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4חשבון סופי וטופס 

 בועז דורון
4361545-054  

boaz@uby-doron.com 

חשבון סופי
!חשוב 

.לכל הצדדים בהסכם העבודה יש אינטרס משותף וברור להפיק חשבון סופי
 

 ולסגורלכמת בכסף באופן סופי ומוחלט את עלות העבודה  -המטרה 

את נושא התביעות ההדדיות  

?יגמר הפרויקט הזהמתי ?כסף בסוף אקבלכמה  

גב אל גב עם המזמין/ משאיר כסף לקבלני המשנה ......חונק אותי, יש לי ערבויות

 חנוקים כברכולם 

 

סופילא אקבל שום דבר מהקבלן אחרי חשבון 

: )ספקים/קבלני משנה/מול יזם(יש לשים לב לדגשים הבאים בעריכת חשבון סופי 

  קטים'רגספק השלים את כל דרישות ההסכם כולל רשימת /עריכת בדיקה מעמיקה שהקבלן•

והשלמות

לפעמים לצד אחד יש טעות   –י שני הצדדים "מדידה נכון ותואם ע' יח/נוודא כי חישוב הכמויות•

.במידה והדבר משמעותי זה עלול להיות עילה לתביעה מוצדקת בבית משפט, בחישוב

ההפרש הינו התשלום הסופי   –כ לתשלום במצטבר לעומת מה שהתקבל עד כה "לוודא חישוב סה•

.ש"הנהחנצליב את החישוב מול  –בשוטף כנגד הסרת תביעות הדדיות 

בהתאם לתנאי ההסכם הכל –והקיזוזים  העיכבון, יש לוודא ולבדוק את אופן חישוב ההתייקרויות•

)נוסח הערבות ומשך הזמן, גובה הערבות(הפקדת ערבויות •

ן הסופי  -החלרוב תנאי השוטף בתשלום (בהתאם לתנאי הסכם העבודה  –מועד תשלום החשבון הסופי •

).שונה ומאוחר יותר מתשלום רגיל

הביצוע לחשבון סופימוכנות בדיקת 
 .חוזה/בדיקה מעמיקה שבוצעו כל המתלות בהיבט מקצועי ובהתאם למפרט•

 .לפרויקט והחלטה ניהולית מה הקו בו עוברים לבדק" קטים'רג"ניהול מערך •

 .הפעלת כל המתקנים בפרויקט•

 ).ותמקובל לשמור לפחות חודש בסיום הפרויקט להרצות ותיקון ליקויים במערכ(הרצת המתקנים •

 :קבלת תיקי מתקן ותוכניות עדות לכל העבודות•

 בינוי•

 חשמל•

 מא•

 אינסטלציה•

 מעליות•

 עבודות שונות/מערכות•

 איסוף ותיעוד כל הבדיקות בפרויקט מיומו הראשון•
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התנאים מתקיימיםכל

תביעותחתימה העדר על

סופיחשבוןתשלום

ללאסופיחשבוןלהוציאאין
תביעות העדר על חתימה

מהתנאים מתקיימיםלאהתנאיםמתקיימיםחלק

משפטית=תשלוםאי תביעה

תביעותהעדרעלאי חתימה

חלקיתשלום ההסכם=חשבון
פתוחנשאר

 ?4טופס 

 )".4טופס (טופס לקראת חיבור הבניין לחשמל "בשמו המקצועי  – 4מהו טופס •

 ! תוספת בניה, קמפוס –? האם רלוונטי שלא נדרש חיבור חשמל•

 –לפני אכלוס בכל צורה של בניה " קלירנס"כהרשויות היום רואות בטופס זה •

ה הטופס כולל את כל הגורמים שבלעדיהם לא ניתן לאשר לדיירים לדור במבנ

מזכיר כי ישנה אחריות לרשות עצמה ברגע שחתמה על הניירת ואישרה (מתקן /

 ).ניתן לתבוע גם אותה אם יש מחדל כל שהו –מבנה 

 !!!ובטוח לא העריה, עכשיו ברור שאף אחד לא רוצה לחתום•

 ?4טופס 

 ).הבנו שזה תהליך מאוד סיזיפי וקשה(? 4אז מי אחראי לטפל בטופס •

כאשר יכול ורצוי למנות גוף שינהל את , האחריות העיקרית היא של המזמין•

יש לזכור שהתהליך לא מתחיל חודש מסיום אלא חודשים רבים של , התהליך

 .איסוף חומר וקידום התהליך

4תהליך קבלת טופס 

אישורים
רשות וטפסים

מקומית

שירותיאישור
כיבוי

א"הגאישור
בדיקות הצגת

מעבדה
מוסמכת

יועצים אישורי
ומתכננים

4טופס

תשתיותאישור חיבור
ותקשורת,חשמל מים

תשתיות חיבור אישור
ותקשורתמים,חשמל

גמר 3לאחר-תעודת
חודשים

מילוידוגמה למעקב
ל 4.טדרישות
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