
קורס BIM Managers למשרדי תכנון – סילבוס

טומנת בחובה יתרונות רבים מבחינת מהירות העבודה, דיוק ושיתוף   BIM העבודה במתודולוגיית 
המידע. עם זאת, השיטה דורשת התארגנות מעט שונה ביחס לנהלי העבודה הנהוגים היום במסגרת 

 .CAD העבודה עם תוכנות

קורס "BIM Managers למשרדי תכנון" נועד עבור מתכננים מכל הדיסציפלינות, העובדים בטכנולוגיית 
BIM ומעוניינים להכשיר את אחד העובדים לתפקיד BIM Manager משרדי, אשר ירכז ויוביל את 

 .BIM העבודה במשרד מבחינת

הקורס יתמקד בהכנת נהלי עבודה נכונים ובניית מסגרת מקצועית שתאפשר עבודה נכונה וזרימת 
מידע מול גופי תכנון וניהול העובדים יחד בפרויקט משותף ויתמקד בניהול נכון של המידע.

הנושאים הנלמדים

מבנה הקורס

BIM סקירה היסטורית על הרקע להתפתחות מתודולוגיית
ביאור מונחי יסוד בתחום

הגדרת תפקיד BIM Manager במשרד תכנון
הכרת "מעגל החיים במודל" וצרכי המשתמשים השונים

BIM Level 2  - ובפרט "BIM הכרת "רמות בשלות
BIM  הכרת עיקרון זרימת המידע בפרויקט

פירוט עקרונות הבסיס להטמעת BIM אפקטיבית במשרד תכנון
(Work Sharing – Central/Local) מעשי – תרגול אופן העבודה במודל מרובה משתתפים במשרד

שיעור ראשון



 BIM ומדוע היא מרכיב בסיסי והכרחי בעבודת (Template) "רקע לנושא "תבנית עבודה משרדית
אפקטיבית ומפיקת ערך

הכרת המרכיבים של Template משרדי :

הכנסת מודל מקובץ
עבודה עם קובץ URS (קובץ מקור משותף לנתוני דאטום – קואורדינטות, מפלסים, גריד)

Copy/Monitor ביצוע
הבנת הקשר וההשפעה בין פעולות ושינויים המתבצעים ע"י כל מתכנן לגבי מתכננים אחרים 

בצוות – תרגול קריאה וייצוא של דו"ח תאימות גרסת מודל)

שיעור שני

שיעור שלישי

שיעור רביעי

הגדרות כלליות
הגדרות תצוגה וגרפיקה

(Project Browser) ארגון דפדפן הפרויקט
מבנה תיקיות

שיטת מתן שמות לקבצים / מבטים / גיליונות
כלי ניהול מידע (בסיס לרשימות)

(View Templates) תבניות עבודה למבטים
(Family Data Base) מאגר מידע משרדי

(Shared Parameters) פרמטרים משותפים
הגדרות המרה – ייבוא/ייצוא

קיצורי מקלדת

מעשי – תרגול הגדרות בסיס ב- Template משרדי

Family Parameters
Project Parameters
Global Parameters

Shared Parameters

מעשי – תרגול שימוש בפרמטרים משותפים (Shared Parameters) על מנת לנהל מידע בפרויקט
ודוגמה ליצירת דף רשימות בעזרתם



תהליכי יצירה, אישור, שיתוף שוטף, והגשה פורמאלית של מידע
הכרת עקרונות העבודה בסביבת נתונים משותפת  – 

(CDE – Common Data Environment) ושיטות שיתוף נתונים שונות

שיעור חמישי : 

*** תוכן השיעורים וסדר הנושאים עשוי להשתנות בהתאם להספק
בכל שיעור ולשיקול דעת המרצה.

Revit -ומ Navisworks -משיכת מבטי תיאום מ
C4R הדגמה של

היקף הקורס: 20 שעות
מבנה הקורס: 5 מפגשים

המפגשים: נערכים בקבוצות קטנות, יחס אישי וליווי פרטני למשתתף, הכוללים תרגול מעשי
היכן: מרכז ההדרכה הארצי aCADemia של חברת Team, רח‘ מרטין גהל 7, קריית אריה, פ“ת

Navisworks בדגש על עבודה מול ,BIM הכרת הבסיס לתהליך תיאום התכנון בפרויקט
IFC / COBie -  הכרת פורמטים גנריים להחלפת מידע

הכרת מקורות מרכזיים למידע בנושא נהלים ותקינה בעולם
תרגול :

 : BIM Workflow -הכרת ה

מתכונת


