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 נוהל שחרור כספים 
 שיפוצים ו/או שינויים והתאמות במבני חינוך

 נספח א'
 

 

 שם הרשות המקומית_______________________                                                                                
 ___________________________תאריך______      לכבוד: 

 שם המוסד______________________________                  בינוי ותקצוב א'אגף  תמנהל

 הכתובת________________________________     משרד החינוך

 סמל  מוסד _____________________________     91911ירושלים 

 סמל אתר _______________________________                                                                                 
 

 
 בקשה לשחרור שלב ראשון של ההקצבה

 
 

 התחייבות תקציבית מס' ______/ ______ / ______
 

 בסך __________________________ש"ח
 
 
 
 מצ''ב המסמכים הבאים:  .א

 ) ( פרוטוקול מישיבת ועדת המכרזים.              

 ת השוואה של הקבלנים שהשתתפו במכרז. ) ( טבל              

 ., בגובה החוזה/ההזמנה) ( כתב כמויות מתומחר עם חתימה וחותמת של הקבלן              

 התואם את כתב הכמויות הנ"ל . , חוזה עם הקבלן הזוכה הזמנה/) (  

 חובה לציין בגוף החוזה את שלושת הנתונים הבאים:       

 _שם הקבלן: _________________________________     

 סכום החוזה: _________________________________ )כולל מע"מ (.      

 ) (  צו התחלת עבודה, חתום ע''י מהנדס. 

 

 פרוט העבודות העיקריות עפ"י אישור אגף מיפוי ותכנון והועדה המקצועית. .ב

 

 הסכום:          סוג העבודות :     

__________________________________    ____________________ 

__________________________________    ____________________ 

__________________________________    ____________________ 

__________________________________                                ____________________ 

__________________________________    ____________________ 

__________________________________    ____________________ 
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 המשך לנספח א'

אגף א'  לאישורג. לביצוע שינויים והתאמות במבני חינוך אנו מתחייבים לבצע את העבודות הנ"ל בהתאם 

 בינוי ותקצוב.

 

 ד. מקורות המימון הצפויים:

 

  הסכום                                                                שם המקור                                

 ______________________                             משרד החינוך              

 ______________________               מפעל הפיס                                                            

 אחרים, כמפורט להלן:                                         

              _______________________             ___________________________ 

              _______________________             ___________________________ 

 

הערות: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 מההקצבה.  50%נא לשחרר 

 

 הערה:  כל מסמך שיומצא לבדיקה חייב לשאת את הכותרת המתאימה לתוכן הנושא:      

 הצעת מחיר, הזמנת עבודה, חשבון ביניים, חשבון סופי, בצירוף חתימה וחותמת הקבלן       

 המבצע  והמפקח.                    

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

 ______________              _______________          ראש הרשות המקומית ______________
 חותמת  הרשות     חתימה                     שם        

 
 ______________       ____________   ____________      מהנדס הרשות:   _______________

 מס' פקס       חתימה                     מס' טלפון      שם      
 

   ______________      ___________     ____________         גזבר  הרשות:   _______________
 גזבר   מס' פקס       חתימה                     מס' טלפון      שם      

 
   ______________      ___________     ____________         :   _______________איש קשר

 דוא"ל    מס' טלפון                     תפקיד               שם           
 


