
מדוע כדאי לכם ללמוד אצלנו?
הקורס נבנה ומועבר על ידי אדריכל עמרי רון,  בעל ניסיון של יותר מ-10 שנים בעבודה עם אוטוקאד ותכנון מגוון רחב של פרויקטים - החל מעיצוב פנים 
ועד פרויקטים בקנה מידה עירוני. זהו הקורס היחידי בישראל בו לומדים מאנשי מקצועי אמיתיים שעובדים עם אוטוקאד ככלי תכנוני מדי יום.  זהו הקורס 

הארוך והמפורט ביותר - השיעורים כוללים הסברים מקיפים ומלווים בשרטוטים מעולים להדגמה ולתרגול של החומר הנלמד.

איך עובד קורס אוטוקאד אונליין?
הקורס בהדרכה, ליווי ותמיכה של אדריכל עמרי רון – מתאים גם למתחילים שמעולם לא עבדו באוטוקאד וגם לבעלי ניסיון. הקורס בנוי מ-12 פרקים וכולל 

מעל 120 שיעורי וידאו מוקלטים המלווים במאות שרטוטים וקבצים לתרגול והדגמה. בקורס תעבדו על גבי שרטוטים של פרויקטים אמיתיים, תלמדו לשרטט 
בצורה מקצועית ויעילה ותקבלו טיפים אמיתיים לתכנון והצלחה אמיתית במקצוע. תלמיד שישלים את כל דרישות הקורס ופרויקט הגמר - יקבל תעודת 

הסמכה רשמית מטעם חברת אוטודסק העולמית. 

קורס אוטוקאד אונליין
מרכז ההדרכה הרשמי

למי מיועד קורס אוטוקאד אונליין של סטודיו עמרי רון?
הקורס מתאים גם למי שאינו מתחום העיצוב וחסר ניסיון לחלוטין  וגם לבעלי ניסיון כגון: מעצבי פנים, אדריכלים, הנדסאים,  סטודנטים למקצועות העיצוב,   

בעלי מקצוע מתחום העיצוב - נגרים, מעצבי תאורה, מתכנני מטבחים, אירועים ועוד.

כמה זמן אורך הקורס?
כל השיעורים מוקלטים מראש באיכות צפייה 
ושמע HD  ומוכנים לצפייה )לא זום( - לכן כל 

אחד יכול ללמוד בקצב ובשעות הנוחות לו. 
הקורס נחלק ל-12 פרקים וכולל 120 שיעורים. 
לנוחיותכם, כל שיעור שתשלימו יסומן במערכת 
ב-V, אך אתם מוזמנים לחזור עליו ככל הנדרש 

במסגרת תקופת הקורס.

כולל ליווי ותמיכה מקצועית
תלמידי הקורס מקבלים תמיכה מקצועית 

ואישית דרך פורום התמיכה באתר או 
באמצעות קבוצת הפייסבוק הסגורה. תוכלו 

לפנות אלינו בכל שאלה ולקבל תשובה 
מהירה ומקיפה מלווה בצילומי מסך ברור 

ומקצועי.

צפו בסילבוס המלא 
של הקורס בעמודים 

הבאים:



פרק מבוא והכרות
מורידים  נרשמים,  כיצד  נלמד  בו  מבוא  פרק 
ומתקינים את אוטוקאד. נכיר את ממשק התוכנה 

ונכין את סביבת העבודה להמשך הקורס.

פרק כלי העריכה
בפרק זה נלמד את פקודות העריכה הרבות 
שרטוטים  ע"ג  ונתרגל  התוכנה  שמציעה 

3ואלמנטים מעולם העיצוב והאדריכלות.

1

פרק כלי השרטוט
בפרק זה נכיר את פקודות וכלי השרטוט של 
אוטוקאד. נשרטט ונתכנן אלמנטים מעולם 

2העיצוב: שידות, פינות אוכל, חלונות ועוד...

מבוא לקורס והורדת חומרי התרגול  )7:44 דקות(

הרשמה לאתר אוטודסק והורדת התוכנה \ גרסת ניסיון )13:20 דקות(

התקנת התוכנה ע"ג המחשב )4:51 דקות(

הפעלה ראשונה - הכרות עם חלון "Start" ועוד...  )12:25 דקות(

התקנת פונטים מומלצים לעבודה בעברית )04:41 דקות(

ממשק התוכנה 1 - ארגון סביבת העבודה עבור הקורס )12:25 דקות(

ממשק התוכנה 2 - שמירת סביבת העבודה ותכונות נוספות )9:02 דקות(

Line )שרטוט קווים( - שיעור מקיף בו נשרטט שולחן כתיבה, שידת 

טלויזיה, ספה ואפילו מיטה זוגית עם צמד שידות, נכיר את המידות 

והגדלים הסטנדרטים ונוודא שאנו שולטים בפקודה היטב )18:13 דקות(

נלמד מתי מומלץ לעבוד עם  זה  - בשיעור  )קו משוכלל(   Polyline

קו רציף, נשרטט עמדת עבודה, חלונות, דלתות ועוד...  )19:02 דקות(

Rectangle )מלבן( - נשרטט שידה, פ. אוכל, מלבנים ועוד )17:26 דקות(

 Boundary-ו Regen קו מתאר( - נלמד את פקודות( Boundary

עבור חישובי שטחים, האצ'ים, דיאגרמות ועוד )9:47 דקות(

בגדד לריצופים  דוגמאות  ליצור  נלמד   - טקסטורה(  )מילוי   Hatch

לים שונים, דוגמאות עץ שונות, תריסים, חלוקי נחל ודוגמאות אבן, 

האצ'ים מלאים )סוליד( עבור רישוי ועוד )22:58 דקות(

Gradient )מילוי מדורג( -  באמצעות מילוי זה ניתן להציג מראות, 

גוונים של מים, דיאגרמות ועוד )8:41 דקות(

Wipeout )מילוי מסתיר( - כלי מצויין ליצירת "מסכות" ע"ג קירות או 

ריצופים לעבודה יעילה, גמישה ומרשימה מבחינה גרפית )11:05 דקות(

Select )כלי הבחירה( - נכיר את מגוון אפשרויות הבחירה + טריקים 

סודיים לעבודה מהירה ונתרגל ע"ג ריהוט וצמחייה )11:47 דקות(

Erasee )מחיקה( - נלמד את כל השיטות למחיקה יעילה של אלמנד

טים, בחירות מלבניות, סימון פוליגוני, קו-חוצה ועוד  )3:45 דקות(

-  נלמד לשכפל אלמנטים ע"ג מודלים מעניינים  Copy )העתקה( 

של שידות עם ידיות, שולחנות, צמחיה מגוונת ועוד )10:13 דקות(

Mirror )פקודת המראה( - פקודה זו מאפשרת לנו לעבוד חכם ויעיל, 

לחסוך זמן רב בשיכפולים של אלמנטים סימטריים כגון וילונות,  ריהוט 

מסוגים שונים ואפילו דירות )7:31 דקות(

Circle )מעגלים( - נכיר את כל השיטות לשרטוט מעגלים, נשרטט 

עצים יפים לתוכנית, שולחן פינת אוכל עגול ועוד... )13:06 דקות(

Arc )קשתות( - שיעור מקיף בו נלמד את השיטות הרבות לשרטוט 

דקשתות. נתרגל באמצעות חלונות, סימוני פתיחה לדלתות , שולח

נות לפינות אוכל ועוד )16:59 דקות(

Ellipsee )אליפסות( - תרגול שרטוט שולחנות לחדרי ישיבות )5:49 דקות(

Spline )עקומות( - שרטוט עקומה וקטורית, עקומה חופשית, סימון  

פרטים, הפניות בשרטוטים ועוד )9:30 דקות(

Polygon )פוליגון( - נלמד כיצד משתמשים בצורה זו בצורה יעילה 

למגוון שימושים, נשרטט עציצים שונים ועוד )12:15 דקות(



שכבות
בפרק זה נתמקד בעבודה עם שכבות: נלמד 

־כיצד לייעל את עבודת השרטוט, ניצור חלו
4פות תכנון, נכין קבצים להדפסה ועוד...

Trim )גזירה( - נלמד את כל השיטות לחיתוך מדויק ומהיר של קווים 

ולכן  ומהירה  יעילה  לעבודה  הכרחית  זו  בפקודה  שליטה  מיותרים. 

חשוב מאוד להתמקצע ולזכור את הקיצורים המיוחדים )10:24 דקות(

Extend )השלמת\הארכת קווים( - הפקודה המשלימה את פקודת 

הגזירה. נתרגל ע"ג ריהוט, וילונות וצמחיה ונכיר את כל האפשרויות 

והתכונות הסודויות של הפקודה )4:27 דקות(

Break )שבירה \ ניתוק אובייקטים( - נלמד כיצד משרטטים בצורה 

מקצועית חדר מדרגות ועמדות עבודה ונכיר את הסיטואציות הרבות 

בהן מומלץ להשתמש בפקודה זו - שרבים לא מכירים  )7:48 דקות(

Join )חיבור אובייקטים( - נלמד לשרטט תכסית של דירה + בריכה 

"Join" המאפשרת  יעילה לחיבור אלמנטים באמצעות  ונכיר שיטה 

לחסוך זמן עבודה יקר ולהגיע בקלות לתוצאות מדויקות )5:40 דקות(

Fillet )עיגול פינות( - בשיעור זה נשרטט מספר עמדות עבודה ונלד

מד כיצד עובדים עם פקודת עיגול הפינות בצורה יעילה, תוך קביעת 

הרדיוס המתאים ביותר לכל סיטואציה  )8:23 דקות(

Align )הצמדה( - נעבוד על מס' חללים עם קירות אלכסוניים ונלמד 

להשתמש בפקודת ה-"הצמדה" כדי להעמיד את כל הריהוט בצורה 

מדויקת ובלי להסתבך עם בחירת זוויות וסיבובים מיותרים. )6:31 דקות(

Offseet )העתקה מקבילה( - פקודה חשובה ויעילה שבאמצעותה 

מומלץ ליצור קירות, מדרגות, נגרויות שונות ועוד...  )8:59 דקות(

Array )יצירת מערך( - בשיעור זה נלמד ליצור מערכים קווים ומעד

גליים. כך ניתן לשרטט בצורה מדויקת ומהירה מערכים של ריהוט, 

עמודי בניין, פרגולות, תריסים, חיפויים, צמחייה ועוד )12:04 דקות(

Move )הזזה( - בשיעור זה נרהט חדר ילדים ונכיר את כל הניואנסים 

הקטנים בפקודת ההזזה. כך נלמד לתכנן בצורה נכונה וגם להפעיל 

את הפקודת בצורה מקצועית ויעילה.  )8:29 דקות(

ומיטות  Stretch )מתיחה( - בשיעור זה נלמד לערוך שידות, ספות 

דזוגיות בצורה שתאפשר לנו להתאים כל "בלוק" או אלמנט אחר בש

רטוט למידות הדרושות בפרויקט שלנו  )5:56 דקות(

Chamfer )השלמה וחיבור( - פקודה יעילה המאפשרת לשרטט פאד

זות וקיטומים מדויקים, לשרטט בצורה מהירה, וגם לוודא שכל הקווים 

בשרטוט מחוברים ללא מרווחים. )8:08 דקות(

נלמד לשלוט היטב בפקודה שרבים  זה  - בשיעור  )סיבוב(   Rotate

חצי  ומסובבים  ממקמים  כיצד  נראה  בהפעלתה.  להתקשות  נוטים 

צפון, רהיטים שונים, כלים סניטריים בחדרי הרחצה ועוד  )5:56 דקות(

Scale )שינוי קנ"מ( - בשיעור זה נלמד כיצד מכוונים קנה-מידה של 

על  נעבור  ורהיטים.  רכבים  דמויות,  כגון  בשרטוט,  שונים  אלמנטים 

המאפיינים הרבים של הפקודה ונוודא שאנו שולטים בה היטב עבור 

המשך הקורס )8:08 דקות(

Layerse )שכבות( - בשיעור זה נלמד כיצד משייכים אלמנטים לשכד

Layer Match" המאפשד "בות מוכנות מראש ומשתמשים בפקודת 

רת לבצע התאמת שכבות בצורה מהירה )18:24 דקות(

שיטות  נכיר  חדשות,  שכבות  ליצור  נלמד   - שכבות  ומחיקת  יצירה 

עבודה יעילות לסידור השמות ע"פ שם וייעוד, נראה כיצד מאחדים 

ומסדרים את השכבות בעבודה עם קבצים חדשים ועוד )8:48 דקות(

איפיון תצוגת שכבה- בשיעור זה נלמד לאפיין את השכבות בהתאם 

לתצוגה המומלצת באוטוקאד ולעובי וסוג הקו הרצוי בהדפסה, נכיר 

סוגי האצ'ים מומלצים לסימון סוג הקיר )בטון\בלוק( ועוד )17:54 דקות(

שרטוט קירות פנים וחוץ - בשיעור זה נלמד טכניקות יעילות לשרטוט 

X-LINES )קווי-עזר( וכלי השד  קירות פנים וחוץ )בשכבות( באמצעות

רטוט והעריכה שלמדנו בפרקים הקודמים  )20:14 דקות(



בלוקים וקבוצות
נלמד ליצור, להעתיק, לערוך ולייבא בלוקים 
בלוקים  ליצור  הקורס,  של  העצום  מהאוסף 
עם טקסט חכם ולעבוד בצורה יעילה ומהירה

מידות טקסטים וחצים
בפרק זה נבחר את המבטים הטובים ביותר 
ונלמד לארוז הכל לחוברת מרשימה, תוכניות 

6בקנה מידה, סכמות, הדמיות וסרטונים. 5

יצירת פתחים בשרטוט - בשיעור זה נלמד להשתמש בכלי התצוגה 

של השכבות בכדי לעבודה בצורה מדויקת ומהירה: נשרטט את כל 

הפתחים בקומת הקרקע ונציב חלונות, דלתות וויטרינות )24:09 דקות(

- בשיעור זה נלמד מדוע ואיך נועלים שכד  נעילה ובידוד של שכבות

וכיצד שולטים ברמת העמעום של השכבה הנעולה. נשרטט  בות 

חלל מגורים ונעזר בכל הכלים החדשים שלמדנו )9:33 דקות(

יצירת חלופות תכנון - בשיעור זה נשרטט חלופות תכנוניות נוספות 

לחלל המגורים ונלמד להעזר בשכבות כדי להציג מס' חלופות לאותו 

החלל )11:31 דקות(

להשתמש  נלמד  זה  בשיעור   -  )Layer Filter( לשכבות  פילטרים 

בפילטרים חכמים כדי להציג רק את השכבות הרלוונטיות עבורנו. 

נראה כיצד עובדים עם שרטוטים של יועץ מיזוג אווויר )13:53 דקות(

תצוגה  הגדרות  לשמור  כיצד  נלמד  זה  בשיעור   -   Layer Statese

של שכבות. כך ניתן לעבור במהירות בין חלופות תכנונויות, תצוגת 

סופרפוזיציה, תצוגת היתר לעומת תוכניות עבודה ועוד  )16:20 דקות(

יצירת בלוקים - ניצור את הבלוקים החשובים ביותר לתכנון פרויקטי 

מגורים - פינות אוכל, סלון במגוון תצורות, ארונות, מטבחים ואפילו 

צמחיה. נקפיד על צביעה נכונה, מיקום נקודת בסיס, בחירת הקנה 

מידה המתאים, איפוס קנה מידה ועוד )13:57 דקות(

בלוד של  עריכה  לבצע  נלמד   - בלוקים של  )פיצוץ(  וביטול   עריכה 

קים במספר שיטות מומלצות, בתוך הקובץ ובעורך החיצוני, נלמד 

להוסיף ולהחסיר אלמנטים מהבלוק ועוד )14:05 דקות(

כתיבת בלוק לקובץ חיצוני - פקודה חשובה ויעילה המאפשרת לנו 

לבודד ולייצא אלמנטים ספציפיים בשרטוט לקובץ נפרד )5:21 דקות(

- בשיעור זה נסקור את אוסף הבד  העתקת בלוקים מקובץ לקובץ

משתמשים  כיצד  נלמד  הקורס.  תלמידי  שמקבלים  העצום  לוקים 

בבלוקים עבור הפרויקטים שלנו, נקפיד על שכבות מתאימות, קנה 

מידה מדויק ועוד )12:29 דקות(

ייבוא בלוקים באמצעות "גרירה" - נלמד שיטות נוספות לייבוא מהיר 

של בלוקים על ידי גרירה מהירה למסך העבודה )5:42 דקות(

- בשיעור זה נכיר את מנהל הבד  ייבוא בלוקים דרך חלונית הניהול

לוקים המובנה של אוטוקאד, נראה היכן נשמרים הבלוקים הקיימים 

בשרטוט, הבלוקים האחרונים בהם השתמשנו ועוד  )7:05 דקות(

מתקדמים  שיעור   - טקסט(  משולבי  חכמים  )בלוקים   Attributese

בו נלמד ליצור ולערוך בלוקים עם טקסטים מובנים, נוסיף ביעילות 

מידע על כל חדר בשרטוט, נמספר עמדות עבודה ועוד  )12:51 דקות(

Groupse 1 )קבוצות( - בשיעור זה נלמד ליצור קבוצות, נראה כיצד 

שונות  והעמדות  רהיטים,  של  בסידור  זו  בתכונה  להשתמש  מומלץ 

לחללי מגורים. )7:38 דקות(

Groupse 2 )קבוצות( - בשיעור זה נלמד כיצד עורכים קבוצות, מוסיד

פים או מחסירים אלמנטים, מסובבים הכל יחד ועוד. כך נוכל להפוך 

את עבודת התכנון ליעילה ומהירה יותר.  )4:54 דקות(

- בשיעור זה נוריד ונתקין את תיקיית הפונטים העד  התקנת גופנים

צומה של הקורס וכוללת מגוון רחב של פונטים לאוטוקאד  )4:47 דקות(

עריכת סגנון טקסט- בשיעור זה נכיר את סגנונות הטקסט המוכנים 

דשמקבלים בקורס. נלמד לבצע התאמות )במידת הצורך(  ליצור כו

תרות מודגשות, טקסטים צפופים לחדרים קטנים ועוד  )10:31 דקות(

שורת טקסט - בשיעור נסמן את הייעודים של כל החללים בשרטוט, 

גובה הטקסט  נלמד מהו  נשייך את הטקסטים לשכבה המתאימה, 

המתאים לכל קנה-מידה ועוד )7:41 דקות(

השורה  בכלי  להשתמש  נלמד  זה  בשיעור   - מרובות  טקסט  שורות 

בטיחות,  הערות  כגון  השרטוט,  ע"ג  ארוכות  הערות  עבור  המרובה 

תיאור חומרים ועוד  )5:32 דקות(

שדות טקסטים אוטומטים- בשיעור זה נלמד כי מציגים בצורה אוטו': 

תאריך \ שעה \ שם ונתיב קובץ העבודה ועוד  )4:58 דקות(



פרק ההפקה וההדפסה
בפרק זה נתמקצע בנושא גיליונות ומסגרות 
ההדפסה, נלמד להכין סטריפים עם מידע, 

7להפיק גרמושקות, הפניות מוגדלות ועוד...

- שיעור מתקדמים בו נלמד שיטות ייחוד  רקע אטום לטקסט מידות

דיות להפקת שרטוטים קריאים ומקצועיים )3:51 דקות(

עריכת סגנון מידות - בשיעור זה נלמד לערוך , ליצור ולשמור סגנונות 

מידות. כך נשמור על עיצוב אחיד וקריא בכל פרויקט )11:07 דקות(

Leaderse 1 )חצי מידע\טקסט( - בשיעור זה נכיר מגוון שיטות לסימון 

ואלכסוניים  מקצועי של מידע בשרטוט. נשתמש בקווים עקמומיים 

לסימון טקסטים מרוחקים, סימון פרטי רשימה ועוד )7:48 דקות(

Leaderse 2 - שיעור מתקדמים בו נלמד כיצד ניתן לערוך את הסמד

לים והסימונים שמקבלים יחד עם חומרי הקורס. כך תוכלו ליצור סט 

חדש של סמלים וסימונים בהתאם לסגנון העיצובי שלכם  )8:17 דקות(

קו מידה בודד לינארי )אופקי \ אנכי( - בשיעור זה נלמד להשתמש 

מתאימים  וכיצד  בקורס  שמקבלים  המקצועיים  המידות  בסגנונות 

אותם לקנה המידה של השרטוט - 1:50\1:100 וכדומה )9:13 דקות(

Continued( -נלמד כיצד מסמנים מידות המשד )קו מידה המשכי 

כיות בצורה מהירה, מקצועית וקריאה  )4:53 דקות(

קו מידה נטוי )Aligned( - שיעור קצרצר ובו נסמן מידות לאלמנטים 

שאינם מיושרים עם מערכת הצירים של הפרויקט )2:51 דקות(

וכיצד  זה,  מידות מסוג  נלמד מתי מסמנים   - קוטר   \ רדיוס  מדידת 

בוחרים את הפונט המתאים להצגת סמל קוטר\רדיוס וכו' )6:13 דקות(

uk\ok\h( - בשיעור זה נתמקד בסד )יצירת טקסט מיוחד לחלונות 

טנדרטים המקובלים לסימון מידות ב-3 שורות מכל צד של המבנה, 

 ,)UK( נכיר את הנוסחאות לסימון מלא של הפתחים, כולל סף תחתון

גובה החלון ועוד )8:19 דקות(

על  נלמד  בו  וחשוב,  מקיף  שיעור   -  )Layout( הפקה  גיליון  יצירת 

דגיליונות ההדפסה של אוטוקאד. נלמד כיצד עובדים עם מגוון הגי

ליונות המוכנים של הקורס - המתאימים לגדלים הסטנדרטיים כגון 

A3, A4, A2 וכיצד מכוונים את קנה המידה הרצוי  )20:42 דקות(

במודולים  להשתמש  נלמד  זה  בשיעור    - ההדפסה  סטריפ  עריכת 

)לעיון\מכרז\ביצוע(,  - לסמן את מטרת הגיליון  המוכנים של הקורס 

נסמן את הצפון, תאריך, פרטי ולוגו המשרד ועוד )9:55 דקות(

שכפול גיליונות הדפסה - בשיעור זה נלמד לשכפל גיליונות ההפקה 

ולבחור בכל גיליון את המבט הרצוי. כך מקובל להכין גיליון ייעודי לכל 

קומה, חתך או חזית בפרויקט.  )10:01 דקות(

שכפול מסגרת הדפסה )Viewport( - בשיעור זה נלמד להציג מספר 

שרטוטים )אפילו בקנ"מ שונה( ע"ג גיליון ההפקה. כך ניתן להפיק 

גרמושקה הכוללת תוכניות, חזיתות, חתכים וכדומה  )20:14 דקות(

נכיר את מגוון אפשד  -  )Viewport )יצירת מסגרת הדפסה חדשה 

רויות החיתוך למסגרות ונלמד לייצר הפניות )Calloutse(א)15:29 דקות(

גיליון בגודל מותאם אישית - נכין גיליונות במידה מותאמת אישית - 

נכין  בנוסף,  ס"מ.   500/90 במידת  וגרמושקה  ס"מ   100/70 גיליון 

דסטריפים שמתאימים לגיליונות החדשים - הכוללים את כל האינפו

רמציה והמידע על התוכניות ובעיצוב המתאים לפרויקט  )17:27 דקות(

 PDF נלמד כיצד מפיקים קבצי פלט בפורמט - PDF הפקת קובץ

במבחר גדלים ואיכויות הדפסה ובקנ"מ הדרוש לנו )08:01 דקות(

הפקת קובץ DWF/X - נלמד לייצא קבצי DWF ו-DWFX הדרושים 

בדרך כלל בעבודה עם  מע' רישוי זמין - עבור היתר בנייה  )04:10 דקות(

הפקת קובץ JPG/PNG - בשיעור זה נלמד לייצא קבצי תמונה מסוג 

JPG או PNG, המתאימים למצגות או אתרי אינטרנט )05:58 דקות(

ולשמור  להדפיס  נלמד  זה  בשיעור   -  )Batch Plot( גיליונות  סט 

סטים מוכנים של גיליונות להדפסה )חוברות( - המתאימים להפקת 

פרטי רשימה או חוברת מרוכזת של כל תוכניות הפרויקט  )04:10 דקות(



)X-Ref( קבצים חיצוניים
בפרק זה נצרף, ננהל ונערוך קבצי מיזוג אוויר, 
נבצע  וכדומה,  מדידות  אינסטלציה,  חשמל, 

השוואות, התאמות, סופרפוזיציה ועוד...

שרטוט תוכניות
וסו יעילות  ־בפרק זה נלמד שיטות עבודה 

ונשרטט  שלמדנו  מה  כל  את  ניישם  דיות. 
9תוכניות לקומת מגורים. 8

מבוא, הכנות ובדיקות - שיעור מבוא ובו נלמד על תצוגת קבצים 

אוויר,  מיזוג  יועצי  של  קבצים  על  נעבור  חיצוניים בשרטוט שלנו. 

ואילו  המקובלות  העבודה  שיטות  מהן  ונבין  ואינסטלציה  חשמל 

הכנות והתאמות עלינו לעשות בקובץ האוטוקאד שלנו  )17:54 דקות(

צירוף הקבצים לשרטוט - בשיעור זה נצרף קבצי יועצים לשרטוט, 

נלמד איך מוודאים שהקורדינטות וקנה המידה תואמים, נכוון את 

גווני התצוגה הרצויים עבור כל יועץ, נסתיר סימונים כפולים, נלמד 

להסתיר מידע שאינו רלוונטי עבורנו ועוד )17:49 דקות(

עדכון ורענון קבצים חיצוניים )Reload X-Ref( - בשיעור זה נלמד 

וכיצד   )Compare( היועצים  בקבצי  השינויים  אחר  עוקבים  כיצד 

טוענים את הגרסאות החדשות לקובץ האדריכלות. )06:31 דקות(

איך  זה נלמד  - בשיעור  סידור קבצים חיצוניים בתיקיות מסודרות 

מכוונים את הקישורים במערכת הקבצים החיצוניים של אוטוקאד, 

היכן וכיצד שומרים את קבצי היועצים ועוד  )04:58 דקות(

ובדיקות בקבצי  זה נבצע התאמות  - בשיעור  עריכת קובץ חיצוני 

היועצים, נעדכן מיקומים של נקודות חשמל ומאור ועוד  )06:53 דקות(

חיתוך קובץ חיצוני )Clip X-Ref( - פקודת החיתוך )Clip( מאפשרת 

את  ולסדר  לפרוס  או  היועץ,  בקבצי  מיותרים  אלמנטים  להסתיר 

 10:40( לנו   )קומפוזיציה( המתאים  היועץ בסידור  התוכניות מקובץ 

דקות(

תצוגת  את  לאפיין  נלמד  ובו  מתקדמים  שיעור   - סופרפוזיציה 

הקבצים החיצוניים וליצור גילונות סופרפוזיציה בהם כל יועץ מופיע 

בצבע אחר - לבדיקת תכנון המערכות )18:10 דקות(

כלל  את  לארוז  נלמד  זה  -בשיעור   )E-Transmit( קובץ  אריזת 

הקבצים והצרופות )גופנים, הגדרות הדפסה וכו'(  לקובץ זיפ. את 

הקובץ ניתן לפתוח בכל מחשב אחר או לשלוח ליועץ )09:21 דקות(

מיזוג קובץ חיצוני )Bind( - בשיעור זה נלמד למזג קובץ Xref לתוך 

או  לבלוק  אותו  ולהפוך   Bind פקודת  באמצעות  שלנו  השרטוט 

קווים חיים בקובץ האדריכלות  )06:42 דקות(

אילו  נלמד  זה  בשיעור   - הכנות   - בפרויקט  נוספת  קומה  שרטוט 

נלמד  העליונות,  בקומות  להציג  יש  הקרקע  מקומת  אלמנטים 

להעתיק את האלמנטים הדרושים בקווים מפושטים, להעתיק את 

קווי הבניין והמגרש ועוד  )10:14 דקות(

תכנון ראשוני \ סקיצה - שיעור ארוך ומקיף שבמהלכו נתכנן את 

קומת המגורים - נדגים באילו כלים מומלץ לעבוד בשלב זה וכיצד 

לבחון מס' רב של חלופות באמצעות סכמות פשוטות )33:44 דקות(

שרטוט קירות פנימיים לאחר בחירת החלופה-  בשיעור זה נלמד 

וניישם שיטות  וחדרי רחצה  מהן המידות התקניות לחדרי מגורים 

יעילות לשרטוט קירות פנים ע"ב קווי הסקיצה )11:53 דקות(

העמדת ריהוט - בשיעור זה נשתמש בכלי העבודה הרבים שלמדנו 

במהלך הקורס ונרהט את חדרי השינה וחדר הארונות באמצעות 

הבלוקים המתאימים שמקבלים בקורס,  תוך שימת דגש על שמירת 

מרחבי הגישה תקינים בכל חלל   )13:57 דקות(

נקפיד  הרחצה,  חדרי  את  נתכנן  זה  בשיעור   - רחצה  חדרי  תכנון 

והיכן  כיצד  נלמד  הל"ת,  ותקנות  והבניה  התכנון  בחוקי  לעמוד 

ארונות  מקלחון,  נתכנן  סמויים,  הדחה  ומיכל  אמבטיות  מציבים 

לכיורים, חדר שרות לכביסה ועוד  )10:44 דקות( 

עם  לעבוד  נלמד  זה  בשיעור   -  1 דלתות  והצבת  הפתחים  תכנון 

דלתות פרמטריות ונציב אותן בצורה מהירה )באופן יחסי( וחופשית 

במקומות המתאימים בתוכנית, תוך הקפדה על התאמה לריהוט, 

ארונות חדרי הרחצה,  אמבטיות וכדומה  )10:44 דקות( 

בכלי  נשתמש   זה  בשיעור   -  2 דלתות  והצבת  הפתחים  תכנון 

 )Copy, Trim, Extend, Offset( שלמדנו  והעריכה  השרטוט 

ונשרטט את הפתחים במרחקים המדויקים מקצה החדר, נשתמש 

בפקודות )13:32 דקות( 

תכנון הפתחים והצבת דלתות 3 - בשיעור זהנמלא את כל קירות 

נכוון  הפנים בהאץ' המתאים, נסמן את הפתחים במשולש בולט, 

שוב את כל המידות ועוד  )06:56 דקות( 



     א

מקוד היכן  כיצד  נלמד  זה  בשיעור   - חזיתו לשרטוט  והכנות  תמבוא 

בל להעביר את "קו החזית", נתבונן בתוכניות ובמודל תלת-מימדי , 

דנלמד מהו המידע שיש להציג בכל חזית ונעבור על הכללים המקו

בלים בשרטוט חזיתות  )12:37 דקות(

חלוקת המסך ושרטוט קוי בניין ומגרש - בשיעור זה נפצל את המסך 

דלשני חלקים אופקיים ונלמד כיצד משרטטים חזיתות וחתכים באמ

צעות X-Lines אנכיים, שמושכים מהתוכנית אל החזיתות )19:58 דקות(

- נסמן את כל הפתחים והחיפויים בחזית ע"פ התוד  שרטוט הפתחים

UK\OK, נשרטט את החלונות - כולל משקוד  כניות, נמקם מפלסי

פים, כנפיים, זגוגיות וסימונים מקובלים )30:34 דקות(

שרטוט חזיתות
חזיתות  להפיק  נלמד  זה  בפרק 
מהתוכניות  ומקצועיות  מפורטות 

ששרטננו בפרקים הקודמים.

שרטוט חתכים
מרשימים.  חתכים  נפיק  זה  בפרק 
נכיר שיטות יעילות ומהירות, נוסיף 

11ריהוט מתאים לתוכניות ועוד...

עבודה עם תבנית הקורס
בפרק זה נלמד לעבוד עם התבנית של 
 ,CTB על  נלמד   ,)Template( הקורס 

12נעבור על פרויקט הגמר ועוד...

10
מבוא והכנות לשרטוט חתכים - בשיעור זה נלמד מה צריך להראות 

בחתך והיכן מומלץ להעבירו בתוכנית )4:51 דקות(

)View Manager( - נלמד כיצד שומרים מבטים  מנהל המבטים 

ועוברים במהירות בין התוכניות והחתכים.  )09:12 דקות(

מערכת הקורדינטות )Ucs\Wcs( -  נלמד כיצד מסובבים ומתאימים 

את כיווני השמיים והפריסות מבלי לסובב את התוכניות  )12:52 דקות(

שרטוט קווי מגרש ובניין - נעזר בקווי X-Line  לסימון מדויק של קווי 

המגרש והבניין בחתך  )10:33 דקות(

שרטוט קירות חוץ ורצפות בטון - נציב סימוני מפלסים לכל גובה 
קווי  באמצעות  מדויקת  בצורה  הבניין  שלד  את  ונרשטט  הבניין 

X-Line שיורדים במדויק מהתוכניות  )17:26 דקות( 

השכן,  וחצר  הרחוב  מפלסי  את  נשרטט   - השטח  פיתוח  שרטוט 

נסמן את הריצופים, נתכנן את בריכת השחייה ועוד...  )30:19 דקות( 

תכנון פתחי המבנה - נעזר בסימוני המפלסים כדי לשרטט בצורה 

מדויקת את כל הפתחים. )16:22 דקות( 

מילוי האצ'ים - קירות, ריצופים, בריכה, קרקע ועוד...  )05:35 דקות( 

חלוקה לחדרים, הנמכות תקרה ומיזוג אוויר - נשרטט את הנמכות 

התקרה, קירות בלוקים וגבס, תריסים למיזוג אוויר ועוד..  )22:35 דקות( 

הבלוקים  אוסף  עם  עובדים  כיצד  נלמד   - הציבורי  החלל  ריהוט 

כל  את  באמצעותו  ומרהטים   - הקורס  תלמידי  שמקבלים  העצום 

חלל המגורים והמטבח  )22:20 דקות( 

הדפסה - נלמד כיצד מציבים חתך "מסובב" בתוך גיליון ההדפסה,  

הדפסה  בסטריפ  חתך  ומפיקים  הרצויים  הגוונים  כל  את  מכוונים 

מקצועי - עם כל הנתונים הדרושים.  )12:06 דקות( 

CTB 1 - מבוא, עריכה, יצירת ושמירת CTB  בתיקייה )21:02 דקות(

CTB 2 - התקנת ה-CTB של עמרי בתיקיית המערכת  )09:12 דקות(

Template 1 - מבוא לשימוש בתבנית מוכנה )12:52 דקות(

Template 2 - עמודים, קירות בטון\בלוקים\גבס, חומרים שונים, 

קווים  פתחים,  שונים,  במרחקים  מבטים  צירים,  ובניין,  מגרש  קווי 

מרוסקים, ריהוט, סניטריה, סמלים, קווי עזר ועוד...  )25:52 דקות(

Template 3 - מידות, האצ'ים, סמלים, רשימות, שימוש בבלוקים 

של ריהוט, חלונות, דלתות, צמחיה ועוד...  )19:11 דקות(

Template 4 - טכניקות שונות לעבודה עם התבנית )24:04 דקות(

תחזוקה - שחזורים, ייבוא, ייצוא ואיפוס הגדרות מערכת  )17:26 דקות( 

סיכום הקורס - המלצות, הכוונות ותיאור פרויקט הגמר  )30:19 דקות(

שרטוט בריכת שחייה - נשרטט את בריכת השחייה בצורה מדויקת 

ותקינה כולל המפגש עם הריצוף, נסמן האץ' למים ועוד )15:58 דקות(

שרטוט גדרות ומעקות - נשרטט את הקירות הבנויים כולל קופינג 

ונלמד כיצד משרטטים מעקה מסגרות בחתך  )19:21 דקות(

כל  ונדייק את  -נשרטט  וגינון  ריצופים  פיתוח שטח,  ותכנון  שרטוט 

אזורי הפיתוח ונוסיף מידע תכנוני שאינו קיים בתוכנית  )11:49 דקות(

- נעזר באוסף הבלוקים העצום שמקבלים  ודמויות  ריהוט  צמחיה, 

יחד עם הקורס, נציב צמחייה בפיתוח, נסמן את הנטיעות החדשות, 

נציב דמויות ונראה כיצד מוסיפים ריהוט גן )20:56 דקות(



120+ שיעורים מוקלטים ובסה"כ מעל 22 שעות מלאות. 

זהו הקורס המקיף והמקצועי ביותר ללימוד שרטוט ותכנון מקצועי באוטוקאד. 

השיעורים כוללים הסברים מקיפים ומלווים בשרטוטים לתרגול והדגמה.

יחד עם הקורס תקבלו אלפי בלוקים מכל הסוגים )ריהוט הכל ההיטלים, סימונים מקצועיים 

לשרטוט, רכבים, דמויות, צמחיה, ועוד...(, חבילה הכוללת אלפי פונטים, תבנית מקצועית 

לעבודה, סטריפים וגיליונות הדפסה מיוחדים, וכל מה שצריך כדי לעבוד בדיוק כמונו.

לצפייה בשיעורים לרכישת הקורס

סטודיו עמרי רון  רח' סעדיה גאון 22 תל אביב                          דוא"ל studio@omriron.com   משרד 03-5555038   ווטסאפ  052-3357399

הירשמו וקבלו חבילה משתלמת במיוחד  

לפרטים באתר

https://popages.com/landing/be01b4f69e896
https://omriron.com/product/autocad-online/
https://omriron.com/courses/autocad-online

