
Revit Landscape 2020
על הקורס:

בקורס זה נלמד כיצד להשתמש בתוכנת Revit, תוך התמקדות ביצירת ותיעוד מודלים מלאים תלת-ממדיים עבור 
סביבה עירונית, וכן כיצד להשתמש בכלים הטופוגרפיים הפנימיים. נתחיל את הלמידה על ידי למידה על ממשק 

המשתמש ,תכנון, עריכה, וכלי צפייה. כמו כן נלמד כיצד ליצור ולשנות משטחים טופוגרפיים. משם, נעבור למידול  
באמצעות קירות, רצפות, מדרגות, והוספת מרכיבים כגון עצים, ריהוט האתר והשטחים. בנוסף ללמידת התהליכים 

למעבר המודל נשלב את תהליכי הבנייה במודל.
 

מטרת הקורס:
 .BIM -מטרתו של הקורס הינה להכיר לבאי הקורס את עולם המושגים של עולם ה

Revit הינה תוכנה פרמטרית תלת ממדית אשר תומכת במתודולוגיית BIM ומקצרת את משך התכנון והשרטוט
תבעשרו אחוזים. בקורס זה נלמד את היסודות של בניית מודל מבוסס מידע בעזרת תכנון ומידול מדויק אודות תהליי

כי עבודה בתחום אדריכלות הנוף.

תועלות הקורס:
בסיום הקורס יוכלו בוגרי הקורס לבנות מודל תלת ממדי משולב אינפורמציה פר אלמנט ולהפיק כתבי כמויות בעזרת 

טבלאות חכמות ומתקדמות וקבלת השינויים בטבלאות החישוב כאשר המודל משתנה.

תוצרי הקורס:
יצירת מודל מהתחלה ועד לשלב העבודה לפי שלבי עבודה המותאמים לתחום אדריכלות הנוף.

נלמד ליצור גיליונות להגשה, פרספקטיבות ורינדורים איכותיים בעזרת כלים מתקדמים של התוכנה.         

דרישות קדם: 
ידע בתכנון אדריכלות נוף

קהל יעד: 
הקורס מיועד עבור הנדסאי אדריכלות נוף ואדריכלי נוף.

היקף הקורס: 
56 שעות, 14 מפגשים בני 4 שעות

מיקום:
חברת מלם תים, קריית אריה פתח תקוה



Revit Landscape 2020
נושאי הקורס לפי שיעור:

שיעור 1
הכרת הממשק / תחילת עבודה / עבודה עם קבצי DWG וטופוגרפיה.

שיעור 2                                                                                       
.RVT – עבודה עם קובץ האדריכל / CSV – המשך טופוגרפיה / קובץ נקודות

שיעור 3                                                                                       
שלבי בנייה / לינקים ומפלסים / אפשרויות תצוגה / קירות ומצלמות. 

שיעור 4                                                                                        
המשך קירות / פקודות עריכה והגדרת חומרים / קופינג ובניית פרופיל.

שיעור 5                                                                                        
חתכים וקירות מדורגים / רצפות / מעקות וקופינג מובנה.

שיעור 6                                                                                        
רמפות ורצפות משופעות / מדרגות / המשך מעקות וטופוגרפיה. 

שיעור 7                                                                                        
רצפת דק ופרגולות / פתחים / שכפול חזרתי / עבודה עם קומפוננטים.

שיעור 8                                                                                       
גשר וקירות תמך / רצפה על סמך טופוגרפיה / צורות חופשיות / חלופות תכנון. 

שיעור 9                                                                                     
הכנת חתכים להדפסה / אינפורמציה דו-ממדית / תבניות מבטים.

שיעור 10
המשך פירוט דו-ממדי / פרטים ומידות / פרט מאוטוקאד ורשימות. 

שיעור 11     
עבודה עם תגים / טבלאות וכתבי כמויות / תיוג בתלת ממד.

שיעור 12                                                                                      
תכנית שטחים / מבטי פרזנטציה / טקסטורות ותאורה / הדמיות. 

שיעור 13                                                                                      
ניהול הפרויקט / עריכת גיליונות / הדפסה וייצוא.

שיעור 14                                                                                      
הדרכה על אפליקציית Environment – תוסף על גבי ה- REVIT / שאלות ותשובות/ סיכום ומסקנות.


