
  

 

 , קיימות ובנייה ירוקהBIMתכנית יום עיון 

 

 רקע:

המעבר מתכנון דו  –בשנים האחרונות תחום הבניה בעולם ובארץ עובר מהפכה בתחום התכנון 

ודומיו( לכלים תלת מימדיים הנסמכים על  Autocadמימדי בעזרת כלי תיב״מ בסיסיים )דוגמת 

 ומקבילותיה(. Revitבסיס נתונים )דוגמת 

, לשמוע BIMאנו מזמינים אתכם להכיר את עקרונות הטכנולוגיה ואת מתודולוגיית העבודה עם 

ועל ההזדמנויות שהוא מאפשר ליצירת פרויקטים  BIMממומחים בתחום על תהליך תכנון מבוסס 

דו טוב יותר ויהיו ירוקים יותר, וכל זאת, תוך שיפור וייעול תהליך העבודה טובים יותר, שיתפק

, יוכלו ליצור לעצמם יתרון BIM-הקיים היום. יועצי ומתכנני בנייה ירוקה שייכנסו לרצף העבודה ב

 תחרותי ולדחוף קדימה את שיטות עבודתם ואת ענף הבנייה הירוקה.

 

 23.5.18יום ד'  מועד ההכשרה:

 

 אדריכלים, מלווי בנייה ירוקה, יזמים, קבלנים, מנהלי פרויקטים קהל יעד:

  

  מושב ראשון:

 השפעתה על תכנון בר קיימאו Building Information Modelingתפיסת העולם 

 

 מרצים פירוט כותרת ההרצאה שעה

 התכנסות 10:00-10:15

 ודברי פתיחה  

 ירוקה, המועצה הישראלית לבנייה מנהל מקצועי, רוני דניאל

 מנהלי התוכן של האירוע -אדר' יעל נצר ואדר' איתי כהן 

10:15-10:45 Bimolution 

מהפכת המידע 

 בענף המידע:

BIM 

workflows,  

BIM state of 

mind 

 Building Informationהכרת הטכנולוגיה: 

Modelling = BIM השפעתה על תהליך ,

התכנון והביצוע של פרויקטי בנייה, 

והאתגרים בהטמעת ההזדמנויות 

 הטכנולוגיה בענף הבנייה.

מקומו של התכנון האקלימי בתוך תהליך 

 .BIMתכנון וביצוע בסביבת 

 אדר' יעל נצר

השימוש במודל  11:00-11:30

BIM  ככלי לתכנון

 בר קיימא

 מקרה מבחן: 

 מתחם הכניסה החדש להר הרצל

 אדר' אהוד רטנר

סקירת כלים  11:30-12:00

לניתוחי קיימות, 

תאורה ותפקוד 

אנרגטי, על 

 BIMבסיס מודל 

היכרות בסיסית עם מגוון מוצרים העומדים 

לרשות האדריכלים ויועצי הבנייה הירוקה, 

לביצוע ניתוחים אקלימיים בשלבי התכנון 

השונים, וברמות פירוט המתאימות 

משלבי תכנון  -להתפתחות הפרויקט 

 ון מפורט. ראשוניים ועד לתכנ

 אדר' יעל נצר



  

חשיבות  12:00-12:45

ההתערבות 

בתכנון הראשוני 

והשפעתו על 

צריכת האנרגיה 

תוך יישום כלים 

-גאומטריים ב

BIM 

חשיבות שילוב יועצי בנייה ירוקה כבר בשלבי 

התכנון הראשוניים, תוך ניצול כלי התכנון 

המתקדמים על מנת להאיר את עיני 

העשויות להשפיע  האדריכל לנקודות חשובות

על צריכת האנרגיה העתידית של המבנה ועל 

רווחת המשתמשים. נתמקד בפרמטרים 

גיאומטריים והשפעתן על החלטות התכנון 

הראשוניות ונראה דוגמאות מעולם התכנון 

לקשר שבין מעטפת הבניין לתכנית 

הטיפוסית והשפעתן על צריכת האנרגיה 

 לחימום, קירור ותאורה.

 ד"ר גל רינגל

  

  

 צהריים ארוחת 12:45-13:15

 

  מושב שני:

 תכנון בר קיימא מונחה פרמטרים

 

 מרצים פירוט כותרת ההרצאה שעה

13:15-

13:45 

האפשרויות הטמונות 

ותכנון  BIMבשילוב 

 פרמטרי

שימוש בכלים פרמטריים לבניה ירוקה 

בשלבי התכנון השונים, אופטימיזציה ובחינת 

 חלופות לשיפור התכנון.

אדר' איתי כהן 

-מור-)יסקי

 סיון(

13:45-

14:15 

אופטימיזציה מבוססת 

בינה מלאכותית זה הכי 

 ירוק שיש!

תחום הבינה המלאכותית: אופטימיזציה 

העושה שימוש בחשיבה פרמטרית ותפישה 

אלגוריתמית, באמצעותה ניתן יהיה להוריד 

שימוש בחומרים, למנוע בזבוז, לייעל תהליכי 

 בניה ולהאיצם.

מעצב יונתן 

 לזובסקי

14:30-

15:00 

LightBIM  -  מודל לניתוח

והערכת תאורת חללי 

גישה  –פנים בבניינים 

 .איכותנית וכמותנית

הסיפור על איך הפסקתי לעבוד בשביל 

המחשב שלי וגרמתי לו להתחיל לעבוד 

בשבילי ובשביל הבניינים שאני מתכנן. על 

להערכת תפקוד  BIMשימוש בטכנולוגיית 

בניינים בשלבים שונים של תהליך התכנון, 

 תאורה טבעית. -מקרה בוחן אקדמי 

אדר' בשארה 

 ריזק

15:00-

15:30 

 סיכום, דיון והמלצות 
 

 אדר' יעל נצר, 

 אדר' איתי כהן 

  



  

 על המרצים:

 

 יעל נצר

בארכיטקטורה ובינוי ערים  B.Arch. בעלת תואר ראשון REVIT  &BIMאדריכלית רשויה, יועצת 

 התמחות בניהול וייזום הבנייה מהטכניון. –בהנדסה אזרחית  M.Eמהטכניון, ותואר שני 

: ייעוץ והדרכה למשרדי אדריכלים ומהנדסים מובילים בארץ בנושא Revitalizeמקימת שירות 

ריכלים במשרדי אד BIM. בעלת ניסיון בעבודה אדריכלית בטכנולוגיית REVIT  &BIMהטמעת 

בפרויקטים בעלי קנה מידה מגוון, מעיצוב פנים דרך בנייה למגורים: רווייה ופרטית, מבני ציבור 

 המחלקה לעיצוב פנים, מבנה וסביבה. -ובינוי ערים. מרצה במכללת שנקר 

  

 איתי כהן

 M.Scבארכיטקטורה מויצ"ו חיפה ו B.Arch.Edאדריכל ומהנדס טכנולוגיית בניה, בעל תואר ראשון 

מאוניברסיטה הטכנית של דלפט, הולנד. בתואר השני התמחה בתכנון פרמטרי ובניה ירוקה, 

סיוון ואחראי המחשוב -מור-בדגש על אופטימיזציה וסימולציה. כיום אדריכל פרויקט ביסקי

וסטנדרטיזציה במשרד. עוסק בתכנון מגדלי מגורים, מבני משרדים ובתי דיור מוגן. מנחה סטודיו 

 ולוגי בויצ״ו חיפה.ליישום טכנ

  

 גל רינגל

אדריכלית, ראש צוות במשרד אדריכלים מוביל. בעלת דוקטורט מהטכניון, בתחום חיסכון 

באנרגיה במבני משרדים ומסחר, ותואר שני בהתמחות בנושא מודלים לתאורה טבעית ומלאכותית 

בתכנון ובביצוע פרויקטים מורכבים.  BIM-בבנייני ציבור. בעלת נסיון עבודה נרחב בתחום ה

 .5281מוסמכת מלווה בניה ירוקה לפי ת"י 

 

 יונתן לזובסקי

 –, מרצה בטכניון ParaGroupיזם וחוקר בתחום הטכנולוגיה והבניה. בעלים שותף בחברת 

הפקולטה לארכיטקטורה וחוקר בתחום הבינה המלאכותית בשדה הבניה והנדל"ן. יונתן בעל 

נקר ותואר שני מהמכון הטכנולוגי חולון, כיום בדרכו לתואר שלישי בטכניון. תואר ראשון מש

בכל הקשור  Bottom-upתפישת עולמו המקצועית והמחקרית של יונתן מבוססת על הסתכלות 

 לתהליכיות בתחום הבניה, דרך תכנון פרמטרי ועד בינה מלאכותית ואלגוריתמיקה.

  

 אהוד רטנר

 Universita degli studiים. תואר ראשון ושני בפירנצה, איטליה אדריכל באילן פיבקו אדריכל

Firenze -M.arc במסגרתם עסק באפשרויות לשימוש אינטגרטיבי במודל ,BIM  לניהול בפרוייקט בר

 .5281קיימא. מוסמך מלווה בנייה ירוקה לפי ת''י 

  

 בשארה ריזק

לאדריכלות מהפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים  M.Scותואר שני  B.Archאדריכל בעל תואר ראשון 

. הרצה ותרגל BIMבטכניון עם דגש במחקר על תהליכי תכנון מונחי ביצועים בשימוש בטכנולוגיית 

ובניה ירוקה, וכיום אדריכל ראשי ומנהל מחלקת התכנון בחברת נורה יזמות  BIMבטכניון בנושאי 

וגלת בתכנון מתקדם וסטנדרטיזציה בתכנון הכרמל בע"מ, חברת יזמות להתחדשות עירונית הד

 .BIMובבניה בשימוש בטכנולוגיית 

 


