
על הקורס:
בקורס Autodesk Revit Architecture נלמד ליצור מודל תלת ממדי אדריכלי מלא הכולל קירות, דלתות, 

חלונות, רכיבים, רצפות, תקרות, גגות, מדרגות, הכלים הבסיסיים שרוב המשתמשים האדריכליים זקוקים להם. כמו 
כן קורס זה כולל נושא ניווט ממשק המשתמש ושימוש בכלי שרטוט, עריכה, וכלים התצוגה. 

מטרת הקורס:
לימוד תוכנת ה- Revit תוך הבנת עקרון ה- BIM . במסגרת הקורס נלמד כיצד לבנות מודל תלת ממדי עם כלי

ה- Revit עם דגש על טכניקות עבודה חשובות על מנת לייעל תהליכי עבודה, ומשם נמשיך להפקת תכניות
וגיליונות + כתבי כמויות.

תוצרי הקורס:
מודל תלת ממדי, פרספקטיבות והדמיות, כתבי כמויות, גיליונות, גרמושקה, תכניות מכר, סקיצה ושטחים.

תועלות הקורס:
לאחר סיום הקורס, ובאמצעות הכלים הנלמדים בקורס,יוכלו המשתמשים לייצר מודלים בתוכנה, להפיק הדמיות 

וכתבי כמויות ולערוך גרמושקה ותכניות בסביבת הגיליונות.

דרישות קדם:
• לא נדרש ידע קודם, )בעלי רקע באוטוקאד- יתרון(

• נדרש ידע בהפעלת מחשב.

קהל יעד:
הקורס מיועד למתכננים בתחום האדריכלות

היקף הקורס:
 52 שעות, 13 מפגשים בני 4 שעות

)המפגש כולל לימוד + תרגול(

מיקום הקורס:
חברת מלם תים, קריית אריה פתח תקוה

נושאי הלימוד:
• שיעור 1: סביבת העבודה / הכנסת קובץ מדידה / קואורדינטות והעמדה

• שיעור 2: מפלסים וצירים / קירות / דלתות וחלונות
• שיעור 3: עריכת שכבות הקיר / ריהוט וסנטריה / רצפה

• שיעור 4: עריכת שכבות הרצפה / פקודות עריכה / קבוצות ושכפול חזרתי
• שיעור 5: עמודים / בניית קומות נוספות / גגות

• שיעור 6: מדרגות ורמפות / מעקות / חתכים
• שיעור 7: קירות מסך / רצפות משופעות / הנמכות

• שיעור 8: פרגולות ודקים / חיפויים ופתחים / הכנת תכניות ומבטי תבנית
• שיעור 9: מידות ומפלסים / טקסטים / סימבולים

• שיעור 10 : תגים / שטחי חדרים וחישוב שטחים / פרטים
• שיעור 11 : עבודה עם לינקים / פיתוח הסביבה / טבלאות וכתבי כמויות

• שיעור 12 : תכניות מסוגננות / פרספקטיבות והדמיות
• שיעור 13 : גיליונות / הדפסה / ייצוא ושיתוף
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