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פרוט תנאים להשלמה לצורך הוכחת עמידה באבן דרך

פרוט להלן מחייב קבלת אישור מאת מנה"פ ו/או אדריכל ו/או 
מתכננים ו/או בקרה/אבטחת איכות

1
אישור צוות ניהולי מטעם הקבלן (מנה"פ, מהנס ביצוע, מנהל 
עבודה, מנהל בקרת איכות, יועץ בטיחות בעבודה, מנהל לו"ז)

אישור לוח זמנים בסיסי2

אישור קבלן לקבלת השטח (פוליגונים+מדידה)3

השלמת הקמת שטח ומבני התארגנות4

אישור תכנית בקרת איכות לגבי עבודה ב5 חודשים הקרובים5

6
הזמנת עצים לפרויקט (עבור אספקה בגמר שמיטה) - לאחר אישור 

אדריכל

1
מכלול עבודות- גמר החלפות קרקע למגרשים לרבות סקייטפארק, 

גמר קירות פיתוח באזורי מילוי

2
העברת תיק מסירה לאזור הסקייט פארק (מדידה+תיק תיעוד 

בדיקות שנעשו)

אישור as-made לגמר מילוי מגרשים וקירות פיתוח3

4
אישור קבלני משנה (גינון, חשמל, מסגרות, ניקוז וכלל קבלני 

המשנה בפרויקט)

אישור תכנית בקרת איכות לגבי עבודה ב5 חודשים הקרובים5

1
מכלול עבודות: אישור as-made לכלל קירות פיתוח, מפלסי 

פיתוח סופיים בכלל הפרויקט וכלל התשתיות הטמונות בקרקע.

2
אישורי מתכננים לרכש לכלל הפרויקט בהתאם לכ"כ והתכניות- 

בדגש על כלל הפרויקט

אישור תכנית בקרת איכות לעבודות עד גמר הפרויקט3

1
מכלול עבודות- השלמת ריצופים בכלל הפרויקט חוץ מהכביש, 

חשמל ותאורה, השלמת פני כר דשא למגרשים, אספלט למגרשים, 
התקנת אלמנטי פיתוח

גמר גידור מגרשים וגמר התקנת גדרות/מעקות בפרויקט2

אישור בקרת איכות לכלל העבודות שבוצעו ללא פערים3

1
מכלול עבודות - השלמת כלל העבודות בפרויקט לרבות כביש 

הגישה בהתאם לתכניות וכ"כ

2
העברת תיק מסירה לכלל הפרויקט לרבות תיק בקרת איכות 

לקבלנים שתחת הקבלן הממונה

קבלת טופס 4 מאת עיריית ירושלים3

קבלת אישורי מסירה מכלל המתכננים4

הקמת פארק רובעי שצ"פ 845-850 : אבני דרך חוזיות

תת 
סעיף

גמר עבודות עפר 
במגרשים, 

השלמת קירות 
באזורי מילוי, 
אישור קבלנים

 NTP + 6 
month 

גמר עבודות 
בטונים חיפויים 

ותשתיות, 
השלמת עבודות 

עפר בכלל 
הפרויקט, אישור 

רכש לכל הפרויקט

NTP + 10 
month

שם והגדרה כללית
קוד 

מזהה

השלמת עבודות 
גמרים בפיתוח 
לרבות חניון , 

השלמת עבודות 
השקיה

NTP +  14 
month

HH.MS
2

HH.MS
1

HH.MS
4

HH.MS
3

גמר 
עבודות+קבלת 
טופס 4 ואישורי 

מסירה

HH.MS
5

NTP + 12 
month

מועד השלמה 
חוזי ממועד צו 

התחלת 
(NTP) העבודות

השלמת 
התארגנות

NTP + 1 month
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