
מדוע כדאי לכם ללמוד אצלנו?
הקורס נבנה ומועבר על ידי אדריכל עמרי רון,  בעל ניסיון של יותר מ-10 שנים בעבודה במשרדי אדריכלים מובילים ותכנון פרויקטים מורכבים באמצעות 

סקצ’אפ. לעמרי ניסיון רב בעבודה על מגוון רחב של פרויקטים - החל מעיצוב פנים ועד פרויקטים בקנה מידה עירוני. זהו הקורס היחידי בישראל בו לומדים 
מאנשי מקצועי אמיתיים שעובדים עם סקצ’אפ ככלי תכנוני מדי יום.  זהו הקורס הארוך והמפורט ביותר - השיעורים כוללים הסברים מקיפים ומלווים במודלים 

מעולים להדגמה ולתרגול של החומר הנלמד.

מדוע כדאי לכם לעבוד עם סקצ'אפ?
־סקצ’אפ היא התוכנה הפופולרית ביותר כיום במשרדי אדריכלים ומעצבים. באמצעות התוכנה ניתן לתכנן ולעצב חנויות, מסעדות, דירות, וילות, מגדלי מגו

רים, מבני ציבור, פרויקטים נופיים, בריכות, גינות וכל מבנה העולה בדמיונכם. לסקצ’אפ ממשק פשוט ואלגנטי, שהופך את העבודה לקלילה ומהנה, ממש 
כמו לעבוד עם עט ונייר!  

קורס סקצ'אפ  אונליין
לומדים לתכנן בתלת מימד מהבית!

למי מיועד קורס סקצ'אפ 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,  

אמני הדמיות שרוצים להתמקצע בסקצ'אפ, בעלי מקצוע מתחום העיצוב - נגרים, מעצבי תאורה, מתכנני מטבחים, אירועים ועוד.

כיצד עובד קורס האונליין?
הקורס כולל 106 שיעורים מוקלטים בוידאו 

באיכות צפייה וסאונד HD. השיעורים 
מחולקים ל-6 פרקים  ובמהלכם לומדים 

למדל בצורה מדויקת, לעבוד עם קבוצות 
וקומפוננטים לסדר את כל האלמנטים בתגיות 
)שכבות( וליצור מודלים גמישים שניתן לעדכן 

בקלות ובמהירות.

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 המידול
פרק מבוא בו נכיר את ממשק התוכנה ונלמד 
למדל ולשרטט בצורה מקצועית ומדויקת עם 

דגש רב על טכניקה ושיטות עבודה יעילות.

פרק כלי העריכה
של  העריכה  פקודות  את  נתרגל  זה  בפרק 
קבוצות  עם  עובדים  כיצד  ונלמד  סקצ'אפ 

2וקומפוננטים ליצירת מודלים נקיים ויעילים. 1
הרשמה, הורדת התוכנה והתקנתה ע"ג המחשב )10:25 דקות(

הפעלה ראשונה - הכרות עם ממשק התוכנה )6:45 דקות(

סידור סרגלי הכלים של סקצ'אפ + טיפים לעבודה יעילה )6:13 דקות(

יצירת סרגלי כלים ייחודים בהתאמה אישית )3:54 דקות(

חלונות צפים - סגנונות, חומרים וכדומה )7:03 דקות(

קביעת יחידות המידה למידול, מדידות, וחישוב שטחים )5:45 דקות(

)8:37 דקות( Template - יצירת ושמירת תבנית אישית

ניווט במרחב העבודה - תרגול על גבי מבנה מגורים )7:06 דקות(

כלי מצלמה מתקדמים - תרגול על גבי גלריה לעיצוב )3:44 דקות(

הצבת המצלמה בגובה עין אדם - תרגול בדירת 5 חדרים )11:26 דקות(

הכרות ועבודה עם קווי הייחוס ומערכת הצירים )7:09 דקות(

תכנון משרביית אלומיניום באמצעות נקודות ייחוס )9:35 דקות(

עיצוב וצביעת כסאות בר עם בחירה מרובה - Select )4:34 דקות(

עיצוב ושכפול רהיטים באמצעות טריפל\דאבל קליק )3:11 דקות(

מידול באמצעות כלי הדחיפה ומשיכה - Push\Pull )8:34 דקות(

מידול מדרגות ויצירת מקטע חדש עם מקש Ctrl )9:16 דקות(

מידול טריבונות ישיבה עם כלי החלוקה - Divide )12:58 דקות(

עבודה מדויקת בסקצ'אפ עם קווי עזר - Guides )12:31 דקות(

מידול קירות ופתחים עם קו מתאר מקביל - Offset )10:53 דקות(

Move 1 - הצבת דמויות וצמחיה בפרויקט )6:12 דקות(

Move 2 - תליית תמונות  והצבת חלונות ודלתות )10:53 דקות(

Move 3 - תרגול מתקדם ומסכם של פקודת ההזזה )6:52 דקות(

Copy 1 - שכפול גופי תאורה )או רהיטים( בקו ישר )5:46 דקות(

Copy 2 - שכפול מרובה ויצירת מערך קווי )6:55 דקות(

סיבוב אלמנטים באמצעות Move - סידור רהיטים )5:35 דקות(

Rotate 1 - סיבוב ויישור אלמנטים )9:48 דקות(

Rotate 2 - יצירת מערך סיבובי, סידור כסאות ועוד )8:13 דקות(

שינוי קנה-מידה יחסי של רהיטים ואיפוס קנה-מידה )7:26 דקות(

שינוי קנה-מידה של אלמנט למידה ספציפית בס"מ  )5:16 דקות(

שימוש ב- Shift \ Ctrl בעבודה עם קנה-מידה )5:27 דקות(

תרגול מסכם - שימוש ב-Scale לעיצוב עמדות מחשב )6:39 דקות(

קבוצות 1 - כיצד, מתי ומדוע עובדים עם קבוצות  )14:12 דקות(

קבוצות 2 - מצבי תצוגה בעריכת קבוצות  )4:02 דקות(

קבוצות 3 - תתי קבוצות ומידול רהיטים מתקדם  )14:12 דקות(

קבוצות 4 - שמירת סטים של ריהוט לתכנון יעיל וחכם )6:25 דקות(

קומפוננטים 1 - מה ההבדל בין קבוצות לקומפוננטים )13:12 דקות(

קומפוננטים 2 - מידול רהיטים של טולמנ'ס דוט ושמירה )16:13 דקות(

קומפוננטים 3 - שמירה וטעינה של קבצים לתיקייה חיצונית 

להקלה על קבצים גדולים ועבודה בצוות או מרחוק  )7:58 דקות(

קומפוננטים 4 - עבודה מקצועית עם הגלריה המקוונת -

שיטות סודיות להורדת הרהיטים האיכותיים ביותר )22:49 דקות(

סידור ואבזור רהיטים וכלי בית עם בחירה מלבנית )7:26 דקות(

טכניקות יעילות  בעבודה עם קווים ופאות בסקצ'אפ )3:59 דקות(

כלי הקו - Line - תכנון חניית אופניים )10:47 דקות(

נעילת צירי העבודה ויישור אלמנטים )7:49 דקות(

מידול קירות עם כלי המלבן - Rectangle )8:54 דקות(

מידול מבנים עגולים עם כלי המעגל - Circle )10:13 דקות(

מידול רהיטים עם כלי הפוליגון - Polygon )7:38 דקות(

מידול שבילים, גגות וחלונות עם כלי הקשת - Arc )17:04 דקות(

גרסת סקצ'אפ Web המאפשרת עבודה מכל מקום )4:20 דקות(



פרק הטכניקה
יחידת מגורים שלמה, החל  זה נמדל  בפרק 
מידול  ועד  לסקצ'אפ  התוכנית  ייבוא  משלב 

מטבח, הנמכת תקרה, גופי תאורה וריהוט.

פרק הליטוש
שלנו  המודלים  את  וללטש  נעצב  זה  בפרק 
באמצעות שימוש מקצועי בחומרים, הצללות, 

4מידול הסביבה ושימוש בתוספים מיוחדים. 3
עבודה עם תגיות/שכבות - תרגול ע"ג מבנה קהילתי )16:35 דקות(

שימוש בתכונת "צבע לפי תגיות" ליצירת סכמות )14:03 דקות(

אוטוקאד 1 - הכנת קובץ לפני ייבוא אל סקצ'אפ )9:48 דקות(

אוטוקאד 2 - ייבוא תוכנית/שרטוט אל סקצ'אפ )8:41 דקות(

עבודה עם חלונות צפים - סגנונות, חומרים וכדומה )7:03 דקות(

מידול קירות חוץ בפרויקט - דגשים ושיטות עבודה )22:21 דקות(

)16:19 דקות( מידול קירות פנים ומחיצות בפרויקט - 

מידול רצפות + בחירת חומרי ריצוף לחדרים השונים )17:42 דקות(

מידול ותכנון חיפויים, פנלים ופרטי קצה )13:15 דקות(

חלונות ודלתות 2 - ייבוא, תכנון והצבת חלונות ודלתות )20:16 דקות(

חלונות ודלתות 2 - מידול חלונות בהתאמה אישית )8:42 דקות(

מטבח 1 - מידול מלא ומפורט של מטבח )30:28 דקות(

מטבח 2 - מידול מלא ומפורט של מטבח )17:01 דקות(

חומרים 1 - שימוש, ועריכת חומרים מהספריה המוכנה )12:48 דקות(

חומרים 2 - מיפוי, יישור ופריסות ריצופים וחיפויים )8:31 דקות(

חומרים 3 - יצירת חומר חדש מקובץ חיצוני\צילומים )10:40 דקות(

חומרים 4 - הורדת טקסטורות מאתרים מומלצים )16:21 דקות(

חומרים 5 - ייבוא מניפות צבעים מלאות של חברת נירלט אל

ספריית חומרי הסקצ'אפ שלנו + מניפת ראל ועוד! )7:32 דקות(

חומרים 6 - ארגון ושמירת חומרי SKM במחשב )9:16 דקות(

הנמכות תקרה - מידול הנמכות גבס ופתחי מיזוג אוויר )15:01 דקות(

תאורה 1 - מידול, תכנון והצבת גופים בדירה )19:07 דקות(

תאורה 2 - הורדת מגוון גופים והתאמתם לפרויקט )20:58 דקות(

הורדת קומפוננטים מאתרים מקצועיים - נלמד למצוא ולהוריד

רהיטים מחברות שאינן מפרסמות בגלריה המקוונת, וכיצד 

לייבא את הקומפוננטים האיכותיים האלו לסקצ'אפ  )11:37 דקות(

תפריט ההצללות + תאורה ובדיקות אקלימיות לפרויקט )17:37 דקות(

איכון גאוגרפי של הפרויקט - הצבה במיקום האמיתי בעולם

+ הורדת טופוגרפיה מבוססת GIS ישירות לסקצ'אפ )7:49 דקות(

התקנת תוסף לסיבוב הצפון - מאפשר לכוון את ההצללות 

ולמקם את הפרויקט במדויק מבחינת כיווני השמיים )7:59 דקות(

 Rbz התקנת וניהול תוספים )פלאגינים( לסקצ'אפ - מסוג

להוספת פקודות מיוחדות שאינן קיימות בתוכנה  )7:25 דקות(

הורדת תוספים מגלריית התוספים המקוונת  )5:06 דקות(

הצבת חתכים ותוכניות במודל )7:25 דקות(



פרק הכלים המתקדמים
לעיבוד  בכלים  להשתמש  נלמד  זה  בפרק 
שטח  פיתוחי  למדל  מורכבות,  גאומטריות 

מתוכניות מדידה, למדל רמפות ועוד...

פרק ההפקה
בפרק זה נבחר את המבטים הטובים ביותר 
ונלמד לארוז הכל לחוברת מרשימה, תוכניות 

6בקנה מידה, סכמות, הדמיות וסרטונים. 5
מידות, הערות, תגיות וטקסטים תלת מימדיים )22:43 דקות(

Resize - שינוי קנה מידה באמצעות סרט המדידה )4:55 דקות(

Intersect - פקודת ההצטלבות המאפשרת ליצור פתחים 

בקירות עגולים, ליצור חיבורים יצירתיים בין מסות ועוד )7:29 דקות(

Solid Tools )לבעלי גרסת פרו בלבד( - כלים מתקדמים

המאפשרים להחסיר, לחבר ולהצליב בין מסות שונות )8:50 דקות(

Follow Me - פקודת "עקוב אחרי" המאפשרת ליצור בקלות

תעלות מיזוג אוויר, קורות ופחים מכופפים, קרניזים ועוד )13:00 דקות(

תפריט הסצנות + דגשים ודוגמאות לבחירת הזוויות 

הטובות ביותר להדמיות חוץ  )19:21 דקות(

בחירה ושמירת סצנות להדמיות פנים - דגשים מיוחדים לכיוון 

העדשה ובחירת הזווית הנכונה, יצירת קומפוזיציה מעניינת 

+ שיטה סודית לשימוש בחתכים בחללים צפופים )27:12 דקות(

תפריט הסגנונות של סקצ'אפ )17:02 דקות(

יצירת סגנון אישי - התאמת עובי וגוון הקווים, שימוש בתמונות

רקע אמיתיות, הטמעת לוגו מסחרי ועוד )17:02 דקות(

תרגול מסכם ומקיף לבחירת זווית מנצחת ואבזור הסצנה - 

בשיעור זה נעבוד על מודל אמיתי של וילה בארסוף  )42:02 דקות(

)Print( עבור הדפסה JPG שיעור הפקה 1 - ייצוא קבצי

עבור מצגות, מיילים או אתרי אינטרנט )Web( - בשיעור זה 

 A0\A1\A2\A3\A4 - נכיר את הגיליונות הסטנדרטים לדפוס

ונלמד להגדיר את הרזולוציה המתאימה לכל מידה )20:15 דקות(

שיעור הפקה 2 - ייצוא קבצי DWG להמשך עבודה באוטוקאד 

+ פתיחת הקבצים באוטוקאד וחלוקה לשכבות )15:13 דקות(

שיעור הפקה 3 - ייצוא קבצי PDF בקנ"מ עבור הדפסה או

עיבוד הקבצים בתוכנה וקטורית כגון אילוסטרייטור )6:38 דקות(

שיעור הפקה 4 - הדפסה בקנ"מ ישירות מהסקצ'אפ )8:51 דקות(

הפקת סרטון חוץ - טיול בפרויקט )17:09 דקות(

הפקת סרטון פנים - טיול בפרויקט )14:21 דקות(

גיליונות 1 - בחירת הדמיות, חזיתות וחתכים )28:41 דקות(

גיליונות 2 - הכנת תבנית אישית עם לוגו ופרטים )13:02 דקות(

גיליונות 3 - עיצוב והעמדת הגיליון, בחירת קנ"מ ועוד )19:11 דקות(

גיליונות 4 - הוספת מידות, תגיות וכותרות )11:49 דקות(

גיליונות 5 - חצי צפון, תרשימים, סימוני חתך ועוד )11:09 דקות(

גיליונות 6 - יצירת לוח השראה לפרויקט )19:21 דקות(

גיליונות 7 - ייצוא חוברת PDF והגדרות להדפסה )9:17 דקות(

סיכום הקורס - הנחיות לעבודת הגמר וטיפים להמשך )12:23 דקות(

From Contours - סגירת עקומות באזורים משופעים )3:36 דקות(

יצירת טופוגרפיה עקמומית מתוכנית מדידה תלת מימדית

+ מידול טופוגרפיה בשיטת המדרגות  )12:18 דקות(

מידול רמפות ופיתוחי שטח )10:04 דקות(

מידול ועריכת משטחים עקמומיים )10:29 דקות(

Drape - כלי ההקרנה המשמש למידול שבילים על גבי 

משטחים עקמומיים ופיתוחי שטח )6:17 דקות(

Stamp - כלי החותמת המשמש למידול בריכות שחייה והצבת 

הפרויקט על גבי טופוגרפיה משופעת )10:03 דקות(



קראו את ההמלצות של בוגרי ובוגרות הקורס
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הקורס פתוח לצפייה למשך 15 חודשים
106 שיעורים מוקלטים ובסה"כ מעל 21 שעות מלאות. זהו הקורס המקיף והמקצועי ביותר ללימוד התוכנה. 

השיעורים כוללים הסברים מקיפים ומלווים במודלים מעולים להדגמה ולתרגול בבית.

לצפייה בשיעורים המלאים

לתשלום לחצו כאן

בונוס: חבילת חומרים איכותית
ריהוט, דמויות, צמחיה, חומרים, תאורות וכל מה שצריך 

 עבור הפרויקטים וההצלחה שלכם\ן!

טיפים וניסיון מהעולם האמיתי
אמיתיים.  פרויקטים  של  מודלים  ע"ג  מתרגלים  בקורס 
נמדל רהיטים של טולמנ'ס דוט, נתכנן ונתקין גופי תאורה, 

נעבוד עם מניפת ראל ומניפת צבעים של נירלט ועוד!
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הירשמו וקבלו חבילה משתלמת במיוחד  

לפרטים נוספים באתר

https://app.popt.in/landing/3e5615dfdcf76
https://omriron.com/product/sketchup-online/
https://omriron.com/courses/sketchup-online


צפו בעבודות של בוגרי ובוגרות הקורס
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לפרטים נוספים וצפייה בשיעורים לחצו כאן

צפו בקליפים מהירים מתוך שיעורי הקורס
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https://omriron.com/courses/sketchup-online/
https://youtu.be/kS0XhIU-Dqk
https://youtu.be/KFoxsmaTBn4
https://youtu.be/BFhn0JpoaT0
https://youtu.be/pxmESIY3x8Y
https://youtu.be/1fYfhdSX_fg
https://youtu.be/AxY0v6mTCFk
https://youtu.be/C7XHq9BfUJE
https://youtu.be/7pUM8ihCLjY
https://youtu.be/MGJo8o8QWUc

