל

ויצמן מור -- לוי תאיר
כץ עדי מנחה:

. 2016 לשנת נכון הזהב בגיל אנשים 20% כ מונה אשקלון העיר אוכלוסיית תקציר:
נפרד ובלתי מאוד משמעותי חלק להיות הפכה הממוחשבת הטכנולוגיה כיום,
בטכנולוגיה בשימוש משמעותי חסם קיים עדיין הזהב גיל אנשי בקרב מחיינו.
מידע מקבלת אינטרנטיים, משירותים להינות מהם מונע הדבר יום. היום בחיי
ומועילה יעילה להיות שיכולה ממוחשבים באמצעים ומתקשורת שונים בנושאים
בעיר פנאי פעילויות אודות אינפורמציה לקבל היום ביותר הקלה הדרך להם.
האתר העירייה. אחריות תחת הנמצא "פיכמה" אתר באמצעות היא אשקלון
הגילאים לכל אשקלון בעיר הקיימות והפעילויות החוגים על מידע בתוכו מכיל
PDF קבצי באמצעות מוצג באתר הקיים המידע רוב בעיר. השונים במתנסים
וסינונים ובסיווגים מאורגנת בצורה מידע והצגת תשלום, הרשמה, מאפשר ואינו
מסובכת העירייה אתר דרך "פיכמה" לאתר הגישה המשתמש. עבור רלוונטיים
בקשר מדובר .כאשר באתר המוצג המידע רוב גם וכך מבוגר לאדם יעילה ולא
האינטרקציה בפרט,, ואינטרנט בכלל מחשבים לבין המבוגרת האוכלוסייה שבין
והחשש הידע חוסר הסבלנות, חוסר בגלל קריטית יותר הרבה להיות הופכת
עם מתמודדת הוותיקים אוכלוסיית בנוסף, בטכנולוגיה. לשימוש הקשור בכל
עבורם. לאתגר בטכנולוגיה השימוש את שהופך מה וקוגניטיביים, פיזיולוגים קשיים
וזיכרון, קשב טווח מוטוריות, פסיכו מיומנויות שמיעה, ראיה, כמו שונות יכולות
בטכנולוגיות להשתמש יכולתם על מקשה זו פגיעה בגיל. העלייה עם נפגעות
מנת על .(age friendly) למבוגר ידידותיות כמערכות מעוצבות שאינן הממוחשבות
אינטרנטי כלי ועיצוב ניתוח אפיון, מתבצע זה בפרויקט אלו, בעיות על להתגבר
אשקלון. בעיר הזהב גיל המבוגרת- לאוכלוסייה שמתאים לשימוש ונוח קל יעיל,
פעילויות אחר החיפוש את ולעשות המידע את להנגיש ננסה הכלי באמצעות
בקרב ומוטיבציה יכולת ליצור ננסה ובכך ופשוט אינטואיטיבי ליותר העירייה
שהאוכלוסייה ברגע עבורם. המוצעת בטכנולוגיה להשתמש המבוגרת האוכלוסייה
במשפחות תלות בלי לבד להשתמש יכולה היא שבו אתר עם בנוח תרגיש המבוגרת
האוכלוסייה כלל לבין בינה הקיים הדיגיטלי החברתי הפער למיניהם, שירות ובאנשי
הפונקציות באתר, הטכנולוגי. לעולם מחוברת יותר הרבה תרגיש היא ובכך יצטמצם
לתשלום, ואפשרות בעיר שונות ולפעילויות לחוגים רישום של תהיינה העיקריות
באתר המלל הקראת לרצוי, בהתאם כתב והקטנת הגדלת קשר, ל-יצירת אפשרות
האתר ועוד. המבוגרים של יום היום מחיי המוכרות מטפורות עזרה, , רם בקול
מידע לקבל בעיר המבוגרת האוכלוסייה בקרב המוטיבציה הגברת על דגש ישים
תחושת את להם לתת ובכך חיצונית עזרה ללא בעצמם ולפעילויות לחוגים ולהירשם



כמו לעזרה. נזקקים הם כאשר חשים שהם והטרחה הבושה את ולמנוע העצמאות
האתר, דרך חברים להכרת אפשרות החברתי, העניין על דגש ייתן האתר כן,

וכו'. משותפים לטיולים הרשמה

הזהב גיל מפתח: מילות
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בבית מבוגרים מהלכים במלר"ד הפעלה מודל תיקוף
אשדוד. אסותא החולים

גרינר יוגב -- אבישי נרמינה
ברקאי עופר ד"ר מנחה:

חולים בתי אשדוד. אסותא חדש ציבורי חולים בית נפתח האחרונה בשנה תקציר:
על רבה השפעה להן אשר למיניהן תפעולית בעיות עם יום יום מתמודדים רבים
לשם בריאים. אנשים ממנו שייצאו העיקרית מטרתו ועל החולים בית תפקוד
שוכבים אגף בין המפריד (מלר"ד), דחופה לרפואה במרכז חדש מודל הופעל כך
כירורגי מיון פנימי, מיון בין הפרדה של המוכר המודל לעומת מהלכים, לאגף
דחופה לרפואה ומתמחים מומחים רופאים, פועלים במלר"ד אורטופדי. ומיון
מחלקות כולל החולים בית השונות. האשפוז ממחלקות מתמחים מיון תורני ולא
החולים בבית המלר"ד (מלר"ד). דחופה לרפואה מרכז מיון- מחלקת ביניהם רבות,
וזקוקים אליו המגיעים לכל שירותים ומספק ,2017 בנובמבר נפתח אשדוד, אסותא
ההצלה, שירותי באמצעות אליו מופנים המרכז מטופלי דחופה. רפואה לשירותי
כל חברי לרשות עומד המרכז מיוזמתם. אליו מגיעים או מהקהילה רופאים
דחופה לרפואה המרכז במסגרת בשבוע. ימים 7 ביממה שעות 24 החולים, קופות
שירותי להם ניתנים החולים, לבית המגיעים המטופלים מיון מתבצע ולטראומה
תיקוף הפרויקט: מטרת הטיפול. להמשך ניתובם ומתבצע וחיוניים, דחופים רפואה

ל: התייחסות תוך מבוגרים מלר"ד, של הפעלה שיטת

נטישה. ואו אשפוזים אחוז לעומת במלר"ד הכולל השהייה זמן •
כולל המלר"ד השונים. המדדים כל והשפעתו מהלכים אגף הפעלת יעילות •
ועיניים. גרון, אוזן אף נשים, יולדות, ילידם, (מבוגרים), כללי מיונים: מספר

אשר (מבוגרים), כללי מלר"ד של ההפעלה מערך את לחקור בחרנו בעבודתנו,
(המודל מהלכים לאגף שוכבים אגף בין המפריד חדשני, מודל באמצעות מופעל
אך הרופא), אסף חולים בית (ביניהם בארץ חולים בתי של קטן במספר קיים
מבוסס בארץ החולים בתי ברוב היום הקיים המודל המערבי). בעולם יותר מקובל
הינו הנ"ל והמודל היות אורתופדי. ומיון כירורגי מיון פנימי, מיון בין הפרדה על
כיצד נבחן בארץ, החולים בתי ברוב הקיים השכיח מהמודל ושונה חדשני מודל
במלר"ד, השהייה זמן מבחינת שלו האופטימליות ליכולות זה מודל את להביא ניתן
המהלכים אגף רופאי של יעילותם השונים, המדדים על והשפעתה ההפעלה יעילות
הקשר את נבחן בנוסף, בארץ. השונים החולים בבתי הקיים במודל יעילותם לעומת
על וביחד בנפרד מהם אחד כל והשפעת מהלכים מיון בחדר התהליך שלבי בין
מנת על לרשותנו העומדים והכלים השיטות מיון. לחדר המגיעים של השהות משך

כדלקמן: הינם זאת, לחקור



וסימולציה. התורים תורת באמצעות המודל יכולות של כמותית בחינה •
התייחסות תוך אחרים חולים לבתי בהשוואה כמותיים במדדים עמידה בחינת •
אחוז מגיעים, כמות למיון, הגעה מופע ליעד, בהשוואה במיון שהות למשך

למיון. חוזרים אחוז נוטשים,

.SPT זימון שיטת ע"י המתנה זמני קיצור
מהלכים מיון בחדר התהליך שלבי בין הקשר כעת נבחן והמלצות: קיים מצב ניתוח
מיון. לחדר המגיעים של השהות משך על וביחד בנפרד מהם אחד כל והשפעת
ומה הטיפול אופן את להעריך להערכתנו יהיה ניתן הנתונים ניתוח סיום לאחר

לשנות. נדרש

האחרונה עד הראשונה מהשעה מתקדם שהזמן שככל לראות ניתן הגרף ע"פי
החלטות התפלגות במיון. נשארים שלקוחות השעות במספר עלייה יש גם כך

במיון:

דחופה). לרפואה (מחלקה מלר"ד אשדוד, אסותא חולים בית מפתח: מילות
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ביבנה FLAX במפעל ויצור הרכבה תהליך שיפור

פסח אליהו -- איילרוב אריאל
וולף רון מנחה:

מ30 ביותר קיימת החברה בארה"ב. 1969 בשנת נוסדה פלקס חברת תקציר:
פלקס חברת מ"ר. מיליון מ29 יותר של כולל ייצור שטח ובעלת בעולם מדינות
בתיק תומכת החברה בישראל. הגדולות האלקטרוניקה מיצרניות לאחת נחשבת
תחומים של רב במגוון שירותים מציעה המקומית, ההיי-טק מתעשיית מגוון לקוחות
לפי ייצור ושירותיי גבוהה ברמה הרכבה ויכולת פיתוח אינטגרציה, יצור, חיווט, :
פי על מוגמר מוצר יצירת על אמון אשר הגורם הוא פלקס מפעל הלקוח. הזמנת
הייצור בקומת המפעל תפוקת את להגדיל הינה הפרויקט מטרת . הלקוח דרישת
של מחדש תכנון תוך דיגיטל" "קורנית חברת עבור שמיוצרות הדפסות של של
מספר נוצרים כיום למעשה הממתינים, המוצרים כמות והקטנת הייצור ריצפת
רב זמן ממתינים מהמוצרים חלק המפעל. של העבודה בתהליך בקבוק צווארי
הבקבוק צווארי להפצה. כשירים להיות שיוכלו לפני פעולות לביצוע מהמצופה
של בסיסית הבנה חוסר וארגון, סדר חוסר עיקריות: סיבות מכמה נוצרים
המוצרים. של הרב המגוון מול אל ופרואקטיבי יעיל עבודה וסדר עדיפויות סדרי
העבודה תהליך שיפור קייזן. באמצעות ושיפורו התהליך את להציג בחרנו בפרויקט
המוזמנת בכמות לעמוד בכדי 5S, לתהליך תומכת סביבה התאמת ע"י במפעל
העבודה, תהליך לייעול רבות לתרום וכך ועלויותיה העבודה תפוקת את ולשפר
החברה. של הרווחיות להעלאת מכך וכתוצאה המפעל בתוך המושגות לתוצאות
ותהליך בקבוק צווארי אודות רב מידע נאסף הפרויקט וכתיבת תכנון במהלך
אודות מעמיק חקר נעשה כן, כמו מהחברה. והן המקצועית מהספרות הן ייצור,
הבנת לצורך בחברה שונים גורמים עם ראיונות בוצעו בחברה, הקיים המצב
וצווארי המרכזיות הבעיות נותחו לבסוף שהעלו. הבעיות כלפי ועמדתם תפקידם
הועלו שנאספו בנתונים ושימוש הבעיות כלל בחינת לאחר בתהליך. הבקבוק
והעובדים. הייצור קו מנהל בדרישות בהתחשב התהליך לייעול פתרונות מספר

ה"קאיזן" אירוע במסגרת ראשונית תוכנית הוצגה בהמשך
עבודה וזמני תחזיות לפי עבודה בתחנות אדם כוח כנון •

ליישום פארטו( )עקרון A B C סיוג לפי המלאי ומיקום בקו מלאי רמת תכנון •
הזמנים. לייעול התייחסות תוך הייצור(קייזן) בקו

ועוד.. העבודה שטח , העבודה כלי התאמת תהליך- תומכת סביבה התאמת * •
פארטו עקרון ספגטי, תרשים 5S, , קאיזן מפתח: מילות
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וה"מת, העודף ה"איטי", המלאי ניהול מדיניות בחינת
בע"מ מערכות אלתא בחברת

קרוצ'י שחר
טרויצקי ריטה ד"ר מנחה:

הממוקמת בע"מ" מערכות "אלתא בחטיבת נעשה זה פרויקט תקציר: תקציר:
מלאי ניהול מידניות בבחינת עוסק הפרויקט עובדים. כ-4,000 ומונה באשדוד
את למינימום יביא אשר קיימים תהליכים וייעול פרויקטלים לפריטים מושכל
החברה. רווחיות את להגדיל ובכך "מתים". ו "איטים" עודפים, פריטים היווצרות
בוצע כיום השונים התהליכים יישום ואופן המלאי ניהול מתנהל כיצד להבין כדי

שכלל: קיים מצב חקר

התהליכים הכרת לטובת המוצרים זימון ואופן הקיים המלאי ובקרת מצב בחינת •
פתרון. הצעות גיבוש לצורך שימושיים נתונים ואיסוף

הקיימים. פרויקטים בין והעברה הרכש תהלכי ביצוע אופן למידת •
הבעיות את ולאמוד לזהות מנת על בפרויקטים מפתח אנשי עם ראיונות ביצוע •

ו"מתים". "איטים" עודפים, מלאים להיווצרות המובילות הקיימות

מרכזיות. בבעיות התמקדות לטובת וניתוחם נבחרים לפריטים חשיבות סיווג •
חשובות פריטים קבוצות קיימות . 1 הבאות: המסקנות הועלו הקיים המצב בחקר
מלאי של העצום שווים בעקבות . 2 המלאי. ניהול מאמץ את "למקד" כדאי שבהן
יש האם לבדוק יש ( מ"ד 6 . 68 של (בהיקף ו"מתים" "איטים" ופריטים העודפים
פעילות . 3 אחר. או כזה זמן לאורך אלה ופריטים מלאים בהחזקת וכדאיות צורך
. 4 לתחזוקה. ורכש התחלתי רכש על דגש עם בחלקה להשתנות צריכה הרכש
מנת על פרויקטים בין העברות בתהליך המידע למערכת אפיון של הוספה בחינת
המוגדרים פריטים וסילוק מכירה תהליך שינוי . 5 זה. מתהליך המיטב את להפיק
ונשתמש במידה דולרים מיליוני עשרות לחסוך ניתן ותוצאות מסקנות כ"מתים"
מציאת כן כמו כמות, הנחת ובנושא למחסן תחזוקה מלאי זימון לנושא במודלים
מלאי להיווצרות עיקרית פרויקטים(סיבה בין מלאי העברות של לאפיון פתרון

ה"מת" המלאי נושא לכל חוץ מיקור הינו אחרון ודבר ו"מת") עודף "איטי",

מלאי תחזוקה, מלאי פרויקטאלי, מלאי פארטו, ניתוח מלאי, ניהול מפתח: מילות
רכש ומדיניות "מת" מלאי "איטי", מלאי עודף,

Inventory Management, Pareto Analysis, Inventory Project, Maintenance inventory,
Surplus inventory, Dead/slow Inventory, Purchasing policy


