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תורת הבנייה לאדריכלי
מבוא
"אדריכלות מתחילה כאשר אתה מניח בקפידה שתי לבני יחד".
"אדריכלות מתחילה היכ שההנדסה מסתיימת".

Mies van der Rohe

Walter Gropius

המבנה על מערכותיו השונות אינו איו ,שיש להתגבר עליו ,אלא זהו אוס כלי המשחק,
שהמעצב משתמש בה כשהוא יוצר אדריכלות .לכ הבנת המבנה ,כיצד הוא נית להיעשות
וכיצד הוא יכול לתפקד ,חיונית ליצירה של אדריכלות נכונה.
בגלל מורכבותו של המבנה ,נוח לראות בו אוס של מערכות ,בעלות תפקידי שוני ,א
הפועלות יחד במשולב ,תחת הגיו אחד .בכ נוצר מעי אורגניז חי ,המתפקד לשירותו של
האד .1לכ הלימוד של המבנה על מערכותיו מפוצל לפרקי שוני על פי למערכות השונות ,א
יש להדגיש בכל פרק את הקשר ואת שיתו הפעולה שבי המערכת הנדונה לשאר המערכות.
התכנית בנויה מתו הנחה שהמערכות המקצועיות כגו :חשמל ,תקשורת ,מיזוג אוויר ומתקני
תברואה נלמדות במקצוע של מערכות בניי.
חשוב להדגי במהל ההרצאות כיצד האלמנטי השוני של הבניי ומערכותיו השונות קיבלו
ביטוי בדוגמאות של מבני מתקופות שונות וממקומות שוני .במקרי רבי האלמנט המבני
נושא משמעות ארכיטקטונית מעבר לתפקיד המבניהנדסי הבסיסי שלו.

E. ALLEN How Building Work – The Natural order of Architecture, Oxford University Press, 1
NY 1995
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פירוט נושאי הלימוד וחלוקת השעות המוצעת
שעות

נושא
מבוא

5

תפיסת המבנה .הבניי  ,תפקידו ,ומאפייניו .הגישה המערכתית למבנה.
השפעת הטכנולוגיה והחומר .השפעת האקלי .השפעה תרבותיתחברתית.
ידידותיות לסביבה ,בנייה בתקיימא.

תהלי של פרויקט מ היוזמה ועד לאכלוס

7

)פרויקט גדול ופרויקט קט (

מערכת היציבה של המבנה

6

כוחות ועומסי הפועלי על המבנה ,מהל העומסי ,מומנטי.
עמידות קונסטרוקטיבית ,השפעת הגאומטריה לעומת הקשחה.
אלמנטי קוויי ומישוריי ,אלמנטי אנכיי ואופקיי.
קורות ותקרות – כפיפה ,לח ומתיחה ,עמודי – קריסה .הערכת ממדי.
קורה נמשכת ,זיז – היפו מומנטי.

יסודות

9

מיו קרקעות ,התאמת היסוד לסוג הקרקע ולסוג המבנה.
יסודות עוברי .יסודות בודדי .כלונסאות קצה ,כלונסאות חיכו .יסודות באר.
יסודות נוספי )דוברה ,כלונסאות זעירי קוטר(.

רצפות

6

הרצפה כחלק מ המערכת הקונסטרוקטיבית וכחלק מ המעטפת.
רצפה מונחת ,מסד ,קורות יסוד ,איטו .רצפה תלויה ,מילוי מעי ,סגירת החלל
התחתו .

מבחני
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נושא

שעות

תקרות

12

פעולת התקרה לעומת הקורה .תלייה חדכיוונית ומצולבת.
תקרה מקשית .תקרת צלעות ,מילוי .תקרת ערוגות וקסטות ,תבניות.
תקרות טרומיות ,לוח"די .צלעות פח ע מילוי בטו .תקרת קורות טרומיות וכיסוי,
קורות קמ.
תקרת קורות פלדה .תקרת קורות ע.

גגות

9

הגג כחלק מ המערכת הקונסטרוקטיבית וכחלק מ המעטפת.
בידוד תרמי ,שיפועי ואיטו .הצור בכרכוב .גגות בטו שטוחי .ניקוז.
גגות בטו מרחביי ,קמטי ,קמרונות ,כיפות ,קונואידי ,היפרי.
גגות פלדה מרחביי ,כיפות גאודטיות ,שריגי .גגות ומבני מתנפחי ומתוחי.
גגות משופעי מע ומפלדה .כיסוי רעפי ,כיסוי לוחות.

עמודי וקורות

3

תפקיד ארכיטקטוני בחזית ובחלל ,סמליות .הקשת ,תכנו וביצוע ,סמליות.
עמוד אב .בסיס ,גו ,כותרת .יציקת עמודי ,עמוד עגול ומלבני.

קירות

9

קיר נושא וקיר מילוי .חומרי שוני לקירות .בניית בלוקי ,חגורות ,חיבור לשלד.
בנייה חשופה .בניית לבני ,סידורי נדבכי.
בניית אב ,אב גב בטו ,סוגי אבני וסוגי עיבוד .קירות כפולי דופ .קירות תומכי.
בידוד תרמי ואיטו הקיר .גשרי קור.

מבחני
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תו זמ ב
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שעות

נושא
תנודות במבנה

6

הזדקנות החומר ,זחילה .תנודות תרמיות ,תנודות קונסטרוקטיביות.
תפרי .תפרי תרמיי ,תפרי קונסטרוקטיביי ,תפרי עבודה.
פרטי תפרי עקרוניי.

בניה טרומית ומתועשת

6

הגדרות ודוגמאות .שיקולי כלכליי וניהול הבנייה.
בעיות אופייניות .יציבות ,איטו ,בידוד ,גמישות תכנו.
דוגמאות של אלמנטי וחלקי מבנה טרומיי.

מעטפת הבניי

9

תפקידי המעטפת ,דרישות ותכונות.
אטימות למי ,סכנות ,סוגי טיפול ,חומרי לאיטו ,פרטי איטו.
בידוד תרמי ,סוגי טיפול ,אפקטי תרמיי ,גשרי קור ,פרטי בידוד .בידוד תרמי,
חומרי בידוד ,חישוב.
אקוסטיקה ,אפקטי אקוסטיי ,חומרי אקוסטיי.
חיפוי קירות ,חיפויי במריחה ,הדבקה והרכבה.

טיח

6

חומרי ,כלי ,פיגומי ,הכנות.
הרכב שכבות ,טיח חו ופני ,סוגי טיח.

צבע

3

סוגי צבעי .צביעת קירות חו ופני .צבעית ע ,צביעת מתכת ברזלית ואלברזלית.
צבעי ייעודיי.

חיפוי בהדבקה

3

חרסינה ,קרמיקה ,אב ושיש .שיטות הדבקה ומומרי .מישקי ותפרי.

מבחני

3

תו זמ ג
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שעות

נושא
חיפוי בהרכבה

8

סוגי לוחות .פח ,אב ,זכוכית ,קרמיקה ,פלסטיק ,מליטה וסיבי.
הרכבת לוחות אב/שיש ,השיטה הרטובה .הרכבת לוחות אב/שיש ,השיטה היבשה.
הרכבת לוחות פח ,שיטות ואביזרי ,אטימות ואוורור .הרכבת לוחות מליטה וסיבי.

קירות מס

4

קונסטרוקציה משנית ואביזרי הרכבה .סוגי קירות מס .איטו ואוורור ,שילוב
חלונות.
קירות זכוכית .סוגי זכוכית .חיזוק לעומס אופקי .תלייה .הגנה משמש.

מערכת פתחי

12

תפקידי הפתחי ודרישות .דלתות – מיו לפי חומר ,תפקוד ומבנה הכנ.
דלתות – סוגי פתיחה .דלתות – מבנה ופרטי משקופי וכנפיי.
חלונות – מיו לפי חומר ותפקוד .חלונות – סוגי פתיחה.
מבנה ופרטי של חלונות ע ,אלומיניו ,ברזל .פרזול וזיגוג .תריסי ורשתות.

מערכת חיו פנימי

8

תפקיד ודרישות .מחיצות בנויות בלוקי .בטו וגבס .מחיצות קלות .ע ,פלדה,
אלומיניו.
לוחות חיפוי .זיגוג .מחיצות ניידות .אקוסטיקה במחיצות .העברת מערכות.

תקרות תותבות

8

תפקידי ודרישות .מיו לפי סוג התקרה והחומר .תקרות אריחי ,מגשי ופסי.
תקרות פתוחות .עלי ,כוורת ,למלות .יריעות מתוחות ,תקרות גבס ,תקרת טיח רבי.
שיטות תלייה .פרטי אופייניי .שילוב מערכות .אקוסטיקה.

חיפויי פנימיי לקירות

4

תפקיד ודרישות .חזרה על טיח ,צבע ,אריחי .חיפוי בלוחות .סוגי לוחות .שיטות
הרכבה.
העברת מערכות .בידוד .ציפויי "רכי" .טפטי .שטיחי.

מבחני
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תו זמ ד

48
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נושא

שעות

ריצו

10

תפקיד ודרישות .ריצו חו ופני .גימורי בטו .החלקה ,מדה ,אגרגטי קשי,
אבקות הטבעה.
יציקות .פולימרי ,מסטרפלייט ,קורודור .ריצופי קשי – המילוי.
אריחי .טרצו ,קרמיקה ,אב/שיש ,אריחי בטו .יציקות .טרצו ,גרנוליט.
ריצופי ע – פרקט מוטבע ,לוחות ע ,פרקט בהדבקה .ריצופי רכי – הדבקה
ומתיחה.
שטיחי – סוגי לפי סיב ולפי שיטת יצור .גומי סינטתי ,לינולאו ,PVC ,שע.

מדרגות
תפקיד ודרישות .הוראות החוק .סוגי מדרגות לפי חומר ומבנה
מדרגות בטו .מדרגות בודדות ,על משטח ,בי קורות ,קורה מרכזית .מדרגות ע.
מדרגות פלדה.
מדרגה לוליינית .סוגי מדרגות נוספי.
מעקות .תפקיד ודרישות .הוראות התק .מבנה המעקה וחיבורו .דוגמאות מעקות
מחומרי שוני.

מיגו
מקלוט .תפקיד ודרישות .מקלטי – קדמיי ועורפיי .סוגי מקלטי ,תכנו .מערכות
ומתקני
מרחבי מוגני .דירתי ומוסדי .מתקני.

שינוע
מעליות מנוע ומשקולת .מעליות נוסעי ומשא .סידורי בבניי.
מעליות בוכנה ,מעליות בורג ,מעליות "מספריי" .מדרגות נעות.
שינוע משאות .סרט נע .מערכות פנומטיות .עגור.

בטיחות אש
שיקולי תכנו המערכת .מיו חומרי בניי וציפויי לפי תפקוד בשרפה.
דרכי מילוט וגישה להצלה .עמדות כיבוי.
הכנות במערכת מי ,תקשורת ,מיזוגאוויר.
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6
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שעות

נושא
פיתוח
המגרש .שטחי מרוצפי ומגונני .ניקוז וחלחול מי .גידור .סוגי גדרות.
ריצו גנני ומדרגות גנניות .שבילי ומשטחי .מתקני חצר ורחוב .תנועת רכב
וחנייה.

מבחני

6

4

תו זמ ה
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