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 ליווי פיננסי ע"י גורם מממן כגון בנק / קרן / חברת ביטוח וכו'. –"ליווי בנקאי"  
 המפקח מטעם הגורם המממן –"המפקח"  
המפקח שנשכר ע"י היזם לצורך פיקוח העבודות ההנדסיות והסכמי  –"המפקח ההנדסי"  
 היועצים השונים. 

 

 שיטות ליווי ובנייה
 

בנקאי כדאי להתייחס למספר נושאים שעלולים לתרום רבות לבנייה בדרך לקבלת ליווי 
ראשית חשוב להבין מהו חשבון ליווי. חשבון  רציפה ולסיכויי הצלחתו של הפרויקט.

ליווי הינו חשבון ייעודי שנפתח ע"י הבנק על שם היזם לשם ניהול הכנסות והוצאות 
לבצע משיכת כספים ללא  הפרויקט בלבד. החשבון משועבד לבנק כך שהיזם לא יכול

 אישור מהגורם המתאים בבנק.

 
  ת ליוויושיט

זהה לליווי בנקאי של פרויקט אחר וישנן  יהיהליווי בנקאי של פרויקט אחד לא בהכרח 
לא תמיד הגורם המממן יבחר בשיטת הליווי שהיזם הליווי.  שיטתמספר גישות ל

יבין את היזם לכן חשוב ש מעדיף, אך ייתכן והנושא כן יהיה נתון לבחירת היזם,

  המשמעות של כל שיטה וישקול מראש מהי השיטה המתאימה לו. 
( וליווי "התקדמות בעין"שיטות הליווי הנפוצות כיום הן ליווי עפ"י התקדמות )מכונה 

 .עפ"י רשימת שקים. לכל שיטה ישנן היתרונות והחסרונות שלה
 

 ת בנייהושיט
באפשרות היזם לבצע את הבנייה באמצעות קבלן מפתח, או במקרה בו היזם הוא גם 

באמצעות בנייה עצמית, כלומר בנייה המנוהלת על ידו באמצעות העסקת  –קבלן 
 קבלני משנה.
, לפיכך הוא מתחילת הפרויקט ועד רגע מסירת המפתח היזםמלווה את קבלן מפתח 

אספקה שוטפת , ובאחריותו את תהליך הבניה מתחילתו ועד סופו היזם מנהל עבורה
 .הציוד והחומרים הנדרשים לביצוע עבודת הבנייההפועלים, של כל 

בין אם מדובר בבנייה באמצעות קבלן מפתח או בבנייה עצמית, בגין העבודות 
מידת התערבות הבנק  .לשלם לקבלן הראשי או לקבלני המשנהכמובן שבוצעו יש 



 

 

 

תלויה בשיטת  או לקבלני המשנה, תו על הסכום המועבר בפועל לקבלןוהשפע
 הליווי.

האחת על השנייה הדדית קשורות ובעלות השפעה שיטת הליווי ושיטת הבנייה 
 כמפורט בהמשך.

 
 

 עקרונות ליווי בשיטת "רשימת שקים" מאושרת מראש
רשימת שקים שרשם לספקים, יועצים שונים ולקבלן,  בשיטה זו, בכל חודש שולח היזם למפקח

המפקח מבקר את רשימת השקים, בודק שאכן הם תואמים את תקציב הפרויקט ואת 
. הרשימה תוצג במסגרת את הרשימהלאשר(  או מסרב)התקדמות הבניה ובהתאם מאשר 

 . דוח הליווי החודשי שיופק לבנק
 

בשיטה זו הוא שיש מעקב מסודר אחר הוצאות הפרויקט, שמתועד גם במשרדי היזם  היתרון
יוכל לפרוע מחשבון הליווי את כלל תמיד היזם ש . יתרון נוסף הואוגם במשרדי המפקח

 שהיו לו באותו חודש. המאושרות ההוצאות
 

אורכת זמן רב יותר  במשרדי המפקח בשיטה זו מתבטא בכך שהבקרה הנדרשת החיסרון
 שתוצג בהרחבה בהמשך. בפרויקט המכיל רשימת "התקדמות בעין" המכונהביחס לחלופה 

  שקים ארוכה במיוחד התארכות הבקרה נהיית מהותית עוד יותר.
 

לדוגמא בפרויקט בו שיטת הבנייה הינה בנייה עצמית, בכל חודש נדרש היזם שמתפקד גם 
כקבלן ראשי לרשום שקים לעשרות קבלני משנה וזאת לא כולל יועצי הפרויקט השונים )עו"ד, 
רו"ח, יועץ מס, אדריכל, קונסטרוקטור, משווק, מפרסם וכו'(. מכך שלא מומלץ לבצע פרויקט 

ווי בשיטת רשימת שקים, אלא אם ישנן סיבות ייחודיות מוצדקות לכך, כגון בבנייה עצמית בלי
במקרה זה יש  קושי/סירוב היזם להתנהל בשיטת ליווי אחרת או בבנייה ע"י קבלן מפתח.

בהתאם, שהרי הבקרה ליזם להביא בחשבון שהמפקח מטעם הבנק ייאלץ לתמחר את שרותיו 
 דורשת ממנו תשומות רבות.

 
 "התקדמות בעיןבשיטת " עקרונות ליווי

שווי ההשקעה של היזם( בתקציב  -ההוצאות )או לחלופין ההכרה בביצוע בשיטה זו, בכל חודש 
קצב  ,ההתקדמות ההנדסית באותו חודשפרויקט שונים כדוגמת הפרויקט נגזרת מנתוני 

תלוי הכל , וכדומה נוסחה מסוימת, לכל אורך הפרויקטשל הסעיף ליניארית פריסה המכירות, 
 הנחיות הבנק.ובבסעיף התקציבי 

למשל הכרה בהשקעת היזם באותו חודש בסעיף הבניה נגזרת משווי ההתקדמות ההנדסית 
באותו חודש. באופן דומה, הכרה בהשקעת היזם בסעיף שיווק ופרסום נגזרת מכמות הדירות 

 פיםהנוסחאות בכלל הסעימהשווי של סך השקעות היזם המתקבל  שנמכרו באותו חודש.
 משוחרר בתנועת חובה אחת מרוכזת מחשבון הליווי המשועבד לחשבון הפרטי של היזם.

בשיטה זו בכל חודש סך ההוצאות של היזם בפועל לא תואם לסך ההוצאות המוכרות בתקציב 
הפרויקט. לדוגמא, ייתכן מצב בו הבנק הנחה להכיר בהשקעת היזם בסעיף שיווק ופרסום 

סך ליחס שבין סעיף זה סכום השווה מ צב זה ישוחרר ליזםבהתאם לכמות המכירות. במ
זה לא בהכרח יהיה  סכוםסך היחידות הקיימות, אולם ברור כי להחוזים שהוכרו בחודש הדוח 

 סך ההוצאות שהיו בפועל ליזם באותו חודש בגין שיווק ופרסום.שווה ל
 
 
 
 



 

 

 

 
שהיזם מפיק, שהרי לא טה זו הוא שאין התערבות מצד הבנק והמפקח בכל שיק בשי היתרון

קיים פנקס שקים המשויך לחשבון הליווי ופירעון השקים נעשה מחשבונו הפרטי של היזם, אליו 
חשוף רק היזם עצמו. יתרון זה מתבטא במהירות שבה יכול המפקח להפיק את דוח הליווי 

ר"כ בד ולאשר לבנק את סך השחרור שניתן להעביר מחשבון הליווי לחשבונו הפרטי של היזם.
מבצע את הפרויקט בבנייה עצמית יעדיף שהליווי יהיה בשיטת התקדמות בעין, כך הבנק יזם ה

והמפקח אינם מתערבים ברשימות השקים הארוכות שהוא מפיק לקבלני המשנה הרבים, אלא 
יזם המעסיק קבלן מפתח מומלץ ל ,בהתאם להתקדמות הביצוע. לחלופין כספים מקבל שחרור

אמצעות רשימת שקים, שיטה זו מייצרת תיעוד ובקרה קפדנית של כל שיק בדר"כ לקבל ליווי ב
שניתן בפרויקט, כך שבכל רגע ניתן לשלוף ריכוז שקים לפי חתכים נבחרים והליך הבקרה על 

 .ומתועד באופן מושלם במשרדי המפקחיותר הוצאות הפרויקט הופך מדויק 
 

בשיטה זו, כפי שצוין לעיל, הוא שאין התאמה מלאה בין סך השחרור החודשי לבין  החיסרון
החודש. שהרי סך השחרור אינו נגזר מדיווח היזם להוצאות  סך הוצאות היזם בפועל באותו

מפיקות את סך השחרור המאושר מכל סעיף אשר קבעות מראש הנבפועל אלא מנוסחאות 
לפעמים השחרור יכול להיות גבוה  .ם היזם או לפגוע בובפועל הדבר יכול להיטיב עתקציבי. 

 באותו החודש. יותר ולפעמים נמוך יותר מסך הוצאות היזם בפועל
מכך, ששיטה זו מומלצת בעיקר ליזמים עם תזרים חזק, כך שגם במקרים בהם מבוצע שחרור 

חיובי לכסות באותו חודש, היזם יוכל באמצעות תזרים פרטי  בפועל בחסר ביחס להוצאות היזם
  את ההפרש.



 

 

 

 
 שיתוף פעולה ככלי בדרך להצלחה

 
במקרים רבים, בעיקר כאשר מדובר ביזמים הנחשבים יחסית קטנים או לא מנוסים, הליווי 
הבנקאי נתפס בעיני היזם כמעיק ומפריע להתנהלותו בחופשיות המוכרת לו מפרויקטים 

אך חשוב לא  ,אכן יש מן האמת בתחושת היזם ,לבנק. על פניו נאלץ לפנותקודמים בהם לא 
להפריז בכך ולראות את התמונה המלאה. אמת פשוטה היא שאכן יזם שמבצע פרויקט ללא 
ליווי בנקאי אינו נדרש לתת דין וחשבון על הוצאותיו והכנסותיו בפני אף גורם היכול להשפיע 

למעשה עצמאי במגרש של  על סמך נתונים אלו על אופן המשך התנהלות הפרויקט והיזם הוא
בנק במצב עצמו. אולם חשוב לראות בבנק ובמפקח גם את הערך המוסף המתלווה אליהם. ל

יש אינטרס שהפרויקט יושלם בהצלחה ולכן  ,כל עוד הפרויקט מתנהל בצורה תקינה ,המוצא
יעשה כל שביכולתו לתרום לכך. למפקח מטעם הבנק יש ידע מקצועי רב, הן בהיבט הכלכלי 

ן בהיבט ההנדסי, שיתוף פעולה פורה מול המפקח רק ישרת ויפרה את יכולותיו וביצועיו של וה
 היזם.

 
. הבנקהאינטראקציה מול המפקח מטעם אופן השקיפות ולמידת  רבה חשיבות לפיכך יש לייחס

המציאות מראה שיש קשר מובהק בין היבטים אלו להצלחתו של היזם. ככל שהיזם שקוף, 
 , הוא בדר"כ גם מוצלח יותר מיזמים אחרים.והבנקקואופרטיבי ומקצועי מול המפקח 

 
לא ילווה פרויקט נוסף של היזם. יזם  שהבנקסופה להתגלות וקיים הסיכון  חוסר שקיפות

כמסוכן פחות ומגדיל את סיכויו לקבל ליווי גם  הבנקיני שפועל בשקיפות מלאה נתפס בע
 בפרויקטים נוספים.

 
משמעותה העברת נתונים מקצועית וממוקדת הנדרשת למפקח  קואופרטיביות מול המפקח

בין אם מדובר בהעברה פיסית של חומרים להכנת דוחות הליווי ובין אם   לצורך מילוי תפקידו.
 ומענה כנה לשאלות והבהרות הנדרשות ע"י המפקח. חמדובר בדיווחים העולים מן השט

 
באה לידי ביטוי בראייתו את הפרויקט ואת דוח הליווי בראייה מערכתית  מקצועיות היזם

השואפת לשלמות ההתאמה ביניהם. ראייה הכוללת מצד אחד את המצב בפועל בהתאם לכל 
הנתונים להם חשוף הנתונים אליהם חשוף היזם ומצד שני את הדוח שהופק בהתאם לכל 

המפקח. יזם מנוסה מבין שככל שנתוני הדוח עולים בקנה אחד עם הנתונים בפועל, לא נפגעים 
, ונוצר מצב בו שלושת והבנקסיכויי הצלחתו של הפרויקט מאופן התנהלות היזם מול המפקח 

וון והמפקח, מנתחים את המציאות כפי שהיא באמת ופועלים כל אחד בכי הבנקהצדדים, היזם, 
עובדה  .שלו להצלחתו של הפרויקט, שהרי לשלושת הצדדים אינטרס אישי בהצלחת הפרויקט

אשר משרתת את היזם כאשר ניתוח הנתונים אצל כל צד מבוצע על סמך נתוני אמת ולחלופין 
והמפקח לתרום להצלחת הפרויקט כאשר מוסתרים  הבנקעלולה לפגוע משמעותית ביכולת 

 ים לקויים.נתונים או מועברים נתונ
 

  



 

 

 

 
 פרקטיקה –ליווי בשוטף 

 
מייצרות התעסקות רבה שלא הן ו ץעלולות לצובעיות אשר מספר  ןבמהלך הליווי השוטף ישנ

ניתן להקל  ,כיוון שבאמצעות מעט חשיבה מוקדמת ונקיטת הצעדים הנכונים ,לצורך
משמעותית על תדירות הופעתן ובכך לייצר בנייה רציפה, שחרורים שוטפים במועד מחשבון 

הבנק  מצדהיזם והן  מצדהן , הבנייהבמהלך תשומות השקעה עודפת של הליווי ומינימום 
 והמפקח.

 
 

 נושאים:לפי  וטיפים חשובים בעיות נפוצותלהלן ריכוז 
 

 תקציב
 ,ליווי שוטף מציג את כלל ההוצאות הצפויות כפי שהוערכו בדוח האפסתקציב הפרויקט בדוח 

למועד הדוח ויתרת התקציב המתואמת  עד, ביצוע תקציבי נםונים תקציביים במידה וישכעד
י על פניו לא אמורות לצוץ בעיות הקשורות לתקציב הפרויקט שהר .לרמת המחירים של היום

 .הפרויקט. אך ייתכנו מצבים לא רצויים כמפורט להלןבתמונת מצב של הוצאות רק מדובר 
 

גבוה מכפי שנצפה בדוח  ההוצאות בפועל יימצא כי סךייתכן ובמהלך הליווי  –תקצוב בחסר 
כלומר מצב של חריגה תקציבית. ככל שהשמאי מנוסה יותר, מתבסס על אומדנים  האפס,

י לכשל מסוג זה קטן. יחד עם אמינים ומעמיק במכלול ההוצאות הצפויות לפרויקט כך הסיכו
ישנם סעיפים המבוססים על הסכמים השמאי ו אומדניזאת, לא כל סעיף מתוקצב על בסיס 

 היזם תמנע כשל זה.של נתונים מלאה ונכונה  העברתפרטניים עליהם חתום היזם, 
כשם שישנו תקצוב בחסר, ישנו גם תקצוב עודף, מדובר במקרה פחות קריטי אך חשוב לזהות 

טובת , ובהתאם לבצע ניוד תקציבי לתקציבי ישנו תקצוב עודף בסעיף הניתן כימוקדם ככל 
סעיף אחר או במקרה הפחות נפוץ לבצע הקטנה תקציבית. חשיבותן של הקטנה או ניוד 

ונעת הצגת תקציב מנופח ואחוז רווחיות נמוך לפרויקט מהאחוז תקציבי מתבטאת בכך שהיא מ
 ישור הבנק.כל הטמעה של שינוי בתקציב מחייבת א בפועל.

 
 טבלת התקדמות הנדסית

היא הטבלה אשר תקבע  ,טבלת ההתקדמות ההנדסית או בשפת הקבלנים "לוח התשלומים"
 הכספי של התקדמות הבנייה., כלומר השווי עבודה שתבוצע באתרכל המשקל הכספי של  ומה

אישור הבנק לשחרור כספים על תהליך צף הבנייה ולאופן בניית הטבלה השפעה מהותית על ר
גם מומלץ מאוד ש ,במועד בניית הטבלה ע"י היזם, הקבלן והמפקח ההנדסין הליווי. -לקבלן מח

יבט הטבלה תהיה מוסכמת על כל הצדדים. בהכך שמהנדס מטעם מפקח הבנק יהיה נוכח 
הטכני של בניית הטבלה חשוב לתת התייחסות לכל המשקולות המשפיעות על השווי הכספי 

. כך למשל יש לשים לב שהדיון אינו רק סביב שאלת המשקולות לכל של התקדמות הבנייה
)למשל, שלד, איטום, אינסטלציה וכו'( אלא גם סביב המשקל היחסי  תהנדסיעבודה סעיף 

 המשקלה של קומת הלובי לא בהכרח יהיה זהה למשקללדוגמא  ה.הראוי שיש לקבוע לכל קומ
 .של קומה טיפוסית

 
 
 
 
 



 

 

 

 
את היקף  נכון להעריך למהנדס קשה ות ממספר תתי עבודותהמורכב בעבודותדבר נוסף, 
קיים קושי בהערכת אחוז  לדוגמאללא בניית טבלאות עזר לתת העבודות.  ההתקדמות

ההתקדמות בסעיף עבודות האיטום המורכב מעבודות איטום חדרים רטובים, איטום מרפסות 
ואיטום גג ולכל עבודת איטום עלות שונה. במקרה זה טבלת עזר המציגה סעיף לכל תת עבודה 

הכוללת בהתאם לעלות היחסית שלה, תשקף נכונה את שוויה הכספי של עבודת האיטום 
 רויקט.בפ
 

 אישור חשבונות קבלן
הליך אישור חשבון הקבלן ע"י המפקח מטעם הבנק יכול להיות מהיר או לחלופין ארוך ומייגע. 

של הקבלן והמפקח ההנדסי ובאופן שבו נבנתה טבלת  ןהדבר תלוי רבות במידת מקצועיות
חשבון קבלן הינו ראשית יש להבחין בין מספר מושגים,  ההתקדמות ההנדסית כאמור לעיל.

החשבון שמגיש הקבלן למפקח ההנדסי. המפקח ההנדסי עובר על החשבון שהוגש ומחליט 
האם לאשר או לאשר חלקית את החשבון, בהתאם לכך הוא מפיק מסמך רשמי משלו המכיל 
ריכוז של כלל ההתקדמות המאושרת על ידו בפרויקט, מסמך זה מכונה אישור חשבון קבלן. 

הקבלן מעביר המפקח ההנדסי למפקח מטעם הבנק המחליט האם לאשר  את אישור חשבון
כל הצדדים על אופן ת ניתן להבין לבד כי חשיבות הסכמ .החשבון או לאשר חלקית את אישור

בניית הטבלה משחקת תפקיד מרכזי בהליך אישור החשבון. מספיקה אי התאמה אחת בין 
יביא לשווי התקדמות שונה, מצב אשר ומיד אחוז התקדמות זהה  למשנהוטבלה של צד אחד 

כלומר גם אם ישנה הסכמה מלאה  נותן פתח לוויכוחים מיותרים סביב שווי ההתקדמות הראוי.
עקב משקולות שונות.  יהיה שונה אצל כל צדהמתקבל על אחוז ההתקדמות, שווי ההתקדמות 

שמצב של  אחוז ההתקדמות, כךבמציאות ישנם מצבים רבים בהם אין אפילו הסכמה על 
 טבלאות לא תואמות רק יתרום לאי ההבנות והמספרים הסותרים המתקבלים אצל כל הצדדים.

 
 חריגי קבלן

בגין עבודות בלתי צפויות אשר אינן  חריגי קבלן הינם תשלומים חריגים אותם דורש הקבלן
אילוצי מ הנובעותחלק מהליך הבנייה הצפוי של הפרויקט. בכל פרויקט קיימות עבודות חריגות 

המכיל  ,בחשבון הקבלן ישנו סעיף מיוחד המכונה חריגים או עבודות נוספות המצב בשטח.
פירוט מסודר וברור של העבודות החריגות בחשבונו בתוכו עבודות אלו. על הקבלן להציג 

ולהציגן בפועל למפקח ההנדסי. על המפקח ההנדסי להחליט בהתאם לשיקול דעתו המקצועית 
שהוגשה ע"י  מלא, חלקי או לא לאשר כלל את עלות העבודה החריגההאם לאשר באופן 

במהלך הסיור החודשי  יש להציגאושר ע"י המפקח ההנדסי, ש. מיותר לציין כי כל חריג הקבלן
למהנדס המפקח מטעם הבנק שתפקידו לאשר תשלום בגין חריג זה מחשבון הליווי של 

מפקח מטעם הבנק נשלח לאשר בלן לחשבון הק ההנדסי לעיתים אישור המפקח הפרויקט.
מכיל בתוכו חריגים שאושרו ע"י המפקח ההנדסי אך במועד הסיור לא הוצגו למהנדס המפקח 

 יאושר תשלום מחשבון הליווי בגין החריגים שבוצעו באותו החודש. במצב זה לאמטעם הבנק, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 חוזי דיירים
מתייחס לאופן הצמדת החוזה עריכת חוזי רכישה מול דיירים חשוב לשים לב שהחוזה בעת 

 למדד בסיס, לפריסת התשלומים ומועד המסירה.
 

כיום נהוג להצמיד את החוזה למדד תשומות הבנייה הידוע במועד חתימת החוזה. פריסת 
התשלומים יכולה להיות גמישה כחלק מאסטרטגיה שיווקית אך מומלץ לבחון את השפעתה 

בולים מתקבלים מאוחר יותר היזם ישלם התזרימית על היזם, שהרי מצד אחד ככל שהתק
מצד שני  שהרי הערבות מועמדת לתקופה קצרה יותר. פחות בגין עמלות ערבות חוק מכר,
נקודות זמן בהן העלות יותר את היזם ל עלולים לחשוףתקבולים המתקבלים מאוחר יותר 

ו"ש לחשבון עמכך ההון העצמי הנדרש ובתוספת המצטברת גבוהה מההכנסות המצטברות 
 שלילי הצובר ריבית.

בקביעת מועד המסירה, מומלץ לקחת מקדם בטחון ולא לציין מועד מסירה הזהה למועד סיום 
ייתכן ומועד מסירה רחוק יותר ייאלץ לבצע עסקה  הבנייה הצפוי, אלא מספר חודשים לאחריו.

הסיבוכים הכלכליים מהימנעות הבמחיר מכירה נמוך יותר, אולם ברוב המקרים זה שווה את 
 פיצויי דיירים בגין איחור במסירה. בהליךוהמשפטיים הכרוכים 

 
 

 תזרים
בנוסף התזרים מציג  צורך חישוב עלויות המימון הצפויות.לבניית תזרים לפרויקט מהותית 
 מבוצעתבניית תזרים ראשוני  בנקודות זמן שונות.לפרויקט לבנק את מידת החשיפה שלו 

 ובמידת הצורך נערכים תזרימים עדכניים במהלך הליווי. דוח האפסמסגרת ב
 פריסת העלויות הצפויות נעשית בהתאם לשיקול דעתו המקצועית של המפקח. 

במידה וליזם ישנה אסטרטגיית שיווק צפויה מראש, מומלץ לעדכן את המפקח כך שחלק 
 ההכנסות בתזרים הנבנה ישקף זאת נכונה.

נועות הון שאינן הכנסות או הוצאות כמו למשל הזרמת הון עצמי, מע"מ על התזרים לכלול גם ת
של בנייה נכונה של תזרים הפרויקט תחסוך תקצוב בחסר/עודף  .תשומותומע"מ  תקבולים

 סעיף המימון.
 
 

 שלביות
ליווי פרויקט בשלביות הינו ליווי המחלק את הפרויקט למספר מקטעים, כאשר כל מקטע מכונה 

כל עוד לא אושרה ע"י הבנק פתיחת שלב ושלב. שלב מלווה מהווה למעשה פרויקט בפני עצמו 
  נוסף, השלב המלווה הוא לכאורה הפרויקט כולו.

כיוון שהבנק מעדיף לחלק את מ נרחבים םיהשימוש בשלביות נעשה בדר"כ בפרויקטים בהיקפ
 החשיפה שלו לשלבים ובכך למזער את היקף החשיפה בשלבים הראשונים של הפרויקט.

בפרויקטים המלווים בשלביות תופיע התייחסות לנושא כבר בהסכם הליווי שנחתם בין היזם 
 והבנק, הסכם הליווי מגדיר את חלוקת השלבים ואת התנאים לפתיחת כל שלב נוסף. תנאים

בשלב, שילוב של  הנדסית לפתיחת שלב יכולים להיות היקף מכירות מסוים, אחוז התקדמות
על היזם לבחון את התנאים לפתיחת השלב ולהתריע במידה והם  שניהם או תנאים אחרים.

לעמוד מוחלט חוסר יכולת , כדי למנוע מצב בו פתיחת שלב תתעכב עקב כלל אינם סבירים
 בתנאים.

שונים בדוח הליווי  ניתוחיםאופן ההצגה של מכיוון שכל שלב מהווה פרויקט בפני עצמו, 
יוצא וכ , עודף הפרויקטהכנסות, הוצאות, התקדמות הנדסית, תזרים, רווחיות החודשי כמו

 וגם לכלל הפרויקט. בנפרדלכל שלב גם  , הינובזאת


