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  סופיים חשבונות רתוקיוב
  

  1חלק 
להל� החומר שאמור להיות מצור� יחד ע� חישובי הכמויות 

  :בכל חשבו� סופי
 

,כולל תהלי
 המכרז[  תיק המכרז המלא המקורי .1
כולל פרוט אחוזי הנחה למחירוני� , היזכיההודעת 

 .]וכתב כמויות סופי חתו� על ידי הקבל�

 .ת עבודהצו התחל .2

חתומות על ידי מודד  ,AS-MADEתכניות  .3

  .מוסמ
 ומאושרות על ידי מתכנני�

4. CD של AS-MADE בפורמט   DWG.  

,דפי ריכוז כמויות המבוססות על סעיפי החוזה .5
 .חתומות על ידי מנהל הפרויקט והקבל� המבצע

 : לפי פרקי� וסעיפי� כוללחישובי כמויותתיק  .6

ידי חתומות על , AS-MADE סקיצות •


 .מודד מוסמ

 .דפי חישוב כמויות ממוספרי� •

   בשני חלקים' בפרק? כיצד מגישים. חישובי כמויות וחשבון סופי

 )2013מאי המשך למידעון (

 

 בגיליון זה

 1     החומר המוגש - כמויות וחשבון סופיחישובי   1חלק 

  2    ? כיצד לא עושים זאת נכון-  חישוב כמויות 2לק ח

 "או שאסלול אותה, או שאמצא דרך"

  פיליפ סידני -

, יומני עבודה על י�חישובי כמויות המבוסס •
 . הרלוונטי כולל צילו� מיומ� העבודה

או /ו על שינויי� י�חישובי כמויות המבוסס •
כולל אישור מתכנ� , עדכוני� בתוכניות

 .רלוונטי או מנהל הפרויקט

 המעידה על ביצוע כל אסמכתא אחרת •
לתכניות , תא� למפרטי�העבודה בה

הפיקוח , העבודה והנחיות מנהל הפרויקט
 .וצוות התכנו�

 .נושאי� נוספי� .7

תיק חישובי כמויות לעבודות נוספות כולל  •
 .מכרזי� / אישורי� של ועדת חריגי�

כל חומר אחר הנדרש לתהלי� הבדיקה •
סיכומי , מחירוני�, ז"לו ,יומני עבודה[

 . וכדומה ישיבות

� שבוצעו בשטח טר� תצלומיקוב( של  •
 במידה , ותצלו� אויר, במידה ובוצעו,ביצוע

 .ובוצע

 .תצלומי� שבוצעו במהל� הפרויקט •

אישור וחתימת מנהל הפרויקט  •
 .החשבו� הסופיל גבי והקבל� ע
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2בעמוד  כיצד לא עושים זאת נכון בנושאמאמר נא ראה 

  ולדימיר דונסקוימאת 

  

  



  

 כיצד לא עושי� זאת נכו��  כמויותחישוב

 לחישוב כמויות לא תקי�הדוגמא הטובה ביותר )1
 הנה חישוב הכמויות ,אותה אנו יכולי� לתת
בה קבלנו לא אחת חישוב , לעבודות עפר וכבישי�
כאשר עבודת אספלט וחישוב  ,כמויות תוצאתי בלבד

 לידי ביטוי י�בא, כמויות של מיליוני שקלי�
 !!בתוצאה מספרית אחת

נענינו  שהמחשב , לשאלתנו היכ� חישוב הכמויות )2
 כאשר הקשנו ואמרנו !חישב וזה הכי מדויק שיש

� שאנו בדקנו את רוחב הכביש והרוחב אינו מתאי
נענינו , מחשבללרוחב על בסיסו הוזנו הנתוני� 

 ".!זה לא יכול להיות"בתשובה 

לעיתי� אנו מקבלי� את עשרות החתכי� ופלט של  )3
ואני שואל , הראייה מתערפלת, האמתהמחשב ולמע� 

הא� מדובר בהמשכו של ספרו של   ,את עצמי
מצא באר( נהא� , "בגדי המל
 החדשי�"אנדרס� 

מהנדס אשר יודה כי אינו חש בנוח ע� הפלטי� עוד 
 אשר בוגר טכניו� הא� יש בנמצא עוד מהנדס , האלה

בה למדו " 1בתורת החוזק "פספס את ההרצאה ב
 ?כיצד מסתכלי� על פלטי� אלה

נוישה, מלבדי הא� יש עוד מהנדס" רחמנא לצל�"או  )4
" אוכל את הפלטי�"איש שטח גרוע שלא ממש 

 מהנדס עיר או שקיי�אולי ג� ייתכ�  .לארוחת בוקר
 אשר יודה יחד אתי שהוא ,מנהל אג- הנדסה בעירייה

  ?אלההר לטבלאות צרי
 הסב

5(  
הא� ייתכ� שקרה אי פע� שאחד , בהמש
 לכ
מודד חמדו לה� לצו� /או מהנדס קבל�/ הקבלני�

אשר שינו , שינו כמה נתוני� בהזנות למחשבו
 ? כמויות בצורה משמעותית

 2לק ח

 

  

    מ"הנדסה ובניין בע. פ.א.ד
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  :טלפון

09-7421391  

  
  :פקס

09-7450558  

  
  :דואר אלקטרוני

net.bezeqint@dif   

Different Engineering!  
  

il.co.dif.www 

        !!!! זה כל הבנייןבקרה ,אצלנו

חשבונות סופייםביקורת  ובקרת מכרזים   2עמוד 

כיו� שאחרי , כמוב� שמקרה כזה לא קרה במציאות )6
שהכמויות אושרו ה� העמידו את המזמי� על הטעות 

  ...להבא יבדוק אות� יותר טובקשו שיוב

סיפר אחד ,  בנורבגיהנכחתיבאחד הכנסי� שבה�  )7
כי קרה לו מקרה בו קבל� נורבגי אמנ� ,המהנדסי� 

של טבלת אול� את הסיכו� , הזי� את הנתוני� נכו�
!  הוא הכפיל,חישובי עבודות העפר בת עשרות העמודי�

,  רק ערנותו וחישוב ידני שער
,והתשלו� קפ( בהתא�
  .... לא אצלנו, טוב זה קרה בנורבגיה.לו זאתג

על מנת למנוע את המצב בו דווקא החשובי� לכספי�  )8
 יש להרכיב מפרט מחייב ,אינ� ברורי�, הגדולי� באמת

חישובי� לדעתנו . לחישובי כמויות לעבודות כבישי�
 על פלט המחשב כמסמ� י� להיות מבוססכי�צרי ,אלו

צות ברורות על לפחות סקי, נלווה בלבד ואליו יש לצר� 
המראות שרטוטי� מרחביי� וברורי� ,  מהחתכי�10%

כאשר מה� נית� יהיה לעקוב ,  על הפלטי�המבוסס
במסודר ובקלות אחרי המספרי� שהוזנו במחשב ונת� 

 .להבי� הכול בוודאות

אנו טועני� שאי� זה סביר שקבל� יקבל סכומי כס-  )9
 לקחת אול� לא יוכל, משמעותיי� על עבודות אספלט

אנשי מקצוע אשר יציגו בצורה ברורה ושווה לכל נפש 
ת כל א יש לצר-לחשבו� זה . כיצד חושבו הכמויות

יש לדאוג לתוכניות  .הרלוונטיות לחישובי� התוכניות
 : במש
 הביצוע הגבהי� שנמדדו בכבישמסודרות של כל

אספלט שכבה ראשונה , גבהיי מצעי�, גבהי שתית
רי קרצו- במידה ובוצע וכל גבהי� לפני ואח, היושני

 .תית של הביצועיהנדרש לבדיקה אמ

ת ו אמורי� להי,!מהותללא  , רק לש� סיוע,ל"לכל הנ )10
כל הקורי� , מצורפי� כל תעודות המשלוח של הפרויקט

  .של האספלט ועוד

  

  
  

  

  אילן פדרמאת 

  

  

  

 


