
 
 , אוניברסיטת בן גוריון בנגביןקה להנדסת בנילאודות המח

אותנו היא  הנדסת בניין הוא תחום ההנדסה הוותיק ביותר. גם כיום הסביבה הפיזית המקיפה

מפעלי התעשייה  בעיקרה מעשה ידי מהנדס המבנים. הבתים שאנו מתגוררים בהם, המשרדים או

תעופה, נמלים וכו'. גם  שאנו עובדים בהם, מרכזי הקניות, הבילוי, תחנות אוטובוסים, רכבות, שדות

פלאי העולם העתיק הם מעשה  המבנים של מכוניות, אוניות ומטוסים הם מעשי ידי מהנדס המבנים,

באלכסנדריה וכו'. גם בזמנים מודרניים מעשי ידי  ידי מהנדס המבנים, הגנים התלויים בבבל, המגדלור

יו יורק, האופרה בסידני וכו'. בפריז, מגדל קרייזלר בנ מהנדס המבנים ידועים לכל: מגדל אייפל

לאומי. פגיעת הטרור והרס מגדלי התאומים בניו יורק הוא דוגמא  התמוטטות של מבנה כזה הוא אסון

חלק נכבד מסיורו הוא מקדיש לביקור במבנים שונים הפירמידות במצרים,  לכך. לתייר המטייל בעולם

הם גם מקור גאווה לאומית כמו המגדל גשר שער הזהב בארה"ב וכו'. מבנים  -הטאג' מהל בהודו, 

הפטרונס בקוואלה לומפור במלזיה. הרבה פעמים הם גם סמל לאומי הפרלמנט והביג  -בדובאי, מגדלי 

 בלונדון, הקפיטול בוושינגטון, מקדש אנקור ואט בקמבודיה וכו'. -בן 

הראשונה  בהתחום הנדסת המבנים עובר לאחרונה שינוי יסודי בגלל שתי סיבות עיקריות. הסי

לעומסים סטטיים,  הינה הפיתוח המואץ של יכולת המחשוב. השיטות המסורתיות של חישוב מבנים

אקוויוולנטיים, מפנות את  שבהן עומסים דינמיים כעומסי רוח ורעידות אדמה תורגמו לעומסים סטטיים

נה כדי לקבל ושל תגובת המב מקומן לחישוב דינמי מדויק יותר המתחשב באופי הדינמי של העומס

נובעת יותר מהמודעות הגדלה לאסונות  הערכות מדויקות יותר של התנהגות המבנה. הסיבה השנייה

אדם (חבלה ומלחמה) המובילה לגישת תכנון  טבע (רעידות אדמה, צונמי, וכו'), ואסונות מעשי יד

נעשה כדי  ). לפי גישה זו התכנון extreme events)  חדשה, המתחשבת באירועים חריגים האלה

הנגרמים באירועים חריגים, וכדי להחזיר במהירות את תפעול  לצמצם את האבדות בנפש ואת הנזקים

 נורמלי ולצמצם ככל האפשר את הנזק והפגיעה בשגרת החיים. המבנים והתשתית לתפקוד

העיר  הצורך בגישת תכנון זו בא לידי ביטוי באסונות של הוריקן קתרינה בארה"ב בה נפגעה

וההשתלטות עליהם  אורלינס ואסון הכורים הגרעינים בפוקושימה יפן, אשר גרמו לאסון רב ממדיםניו 

מהיר והנזק שלהם היה  דרשה מאמצים וזמן רב. אם הייתה מוכנות לאסונות אלה הטיפול בהם היה

 מצומצם בהרבה.

 המחלקה מציעה שתי מגמות לימוד:

בתכנון  עלי כושר תכנון ואנליזה, אשר להם עניין. הנדסת מבנים: מגמה זו מתאימה לסטודנטים ב 1

מבנים קיימת  מבנים והרוצים לעסוק בחישוב המבנה וקביעת מידותיו השונות. במסגרת מגמת הנדסת

 לימודים. אפשרות ללמוד אשכול מקצועות במיגון מבנים, המזכה באישור על לימוד אשכול

 כושר מנהיגות ויכולת עבודה עם בני אדם,. ניהול הבניה: מגמה זו מתאימה לסטודנטים בעלי  2

 המעוניינים להשתלב בענף הבנייה בתפקידי ניהול הכוללים: פיקוח, הנדסה ושיטות ביצוע, ניהול

  הפרויקט, וניהול ההקמה.

 תכנית הלימודים הוכנה במטרה להכשיר מהנדסים ברמה הגבוהה ביותר בשני תחומי

 ההתמחות האלה.

בינלאומית  על ידי ועדה 2012--2010ניין עברה הערכה בשנים תכנית הלימודים בהנדסת ב

הלימודים בכל המוסדות  שהוקמה על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל. הוועדה בחנה את תוכניות

הלימודים  הוועדה ציינה שתכנית בארץ המציעות תוכניות לימודים בתחום הנדסת מבנים/אזרחית.

ומשתווה לתוכניות הלימודים במוסדות  במחלקה להנדסת בניין באוניברסיטת בן גוריון היא חדשנית

  הטובים ביותר הניתנים בעולם המערבי.

ומדעי  (מיקוד מבנים)כמו כן, המחלקה מציעה מסלול מצטיינים לתואר כפול בהנדסת בניין 

 הגיאולוגיה והסביבה.


