
Revit Interior Design
קורס זה נועד להפגיש אתכם עם היכולות השונות שלרוויט יש להציע בהקשר של דיסציפלינת עיצוב הפנים. 

הוצאת סט שרטוטים מלא )תכניות, חתכים, פריסות וכו'(, עדכונים מידיים בכלל המבטים )דו ותלת יחדיו(, 
חישובי כמויות אוטומטיים, פרספקטיבות, סכמות, חומרים, תאורה, הדמיות ועוד רבות.

בעבר מעצבי פנים היו זקוקים למספר רב של תוכנות כדי לנהל את כל חלקי הפרויקט - לייצר שרטוטים, 
מודלי תלת ממד, הדמיות ועוד. הצורך בסנכרון בין מספר תוכנות בדרך כלל מלווה בקשיים, טעויות אנוש, 

ובזבוז זמן יקר.

REVIT מסנכרנת בין כל חלקי הפרויקט ובכך מספקת מענה שלם לצרכי מעצבי הפנים. לדוגמה, שרטוט תכנית 
רצפה מייצר אוטומטית גם חתך, פריסה, תלת ממד והדמיה תואמים ללא פעולה נוספת מצד המשתמש.

 
בקורס תלמדו כיצד להוציא סט שרטוטים מלא )תכניות, חתכים, פריסות וכו'(, תכנון שלבי בניה לאורך ציר זמן, 

הצגת חלופות תכנון, הפקת רשימות, גמרים וסכמות, יצירת הדמיות ופרזנטציות ללקוח ועוד.

פרזנטציה והמחשה - REVIT בעלת ממשק הדמיה מובנה ונוח לתפעול. בקורס נשים דגש נרחב על 
לוח חומרים,  המחשת החלל ובנוסף נציג ממשק ענן המאפשר ללקוח "לטייל" בתוך המבנה

סרגל כלים - בקורס נלמד מיומנויות לעבודה נכונה לאורך חיי הפרויקט
קונספט - נלמד כיצד להביא את הפרויקט מהרעיון לפרקטיקה

פרוגרמה - נלמד כיצד לחקור ולהציג את הפרויקט באמצעות פרוגרמות שונות
פרויקט שיפוצים - REVIT בעלת ממשק מובנה של שלבי עבודה לאורך ציר זמן

חלופות תכנון - תכנון חלופות במבנה, תוך בדיקת כדאיות של כל חלופה בכתבי כמויות
שינויי דיירים - הקורס מתמקד בפרויקטים מהמגזר הפרטי והעסקי, תוך התייחסות לפרויקט שינויי דיירים

ממשק BIM - הכרת ממשק ה BIM ומתודולוגיית העבודה הנדרשת

.Revit הקורס מיועד למעצבי פנים שמעוניינים ללמוד את תוכנת
.Revit LT או Revit בעלי תוכנת

44 שעות )22 שיעורים, שעתיים לשיעור(
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Revit Interior Design
שיעור 1 : סביבת העבודה / כללי

שיעור 2 : מפלסים / צירים / קירות
שיעור 3 : הכנסה וניהול קבצי DWG / מידול על בסיס DWG / דלתות וחלונות 

שיעור 4 : תצוגת המבט / עריכה ויצירת קירות / קומפוננטים / הורדות משפחות מהרשת
שיעור 5 : הסתרה ותצוגה / רצפה ורצפה משופעת / חומרים )מבט, חתך(

 Array שיעור 6 : פקודות עריכה / קבוצות / שכפולים
שיעור 7 : קומות נוספות / חיבור אלמנטים JOIN / עמודים / קורות  / חתכים / גבולות המבט

שיעור 8 : מדרגות / מעקות / חתכי תלת ממד
שיעור 9 : טווח הסתכלות / קירות מסך )ויטרינות( / חיבורי קירות

שיעור 10 : שלבי בניה Phases )תכנית מצב קיים, תכנית הריסה, תכנית בניה( / מבטים משוכפלים
Design Options שיעור 11 : חלופות תכנון

שיעור 12 : הנמכות תקרה / תכנית חשמל / תכנית תאורה / תכנית אינסטלציה
שיעור 13 : אנוטציות: מידות / מפלסים / טקסטים / סימבולים

שיעור 14 : תגים / חדרים / שטחים
Model In Place מידול בקובץ ,RFA שיעור 15 : בניית משפחה תלת ממדית

שיעור 16 : פרטים / תצוגת קווים / ייבוא וייצוא
שיעור 17 : פריסות / מתודולוגיות למידול קיר / גמרים / קרניז, קופינג, פאנל

שיעור 18 : מקראות / כתבי כמויות
Revit לינקים  / BIM  שיעור 19 : מהו

שיעור 20 : מבטי תבנית / הדפסה PDF / גיליונות / ניהול הפרויקט
Render In Cloud שיעור 21 : פרספקטיבה / חומרים / תאורה / הדמיה בתוכנה / הדמיה בענן

שיעור 22 : פרזנטציה: מבט מסוגנן / חתך פרספקטיבי / תנועה לפי מסלול / פירוק מודל / שיתוף מבט בענן

תכני הקורס


