
 

 

 "במקביל לשלד"קורס 

 טכנולוגיות משלימות לשלד הבניין

  09:00 – 13:00בין השעות  רביעימפגשים בימי  6

 2016 מרץב 9 -עד 2016 בפברואר 3 -החל מ

 מהנדס חגי שושנימרכז הקורס: 

 הקורס יתקיים באיגוד המהנדסים: 

 , קריית אריה פתח תקווה25, רחוב אפעל נוםיאמות פלט  בית

 

 רקע

 "השרות משך" לתכונות" חוזק" מתכונות מעבר תוך האחרונות בשנים במהירות מתפתח הבנייה תחום

( 1045(, בידוד תרמי )ת"י 118"י כמו כן, מתרחבת התקינה המחייבת של בטון מזויין )ת .המבנה של

ים ( כתנאי לקבלת אישור בנייה על ידי הער5281אכיפת תקני הבנייה הירוקה ההתנדבותיים )ת"י ו

 (.15 -המובילות בארץ )פורום ה

ים אפשריים של חוליות קורס זה יקנה למשתתפים כלים שיסייעו בהבנת האתגרים, הרגישויות ושילוב

עומד בתקציב ומתפקד היטב לפחות במשך זמן השרות המתוכנן. מבנה כל השרשרת, שמובילים ל

לבחירה ותכנון חלקי המבנה. בחירה, בקורס יינתנו כלים מעשיים, תוכנות, תקנים מעודכנים וכללים 

 תכנון ויישום מתאימים מובילים להפחתת עלויות הבניה ולשיפור בבנייה.

 

 :נושאים עיקריים שיועברו במסגרת הקורס

 יתקונסטרוקטיב ופלדה זיון ברזל של בקורוזיה שליטה -

 המבנה מעטפת של תרמי בידוד -

 פנימיים קורות/תקרות/רצפות ושל המבנה מעטפת של אקוסטי בידוד -

 המבנה רכיבי בין נוזלים מעבר נגד איטום -

 אמת מקרי ויתורגלו יידונו בהן סדנאות -

 

 מטרת הקורס

 שיסייעו למשתתפים לתכנן מראש את הרכיבים הקבועים בבניין ובכך להפחית מעשיים מתן כלים

 עלויות ולהעלות את רמת הביצועים

 

 קהל היעד 
 ביצוע, פיקוח ומנהלי פרויקטיםה, מהנדסי קונסטרוקצי

 

 

 



 

 

 

 

 

 תכנית הקורס

 

 מרצה הנושא תאריך מפגש

1 3.2.16 

 חגי שושני מטרות ותוכנית הקורס -דברי פתיחה

סוגי קורוזיה, סוגי המעגל האלקטרוכימי,  קורוזיה:

סביבה מעודדת קורוזיה, זרם תועה, מעכבי 

 קורוזיה

 חגי שושני

חלקיו ודרישות על  1045בידוד תרמי: תקן 

מינימום, אזורי אקלים, מושגים: בידוד תרמי, 

מוליכות תרמית, מסה תרמית, קונדנסציה, סוגי 

בנייה. חלופות בידוד קירות, גשרים תרמיים, 

 שטוחים ומשופעים -גגות עליונים

 גיא נני

2 10.2.16 

 15בידוד תרמי: תקנים לבנייה ירוקה, פורום 

התייעלות אנרגטית, ערים, פתרונות וחלופות, 

חלונות ופתחים, השוואות בין חלופות לדוגמא, 

תוצאות חישובים תרמיים, בידוד תקרות ביניים 

וקירות ניצבים, הדמיית חדירת חום וקור, 

 השפעת כיווני מבנה והצללות

 רוזה גולדין

קורוזיה: מטלורגיה, חלודה שונה בסביבה שונה 

 )כלורידים, קרבונציה, סולפטים(

חוקרת  -אהובה לויתן

 במחלקת הקורוזיה בתמי

3 17.2.16 

בידוד אקוסטי: עקרונות ומושגים, תקנים 

ישראלים למבנים )רכיבי מבנה וסוגי מבנה( 

וכבישים, סוגי בדיקות ומדידות, רמות בידוד 

אקוסטי, חומרים/מוצרים/מערכות לבידוד אקוסטי 

 ופתרונות

 שרון בן עמי

עקרונות תכנון וביצוע,  קורוזיה: הגנה קתודית,

זרמים תועים, תקנים בינלאומיים, בדיקות לא 

 הורסות, בדיקות הורסות

 ניקא הנדסה -איגור קנטור

4 24.2.16 

איטום: האיטום כחלק משלד הבניין, התאמת 

איטום לרכיבי השלד, איטום מרתפים, איטום על 

מצע, איטום תוך דירתי, איטום בין דירות, איטום 

 איטום רכיבים תרמיים ואקוסטייםגגות, 

 ייעוץ ותכנון איטום -צבי טל

בידוד תרמי: פתרונות, עקרונות יישום בפועל ולפי 

דרישת תקנים החדשים, חישוב לרמות תרמיות 

אופטימליות ביחס לתקינה בארץ ובעולם, 

 חישובים תרמיים דינאמיים ועוד

 יפתח הררי

5 2.3.16 

בהם  תיאור מקרי אמת -1סדנה שלב 

מתנסים/התנסו משתתפי הקורס. סיעור מוחות 

של משתתפי הקורס וגיבוש חלופות למקרי 

 האמת

 חגי שושני

תכנון רכיבי מבנה לתפקוד  -2סדנה שלב 

 בסביבה מאתגרת

  -אינג' קרול וקסלר ושני

 וקסלר מהנדסים בע"מ

6 9.3.16 

לחיזוי משך השרות  LIFE 365קורוזיה: תכנת 

 של מבני בטון מזויין

 הטכניון -פרופ' קוסטה קובלר 

 בחינה, סיכום הקורס ומשובים
 חגי שושני


