
קורס BIM Management - למנהלי פרויקטים בענף הבנייה
על הקורס :

כפלטפורמה היחידה והמקיפה ביותר ללמוד BIM הקורס נבנה במטרה לאפשר למנהלי פרויקטים בענף הבנייה 
היכרות רחבה עם מגוון כלי הניהול העומדים לרשותם בסביבת ה REVIT. הקורס נועד ללמד טכניקות לניהול 

.REVIT באמצעות תוכנת BIM פרויקטים במתודולוגיית

המטרה:
• להטמיע בארגונכם את מתודולוגיית BIM באופן הנכון ביותר

• להפיק את המרב מאימוץ השיטה
BIM לנהל נכון פרויקט •

• להפוך תחרותיים יותר בשוק הבניה והתשתיות
הקורס בנוי מ 3  מודולים :

מודול -1 מתודולוגית עולם ה - BIM ) חלק תיאורטי(
מודול -2 קורס REVIT מותאם )משתמשים חדשים בתכנה(

מודול 3 – קורס Navisworks והכרת עולם DYNAMO )משתמשים חדשים בתכנה(
בנוסף הקורס יכלול תרגילי סימולציה מהעולם האמיתי והרצאת סיכום

היקף הקורס:
סה"כ היקף הקורס - 84  שעות מלאות, 21 מפגשים בני 4 שעות, לפי הפירוט הבא:

• מודול -1 –  32 שעות, 8 מפגשים בני 4 שעות ) כולל סימולציה והרצאת סיכום(
• מודול 236 שעות,9 מפגשים, בני 4 שעות

• מודול 3– 16 שעות, 4 מפגשים בני 4 שעות
** ניתן להירשם לכל מודול בנפרד בהתאם לרמת הידע של המשתתף בקורס

למי הקורס מיועד?
למנהלי פרויקטים ומהנדסי ביצוע  בענף הבנייה אשר מעוניינים:

להבין את מתודולוגית BIM ויסודות טכניקות השימוש
 •  היכרות מקיפה ופונקציונלית עם הכלים הרלוונטיים עבורך

)MEP ,אדריכלות, מבנה( Autodesk Revit ב     
•  ללמוד להשתמש בכלים מתאימים

•  לפתור בעיות ולהציג את הפרויקטים
•  לקבל כלים אפקטיביים לעבודה בסביבה שיתופית

מה נלמד?
REVIT וכיצד הוא מיושם בתוכנת )BIM( להבין את המטרה לניהול מידע הבניין  •

Autodesk Revit ניווט בסביבת העבודה ובממשק המשתמש של  •
•  עבודה עם כלי מידול ושינוי בסיסיים

•  פתרון בעיות בפרויקט
•  עבודה עם גיליונות

•  ייצוא קבצים לפורמט CAD ו DXF )תוכנת Autodesk לסקירת העיצוב(
•  מגוון כלי צפייה כולל יצירת מקטעים

•  עבודה עם לוחות זמנים
•  קישור וייבוא קבצי CAD ומודלי Revit Autodesk אל תוך הפרויקטים

•  שימוש במערכי עבודה בסביבה שיתופית 
•  יצירה ועריכת פרטים

•  מסמכי פרויקט
•  סטנדרטיים

•  מבנה פרויקט
 BIM Life Cycle  •

 Navisworks Basics  •
•  Dynamo Basics ועוד 


