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2 פז כלכלה והנדסה

DUN`S 100על פי דירוג * 

ן"הנדלייעוץחברותעםנמניתוהנדסהכלכלהפז▪

.בארץהמובילות

60מעלמונהוהיא,בענףשנה20-כשלניסיוןלחברה▪

.עובדים

מהנדסים,שמאים,כלכלנים:שורותיהעלנמנים▪

.בתחומםמוביליםעריםומתכנני

ננסייפליווי,מקרקעיןשמאותשירותימעניקההחברה▪

.ן"נדלהוכלכלתהתכנוןמיבתחווייעוץ

,והציבוריהפרטיבמגזרפרויקטיםמאותמלווההחברה▪

וייעוץדיוריחידותאלפיעשרותשלליוויביניהם

.בישראלוהחשוביםמהמורכביםלאומייםלפרויקטים

מקומיותרשויות,ממשלהמשרדי:החברהלקוחותבין▪

.ועודקבלנים,יזמיותבנייהחברות,בנקים
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Building   Information   Modeling

BIM
שיטה חדשה▪

עוד תוכנת מחשב▪

מימדירק מודל תלת ▪

משהו שמתככנים ואדריכלים עושים  ▪

רלוונטי רק למגה פרויקטים▪

:הוא לאBIM-ה
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▪BIM בפרויקט  המידעהינה מתודולוגיה לניהול

מימדי-ניהול המידע מתבסס על מודל מבני רב▪

העומד לרשות כל הגורמים בפרויקטשיתופיתכונני ותקציבי , הינו כלי ניהולי BIM-מודל ה▪

גבי המודל  מצטבר ונשמר לכל אורך חיי המבנה  -המידע הנאסף על▪

?BIMמה זה 

Fabrication

Operation and 
Maintenance

Conceptual Design

Renovation

Demolition

Detailed Design

Analysis

Construction 4D/5D

Construction Logistics

Documentation

Programming

Building
Information
Modeling



5 ניהול לפרויקטמימדימוסיפה BIM-שיטת ה

5D
עלות

4D
זמן

6D
תפקוד

3D
צורה



6 הפרויקט של המחר  

(בנייה, עלות, זמן, x,y,z)מימדיתכנון רב ▪

(דלתות, קירות)מידול רכיבים חכמים ▪

עבודה על מודל יחיד▪

חתכים ומבטים אוטומטיים  עידכון▪

נקודות מבט לפי צרכי משתמש▪

ריכוז כמויות בלחיצת כפתור▪

(זיהוי התנגשויות)תיאום מערכות חכם ▪

BIM – Building Information Modelin

(x,y)מימדי-תלת/תכנון דו▪

(קשתות, קווים)שרטוט גרפיקה פשוטה ▪

עבודה בשכבות לפי תחומים▪

חתכים ומבטים ידנייםעידכון▪

נקודות מבט לפי החלטת מתכנן ▪

איסוף מידות בסיסי▪

(זיהוי ויזואלי)תיאום מערכות ידני ▪

הפרויקט של האתמול  

CAD – Computer Aided Design



7 רכיבים המבנה

רכיביםלא משרטטים קווים אלא ממדליםBIM-בשיטת ה
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BIMסטנדרטים לעבודה במתודולוגיית 

נמצאים בהכנה ברחבי העולם

בעולםBIM-שימוש ב



9 בעולםBIM-שימוש ב

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Constractors Engineers Architects

70%

58%

67%

42%

74%

50%

20122009 לפי תחומיםBIM-שיעור החברות המשתמשות ב



בפרויקטיםBIM-תועלות ה



תקציביותחריגותעםמושלמיםרביםפרויקטים▪

חריגהתהיהאםאינההשאלה.משמעותיות

ומהיוגשותביעותכמהאלא,חדשבפרויקט

Pressoir)החריגההיקףיהיה S., Canada,

1992)

עומדהואאםכמוצלחמוגדרבנייהפרויקט▪

לושהוגדרווהאיכותהתקציב,הזמןביעדי

(Kumaraswamy M. M. and Chan D. W.

M., Hong-Kong, 1997)

רבותבמדינותהבנייהענפישלמצערמאפיין▪

מושלמיםפרויקטיםרחוקותלעתיםשרקהוא

Al-Sabah).התקציבאוהזמןבמסגרת et

al., Kuwait, 2003)

כמקורזוהונוסףלתשלוםקבלניםמצדתביעות▪

Rooke).הבנייהבענףלסכסוכיםעיקרי et

al., UK, 2004)

בנייה  פרויקטיבעיות קיימות בניהול 

מחקר בנערך הטכניון בחן את הגורמים  ▪

בנייהבפרויקטילחריגות התקציב 



איתור גורמים אפשריים  ▪

סקר ספרות בין לאומי▪

סדנת מומחים▪

יצירת מאגר גורמים מקומיים  ▪

אפשריים משילוב ממצאי סקר ספרות 

וסדנת מומחים

זיכוך המאגר המאוחד של הגורמים ▪

לכדי מספר מצומצם של גורמים 

.  שורשיים

זיהוי הגורמים המשפיעים ביותר על ▪

.  תביעות החריגים בענף הבנייה

שיטת המחקר
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0% 5% 10% 15% 20%

מסמכי מכרז לא בשלים. 1

.ריבוי שינויים בדרישות או בהגדרות היזם. 5

מחירי מכרז זוכה נמוכים בצורה לא ריאלית. 11

.משמעות במסמכי המכרז-דו, אי בהירות. 13

.היעדר פרוגראמה שְלמה ואחראי ברור. 7

.שכר טרחת מתכננים נמוך מדי. 3

הקרקע ובזמינות סטטוטורית-הפתעות בתת. 2

.התחלת תכנון בשלב מאוחר ובתקציב נמוך. 6

חוסר בידע מקצועי בניהול פרויקטים . 8

.חלוקת סיכונים לא הוגנת בין יזם לקבלן. 14

תרבות מושרשת של עימותים. 9

.היעדר סטנדרטיזציה בתכנון. 12

ביצוע-תכנון שאינו בר. 10

חלוקת תפקידים לא ברורה . 15

כוח עליון. 4
בניינים

תשתיות

44.6%

דירוג לפי סוג פרויקטים



חלוקה לקבוצות אב

בנייהבפרויקטיחריגות תקציב 

התנהלות ענפית לא מקצועית

גורמים מערכתיים

(37.1%)

מחירי מכרז זוכה נמוכים בצורה ▪

(13.0%)לא ריאלית 

היעדר סטנדרטיזציה ואחריות  ▪

(3.4%)מקצועית בתכנון 

חלוקת סיכונים לא הוגנת ולא ▪

(4.3%)מאוזנת בין יזם לקבלן 

חלוקת תפקידים לא ברורה ואי  ▪

(1.6%)הקפדה על ייחוד פעולות 

(5.7%)הפתעות בתת קרקע ▪

חוסר בידע מקצועי לעוסקים ▪

(5.4%)בניהול פרויקטים 

תרבות מושרשת של עימותים  ▪

(3.6%)וחוסר אמון הדדי 

תרבות התכנון

גורמים ארגוניים

(19.4%)

היעדר פרוגרמה שלמה והיעדר ▪

(7.2%)אחראי ברור להכנתה 

שכר טרחת מתכננים נמוך מידי  ▪

(6.5%)

התחלת תכנון בשלב מאוחר ▪

(5.7%)ובתקציב נמוך 

זילות מסמכי המכרז

פרויקטאלייםגורמים 

(42.5%)

ריבוי שינויים בדרישות או  ▪

(14.3%)בהגדרות יזם 

מסמכי מכרז לא בשלים  ▪

(17.3%)

דו משמעות  , אי בהירות▪

(7.7%)וסתירות מסמכי המכרז 

(3.2%)תכנון שאינו בר ביצוע ▪



השפעה על התכנון והביצוע



16 הפרויקט של המחר   הפרויקט של האתמול  

חברי הצוות שולחים את  

אחתהמידע לכתובת כל 

לקוח

מהנדס 

בניין

מהנדסי  

מערכות

ניהול  

מתקן

יצרן

קבלן

מהנדס 

חשמל

אדריכל

BIM

לקוח

מהנדס 

בניין

מהנדסי  

מערכות

ניהול  

מתקן

יצרן

קבלן

מהנדס 

חשמל

אדריכל

חברי הצוות שולחים את  

הכתובות  לכלהמידע כל
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Ability to impact 
Cost and performance1|

Cost of Project2|

CAD workflow3|

3
4|

1 2

Preliminary 
Design

Detailed 
Design

Construction 
Documentation

Construction Operation
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יכולת

ההשפעה

BIM Workflow

4
4|

המידע  BIM-בשיטת ה

התכנוני נאסף בשלב  

מוקדם של התכנון



18 על התכנוןBIMהשפעת העבודה בשיטת 

אחידות ותאום מסמכי התכנון  ▪

וזיהוי התנגשויות(סופרפוזיציה)תיאום מערכות ▪

הדמיות לצרכי הבנת הפרויקט▪

ניתוח פרמטרי▪

כתבי כמויות  ▪

אומדנים▪

שימור ידע▪

מיידיותתועלות 

חיסכון בעלויות הקמה▪

צמצום טעויות תכנון▪

הפחתת חריגי ביצוע▪

:מושגים חדשים בעולם התכנון

מנהל מודל▪

▪BIG ROOM

▪LOD

מחייב את המתכננים להעלות את רמת התכנוןBIM-השימוש ב



19 (LOD)רמת פרוט התכנון 

LOD 200 LOD 300 LOD 350 LOD 400



20 זיהוי התנגשויות



21 - Big Roomתכנון משותף



22 BIM – 3D Printing



23 כמויות ואומדנים  



24 (On Site Pre-fabrication)תיעוש הבנייה באתר 



25 שיתוף מידע בין גופים שונים

:רכש

מפעלים

יצרנים

:צוות תכנון

אדריכלים

מהנדסים

יועצים

:בניה

קבלן ראשי

קבלני משנה

כלל הקבלנים

:בעלי הנכס

בעלים

משקיעים
מנהל מודל 

BIM



26 BIMשירותי פז כלכלה והנדסה בתחום ה 

השירותים המוצעים על   BIMבתחום ייעול התכנון והביצוע של פרויקטים הנדסיים באמצעות

:ידי פז כלכלה והנדסה

('פורמטים וכו, נהלים, הגדרת תהליכי העבודה)בחברה  BIMאפיון והטמעת מתודולוגיית▪

BIMניהול תכנון פרויקטים הנדסיים בשילוב ▪

BIMניהול מודל ▪

במסגרת שיתוף הפעולה עם איגוד התאגידים העירוניים אנו מציעים אבחון ראשוני של  

.בתאגידBIMהארגון והפרויקטים והתועלות הצפויות ממימוש מתודולוגיית 

:איש קשר בפז כלכלה והנדסה

מנהל מחלקת הנדסה, שבתאי יוקלה' אינג

09-9700810

shabtay@pazgroup.co.il

mailto:shabtay@pazgroup.co.il


4672553הרצליה פיתוח 12305. ד.ת2המנופים 

09-9700801: פקס09-9700800: טל

office@pazgroup.co.il     www.pazgroup.co.il

תודה


