
 

  

 CE-01 –פרויקט מספר  בניין המחלקה להנדסת 

 קומות מרתף. 2-קומות כולל קומת קרקע ו 10תכנון מבנה מגורים בן נושא הפרויקט:  

   חן דללסטודנטית: 

 ' דנה סבוגמנחה: אינ

    :תקציר

 מהות הפרויקט: 

קומות  10בעיר תל אביב. המבנה מתוכנן להיות בן  37-39הפרויקט הינו מבנה חדש שעתיד להיות מבנה מגורים ברחוב ארבע ארצות 

 קומות מרתף המשמשות בעיקר למחסנים, חדרי מכונות ועזרים טכניים.  2-קומות טיפוסיות המשמשות למגורים, קומת קרקע ו 6הכוללות 

 מטרות הפרויקט: 

הנדסי של המבנה תוך התחשבות בעומסים סטטיים ודינמיים. מתן פתרונות הנדסיים אופטימליים, כלכליים, בטוחים ואיכותיים כך תכנונו ה

 שיתיישבו בקנה אחד עם הדרישות האדריכליות, הגבלות יועצי הפרויקט, התקינה הישראלית ורצונות מזמין הפרויקט. 

 שיטות ואנליזות:

ל התכנון האדריכלי ושל דרישות הפרויקט. בשלב זה מתבצע ניתוח של כלל הבעיות ההנדסיות. יבוצע תכנון תחילה תבוצע סקירה מלאה ש

מוקדם לחלקי המבנה העיקריים )תקרה טיפוסית, קומת מרתף וקומת גג( ע"י בחינת חלופות לפי כלל השיקולים הרלוונטיים. החלופות 

 ות, תקרה מקשית ללא קורות )הוספת עמודים( ותקרת ערוגות ללא קורות.שנבחנו בקומה הטיפוסית היו:  תקרה מקשית ללא קור

החלופה שנבחרה הייתה תקרה מקשית ללא קורות מאחר וזו התקרה הכדאית ביותר מבחינת עלות חומרים, קלות ביצוע ותשומות העבודה. 

נון ופיתוח, עומסי בטון וחדים: עומס אדמה גירצפת קומת הקרקע(. תקרה זו מאופיינת בעומסים מי)דגש מיוחד ניתן לתקרה של המרתף 

 עומסי רכבי חניה.ו שיפועים

לחלופה הנבחרת בוצע . )בתכנון המבנה ניתנה תשומת לב לעמידות המבנה לעומסים דינמיים ואופקיים )מסגרות, קירות וגרעיני הקשחה

תכנון מפורט לאלמנטים נבחרים ובנוסף ניבנה מודל בתוכנת אלמנטים סופיים לצורך בחינה מקיפה יותר של התנהגות המבנה ותכן אלמנטי 

ה ההקשחה. החישוב כלל אנליזה מודלית תלת ממדית בתוכנת אלמנטים סופיים )אנליזה סטטית שקילה בוצעה לצורכי בקרה והשוואה(. המבנ

 נבדק לעומסים אופקיים )רעידות אדמה ורוח(, עומסי שירות ותכן לפי התקינה הישראלית.

 בנוסף תוכנן ביסוס למבנה בהתאם להטרחות של הכוחות הגרביטציוניים וההטרחות עקב הכוחות האופקיים.

ביצוע התקרות, ביצוע אלמנט קיר הקשחה, תוצאות החישובים יוצגו על ידי תכניות קונסטרוקציה הכוללים תכניות לביצוע ביסוס למבנה, 

 עמוד טיפוסי ותוכנית ממ"דים.

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

 .940חלקיו ותקן ביסוס ת"י 

  

 

 

 



 

  

 CE-02 –פרויקט מספר  בניין המחלקה להנדסת 

 קומות עם מרתף תת קרקעי. 11תכן הנדסי של מבנה מגורים בן  – "שכונת רמות": נושא הפרויקט

  : קובי שטריטר  סטודנט

  דנה סבו אינג' : מנחים

 באר שבע.בעיר בשכונת רמות מהות הפרויקט: הפרויקט הינו מבנה חדש שעתיד להיות מבנה מגורים   :תקציר

 )אשר משמשת גם למגורים( קומת קרקעפנטהאוז ,קומות טיפוסיות המשמשות למגורים,  8 קומות הכוללות 11המבנה מתוכנן להיות בן 

 . וקומת מרתף המשמשת בעיקר לחניה, מחסנים, חדרי מכונות ועזרים טכניים

  

בות בעומסים סטטיים ודינמיים. מתן פתרונות הנדסיים אופטימליים, כלכליים, מטרות הפרויקט: תכנונו ההנדסי של המבנה תוך התחש

 בטוחים ואיכותיים כך שיתיישבו בקנה אחד עם הדרישות האדריכליות, הגבלות יועצי הפרויקט, התקינה הישראלית ורצונות מזמין הפרויקט. 

 

דרישות הפרויקט. בשלב זה מתבצע ניתוח של כלל הבעיות שיטות ואנליזות: תחילה תבוצע סקירה מלאה של התכנון האדריכלי ושל 

( ע"י בחינת חלופות לפי כלל השיקולים הפנטהאוז גגמרתף,  תקרתיבוצע תכנון מוקדם לחלקי המבנה העיקריים )תקרה טיפוסית,  ההנדסיות.

תקרה מקשית שעונה על קורות היקפיות , תקרה מקשית שעונה על קורות היקפיותהרלוונטיים. החלופות שנבחנו בקומה הטיפוסית היו: 

, התקרה יהובתוספת קיר בטון וז שעונה על קורות היקפיותתה תקרה מקשית י. החלופה שנבחרה היללא קורותתקרה ו, יצוקבתוספת קיר 

קרקע. תקרה זו ף רצפת קומת התדגש מיוחד ניתן לתקרה של המרוחד עם רעידות אדמה. תעזור לנו להתמודד במיגיאומטריית המבנה,  שעקב

 .עומסי רכבי חניהוינת בעומסים מיוחדים: עומס אדמה גינון ופיתוח, עומסי בטון שיפועים, ימאופ

 

תנה תשומת לב לעמידות המבנה לעומסים דינמיים ואופקיים )מסגרות, קירות וגרעיני הקשחה(. לחלופה הנבחרת בוצע יבתכנון המבנה נ

ניבנה מודל בתוכנת אלמנטים סופיים לצורך בחינה מקיפה יותר של התנהגות המבנה ותכן אלמנטי תכנון מפורט לאלמנטים נבחרים ובנוסף 

ההקשחה. החישוב  כלל אנליזה מודלית תלת ממדית בתוכנת אלמנטים סופיים )אנליזה סטטית שקילה בוצע לצורכי בקרה והשוואה(. המבנה 

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

 .הכוחות הגרביטציוניים וההטרחות עקב הכוחות האופקיים

 

תוצאות החישובים יוצגו על ידי תכניות קונסטרוקציה הכוללים תכניות לביצוע ביסוס למבנה, ביצוע התקרות, ביצוע אלמנט קיר הקשחה, 

 נית ממדים.עמוד טיפוסי ותוכ

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

 .940חלקיו ותקן ביסוס ת"י 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 CE-03 –פרויקט מספר  בניין המחלקה להנדסת 

 קומות הכולל קומת קרקע וקומת מרתף.  12נושא הפרויקט: תכנון מבנה מגורים בן   

  204282156מגיש: אייל שלי  

 מנחה: אינג' דנה סבו

    :תקציר

 מהות הפרויקט:  

קומות  9קומות הכוללות  12שליו בעיר נתיבות. המבנה מתוכנן להיות בן  הפרויקט הינו מבנה חדש שעתיד להיות מבנה מגורים ברחוב

 שהיא קומת פנטהאוז, קומת קרקע וקומת מרתף המשמשת בעיקר לחניה ומחסנים. 12טיפוסיות המשמשות למגורים, קומה 

 מטרות הפרויקט: 

הנדסיים אופטימליים, כלכליים, בטוחים ואיכותיים כך תכנונו ההנדסי של המבנה תוך התחשבות בעומסים סטטיים ודינמיים. מתן פתרונות 

 שיתיישבו בקנה אחד עם הדרישות האדריכליות, הגבלות יועצי הפרויקט, התקינה הישראלית ורצונות מזמין הפרויקט.

הבעיות שיטות ואנליזות: תחילה תבוצע סקירה מלאה של התכנון האדריכלי ושל דרישות הפרויקט. בשלב זה מתבצע ניתוח של כלל 

 ההנדסיות.

יבוצע תכנון מוקדם לחלקי המבנה העיקריים )תקרה טיפוסית, קומת מרתף, גג( ע"י בחינת חלופות לפי כלל השיקולים הרלוונטיים. החלופות 

שנבחנו בקומה הטיפוסית היו: תקרה מקשית על קורות, ותקרה מקשית עם תוספת קירות יצוקים והחלופה שנבחרה הייתה תקרה מקשית 

א קורות מאחר וזו התקרה הכלכלית ביותר מבחינת עלות חומרים ותשומות העבודה. דגש מיוחד ניתן לתקרה של המרתף רצפת קומת לל

 הקרקע. תקרה זו מאופיינת בעומסים מיוחדים: עומס אדמה גינון ופיתוח, עומסי בטון שיפועים, עומסי רכבי חניה וכבאית.

המבנה לעומסים דינמיים ואופקיים )מסגרות, קירות וגרעיני הקשחה(. לחלופה הנבחרת בוצע תכנון בתכנון המבנה נתנה תשומת לב לעמידות 

מפורט לאלמנטים נבחרים ובנוסף ניבנה מודל בתוכנת אלמנטים סופיים לצורך בחינה מקיפה יותר של התנהגות המבנה ותכן אלמנטי 

טים סופיים )אנליזה סטטית שקילה בוצע לצורכי בקרה והשוואה(. המבנה ההקשחה. החישוב כלל אנליזה מודלית תלת מימדית בתוכנת אלמנ

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

 הכוחות הגרביטציוניים וההטרחות עקב הכוחות האופקיים.

על ידי תוכניות קונסטרוקציה הכוללים תוכניות לביצוע ביסוס למבנה, ביצוע התקרות, ביצוע אלמנט קיר הקשחה,  תוצאות החישובים יוצגו

 עמוד טיפוסי ותוכנית ממדים.

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

  .940סוס ת"י חלקיו ותקן בי

 

 

 

 

 



 

  

 CE - 04 –פרויקט מספר  בניין המחלקה להנדסת 

 קרקעי -וחניון תת  קומות 23תכן מבנה מגורים בן 

  ניר כהן

 אינג' קובי שיטרית 

  :תקציר

 מהות הפרויקט: 

קומות מגורים, קומת לובי המשמשת לקומת כניסה משותפת וכן קומת חניון  22קומות אשר מתוכן  23מדובר בפרויקט פאר בן  

רכבים ומחסנים פרטיים. מיקום הפרויקט נמצא בעיר יבנה , בשכונת יבנה הירוקה ברחוב הנמל. לבניין גרעין הקשחה הרץ לכל 

 08 -יחידות דיור, גובהו כ  84י גרמי מדרגות, פיר אשפה וממ"דים . הבניין מכיל גובהו, המורכב משלושה פירי מעליות, שנ

יחידות דיור שונות בגודלן ושטחה הכולל  4מטרים מתחת לפני הקרקע. בכל קומה טיפוסית  4.3 -מטרים מעל פני הקרקע וכ

 מ"ר. 1755.9מת המרתף הוא מ"ר,  שטח קו 474יחידות דיור שוות בגודלן ושטחה  2מ"ר, בקומת הפנטהאוז  648.6

 

 מטרות הפרויקט:

יישום עקרונות תכן מבנים במעבר מתכנון אדריכלי לתכן קונסטרוקטיבי של פרויקט הנדסי, תכנון מפורט ואופטימלי למבנה. 

חישוב כלל העומסים והכוחות הפועלים על המבנה תוך התחשבות בתקינה הישראלית ובתקנים הרלוונטיים. בחינת חלופות 

תכנוני נבחר עבור המבנה. הכנת תכניות, שרטוטים  –ומות השונות בבניין במסגרת אנליזה למבנה וליכוד פתרון הנדסי לק

 ומפרטים עבור התכנון הנבחר. שימוש בתוכנות וכלים שנלמדו בתואר כדי לתת פתרונות יעילים לתכנון האופטימלי ביותר.

 

 שיטות האנליזה ותוצרי הפרויקט:

של הפרויקט יבוצע תכן ראשוני ותכן מפורט של תקרות המבנה: הקומה הטיפוסית, תקרת הפנטהאוז ותקרת בחלקו הראשון 

קומת המרתף. תכן זה יכלול הצגת חלופות ובחינתם לפי שיקולים כלכליים, משך ביצוע פונקציונאליות וכו', ולבסוף בחירת 

עות חישובים ידניים ובניית מודלים בתוכנת אלמנטים סופיים, חלופה נבחרת. עבור החלופות הנבחרות יבוצע תכנון מפורט באמצ

 כאשר בסופו של התהליך יוצגו תכניות הנדסיות מפורטות וסופיות אשר מוכנות לביצוע.

 הייתה התייחסות לכוחות רוח הפועלים באותו אזור של המבנה וכן תוכנית ממדי"ם עפ"י הנחיות פיקוד העורף.כמו כן 

"י כלונסאות , תכן קיר הקשחה נבחר , עמוד  ומדרגות בהתאם לכוחות גרוויטציה וכוחות אופקיים אשר בנוסף תוכנן ביסוס ע

 פועלים על המבנה.

 

 

 

 

  

 



 

  

 CE-07 –פרויקט מספר  בנייןהמחלקה להנדסת  

 תכן מבנה מסחר/משרדים ט:נושא הפרויק

    שי שאול לויסטודנט: 

 מנחה: אינג' עמית פורטיס

. המבנה בן עשר קומות )כולל קומת הגג(, 29הפרויקט הינו מבנה משרדים ומסחר שעתיד לקום בעיר חולון, רחוב הרוקמים    תקציר:

מ"ר וקומת הקרקע המיועדת למסחר. מתחת לקומת  1,250הן קומות טיפוסיות המיועדות עבור משרדים בעלות שטח של  1-9כאשר קומות 

 המיועד בעיקר לחניה. הקרקע מתוכנן חניון בן שלוש קומות 

מטרת הפרויקט היא ביצוע תכן הנדסי למבנה תוך התחשבות בעומסים הסטטיים והדינמיים. עיקר התכן הוא מתן פתרונות הנדסיים כלכליים 

 ובטוחים, אשר יענו על דרישות כל יועצי הפרויקט והיזם בראשם, ויחד עם זאת יקיימו את דרישות התקינה הישראלית.

המבנה, תחילה מבצעים סקירה מלאה של התכנון האדריכלי וניתוח הייעוד ההנדסי של הפרויקט בכל חלקיו. בשלב זה מבצעים  לצורך פתרון

תכן ראשוני לחלקי המבנה העיקריים: תקרת מרתף, קומה טיפוסית ותקרת קומת הגג. עבור כל אלה הצענו שלוש חלופות לביצוע הנותנות 

הפרויקט והתקינה. כל חלופה נבחנה עפ"י קריטריונים שונים, בעלי משקל שונה, שבסופו של דבר קבעו  מענה הנדסי ועומדות בכל דרישות

מהי החלופה העדיפה. עבור כל קומות המבנה הוצעו שלושת החלופות הבאות: תקרה מקשית על קורות, תקרה מקשית ללא קורות ותקרת 

רה לוח"דים. דגש רב ניתן לתקרת המרתף העליון, אשר טומנת בתוכה בעיות לוח"דים. עבור כל תקרות המבנה החלופה הנבחרת הייתה תק

הכולל מעבר של כלי רכב כבדים המיועדים לשאת מכולות  –הנדסיות רבות כגון: שינויי מפלסים, שטחי מסחר, שטח משרדים, שטח פיתוח 

מיים ואופקיים )רעידת אדמה, רוח(, תוך התחשבות אשפה ודחסנית. בשלב השני של הפתרון בוצע תכן לעמידות המבנה כנגד עומסים דינ

-באלמנטים המקשיחים את המבנה. החישוב כולל אנליזה סטטית שקילה, המהווה הערכה ראשונית, ולאחר מכן מבוצעת אנליזה מודלית תלת

כן בהתאם לתקינה הישראלית. (. המודל נבדק לעומסים דינמיים ואופקיים, עומסי שירות ועומסי תStrapממדית בתוכנת אלמנטים סופיים )

 השלב האחרון בתכנון הוא תכן הביסוס בהתאם לעומסים האנכיים של המבנה )משקל המבנה( והעומסים האופקיים.

הפתרון ההנדסי של המבנה ותוצאותיו מוצגים באמצעות תכניות קונסטרוקציה, הכוללות תכניות ביצוע של האלמנטים הבאים: ביסוס המבנה, 

 קיר הקשחה, עמוד טיפוסי ותכניות מרחב מוגן. תקרות המבנה,

תכן ביסוס, ת"י  – 940תכן אלמנטים מבטון מזוין, על כל חלקיו, ת"י  – 466במהלך חישובי הפרויקט התבססתי על התקנים הבאים: ת"י 

  תקן רוח. – 414תכן לרעידות אדמה, ת"י  – 413משקל חומרי בנייה, ת"י  – 109עומסים אופייניים במבנה. ת"י  – 412

 



 "סקיי סנטר" תכן סטטי מרכז עסקים ובילוי

 עמרי רז שם הסטודנט:

 : שמות המנחים

 מנחה מקצועי: אינג' עמית פורטיס

 מנחה אקדמית: ד"ר אורית ליבוביץ 

 CE-08 מס' פרויקט:

 תיאור הפרויקט:

 . הפרויקט תוכנן ע"י "יניב פדרודונם 7.5המשתרע על שטח של  עסקים ובילוי מתחם ינוהפרויקט ה

 מונוסון. -נבנה בימים אלו ברחוב אברהם גירון ביהודו אדריכלים"

ובניין  שטחי מסחר ובילוי בקומת הקרקע, מרכול בקומת המרתףעם  שלושה מרתפי חניה המתחם כולל

 קומות משרדים, קומת עמודים מפולשת וקומת גג למכונות( 10) קומות שיבנה מעל קומת הקרקע 12בן 

 466בהתאם לתקנים הישראלים: תקן  ביצעתי תכן הנדסי לתקרות המבנהשל הפרויקט  הראשוןבשלב 

 3משקלים של חומרי בנייה. בחנתי  109עומסים במבנים ותקן  412חוקת הבטון על כל חלקיו, תקן 

חלופות לקומה הטיפוסית ובכל קומה בחרתי את החלופה האופטימלית  3-חלופות לקומות הקרקע ו

ידה בדרישות האדריכליות, זמן ביצוע, עלות ביצוע, כוח עבודה מקצועי, נוחות ביצוע, ביותר מבחינת עמ

 בטיחות ומגבלת גובה בגלל הקירבה לנתב"ג. 

על אף שבקומת הקרקע מצאתי שיהיה נכון יותר להשתמש בלוח"דים, החלטתי לבחון חלופה נוספת 

רך למידה ושימוש בתוכנת מידול )רביעית( של תקרה מקשית ללא קורות עם כותרות בעמודים, לצו

 )סטראפ(. 

 חישבתי זיון בתקרות ובקורות, סידרתי את הברזל בהתאם לתקן והכנתי תוכניות ברזל לביצוע.

 במסגרת התכן ההנדסי נתקלתי במס' בעיות הנדסיות כגון: 

קומת קרקע בעלת מפתחים גדולים למסחר ופאטיו פתוח רחב מימדים המחדיר אור לחללים  -

 יים ולמרתףהציבור

קומות טיפוסיות בעלות מפתחים גדולים, ללא קורות היקפיות ועם מרפסות זיזיות משני צדי  -

 המבנה )בגלל מעטפת הבניין הבנויה מקירות מסך משולבי זכוכית(

 בעיות חדירה -

 הפסקות יציקה בקורות לתקרת לוח"דים -

 מאמצים הנוצרים משילוב תקרת לוח"דים עם מרפסת זיזית מקשית -

תכן עמידות  413של הפרויקט ביצעתי תכן סיסמי של הפרויקט בהתאם לתקן ישראלי  השני בשלב

 באמצעות אנליזה סטטית שקילה ואנליזה מודלית. מבנים ברעידות אדמה

, משקלים, מרכז כובד, מרכז גזירה, ספקטרום תגובה, רעידות בכיוון באנליזה סטטית שקילה בדקתי

X ו-Y ,וקומה גמישה. אקצנטריות 

באנלזיה מודלית , מידלתי את הפרויקט בתוכנת מידול תל מימדית "סטראפ" וחישבתי את צורת 

 התנודה והתדירות העצמית של המבנה. 

 , ביסוס מבנים.940יבוצע תכן ביסוס באמצעות ת"י בהמשך 

  



 CE-10 –פרויקט מספר  בניין המחלקה להנדסת 

 רחובותבקומות  17תכן קונסטרוקטיבי של מבנה מגורים בעל  

   כהן איתמר  -סטודנט  

 מדר עותניאל ואורית ליבוביץ –מנחים  

    :תקציר

 מהות הפרויקט:

קומות מגורים, קומת קרקע הכוללת לובי כניסה,  17תכן קונסטרוקטיבי של מבנה מגורים ברחוב הכרמל בעיר רחובות. המבנה הינו מבנה בעל 

 קומות מרתף תת קרקעיות המשמשות לחדרי מכונות, עזרים טכניים, מחסנים וחניון דיירי הבניין.  2-חניות, מועדון וחדר אשפה  ו

 מטרות הפרויקט:

ישת ידע תכנוני מעשי תוך כדי יישום החומר הנלמד והניסיון הנרכש במהלך לימודי התואר. הכרות עם שלבי העבודה השונים. שימוש רכ

והתאמת התכנון לתקנים הישראלים הרלוונטיים למבנה ולתכונותיו. תכנונו ההנדסי של המבנה תוך התחשבות בעומסים סטטיים ודינמיים. 

ופטימליים, כלכליים, בטוחים ואיכותיים כך שיתיישבו בקנה אחד עם הדרישות האדריכליות, הגבלות יועצי הפרויקט מתן פתרונות הנדסיים א

 ורצונות מזמין הפרויקט. 

 שיטות ואנליזות:

ית וגג(  קבלת התכניות מהאדריכל ולמידת התכניות תוך כדי זיהוי בעיות הנדסיות. תכנון חלקי המבנה העיקריים )קומת מרתף, תקרה טיפוס

ע"י בחירת הסכמות הסטטיות המתאימות ביותר למבנה בחלופות שונות ובחינתם לפי השיקולים הרלוונטיים. החלופות שנבחנו בקומה 

הטיפוסית היו: תקרה מקשית תמוכה על קורות, תקרת ערוגות/צלעות ותקרת לוח"דים. החלופה הנבחרת היה תקרה מקשית תמוכה על 

הכלכלית ביותר מבחינת עלות חומרים ותשומות העבודה. דגש מיוחד ניתן לתקרה של המרתף, רצפת קומת הקרקע. קורות מאחר וזו התקרה 

 תקרה זו מאופיינת בעומסים מיוחדים: עומס אדמה גינון ופיתוח, עומסי בטון שיפועים, עומסי רכבי חניה וכבאית.

ויקט מודל בתוכנת אלמנטים סופיים לצורך בחינה מקיפה של התנהגות לחלופה הנבחרת בוצע תכנון מפורט לאלמנטים נבחרים ובנוסף הפר

המבנה ותכן אלמנטי ההקשחה. החישוב  כלל אנליזה מודלית תלת ממדית בתוכנת אלמנטים סופיים )אנליזה סטטית שקילה בוצעה לצורכי 

לפי התקינה הישראלית. בנוסף תוכנן ביסוס  בקרה והשוואה(. המבנה נבדק לעומסים אופקיים )רעידות אדמה ורוח(, עומסי שירות ותכן

 למבנה בהתאם להטרחות של הכוחות הגרביטציוניים וההטרחות עקב הכוחות האופקיים.

 החישובים יוצגו ע"י תכניות קונסטרוקציה הכוללות תכניות לביצוע: ביסוס המבנה, התקרות, אלמנט קיר הקשחה, עמוד טיפוסי וממ"דים.

על כל חלקיו ותקן ביסוס  466ותקני התכן ת"י  413ותקן רעידות אדמה  414, תקן רוח 412על תקני העומסים ת"י חישובי הפרויקט התבססו 

  . 940ת"י 

 

 

 

Project No.  22-1001050   Department of - Civil Engineering 

 Structural design of a 17 floors building in Rehovot  

 Student  - Cohen Itamar 

 Advisors – Madar Otniel and Orit Leibovich 



 

  

Abstract:   

The essence of the project: 

Structural design of a residential building on HaCarmel street in Rehovot. 

The building has 17 residential floors, a ground floor that includes an entrance lobby and parking spaces and 2 basement 

floors used for mechanical rooms, storerooms and parking for the Residents of the building. 

Project Goals: 

Acquiring practical designing knowledge and implementing the acquired experience and the material learned during the 

degree. Providing optimal, economical, safe and quality engineering solutions so that they will sit in line with architectural 

requirements, limitations of project consultants and desires of the project manager.  

Methods and Analyzes: 

Design of the main building parts (basement, typical floor, and roof) in different alternatives and their examination 

according to the relevant considerations. The alternatives examined for the typical floor were: Beam Ceiling, Ribbed Slab 

and Hollow-core slab. The chosen alternative was Beam Ceiling since this is the most economical ceiling in terms of the cost 

of materials and labor inputs. Special emphasis is given to the ceiling of the basement. This ceiling is characterized by special 

loads: Soil and gardening loads, slope concrete loads and parking vehicles and fire trucks loads. 

The project was modeled in finite element software for the purpose of a comprehensive examination of the structure's 

behavior the structure was tested for horizontal loads (earthquakes and wind), service and design loads according to Israeli 

standards. The building’s foundations were planned according to the gravitational forces and horizontal forces. 

The calculations will be presented by construction plans that include plans for implementation: The foundations of the 

building, the ceilings, hardening elements, typical columns and secured residential spaces.  

The calculations of the project were based on load standards SI 412, wind SI 414 and Earthquake SI 413 and design 

standards SI 466 in all its parts and foundations IS 940. 

  



 CE-13 –פרויקט מספר  בניין המחלקה להנדסת 

 קומות כולל פנטהאוז ומרתף  12בניין בן   -נושא הפרויקט

   305470726סטודנט: עוז אדלשטיין 

 עידן פישמן מהנדסמנחה: 

קומות טיפוסיות  10קומות הכוללות  12מהות הפרויקט הינו מבנה מגורים ברח' היסמין בקרית גת. המבנה מתוכנן להיות בן    :תקציר

 המשמשות למגורים, קומת פנטהאוז, קומת קרקע וקומת מרתף המשמשת לחנייה ומחסנים. 

וקטיבי של פרויקט הנדסי, להשתמש בסוגים שונים של מטרתו של הפרויקט ליישם את הידע התכנוני שרכשנו בתכן מבנים לתכנון קונסטר

אנליזה למעברם של כוחות ומאמצים במבנה, בדיקת כדאיותם של החלופות, מציאת מענה תכנוני כולל והכנתם של מסמכי תכן הפרויקט 

 והתאמתו של התכנון לתקנים הישראלים הספציפיים. 

 שלב א':

 חירתה של החלופה הכדאית ביותר.בחינתם של החלופות השונות לפתרון המבנה וב

 בחנו הן:יהחלופות ש

 בקרקע:                  בטיפוסית:                  בפנטהאוז:

 תקרה מקשית         תקרה מקשית              תקרה מקשית 

 תקרת צלעות               תקרת מקשית         תקרת צלעות

 תקרת ערוגות              תקרת צלעות          תקרת ערוגות

 בהתאם להגבלת תמירות הרכיבים בכפיפה. 466חישוב עובי התקרה לפי ת"י • 

 בחינתם של החלופות עם התייחסות להשוואת היתרונות והחסרונות של כל חלופה.• 

הזולה מבין בחלופות, הצגתה של החלופה הנבחרת לדוגמא בקומה הטיפוסית היא תקרה מקשית והשיקולים לבחירתה היו שהיא החלופה • 

 זמן ההקמה שלה קצר, כוח העבודה האנושי לא נדרש להיות מיומן, והיא עומדת בדרישות האדריכל.

 שלב ב':

תשומת לב לעמידות המבנה לעומסים דינמיים ואופקיים )מסגרות, קירות וגרעיני הקשחה(. לחלופה הנבחרת בוצע  תינתןבתכנון המבנה 

ים ובנוסף ניבנה מודל בתוכנת אלמנטים סופיים לצורך בחינה מקיפה יותר של התנהגות המבנה ותכן אלמנטי תכנון מפורט לאלמנטים נבחר

 ההקשחה.

בדק אל אנליזה מודלית תלת ממדית בתוכנת אלמנטים סופיים )אנליזה סטטית שקילה בוצע לצורכי בקרה והשוואה(. המבנה וכליהחישוב  

תוכנן ביסוס למבנה בהתאם להטרחות של יעומסי שירות ותכן לפי התקינה הישראלית. בנוסף  לעומסים אופקיים )רעידות אדמה ורוח(,

 הכוחות הגרביטציוניים וההטרחות עקב הכוחות האופקיים.

תוצאות החישובים יוצגו על ידי תכניות קונסטרוקציה הכוללים תכניות  לביצוע ביסוס למבנה, ביצוע התקרות, ביצוע אלמנט קיר הקשחה, 

 ד טיפוסי ותוכנית ממדים.עמו

על כל חלקיו  466ועל תקני תכן ת"י  413ותקן רעידות אדמה  414, תקן רוח 412תבססו על תקני העומסים ת"י לעומסים יחישובי הפרויקט 

 .940ותקן ביסוס ת"י 



 

  

 

 

 

Project No.   64-1001050   Department of - Civil Engineering 

 Subject of the project: a 12-story building including penthouse and basement  

 Oz Edelshtain 305470726  

 Advisor : Idan Fishman  

Abstract:  

The essence of the project is a residential building on Yasmin Street in Kiryat Gat. The building is planned to be 12 

stories and includes 10 typical residential floors, penthouse floor, ground floor and basement floor used for parking 

and warehouses. 

The goal of the project is to implement the planning knowledge we have acquired in constructive designing of an 

engineering project, to use different types of analysis for the transition of forces and strains in a building, 

examining the feasibility of the alternatives, finding a comprehensive planning solution, 

Preparation of project design documents and adaptation of planning to Israeli standards specifics. 

 

Level A: 

• Calculation of the loads operating on the building according to the Israeli standard. 

• Offer seven alternatives suitable for the typical ceiling , the ground and the penthouse (three for the ground, three 

for ceiling and one for the penthouse). 

Examining the various alternatives for the solution of the structure and choosing the most worthwhile alternative. 

The alternatives examined are: 



 

  

In the typical:  one-piece ceiling, Arugot ceiling ,Ribbed Slab. 

• Examining the alternatives with reference to comparing the advantages and disadvantages of each alternative. 

• Presentation of the chosen alternative and considerations for choosing it. 

 

Level B: 

In the second stage of the project we will perform a detailed design of the penthouse floor which includes: 

• Planning for building ceilings as requested, tests for changing the position of columns and beams For- ground 

floor, penthouse floor, and the roof. 

• Design of carrying elements – designing the beams, columns and stairs. 

• Design of reinforced walls according to the guidelines of the Civil Defense and with the help of the STRAP 

software. 

• Determining the structure resistance against horizontal forces due to earthquakes (according to SI 413). 

reinforcement in the pole according to IS 940: Establishment Structures. 

The detailed calculation includes tests and design calculations for the purpose of determining the cuts of the beams, 

the columns, the poles etc, and for the purpose of determining the reinforcement of the elements 

  



 

  

 CE-14 –פרויקט מספר  בניין המחלקה להנדסת 

 קומות  6נושא הפרויקט: מבנה מסחר ומשרדים בן 

  יהלום בן יעקב שם הסטודנטית: 

 אקדמי: ד"ר ליבוביץ' אורית מנחה   

 מנחה מקצועי: גב' בורשטיין מירב שני

 

הפרויקט בתכן קונסטרוקטיבי של מבנה מסחר ומשרדים הנקרא " מרכז אביאל"  ונמצא בשלבי גמר ברח' צה"ל 

 פינת רח' תעשיה בעיר אשקלון. 

 המופרדים בניהם באמצעות תפר. B-ו Aהמבנה מורכב משני מבנים 

 דונם. 8.120 -שטחו הכולל של המבנה הוא כ

קומות טיפוסיות המשמשות למשרדים,  קומת  קרקע המשמשת למסחר )חנויות, מסעדות, סופר מרקט  6המבנה בן 

 וחניה( וקומת מרתף תת קרקעי המשמשת בעיקר למחסנים, חניה, חדרי מכונות ועזרים טכניים. 

 שטח המרתף וכן קומת הקרקע משותפים לשני המבנים ושטחם חורג משטח המבנה העלי. 

 

של התכנון האדריכלי ודרישות הפרויקט. בשלב זה בוצע ניתוח של כלל  מלאה התכן הראשוני התחיל בסקירה

הבעיות ההנדסיות בפרויקט כגון: מיקום עמודים לא בהיקף המבנה ולכן יש בתקרות זיזים להם יש לתת מענה 

ל הקומות, זאת בשילוב עם הנדסי, הדרישה התפקודית למרחב פתוח דרשה מפתחים גדולים בין העמודים בחל

 עומסי תכן גדולים בקומת הקרקע.

 

לאחר ניתוח הבעיות ההנדסיות וחשיבה על מתן פתרונות הנדסיים, בוצע תכנון מוקדם לחלקי המבנה העיקריים 

)תקרה טיפוסית, תקרת מרתף ותקרת הגג( ע"י בחינת חלופות לפי כלל השיקולים הרלוונטיים. החלופות שנבחנו 

יפוסית הן: תקרת לוח"דים, תקרה מקשית מצולבת על קורות ותקרה מקשית ללא קורות. הסיבה לבחירת בקומה הט

חלופה המבוססת על שימוש בפלטות חלולות דרוכות היא מאחר וזו התקרה הכלכלית ביותר מבחינת עלות חומרים 

 ותשומות העבודה. 

 

ם ואופקיים )רעידות אדמה ורוח(. בוצע תכנון מפורט בתכנון המבנה נתנה תשומת לב לעמידותו בפני עומסים דינמיי

בהתבסס על מודל מרחבי של המבנה בתכנת אלמנטים סופיים לצורך בחינה מקיפה יותר ותכן אלמנטי ההקשחה. 

המידול כלל חישובי אנליזה מודלית תלת ממדית שעל בסיס ההטרחות המתקבלות בוצע תכן מפורט של אלמנטים 

: נעשתה בדיקה להזזות עקב כוח אופקי ומומנט B-ו Aה התייחסות מיוחדת לתפר בין מבנים נבחרים. בשלב זה ניתנ

 פיתול ועפ"י תוצאות האנליזה והנחיות התקינה נקבע רוחב התפר בפועל בין שני המבנים. 

 תכנון הביסוס למבנה נערך בהתאם להטרחות של הכוחות הגרביטציוניים וההטרחות עקב הכוחות האופקיים.

ות החישובים יוצגו על ידי תכניות קונסטרוקציה הכוללות תכניות לביצוע ביסוס למבנה, ביצוע התקרות, תוצא

 ביצוע אלמנט קיר הקשחה, עמוד טיפוסי תכנית ממ"דים ותכנית מדרגות.

ועל תקני  413ותקן רעידות אדמה  414, תקן רוח 412חישובי הפרויקט התבססו על תקני העומסים ת"י לעומסים 

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

 

 םמפתחים גדולי|  פיתול|  משרדים| מסחר|  לוח"דים|  תפר           
 



 CE-15 –פרויקט מספר  בניין המחלקה להנדסת 

 קומות 12הפרוייקט: תכן מבנה מגורים בן נושא 

   : אידמית מלצקיסטודנטים

 מירב שני בורשטיין מנחים: 

 הפרוייקט עוסק בתכנון הנדסי של מבנה מגורים כחלק מפרויקט "בוטניקה הירוקה" בעיר כפר סבא.   :תקציר

דירות  2-קומות טיפוסיות, קומת פנטהאוז הכוללת דירה במפלס אחד ו   8קומות עיליות וקומה אחת תת קרקעית, מתוכן  11 המבנה כולל

 דופלקס, קומת קרקע בעלת גובה קומה כפול וקומת מרתף משותפת לשני בניינים זהים המשמשת למחסנים ולחניון דיירים.

 יים )עומסי שירות ותכן(.בשלב הראשוני המבנה נבדק לעמידות בעומסים סטט

בוצע תכנון מקדים ע"י בחינת מס' חלופות אפשריות לתקרה טיפוסית, רצפת הפנטהאוז ותקרת המרתף תוך התחשבות רבה בדרישות 

 האדריכל  ובשיקולים נוספים כגון; שיקולים הנדסיים, כלכליים, ופשטות ביצוע.

 הינה תקרה מקשית ללא קורות.עבור התקרה הטיפוסית ורצפת הפנטהאוז החלופה הנבחרת 

 חלופה זו היא היעילה ביותר מבחינת פשטות וזמני ביצוע וגובה קומה גבוה יותר )"קומה נקייה"(.

עבור קומת הקרקע החלופה הנבחרת הינה תקרה מקשית הנסמכת על קורות באזור המגורים ורחבת הכבאית ותקרת לוח"דים באזורי הגינון, 

 הפיתוח והחניות.

 ה היה מורכב יותר מפני שתקרה זו מאופיינת בעומסים ובמפלסים שונים בכול אחד מהאיזורים.תכנון ז

מ'(, וכן גם העומסים. לעומת זאת באזורי  13-18-השימוש בפלטות חלולות דרוכות טרומיות  מאפשר גישור על המפתחים הגדולים )כ

לציין שבתחום החנייה של הכבאית יש להתחשב בכוחות מרוכזים של  המגורים ובמיוחד בתחום המיועד לכבאית נבחרה תקרה מקשית. חשוב

 עומסי הסרנים ו/או נקודות ההשענה בפריסת המנוף.

בסיום שלב התכן הראשוני לתקרות, נבדקה עמידות המבנה עבור עומסים דינמיים ואופקיים )רעידות אדמה ורוח( ע"י קירות בטון וגרעיני 

 טים הנבחרים ע"י אנליזה מודלית תלת מיימדית ובניית מודל בתוכנת אלמנטים סופיים )סטראפ(.ההקשחה במבנה. בוצע חישוב לאלמנ

 המודל נבחן ונערכה בקרה לתקינותו ובעזרתו נערכה בחינה מקיפה להתנהגות המבנה.

 ביסוס המבנה בוצע על בסיס הטרחות הפועלים עקב כוחות גרביטציוניים וכוחות אופקיים.

צגו ע"י תוכניות קונסטרוקציה הכוללות תוכניות ביצוע לביסוס המבנה, תכניות של תקרת הקומה הטיפוסית, רצפת תוצאות החישובים יו

 הפנטהאוז ותקרת המרתף , תכן אלמנטי הקשחה, עמוד טיפוסי ותוכניות ממ"דים.

(, משקל חומרי 412הבאים; תקן לעומסים )כול תהליך התכנון ההנדסי נעשה עפ"י דרישות התקינה הישראלית, והתבססו בעיקר על התקנים 

 (.940( על כול חלקיו ותקן ביסוס )466(, תכן )413(, רעידות אדמה )414(, רוח )109בנייה )

 

  מילות מפתח: תכנון הנדסי, עמידות המבנה, מפתחים גדולים, מבנה מגורים.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Project No.  CE-15 Department of - Civil Engineering 

Title: A 12 storey residential building 

Students:  Edmit Maletzki 

Advisors: Meirav Burshtein 

Abstract: The project is a residential building located in the city of Kfar-Saba and it’s a part of “Green-Botanica” 

complex. 

The structure is designed to have 12 stories, the top floor includes penthouse and two duplex apartments. The other 

eight floors are standard residential apartments. The ground floor and the underground floor designated for 

resident’s parking and storage. 

Scope/ objectives- the project will focus on the building engineering design and its static and dynamic loads. I will 

advise optimal engineering solutions that includes economical, safety and quality engineering assurance that meet 

the requirements of the Standards Institute of Israel, and follow the guideline of the architects, the project 

consultants and the developer.   

Methods of analysis and solution- the primary part of the process is to perform a complete review of the 

architectural blueprints and the project requirements and needs. In addition, the engineering difficulties/ 

complications will be reviewed and analyzed as well.  The Preliminary review of the primary building structures 

will include the typical slabs, the penthouse slabs and the underground slabs. The conclusion will be based upon 

the engineering, economic and functional considerations.  

The alternatives options that took into consideration for the typical floor are: beamless (flat) slabs, two way solid 

slabs and ribbed slabs.  

The chosen alternative is beamless slabs since it is the most efficient ceiling economically, low difficulty level and 

effective performance during construction, (etc.).  

Also, highlight will be giving to the basement ceiling from the reason that this ceiling is characterized by different 

loads as opposed to the typical floor such as soil load landscaping surrounding the property, concrete load, extra 

parking spots surrounding the property. And the fire extinguisher designated area. 

The design process emphasize The design process emphasize the durability of the structure to dynamic and 

horizontal loads by concrete walls and building core. 

for the selected alternative I done detailed planning for selected elements. 



 

  

Additionally, I made a model by using software of finite elements to examine the behaviors of the structure and the 

hardness walls. 

the building checked for analysis for horizontal forces (earthquakes and wind) in accordance with the requirements 

of the Standards Institute of Israel ISO. 

I planning the building foundations due to the gravitational forces and the horizontals forces. 

the results will presents by plans of Constructions, foundations, slabs, hardness elements, and typical pillar. 

The calculations were based on the ISO, codes: IS 466, IS 109, IS 412, IS 413, IS 414, IS 940 



 CE-16 –פרויקט מספר  בניין המחלקה להנדסת 

 תכן הנדסי לבניין מגורים

   תומר כהן

 מנחים: דר' אורית ליבוביץ', אינג' מירב שני בורשטיין

 " עוסק בתכנון הנדסי של מבנה מגורים אשר בנוי ברחוב מצדה, רובע י"א בעיר אשדוד.87הפרויקט "מצדה    :תקציר

קומות טיפוסיות המשמשות למגורים, פנטהאוז ,קומת קרקע אשר משמשת למגורים,  12קומות עיליות, הכוללות  14המבנה בעל 

 אחסון ותפעול שוטף של המבנה וקומת מרתף המשמשת לחניון ומחסנים.

סת המתפרסת על רבע דירות, לכל דירה בקומת הפנטהאוז יש מרפ 2דירות מגורים ובקומת הפנטהאוז ישנן  4בכל קומה טיפוסית ישנן 

 קומה ובה בריכה קבועה.

בפרויקט זה בוצע תכנון ההנדסי של המבנה תוך התחשבות בעומסים סטטיים )עומסי שירות ותכן( ודינמיים )רעידות אדמה( המשתנים 

 ית.מקומה לקומה, מתן פתרונות הנדסיים המבוססים על קריטריונים כלכליים, דרישות האדריכל ודרישות התקינה הישראל

התכן הראשוני של המבנה כלל סקירה מלאה של התכנון האדריכלי ושל דרישות הפרויקט. בשלב זה נותחו כלל הבעיות ההנדסיות 

 אותם אצטרך לפתור, בריכה בקומת הפנטהאוז, עומסים שונים בקומת הקרקע ומפתחים גדולים.

טיפוסית, תקרת המרתף ותקרת הפנטהאוז ע"י בחינת חלופות  סוגי תקרות של המבנה: קומה 3-בוצע תכנון ראשוני למספר  חלופות ל

 לפי כלל השיקולים ההנדסיים הרלוונטיים.

החלופות שנבחנו בקומה הטיפוסית ובקומת הפנטהאוז הן תקרה מקשית על קורות עם עמוד פנימי, תקרה מקשית על קורות ללא עמוד 

 פנימי ותקרה מקשית ללא קורות.

מקשית מצולבת ללא קורות ללא שימוש בעמוד פנימי באחת ממחיצות הדירה, חלופה זו, אשר עוזרת  החלופה שנבחרה הינה תקרה

להפחית את זמן הביצוע בצורה משמעותית ומאפשרת שימוש אדריכלי גמיש יותר בחלל הדירה אי השימוש  בקורות בחללי הדירה 

ס"מ(, כמו כן השימוש בקורות בחללי הדירה אינו מתאפשר  20ס"מ לעומת  23גורם להגדלה בעובי התקרה אך לא באופן משמעותי )

 עקב גובה הקורה הנדרש אשר פוגע בגובה הקומה.

דגש מיוחד ניתן לתקרת  המרתף/רצפת קומת הקרקע. תקרה זו מאופיינת בעומסים מיוחדים ושונים משאר הקומות כגון עומס אדמת 

ם בשטח המבנה ועומסים הנובעים מחדרי המכונות במבנה, כמו כן לתקרה מספר גינון ופיתוח, עומסי ריצוף שונים, עומסי רכבים החוני

 מפלסים שונים מה שמוסיף למורכבות התכנון.

לתקרה זו נבחנו החלופות: תקרה מקשית מצולבת על קורות, תקרה מקשית מצולבת ללא קורות ושילוב של תקרה מקשית על קורות 

 עם תקרת לוח"דים.

ין תקרת לוח"דים לבין תקרה מקשית על קורות, השימוש בפלטות חלולות דרוכות טרומיות  מאפשר גישור החלופה שנבחרה משלבת ב

על המפתחים הגדולים ובכך ניתן להפחית בצורה משמעותית את עובי התקרה באזורי החניה אשר להם מפתחים גדולים בשילוב עם 

ר המגורים בתחום המבנה העלי המפתחים קטנים וכך גם העומסים ס"מ( לעומת זאת באזו 25-ס"מ ל 41עומסים גבוהים )מעובי של 

 לכן השימוש בלוח"דים אינו יעיל וניתן להשתמש בשיטות יותר "קונבנציליות" כמו תקרה מצולבת על קורות.

רות בתכנון המבנה נתנה תשומת לב רבה לעמידות המבנה בעומסים אופקיים לרעידות אדמה בעזרת שימוש בעמודים מוחזקים, קי

 וגרעיני הקשחה.

בסיום שלב התכן הראשוני של התקרות, לחלופות הנבחרות בוצע תכנון מפורט למספר קורות. לאחר שנקבעו העומסים ועוביי התקרות 

נבנה מודל מרחבי בתוכנת אלמנטים סופיים לצורך בחינה מקיפה של התנהגות המבנה ותכן אלמנטי ההקשחה. התכנון  כלל אנליזה 

 ממדית.-מודלית תלת



 

  

המבנה נבדק לעומסים אופקיים )רעידות אדמה(, עומסי שירות ותכן לפי התקינה הישראלית. על בסיס ההטרחות שהתקבלו מהמודל 

 המרחבי תוכנן ביסוס למבנה בהתאם להטרחות של הכוחות הגרביטציוניים וההטרחות עקב הכוחות האופקיים.

יה הכוללים תכניות לביצוע ביסוס המבנה, ביצוע התקרות השונות, ביצוע אלמנט קיר תוצאות החישובים יוצגו על ידי תכניות קונסטרוקצ

 הקשחה, עמוד טיפוסי ותוכנית ממ"דים.

למשקלים ועל ת"י  109ותקן  413, תקן רעידות אדמה 414, תקן רוח 412חישובי הפרויקט התבססו על תקני העומסים ת"י לעומסים 

 סוס.לבי 940לתכן על כל חלקיו ות"י  466

  פרויקט הנדסי, תכנון אופטימאלי, עמידה בתקינה, מבנה מגורים, חשיבה הנדסית

 



 CE-017 –פרויקט מספר  בניין המחלקה להנדסת 

 קומות ומרתף חניה 10תכן מבנה בן  ט:נושא הפרויק

   : עילאי בן מנחםסטודנט

 מנחה: אינג' אורן קרייף

   :תקציר

 מהות הפרויקט:

קומות טיפוסיות המשמשות  5קומות הכוללות:  10ברחוב הדרים בעיר גדרה. המבנה מתוכנן להיות בן  שיוקם מגורים פרויקטהינו "הדרים" 

 למגורים, קומת קרקע, דופלקס בקומת הפנטהאוז וקומת מרתף המשמש בעיקר לחניה ומחסנים.

 מטרת הפרויקט:

קונסטרוקטיבי ע"י שימוש בעקרונות תכן מבנים; תכן ראשוני תוך ביצוע ניתוח מקיף של מערכת המבנה במעבר מתכנון אדריכלי לתכן 

תכן  חישוב עומסים וכוחות על המבנה; בדיקת ובחינת חלופות במסגרת אנליזת המבנה תוך התחשבות בכלל הגורמים הרלוונטיים; ביצוע 

טים עבור התכנון הסופי. לעמידות ברעידות אדמה; תכן לאלמנטים מרכזיים בהתאם לאנליזת המבנה; הכנת תכניות, שרטוטים ומפרהמבנה 

הנ"ל ייעשה בהתאם לתקינה הישראלית ולתקינה זרה בהתאם לצורך, לדרישות הנדסיות, אדריכליות, דרישות היזם ובשקלול הנתונים 

  המובאים מהיועצים השונים.

 שיטות ושלבי האנליזה והפתרון:

נה: קומות טיפוסיות, קומת פנטהאוז, וקומת קרקע לפי הקומת בחלקו הראשון של הפרויקט יבוצע תכן ראשוני ותכן מפורט של תקרות המב

מרתף. החלופות שנבחנו בקומה הטיפוסית היו: תקרה מקשית על קורות, תקרה מקשית תמוכה על קורות היקפיות ותקרת ערוגות. החלופה 

ומרים ותשומות העבודה. לחלופה שנבחרה הייתה תקרה מקשית על קורות היקפיות מאחר וזו התקרה הכלכלית ביותר מבחינת עלות הח

הנבחרת נבנה מודלים בתוכנת אלמנטים סופיים כדי לבצע עבורן ניתוח מעמיק. אנו נשים דגש מיוחד לתקרה של המרתף )רצפת קומת 

 הקרקע (. תקרה זו מאופיינת בעומסים מיוחדים: עומס אדמה גינון ופיתוח, עומסי בטון שיפועים ועומסי רכבי חניה.

זה נבצע הורדת עומסים מעודכנת של המבנה ונתחיל בחלקו השני של הפרויקט. בפרק זה תבוצע אנליזה מודלית בעזרת תוכנת בסוף חלק 

, לעמידות המבנה בפני כוחות הנובעים מרעידות אדמה, עומסי רוח וכן נבצע תכן אלמנטי הקשחה. כמו כן יבחנו STRAPאלמנטים סופיים, 

  מגרש ויבוצע תכן למערכת הנבחרת.חלופות לביסוס המבנה ודיפון ה

תוצאות החישובים יוצגו על ידי תכניות קונסטרוקציה הכוללים: תכניות  לביצוע ביסוס למבנה, ביצוע התקרות, ביצוע אלמנט קיר הקשחה, 

 עמוד טיפוסי ותוכנית ממדים.

 סקירת תקינה לנושא הפרויקט: 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Project No.  04-1001050  Department of - Civil Engineering 

Title: Design a 10 floors building and a parking basement 

Student: Ilay Ben- Menachem 

dvisor: Eng. Oren karayfA 

Abstract:  

Project Essence: 

"Hadarim" is a project of one residential building on Hadarim Street in the city of Gedera. The building is planned 

to be 10 floors with 5 typical floors used for residential, ground floor, duplex on the penthouse floor and basement 

floor used mainly for parking and warehouses.  

Project Purpose:  

Applying the principles of structural design; transforming the architectural plans and design to engineering plans; 

Examining different constructive alternatives, and conducting a preliminary and detailed design for each 

alternative. The design will include the calculation of load affects for different elements and the drafting of 

construction plans for each alternative. The design will be according to the Israeli standards, foreign standards if 

needed and according to architect and consulters' demands. 

Methods of Analysis and Solutions:  

In the first part of the project a preliminary and detailed design of different types of floors will be carried out: 

typical floors, a penthouse floor, and a floor level according to the basement level. This design will include the 

examination of the alternatives that were examined the typical floors were:  solid floor on beams, solid floor on 

perimeter beams and two-way ribbed floor.  

The alternative chosen was solid floor on perimeter beams because this is the most economic floor, in terms of the 

cost of materials and labor inputs. For the selected alternative, models were built in finite element software to 

perform in-depth analysis. We place special emphasis on the ceiling of the basement. This ceiling is characterized 



 

  

by a live load: soil load, gardening and development, concrete gradients and loads of parking vehicles. 

At the end of the first part, we will apply the calculated loads on the structure and then we will begin the second 

part of the project. During this part, the entire structure will be model with “Finite Element” software in order to 

analyze the durability of the structure for earthquakes and wind forces.  In addition, alternatives to the base 

structure (foundations and basement) will be examined, and a design will be carried out for the selected system. 

The results of the calculations will be presented by construction plans, including: plans for basing the structure, 

making the ceilings, performing a hardening wall element, a typical column and a residential secure space plan. 

The project was designed according to the requirements of the following ISO code: 466/1, 466/2, 412, 413, 414, 

940, and 1045. 

 



 CE-18 –פרויקט מספר  בניין המחלקה להנדסת 

 תכן קונסטרוקטיבי של אולם ספורט,אודיטוריום וגג קל מפלדה :נושא הפרויקט

  שמעון כצמן :סטודנט

 אורית ליבוביץ' ה: ד  "רמנח

  :תקציר

 :הפרויקט מהות 

 . הקונסטרוקטיביים היבטיו על הירוק בכפר ר"מ 3000-כ של בנוי בשטח מפלדה קל וגג אודיטוריום,ספורט אולם תכן

 .מפלדה קל גג הינו הספורט אולם וגג ספורט אולם הינו קרקע קומת תקרת, אודיטוריום הינו קרקע קומת רצפת

 .הלבשה וחדרי מחסנים, מ"ממ וכן שומר וביתן משאבות חדר,מים מאגר עם ביניים מפלס ישנו במבנה

 

 :הפרויקט מטרת

 . קונסטרוקטיבי לתכנון אדריכלי מתכנון מעבר, המבנה של ראשוני תכן

 .למבנה רלוונטיות חלופות לבחון מנת על מבנים תכן של בעקרונות שימוש, המבנה על וכוחות עומסים חישוב

 .אדמה ברעידות המבנה לעמידות למבנה מודלית אנליזה ביצוע

 .ומסורתיות מודרניות בטכניקות במבנה והמאמצים הכוחות למעבר אנליזה ביצוע

 .המבנה כל עבור מקיף תכנוני-הנדסי פתרון נתינת

 . הסופי התכנון עבור ומפרטים שרטוטים, תכניות הכנת כולל, שיבוצעו לאנליזות ובהתאם הנבחרות החלופות עבור מפורט תכן

 .הפרויקט את המלווים ביועצים והתחשבות היזם דרישות, האדריכל דרישות, הישראלית התקינה י"עפ יבוצע ל"הנ

 

 :והפתרון האנליזה ושלבי שיטות

 . קונסטרוקטיביים ולאלמנטים מבנה לתתי המבנה פירוק •

 . המבנה לתתי חלופות בחינת •

 . ופונקציוליים ביצועיים, כלכליים משיקוליים סופית חלופה ובחירת החלופות ניתוח •

 .סופיים אלמנטים בתוכנת ינותחו ייבחרו אשר הנבחרות החלופות •

 . כולל הנדסי פתרון ויצירת, המבנה לתתי הנבחרות החלופות שילוב •

 '. ב חלק, גמר פרויקט – מפורט ותכנון, הכולל ההנדסי לפתרון מתקדם ניתוח •

 

 

 :הפרויקט לנושא תקינה סקירת

 .931 י"ת, 414 י"ת, חלקיו על 466 י"ת, 413 י"ת, 412 י"ת, 118 י"ת, 109  י"ת, 26 י"ת

 

 : מפתח מילות

 .סופיים אלמנטים, אדמה רעידות, מבנים תכן, מודלית אנליזה

 

 



 

  

 

 

 

Project No.  19-1001050  Department of - Civil Engineering 

Title: Design of an auditorium, sports hall and light steel roof 

Student: Shimon Katzman 

Advisor: Dr. Orit Leibovich 



 

  

Abstract: 

  Project essence:  

Design of an auditorium, sports hall and light steel roof with a built-up area of 3000 square meters with constructive 

aspects. 

The first Floor will be used as an auditorium, the second floor will be used as a sports hall and the light roof will be 

built by steel. 

At the building there will be a mid-level that is going to contain water reservoir, pump room, guard room, 

warehouses and dressing rooms.  

 

Project purpose:  

Initial design of the building, transition from architectural planning to constructive planning. Calculating loads and 

forces of the structure, using building design principles in order to examine relevant alternative to the structure. 

Perform a model analysis of the structure for resistance to earthquakes.  

Applying analysis for the stresses and the force flow in the structure using both modern and orthodox methods. 

Providing a comprehensive engineering-planning solution for the whole structure. 

Detailed design for the selected alternatives and in accordance with the analyzes that will be carried out, including 

the preparation of plans, drawings and specifications for the final planning. 

The above will be carried out according to the Israeli standards, the requirements of the architect, the requirements 

of the entrepreneur and the consideration of consultants accompanying the project. 

 

Methods of analysis and solutions: 

• Dissolve the structure to sub-structures. 

• Examining alternatives to the sub-structure  

• Analyzing the alternatives and selecting a final alternative from economic, operational and functional 

considerations. 

• The chosen alternative will be analyze in a finite element software. 

• Integrating the selected alternatives into the sub-structure, and creating a comprehensive engineering 

solution. 

• Advanced analysis of the overall engineering solution, and detailed planning – Part B of the project. 

 

Relevant Israeli codes (SII): 109, 118, 412, 413, 414, 466 (all parts), 913. 

 

Key Words: Final elements, Earthquakes, Multi-story structure, Modal analysis 

 



 

  

 CE-19 –פרויקט מספר  בניין המחלקה להנדסת 

 היכל המשפט באר שב  –תכן מבנה ציבורי  : נושא הפרויקט

   אולגהסיניצקי : סטודנטית

 ר אורית ליבוביץד" : מנחה

מפלסים  17המבנה "היכל המשפט באר שבע" מורכב משלושה מבנים צמודים: אגף צפוני, אגף דרומי ומבנה מרכזי. מערך המבנים כולל     :תקציר

קרקעיים כוללים משרדים, מחסנים, ארכיון, חדרים טכניים, תאי מעצר וחניון. -מעל פני האדמה ושני מפלסים מתחת לפני האדמה. שני המפלסים התת

ומי והצפוני כוללים אולמות שיפוט, חדרי ישיבות ומשרדים. המבנה המרכזי כולל לובי כניסה, מעברים בין האגפים, קפיטריה, ספרייה האגפים הדר

 עיונית, אולם הרצאות ומועדון שופטים.

ים ומתן פתרונות הנדסיים תכנונו הקונסטרוקטיבי של המבנה תוך התחשבות בחזות אדריכלית, בהתאם לעומסים סטטיים ודינמי -מטרת הפרוייקט 

 אופטימליים, כלכליים, בטוחים ותקניים.

הכרת תכניות אדריכלות, ניתוח של כלל הבעיות ההנדסיות )מפתחים גדולים, חללים כפולים,עומסי מערוכות דינמיים(, הערכת  -שלב א של התכנון 

מ' מעל  27ות האגפים הצפוני והדרומי, קומת הספרייה אשר נמצאת בגובה עומסים אופייניים. תכנון מוקדם והכנת חלופות לחלקי המבנה המובחרים: גג

 הלובי במבנה המרכזי וקומת הקפיטריה. בחינתן של החלופות לפי כלל השיקולים הרלוונטיים והחלטה על החלופה המועדפת. 

ומסים דינמיים של מערכות מיזוג אויר. עבור קומת עבור הגגות נבחרה תקרת לוח"דים כפתרון למפתחים ועומסים גדולים ונבדקה לתקינות מבחינת ע

מ' אשר נושאות עימן עומסי הגלריות ואולם ההרצאות ונתמכות על פירי המדרגות  15.5הספרייה נבחרה תקרה מקשית על גריד קורות עם מפתחים של 

 כנון אדריכלי(.והמעליות. עבור קומת הקפיטריה נבחרה תקרה מקשית על קורות )חלקן קורות מעוגלות על פי ת

תכנון מערכת ההקשחה לעמידות בעומסים הסטטיים האנכיים והדינמיים האופקיים )עומסי רוח ורעידות אדמה(. ביצוע אנליזה מודלית ממוחשבת  -שלב ב

 על בסיס ההטרחות מהמודל המרחבי שנבדק ונבחן,

 פרים בהתחשב בדרישות התקינה וערכי ההזזות הצפויות.ביצוע תכן מלא למערכת ההקשחה ותכנון מערכת הביסוס. בנוסף נבדק רוחב הת

 התוצאות הוצגו ע"י תכניות קונסטרוקטיביות מפורטות לביצוע הכוללות: תכנית הביסוס, תכניות התקרות והקורות המובחרות, פרטי קיר ההקשחה

 העורף(.והעמוד המובחרים, תכניות מדרגות קשתיות, תכניות לביצוע ממ"קים )בהתאם לדרישות פיקוד 

  החישובים בפרוייקט התבססו על תקינה ישראלית.

 



 

  

 

 

Project No.   1001050-20  Department of - Civil Engineering 

Title: A Justice Palace in the city of Beer Sheba 

Students: Sinitsky Olga 

Advisor: Dr.  Orit Leibovich 

Abstract:  The essence of the project. The project presents a public building – a Justice Palace in the city of Beer 

Sheba. The construction consists of three adjacent buildings: North wing, South wing and the central building. The 

cluster of buildings has 17 levels above the ground and two levels below the ground. The two levels under the 

ground include offices, storage rooms, archive, technical rooms, detention cells and parking area. South and North 

wings include courtrooms, conference rooms and offices. The central building includes entrance hall, passages 

between the wings, cafeteria, library, lecture hall and judges' club. 

The purpose of the project: design of the construction of the building, taking into account static and dynamic loads. 

Finding optimal engineering solutions: economical, safe and compliant with the standards, while keeping aesthetic 

architectural appearance, in accordance with the requirements of the project advisors. 

Approach to the design and analyses: 

The design process includes: 

Stage A – study of the architectural plans and the contents of the building. On this stage all engineering problems 

will be analyzed (wide spans, double height spaces, dynamic loads of air conditioning system), characteristic loads 

evaluated. The preliminary design shall be carried out for several parts of the building (roofs, typical floor, library 

floor, which is 27 m above the entrance hall, cafeteria floor). Alternatives of possible engineering solutions shall be 

prepared and evaluated using all relevant considerations, and the preferred alternative shall be selected. 

For typical ceilings the solution of hollow core slabs has been selected. This solution is appropriate for the 

expected large loads and spans; it is economical, causes low weight of the floors. For the library level, the solution 

of solid concrete floor on grid of beams with the spans of 15.5 m has been preferred. It carries the weight of 

galleries and lecture hall, and is supported by the walls of stairwells and lift shafts. 

Stage B -  design of the building for horizontal dynamic loads (wind load and earthquakes) – design of rigorous 

construction, creation of computer model of the building for performing final elements analysis and check of 

system robustness versus vertical static and horizontal dynamic loads; weighting analysis for comparison and 

control, performing full design for a selected robustness wall and design of foundation system. 

The results shall be presented in the detailed plans, including foundation plan, selected ceiling and beams plans, 

detailed plan of robustness wall, detailed plan of a selected column, plans of protection room according to the 

requirements of the military command. 

  



 

  

 CE-20 -פרויקט מספר  בנייןהמחלקה להנדסת 

 קומות 10תכן מבנה מגורים בן 

 מתני לנקרי

 ד  "ר אורית לייבוביץ

 קומות 10הפרויקט הינו מבנה חדש שעתיד להיות מבנה מגורים ברחוב מגדיאל בעיר הוד השרון. המבנה מתוכנן להיות בן  :תקציר

 ופנטהאוז המשמשות למגורים , קומת קרקע וקומת מרתף המשמשות לחניה, מחסנים, חדרי מכונותקומות טיפוסיות  9הכוללות 

 ועזרים טכניים.

 מטרות הפרויקט: תכנונו ההנדסי של המבנה תוך התחשבות בעומסים סטטיים ודינמיים. מתן פתרונות הנדסיים אופטימליים, כלכליים,

 דרישות האדריכליות, הגבלות יועצי הפרויקט, התקינה הישראלית ורצונות מזמין הפרויקט.בטוחים ואיכותיים כך שיתיישבו בקנה אחד עם ה

 שיטות ואנליזות: תחילה תבוצע סקירה מלאה של התכנון האדריכלי ושל דרישות הפרויקט. בשלב זה מתבצע ניתוח של כלל הבעיות

 ההנדסיות.

 ע"י בחינת חלופות לפי כלל השיקולים הרלוונטיים. (פנטהאוז וגגתקרה טיפוסית, )יבוצע תכנון מוקדם לחלקי המבנה העיקריים 

שנבחנו בקומה הטיפוסית היו: תקרה מקשית ללא קורות, תקרה מקשית ללא קורות עם תוספת של עמודים ותקרת ערוגות תמוכה  החלופות

 סמויות. על קורות

 תקרה מקשית ללא קורות עם תוספת עמודים מאחר וזו התקרה הכלכלית ביותר מבחינת עלות חומרים ינההחלופה שנבחרה ה 

 ותשומות העבודה. דגש מיוחד ניתן לתקרה של המרתף. תקרה זו מאופיינת בעומסים מיוחדים: עומס אדמה גינון ופיתוח, עומסי בטון

 שיפועים, עומסי רכבי חניה וכבאית.

 . לחלופה הנבחרת בוצע(מסגרות, קירות וגרעיני הקשחה)ומת לב לעמידות המבנה לעומסים דינמיים ואופקיים בתכנון המבנה ניתנה תש

 תכנון מפורט לאלמנטים נבחרים ובנוסף ניבנה מודל בתוכנת אלמנטים סופיים לצורך בחינה מקיפה יותר של התנהגות המבנה ותכן אלמנטי

 . המבנה(אנליזה סטטית שקילה בוצע לצורכי בקרה והשוואה)ית בתוכנת אלמנטים סופיים ההקשחה. החישוב כלל אנליזה מודלית תלת ממד

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

 הכוחות הגרביטציוניים וההטרחות עקב הכוחות האופקיים.

 החישובים יוצגו על ידי תכניות קונסטרוקציה הכוללות תכניות לביצוע ביסוס למבנה, ביצוע התקרות, ביצוע אלמנט קיר הקשחה,תוצאות 

 עמוד טיפוסי ותוכנית ממדים.

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

 .940לקיו ותקן ביסוס ת"י ח



 

  

 CE-24 –פרויקט מספר  בניין המחלקה להנדסת 

 קומות מגורים ומרתף 10: תכן מבנה בן נושא הפרויקט

  : עידן בוצ'וקלרסטודנט

 ה: אינג' סבו דנהמנח

    :תקציר

 מהות הפרויקט:

 9קומות הכוללות  10הפרויקט הינו מבנה חדש שעתיד להיות מבנה מגורים ברחוב הרב קוק/ ז'בוטינסקי. המבנה מתוכנן להיות בן  

 קומות טיפוסיות המשמשות למגורים, קומת קרקע קומת מרתף המשמשת בעיקר לחניה, מחסנים, חדרי מכונות ועזרים טכניים . 

המבנה תוך התחשבות בעומסים סטטיים ודינמיים. מתן פתרונות הנדסיים אופטימליים, כלכליים, מטרות הפרויקט: תכנונו ההנדסי של 

בטוחים ואיכותיים כך שיתיישבו בקנה אחד עם הדרישות האדריכליות, הגבלות יועצי הפרויקט, התקינה הישראלית ורצונות מזמין 

 הפרויקט. 

האדריכלי ושל דרישות הפרויקט. בשלב זה מתבצע ניתוח של כלל הבעיות שיטות ואנליזות: תחילה תבוצע סקירה מלאה של התכנון 

 ההנדסיות.

יבוצע תכנון מוקדם לחלקי המבנה העיקריים )תקרה טיפוסית, קומת מרתף, גג( ע"י בחינת חלופות לפי כלל השיקולים הרלוונטיים. 

,תקרה מקשית מצולבת והחלופה שנבחרה הייתה  החלופות שנבחנו בקומה הטיפוסית היו: תקרה מקשית ללא קורות, תקרת ערוגות

תקרה מקשית ללא קורות מאחר וזו התקרה הכללית ביותר מבחינת עלות חומרים ותשומות העבודה. דגש מיוחד ניתן לתקרה של 

י רכבי חניה המרתף )רצפת קומת הקרקע(. תקרה זו מאופיינת בעומסים מיוחדים: עומס אדמה גינון ופיתוח, עומסי בטון שיפועים, עומס

 וכבאית.

בתכנון המבנה נתנה תשומת לב לעמידות המבנה לעומסים דינמיים ואופקיים )מסגרות, קירות וגרעיני הקשחה(. לחלופה הנבחרת 

בוצע תכנון מפורט לאלמנטים נבחרים ובנוסף ניבנה מודל בתוכנת אלמנטים סופיים לצורך בחינה מקיפה יותר של התנהגות המבנה 

ההקשחה. החישוב  כלל אנליזה מודלית תלת ממדית בתוכנת אלמנטים סופיים )אנליזה סטטית שקילה בוצע לצורכי ותכן אלמנטי 

בקרה והשוואה(. המבנה נבדק לעומסים אופקיים )רעידות אדמה ורוח(, עומסי שירות ותכן לפי התקינה הישראלית. בנוסף תוכנן ביסוס 

 יים וההטרחות עקב הכוחות האופקיים.למבנה בהתאם להטרחות של הכוחות הגרביטציונ

תוצאות החישובים יוצגו על ידי תכניות קונסטרוקציה הכוללים תכניות  לביצוע ביסוס למבנה, ביצוע התקרות, ביצוע אלמנט קיר 

 הקשחה, עמוד טיפוסי ותוכנית ממדים.

על כל  466ועל תקני תכן ת"י  413ידות אדמה ותקן רע 414, תקן רוח 412חישובי הפרויקט התבססו על תקני העומסים ת"י לעומסים 

  .940חלקיו ותקן ביסוס ת"י 

 



 

  

 CE-26 –פרויקט מספר  בניין המחלקה להנדסת 

 : תכן סטטי ודינמי של מבנה מגוריםנושא הפרויקט

   : שלומי עובדיהסטודנט

 : אינג' עותניאל מדר וד"ר אורית ליבוביץ םמנחי

קומות  11. המבנה מתוכנן להיות בן ברמת גן 8סמטת השילוח הפרויקט הינו מבנה חדש שעתיד להיות מבנה מגורים ברחוב    :תקציר

 מחסנים.חניה וקומת מרתף המשמשת בעיקר ל 3-, קומת קרקע והמשמשות למגורים קומת פנטהאוזו קומות טיפוסיות 9הכוללות 

 מטרות הפרויקט 

והנדסיים. הכרת תכניות תכן סטטי ודינאמי של מבנה מגורים בעל רמות מורכבות שונות, תוך התחשבות ויישום של עקרונות אדריכליים  .1

 אדריכליות ומעבר מתוכנית אדריכלית לתוכנית הנדסית קונסטרוקטיבית תוך מתן מענה לבעיות הנדסיות הקיימות בתוכנית האדריכלית.

 התנסות ויישום של עקרונות תכן מבנים, בניית המהנדס, מבני בטון ומבני פלדה של פרויקט הנדסי. .2

קת חלופות לתכן, אנליזת כוחות ומאמצים, גיבוש פתרון תכנוני לבעיה ההנדסית , פתרון הבעיה ההנדסית יישום כלל התהליך של בדי .3

 כנית קונסטרוקטיבית סופית מפורטת.התקנים הרלוונטיים למבנה והגשת תתוך הקפדה על עמידה בכל 

 אופן ביצוע הפרויקט

 יקט. בשלב זה מתבצע ניתוח של כלל הבעיות ההנדסיות.תחילה תבוצע סקירה מלאה של התכנון האדריכלי ושל דרישות הפרו

יבוצע תכנון מוקדם לחלקי המבנה העיקריים )תקרה טיפוסית, קומת מרתף, פנטהאוז( ע"י בחינת חלופות לפי כלל השיקולים הרלוונטיים. 

ות. החלופה שנבחרה הייתה החלופות שנבחנו בקומה הטיפוסית היו: תקרה מקשית על קורות, תקרה מקשית ללא קורות ותקרת ערוג

 תקרה מקשית ללא קורות מאחר וזו התקרה הכלכלית ביותר מבחינת עלות חומרים ותשומות העבודה.

בתכנון המבנה נתנה תשומת לב לעמידות המבנה לעומסים דינמיים ואופקיים )מסגרות, קירות וגרעיני הקשחה(. לחלופה הנבחרת בוצע 

תכנון מפורט לאלמנטים נבחרים ובנוסף ניבנה מודל בתוכנת אלמנטים סופיים לצורך בחינה מקיפה יותר של התנהגות המבנה ותכן 

נליזה מודלית תלת ממדית בתוכנת אלמנטים סופיים )אנליזה סטטית שקילה בוצע לצורכי בקרה אלמנטי ההקשחה. החישוב כלל א

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

 ות האופקיים.וההטרחות עקב הכוח הגרביטציונייםבהתאם להטרחות של הכוחות 

תוצאות החישובים יוצגו על ידי תכניות קונסטרוקציה הכוללים תכניות  לביצוע ביסוס למבנה, ביצוע התקרות, ביצוע אלמנט קיר הקשחה, 

 עמוד טיפוסי ותוכנית ממדים.

, 109, 413, 412, 940נים תכנון הפרויקט יעשה על פי כל דרישות התקנים והמדריכים הרלוונטיים לקונסטרוקציות ובטיחות ביניהם: תק

1225 ,414 ,466.   

 

 



 CE-27 –פרויקט מספר                                                                        המחלקה להנדסת  בניין

 

 נושא הפרויקט תכן סטטי ודינמי של מבנה מגורים

 שניר חדדשם הסטודנט: 

 אורן קרייףמנחה מקצועי: אינג' | מנחים : מנחה אקדמי: ד"ר אורית ליבוביץ' 

 

 תקציר

הפרויקט הינו מבנה חדש שעתיד להיות מבנה מגורים ברחוב פארק אלון בעיר אשקלון. המבנה מתוכנן 

ת פנטהאוז, קומת קרקע וקומת קומות טיפוסיות המשמשות למגורים, קומ 8קומות הכוללות  9להיות בן 

 .מרתף

 מטרות הפרויקט 

תוך התחשבות ויישום של עקרונות  תכן סטטי ודינאמי של מבנה מגורים בעל רמות מורכבות שונות, .1

אדריכליים והנדסיים. הכרת תכניות אדריכליות ומעבר מתוכנית אדריכלית לתוכנית הנדסית 

 קונסטרוקטיבית תוך מתן מענה לבעיות הנדסיות הקיימות בתוכנית האדריכלית.

 פרויקט הנדסי. התנסות ויישום של עקרונות תכן מבנים, בניית המהנדס, מבני בטון ומבני פלדה של .2

יישום כלל התהליך של בדיקת חלופות לתכן, אנליזת כוחות ומאמצים, גיבוש פתרון תכנוני לבעיה  .3

התקנים הרלוונטיים למבנה והגשת ההנדסית , פתרון הבעיה ההנדסית תוך הקפדה על עמידה בכל 

 כנית קונסטרוקטיבית סופית מפורטת.ת

 אופן ביצוע הפרויקט

ה מלאה של התכנון האדריכלי ושל דרישות הפרויקט. בשלב זה מתבצע ניתוח של תחילה תבוצע סקיר

 כלל הבעיות ההנדסיות.

יבוצע תכנון מוקדם לחלקי המבנה העיקריים )תקרה טיפוסית, קומת מרתף, פנטהאוז( ע"י בחינת 

ללא תקרה מקשית בקומה הטיפוסית היו:  חלופות לפי כלל השיקולים הרלוונטיים. החלופות שנבחנו

. החלופה שנבחרה הייתה תקרה מקשית ללא קורות ,תקרה מקשית על קורות ותקרת ערוגותקורות

 מאחר וזו התקרה הכלכלית ביותר מבחינת עלות חומרים ותשומות העבודה.

בתכנון המבנה נתנה תשומת לב לעמידות המבנה לעומסים דינמיים ואופקיים )מסגרות, קירות וגרעיני 

הקשחה(. לחלופה הנבחרת בוצע תכנון מפורט לאלמנטים נבחרים ובנוסף ניבנה מודל בתוכנת 

אלמנטים סופיים לצורך בחינה מקיפה יותר של התנהגות המבנה ותכן אלמנטי ההקשחה. החישוב כלל 

נליזה מודלית תלת ממדית בתוכנת אלמנטים סופיים )אנליזה סטטית שקילה בוצע לצורכי בקרה א

והשוואה(. המבנה נבדק לעומסים אופקיים )רעידות אדמה ורוח(, עומסי שירות ותכן לפי התקינה 

וההטרחות עקב  הגרביטציונייםהישראלית. בנוסף תוכנן ביסוס למבנה בהתאם להטרחות של הכוחות 

 ות האופקיים.הכוח

תוצאות החישובים יוצגו על ידי תכניות קונסטרוקציה הכוללים תכניות  לביצוע ביסוס למבנה, ביצוע 

 התקרות, ביצוע אלמנט קיר הקשחה, עמוד טיפוסי ותוכנית ממדים.

תכנון הפרויקט יעשה על פי כל דרישות התקנים והמדריכים הרלוונטיים לקונסטרוקציות ובטיחות 

 .466, 414, 1225, 109, 413, 412, 940נים ביניהם: תק


