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'  יח/החומריםכל כמויות באופן מסודר את כתב כמויות הוא טבלה המציגה 

.  לעבודות תשתית או לעבודות פיתוח, מבנההעבודה הנחוצים לבניית 

,  שטחי פנים של קירות, בלוקים, בטון, למשל מחשבים כמויות של ברזלכך 

.  אורך של ספי חלונות ומעקות

.תכניות העבודה הסופיותהכמויות מתבצע על סמך כתב 

כתב כמויות  

:דוגמה

:הכמות תשמש אותנו לחישוב העליות הבאות, ק בטון עבור עמודים"מ50

(ק"מ/260₪)ליציקת העמודים ( חומר)עלות בטון •

(ק"מ/700₪)עלות עבודה של קבלן השלד •

(ק"מ/25₪)עלות משאבת בטון ליציקת העמודים •

(ג"ק/2.5₪ק  במחיר "מ/ג"ק80כמות ברזל לעמוד )עלות ברזל זיון לעמודים •

'חוט קשירה וכד/חוט שזור/ניתן לחשב גם עלות תבניות•



יחידות מדידה שכיחים בענף הבנייה

ק"מ ר"מ

קומפלט

יחידת דיור  

(ד"יח)

א"מ

('יח)יחידה 

בניין קומה

טון/ג"ק



שטח ונפח מרובע

A

B

H

S:  שטח  = A X B

V:  נפח  = A X B X H

(מטר רבוע)ר "מ: יחידות שטח 

ליטר1000= ק "מ1(  מטר מעוקב)ק "מ: יחידות נפח



שטח ונפח עיגול

H

𝑫: קוטר עיגול  = 𝟐 × 𝒓

S: שטח  = 𝝅 × 𝒓𝟐

𝑽:  נפח  = 𝝅 × 𝒓𝟐× 𝑯

(מטר רבוע)ר "מ: יחידות שטח 

ליטר1000= ק "מ1(  מטר מעוקב)ק "מ: יחידות נפח
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שטח ונפח משולש ישר זווית

S: שטח  = 
𝑨×𝑩

𝟐

𝑽:  נפח  =
𝑨×𝑩

𝟐
×𝑯

(מטר רבוע)ר "מ: יחידות שטח 

ליטר1000= ק "מ1(  מטר מעוקב)ק "מ: יחידות נפח

B

A

יש לוודא זווית  

מעלות90

A

B
H



חישוב נפח בטון: תרגול

:נתון

'מ12עומק קידוח הכלונס •

מ"ס20עובי רצפה •

:יש לחשב

27,28,29לכלונס ( נפח)כמות בטון •

לקורה המסומנת( נפח)כמות בטון •



חישוב כמויות ריצוף וטיח: תרגול

:נתון

'מ3.00גובה תיקרה מפני ריצוף •

מ"ס7גובה פנל •

:יש לחשב

(עבודה/חומר)טיח •

(עבודה/חומר)ריצוף •

(עבודה/חומר)פנל •

:מידות חלון

175–רוחב 

160-גובה 

:מידות חלון

80–רוחב 

100-גובה 



חישוב כמות חיפוי אריחי: תרגול

:נתון

'מ2.30גובה חיפוי מפני ריצוף •

:יש לחשב

(עבודה/חומר)כמות חיפוי •

:מידות דלת

70–רוחב 

210-גובה 

:מידות חלון

50–רוחב 

60–גובה 

:מידות דלת

70–רוחב 

210-גובה 



.יש מאות סוגים של פרטי בנין בתכניות אדריכלות

שלבים בביצוע העבודה ובעיקר רמת  , פרטי בנין באים להראות ולפרט בצורה מעמיקה את  אופן ביצוע אותו פרט

.הגימור הסופית

.מיקום ומידות, גוון האבן/שינוי סוג, סוג חומר אטימה: פרטי הבניין יכולים להבדל אחד מהשני בשינוי פרט קטן כגון

פרטי בנין באדריכלות

.נבחן מספר דוגמאות לפרטי בנין נפוצים החוזרים על עצמם בשינויים קלים



מדרגות





מעקה מדרגות



פרט חיבור מעקה למדרגות

חיבור מעקה מהצד

ג המדרגה"חיבור ע



פרטי בניה לקירות בלוקים







פרט קיר  

מעטפת



פרטי גמר חיפוי אבן



פרטי מעקה גג







פרטי מרפסת שמש





פרטי איטום סף חלון


