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 נוהל שחרור כספים

 לרעידות אדמה מבניםשדרוג  ומדידות טופס להקדמת כספי תכנון לבדיקות
 1980עבור מבנים שנבנו לפני 

 
 תאריך:____________                      ______             שם הרשות המקומית______________

 
 לכבוד
 ___________:______ביה"ס שם                  בינוי ותקצוב                 לאגף א'  תמנהל

 כתובת:____________________המשרד החינוך                                                            
 ________ל מוסד:__________סמ                                                          91911ירושלים 
 _______________סמל אתר:____       

 ___: _________*ה/יםהמבנ הקמתשנת  

 
  הקדמת כספי תכנון לשדרוג מבנים

 
                                         ___________________: מספר התחייבות                                           

                                                              
 

מצ"ב חוזה/ים עם מהנדס קונסטרוקציה כולל נספח המעיד על עמידתו בתנאי הסף  .1
 שנקבעו.

 
 מע"מ(:_____________ )כולל חוזהעלות ה _________ שם המהנדס:________             

 

 וחישוף, בהתאם למפורט  ותעבור מדידה, יועץ קרקע, בדיקות מבני חוזים/הזמנות  .2

 כולל מע"מ(:________________)סה"כ  עלות                    (.ספח י'  )ככל שנדרשבנ              

                                             
 __________________סכום חוזים/הזמנות כולל מע"מ סה"כ                                                 

 
 _______לתכנון בפרויקט, נא לסמן רגיל/טרומי  יםסה"כ שטח כולל של המבנים המיועד .3

 _______________ לתכנון בשלב ראשון:המשרד וכם שטח שאושר ע"י מהנדס יועץ מת .4

 :__________________תכנון ובדיקות ויציאה למכרזתאריך צפוי לגמר  .5

 

 התשלום הנ"ל מהווה חלק מהמסגרת הכוללת של הפרוייקט.      

 
 ____________              ות המקומית:___________________   _____________ראש הרש

 חותמת הרשות              חתימה                               שם                                                                     
 

 _____________________    ___________          ___מהנדס הרשות: _______________  
 מס' פקס       חתימה                מס' טלפון                                שם                                               

 
 ____________ גזבר   הרשות: ________________  ____________    ___________        

 מס' פקס        מס' טלפון                            חתימה         שם                                                          
 
 

 

 

http://www.gov.il/
mailto:אלקטרוני:%20ilanitsho@education.gov.il


 מדינת ישראל
 משרד החינוך
 מינהל הפיתוח

 אגף א' בינוי ותקצוב

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 02-5603351*  טל'  02 - 5603198*  פקס:     91911*  ירושלים   2בנין לב רם   *   רח' דבורה הנביאה 

 http://www.gov.ilכתובת אתר "שער הממשלה" 
   ilanitsho@education.gov.ilאלקטרוני:דואר *  http://www.education.gov.il/developmentכתובת אתר המשרד:

 

 

 

 

 

 :הערות

, אלא במקרים חריגים  1980לא ישולם עבור תכנון/בדיקות/מדידות למבנים שנבנו לאחר שנת *  

 ובאישור מראש של  מנהלת אגף א' לבינוי ותקצוב                                       

 יועצים ובודקים נוספים לפרויקט לרבותמול ע"י הרשות  שנחתמו  מנות/הזחוזיםהיש לצרף  **

,  מנהל פרויקטמעבדה מבנית, קבלן לחישוף שטח, מומחה סיסמי, יועץ קרקע, אדריכל, מודד, 

 יועץ אינסטלציה, בטיחות, נגישות וכד'. 

  
 תנאי סף מהנדס:

 שנים 7של  מקצועי ניסיון 

  ( מספר  מבנים, תכנון קונסטרוקציהבעל רישיון ) הנדסה אזרחית, מדור      

 .המשרד בעל ביטוח  חבות מקצועית 
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