
 Revit 2021-2022:קורס חידושים 
היקף הסדנה: 

שעתיים

קהל יעד: 
הסדנה מיועדת עבור כל מי שעובד ביומיום בתוכנת ה- Revit ומעוניין להפיק ממנה את המרב, תוך התייחסות

.Revit 2021, Revit 2022 לכלל החידושים והעדכונים שנוספו לה באופן כללי ובפרט בדיסציפלינת האדריכלות בגרסת

מטרת הסדנה:
Revit היינה תוכנה משוכללת המתקדמת בקצב מהיר עם כל גרסה ועדכון שיוצאים. סדנה זו נועדה להפגיש אתכם

עם אותם החידושים ולראות כיצד ניתן להפיק מהם את המיטב.

תועלות הסדנה: 
החידושים בתוכנה פעמים רבות באים לספק מענה לקושי שהיה בגרסה קודמת. בקורס זה ניתן דגש הן על העדכון 

באופן אינפורמטיבי והן על הפקת המרב ממנו בסביבת עבודה יומיומית דיסציפלינרית.

Revit 2021
Design Productivity כלים חדשים לייעול התכנון

)Cross section( קירות נטויים  •
)Analyze( חקירת נתיב תנועה במבנה  •

)Reset Shared Coordinates( איפוס קואורדינטות  •
)Generative Design( אלטרנטיבות בנייה  •

Void (Void, Family( – פרמטר נסתר ל  •

Interoperability התממשקות
PDF )Link PDF( לינק  •

Manage Links שליטה דרך חלון  •
Sketchup ייבוא קבצי  •

)Shared View( ממשק שיתוף מבט תלת ממדי  •

חידושים כלליים
BIM360 חלון פתיחה כללי וגישה ל  •

)Real time realistic views( סגנון מבט ריאליסטי משודרג  •
)Multi-Category OR rules( מולטי קטגורי בפילטר  •

 •  סיבוב משודרג לאלמנט דו ממדי
2D )Tag, Rotate with Component(     

)View switching by history order( מעבר נוח בין מבטים  •
)Units( תוספת יחידות חדשות  •

Revit 2022
Design Productivity כלים חדשים לייעול התכנון

)Edit Profile( עריכת גבול קיר משופע  •
)Tapered Wall( קיר טרפזי  •

)Generative Design( חקירת אלטרנטיבות בניה  •
RPC שיפורי תצוגה ריאליסטית  •

)Route Analysis Tools( הרחבת חקירת אנליזת תנועה  •

Interoperability התממשקות
IFC4 ייצוא  •

)Shared View( ממשק שיתוף מבט דו ממדי  •
Rhinoceros לינק  •

FormIT לינק  •
PDF ייצוא  •

Efficient Documentation תיעוד יעיל
Excel ייצוא כתבי כמויות ל  •
•  שדרוג ביצירת כתבי כמויות

•  פיצול כתבי כמויות בגיליון
•  שדרוג תגים )סיבוב תג, תגים ללינק, קטגוריות חדשות(

)Phase גרפיקה )ליבת קיר, פילטר לפי  •


