למילוי ע"י המשרד:
סניף __________
מחוז __________
תאריך __________

בקשה לקבלת למענקים לביצוע עבודות חיזוק ומיגון מבנים באזור קו השבר הסורי-אפריקאי
בקשה זו יש למלא במקור ולשלוח לכתובת דוא"לMichrazim1@tarbut-hadiur.gov.il :
את הבקשה יש להגיש לפני תחילת ביצוע העבודות ועצם הגשתה אינה מחייבת את האגודה לתרבות
הדיור למתן מענק כלשהוא.
על הזכאות למענק ,גובהו ,המועד והתנאים לקבלתו ,תימסר הודעה בכתב מהאגודה לתרבות הדיור לוועד
הבית.
.1

פרטי הבניין:

____________ __________ ______________
רחוב
שכונה
ישוב

_____ ______ ________ _____
חלקה
גוש
מיקוד
מס'

______________________ _____________________
* סה"כ דירות בבעלות פרטית * סה"כ דירות דיור ציבורי

___________ __________
סה"כ עסקים מס' קומות

שנת סיום הקמת הבניין___________:
.2

פרטים על ועד הבית:

קיבלנו  /לא קיבלנו מענק שיפוצים מהאגודה לתרבות הדיור ו/או ממשרד הבינוי והשיכון בתאריך :
_________ על סך __________ .₪
______________________
שם ומשפחה של יו"ר הוועד

_______________________
שם ומשפחה של מזכיר הוועד

_____________________
שם ומשפחה של גזבר הוועד

_____________________
טלפון בבית

_______________________
טלפון בבית

___________________
טלפון בבית

_____________________
טלפון נייד

_______________________
טלפון נייד

___________________
טלפון נייד

סוג המענק המבוקש.__________________________________________ :

.3

.

.4

גובה המענק המבוקש ליחידת דיור:

.5

עלות העבודות הכוללת המשוערת._____________________ :

לבקשה זו יצורפו המסמכים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

נוסח מודעת הקול הקורא חתום ע"י נציגות ועד הבית.
אישור משרד מהנדס העיר/הרשות המקומית ו/או מסמך רשמי אחר המאשר את שנת גמר
הבניה.
נסח טאבו עדכני.
פרוטוקול אסיפת דיירים הכולל החלטה בדבר ביצוע העבודות בבניין בהתאם לאחד
המסלולים.
אומדן/כתב כמויות המציין את עלות העבודות המשוערת (ככל שקיים).
אישור לעבודות ע"י מהנדס קונסטרוקטור המתמחה בסוג העבודה המבוקשת.
אישור רשמי של מהנדס הרשות המקומית המאשר שהבניין הוכרז על ידי הרשות כמבנה
מסוכן (במידה שהוכרז).
הצהרת והתחייבות חברי נציגות ועד הבית:

אנו נציגות ועד הבית מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי כל המידע שמסרנו במסגרת בקשה זו הינו נכון לפי
מיטב ידיעתנו ,ומתחייבים לקיים את כלל ההתחייבויות הנקובות בקול הקורא .אנו מסכימים ומאשרים
כי ככל שנזכה בקבלת מענק ,אין בקבלתו בכדי להטיל על משרד הבינוי והשיכון ו/או על האגודה לתרבות
הדיור אחריות ו/או חבות ו/או חובה כלשהי כלפינו ו/או כלפי צד שלישי .אנו מתחייבים לשפות את משרד
הבינוי והשיכון ו/או את האגודה לתרבות הדיור בגין כל סכום שיחויבו בו מיד עם דרישה ראשונה מצדם.
מובהר לנו כי אי עמידה בהתחייבויות אלו ובהתחייבויות המצוינות במסגרת הקול הקורא עלולה לגרום
לביטול הזכאות ,ככל שנקבל אישור זכאות לקבלת מענק.
ידוע לנו כי המשרד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי ,שלא לקבל אף הצעה לשנות או לבטל את הקול
הקורא בכל שלב והכל מבלי שתהיה לנו כל טענה או תביעה בקשר לכך ולא נהיה זכאים לכל פיצוי ו/או
תשלום ו/או זכות.

_________________
חתימה

_________________
חתימה

_________________
חתימה

