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 הכללי ואוריותגדרת המקצוע ה

( כתחום העשייה ההנדסית והמחקר מורכבת משלושה Hydrotechnical Engineeringהנדסה הידראולית )

 ;( תכנון והקמה של מבנים הידרוטכניים יבשתיים, כגון סוללות עפר וסכרים )עפר, בטון(אמרכיבים עיקריים: )

תחנות כוח  ;צנרת; שערים ומגופים, מים תריסי ;מגלשים, מעבירי מים, תעלות עם מתקני כניסה, בורות שיכוך

תכנון רגיש למים  ;מאגרים ופתרונות לאיסוף מי גשם וניקוז ;הידראוליות, קידוחים ותחנות שאיבה, מגדלי מים

( תכנון והקמת מבני ב) ;להסדרת אפיקי נחלים ושימורםוכן נגר עירוני, קיימא עבור -בר מתקנים לניהול)תר"מ( ו

 ;' ומתקנים לייצור חשמל מגלי יםשפל-גאות'ברי גלים, איים מלאכותיים, תחנות כוח ים, כגון נמלים, מזחים, שו

 מידה של שכונה ושל בניין,-, כולל בקנהספקת מים עירוניתשאיבה, איסוף וניצול מים ממקורות שונים, א( ג)

 הקמת מתקני טיפול בשפכים. ;היוהתעשי מאזור המגוריםהולכת ביוב 

( במסגרת 1.14) 'הידרוטכניקה'מסלול ההכשרה המוצע משויך למדור , המהנדסיםלשכת רשם הגדרת עפ"י     

  .הענף של "הנדסה אזרחית"

     

אולי כוללת: הקניית ידע בהנדסה אזרחית כללית )המשותף גם להנדסת בנין וניהול רההכשרה של מהנדס היד

גליות, זרימת נגר עילי וזרימת מי תהום( ות צנרת, תעלות, זרימות ימיות ותופעזרימה )הלימודים בתחומי  ;בניה(

מידול מבנים מחשב לת נוהתמצאות בתוכ ;תכן מבנים הידרוטכניים ;ובאינטראקציה דינמית בין מים למבנים

הכרת עקרונות הפעולה של מכונות  ;(SAP 2000 ,SOFiSTiK ,STRAP ,STAAD)דוגמת  ותהליכים

תשתיות תכנון והקמת לימודים בתחום של  ;(ועוד הידראוליות )משאבות, טורבינות, מכונות הידראוליות הפיכות

לימודי הנדסת קרקע והכרת שיטות ניהול  ;בסביבה עירונית לאספקת מים, סילוק שפכים ואיסוף מי גשמים

תכנית הלימודים הינה  .הקמת מערכות ניקוז ומאגרי איסוף מי גשמיםהסדרת נחלים,  ;וביצוע של עבודות עפר

שנתית והיא תעניק לבוגרים ארגז כלים משוכלל להשתלבותם בהנדסה הידראולית ובתחומי הנדסה -תכנית ארבע

 אזרחית סמוכים )כגון הנדסת בנין, הנדסת קרקע, ניהול בניה(. 



 

 
 
 
 

תפעול מערכות ו ייעוץ, תכנוןניהול, ביצוע, חברות להשתלב בבוגרי המסלול עם רכישת הכלים הנ"ל יוכלו     

מחקרית  ריירהפתוחה האפשרות לקכמו כן, תהיה  אזוריות ולאומיות. ,הידרוטכניות, כולל מערכות מים עירוניות

  דרך המשך הלימודים לתואר שני והשלישי.

     

הנושאים  .הנדסה הידראוליתמכסה את החלקים החשובים והמרכזיים ב של המסלולהלימודים תכנית 

יתכנות שבוגרי ההבנה שיש  גם משקפתהתכנית משקל יחסי גדול יותר. עם זאם,  מקבליםהאקטואליים בארץ 

  במדינות אחרות.המבוצעים המסלול יעבדו גם בפרוייקטים 

 

 
 
 

 פרוייקטים משמעותיים בתחום, בעבר בהווה ובעתיד

תחנת  של המבנים ההידרוטכניים מאז התקופה הרומית היה הפרויקט המשמעותי הראשון בארץ ישראל בתחום

הושלמה בניית מוביל  1964בשנת . 1932ונחנכה בשנת הכוח ההידראולית בנהריים שהוקמה באפיק הירמוך, 

המים הארצי המורכב ממערכת צינורות, מנהרות, תעלות פתוחות, מאגרים ותחנות שאיבה )תכנון וביצוע ע"י 

עבודות להקמת ה"מוביל המלוח" לצורך הטיית מי מעיינות מלוחים  1963קביל הושלמו עד תה"ל ו"מקורות"(. במ

מערכת כ המוביל הארצי החדשעבודות בפרויקט  ""מקורותלירדן הדרומי. במהלך העשור האחרון התבצעו ע"י 

שורק וכן מהמתקן החדש באשדוד אל מערכת המים  ממתקני התפלה בחדרה, פלמחים, אשקלון, מים הובלת

 הארצית. 

שאובה נמצאים כיום בשלבים האנרגיה הבתחום האנרגיה ההידראולית, שלושה פרויקטים של מפעלי     

סולל בונה", א.צ.  - בניה", ביצוע: "שיכון ובינוי-מתקדמים של תכנון וביצוע: מעלה גלבוע )ניהול: "אלקטרה

במהלך  אלקטרה"(. –צוק מנרה )תכנון: תה"ל, ביצוע: "אגירה שאובה  ;כוכב הירדן )תכנון וניהול: תה"ל( ;אבידן(

חברת  ;אנרגיה בע"מ .S.D.Eהעשור האחרון החלו לתכנן ולייצר בארץ מתקנים לניצול אינרגיית גלי ים )חברת 

( ובהמשך מתוכנן להגדיל את ייצור .S.D.Eוקם מתקן ראשון )ע"י חברת חברת וורפו(. בנמל יפו ה ;אקו וייב פאוור

 מ'(.  1000-החשמל בנמל ע"י הקמת תחנת כוח לאורך שובר גלים )כ

בתחום הנדסה ימית מתבצעת תכנית "נמלי העתיד" )מנוהלת ע"י חברת "נמלי ישראל"( במסגרתה נבנים נמל     

פרויקט "נמל איתן"( ונמל המפרץ בחיפה )חברת מעגן, ואשטרום בשיתוף השלמת הביצוע של עם הדרום באשדוד )

בשלב סיומי נמצאת בניית רציף הכימיכלים בנמל חיפה )ביצוע: מעגן(. בעתיד הקרוב יחל ביצוע  ;עם שפיר הנדסה(

-כ יבשתי בקצה תעלה, אשר אורכה-של פרויקט ייחודי גדול "השער הדרומי" באילת, שבמסגרתו יוקם נמל פנים

כמו כן, עיריות של מספר ערי  ;רציפים בחיפה ובאשדוד מתבצעות באופן שוטףשל ק"מ. כמו כן, עבודות שיקום  5

חוף בוחנות הקמת מרינות חדשות. במחצית הראשונה של העשור הנוכחי בוצעו עבודות הנדסיות בנמל יפו לשיקום 

קיימת פעילות הנדסית גם בים תיות בע"מ(. וחידוש, כולל העמקת קרקעית ובניית רציפי עגינה )אוליצקי תש

מ' )ביצוע: מעגן(. כמו כן, נבחנות כיום חלופות  28מ' וגובה שיגום  170המלח, שם נבנה קיר שיגומים אטום שאורכו 

 להקמת איים מלאכותיים מול חופי ישראל.

חמישית" לירושלים מידה אזורי וארצי: מוקמת בימים אלה "מערכת המים ה-בתחום של אספקת מים בקנה    

במסגרת הפרויקט נחפרת מנהרת מים )יעל(  מקורות(.-מבשילוב עם פרוייקט "מאגר חפץ חיים" )ביצוע: שח"

ק"ם בעזרתה תחובר ירושלים למערכת המוביל הארצי. פרויקט "המוביל הארצי החדש" )ביצוע:  13.5שאורכה 



 

 
 
 
 

שנה של המוביל הארצי )ומשנה את כיוון מקורות( מחבר חמש מתקני התפלה חופיים עם המערכת הי-שח"מ

. בתחום סילוק מים משומשים אל 'מ 2.4ק"מ והקוטר  100 –הזרימה מזרחה וצפונה(, אורכם הכולל של הקווים 

כגיבוי ) ןנתיבי איילומתחת להולכת הביוב ב מתקני הטיפול בשפכים: כיום מתבצע פרויקט "קו איילון" חדשני

 דחיקת הצינורות –שיטת הביצוע , ק"מ 8-' ואורך כמ 30בעומק של שמנהרה ב (50-לתשתית הקיימת משנות ה

, ביצוע: נתיבי איילון, שטאנג, אלקטרא תשתיות )ביצוע וניהול פרויקטים בארץ ובחו"ל, כולל ילון-בלשה)תכנון: 

עיל במשק ניהול ופיקוח: אלדד ספיבק(. תכנון והקמת תחנות שאיבה ומגדלי מים מהווה ענף פ ;אנרגיה שאובה(

המים, כולל החדרת מים מותפלים לאקוויפר החוף, הזרמת ביוב למכוני טיפול בשפחים והזרמת מי קולחין 

 למשקי חקלאות שלחין.

שיקום הידרולוגי של הסדרת נחלים ומניעת סחף אדמה )שמאיים על משאבי ל םבאופן שוטף מתבצעים פרויקטי    

)באחראיות מינהלת הנחלים  –הקרקע ומאיץ תהליכי המדבור(, הקמת מערכות ניקוז ומאגרי איסוף מי גשמים 

 ורשויות ניקוז ונחלים(. בשנים האחרונות וועדות התכנון המחוזיות דורשות שהתכניות המוגשות אלהין תתיחסנה

לשימור נגר הן משטחים פרטיים והן משטחים ציבוריים. דרישה זאת הינה ביטוי להבנת הצורך לנצל את מי הנגר 

משטחים בנויים ע"מ להחדירו לקרקע וכן ליצירת בריכות קיט )ואף שיט במקרים מסוימים( עיליות לטובת 

 הקהילה.

 באחת מהצורות המוצעות. ,יםמיזם תעלת הימיש סבירות שבעתיד הנראה לעין יקום  כמו כן,   

 
 אופק תעסוקתי

בוגרי המסלול להנדסה הידראולית יוכלו להשתלב בתכנון, ביצוע וניהול פרויקטים הקשורים לתחום וכן במחקר. 

קיימת מערכת ענפה של במשרדי תכנון, חברות ביצוע וניהול, תאגידי מים, רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים, 

י מחקר, וכן חברות הזנק. השלטון המקומי מעסיק מאות מהנדסי מים במפעלים עירוניים מוסדות אקדמיים ומכונ

ואזוריים. בארץ פועלות עשרות חברות לייעוץ ותכנון בתחומי תשתיות מים. הולך וגדל מספרן של חברות 

 המתמחות בביצוע פרויקטים המשלבים ייזום, תכנון, בנייה והפעלה של מתקני הנדסה הידראולית. 

הרשויות והחברות המרכזיות שמייצגות את ההנדסה ההידראולית במישורים של ייזום, תכנון וביצוע הן:     

 ;יותר מעשרה מנהדסים הידראוליים(לם )כיום יש ביקוש רשות המי ;מקורות ביצוע-חברת המים, שח"מ - מקורות

פרויקטים הידראוליים )שיכון ובינוי  ;(, פרויקטים בחו"להנדסה ימית ואזרחית )נמלים, חפירה ימית -מעגן 

ן, קולומביה, רומניה, צפון 'בגואטמלה, פרויקטים באזרבידז Palo Viejoתחנת כוח הידרואלקטרית  בחו"ל:

תה"ל )תכנון, ניהול  ;בנייה )תשתיות, ביצוע וניהול(-אלקטרה ;סולל בונה )תשתיות( -שיכון ובינוי ; אמריקה(

הנדסה הידראולית: בין  -ילון מערכות תשתית בע"מ )תכנון ופיקוח -בלשה ;(וביצוע מתקני מים בארץ ובחו"ל

חברת נמלי ישראל בע"מ ; בגואטמלה( El-Canadaתחנת כוח הידראולית , תחנת אנרגיה שאובה בגלבוע -היתר 

ע"מ טר חברה קבלנית לעבודות ימיות ופיתוח ב-מר; בע"מ, שפיר הנדסה ייזום תעשיות )נמלים( וחברת נמל אילת

בנייה )תכנון והקמת תחנות -אלקטרה ;אשטרום )נמלים, עבודות תשתית( ;)תשתיות, תחנת שאיבה בים המלח(

ברסלר עבודות ימיות בע"מ )התקנת קונסטרוקציות, צנרת וביטון, עבודות  ;אנרגיה שאובה, כולל בצוק מנרה(

)חפירה  אדמיר טכנולוגיות ;ושוברי גליםרם הנדסה בניין  ;, ביצוע עבודות על מימיות(ותימי-מתכת וריתוך תת

ימיות בנמל יפו וים המלח, -אוליצקי תשתיות בע"מ )ביצוע וניהול עבודות ימיות ותת ;ימית, איטום מאגרי מים(

אנרגיה  .S.D.E. חברת י.ג.ל. שירותי מים בע"מ )בריכות( ;הטיית שפך של נחל ערבה, גשר בלגונה באילת ועוד(



 

 
 
 
 

עוסקות בתכנון בתחום של ייצור חשמל מאנרגיית גלי ים )כולל הקמת הפאוור וחברת וורפו בע"מ, חברת אקו וייב 

 פרוייקטים במדינות רבות בעולם(.  

 ;הנדסת חופים ונמלים בע"מ )פרויקט שיקום תחנת שאיבה רידינג מי שפכים( -שטדלר לאונרדו  משרדי תכנון:    

הנדסת נמלים  -מהנדסים יועצים בע"מ )תכנון, ייעוץ  "משח-שמעוני-ירוןרביב רמי מהנדסים יועצים בע"מ, 

, נמלים, מעגנות, מזחים ורציפים, סרג'יו דב רוזן מהנדסים יועצים )הנדסה חופית, ימית וסביבתית; וחופים(

קה, דורון שלו הנדסה בע"מ )תכנון תחנות סני ;תכנון, ייעוץ ופיקוח( – תחנות שאיבת מים ים למתקני התפלה

עבודות עפר, תשתיות מים  ,גילי ויואל עזריה בע"מ )תכנון וביצוע של תחנות שאיבה; אסדות גז ימיות קבועות(

 –הנדסה ימית -גלים ; שורה בע"מ )תכנון וביצוע עבודות הנדסיות ובפרט ימיות, כולל בחו"ל( ;קרקעיות(-תת

 תכנון ויעוץ בע"מ.

-בוכנר-סירקין ;וביוב תאגידי מים 56: במערכות להולכת שפכים משומשיםאספקת מים עירונית וסילוק מים     

שטאנג בנייה ; קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ )תכנון מערכות אספקת מים, קידוחי מי שתייה, מגדלי איגום(

 לבל מהנדסים.י ;מתקני טיפול בשפכים, תחנות שאיבה, מנהור ודחיקה( -והנדסה בע"מ )תכנון, ביצוע וניהול 

תגל מערכות  ;עפר, בריכות מים, עבודות תשתית וצנרת( -יועצים בע"מ )משרד תכנון: תחנות שאיבה, מאגרי מים 

א. טייב הנדסה בע"מ )הסדרת נחלים, צנרת, מתקני  (.תחנות שאיבה, מאגרי מים, קוי צנרתומתקני מים בע"מ )

תשתיות בע"מ )מכוני טיהור, תחנות שאיבת  ילון מערכות תשתית בע"מ, תה"ל, חג"מ תכנון-טיהור שפכים(, בלשה

ביוב, מערכות הולכת מים ושפכים, הידרולוגיה עילית ומערכות ניקוז כולל פרויקטים חו"ל, מערכות אספקת 

מים, ביוב, תיעול, אספקת מים, מאגרים -ת.ל.מ. מהנדסים )ג.ש.( בע"מ )תכנון ויעוץ בהנדסה אזרחית ;מים(

 ל( ועוד.וניקוז, כולל פרויקטים בחו"

)תכנון וביצוע עבודות בתחומי בע"מ מהנדסי הידרולוגיה וניקוז  -הסדרת נחלים: הידרומודול פולק שמואל     

 ;רשויות הניקוז והנחלים ;הידרולוגיה, תכנון ושימור נגר עילי, ניהול הנגר, ניקוז, מעברי מים, פיקוח על הביצוע(

 . תקנים הידרולוגיים()תכנון ניקוז ומ בע"מ הרא ופשטיה" מהנדסיםנ"

 ;)בין תחומי העיסוק תכנון ובניית מעבירי מים ותעלות(בע"מ ניקוז ומאגרים, איסוף מי גשם: פ.ק.צ. הנדסה     

שמשון עבודות צנרת בע"מ )תחנות שאיבה, פירים באפיקי נחלים, הקמת מאגרי מים, צנרת ביוב כולל שיטת 

פלגי , בע"מ )ביצוע, כולל מעבירי מים( אבישי בנייה ושיקום. התפלה(הדחיקה, שרוולי מים, מערכות ניקוז, מתקני 

 מים )ייזום, תכנון, ביצוע פרויקטי פיתוח "תשתיות זורמות", כולל בחו"ל: מאגרים, ניקוז, מכוני טיפול בשפכים(.

א.צ. אבידן בע"מ קבלן עבודות עפר ; תשתיות ועבודות עפר: סלמאן והבה ובניו )עבודות תשתית ועבודות ימיות(    

ובנית מאגרים )עבודות תשתית באנרגיה שאובה גלבוע(, קומשוב מישורים )איטום ועבודות עפר, כולל בחו"ל(, 

CPM .)ניהול פרויקטים )כולל מערכת המים החמישית לירושלים 

  

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 ביקוש למהנדסים הידראולייםה

יהיה בארץ צורך  חדשהעשור ה תחילת)ד"ר גיורא אלון(  בעפ"י סקר שנעשה על ידי האיגוד הישראלי למים 

עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא השכלה התמחויות שונות. -תתמהנדסי מים ב 1,200 -יותר מב

מהנדסים בהתמחות "הנדסה  9טכניקה )טכניון( ועוד מהנדסי הידרו 37סיימו את לימודיהם  2009גבוהה, בשנת 

 וניהול משאבי מים". מאז לא התקיימה בארץ הכשרת מהנדסים בתחום הנדסה הידראולית. 

מהנדסי מים  30 - 20 -ה אזרחית וסביבתית בטכניון מכשירה כעשור האחרון המחלקה להנדסמהלך הב    

במסלול "הנדסת מים" כל שנה, ובפועל זאת המחלקה היחידה בארץ שמכשירה למקצוע זה )הוקם מסלול זהה 

"הנדסת מים" של במכללת עזריאלי שתלמידיו משלימים את הלימודים בטכניון(. במסגרת תכנית הלימודים 

מכשירים לתכנון מערכות אספקת מים עירונית וסילוק מים משומשים, אולם מלבד זאת ניתנים קורסי חובה ש

תכנית הלימודים של המסלול מכוונת ללימודי טכנולוגיות מים, כולל טיפול בשפכים, אך לא ללימודי מבנים 

סביבה" מטעם לשכת רשם  –הידרוטכניים. הבוגרים של "הנדסת מים" מקבלים רישום "הנדסה אזרחית 

מהנדסים. )נציין שבטכניון קיים מסלול "הנדסת סביבה", שכולל בתוכו לימודי טכנולוגיות מים בעומק ה

 ובהיקף משמעותיים, אולם בוגריו לא לומדים את מקצעות הליבה של הנדסה אזרחית( 

מחסור במהנדסים הידראוליים, ניכר  ,בארץ על רקע של פעילות אינטנסיבית בתחום ההנדסה ההידראולית    

 מה שמהווה הצדקה להצטרפות ללימודים במסלול של הנדסה הידראולית.

 

 
  התואר שיוענק לבוגרי התכנית

ין כי הסטודנט למד הנדסה אזרחית". בתעודת נפרדת יצו"בוגר למדעים ב - B.Scהתואר שיוענק לבוגר: 

 (.1.14הידרוטכניקה" )מדור  –הרישום בלשכת רשם המהנדסים: "הנדסה אזרחית  במסלול הנדסה הידראולית.

 

 המסגרת לשיבוץ התכנית

 .במלואה במסגרת של המחלקה להנדסה אזרחית, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת אריאל משובצתהתכנית 

 

 היקף נקודות זיכוי
נ"ז  53.5נקודות זכות )נ"ז(. מתוכן   169.5היקף הלימודים במסלול להנדסה הידראולית לבוגרי כיתות י"ב הינו 

ם ייבמבנים הידרוטכננ"ז הינן סמינר  10 ,נ"ז הינן קורסי חובה בהנדסה אזרחית 68.5הינן קורסי חובה כללים, 

  םייעודיקורסי חובה . נ"ז הינן קורסי בחירה 5הנדסה הידראולית, ועוד אלי בתחום יסימסטר -ופרויקט גמר דו

 . בס"ה נ"ז 32.5מהווים  הנדסה הידראוליתלמסלול השל 

 

 

 


