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  נספח ט'נוהל שחרור כספים                               
  
  

 שם הרשות המקומית: _________________                                          תאריך:_____________
 

 לכבוד

 שם הפרוייקט: _____________________________    מנהל אגף א' בינוי ותקצוב                      

 משרד החינוך                                               הכתובת: __________________________________ 

 סמל המוסד: _______________________________                                            91911ירושלים 

 סמל אתר: _________________________________                                                                     

 גוש:_________ חלקה:_________מגרש:_________                                                                     

  

 בקשה לשחרור תשלום עבור השלב הרביעי והסופי של הבנייה 
 )עם גמר הבנייה והפיתוח(

  
 הרשאה לפרסום מכרז מס' _____/______/_________

 או מענק מפעל הפיס מספר: __________________
 : אישור מהנדסא. 

 והפיתוח של      .  הריני מאשר בזאת, כי ביום ______ /______/______ נסתיימו עבודות הבנייה1
 המבנה  שבנדון.     

 . הריני מצהיר, כי הבנייה תואמת את הדרישות ואת תקני הבטיחות , עפ"י כל דין  ועפ"י חוזר 2
 )ב(.  6מנכ"ל   סב/     

 :     1: פרק ה' 1965 –. אני מצהיר, כי הבנייה תואמת את דרישות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 3
 : חלק ח':    1970 -ים לנכים בבניינים  ציבוריים ,  תקנות התכנון והבנייה  התש"ל סידורים מיוחד     
 התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבניין.     

הותקנה מערכת התרעה בפניי רעידות אדמה בהתאם למפרט המאושר ע"י  וועדת ההיגוי בית הספר . במבנה 4
 משרדית לרעידות אדמה-הבין

ספר קיימים )לא -ספר  בלבד, כולל תוספות בנייה לבתי-התרעה לרעידות אדמה בבתי* יש להתקין מערכת 
 בגני ילדים(.

 פיתוח המגרש הושלמה וכוללת מגרש ספורט ומתקני ספורט כנדרש עפ"י חוזר מנכ"ל. תכנית. 5
     

                           __________________                     _________________ 
 שם המהנדס                                       חתימת המהנדס                                      

 :מצ"בב. 
  
 ] [ חשבון קבלן סופי מצטבר )מקור או העתק נאמן למקור(, כולל פירוט הכמויות, בסכום של  .1

 חתום, בדוק, ומאושר ע"י   _____________________ש"ח  )כולל מע"מ והתייקרויות(,         

 מפקח, כולל חותמות.-הקבלן ומהנדס         
  
 . ] [ חשבון סופי מצטבר )מקור או העתק נאמן למקור( של קבלן הפיתוח בסכום של 2

 __________________ ש"ח )כולל מע"מ(, חתום, בדוק ומאושר, כנ"ל.             
  
 ים ששולמו לקבלן.. ] [ חשבוניות מס עבור תשלומים קודמ3
  
 .חובה לצרף –)נספח יא'(  ומע"מ . ] [ טבלת התייקרויות4
  
 . ] [ חשבונות מצטברים של תכנון ופיקוח מאושרים ע"י הגזבר, בסכום של ________________ש"ח,      5

 ם החשבון המצטבר האחרון של כל מתכנן )ע"ג    כולל מע"מ, וכן, רשימה של כל המתכננים וסכו         
 נספח ט'(. -הטופס שקיבלנו  מכם         

  
 ג. אנו מצהירים, כי הוצאותינו בפרוייקט מסתכמות ב:____________________________ ש"ח 

 )כולל מע"מ והתייקרויות(, לפי הפירוט הבא:     
 ] [ קבלן המבנה:    _________________________ ש"ח.                                                                  
 ] [ קבלן הפיתוח: _________________________ ש"ח.                                                                 

 ] [ תכנון ופיקוח:   _________________________ ש"ח.                                                                   
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 (2נספח ט' )עמוד 

 
 

 עבור התשלומים ביצוע לאחר כי לנו ידוע. סופיות הינן ל"הנ ההוצאות
 יהיה ניתן ולא התקציביות ההתחייבויות תיסגרנה הסופיים החשבונות

 .נוספים תשלומים לבצע
 

  
 גב התצלומים(.-ד. תצלומים צבעוניים של המבנה והפיתוח )בציון שם הרשות והמוסד על

 * בגני ילדים תצלומים של מתקני החצר.  
. נספח ט"ויש לצרף תצלום המבנה הכולל את התקנת השלט בהתאם למפרט באתר מנהל הפיתוח    

 ספר חדשים, הרחבות בתי=ספר וגנ"י.-שלט יש להתקין בכל מבנה חינוך חדש, לרבות בתי
 

 ה. הפרוייקט מומן ע"י המקורות הבאים: 
  

 ] [ משרד החינוך.   
 פיס.] [ מפעל ה   
 ] [ מקורות אחרים: } { _____________________ בסכום של ___________ש"ח.   

 } { _____________________ בסכום של ___________ש"ח.                                      
  
  

 ז. נא לשחרר את התשלום עבור השלב הסופי של ההקצבה.
 חתום. י"ד נספח ח. בהרשאה  הכוללת תקציב עבור רכישת ריהוט בגנ"י יש לצרף את 

 
  

הערות: 
_______________________________________________________________________ 

  
_______________________________________________________________________ 

  
_______________________________________________________________________ 

  
_______________________________________________________________________ 

      
  

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

 בכבוד רב, 
  
  
  

 ראש הרשות המקומית:               ______________    ____________  ___________________
 חתימה                 חותמת הרשות   שם                                                                                          

  
  

 מהנדס הרשות: __________     __________     __________     __________     __________    
 מייל -שם                    חתימה             מס' טלפון            מס' פקס              אי                                   

  
  

 גזבר הרשות:     __________     __________     __________     __________     ___________  
 מייל                             -שם                    חתימה             מס' טלפון            מס' פקס              אי                                   

  
 קשר:         __________     ______________      _________       _______________איש 

 לימי-אי           מס' טלפון                  תפקיד             שם                                              

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C46FD13A-852F-47CF-8258-AF57C6CDAA50/151397/__.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C46FD13A-852F-47CF-8258-AF57C6CDAA50/157727/resource_107764748.pdf
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