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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל לפיתוח מערכת החינוך
 אגף א' מיפו ותכנון

 עיצוב חזות מבני חינוך
 

 נוהל שחרור כספים
 ימודיותפרויקטים לעיצוב חזות וחצרות ל

 נספח א'
 
 
 

 שם הרשות המקומית______________
 
 

 תאריך ______________                                            לכבוד                                                           
 גב' אילנית שושני

 בינוי ותקצובאגף א'  תמנהל
 __________________המינהל לפיתוח מערכת החינוך                                              שם המוסד

 משרד החינוך                                                                           הכתובת____________________ 
 אתר6המוסד_____________סמל                                                                         99999ירושלים 

 
 
 

 לביצוע פרויקט שיפור חזות חצרות לימודיותדיווח על התקשרות         
                                              

 
 התחייבות תקציבית מס' _____6_____6_____  ע"ס ______________  

 תאור הפרויקט __________________________________

 

חוזים עם הריני להודיעכם כי פרסמנו מכרז לביצוע העבודה הנ"ל וחתמנו על 
 ו6או הקבלן6ים המבצעים : 6המבצע 6המתכנןהאדריכל

 
 מצ"ב המסמכים הבאים : 

 
 של הקבל הזוכה כתב כמויות6הצעת מחיר מפורטת ) (

 )כולל טבלת השוואה( פרוטוקול ועדת מכרזים ) (

 צו התחלת עבודה ) (

 
 כולל מע"מ.  6מתכנן6מבצע(  חוזה עם האדריכל) 

 חובה לציין בגוף החוזה את שלושת הנתונים הבאים: 
 

 : ________________  6מתכנן6מבצעשם האדריכל

 סכום החוזה : _____________________ )כולל מע"מ(

 
 ) (  חוזה6ים עם הקבלן6ים כולל  מע"מ. 

 חובה לציין בגוף החוזה את שלושת הנתונים הבאים:       
 
 

 __שם הקבלן : ______________

 סכום החוזה : _______________ )כולל מע"מ(

 : ______________ תאריך משוער לסיום העבודה
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 המשך לנספח א'

 
 

 פרוט העבודות העיקריות : 
 
 
 

 סוג העבודות :                                                                                                 הסכום : 
 

_______________                                                 ______________________ 
 

_______________                                                 ______________________ 
 

_________                                                 ____________________________ 
 

_______________                                                 ______________________ 
 
 

 של ההקצבה. 87%נא לשחרר 
 

 .בכפוף לאישור מרכזת תחום חצרות לימודיות
 
 

__________  
 חתימה     

 
 

 הערות : 
 

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________ 
 
 

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

 _____ ___ראש הרשות המקומית :  ___________    ___________     _______
 שם                       חתימה                   חותמת הרשות                                                

 
 מהנדס הרשות :              ___________     ____________    ___________    _________

 מס' פקס   שם                       חתימה                מס' טלפון                                                          
 

 ___________       ___________    _________גזבר הרשות :                ___________     
 מס' טלפון           מס' פקס       חתימה        שם                                                             

 
 ___________     ___________       ___________    _________               איש קשר:  

 תפקיד              מס' טלפון              דוא"ל      שם                                                      
 
 


