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המחלקה  בעיצומו,  ב'  וסמסטר  בפתח  האביב  דבר:  פתח 
חדשות,  לימודים  ותכניות  חדשות  במעבדות  מתחדשת 
ותחרויות ההאקתון הולכות ותופסות תאוצה כחלק מהקורסים 
הנלמדים במתכונת Project Oriented. בסמסטר א' התקיימו 
שלוש תחרויות כאלו, ובסמסטר ב' מתוכננות עוד שש תחרויות. 
אירועי ההאקתון והלמידה בסביבת Project Oriented מהווים 
יותר  משמעותית  ללמידה  התורמת  ייחודית,  למידה  חווית 
ועוד,  זאת  יותר.  מוחשיות  לבעיות  הסטודנטים  את  ומחברת 
תכנים הנושאים עימם חדשנות בענף הבנייה מוצגים במסגרת 
חדשים  בקורסים  ואף  עיון  ביום  המחלקתיים,  הסמינרים 

שנפתחים במחלקה. 
בסימן החדשנות ועם בואו של האביב נאחל סמסטר מוצלח 

לכולם וחג אביב שמח!

תשע"ט  הלימודים  בשנת  אדמה:  ברעידות  מתמחים 
נפתחה במחלקה תכנית התמחות בהנדסת מבנים לרעידות 
אדמה. תכנון מבנים לרעידות אדמה מהווה נושא בעל חשיבות 
בישראל  חזקה  אדמה  רעידת  שכן  בישראל,  גדולה  לאומית 
אדם.  חיי  ולאובדן  חמורים  לנזקים  ולגרום  להתרחש  עלולה 
מחייבת  חזקה  אדמה  רעידת  של  לאירוע  לאומית  היערכות 
הכשרה מתאימה ורחבה של מהנדסים אזרחיים, שיוכלו לתת 
האדמה  רעידת  שלפני  בשלב  עיקריים:  שלבים  בשני  מענה 
האדמה,  רעידת  לפני  הראשון,  בשלב  שלאחריה.  ובשלב 
תפקידו של המהנדס הוא להעריך בצורה מהימנה את הסיכון 
הגיאולוגיים  התנאים  סמך  על  זאת  האדמה;  מרעידת  הנובע 
ותשתיות  מתקנים  מבנים,  בהתאם  ולתכנן  והסיסמולוגים 
חדשות. בנוסף, המהנדס האזרחי נדרש לבצע הערכה הנדסית 
לעמידות של מבנים קיימים בתנאים אלה, ובעת הצורך לתכנן 
חיזוק ושיפור עמידות של מבנים, מתקנים ותשתיות קיימות. 
נדרש  אדמה,  רעידת  של  חמור  אירוע  לאחר  השני,  בשלב 
מענה  לתת  גם  כמו  הנזקים,  של  לניתוח  האזרחי  המהנדס 

הנדסי לממצאים אלה. 
נכון להיום, הפרופיל של בוגר תואר ראשון בהנדסת מבנים, 
בכלל המוסדות להשכלה גבוהה המלמדים את התחום בארץ, 
הינו בסיסי ביותר, והוא כולל הבנה בתחום של דינמיקה של 
מבנים ויכולת לחשב ולתכנן מבנים חדשים על בסיס דרישות 
התקינה הישראלית הקיימת )תקן 413(. יחד עם זאת, בשנים 
האחרונות נוספה בארץ תקינה חדשה בתחום הערכת עמידות 
הידע  שיפור  לצד  הצורך,  בעת  ושיפור מצבם  קיימים  מבנים 
בתחום ניתוח נזקים למבנים שחוו רעידת אדמה. על כן, תכנית 
ההתמחות החדשה בהנדסת מבנים לרעידות אדמה מכשירה 
את המהנדסים כבר בתואר הראשון לעסוק בשלל התחומים 
התגובה  בניתוח  העוסקים  קורסים  משלבת  התכנית  הללו. 
הדינאמית של מבנים ויישום שיטות חישוב מתקדמות להערכת 
תגובה זו, בניתוח שיטות לשיפור עמידות מבנים קיימים מפני 
רעידת אדמה וביישום שיטות להערכת נזקים ותפקוד מבנים 
לאחר רעידת אדמה; כל זאת בשילוב של כלים ליישום חשיבה 
עצמית לצורך פתרון בעיות, ללמידה עצמית ולעבודה בצוות, 

.Project Oriented כפועל יוצא משילוב הוראה בסביבת

תשע"ט  בשנה"ל  מבנים:  בדינמיקת  חדשה  מעבדה 
בניין בקמפוס באר שבע מעבדה  נפתחה במחלקה להנדסת 
חדשה בתחום דינמיקת מבנים. המעבדה מורכבת משולחנות 
מבנים  המדמים  דגמים  הסטודנטים  בונים  עליהם  הרעדה, 
ומודדים את התגובה של מבנים אלה לעוצמות הרעדה שונות. 
הניסויים במעבדה מאפשרים לסטודנטים להכיר את המרכיבים 
השונים השולטים בתגובה של מבנים לעומסים דינאמיים, כגון 
מההתנסות  חלק  היא  המעבדה  אדמה.  רעידות  של  במקרה 
את  תשמש  היא  ובנוסף  מבנים",  ב"דינמיקת  החובה  בקורס 
לתכנית  השייכים  יותר  מתקדמים  בקורסים  הסטודנטים 

ההתמחות בהנדסת מבנים לרעידות אדמה.

מר  נקלט  תשע"ט  הלימודים  בשנת  בבניין:   מאסטרים 
של  בוגר  הוא  דורון  במחלקה.  חדש  סגל  כחבר  דריי  דורון 
מערכות  בהנדסת  ראשון  תואר  בעל  הוא  ובנוסף  המחלקה, 
הראשון  התואר  לימודי  בתום  גוריון.  בן  באוניברסיטת  מידע 
בן  באוניברסיטת  שני  תואר  ללימודי  המשיך  דורון  במכללה 
גוריון במסלול המשלב לימודים עם תיזה. עבודת התיזה שלו, 
של  לא-לינאריות  באנליזות  עסקה  גל,  ארז  פרופ'  בהנחיית 
השני  התואר  לימודי  סיום  עם  פחמן.  בבד  מזוין  בטון  קורות 
חזר דורון לשורות סגל המכללה. דורון מצטרף לידידיה שחר, 
גם הוא בוגר המכללה, שמסיים בימים אלו את התואר השני 
לאחר  בטון  של  מכאניות  בתכונות  העוסק  במחקר  בטכניון, 
שריפה, בהנחייתו של פרופ"ח אברהם דנציגר. ידידיה הציג את 
עבודתו בסמינר מחלקתי מיוחד בחודש דצמבר האחרון ועובד 

על פרסום מאמר בנושא התיזה. 

במחלקה  ההאקתון  אירועי  ונהנים:   לומדים  מתחרים, 
תופסים תאוצה. בסמסטר א' התקיימו שלוש תחרויות בשלושה 

קורסים שונים.
סטודנטים בקורס סטטיקת מבנים 2 התחרו באירוע "האקתון 
מרינה  מד"ר  קיבלו  הסטודנטים  התחרות  בבוקר  ספגטי": 
פירר, מרצת הקורס, את הדרישות. המטרה העיקרית היתה 
לתכנן ולבנות גשר העשוי מחבילה של 500 גרם ספגטי ודבק, 
תוך מספר שעות. הסטודנטים עבדו בצוותים של 5, הגשרים 
השונים הועמסו במרכזם עד לקריסה, והמודל המנצח הצליח 
לשאת 20 ק"ג. בנוסף לתכנון ולבנייה של המודל, הסטודנטים 
נדרשו להציג חישובים המתארים את חלוקת הכוחות לאורך 

מבנה הגשר ולהסביר את הממצאים.

"מבוא  בקורס  סטודנטים  גיאולוגיה":  "מהנדסים  תערוכת 
הקורס  את  לראשונה  השנה  למדו  הנדסית"  לגיאולוגיה 
במתכונת של לימוד מבוסס בעיות. הסטודנטים נדרשו לבחור 
באופן  אותו  וללמוד  בקורס,  הנושאים  רשימת  מתוך  נושא 
ד"ר  בקורס:  ההוראה  צוות  של  והכוונה  הנחיה  תוך  עצמאי, 
דגן בקון מזור והמהנדסת מרים גינדיס. בהמשך, הסטודנטים 
ולהציגו  שבחרו  הנושא  את  המדגים  מייצג  לבנות  נדרשו 
במסגרת תערוכה לימודית שהתקיימה לקראת סוף הסמסטר. 
צוות שופטים, שהורכב ממומחים בתחום הגיאולוגיה, סקר את 
המיצגים השונים ואת הידע של הסטודנטים. התערוכה היוותה 
המנצחים  המודלים  ושלושת  הסטודנטים,  בין  תחרות  גם 
להיות מוצגים בתערוכות הלימודיות של פארק קרסו  נבחרו 
הבהירות  הנראות,  היצירתיות,  לפי  נבחנו  המודלים  למדע. 
היה  המנצח  המודל  והידע.  המסר  בהעברת  ההצלחה  ומידת 
של הסטודנטים נוי בן יאיר, אבירן בן חמו, שניר אלפסי וברק 
אסבג, שהציגו על גבי ספר תלת-ממדי שבנו לוחות טקטוניים 

והסבירו היטב את הנושא.

רבת-שנים  מסורת  כבר  שהיא  בתחרות,  תחרות העמסה: 
הנמצאים  המהנדס",  "בניית  מהקורס  סטודנטים  במחלקה, 
בשנה הרביעית ללימודיהם, נדרשו לבנות מודל שמשקלו לא 
יעלה על 400 גרם, אשר יישען על 3 בסיסים במרחק 110 ס"מ 
אחד מהשני ויישא את העומס המירבי. בתחרות שהתקיימה 
איהם אלשאער,  מולא,  ראני  ניצחו הסטודנטים  א',  בסמסטר 
שלהם  שהמודל  ליבוביץ,  אדי  ד"ר  של  מקבוצתו  מולא  נאיף 
הצליח לשאת 84 ק"ג; ואבן חמאד נזאר, נאסר עיסא וסינדיאני 
עמירם, שהמודל שלהם הצליח  עמיר  עלי מקבוצתו של מר 
לשאת 70 ק"ג. פרס כספי בסך 1,500 שקל ניתן לכל אחת 
המהנדס  על-ידי  כתרומה  ניתן  הפרס  המנצחות.  מהקבוצות 
ההוראה  מצוות  חלק  המהווה  המחלקה,  בוגר  מעידי,  מואב 

בקורס זה שנים רבות.

באים לחדש לכם:  בתחילת חודש מרץ נערך במחלקה יום 
 ,CivilEng עיון בנושא חדשנות בעולם הבנייה, בשיתוף עם
הפורטל הישראלי להנדסה אזרחית, בנייה וסביבה. זו השנה 
השנייה שהמחלקה ו-CivilEng מקיימים יום עיון זה, במטרה 
לתהליכים  אותם  ולחבר  הסטודנטים  של  הידע  את  להרחיב 
המתרחשים בתעשייה. בשנה שעברה עסק יום העיון בהכוונה 
להתמקד  המחלקה  בחרה  והשנה  הלימודים,  שאחרי  ליום 

בנושאי חדשנות. 
ענף הבנייה ידוע כתחום מסורתי אשר "סובל" מקשיים באימוץ 
טכנולוגיות חדשות ומתבסס על נתח רחב של עבודות כפיים. 
הדבר בא לידי ביטוי בפריון נמוך, בכשלי בנייה ובאירועי בטיחות 
הטמון  הצמיחה  ופוטנציאל  זו,  מוצא  מנקודת  דווקא  רבים. 
בענף, תחום הבנייה מהווה כר פורה מאוד להזדמנויות לאימוץ 

טכנולוגיות חדשות. 
הציג   iMeasure-מ מן  אודי  חברות:  ארבע  הציגו  העיון  ביום 
פיתוח קסדה בעלת מצלמה הסורקת את המרחב בשלושה 
התכניות  לבין  באתר  המציאות  בין  לקשר  ומסוגלת  ממדים 
מיפוי  יכולת  הציג   Datumate-מ שגב  איתי   ;BIM במרחב 
 Cemento-מ ליטמנוביץ  דב  רחפנים;  באמצעות  מתקדמות 
של  יותר  ויעיל  איכותי  לניהול  תכונה  הציג   Technologies
וציון דהן מ-i.form הציג פתרונות מתקדמים  פרויקטי בנייה; 
לבנייה מתועשת. את האירוע חתם פאנל בהנחייתו של לירן 
לוין מ-CivilEng ובהשתתפות המציגים, אשר ענו על שאלות 

של סטודנטים מהקהל. 
הסטודנטים משנים ג' ו-ד' שהשתתפו ביום העיון הביעו סיפוק 
אירועים  מאוד.  אותם  עניינו  וההרצאות  שהנושאים  וציינו  רב 
עדכניים  לתכנים  להיחשף  לסטודנטים  מאפשרים  זה  מסוג 
שמעסיקים את עולם הבנייה ולא תמיד באים לידי ביטוי בתכנית 
הלימודים. כמו כן, יום העיון בנושא חדשנות מהווה פלטפורמה 
משלימה בהכשרתם של הסטודנטים להיות מהנדסים טובים 

יותר ונותן להם כלים להוביל את השינוי בעולם הבנייה.

סמינר מחלקתי:  במה נוספת להעשרת הסטודנטים בתכנים 
עדכניים ודוגמאות מעולם התעשייה והמחקר היא הסמינרים 
וממשיכה  שעברה  בשנה  שחודשה  מסורת   - המחלקתיים 
בתנופה גם השנה. בסמסטר א' זכינו לשמוע על שיטת ברנוביץ 
מפיו של ממציא השיטה מוטי ברנוביץ; על התנהגות עמודים 
בוגרים  ידי  על  שהועברה  הרצאה   – גבוה  חוזק  בעל  מבטון 
איפרח,  אליאב  כהן,  אבי  צבי,  אבידור  המחלקה,  של  טריים 
והציגו  ביולי האחרון  גומעה, שנסעו לפריז  וראובן  לוי  נתניאל 
עולמו של האדריכל  על  עיד;  רמי  ד"ר  עם  יחד  את מחקרם 
מפי ד"ר מרטין סמיט; על שילוב תכנה בתהליך הבניה מפיו 
מבנים  חיזוק  ועל  המחלקה;  של  נוסף  בוגר  יצהרי,  יוגב  של 
בעזרת חומרים מרוכבים מפיו של שרון אלבז. לוח הסמינרים 
של סמסטר ב' פורסם באתר המכללה )כאן( ומכיל הרצאות 

מגוונות ומעניינות מאוד. כולם מוזמנים!

יצא  המחלקה  סגל  מבנים:   שימור  בסימן  מתגבשים 
החל  היום  שבע.  בבאר  העתיקה  בעיר  גיבוש  ליום  השנה 
בביקור במוזיאון אנז"ק החדש, המתאר את סיפור כיבוש העיר 
באר שבע על ידי חיל הפרשים האוסטרלי והניו-זילנדי במהלך 
לסיור  הסגל  המשיך  מכן  לאחר  הראשונה.  העולם  מלחמת 
וביקר במספר אתרי שימור מבנים בהובלתה  בעיר העתיקה 
זאבי, מנהלת תחום שימור  רותם  והדרכתה של האדריכלית 
ממנה  ולמדנו  מאלף  היה  הסיור  שבע.  באר  בעיריית  מבנים 
רבות. בנוסף, התקיים שיח על שילוב תכנים בתחום שימור 
עם  להשתלב  גם  שיוכל  מהלך   - הלימודים  בתכנית  מבנים 
תכנית הלימודים החדשה של בית הספר לאדריכלות. לקינוח 
ההזדמנות  את  וניצל  במסעדה  הסגל  התכנס  הגיבוש  יום 

להיפרד באופן אישי מד"ר לאוניד גריניס שפרש לגמלאות.

מהנדסים לוחות טקטוניים

בונים גשר מספגטי

מעמיסים ומתחרים

יום עיון בנושא חדשנות בעולם הבנייה

 מתגבשים ומשמרים

daganba@sce.ac.il :לתגובות ולהצעות

SCEמידעון המחלקה להנדסת בניין ב־

חג אביב שמח!

https://www.civileng.co.il/
https://www.civileng.co.il/
https://www.sce.ac.il/academic-units1/beersheva/structural-engineering/seminars

