
?מי אתם

?מה למדתם עד פה•

?  מה זה ניהול פרויקטים•
בעיקר סדר וארגון•

פירוק הפרויקט לאלמנטים ברורים מוגדרים שקל לשלוט בהם•

משולש הזהב•



?על מה נדבר היום

תחשיב מחיר•

ארגון אתר•

תחשיב מחיר•

חישוב עלויות•

צורות עבודה•

דוח רווח•



?על מה נדבר היום

כל הדברים שתיארנו בשקופית הקודמת יכולים להיות מתומצתים במילה  •
:אחת



בניית תקציב

סעיפים3-אנו יכולים לחלק ל, את הסעיפים בתקציב•
או לחלופין פירוק הסעיף, עבודה של פועלים של החברה–עבודה עצמית •

יותר" קטן"עבודה מול קבלן –קבלני משנה •

פינוי פסולת  , למשל, הוצאות שאינן קשורות באופן ישיר לעבודה באתר–תקורות•
.כאשר לא מדובר על פירוקים, אינו קשור באופן ישיר לעבודה( מכולות)



עבודה עצמית

או  , הינה עבודה אותה הקבלן מבצע על ידי פועלים שלו, עבודה עצמית•
:לחלופין מייצר מצב בו הוא מפרק את העבודה לגורמים הבסיסיים שלהם

של פועלי החברה או פועלים חיצוניים, עלות שכר עבודה•

חומר אשר משמש להרכבת החומר הלבן. למשל דבק או טיט, עלות חומר שחור•

. 'החיפוי וכד, למשל הריצוף, החומר הראשי עליו עובדים, עלות חומר לבן•



?מדוע אנחנו מפרקים את התקציב... שנייה... רגע

בדיוק כמו בניהול פרויקטים כך גם בבניית התקציב•

קשה לנו לתת מחיר  , כאשר אנו נתקלים בסעיף מסובך מאד למשל ריצוף•
מתאים

הרבה יותר קל לנו לתת , מכאן שאם מפרקים את הסעיף לאלמנטים שלו•
.מחיר לכל אלמנט

:ריצוף מורכב מ•
טווח מחירים רחב מאד–חומר לבן •

ר"למ₪ 30-כ, טיט או דבק להדבקה–חומר שחור •

ר"למ₪ 70-110אך ממוצע , לפי סוג החומר הלבן, טווח רחב–ע"שכ•

?האם ניתן להשתמש בדיוק בכל הריצוף–פחת •



דוגמא לפירוקים

דלת העץ המדוברת היא  •
שילוב של כנף עץ ומשקוף  

.פח

360= משקוף •

300= התקנה •

300= צבע משקוף •

1,750= כנף עץ •

150( = מהמפרט)מזוזה •



קבלני משנה

מכיוון שקבלן המשנה  , קלה הרבה יותר לתמחור, עבודה מול קבלני משנה•
לוקח על עצמו את כל מרכיבי העבודה ולקבלן הראשי נותר רק להחליט כמה  

מכיוון שעל  , המציאות האמיתי מעט יותר מורכבת". להרוויח"הוא רוצה 
בין אם משאבי  , יש עבודה שנוספת לקבלן הראשי, עבודתו של קבלן המשנה

או לחלופין  , ניהול שהוא צריך בשביל התיאום בין קבלני המשנה השונים
.  משאבי ניקיון ושינוע בשביל קבלן המשנה

.אך לא מחושב, שינוע הוא מרכיב שבדרך כלל עולה המון כסף. ב.נ•



תקורות

, בדרך כלל)הן כל העלויות שאינן קשורות באופן ישיר לעבודות תקורות•
(.למספר רב של סעיפים" עוזרת"אותה עלות אשר 

מבטון לחומר לבן הוא  , עגורן שעוזר בשינוע של מספר רב של סחורות•
.תקורותדוגמא קלאסית לעלות 

אחוז מהפרויקט6-10-בין ל, ממוצעותתקורות•

לדוגמאתקורות•



בניית התקציב בפועל

בניית תקציב  

דורשת, נכון

השוואות

למשל, ככל האפשר, רחבות

סעיפי  , עבודות קודמות

ככל שהמידע. או דקל, צים"ממ

רחב יותר קח הסיכון נמוך יותר



עבודה עם מחירון דקל

.שנים30-מחירון דקל קיים כבר למעלה מ•

.קבוצת דקל מספקת ספרות מקצועית ותוכנה לניהול פרויקטים•

.עם השנים, מחירון דקל הפך לבסיס לתמחור ועבודות נוספות•

בעבודה  , אך המחירים בו מספיק קרובים לאמת, מחירון דקל איננו מדויק•
.נכונה עם המחירון ניתן להגיע לרמת דיוק גבוהה

יש לדעת את מגבלות היכולת של המחירון ולהבין שעבודה עם המחירון על  •
.נושאים בהם אין שליטה היא קשה ולא מדויקת



דוגמא לעבודה עם דקל

דקל מחולק לפרקים•



דוגמא לעבודה עם דקל

כל פרק מחולק לתתי פרקים ומשם לסעיפים•



דוגמא לעבודה עם דקל

יש לקרוא את הפרק הראשון להנחיות עבודה•



סעיף לתמחור

ר"נמדדת לפי מ20מחיצת בלוק •

01.010.0040מספר סעיף •
160: מחירר"מ: יחידת מידהמ"ס20מחיצת בלוק : תיאור•

160: המרה ליחידה נמדדתכן: האם קבלן ראשי

02.072.0040: מספר סעיף•
האם קבלן 1,470: מחירק"מ: יחידת מידהמ"ס20חגורות בטון ל: תיאור•

147ר רבוע"מ2חגורה לכל : תפעול294: המרה ליחידה נמדדתכן: ראשי

02.097.0100: מספר סעיף•
כן: האם קבלן ראשי22: מחיר'יח: יחידת מידהקוצים: תיאור•

11:ר"מ2קוץ לכל 

ר"למ₪ 318= 160+147+11: כ"סה•



תחשיב מחיר–נחזור אחורה לרגע 

ארגון אתר•

תקציב-תחשיב מחיר •

תקציב-חישוב עלויות •

תקציב-צורות עבודה •

דוח רווח•



ארגון אתר

לא כל האתרים עולים אותו הדבר•

מפאת הגודל, יש אתרים בהם השינוע מאד יקר•

LEED, יש אתרים בהם צריך לנקות את האתר בצורה מוגברת•

יש אתרים בהם יש יותר•

הנפות

יש אתרים בהם התקרה גבוה•

ויש צורך בפיגומים

כל אלו צריכים להילקח  •

בחשבון



דוח רווח

דוח רווח הוא למעשה העלות התפעולית של הפרויקט•

עלות ישירה•
עבודה עצמית•

קבלני משנה•

'שמירה וכד, ניקיון, עגורן: אתרתקורות•

לפעמים מחושב ולפעמים לא–עלות חברה •

דוח הרווח נותן לקבלן הראשי את המבט המלא ביותר לעבודה שבוצעה או  •
(.מ"הבצאם הביצוע לא הסתיים יש לחשב את )מבוצעת בפועל 



דוגמאות



?שאלות



תודה רבה


