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קורס



המילה האחרונה 
בתחום האדריכלות

העולם מתקדם.

אם עד לפני מספר שנים, שרטוטים ממוחשבים 
באוטוקאד היוו את פסגת הטכנולוגיה בתחום 

האדריכלות המקצועית, כיום אין ספק 
שהשחקנית הראשית בתחום הינה תוכנת 

REVIT שכבשה את העולם בסערה.

REVIT הביאה לתחום האדריכלות את 
האופציה לעבוד בדו ותלת ממד כבר משרטוט 

הקיר הראשון, למדל אותו בצורה מקצועית 
ולרכז בתוך קובץ התוכנה את כל המידע 

וחלוקת העבודה בצורה מפורטת להפליא, החל 
מגודל החדרים ועד לסוג הברגים.

התוכנה עושה 'חיים קלים' למשתמשיה, בכך 
היא מציעה מגוון תבניות מוכנות של תוצרים, 

בהם ניתן לשנות את הפרמטרים הרצויים 
ולהתאים אותם לפרויקט המבוקש בקלות 

ובמהירות.



בקורס נגלה כיצד אדריכלים, שרטטים 
ומעצבי פנים, יכולים לנצל את REVIT וליצור 

פרויקטים מדהימים ברמת פירוט גבוהה, 
למנוע טעויות בשטח בעזרת מידול נכון ויעיל, 
לחלק ולעבוד במקביל יחד עם אנשי המקצוע 

הנוספים בפרויקט מבלי להפריע זה לזה, 
לקצר משמעותית את התהליך וליצור תכנון 

מקדים של כל שלבי הפרויקט, מעיצוב רעיוני 
ועד לחישוב כמויות ורשימת פריטים.

במהלך קורס REVIT נתנסה בפועל בעבודה 
עם התוכנה, נלמד לנצל את היכולות שלה 

לטובת הפרויקטים שלנו, נקפיץ בכמה רמות 
את רמת הדיוק שלנו ונסיים עם תעודה 

יוקרתית ושליטה מקסימלית בעבודה עם 
הכלי המוביל בעולם בתחום האדריכלות.



מבוא

היכרות עם התוכנה  •

הבנת הממשק  •

יכולות  •

סרגלי כלים  •

יצירת פרויקט  •

ניגשים לעבודה

בנית מודל  •

CAD קישור לקבצי  •

הגדרת קירות  •

קומות  •

חומרים  •

דלתות וחלונות  •

א'
יחידה 

יחידה ב'

 ZOOM 16 מפגשי
עם המעצב חיזקי בן יהודה



מיומנויות וכלים מתקדמים

קירות מיוחדים  •

קרניז  •

מדרגות  •

משפחות  •

הפקה ויזואלית

הכנה להדפסה  •

מידות  •

הגדרת חללים  •

כתב כמויות  •

PLOT  •

יחידה ג'
יחידה ד'
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פרנסה טובה מהבית
מתחילה בלמידה 

מהבית! 
כיום כולנו מבינים את החשיבות והנוחות של 
אפשרות לעבודה עצמאית מהבית. לכן, בכדי 

שתוכלו להתקדם למקצוע עצמאי ומניב, יצרנו 
עבורכם מערכת ללימודים מרחוק, הכוללת קורסים 

 ZOOM שלמים המועברים בלייב בתוכנת
ומאפשרים שיח עם המרצים והתלמידים,  סדנאות 

מצולמות באיכות גבוהה לצפייה בזמן הנוח 
עבורכם, שאלונים ומבחנים לחידוד, מערכת למעקב 

הלמידה והכל במחירים מוזלים במיוחד!

השיטה <
שומרת על רמת מצוינות גבוהה של התלמידים בעזרת 

שילוב לימודים מרחוק עם עבודות ותרגולים מהבית לכל 
אורך הקורס, הגשת חומרים מעשיים ופרויקט גמר מושקע, 

אשר יחד יוציאו אתכם עם תיק עבודות מרשים וניסיון 
מעשי ואפקטיבי!

הממשק <
משלב חוויית למידה אותנטית של כיתה, שיח בין חברי 

השיעור, הגשת פרויקטים וקבלת משוב ומענה מידי 
לשאלות מאת המרצים, יחד עם הנוחות של למידה מהבית 

או מכל מקום אחר, ללא תלות בנסיעות והגעה פיזית!

המחיר <
בשל הפחתת העלויות, אתם נהנים מקורסים מקצועיים 

במיוחד, עם אותם התכנים המתקדמים, המרצים 
המנוסים ותעודת גמר היוקרתית שפותחת דלתות אצל 
מעסיקים רבים, במחיר נמוך בעשרות אחוזים מהעלות 

המקורית!

התכנים <
הם ממש אותם התכנים אשר נלמדים בכיתות מכללת 

פרוג. כולם נכתבים על ידי אנשי המקצוע הטובים בארץ 
ומתעדכנים מדי רבעון )!(, על מנת להעניק לכם רמת 

חדשנות גבוהה והתאמה מלאה לשוק תעסוקה המקצועי.

המרצים <
אנשי מקצוע מובילים וזוכי פרסים בארץ ובעולם, העוסקים 

ביצירה בפועל באופן שוטף ומעודכנים בכל הגורמים 
המשתנים בשוק המקצועי והתעסוקתי. המרצים שלנו 

זמינים עבורכם לשאלות וסיוע גם מחוץ לזמני השיעורים!

ההשמה <
מחלקת ההשמה שלנו מקושרת ופעילה במיוחד, ומעבירה 

לתלמידים ולבוגרים עשרות הצעות עבודה חדשות מידי 
חודש )!( מאת מעסיקים ולקוחות פרטיים. מאות בוגרינו 

פותחים עסקים מצליחים, מבוקשים במקומות עבודה 
הנחשבים ביותר ומאיישים את המשרות הנחשקות ביותר 

בתחום!

כל הסיבות ללמוד

בפרוג אונליין


