
 קורס BIM Manager למשרדי תכנון 
העבודה במתודולוגיית BIM טומנת בחובה יתרונות רבים לרבות יעילותה המוכחת של שיטה זו ודיוק בשיתוף 

המידע . עם זאת,  BIMדורשת התנהלות אחרת לחלוטין ביחס לארגון המידע הנהוג היום במסגרת העבודה 
וסביבות עבודה שאינן מקוונות.  AutoCAD  עם תוכנות כמו

הקורס יקנה למשתתפיו כלים מעשיים ויעילים בניהול של תשתיות BIM ברמות מורכבות שונות בתוך משרדי 
התכנון ובכך יאפשרו : 

BIM -השתלבות מיטבית בפרויקטים מגוונים הנדרשים לתכנון ב •
יסודיים למתכננים BIM  ניהול נכון של משאבי •

.   BIM-מיצוי יכולות ותהליכים בכדי למקסם את הצלחת המשרד בפרויקטים בשיטת ה •

 BIM למשרדי תכנון" נועד עבור מתכננים מכל הדיסציפלינות, העובדים בטכנולוגיית  BIM Manager קורס
 BIM-משרדי, אשר ירכזו ויובילו את תהליכי ה  BIM Manager ומעוניינים להכשיר את עובדיהם לתפקיד

במשרדם.

 21 שעות, במשך 7 מפגשים מקוונים.

BEP  LOD URS : הקדמה: מטרות הקורס, מבנה שיעורים, מושגי יסוד והרחבות ריכוז מושגים מיקוד •
 BIM מנהל, BIM  משרדי, מתאם BIM במשרד תכנון - בעלי התפקידים והגדרות כגון: מנהל BIM-מנהל ה •

    של חברת ניהול  BIM )כחלק מהיועצים בפרויקט(
• סטנדרטים ותוכן משרדיים:  סדר וארגון, ארגון תיקיית ה-  Revit ועוד

• מהות ושימושים  
• Template משרדי 

.Shared Parameters •
•  Families ארגון המשפחות, שמות  

 Keynotes •
• הנחיות עבודה משרדיות  - נהלי העבודה 

• בקרת איכות מודלים  
• למידה הדדית  

 .Work-sharing & Construction Cloud (BIM360( •
• תוספים ל- Revit, מקורות מידע, תקנים, כלי ניהול תוכן

• צעדים ראשונים  בתפקיד - עבודה מול מנהל המשרד, עבודה מול הצוות, שיגרה ולמידה

על הקורס

מטרת הקורס

היקף שעות

נושאי הקורס



BIM -מושגי יסוד ב • 
 BEP, LOD -התמקדות ב • 

 BIM -הכרה עם תקני ה • 

BIM בעלי תפקידים בפרויקט • 
 • מנהל ה-BIM המשרדי – הגדרת התפקיד ודגשי ביצוע מעשיים

 • ביצוע בקרת מודל

 • ריכוז וניהול משאבי Revit משרדיים
 • ארגון תיקיות חיוניות במשרד ובפרויקטים בענן

 • ניהול נכון של Template משרדי
Template עדכון ותחזוקה של • 

Template -שיטות לייעול העבודה בקרב הצוות עם ה • 

 • סוגי פרמטרים בפרויקט 
Shared Parameters ניהול • 

 • ניהול Families ושיטות אפקטיביות בהנגשת המשאבים למשתמשים במשרד

 • לימוד הדדי בתוך המשרד 
 • השרשת נוהלי עבודה סדורים בתוך המשרד 

 • יצירת סביבה חיונית לתוצרי BIM אחידים

 • עבודה בשיתוף על מודל 
 • התמקדות בסביבות עבודה בענן

 • צעדים ראשונים בתפקיד
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