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 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 המינהל לפיתוח מערכת החינוך 
 בינוי ותקצוב   א' אגף 

 א' שבט, תשע"ד 
 2014ינואר,  2           

6-20 
 לכבוד

 גזבר הרשות המקומית 
 
 

 נגישות פיזיתנוהל שחרור כספים ל
 
 

 כללי:  א.
    , רשאית הרשות המקומית לפרסם מכרז, נגישות פיזיתעם קבלת ההתחייבות התקציבית ל  
 עפ"י חוק חובת המכרזים.               

 א' בינוי על הרשות לפרסם מכרז אחד נפרד וספציפי לביצוע העבודות כפי שאושרו ע"י אגף       
 ועץ מינהל הפיתוח(.)אישור מהנדס י והועדה המקצועיתותקצוב                
              

 
 

 שלבי שחרור הכספים:  ב.
 
    יועברו לרשות המקומית רק לאחר קבלת תוצאות מכרז וחתימה על חוזה  מההקצבה %50 .1

  בצירוף כל ג',  -א למשרדנו את הנספחים א' ולביצוע העבודות שאושרו. הרשות תמצי             
 המפורטים בהם.המסמכים              

 
 חובה לפרט את העבודות העיקריות בציון הסכומים.               

 
     זה ובנספח א' לא יתאימו לעבודותעבודות שיפורטו בחובמידה וה            
 . הבהרות לצרף לא יבוצע  התשלום, והרשות תתבקש  שאושרו,            

 
   יועברו לרשות המקומית לאחר סיום העבודה וקבלת החשבון הסופי,  הנותרים מההקצבה   %50      .  2

   ג' למשרד החינוך,  -לאחר העברת נספחים ב' ווחשבוניות מס בגובה ההתחייבות התקציבית, ו          
 בהם. ם המפורטים בצירוף כל המסמכי          

 
 בכל פנייה למשרדנו, נא לציין את מספר ההתחייבות התקציבית, את סמל המוסד ואת הנספחים 

 הקשורים לפנייה בצורה מלאה ומפורטת. 
 
 
 

 בכבוד   רב,         
 
 

  אילנית שושני                                 
 בינוי ותקצוב א' אגף  תמנהל                      

 
 

 מנהל מינהל הפיתוח ו מנכ"לס, בן משהתמיר מר העתק: 
 המשרד תחשב, גב' אריאלה טוקר

 מר איציק סמנדר, מרכז חידוש מבנים  
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 נוהל שחרור כספים 
 נגישות פיזית 

 נספח א'
 

 

 ______________________שם הרשות המקומית_

 תאריך__________________________________       לכבוד: 

 ______________________________שם המוסד_               בינוי ותקצוב א'מנהל אגף 

 ______________________________הכתובת___     משרד החינוך

 סמל אתר _______________________________     91911ירושלים 

 __וסד ____________________________סמל  מ                                                                                 

 
 

 של ההקצבה ראשוןבקשה לשחרור שלב 
 
 

 התחייבות תקציבית מס' ______/ ______ / ______
 

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

 ) ( פרוטוקול מישיבת ועדת המכרזים.              

 ) ( טבלת השוואה של הקבלנים שהשתתפו במכרז.               

 ) ( כתב כמויות מתומחר עם חתימה וחותמת של הקבלן .              

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

 חובה לציין בגוף החוזה את  הנתונים הבאים:       

 __________________שם הקבלן: ________________     

 סכום החוזה: _________________________________ )כולל מע"מ (.      

 תקופת ביצוע: ________________________________     

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

 

 והועדה המקצועית. א' בינוי ותקצוב פרוט העבודות העיקריות עפ"י אישור אגף  .ב

 

 הסכום:         סוג העבודות :      

__________________________________    ____________________ 

__________________________________    ____________________ 

__________________________________    ____________________ 

__________________________________     ____________________ 

__________________________________    ____________________ 

__________________________________    ____________________ 

 

 

/2 
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 המשך לנספח א'

 

 עבודות נגישות פיזית אנו מתחייבים לבצע את העבודות הנ"ל בהתאם לאישור הועדה  לביצוע   ג.

  המקצועית באגף בינוי ותקצוב.    

 

 ד. מקורות המימון הצפויים:

 

  הסכום                                               שם המקור                                

 ______________________                משרד החינוך              

 אחרים, כמפורט להלן:                                         

              _______________________             ___________________________ 

              _______________________             ___________________________ 

 

המבהיר שכל תוספת תשלום עבור יחידות נוספות )בלתי )מס' ...........(, כללנו סעיף חוזה * בתנאי ה
המחיר הקובע לגביהן יהיה עפ"י מחירון מוסכם, כגון  –צפויות / חריגות(, שאינן כלולות בחוזה המקורי 

כולל הנחה או תוספת למחיר, כפי  –"דקל", "בנארית", או כל מחירון אחר המקובל בענף הבנייה 
  שיוסכם מראש בחוזה.

 

הערות: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

. 

 

 מההקצבה.  50%נא לשחרר 

 

 תרת המתאימה לתוכן הנושא: לבדיקה חייב לשאת את הכו המצורף כל מסמך   הערה:     

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

 המבצע  והמפקח.                    

 

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

 

 ______________  _______________ ראש הרשות המקומית ______________
 חותמת  הרשות     חתימה           שם        

 
 ______________ ____________   _____________ מהנדס הרשות:   _______________

 מס' פקס       חתימה                     מס' טלפון      שם      
 

 ______________ ____________   _____________ גזבר  הרשות:   _______________
 מס' פקס       חתימה                     מס' טלפון      שם      
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 נוהל שחרור כספים 

 נגישות פיזית 
 נספח ב'

 

 שם הרשות המקומית_____________________                                                                             

 תאריך_________________________________                   לכבוד: 

 שם המוסד______________________________   מנהל אגף בינוי ותקצוב    

 הכתובת________________________________     משרד החינוך

 סמל  מוסד _____________________________     91911ירושלים 

 סמל אתר _______________________________                                                                             
 
 ופי של ההקצבהסבקשה לשחרור שלב 
 

 התחייבות תקציבית מס' ______/ ______ / ______
 

 בסך ________________________ש"ח
 אישור גמר עבודה: 

  ,הפרוייקטנגישות של / ______  נסתיימו כל עבודות ה הריני מאשר בזאת כי ביום   ______/ ______
 ידכם ופורטו בנספח א'. -כפי שאושרו על

הנני מאשר כי העבודה בוצעה עפ"י חוק התכנון והבנייה ועפ"י נהלי הבטיחות של משרד החינוך , כפי 
סדות "הבטחת הבטיחות במו – 2002)ב(, שבט התשס"ב  פברואר 6שפורטו בחוזר המנהל הכללי סב/

  החינוך".
 

 שטח ( _______________________העבודות בחתימת מהנדס / מפקח ) האחראי על 
 

 הריני לאשר כי העבודות בוצעו בהתאם לחוקים ולתקנות הנגישות הרלוונטים ולכל דין .
                              

 נגישות ________________________מתכנן מורשה  ה וחותמת חתימ 
 ''ב המסמכים הבאים: מצ

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

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

 . בהתאם לגובה חשבונות מאושרים ) (   חשבוניות מס 

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

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

 מהחשבון  הסופי המצטבר של הקבלן ( .  10% -עד       

 חובה למלא את נספח ג', ולצרף אותו לכל חשבון אשר מוגש לתשלום.       

 הנותרים של ההקצבה.  50%נא לשחרר 

 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      
 

 ______________ _____________     ת:   _______________     ____________גזבר  הרשו
 מס' פקס       חתימה                     מס' טלפון      שם      
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 נוהל שחרור כספים 

 נגישות פיזית 
 נספח ג'

 

 שם הרשות המקומית__________________

 

 תאריך_________________________________      לכבוד: 

 שם המוסד______________________________   מנהל אגף בינוי ותקצוב   

 הכתובת________________________________     משרד החינוך

                                                                                  סמל  מוסד _____________________________     91911ירושלים 

            סמל אתר: ______________________________

 _________________ מס' התחייבות תקציבית                                                                             

 

 חשבוניות מסרשימת קבלן ומתכננים כולל חוזים, חשבונות, 

 

סכום חוזה כולל  שם 

 מע"מ

 סכום חשבוניות מס סכום חשבון מצטבר

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 

    סה''כ

 
 
 
 
 

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


