
על הקורס:
 BIM - Building Information Modeling :מטרתו של קורס הינה הכרת עולם המושגים של מתודולוגית ה

לבאי הקורס וללמוד לעבוד עם תוכנת Revit MEP, התוכנה המתקדמת לתכנון, שרטוט ותיעוד מערכות מיזוג אויר 
. Revit הינה תוכנה פרמטרית תלת ממדית אשר תומכת במתודולוגיית BIM והמקצרת את משך התכנון והשש תמבניו
רטוט בעשרות אחוזים. בקורס זה נלמד את היסודות של בניית מודל מבוסס ידע )BIM(, תכנון ושרטוט מערכות מיזוג 

אויר, תיעוד לביצוע, כתבי כמויות  ועוד.

תועלות הקורס:
בסיום הקורס יוכלו הבוגרים לתכנן את המערכת הנחוצה להם בתוכנת Revit ולנהל תוצרים המתקבלים כתוצאה 

מתהליך התכנון )תכניות, חתכים, פריסות, כתבי כמויות, סכמות וכד'(.

קהל יעד:
Revit הקורס מיועד למתכננים העוסקים בתכנון מיזוג אויר ואשר רוצים לתכנן בתכנת

דרישות בסיס:
• ידע בתחומי התכנון הרלבנטיים

• ידע בסיסי ביישומי מחשב
AutoCAD ידע בסיסי ב •

היקף:
32 שעות, 8 מפגשים בני 4 שעות
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שיעור 1
• הסבר כללי על ה-BIM ועל התפקיד החשוב של ה-REVIT במתודולוגיה.

 Properties, Project Browser, File Tab - Open, Save , Export …etc( היכרות ממשק התוכנה •
• הכנסת קובץ DWG של אדריכלות )Import Cad( - אפשרויות שונות למיקום ויחידות   

  Visibility Graphics בקובץ Project Units הסבר על •

שיעור 2 
• הסבר על ההיררכיה ב Revit – ) קטגוריות/משפחות/טיפוסים (

• לשונית ה-Architecture ) בניית אלמנטים אדריכליים כגון קירות , רצפות , תקרות , חלונות ודלתות (
• הכרת פקודות ה--Modify הזזה/העתקה/סיבוב/Trim/Extend/Array ועוד.

 Grids & Levels / Reference Planes & Work Planes יצירת •
) Revit הכנסת קומפוננטים ) טעינת משפחות ב •

שיעור 3  
 System-הכרת לשונית ה •

• יצירת תעלות ומחברים, תעלות גמישות והכנסת ציוד טכני - מפזרים, גרילים, 
Mechanical Properties/Routing Preferences - מאפיינים והגדרות של התעלות והציוד הטכני •

)Revit-הכנסת קומפוננטים )טעינת משפחות ב •

שיעור 4  
Insert/Manage Revit Links) Visibility Graphics Overrides( עבודה עם לינקים •

, Copy/Monitor - Coordinate Tab Coordination Review&Settings •
)Levels , Grids , Walls , Floors( העתקת אלמנטים מקובץ אדריכלי •

שיעור 5 
• לשונית ה- Annotate  ) מידות , הפניות טקסט , סימבולים, תגים (

• בנית תגים ומקראות
• עבודה בדו - מימד

שיעור 6  
)New Family / Edit Family( הכרת סביבת המשפחה  •

)Extrusion, Revolve, Sweep, Blend, Sweep Blend( בניית גופים תלת ממדיים •
)Connectors( בניית משפחה פרמטרית והוספת חיבורי תעלות וצנרת •

שיעור 7  
)Spaces & Zones( יצירת חללים ואזורים •

• חישובי עומס חום/קור 
• בדיקת ופיקוח מערכות

• טבלאות מסכמות של החללים וחישובי העומסים

שיעור 8  
DWG - Export Settings הכנת גיליון להדפסה / ייצוא לקבציי •

)Schedule Quantities/Material Takeoff( הכנת טבלאות ומקראות •


