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 נוהל שחרור כספים 
 רכישת/ הקמת כיתות במבנים יבילים 

 נספח ב'
 

 שם הרשות המקומית__________________

 תאריך____________________________       לכבוד: 

 שם המוסד_________________________     מנהל אגף בינוי ותקצוב

 הכתובת___________________________      משרד החינוך

סמל  מוסד       91911ירושלים 

_________________________ 

 
 בקשה לשחרור שלב שני או סופי של ההקצבה

 
 התחייבות תקציבית מס' ______/ ______ / ______

 
 

 אישור גמר עבודה: 
הריני מאשר בזאת כי ביום   ______/ ______ / ______  נסתיימו כל עבודות הקמת המבנים היבילים  

 רוייקט שבנידון. של הפ
בחוזר המנהל הבנייה בוצעה עפ"י חוק התכנון והבנייה ונהלי הבטיחות של משרד החינוך, כפי שפורטו 

 . "הבטחת הבטיחות במוסדות החינוך" - 2002)ב( שבט התשס"ב  פברואר  6הכללי סב/
 

 חתימת מהנדס / מפקח ) האחראי על השטח ( ________________________  
 

 סמכים הבאים: מצ''ב המ

 ) (   חשבון  סופי מצטבר של הקבלן, בסכום של __________________ש''ח,

 כולל  מע''מ , חתום, בדוק ומאושר ע''י הקבלן והמהנדס/ מפקח  כולל חותמות.        

 ) (   חשבוניות מס עבור תשלומים קודמים ששולמו לקבלן )לא משמש כתחליף לחשבון מפורט (. 

 ת תכנון ופיקוח, מאושרים ע''י הגזבר, בסכום של ________________ ש''ח, כולל מע''מ, ) (   חשבונו

 וכן רשימה של כל המתכננים וסכום חשבון מצטבר של כל  מתכנן )עבור תכנון ופיקוח, ישולם            

 מהחשבון  הסופי המצטבר של הקבלן ( .  10% -לא יותר מ      

 

 נספח ג', ולצרף אותו לכל חשבון אשר מוגש לתשלום. חובה למלא - נספח ג' ) (

 

 המבנים כוללים: 

 מספר כיתות אם: __________________________

 ספחים )פרט(:     __________________________

                     ____________________ 

                     ____________________ 

 

 הנותרים של ההקצבה.  00%נא לשחרר 
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 המשך לנספח ב'

 

 

 ידוע לנו כי אם לא נמלא את כל הסעיפים, בקשתנו לא תטופל

 

 

הערות:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 ______________  ________________ ראש הרשות המקומית ______________
 חותמת  הרשות     חתימה           שם        

 
 

 ______________ ____________    _____________ מהנדס הרשות:   _______________
 מס' פקס       חתימה                     מס' טלפון      שם      

 

 ______________ __    _______________________ גזבר  הרשות:   _______________
 מס' פקס       חתימה                     מס' טלפון      שם      

 
 ______________ ____________  _____________ :   _______________איש קשר

 דוא"ל       מס' טלפון                     תפקיד     שם      
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