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  1122אוגוסט  12לכבוד                                                                                                                       

 דיקנית –. ל.ט.טכניון מ –הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים 
 דיקן –יב ס לאדריכלות במסגרת הפקולטה לאומנויות אוניברסיטה תל אב"ביה

 דיקן –בצלאל  –המחלקה לארכיטקטורה 
 דיקנית –ו חיפה "ויצ –המחלקה לארכיטקטורה 

 דיקן –אוניברסיטת אריאל  –בית הספר לארכיטקטורה 
 

 פתיחת מסלול סטודנטים – הכניסה לעיר נתיבות פומבית לתכנון תחרות : הנדון
 

ולפתוח  את התחרות הפומבית לתכנון הכניסה לעיר נתיבותבימים אלה החליטה עיריית נתיבות להרחיב 
ות לשם כך גם מסלול ייעודי לסטודנטים לאדריכלות בישראל ולהקצ, במקביל למסלול התחרות הרגיל

 .לפרסים במסלול הסטודנטים₪  11,111תקציב של 
 

ל הראשי תנאים ודרישות כמו במסלו, תתנהל בהתאם לאותו חומר רקעהתחרות במסלול הסטודנטים 
 .שופטים ובהתאם ללוח הזמנים של התחרותעל ידי אותו חבר ותוצרי התחרות יישפטו 

 
שלוח הזמנים של מסירת התחרות ישונה על מנת , א בבדיקות ביקשנו מעיריית נתיבות והנושא נמצ

 .נודיע על כך לציבור, ז התחרות"ונה לואם וכאשר יש. ז סיום סמסטר חורף הקרוב"שיחפוף את לו
 

 ודדועת םאו הרוטקטיכראל םיטנדוטסלו נודה אם תפרסמו את התחרות לסגל המורים והמנחים 
 .ימדקא טקיורפמ קלחכ תורחתב ופתתשי ,םידדוב וא\ו םיטנדוטס תוצובקש
 
 תודחוימ תושירד ,ירוקמה ז"ולה ,םיסרפה טוריפ ,םיטפושה רבח טוריפ ,ןכדועמה הזרכהה חסונ הטול
 תורחתה רמוחב ןייעל ןתינ .םיטנדוטסה לולסמל םג םאתוהש  תופתתשה ספוטו  םיטנדוטסה לולסמל
 התומעה לש טנרטניאה רתאב טרופמה
 

 ,הכרבב        
 

 ןנוג הירא 'רדא                 
 :םיקתעה
 תוביתנ ריעה סדנהמ – ןהכ קחצי 'רדא
 םיטפושה רבח ר"וי  - ץוק הירא 'רדא
 םילכירדאה תודחאתה ר"וי – ופנכ דוד 'רדא
 תויורחתה תדעו ר"וי – רענש ימע 'רדא
 ץפוישכל  תולאשל תובושת ךמסמל ךמסמה ףוריצ + התומעה  לש טנרטניאה רתא + םיטפושה רבח
 רוביצל
 

ובוני ערים אדריכלים התאחדות הבהסכם עם ועדת ההתחרויות של  תעיריית נתיבו :הכרזה .1
, או אדריכלי נוף בישראל\מכריזים בזה על התחרות פומבית בין אדריכלים ו, (ר"ע) בישראל 

הכניסה ומזמינים אותם להגיש הצעותיהם לתכנון  הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים
לפי אותה פרוגרמת תכנון , ינוהל גם מסלול נפרד לסטודנטים לאדריכלות, במקביל. לעיר נתיבות

 .ובהתאם לאותם התנאים
 

 : -מורכב מחבר השופטים : חבר השופטים .1
 

 שופט  –ראש העיר  -  מר יחיאל זהר 
 

 חבר השופטים  ר"יו – אריה קוץ' אדר
 

 שופט –מהנדס העיר  -יצחק כהן ' אדר
 

 שופטת -פזית שאולי ' אדר

 שופט –שלום דוידוביץ ' אדר

 תשופט –דפנה גרינשטיין נוף ' אדר

 מזכיר חבר השופטים –אריה גונן ' אדר
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  :פרסים .3

 :ישארה לולסמב פרסים
 
 , ₪  01111 : פרס ראשון. א
 , ₪ 11111: פרס שני .ב
 ₪  21111: פרס שלישי .ג
 א"כ₪  0111ציונים לשבח  בסך  4 .ד

 
 .מ"בתוספת מע  ₪  111,111 ישארה לולסמב סך הכל הוקצב לפרסים 

 
 .םיסרפל ₪ 21111 ךס בצקוה םיטנדוטסה לולסמל

 
  :זכות השתתפות בתחרות .4

 
 הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או אדריכל נוף\רשאי להשתתף בתחרות כל אדריכל ו .א

 :-פרט ל 
 .מני של שופטאו שותף קבוע או ז\ו, שופט בהתחרות, חבר הנהלת המוסד המכריז -
 .או המועסק על ידו\עובד אצל אחד השופטים ו -
 .כל משתתף בהתחרות כיועץ או בוחן -
, בוחנים, או הוצאה לפועל של נושא התחרות שופטים\רשאים להשתתף בתכנון ו -

 .באם יטפלו בכך מתוקף תפקידם, כ המכריזים"יועצים ב
 

דנט לאדריכלות הלומד במוסד במסלול הסטודנטים רשאי להשתתף כל סטו .ב
 .עדיין  םושראו כל אדריכל שאינו \אקדמי מוכר ו

 
המפגש יערך . ם סיור באתר ההתחרותיתקיי 2011בשעה  3.0.1122בתאריך, 'בביום  :סיור .0

 בנתיבותברחוב ירושלים פינת רחוב אלפסי בסמוך למגדל המים ב
  שבוע אחרי מועדשאלות הבהרה יש להפנות בכתב בלבד לא מאוחר מאשר עד ל :שאלות .6

 לנתיבותהכניסה  "עבור תחרות לתכנון  – u-architects3@barak.net.il: לכתובת ,הסיור
, ל"בדואת שחבר השופטים ימצא לנכון להשיב עליהן שנשלחו התשובות לשאלו, "

לא מאוחר משבועיים ממועד , לידיעת כל רוכשי תנאי התחרות, במרוכז, תופצנה בכתב
התשובות תהוונה חלק . מותנה בקבלת התשובות ממכריז התחרות, גמר השאלות

יה עדיפות תה, במקרה של סתירה בין תנאי התחרות לתשובות אלה. מהוראות ההתחרות
 .להוראות והבהרות הכלולות בתשובות לשאלות

 
עד  10.22.1122' יום ההמועד האחרון למסירת ההצעות הוא  :מועד מסירת ההצעות .7

כדי . יפו 20רחוב מגדלור , (ר"ע), בעמותת אדריכלים מאוחדים בישראל, 2611השעה 
לשלחה על , מתבקשים המתחרים, למנוע עיכובים ולהבטיח מסירת החבילה והתכניות

לאחר המועד (. לשם מסירה מיד ליד ולקבל אישור על המסירה)ידי שליח במועד שנקבע 
 .ל לא תתקבלנה הצעות נוספות"הנ
 

 
 :הוראות כלליות להגשת ההצעות

 
 :החומר שעל המתחרה להגיש .2

 2:1011מ "תכנית השתלבות הפרויקט במרקם הסובב ובפרויקטים כלולים בקנ -
 עם חתכים וחזיתות  2:011מ "תכנית בינוי ופיתוח כללית בקנ -
 2:111מ "פירוט קטע נבחר לפי בחירת ושיקול המתכנן בקנ -
 .או צילומי מודלים, הדמיות תלת מימדיות, פרספקטיבות, מבטים -
 לפרויקט" השפה האדריכלית המוצעת"פירוט מרכיבי  -
 סכמות הסבר -
 טופס השתתפות, ות תכנוןטופס לתיאור עקרונ: מילוי טפסים -

 
 : תנאי ההגשה .1

, מ"ס211071בגודל אחיד  על המתחרים להגיש הצעותיהם בהעתקות או צילומים -
 .אין להגיש אוריגינלים. כאשר הצפון למעלה, אופקי
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רצוי , בלבדמודבקים על בסיס קשיח או לוחות דקים , השרטוטים יימסרו שטוחים -
או בחבילה , מ"ס 211071וארוזים בתיק סגור וקשיח בלתי מקופלים , מ"מ 2קאפה בעובי 

 .סגורה
 יש להגיש , כמו כן -

CD  אוdisk-on-key כבסיס לקטלוג מסכם של תוצרי . הכולל קבצים של גיליונות ההגשה

 : להלן המלצות לא מחייבות לעניין סוג וגודל קבצים. התחרות

 הנחיות להעברת הקבצים לצורך פירסום ההצעה באתר העמותה

, י המציעים בדיסק או בדיסק און קי”יש להגיש עם ההצעה את קבצי הגיליונות שהוגשו ע. 2

 .ללא עריכה כלשהי

 .011PXברוחב של עד  PDF, JPGניתן להגיש קבצים בפורמט . 1

 לא ניתן להעלות לאתר קבצים גדולים יותר. 0MBמשקלו של כל קובץ לחוד לא יעלה על . 3 -
 . או באנגלית יה בעבריתכל הכיתוב בשרטוטים יה -
מ לרישום "ס 000בפינה השמאלית תחתונה של כל גיליון יושאר שטח ריק בגודל  -

 .סידורי להצעה' מס
המגישים  במסלול הסטודנטים ירשמו  בפינה השמאלית התחתונה של כל גיליון ועל דפי  -

A4  ,מ"מ 01בגודל " ס"ל את האות "ק הנמעל השטח הרי. 
 
לציין בכתב , על המתחרה לחתום על טופס ההצהרה המצורף לתנאי ההתחרות -

ברור את שמו וכתובתו ולשים את הטופס בתוך המעטפה האחידה במצורפת אף היא 
אין להכניס לתוך . יש להדביק מעטפה זו ולצרפה לתוך החבילה. הלתנאים אל

משתתפים המוכנים להסיר את חסיון שמם לאחר . המעטפה הסגורה טפסים אחרים
אם המכריז ירצה לערוך חוברת ההצעות שתכלול שמות המשתתפים , סיום התחרות

". סוםניתן לפתוח לצרכי פר: "מתבקשים לרשום על המעטפה, או לצורך התערוכה
 .ל"מלבד ההערה הנ, אין לכתוב כל דבר שהוא על מעטפה זו

או כל סימן אחר שהוא על , סיסמה, פסבדונים, אין לכתוב את שם מחבר התכנית -
 .פרט לציון שם התחרות, תיק או חבילה, מעטפה, גיליון הסבר, שרטוט, שום תכנית

 .גיליון שרטוט אחדאין להגיש יותר מ   -
 

באופן , ב את עקרונות התכנון"ג הטופס המצ"יש לתאר ע :ונות התכנוןטופס לתיאור עקר .3
 .אין לצרף דפים נוספים לטופס. ובהיר, תמציתי

 
 .ניתן להגיש שרטוטים עם שימוש בצבע :צבעים .4

 
העמדת התכניות על הגיליונות תהא כך שהצפון יהיה . יש לשלב בכל גיליון חץ צפון :צפון .0

 ופקייםהגיליונות יהיו א. לכוון מעלה
 

 .מ"מ 3בכתב טכני ברור ובגודל אות מזערית של , כל הכיתוב בתכניות יודפס :כיתוב .6
 

 .ניתן להגיש את ההצעות בעברית או באנגלית לפי בחירת המגיש :שפה .7
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 טופס השתתפות 0-טופס ה
 התחרות פומבית לתכנון 

 .הכניסה לעיר נתיבות 
 הצהרת המשתתף 

 
 

 .……………………………………………………………ים\שם או שמות המגיש
 ..……………………………………………………………………כתובת ומיקוד

 ……………………………סמספר פק..……………………………מספר טלפון
 

בפנקס . ………………'רשום מס( מחק את המיותר)ית נוף \אדריכל –ית \הנני אדריכל
 ,האדריכלים והמהנדסים

 .שנים כבעלים או שותף של משרד עצמאי פעיל. ………בתוכם, שנות וותק במקצוע. ………בעל
 

במוסד ....... -בשנת הלימודים ה (רתוימה תא קחמ ) ףונ תולכירדא  \ תולכירדאל טנדוטס יננה
 .......................................האקדמי 

 
 

הבנתי והנני מקבל את כל הוראות והתנאים על פיהן מתנהלת , הנני מצהיר שקראתי .2
 .ות זותחר

 
הנני מסכם לקבל את החלטת השופטים והמכריז כהחלטה סופית ללא עוררין ומתיר  .1

 .להשתמש בחומר שהוגש על ידי לצורכי פרסום או הצגה בתערוכה
 

 .נו\אני מצהיר שהתכנון שהוגש הוא פרי עבודתי .3
 

י הקריטריונים המוגדרים בתנאי "אני מצהיר שאני רשאי להשתתף בתחרות זו עפ .4
 .התחרות

 
, לצורך תצוגה ופרסום ההצעות, מסרב להסיר את החסיון המוטל על שמי\אני מסכים .0

נא רשום זאת , מחק את המיותר ואם אישרת להסיר את החסיון. ) לאחר גמר התחרות
 "(ניתן לפתוח לצורכי פרסום" –על המעטפה 

 
ום ידוע לי שאין התחייבות של המזמין להחזיר לי את החומר שהוגש לתחרות לאחר סי .6

 .ות\התערוכה
 

 הנני מסכים שיזם התחרות יהיה המחליט הבלעדי לגבי גבולות המתחם לתכנון מפורט .7
 . לביצוע

 
 

 
 
 

 ………………תאריך.                                           ……………………חתימה
 


