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תהליך אישור חשבונית3

מועדי תשלום4

הגשת חשבון1
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ו  'לחשבון תמיד יצורף פלט באקסל מהגספאצ•
שימוש בסעיפי מכרז•
רישום מספר הפרויקט•

הגשת חשבון קבלן

הגשת חשבון 
לחודש10עד 

קריאה 
מרחוק הגשת חשבון 

לחודש2עד 

קריאה 
מקרוב
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פרטים שחייבים להופיע בחשבונית

תאגיד/לקוחשם 1.

תאור חשבוןכרטיס בהנה"ח

 התקנות חדשות31690000

 החלפות תקופתיות - טרייד אין31690001

 החלפות שרות31690002

 שרותי מחסן31690003

 דרייב - ביי31690004

 קריאות ידניות31690005

 אביזרים נלווים31690006

 מסופונים31690007

 תקשורת ותוכנה31690008

 שונות ועבודות נוספות31690009

תאור סעיף חדשסעיף חדשסוג לקוחתאור סעיף חדשסעיף חדשסוג לקוח

מתקנים

קבלני משנה התקנות מתקנים2.12.120-721

תאגידי  
מ"קר

מ"קבלני משנה התקנות תאגידים קר2.12.123-721
מ"תאגידים קר TIקבלני משנה התקנות 2.12.223-721מתקנים TIקבלני משנה התקנות 2.12.220-721
מ"קבלני משנה אביזרים תאגידים קר2.12.323-721קבלני משנה אביזרים מתקנים2.12.320-721
מ"קבלני משנה מחסן תאגידים קר2.12.423-721קבלני משנה מחסן מתקנים2.12.420-721
מ"קבלני משנה בוררות תאגידים קר2.12.523-721קבלני משנה בוררות מתקנים2.12.520-721
מ"קבלני משנה אביזרים תאגידים קר2.12.623-721קבלני משנה אביזרים מתקנים2.12.620-721
מ"קבלני משנה מחסן תאגידים קר2.12.723-721קבלני משנה מחסן מתקנים2.12.720-721
מ"קבלני משנה קריאות תאגידים קר2.12.823-721קבלני משנה קריאות מתקנים2.12.820-721
מ"קבלני משנה מסופון תאגידים קר2.12.923-721קבלני משנה מסופון מתקנים2.12.920-721
מ"קבלני משנה שונות תאגידים קר2.12.993-721קבלני משנה שונות מתקנים2.12.990-721

תאגידים

קבלני משנה התקנות תאגידים2.12.122-721

כפרי

קבלני משנה התקנות כפרי2.12.125-721
כפרי TIקבלני משנה התקנות 2.12.225-721תאגידים TIקבלני משנה התקנות 2.12.222-721
קבלני משנה אביזרים כפרי2.12.325-721קבלני משנה אביזרים תאגידים2.12.322-721
קבלני משנה מחסן כפרי2.12.425-721קבלני משנה מחסן תאגידים2.12.422-721
קבלני משנה בוררות כפרי2.12.525-721קבלני משנה בוררות תאגידים2.12.522-721
קבלני משנה אביזרים כפרי2.12.625-721קבלני משנה אביזרים תאגידים2.12.622-721
קבלני משנה מחסן כפרי2.12.725-721קבלני משנה מחסן תאגידים2.12.722-721
קבלני משנה קריאות כפרי2.12.825-721קבלני משנה קריאות תאגידים2.12.822-721
קבלני משנה מסופון כפרי2.12.925-721קבלני משנה מסופון תאגידים2.12.922-721
קבלני משנה שונות כפרי2.12.995-721קבלני משנה שונות תאגידים2.12.992-721

סעיף תקציבי לחשבונית4.

)שם מנהל הלקוח(לידי 3.מספר פרויקט2.

סעיף תקציבי לשורת חשבונית5.
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תהליך אישור חשבונית

מסירת  
חשבונית

חובה לצרף  *
פירוט באקסל  

או פלט 
ו'מהגספאצ

חתימת  
מנהל  
פרויקט

חתימת  
מנהל  
תחום

העברה  * 
למשרד לחיוב

חתימת  
ל  "סמנכ

שיווק

חתימת  
ל"מנכ

העברה 
לתשלום  

ח"להנה
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תהליך אישור חשבונית

הכנת  
התשלום  
מתבצעת  

מספר ימים  
מראש  

7
לחודש

15
לחודש

סוף  
החודש

45+ שוטף 
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