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תאור הקורס
פיתוח גישה כוללנית להבנה ,ניתוח ואנליזה של המבנה כמכלול תלת ממדי המשתלב בתוכן
האדריכלי העיצובי והפונקציונלי ,טיפולוגיה של סוגי מבנים ,דרכי התנהגותם ודרכי ייצובם
במרחב תחת סוגי עומסים שונים ,פיתוח יכולות ליצירה וסינתזה של פתרונות הנדסיים ברמה
הקונספטואלית תוך התייחסות לדרישות והצרכים האדריכלים.
Development of comprehensive approach to analysis and understanding of the
structures as a three dimensional complex, which is integrated in the functional and
aesthetical architectural planning progress, typology of structures, structure’s behavior
and ways to create stability under different kinds of loads, development of abilities to
create and synthesize conceptual solutions that relate to the architectural needs and
requirements.

דרישות הקורס
דרישות הקורס כוללות נוכחות בהרצאות ,הגשת תרגילים חישוביים ,הגשת תרגיל/תרגילי מודל
תלת מימדי ובחינה סופית.
ההשתתפות בקורס ,על כל פעילויותיו היא חובה .הנוכחות בקורס היא חובה.
דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור
מבנים 2א' ,מבנים 2ב'.
מרכיבי הציון הסופי
תרגילים
בחינה סופית
השתתפות פעילה ונוכחות

( 35 %מודל/מודלים  ,30 %תרגילי חישוב )5%
65 %
חובה

התלמיד חייב לקבל ציון "עובר" בבחינה הסופית .אם ייכשל ,עליו לגשת שוב למועד ב'.

בחינה
הבחינה המסכמת הינה בחינת רב ברירה המשולבת בתרגילים חישוביים והיא מחייבת שליטה
. מושגים וסוגיות שנלמדו בקורס,במגוון נושאים
)נושאי הקורס (נתון לשינויים
כל מערך הנושאים של הקורס מלווה בדוגמאות ותקדימים של פרויקטים אדריכליים ושל
.אדריכלים תוך התייחסות להיבטים הסטרוקטורליים
, תכנון ועיצוב מערכות סטרוקטורליות,• מבוא – מערכות סטרוקטורליות
. משתני תכנון ועיצוב סטרוקטורלי, דרישות סטרוקטורליות, הטרחות, עומסים• זרימת עומסים במבנה וקבלתם בקרקע
:• אסטרטגיות וטיפולוגיות של מבנים על פי העיקרון הסטרוקטורלי
. ועוד, ממברנות, מבני מתיחה – כבלים,קווי תמיכה
.ניתוח הקשר בין אסטרטגיות סטרוקטורליות ובין עיצוב ושפה אדריכלית
.• מבנים גבוהים
.• סיכום
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