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פרויקטים

מימוני הנדסה ויעוץ בע''מ הינה חברה פרטית אשר נוסדה על ידי המהנדס עמית מימוני ,בעל תואר ראשון ושני
בהנדסה אזרחית והנדסת הסביבה מטעם הטכניון.
החברה מתמחה במתן שירותי יעוץ ,תכנון וליווי פרויקטים בתחום הנדסה אזרחית בשלב התכנון ובשלב הביצוע
עבור מוסדות שונים ,חברות קבלניות ,יזמים ולקוחות פרטיים.
מהנדסי החברה מספקים פתרונות הנדסיים בהתאמה מדויקת לצרכים ,לאפשרויות ולהיבטים הסביבתיים ומתוך
מודעות כלכלית-תקציבית של הפרויקט.
מימוני הנדסה ויעוץ בע''מ הינה חברה מובילה וייחודית ביכולתה לשלב תכנון מתקדם הנתמך בטכנולוגית BIM
) (Building Information Modelingובכך יוצרת עבור לקוחותיה יתרונות רבים ,כגון איכות התכנון ,חיסכון
תקציבי ועמידה בלו"ז הפרויקט.

החברה נמנית בין החברות המובילות בארץ המספקות שירותי  BIMעבור פרויקטים בהנדסה אזרחית!

לחברה ניסיון במגוון פרויקטים בארץ ובחו"ל :מבני ציבור ,מבני משרדים ,מעבדות ,מבני תעשיה ,מבני מגורים,
מחנות צבא ופרויקטי תשתית.
החברה מעסיקה בדרך קבע  5מהנדסים ו 2-הנדסאים.
בין לקוחותינו :משרדי ממשלה ,חיל ההנדסה האמריקאי ,מנרב ,אפקון מערכות ,מכון ויצמן ,לסיקו ,עמירם סיוון
חברה לבניין ,מגנזי תשתיות ועוד.
אנו גאים לשרת את לקוחותינו ומעריכים מאוד את האמון שהם נותנים בנו – הצלחתם היא הצלחתנו.

בברכה,

עמית מימוני,
מנכ"ל מימוני הנדסה ויעוץ בע''מ

פרויקטים
החברה מציעה ללקוחותיה פתרונות הנדסיים מודולריים המאפשרים מענה גמיש ומותאם ,שלם או חלקי ,בהתאם
לצורך ומאפייני הפרויקט:

שירותים הנדסיים מבוססי  BIMלפרויקט


מידול הנדסי וניהול מודל BIM



תאום מערכות



יעוץ ,הטמעה של מערכות BIM



כתבי כמויות מתוך BIM



תכניות ייעודיות לבעלי מלאכה



בדיקת חשבונות



מעקב אחר מימוש דוחות בקרת איכות

תכנון הנדסי




תכנון מערכות אינסטלציה
תכנון מערכות ספרינקלרים
תכנון ניקוז

אודות

תשתיות מחשוב

שם התכנה
Autodesk Revit 2017
Autodesk Autocad 2017
Autodesk Autocad Civil 3D
Autodesk Navisworks Manage
Autodesk Navisworks Simulate
Autodesk Collaboration for Revit 360
Revizto Viewer
Enscape
Autodesk Insight 360

תוכנות שרטוט ומידול



תוכנות לניהול פרוייקטים



MS Project 
 בינארית פרו
מיפוי וסריקת לייזר של חללים



כמות
רישיונות
6
6
4
4
2
1
20
1
6

Paracosm 3D Scanner



(תחנות עבודה )עמדות מחשב
תיאור
Dell Precision T1650, Xeon E3, Nvidia
Quadro 300
Dell Precision T3600, Core i7, Nvidia
Quadro m2000
Dell Precision M4800, Core i7, Nvidia
Quadro k2200
Dell Precision M6600, Core i7, Nvidia
Quadro k4000
Microsoft Surface book pro 4



כמות
1
4
1
1
1
פרטי התקשרות
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פרויקטים
מועצה אזורית נחל שורק  -ישיבת תורת החיים
נתונים
שטח כללי
שטח בנוי

 40דונם
 8,000מ"ר

היקף כספי

 55מש"ח

שירותים
 תכנון אינסטלציה סנטירית
 תכנון מתזים
 תשתיות חוץ מים וביוב

הפרויקט כלל:

כל מערכות האינסטלציה בפרויקט תוכננו
בשיטת  BIMלרבות:



שני מבני פנימיית בנים דו קומתיים



מערכות אספקת מי צריכה



מבנה חדר אוכל ומטבח



נקזים



בית מדרש



ספרינקלרים



מבנה פנימיית בנות



מערכות חימום מים



בית מדרש בנות



תשתיות חוץ



תשתיות חוץ בכל המתחם

נבנו  8מודלים )אחד לכל מבנה( בנוסף מודל
אחד לתשתיות וטופוגרפיה.
כל כתבי הכמויות התקבלו מתוך המודל

פרויקטים
מחנה סיירים – הקמת בסיס טירונים משהב"ט
נתונים
שטח המחנה
שטח בנוי
היקף כספי

 40דונם
 7,700מ"ר
 60מש"ח

שירותים
 – Bim Manager מנהל מודל בשלב התכנון
 תיאום מערכות ותשתיות

הפרויקט תוכנן ב –  BIMמלא כולל תשתיות
סה"כ  13מודלים בעבודה בענן.

תכנון פרמטרי ב Dynamo

פרויקטים
 – Q cyberמשרדים
נתונים
שטח
היקף כספי

 2,500מ"ר
 2.5מש"ח

שירותים
 תכנון אינסטלציה סנטירית
 תכנון מתזים
 תיאום מערכות

הפרויקט תוכנן ב – BIM
חלקי אבל מודל במלואו
לצרכי תיאום מערכות.

בנוסף מודל ה – BIM
שימש גם לסיור וירטואלי
בפרויקט כך שהלקוח
קביל הצצה למוצר אותו
יקבל

אתגרים מיוחדים
כחלק מהעיצוב המודרני של משרדים בחברות הי-טק אין תקרות תותב וכל התקרות התשתיות חשופות .בנוסף,
גובה הדלתות אינו סטנדרטי ) 2.7מ'( מה שיצר אתגר גדול בסידור אסתטי של המערכות ,בגובה מינימלי.

פרויקטים
מרה"ס נטפים – )משהב"ט( )בשלב תכנון(
נתונים
שטח המחנה
היקף כספי

 30דונם
מעל  100מש"ח

שירותים
 – Bim Manager מנהל מודל בשלב התכנון
 תיאום מערכות ותיאום תשתיות

דרישת המזמין )משהב"ט( הייתה כי
התכנון יתבצע בטכנולוגית .BIM
במסגרת תפקידנו ,נעשו הפעולות הבאות:


הגדרת תכנית למימוש BIM



הכנת פרוטוקולי עבודה



ליווי והדרכת צוות היועצים



בקרת איכות לתוצרים של

על פי התכנית למימוש  BIMהכנו פרוטוקולי עבודה מפורטים המגדירים את אופן העבודה של היועצים.


תכנית למימוש  – BIMהתכנית נכתבה בשיתוף הלקוח ומגדירה את התוצרים הנדרשים.



פרוטוקול לוחות זמנים – המגדיר את לוחות הזמנים ואופן העברת מודלים .כמו כן מוגדרים התוצרים הנדרשים
מהמודלים ותאריכי יעד.



פרוטוקול שיתוף והעברת מידע – המגדיר את אופן העברת המידע ,תהליכי אישור החומרים לפני הפצה .כמו כן,
על סמך פגישות עם כלל היועצים ,הוגדרו פרמטרים אחידים לכלל האלמנטים ואחריות על אלמנטים.

פרויקטים
מבנה מעבדות ביו-כימיה במכון ויצמן
נתונים
שטח בנוי
היקף כספי )מערכות(
מועד השלמה

 28,000מ"ר
 100מש"ח
12/2016

שירותים
 תאום מערכות בשלב ביצוע
 מידול של המבנה בטכנולוגית BIM

פרויקטים
Boost Gahanna office Buliding, Rolider Gahanna
נתונים
שטח בנוי
מועד השלמה

 7,000מ"ר
בביצוע

שירותים
 תאום מערכות בשלב תכנון וביצוע
 מידול של המבנה בטכנולוגית BIM
 הפקת כתב חומרים לביצוע הזמנות רכש למערכות
MEP

פרויקטים
תבנית עבודה לתכנת רוויט ובניית משפחות סטנדרטיות ,מכון וויצמן מדע
נתונים
פרויקט שוטף

שירותים
 הגדרת מטרות BIM
 הכנת תכנית למימוש  BIMלפרויקטים בתחום שיפוץ
מעבדות
 הכנת תבנית עבודה לתכנת רוויט
 הכנת משפחות חכמות ופרמטריות בהתאמה
לתכנית למימוש BIM

פרויקטים

המרכז הבינתחומי הרצליה  -מעונות סטודנטים
נתונים
שטח בנוי
היקף כספי
מועד השלמה

 27,000מ"ר
 200מש"ח
בביצוע

שירותים
 תאום מערכות וליווי ביצוע
 מידול של המבנה בטכנולוגית BIM

המידול בוצע על סמך תכנון היועצים והתייעצות עם
קבלני המשנה אשר יבצעו את העבודה.
בכך התאפשר ייעול התכנון על מנת להוזיל עלויות
לקבלנים המבצעים ).(VALUE ENGENEERING
אופי זה של מידול אפשר לנו לזהות בעיות ביצוע ולתת
פתרונות מתאימים לפני שהתחילו העבודות .כמו כן מתן
פתרונות הנדסיים יעילים וזולים לעומת התכנון המקורי,
ואישורם אצל היועצים טרם התחלת העבודה.

פרויקטים
נתב"ג – שרוול E
נתונים
שטח בנוי
היקף כספי )מערכות(
מועד השלמה

 22,000מ"ר
 27מש"ח
04/2017

שירותים
 תאום מערכות וליווי ביצוע
 מידול של המבנה בטכנולוגית BIM

בפרויקט זה הוחלפו מספר מתאמי מערכות
והביצוע סבל מסדרה של בעיות תאום אשר הצריכו
עבודות פירוק רבות.
אנו נתבקשנו להיכנס לעבודה בשלב מאוד מתקדם
בביצוע.
בתוך חודשיים מודל כל הפרויקט בתכנת Revit
והופקו גליונות תיאום מערכות וגליונות מותאמים
לבעלי מלאכות שונות בבניין.
במקביל למידול והפקת השרטוטים הובאו לדיון מול
חברת הניהול והפיקוח סוגיות תכנון שעלו מתוך
עבודת התיאום.

על מנת שלא לעכב את הביצוע שהיה בעיצומו ולהימנע
מפירוקים מיותרים ,תוכנן סדר המידול והתיאום בהתאם
לאגנט הביצוע בשטח כך למעשה כמעט ולא הורגשו
עיכובים בשטח
לדוגמא :קבלן השלד היה מעוניין לבנות מחיצות בלוקים
ללא עכבות ועם מידע על כל הפתחים המתוכננים.
סוכם מול מנהל העבודה האזור הבא שבו מתוכננת
עבודת בניה ובוצע מידול ותיאום של הפתחים בקירות
הספציפיים האלה בתוך ימים ספורים.

פרויקטים
תחנת מרכזית מודיעין
נתונים
שטח בנוי
היקף כספי )מערכות(
מועד השלמה

 3,400מ"ר
 27מש"ח
בביצוע

שירותים:
 תכנון מערכות ביוב ואינסטלציה סניטרית
 תאום מערכות
 מידול של המבנה בטכנולוגית BIM

פרויקטים

שיפוץ מעבדות ביולוגיות – מכון ויצמן )איבו שפיגל ,קנדיוטי(
נתונים
שטח בנוי
היקף כספי
מועד השלמה

 1000+200מ"ר
 10מש"ח
12/2016

שירותים
 תיאום מערכות מלא רצפה  +תקרה

פרויקטים

מחנה שגוב
נתונים
שטח המחנה
שטחי בניה
היקף כספי
מועד השלמה

 50דונם
 5500מ"ר
 45מש"ח
8/2012

שירותים
 ניהול הפרויקט משלב התכנון עד גמר הביצוע
 תאום מול רשויות
 תיאום תכנון ותיאום ביצוע
פיקוח על הביצוע

פרויקטים
מתחם מגורים לחיילים במחנה רמון -
פרויקט דולר סיוע
נתונים
שטח בנוי
פיתוח:
היקף כספי
מועד השלמה

 1300מ"ר
 3דונם
 4.7מש"ח
12/2014

USACE – Ramon Combat support
שירותים
 תכנון כולל )(Multi-disciplinary Design
 תכנון מערכות אינסטלציה וכיבוי אש
 ניהול הפרויקט ,תאום ופיקוח על הביצוע
 יישום טכנולוגית  BIMבתכנון לרבות הפקת כתבי כמויות
וביצוע אנליזות תכנוניות בעזרת מודל ה – .BIM

פרויקטים

נמל אשדוד – שדרוג תחנת פריקת חומצה זרחתית
נתונים
שטח:

 3דונם

מועד השלמה

12/2015

שירותים
 מידול כללי של הפרויקט  BIMכולל צנרת
 הפקת עזרים לקבלן ראשי מתוך מודל BIM
לתכנון העבודה
 הפקת תכניות יצור למסגרות פלדה וצנרת

פרויקטים

בגירה – מבני סימולטור במחנות קציעות ופלס
נתונים
שטח בנוי
מועד השלמה

 1200מ"ר
12/2015






שירותים
תכנון כולל )(Multi-disciplinary Design
תכנון מערכת אינסטלציה ומערכת הגברת לחץ לכיבוי
אש
ניהול הפרויקט ,תאום ופיקוח על הביצוע
יישום טכנולוגית  BIMבתכנון לרבות הפקת כתבי
כמויות וביצוע אנליזות תכנוניות בעזרת מודל ה – .BIM

פרויקטים
מגרש אימונים מודיעין – מבנה מלתחות
נתונים
שטח בנוי
מועד השלמה

 200מ"ר
12/2015

שירותים
 תכנון כוללני של מבנה מלתחות
 תכנון אינסטלציה
 הפקת כלל החומר ההנדסי לביצוע )תכניות ,פרטים רשימות ,כתבי
כמויות( מתוך מודל ה BIM -

