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  לאומית ספרייה – אדריכלים תחרות
 ותשובות שאלות

 
15.3.12 

 
והאם  ?מהו אופי הפעילות של המקום ?מהן הדרישות לשטח התפעולי של המטמוניםשאלה: . 124

 ?השטח התפעולי צריך להיות בזיקה לכל המטמונים או רק לחלק

 מתקני האחסוןההפעלה של :  השטח התפעולי הנדרש לכל מטמון ייקבע על פי שיטת תשובה
משטחי כלל  15%-המופיע בפרוגרמה מבוסס על כולי התפעחישוב השטח  ,בשלב זה .שייבחרו

אולם פריטים שנשלפו ממתקן אחסון במטמון אל שינוע הוא עיקר הפעילות בשטחים אלה  המטמונים.
לכל מטמון שטח . ן אחסוןלאחסון במתק פריטים שחזרו משימוש או פריטים חדשים העברת קריאה ו

בין שטחים תפעוליים יש לתת דגש ליעילות תפעולי המשרת אותו. בתכנון שטח תפעולי וקשר 
  תפעולית.

  
 ?ליונות יש להגיש בשלב הראשוןישלום ברצוני לדעת כמה גשאלה: . 123

  גיליונות, פירוט נוסף ראה דרישות הגשה מעודכנות באתר התחרות 4-6 תשובה:
  

מצויין בפרוגרמה כי גובה חניה נדרש להיות "גבוה מהמקובל במתקני חניה : שאלה. 122
מ' נטו. האם  2.20-יים" בכדי שיומר בעתיד לשטחי מטמונים. גובה חניה מינימאלי הוא כסטנדרט

  ?מ'  או אחר 5.00 מ 3.00מ',  2.50באמירה "גבוהה מהמקובל" הכוונה לגובה חניות של 

 

 לשטחי מהחניון חלק המרתבעתיד,  ,אפשרל הינה המתאר ובתכנית בפרוגרמה הכוונה :תשובה
 קומת גובה קביעת צורךל. האישורים הנדרשיםיידרשו. הרחבה כזו מותנה בקבלת  אםנוספים  ןמטמו
 מדפיםשל  אחסון בשיטתבשטחים אלה  עתידי פריטים אחסון להניח ניתן ,זו גמישות המאפשר חניון

     .)קומפקטוסות נעות (אאצטבאו 

  
מראות  1:500-ו 1:250-תכניות הקומות ב ,1:500-לגבי תכנית העמדה במגרש ב שאלה:. 121

עם הבניינים  1:1000או  1:1250- האם אפשר להראות את התכנית הנ"ל ב. כמעט אותו דבר
 '?כלומר 'תכנית שטח, הסמוכים

 
בנוסח  פורטו אשר ההגשה דרישות כל שמולאו ובלבד להבנתכם תכנית להוסיף ניתן :תשובה

 המבוקש והפירוט מרביתה הגיליונות כמות על בדגש ,לתקנון 1' מס עדכון –' ג נספחהמעודכן של 
  .כניסהלתכנית העמדה במגרש ותכנית קומת ה , ובפרטבהם

  
. היות שותפים אתנול המאנגליאדריכלים ן משרד אנו משרד אדריכלים ישראלי שהזמי שאלה:. 120

של תרבות  עידןנחתום על הטפסים כנציגים של השותפות. אף על פי כך, באנחנו ברור לנו כי 
לבנות חזון ו יצורכדי ל ,לםואיחוד כוחות בין אדריכלים ממקומות שונים בעבתקופה בה גלובלית ו

מקום בטופס ההגשה לאזכור שמות השותפים  להיותצריך הפכה למקובלת, אנו מאמנים ש ,בניינים
, כפי שיש מקום לשותפים ישראלים. אנו מאמינים שזה הוגן בימים אלו שכל יש כאלהזרים, אם 

אדריכל רשוי שמשתף פעולה עם אדריכל ישראלי רשוי יהיה מוזכר מכיוון שהוא שותף בתכנון. האם 
אלים להוסיף באופן רשמי את שמות השותפים תוכלו לשנות את הטופס כדי לאפשר לאדריכלים ישר

  ?שלהם
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פי הוראות התקנון, שלב א' של התחרות פתוח לאדריכלים ישראליים בלבד (רשומים -עלתשובה: 
ורשויים). טופס ההשתתפות וכן טופס השתתפות שותפים של שלב א' משקפים נאמנה כלל זה ואין 

ה אחת מבין נבחרי שלב א' ותעלה לשלב ב', היה והצעתכם תהי  שינוי בהוראות אלה. יחד עם זאת,
  הנכם מוזמנים לשאול את השאלה בשנית ואנו נשוב ונשקול את הבקשה.

  
 

11.3.12 
 

האם מרחב התצוגה יכול להיות פתוח ללובי ללא נעילה נפרדת, בדומה לתערוכה בבנין שאלה: . 119
 ?הספריה בגבעת רם

  להחלטתכם ובלבד שניתן מענה לדרישות האבטחה המפורטות בפרוגרמה. תשובה: 

 
  .ותשובות אינו נפתח ולא ניתן לקריאה גיליון שאלותשאלה: . 118

  .104ראו תשובה לשאלה  תשובה:
  

אירופאי במסגרת התחרות. התשובות  שלום, נבקש לדעת איך ניתן לשתף אדריכלשאלה: . 117
 .התשובות בעבר לא היו ברורות בגליון שנתנו

  והשאלות והתשובות הנוספות בנושא הנזכרות שם. 114ראו תשובה לשאלה תשובה: 
 

 ?האם כל אדריכל בין לאומי יכול להשתתף ?אדריכל בין לאומי מתי יוכל להגיששאלה: . 116

  והשאלות והתשובות הנוספות בנושא הנזכרות שם. 114ראו תשובה לשאלה תשובה: 
  

 האם ניתן להציע תכנון מעבר לגבולות המגרש?שאלה:  .115

התכנון המוצע חייב לעמוד בכל הכללים הקבועים במסמכי התחרות, להיעשות במסגרת תשובה: 
גבולות המגרש המוגדר לבניין הספרייה ולענות בין היתר על הוראות תכנית המתאר ודרישות 

המגרש אולם אך ורק בנוסף להצעתו הפרוגרמה. המשתתף רשאי להציע תכנון מעבר לגבולות 
ולצורך הסבר התייחסותו לסביבה. מובהר כי במקרה והצעת המשתתף תבחר והוא יוכרז כאדריכל 

  הזוכה, לא תחשב הצעתו לגבי התכנון מחוץ לגבולות המגרש כחלק מהפרויקט לביצוע.

 
4.3.2012 

 
בגרסה העברית, באם נבחרה שותפות של אדריכל ישראלי  7בהמשך לשאלה מספר שאלה: . 114

 -עם אדריכל בינלאומי לעלות לשלב ב' של התחרות, כאשר המגיש הוא אדריכל רשוי ורשום בישראל 
האם  ?אזי באיזה שלב ניתן להציג/ לחשוף, את השותפות עם האדריכל הבינלאומי כשותף בתכנון

  שיעלו לשלב ב'? בשלב של הכרזת ההצעות

. ברצוננו להבהיר שההשתתפות בשלב 102-ו 60, 30, 29, 28נא ראו גם תשובות לשאלות תשובה: 
א' פתוחה רק לאדריכלים ישראלים (רשומים ובעלי רישיון בישראל) ולפיכך נבחרי שלב א' שממשיכים 

מבין נבחרי שלב א'  לשלב ב' יכולים להיות רק אדריכלים ישראלים. במקרה והאדריכל המועדף ייבחר
הרי אף זכייתו תהיה זכייה של אדריכל ישראלי והוא יהיה האדריכל הזוכה. השותפות עם אדריכל 

לעקרונות הסכם האדריכל, נספח ד'  6.3בינלאומי, ככל שיש כזו, תהיה כפופה להוראות סעיף 
  לתקנון.
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שטח חושב על גובה קומה מ"ר. האם ה 4,600בפרוגרמה נתון שטח מטמונים כולל של שאלה: . 113
מ'? אם כן, האם ניתן (בהנחה שהשטח הכולל,  4מ' או לחילופין שטח זה מתייחס לגובה של  15של 
מ' על שטח של  15מ' קומה) לתכנן שטח מטמונים בגובה  4מ"ר, נעשה על פי חישוב של  4,600קרי 

 ?מ"ר 1,800

  מ' ומעלה. 11-ני אחסון בגובה של כשטח המטמונים הנתון בפרוגרמה חושב על בסיס מתק תשובה:
 

הקובץ שתול במרכז הגליון  image001.pngבמסמכי התחרות חסר הקובץ שאלה: . 112
 הסטנדרטי.

לשלב את הקובץ בשובל הסטנדרטי. שובל מעודכן הכולל את כיוון חץ הצפון וללא  אין צורךתשובה: 
  תמונות הלוגו יפורסם באתר בימים הקרובים. 

 
ומתחת לפני הקרקע, אך לא מצויין מפלס  בתב"ע מצויינות זכויות בניה עיקריות מעלשאלה: . 111

 ?קרקעיים-הכניסה הקובעת. מהו מפלס הכניסה הקובעת, לצורך קביעת השטחים העל והתת
מפלס הכניסה הקובעת הוא המפלס בו ממוקמת הכניסה הראשית להולכי רגל מן הרחוב על תשובה: 

 פי התכנון המוצע.
 

 ?כדי לאפשר הפקת הטופוגרפיה בתלת מימד y z -האם ניתן לקבל קבצי מדידה בשאלה:  .110

   אפשר. הקבצים יפורסמו באתר בימים הקרובים.תשובה: 
  

מ'. האם זה קבוע או שניתן לחפור  15הפרוגרמה מתייחסת לעומק חפירה מירבי של שאלה: . 109
 לעומק רב יותר?

  יותר. ניתן לתכנן חפירה לעומק רבתשובה: 

 
אנחנו משרד תכנון הממוקם בניו יורק שנוסד ומנוהל כיום בידי אדריכל ישראלי. הוא שאלה: . 108

התלהב מפרויקט הספרייה הלאומית ועבד עם הצוות לפתח את הרעיון שלו לפרויקט. ברצוננו לדעת 
כדי להשתתף אם אנחנו יכולים לשתף פעולה עם צוות אדריכלים ישראלי שיש לו רישיון תקף בישראל 

מכיוון שהמנהל שלנו הוא אמנם אזרח ישראלי אבל אין לו רישיון בישראל. אנחנו מאד מקווים שנוכל 
 להשתתף ולהגיש את ההצעה שלו בתחרות.

  .102- ו 60, 30, 29, 28, 7ראו תשובות לשאלות  תשובה:
  

  קטיבית?האם צריך לכלול שטח הממוקד באופן בלעדי לילדים וספרייה אינטראשאלה: . 107

  להבנתכם. תשובה:
 

27.2.12 
 

 1:250חתך לאורכו של המגרש כאשר גבולותיו הן קווי הבניין לא נכנס בגליון בקנ"מ : שאלה. 106
 ?1:500האם חתך אורך זה יוכל להיות ב 

  65 לשאלה תשובה ראה :תשובה
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תכנוניות "נופיות" באזור הנקרא "זיקת הנאה" בצפון המגרש, האם ניתן לבצע פעולות : שאלה. 105
 ?הקשורות לבניין כגון חפירה באדמה או שמא האזור איננו לתכנון

ניתן לבצע תכנון נופי באזור זה ובלבד שיאפשר מעבר הולכי רגל בין רחוב קפלן לדרך רופין.  :תשובה
למעט זיקת ההנאה אין מגבלה נוספת על שטח זה הכלול בתחומי המגרש וקו הבניין התת קרקעי. 

  .63גם תשובה לשאלה ראה 

  

קובץ 'תכנית אב לקרית בן גוריון'  .בעניין תקינות הקבצים המתעדכנים באתר התחרות :שאלה. 104
שהוספתם בשבוע האחרון לרשימת המסמכים להורדה, וכן, קובץ שאלות/תשובות מעודכן לתאריך 

 ?קבצים אלו היה להורידהאם הבעיה ידועה? מתי ניתן י., אינם נפתחים, נכון ליומיים האחרונים19/2
 מצאנו ולא השאלה בעקבות שוב בדקנו ואף הקבצים תקינות את תדיר באופן בודקים אנחנו :תשובה

 ונשלח al.org.ilwrene-competition@nli-ל מייל שלחו, ממשיכה הבעיה נסו פעם נוספת ואם .בעיה
  .הקבצים את לכם

  
אין קישור להורדה של  45לא הצלחנו למצוא פרוגרמה באנגלית. למרות הכתוב בסע' : שאלה. 103

 יש צורך בפרוגרמה .משהו באנגלית. יכול להיות שלא מצאנו, אם כן בבקשה תוסיפו קישור להורדה
 אנגלית על מנת לתרגם את המונחים שיופיעו בתכניות.ב

 של Documents בעמוד אותה להוריד ואפשר Design Brief תנקרא באנגלית הפרוגרמה :תשובה
  .competition.org.il/en-www.nli – התחרות אתר של האנגלית הגרסה

  

האם אדריכל שניגש לבד לשלב א' וזכה באפשרות להשתתף בשלב ב' יוכל לצרף אליו  :שאלה. 102
 ?'שיגיש יחד איתו כשותף לשלב ב – נוסף אדריכל
 בשלב הגישו בשותפות) הצעה(או אדריכלים ש שהגיש אדריכל להשתתף זכאיבשלב ב' . לא :תשובה

ראו גם תשובות  .התחרות של' ב בשלב (או הוזמנו) להשתתף והוזמן , נבחר ע"י ועדת השיפוט'א
  .29- ו 28, 7לשאלות 

  
למטרות: יעץ, השאלה והנפקת כרטיסי  כי יהיה דלפק בודד בנוגע לדלפקים: הוגדר :שאלה. 101
כיוון שאולם הקריאה המוגדר בפרוגרמה גדול מאוד ומאחד את כל האולמות הקיימים כיום,  .קורא

סביר שיהיה צורך בדלפקים מאויישים למטרות ביטחון ושמירה על הסדר. אלו ימוקמו בקרבת יציאות 
אבקש לדעת את עמדת המזמין  .ורים שונים כמידת הנדרשמילוט, מעבר לחללים ציבוריים ובאז

 .בנוגע לדלפקים מסוג זה

  .להבנתכם :תשובה
  

 :חלוקת אולמות הקריאה :שאלה. 100

א. אבקש לדעת מה הגודל הנדרש לטובת אוסף שולם והאם נדרש להפרידו מאולם הקריאה הראשי 
 .באולם נפרד עם דלפק נפרד

ב. בסיור בספריה הועלתה שאלה בנוגע לשטח היחסי הנדרש עבור כל אוסף: יהדות, ישראל, מדעי 
 הרוח הכלליים, איסלאם ומזה"ת.

  . הפרוגרמה לדרישות להיצמד יש .א :תשובה

  .85 לשאלה תשובה ראו. ב
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הספרים מהמטמונים לאולם הקריאה  מהי המערכת המשנעת, וכיצד יתבצע שינוע :שאלה. 99
 הראשי
  .92 לשאלה תשובה וכן בנושא הפרוגרמה דרישות ראו :תשובה

 

   הלאומית הספרייה בבניין אדריכלים מסיורי ותשובות שאלות
  

  ?חיה ומוסיקה הופעות כולל זה? להשמעה קשר יש המוזיקה לספריית האם: שאלה. 98

. המחשב באמצעות רק למוזיקה להאזין אפשר. האזנה לעמדות בפרוגרמה התייחסות יש: תשובה
 היוםבספרייה  שמתקיימות והחינוך התרבות פעילויות ממגוון חלק הם והופעות חיה מוזיקה אירועי

   .החדש בבניין להתקיים וימשיכו

  

 מרחק באמצעות פרטיות לאפשר צורך יש הקריאה בחדרי העבודה עמדות בתכנון האם: שאלה. 97
  ?לעמדה עמדה בין

 ת העבודהעמד את לו יתאים אחד שכל בכדי עבודה עמדות של גיוון דורשת פרוגרמהה: תשובה
  .לו נוחהה

  

  ?לעובדים? לקהל פתוח הספרים מחסן האם :שאלה. 96

  . בלבד מאושרים ספרייה לעובדי פתוח הספרים ןטמומ :תשובה

  

 לאולמות המחסנים מן להעלאה מותר הספרים לכספת מחוץ אשר ספר כלהאם : שאלה. 95
  ?הקריאה

, מיוחדים במקרים הקריאה מותאולחלק מל לעלותכיום  יכולים כספת פריטי גם -אכן ובנוסף : תשובה
  . צמוד ספרןים בהם יש תנאים מתאימים וחדר

  
  ?למחסן מגיעים שלא פריטים יש :שאלה. 94

 מבוקשים פריטים. הביקוש לפי ומתעדכן דינמי הוא הראשי הקריאה אולםב הפתוח המדף: תשובה
 פריט יועלה ובמקומו טמוןלמ יועבר ביקוש לו שאין פריט .הקריאה באולם הפתוח במדף נשארים
  .מבוקש

  

  ?החדש בבניין אוספיםלהנדרשת  בטיחותה רמת מה :שאלה. 93

  .בפרוגרמהיש לכך מענה  :תשובה

  

  ?החדש בבניין הנדרשת האחסון שיטת מה: שאלה. 92

 של הבחירה. האפשרויות מספר וינוצ אלא ,אחת אחסון שיטת הוגדרה לאבפרוגרמה : תשובה
  .התכנון התקדמות עם עשהית האחסון שיטתהמזמין לגבי 

  

  ? החדש בבניין הנדרש המסדרונות רוחב מה :שאלה. 91

  .ניםבתקו בחוקים ועומד לצרכים העונה רוחב: תשובה



 
 
 

6 

  
  ?החדש לבניין יועברו 'ארדון חלונות' האם: שאלה. 90

  .החדש לבניין יעברו ולא הנוכחי בבניין נשארים ארדון חלונות: תשובה

  

  ?יותמקורה מפותל גישה תהיה בעתיד האם: שאלה. 89

 דיגיטציה תשלים שהספרייה לאחר, המחשב באמצעות בעתיד תהיה למפות הגישה עיקר: תשובה
 אולםב זאת לעשות יוכל – המקור את לראות שיבקש חוקר ,זאת עם יחד. המפות אוסף כל של

  .מיוחדים אוספים קריאה

  
 בבניין עישון לאזורי הדרישה מה ?לספרייה הבאים בקרב מעשנים הרבה יש האם: שאלה. 88

  ?החדש

 דרישות פי על יהיו החדש בבניין עישון פינות. הספרייה בבניין עשןל אסור האש סיכוני בשל :תשובה
  .הרלבנטי תקןה

  

  ?טובה דוגמא מהווה שלהן הבנייןש בעולם ספריותל הכוונה קבלל אפשר: שאלה. 87

 בוחנים כאשר. וחסרונות יתרונות יש מקום ובכל מצויינות ספריות נבנו האחרונות בשנים: תשובה
  .אוניברסיטאית וספרייה ציבורית ספרייה, לאומית ספרייה ןבי להבדלים לב לשים יש, ספריות

  
 ,למשל, האם ?דיגיטציהה תהליך בעקבות בעתיד הקריאה אולמות להקטנת צפי יש האם: שאלה. 86

  ?בספרייה הספרים כל את מהבית לראות ניתן יהיה שנה 20 בעוד

 שהספרייה נרחבתה דיגיטציהה. הקריאה מאולמות הדרישות את מפרטת הפרוגרמה :תשובה
 ללכ גשתל ניתן יהיה לא ,זאת עם יחד. האינטרנט ברשת שזמין החומר היקף את מגדילה מבצעת

 התסריטים ואחד הבניין של לגמישות בפרוגרמה דרישה יש, אחר בהיבט .מקוון באופן האוסף פריטי
 באולמות המשתמשים מספר של) הקטנה או הגדלה( משמעותי שינוי הוא הרחוק בעתיד האפשריים

  .הקריאה

  

 באולם הפתוח המדף על שיוצבו הליבה אוספיכמות הספרים מכל אחד מ בין היחס מה: שאלה. 85
  ? הראשי הקריאה

 .התכנון רק בשלב יהיה רלבנטי המדויק הנתון. שווה חלוקה להניח ניתן התחרות לצורך: תשובה

   

  ?הקיים למבנה קשור היהי החדש הספרייה בניין האם: שאלה. 84

  בניין הספרייה הקיים יחדל להיות חלק מהספרייה לאומית. .לא :תשובה

  

 דורש מה? הצפי מה. בעתיד שטחים לצמצם או להרחיב אפשרות דורשת הפרוגרמה: שאלה. 83
  ?בייעוד שינוי צופים אתם שטחים באילו? גמישות יותר

 אולמותב שטחה ועל המטמונים על ישפיע הדיגיטלי המימד. בפרוגרמה התייחסות לכך יש: תשובה
  .במפורט להגדירה היום שקשה גמישות ונדרשת הקריאה
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 בתכנית שינוי שדורש תכנון להגיש ניתן האם? המתאר לתוכנית להיצמד צריך האם :שאלה. 82
  ?המתאר
 אישורה ךהלי. המתאר תכניתעל האדריכלים לערוך את התכנון תוך התאמה להוראות : תשובה

 התוכנית. הקרובים בחודשים תוקף למתן הוא והצפי כמתוכנן מתקדםהמתאר  תכנית של סטטוטוריה
 האדריכל של ותיצירתיה עבור חופש בחשבון לוקחכבר ושבפרוגרמה  דרישותה על מתבססת

  .המתכנן

  

  ?המשתמש לידי הגעתו ועד ספר מהזמנת שנדרש לזמן בנוגע הדרישה מה :שאלה. 81

 רמת בהיבט ,היתר בין, איטי ומטמון מהיר מטמון בין הבחנה נעשתה .בפרוגרמה מפורט: תשובה
  .למזמין השירות

  

  ?המטמונים באזור טבעי אור צריך האם :שאלה. 80

  .צורך אין :תשובה

  

  ?השימור תבמעבד טבעי אור נדרש האם: שאלה. 79

  .הפרוגרמה דרישות לפי: תשובה

  

 שטחי האם? מטמוניםה מיקוםל ביחסו ורעב הרצוי מיקוםה המ – ספרייה תהליכיאגף  :שאלה. 78
  ?מרוכזב להיות כיםצרי האגף

 אל מגיע הפריט בסופו אשר, שונים ומרכיבים שלבים בעל תהליך הינו בפריט הטיפול: תשובה
 גורם. העבודה ליעילות תורמת התהליך מרכיבי בין פיזית קרבה. הפתוח המדף אל או המטמונים

   .ומהם הקריאה אולמות אל השינוע דרכי הוא המטמונים לגבי חשוב

  

  ?קרקעיים תת הם שהמחסנים בפרוגרמה נקבע מדוע: שאלה. 77

 למטמונים הפרוגרמטית הקביעה. במגרש הפרוגרמה דרישות כל את להכיל צריך התכנון :תשובה
 גובה – המתאר תכנית בהנחיות ועומד הדרישות על עונה התכנון עוד כל לשינוי ניתנת קרקעיים תת
   .מגרש וקווי

  

  ?וחוץ פנים כלפי דלפקים בין הבחנהה מה: שאלה. 76

  .)חוץ( והשאלה )פנים( יעץ – בדלפקים ותשונ פונקציות שתי בין היא ההבחנה: תשובה

  

  ? ספרייה תהליכי קוראים אתם למה :שאלה. 75

  .10 בפרק בפרוגרמה מפורטים ספרייה תהליכי אגף של האחריות תחומי: תשובה

  

  ?נדירים פריטים לראות יהיה ניתן היכן: שאלה. 74

  .מיוחדים אוספים קריאה באולם: תשובה

  

  ?הקריאה לאולם להיכנס יכול אחד כל האם :שאלה. 73
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 בעזרתו קורא כרטיס יהיה הקריאה לאולם להיכנס המעונייןבבניין הספרייה החדש לכל אדם : תשובה
  . הקריאה םלאול להיכנס יהיה אפשר

  
  ?הישיבה לאזורי בקרבה להיות צריך הפתוח המדף האם :שאלה. 72

 את מעדיפים וחלקם לספרים קרובים להיות אוהבים מהאנשים חלק .עמדות של מגוון נדרש: תשובה
 .המרחק

  
19.2.12 

 
האם ניתן לקבל גם את הנתון של מ"א מדפים וגובה ממוצע של מדף לספרים באולם שאלה: . 71

  הקריאה.
ס"מ בממוצע.  30ספרים בגודל ממוצע. גובה מדף:  30-36- מטר מוצבים כ 1במדף באורך תשובה: 

  ס"מ. 44-50אל גב בעומק של ס"מ. התצורה המקובלת היא העמדת מדפים גב  22-25עומק מדף: 

  
  קרקעי של המבנה להגיע עד גבול המגרש (מעבר לקווי הבניין)?-האם ניתן בחלק התתשאלה: . 70

: כן, ניתן להגיש הצעה בהנחה שקו הבניין התת קרקעי נושק לגבול המגרש כפי שניתן לראות תשובה
  בתשריט הכלול במסמכי התחרות.

  
מ' יהיה בשטח  15שטחי המטמונים: האם מטמון אוטומטי בגובה  דובר בסיור על חישובשאלה: . 69

  ?מ"ר 1,610-מקורב של כ

) מניחה שימוש במתקני אחסון 11טבלת השטח המשוער למטמונים בפרוגרמה (פרק  תשובה:
  מ'. 15-מ') ואפשרות שילוב בין שיטות אחסון בעומק של עד כ 11-14-גבוהים (כ

  
פרוגרמטי מדויק יותר של החלוקה בתחום תפעול הספריה בין על האם ניתן לקבל פירוט שאלה: . 68

  ?קרקעי לתת קרקעי

 13לא נעשתה חלוקה פרוגרמטית מדויקת. החלוקה המשוערת של השטח בטבלה ב' בפרק  תשובה:
בפרוגרמה מבוססת על השערה שכשליש מהשטח תת קרקעי וכשני שליש ממנו עילי. הנחה זו אינה 

  נה.מחייבת וניתן לסטות ממ

  

  תחת איזו כותרת/עמוד באתר נמצאים המסמכים באנגלית?שאלה: . 67
 .documentsהמסמכים נמצאים באתר התחרות באנגלית, בעמוד תשובה: 

 

-נכתב : "שילוב המתקנים והשירותים  "בסעיף "אודיטוריום 8בפרק הפרוגרמה בעמוד שאלה: . 66
יאפשר   -ומרכז המוזיקה באולם הקריאה הראשיהאודיטוריום, מערך חדרי הסמינר, מרכז המבקרים, 

לקיים כנסים במתכונת של מושבי מליאה לכלל באי הכנס ומושבים מקבילים". במטריצת הקשרים לא 
 מצויין קשר בין הנ"ל לאולם הקריאה הראשי. אודה לכם אם תבהירו את הנושא.

משתתפים. מערך חדרי  70-מרכז המוזיקה הינו אולם רב תכליתי שיאפשר כינוס של כתשובה: 
-משתתפים במתכונות שונות. מרכז המבקרים מאפשר כינוס של כ 130-הסמינר יאפשר כינוס של כ

משתתפים. כוונת הסעיף הנזכר בשאלה היא שעל ידי שילוב הקיבולת של החדרים/אולמות הללו,  80
מושבים מקבילים. יחד עם האודיטוריום, אפשר יהיה לקיים כנסים המשלבים מושבי מליאה ופיצול ל
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בטבלת הזיקות לא צויינה זיקה שכן הקשר לא יהיה בשימוש תדיר וניתן יהיה להפנות משתתפי כנס 
   אל האולמות השונים באמצעות שילוט זמני/מקומי.

  
על גבי גיליון  1:250בהנחה של התכניות על הגיליונות נתגלה כי תכנית הבניין בקנ"מ  שאלה:. 65

קומות לבניין.  7ן שמאלה כמבוקש, התכנית ממלאת גיליון שלם. יש לפחות בהצבה של הצפו 100/70
  ?אין מקום לשאר החומר. מה עושים

ס"מ על 70גיליונות כל אחד בגודל  6בהנחיות להגשת התכנון המוצע מופיעה הגבלה של עד 
. 1:250"מ . גיליון שני הוא חתכים וחזיתות בקנ1:500ס"מ. גיליון אחד הוא תכנית סביבה בקנ"מ 100

במסמך  54גיליונות לכל מפלסי הבניין. בשאלה/תשובה  3נותרו  .גיליון שלילי יציג הדמיות של הבניין
השאלות והתשובות מופיע תרשים הגיליון עם סימון קו הבניין. במקרה שתכסית הבניין היא פחות או 

 3זה יוצר הגבלה של  .ליוןיותר בתחום קו הבניין כולו, לא ניתן להכניס יותר מתכנית אחת שלמה בגי
 2ברוב המקרים הפרוייקט לא יתפוס את כל שטח המגרש וניתן יהיה להציג  .קומות לכל הפרוייקט

אפשר לנסות לדחוף חתכים, חזיתות והדמיות  .מפלסים 6תכניות בגיליון, שזה יוצר הגבלה של 
מכיוון  .באיכות ההגשה מפלסים, אבל זאת הגבלה שתפגע 10בפינות גיליון ולהגיע למקסימום של 

שאין הגבלה לכמות המפלסים בפרוגרמה, האם ניתן להציג חלק ממפלסי הבניין (כגון מפלסי החניה) 
גיליונות במקרה שלא ניתן להציג את כל מפלסי הבניין  6-? האם ניתן להגיש יותר מ1:500בקנ"מ 

 ?בפורמט שנקבע

לשלב א' כולל עד שישה גיליונות  במסמכי התחרות מופיע כי החומר שעל המשתתפים להגיש
"עד שישה גיליונות" למשרד שכבר  .כמו כן נדרשות תכניות ברמת קנ"מ ופירוט גבוהות. 100/70

החליט לגשת לתחרות משמעו שישה גיליונות. שישה גיליונות זה הרבה מאד ודורש עבודה רבה 
סף, לוח הזמנים להכין תכנונית וטכנית. כתוצאה גדלה מאד ההוצאה עבור משרד שמשתתף. בנו

שישה גיליונות הוא מאד קצר. האם אפשר להקטין את מספר הגיליונות שיש להגיש או לחילופין 
 להאריך את לוח הזמנים?

   :להלן עדכון בדרישות ההגשה הקבועות בנספח ג' לתקנון תשובה:

 היותר), נות (לכלגיליו ארבעה גיליונות (לפחות) עד שישה גבי על התכנון הצעת את כל משתתף יגיש
 : הבא שכולו חייב להופיע הפירוט לפי

  1:500מ ”קנ –במגרש  העמדה : תכנית1גיליון   
  1:250קנ"מ  –: תכנית קומת הכניסה 2גיליון  
 :שניים עד ארבעה גיליונות נוספים אשר חייבים לכלול את כל הפירוט שלהלן 

o 1:500או  1:250מ ”קנ –הכניסהשל קומות מעל קומת הכניסה וקומות מתחת קומת  תכניות 
 (אפשר לשלב קנ"מ שונה באותו גיליון)

o (אפשר לשלב קנ"מ שונה באותו גיליון) 1:500או  1:250מ ”קנ – חתכים וחזיתות 
o הדמיה תלת  (חובה). מסביבתו המבנה על הדמיה תלת ממדית, אחת או יותר, של מבטים

  של המציע לבחירה –שיטת ההדמיה  (רשות).ממדית של פנים המבנה 
 

" הנובע מהתשובה לעיל אשר במסגרתו הנחיות ההגשה" –עדכון לנספח ג' של תקנון התחרות 
לנספח ג', ניתן יהיה להורדה בתוך מספר ימים בעמוד מסמכי  16.3 - ו 2יעודכנו, בין היתר, סעיפים 

  התחרות באתר האינטרנט, הודעה על כך תימסר במסגרת העדכונים בעמוד הבית.

  

  לא ברור האם חייבים להוסיף מלל על גבי הגיליונות? 52: מהתשובה לשאלה שאלה. 64

: אין חובה להוסיף מלל, אך ככול שרוצים להוסיף מלל המסביר או המתייחס לתכנון על גבי תשובה
הגיליונות אפשר לעשות זאת כאשר המלל חייב להיות באנגלית. אפשר להוסיף גם תרגום של המלל 
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בשום צורה או אופן פרטים  יד על שמירת האנונימיות ועל כן המלל לא יכלוללעברית. יש להקפ
  שיאפשרו זיהוי של מגיש ההצעה.

  

לגבי רצועת זיקת ההנאה בצד הצפוני של האתר: קיימת סתירה בין התכניות בערכה. שאלה: . 63
 .נודה להבהרה .בנספח התנועה זיקת ההנאה להולכי רגל. בתשריט זיקת ההנאה לרכב

בשטח העילי לטובת  –: זיקת ההנאה בצד הצפוני של המגרש מיוחסת למעבר הולכי רגל ובהתש
חיבור בין רחוב קפלן לרחוב רופין. כוונת התוכנית הינה לאפשר זיקת הנאה למעבר רכב בשטח התת 

  קרקעי, בעיקר לצרכי תפעול.

  

15.2.12  

 
האם אדריכל,  ב)האם הפרוגרמה של שלב ב' תהא זהה לזו שפורסמה בשלב א'? א)  שאלה:. 62

  מזוכי השלב הראשון, יוכל להגיש בשלב השני הצעה שונה מזו שהגיש בשלב הראשון?

הפרוגרמה מכילה פרטים רבים. המזמין רשאי, ע"פ התקנון, לשנות את הפרוגרמה תשובה: א) 
לשלב ב' של התחרות. החומרים לשלב ב', וביניהם הוראות ההגשה, יפורסמו למשתתפי שלב ב' עם 

כן, אדריכל שעלה לשלב השני אחרי שהיה בין זוכי השלב הראשון, יכול להגיש בשלב ב'  ב)פתיחתו. 
  שהגיש בשלב א'.  תכנית שונה מזו

  

  בספרייה בגבעת רם מוצגות על הקיר שתי תכניות של המגרש. האם ניתן לקבל אותן? שאלה:. 61

  התכניות הרלבנטיות לתכנון נמצאות בערכת התחרות ובאתר התחרות. תשובה:

 

האם עליהם  .אני עובד עליה עם עוד שני שותפים .רכשתי את ערכת התחרות בשמי שאלה:. 60
 ?או לחילופין, האם השמות על טופס ההגשה יקבעו את זהות המגישים ?להירשם

השם או השמות על טופס ההשתתפות, שיוגש במסגרת הגשת ההצעה, יקבע את זהות תשובה: 
המגישים. לתשומת ליבכם בימים הקרובים יעלה לאתר טופס השתתפות חדש המיועד למספר 

ה יחליף את טופס ההשתתפות שבערכת אדריכלים המבקשים להגיש יחד הצעה אחת. טופס ז
  .30 -ו 29, 7התחרות. לגבי הגשת הצעה ע"י מספר אדריכלים ישראלים יחדיו, נא ראו גם תשובות 

 

13.2.12 
 

שבועות אינה  3שמחתי לשמוע על דחיית מועד ההגשה לשלב א'. עדיין תוספת של שאלה: . 59
  מספיקה לפיתוח פרויקט בסדר גודל כזה.

בשלב הראשון של התחרות הוא על תכנון רעיוני ודרישות ההגשה הן בהתאם לכך. הדגש תשובה: 
  .49-ו 46ראו גם תשובות לשאלות 

 

ברצוננו לרכוש את ערכת התחרות, אבל יש נושא שהוא לא ברור לנו: אנו שני אדריכלים  שאלה:. 58
אם ניתן להשתתף ויש לנו שותפות. אחד מאיתנו הינו אדריכל רשום ורשוי והשני רשום בלבד. ה

כשותפות? מה שאומר ששם המשתתף הינו שם השותפות/שותפים? רכישת הערכה מותנית 
 בהבהרת נושא זה מאחר והרכישה הינה קשורה למשתתף.
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  .29-ו 30ראו תשובה לשאלות  תשובה:
  

" כשלאחר מכן מודגש ?ניתן לגשת כשותפות": מה פרוש 7: בהמשך לשאלה/תשובה מס.שאלה. 57
 ל?"כי המגיש הינו האדריכל הישראלי הרשום ורשוי. אז באיזה סטטוס משתתף האדריכל מחו

במקרה שלנו אנו אזרחי מדינת ישראל, יש לנו שותפות, אחד מאיתנו הינו אדריכל רשום ורשוי בארץ 
לגשת כשותפות  ל. האם ניתן"ל, מאחר ואנו עוסקים בפרוייקטים גם בחו"והשני רשום ורשוי בחו

 "טופס השתתפות לשותפים"? –לתחרות? יהיה עלינו להגיש את הטופס החדש שציינתם 

  .29-ו 30ראו תשובה לשאלות  ,7בנוסף לתשובה לשאלה תשובה: 
  

ברצוני להגיש  .: אני אדריכלית צעירה, רשומה בפנקס האדריכלים אך לא רשויה עדייןשאלה. 56
הצעה לתחרות בשיתוף עם משרד אחר. המשרד המדובר כבר עובד על הצעה משלו עם צוות 

מסויים. האם יכול אדריכל אחד (רשוי כמובן) מאותו המשרד להגיש שתי הצעות לתחרות כשכל 
  ?הצעה מתוכננת עם קבוצת אדריכלים אחרת

  .בתקנון 2.1ראי סעיף תשובה: 
  

שלאחריו מתפרסמים שמות הזוכים לשלב  האנונימיות בתחרות בין שלב א': איך נשמרת שאלה. 55
 ?ב' אשר מצטרפים אליו המוזמנים

  בתקנון. 4.2ראו סעיף תשובה: 
  

ואת תרשים  1:250במסמכי התחרות נדרשנו להציג את תכניות כל המפלסים בקנ"מ  שאלה:. 54
אחרת לא ניתן  1:1000-ו 1:500 . נראה לי שחלה טעות וכי קנה המידה צ"ל1:500המגרש בקנ"מ 

 .גליונות 6- להציג את הפרויקט ב
ניתנת להצגה במלואה ולרבות גבול תכנית  1:500תוכנית העמדה הנדרשת בקנ"מ תשובה: 

הינן  1:250המיתאר במידות הגיליון המבוקש. תכניות מפלסים, חתכים וחזיתות המבוקשות בקנ"מ 
בגבולות המגרש או בחלקים ממנו בהתאם לקווי בניין עיליים ותת  לכל היותרתכניות התחומות 

מלוא גבול המגרש ניתן להכנסה במידות הגיליון, כאשר כיוון הצפון  –קרקעיים. מבדיקתנו החוזרת 
קו בניין תת קרקעי בגבול אופן מיקום מעלות (ראו בדוגמא המציגה  7לשמאל הגיליון הינו בהטיית 

  . ההנחה היא כי לא בכל הגיליונות נדרשת הכללת מלוא גבול המגרש.)100X70המגרש בגיליון 
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: בפרוגרמה מופיע שמומלץ להשתמש בתאורה מלאכותית בלבד לאזור אולם קריאה? שאלה. 53
 !האומנם? בכל העולם יש בספריות הגדולות תאורה טבעית

עקרונות התכנון אשר  בין יש למצוא את האיזון הנכון ראו פרק 'עקרונות תכנון' בפרוגרמה.תשובה: 
מנחים ליצור מרחב נעים וידידותי, המעודד שהייה ממושכת ושימוש תכוף לבין יצירת תנאי סביבה 

  לשמירת אוצרות הספרייה לבין עקרונות הבנייה הירוקה שמעודדים שימוש בתאורה טבעית. 
  

 :CD: הגשה על שאלה. 52

רק את התוכניות/חתכים/חזיתות/הדמיות בפורמט להקרנה, או שהכוונה   CDא. האם הכוונה לתת על
  ?') שתכלול סקיצות/ סכמות וכד POWER POINTהיא שאפשר להכין מצגת (למשל בתוכנת

 ?האם יש הגבלה לכמות דפי מצגת –ב. אם כן מצגת 

  ?CD-של החומר המוצג על גבי ה DWGג. האם נידרש לתת קבצי 

 ?האם ניתן להוסיף מלל וסקיצות המסבירות את התכנוןד. על גבי ה"קאפות" 

 ?'ה. האם ניתן "להוסיף" על הקאפות ניר שקוף עם חיצים וכד

  תשובה: 
 אפשר להגיש מצגת כהבנתכם הכוללת חומרים המצויים בגיליונות ההגשה.  .א
 אין הגבלה על כמות הדפים במצגת.  .ב
 כן  .ג
בעברית. יש להקפיד על שמירת כן, חובה להוסיף מלל באנגלית. אפשר להוסיף גם מלל   .ד

 האנונימיות.
  לא  .ה

 

10.2.2012  
  

-והמועד האחרון לשאלות הוא ה 26.3-לוח הזמנים של התחרות קובע שההגשה היא ב שאלה:. 51
  . אנחנו חברים בצוות בינלאומי ומבקשים לדעת מתי אפשר יהיה לקבל חומרים באנגלית?16.2

והמועד האחרון לשאלות נדחה בהתאם. בנוסף, חומרי  16.4-מועד ההגשה נדחה ל תשובה:
  התחרות באנגלית זמינים באתר האינטרנט מתחילת פברואר.

  
 האם גם הנדסאי אדריכלות רשאי להשתתף בתחרות? שאלה:. 50

 .10ראו תשובה לשאלה תשובה: 
  

  האם ניתן להגיש צילומי מודל במקום הדמיות? שאלה:. 49

   כן.ובה: תש
 

אנו שני אדריכלים ויש לנו שותפות, אחד מאיתנו רשום ורשוי והשני רשום בלבד. שאלה: . 48
 האם ניתן להשתתף כשותפות או אך ורק האדריכל הרשום ורשוי? תודה השאלה:
 .30-ו 29ראו תשובות לשאלות  תשובה:
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שמות השופטים, איננו  ברצוננו לרכוש את ערכת התחרות. אך מכיוון שטרם פורסמושאלה: . 47
 יודעים אם התקנון מאפשר לנו השתתפות בתחרות. האם ידוע לכם מתי יפורסמו שמות השופטים?

 שמות השופטים מפורסמים עתה באתרתשובה: 

  
הפרוגרמה המצורפת לחומרי התחרות היא מאד מפורטת וכתבתם בתקנון שהתכנון שאלה: . 46

, דרישות ההגשה בשלב הראשון הן, בפועל, של תכנון צריך לענות על דרישות הפרוגרמה. מאידך
רעיוני ללא ירידה לפרטי הפרטים של הפרוגרמה ולחדרי החדרים של הבניין. האם תוכלו להבהיר את 

 ?העניין

הדגש בשלב הראשון של התחרות הוא על תכנון רעיוני. אפשר להתמקד בחלק הראשון של תשובה: 
ביא בחשבון שככל שיהפוך לתכנון לביצוע, הוא צריך לאפשר הפרוגרמה. בתכנון הרעיוני צריך לה

 לשלב במסגרתו את כל דרישות הפרוגרמה.
  

  ריכוז שאלות ותשובות מסיורי אדריכלים
  

  האם תהיה פרוגרמה באנגלית? שאלה:. 45

  רוב חומרי התחרות נמצאים באתר התחרות באנגלית ואפשר להוריד אותם. תשובה:

  
להרחיב קצת על מה שתואר כ"יהלום שבכתר" אולם הקריאה לאוספים : האם ניתן שאלה. 44

  מיוחדים, מעבר לדרישות האבטחה?

לפתוח את הספרייה ואת החוויה להמוני תלמידים  –הנגשת אוצרות הכתר היא היהלום  תשובה:
  זהו האתגר. –ואורחים ולהסביר את חשיבותם 

  

  ? בגבעת רםהלאומית  האם ניתן יהיה לסייר בספרייה שאלה:. 43

. יש להירשם בהקדם בהתאם להנחיות באתר 12.2-סיורים בספרייה יתקיימו בשבוע של ה תשובה:
  התחרות.

  

  מה המצב המתוכנן של שדרות רופין? שאלה:. 42

תכנית שדרות רופין היא, בשלב זה, תוכנית רעיונית שאינה סטטוטורית. היא חשובה  תשובה:
אליו משדרות רופין. כיום דרך רופין משמשת כביש מעבר  להבנת ההשתלבות של המבנה והכניסה

האופי של הרחוב ישתנה לאזור מסחר, משרדים מסעדות ובילוי שדרות רופין בלבד, במסגרת תוכנית 
  ויהפוך ליעד להגעה אליו ולא רק דרך למעבר. משדרות רופין ייפתחו כניסות לכל המבנים. 

  
  מה עתיד העצים בשטח? שאלה:. 41

 –בנספח עצים הכלול בחומרי התחרות קיים פירוט מלא אודות העצים בשטח וייעודם  תשובה:
  להעתקה, לעקירה ולשימור.

  
האם ניתן לקבל את תוכניות האזור על מנת שלא להכביד כל אחד מאיתנו בנפרד על  שאלה:. 40

ויות רשויות התכנון? האם יש אפשרות לארגן מפגש בו נקבל הסבר אודות התוכניות הללו ברש
  התכנון?
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אשכולות תעלה לאתר בימים הקרובים. בנוגע לתכניות אחרות, יש -מצגת של תכנית קימל תשובה:
 שהינו נוסף חומר כל בעצמו ולקבל לבדוק משתתף כל באחריותבכל מקרה,  לפנות לרשויות התכנון.

  .ידו על שיוצע לתכנון לדעתו רלבנטי

  

  מה מגבלות התב"ע? שאלה:. 39

  מסמכי תכנית המתאר כלולים בחומרי התחרות.טיוטת  תשובה:

  
החדש הספרייה בניין אחראי לתוכנית הסביבה באמצעות  ועצמ הרוא המזמיןהאם  שאלה:. 38
קשר לקונטקסט עם שפיע על המשך התכנון והבנייה בשדרה, כך שבניין הספרייה ייבנה שיקבע ויש

  הסביבתי?

רות, פרק עקרונות התכנון בפרוגרמה וכן נספח ו' של ראו מכתב מהנדס העיר בחומרי התח תשובה:
  הפרוגרמה שמדברים על חשיבות השתלבות הבניין בסביבה.

  

איזו אינפורמציה ואילו חומרים יקבלו השופטים בנושא האורבני בכדי לשפוט את  שאלה:. 37
  האם על פי התוכנית הרעיונית של שדרות רופין? האם לפי הבנת השופטים? התכנון?
השופטים מקבלים את ערכת התחרות, את החומרים הזמינים באתר התחרות וכן את  תשובה:

 כלכן יינתן להם -כמו השאלות והתשובות. בנוסף, תוצג בפני השופטים תכנית המתאר והסביבה.
   .בפניהם להציג חשוב המזמינה בעיני שיראה או לקבל יבקשו הם אשר אחר רלבנטי חומר

  
  לגבי הרכבת קלה? לקבל חומריםהאם אפשר  שאלה:. 36

תוואי קווים נוספים של הרכבת הקלה נמצא בתכנון. לחומרים נוספים יש לפנות לרשויות  תשובה:
  התכנון.

  
האם יש אופציה לכניסה  בנספח התנועה יש כניסה גם מרחוב קפלן למעלה, האם חובה? שאלה:. 35

  מכיוון משרד האוצר?
הכוונה בדוגמא הינה ליציאת חירום מהחניה בנוסף לכניסה התנועה אינו מחייב.  נספח תשובה:

  וליציאה הראשית משדרות רופין. 

  

לחניון תת קרקעי  –האם יש תכנית עתידית שמשנה את תוואי החניון של מוזיאון ישראל  שאלה:. 34
  שישפיע על החנייה של הספרייה?

  צרכי חנייה לבאי הספרייה יסופקו באמצעות החניון המצוי בשטח המגרש.  תשובה:

  
  כל פתרון תחבורה עבור הספרייה חייב להיות תת קרקעי?האם  שאלה:. 33

  להבנתכם. תשובה:

  

  האם יש הגדרה בתוכנית בנספח הבינוי לכניסת הולכי רגל? שאלה:. 32

  להבנתכם. תשובה:
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  י קפה בספרייה הלאומית?מה הדרישות בנושא בת שאלה:. 31

  .המתאר הוראות תכניתטיוטת כפי שמפורט בפרוגרמה. הנחיה כללית בנושא מצויה ב תשובה:

___________________________________________________________________  

9.2.2012  

 
או  משרדים שני של בשותפות לתחרות להירשם ברצוננואנו אזרחים ישראליים ו שאלה:. 30

או אדריכל רשום ורשוי עם אדריכל נוסף  נוף אדריכלותמשרד ו אדריכלותלמשל, משרד  אדריכלים.
  ?ולהגיש יחד הצעה להירשם האם אנו יכולים .שאינו רשוי בישראל

 : אפשר להגיש הצעה כשותפים אך ורק על פי ובכפוף לתנאים המפורטים בתשובה לשאלהתשובה
בין  לללהיכ . על כן אדריכל ישראלי או אדריכל נוף ישראלי שאינו אדריכל רשום ורשוי לא יוכל29

  .7מגישי ההצעה. ראו גם תשובה לשאלה 

  
 או שני אדריכלים, האם אנו יכולים משרדים שני של בשותפות לתחרות להירשם ברצוננו שאלה:. 29

  ולהגיש הצעה משותפת? להירשם
ניתן להירשם לתחרות כשותפים ולהגיש יחד הצעה אחת בכפוף לתנאים המצטברים  תשובה:
  הבאים:

  
להבדיל מהשותפות, יכולים להגיש הצעה כאשר כל אחד מהשותפים רק השותפים,   .א

  המגישים צריך להיות זכאי להשתתף בתחרות על פי התנאים הקבועים בתקנון.

ההצעה תוגש ע"י כל השותפים ביחד. במהלך התחרות ובמידה ויזכו, חובותיהם של כל אחד   .ב
אחד מהאדריכלים ביחד מהשותפים על פי התקנון ועל פי הסכם האדריכל, יחולו על כל 
  ולחוד עם כל אחד מהאדריכלים הנוספים שהגישו את ההצעה. 

היה ובמהלך התחרות, אחד מהשותפים יפרוש מהתחרות מכל סיבה שהיא, רשאי המזמין   .ג
  לפסול את ההצעה ובמקרה זה שאר השותפים לא יהיו זכאים להמשיך ולהשתתף בתחרות.

במקום טופס  יםטופס השתתפות לשותפרף להצעה המוגשת ע"י שותפים יהיה צורך לצ  .ד
ההשתתפות הנוכחי, המופיע בערכת התחרות. אפשר יהיה להוריד טופס חדש זה מאתר 

התחרות בקרוב. כל ההוראות שבתקנון התחרות על נספחיו לגבי טופס ההשתתפות יחולו 
לגבי טופס ההשתתפות לשותפים והוא ייחתם על ידי כל אחד מהשותפים המגישים ויוכנס 

ת התחרות. יש לעקוב בדייקנות אחר ההוראות שיופיעו למעטפת ההשתתפות שבערכ
  בטופס החדש.

  כל אחד מהשותפים יהיה חייב לחתום על עקרונות הסכם האדריכל, נספח ד' לתקנון.  .ה

  , בשינויים המחויבים. 7יחולו גם הוראות התשובה לשאלה   .ו
  
  

  ?רישיון בארצם , האם האדריכלים מחו"ל צריכים להיות בעלי7בהמשך לתשובה לשאלה  שאלה:. 28

  : חייבים להיות רשומים ובעלי רישיון בארצם.תשובה

 
לתכנון ועריכה שניתן ברצוננו להגיש בקשה לדחיית מועד ההגשה הסופי מאחר והזמן  שאלה:. 27

האם ניתן לדחות את מועד הגשת שלב א' של  לתחרויות בסדר גודל זה. הוא קצר ביותר יחסית
  התחרות?

תיאמנו עם חברי ועדת השיפוט, שאת שמותיהם נפרסם בקרוב, מועד חדש לבקשתכם,  תשובה:
  .2012באפריל  16לישיבות הוועדה לשלב א' של התחרות. מועד ההגשה החדש הוא 
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5.2.2012  
  

 בצד הככר או הפתוחה הרחבה מצד מוכתבת הספרייה לבנין הראשית הכניסה האם: שאלה. 26
  ?שתיבחר אחרת חזית מכל אפשרית או מזרח- דרום

  .המתכנן לבחירת: תשובה
  

 כתוב בפרוגרמה? קריאה ואולם הספריה תפעול, למטמונים מומלצת קומה גובה מה: שאלה. 25
  ?מטמונים של ר"מ 4000 לכל נכון זה האם. מטר 15 של לגובה מתוכננים יהיו שהמטמונים

 יתר. מטמונים – 11פרק בפרוגרמה,  ראה, האחסון לשיטות להתאים צריך המטמונים גובה :תשובה
 .המתכנן לבחירת הגבהים

  
 מתי יתקיים הסיור?: שאלה. 24

-כן יתקיימו סיורים ב-כמו. 7.2.12-ב מתקיים באתר, מבין מספר סיורים, הראשון הסיור :תשובה
 .האינטרנט באתר ההנחיות פ"ע להירשם יש בסיור להשתתף כדי. 8.2.12

  

האם הגבהים המופיעים ע"ג השרטוטים ותכנית המתאר המוצעת שבספר הינם  שאלה:. 23
מחייבים? (כלומר ברור שלעבור את גובה הכנסת לא יהיה צעד רגיש אך הכוונה לחלקו התחתון של 

 האתר מדוע ההגבלה לתחרות)?

 אינם ואילו מחייבים נספחים אילו פירוט נמצא המתאר תכנית בהוראות 1.7 בסעיף תשובה:
  .המבנים וגובה בנין קווי לעניין מחייב 1. מס בינוי נספח .חייביםמ

  

אנו אמורים למלא את השטחים שהתכנון מציע לעומת הפרוגרמה. כלומר האם אנו  שאלה:. 22
 יכולים להציע משהו שונה או רק פחות והפרוגרמה היא המקסימום האפשרי?

לתקנון) צריך  1.3המוצע (סעיף התכנון הפרוגרמה היא הערכה של השטח הנדרש.  תשובה:
  להתאים, בין היתר, להוראות הפרוגרמה. להבנתכם.

  
חומרים: תכנית המתאר מדברת על אבן בסיתות בלבד וחומרים נוספים לאישור מהנדס  שאלה:. 21

 ?אבן לחיפוי בנוגע העירייה להוראות להיצמד יש האם, החזיתות תכנון מבחינת העיר?

  להבנתכם.ד' בהוראות תכנית המתאר.  4.1.2ההוראות בנושא זה נמצאות בסעיף  תשובה:

 
התכניות בנוסח  בהנחה שהשופטים והציבור קוראים אנגלית, האם ניתן להגיש את שאלה:. 20

  ?בשפה אנגלית בלבד
הספרייה הלאומית של ישראל מופקדת, בין היתר, על איסוף היצירה בשפה העברית  תשובה:

  לכן ראוי שההצעות יוגשו גם בעברית. ברם, אפשר להגיש את ההצעה באנגלית בלבד.ושימורה, 

  
להנחיות הגשה נכתב שכל החומרים יוגשו במקביל להגשה הפיזית גם בפורמט  7בסעיף  שאלה:. 19

  )?PDFמצגת. האם ניתן להגיש קובץ אחד שכולל הכל למצגת בתוכנת אקרובט ( –דיגיטלי להקרנה 
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בפורמט דיגיטלי להקרנה.  כל החומרים יוגשו –על פי הנחיות ההגשה בתקנון התחרות  תשובה:
  פורמט דיגיטלי מקורי של כל קובץ. אחד הכולל את כל הקבצים, ולצרף גם  PDFבקובץ אפשר להגיש

  

 רכשתי הערכה. היכן ניתן לקבל קבצי המחשב? שאלה:. 18

קי) שמוצמד לצד הפנימי של הכריכה הקדמית -וןא- קבצי המחשב מצויים בהחסן נייד (דיסק תשובה:
  (נראה כמו כרטיס אשראי). בחוברת 'מסמכי התחרות'

  

 לקבלה?האם אפשר  –פרוגרמה באנגלית שקיבלתי לא היתה התחרות  בערכתשאלה: . 17

' Documents' בעמוד) טיוטה( באנגלית פרוגרמה להוריד יהיה אפשר 1.2.2012-החל מה תשובה:
 התחרות של' א בשלב הקובעת הגרסה, לב לתשומת .כשבוע בעוד זמינה תהיה סופית גרסה. באתר

 .העברית הגרסה היא

  

האם האוטובוסים יכולים לחנות ? מחייב החניון שרטוט האם[מקבץ שאלות בנושא חניה]  שאלה:. 16
מה כמות החניות הנדרשת לסוגי הרכב השונים?  ?מחוץ למגרש במפרצי חניה לאורך גבול המגרש

 תת הוא אוטובוסים חניית מיקום, התנועה נספח תוכנית לפי איך יוצאים מן החניון הולכי הרגל?
, האם )מקומות 4( לאוטובוסים עילי שטח נידרש )12 עמוד( בפרוגרמה הדרישות לפי , אולםקרקעי

 ההנאה זיקת איזור על נוסעים והעלאת הורדה לצורך לחנות לאוטובוסים מותר האםתוכלו להבהיר? 
  ?רגל להולכי שנדרשה

תכנון החניון על מפלסיו לרבות מערך הכניסות והיציאות ממנו לכלי רכב ולהולכי רגל הינו תשובה: 
  חלק מהצעת התכנון המבוקש במסגרת שלב א' של התחרות.

הוראות לעניין החנייה כלולות בפרק ייעודי קרקע בהוראות תכנית המתאר המהווה חלק ממסמכי 
ואופני העמדת מפלסי  אינו מחייבהתחרות. נספח התנועה המצורף במסגרת גיליונות תכנית המתאר 

  החניון המופיעים בו מהווים דוגמא בלבד ליישום.

דוגמת חישוב לפי תקן נוכחי  –צאת היתר בניה מספר מקומות החניה יהיה לפי התקן התקף בעת הו
בפרק החנייה במסמך הפרוגרמה הוגדרה כמות  ביחס לתחזית שטחי בנייה מצויה בנספח התנועה.

 הינה הדרישה .בגבולות המגרש יתוכננומקומות החנייה המשוערת הנדרשת. כלל מקומות החנייה 
. המתכנן לבחירת המיקום אך עילי חכשט בפרוגרמה מומלץ, המגרש בשטח אוטובוסים 4 לחניית
 .מחייב אינולחניית אוטובוסים  קרקעי תת מיקום הוצע בו התנועה נספח

 ללא הינו רגל הולכי למעבר הנאה זיקת עם כשטח בתשריט המסומן השטח התכנית הוראות פי על
 לרכבי חניה תותר הדרך לאורך כי הינן ההוראות, מאושרת כדרך המסומן בשטח .כלשהי הגבלה
  .להבנתכם –להעלאת והורדת נוסעים ולרכבי נכים  הסעה

על פי תיאום עם רשויות התכנון נספח התנועה מתאר את מערך כניסה ויציאת כלי רכב אל החניון 
 לדרך קפלן.(יציאת חרום) מדרך רופין ויציאה נוספת 

 

29.1.2012 
 

 ניתן יהיה להוריד אותם? האם חומרי התחרות זמינים בשפה האנגלית? מתי ואיךשאלה: . 15

מסמכי התחרות באנגלית יהיו זמינים בעוד כשבועיים ואז אפשר יהיה להוריד אותם בעמוד  תשובה:
שימו לב כי הנוסח בעברית של מסמכי התחרות הינו  'מסמכי התחרות' בגרסה האנגלית של האתר.

 הנוסח המחייב לגבי שלב א' של התחרות.

 
 האם הזמנת הערכה היא הרשמה לתחרות? את הערכה?האם חובה לרכוש שאלה: . 14
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) 1( –יהיו שני צעדים בלבד הוחלט ש, ולהקל על האדריכלים בניסיון לפשט את התהליך תשובה:
בדרך זו  .מהתהליך) הגשת הצעה (שכוללת הרשמה). ההרשמה היא, בעצם, חלק 2רכישת ערכה, (

קול דעת האם הם מעוניינים להגיש הצעה יש לאדריכלים, הגם שרכשו את ערכת התחרות, עדיין שי
אם לאו. אדריכלים אשר רכשו את הערכה, יקבלו עדכונים שיישלחו לכתובת המייל שמסרו בטופס 

  הזמנת הערכה.

 

לתכנון מוזיאון אוספי הטבע, במגרש  האם אדריכל/ית המשמש/ת כשופט/ת בתחרותשאלה: . 13
 ממול, רשאי/ית להשתתף בתחרות לתכנון הספרייה?

 של האדריכלים בתחרות השתתפותכשלעצמו,  ,מונע אינו הטבע מוזיאון בתחרות שיפוט תשובה:
לנספח ה' לתקנון התחרות אשר חל על כל המעוניינים  7.2שימו לב לסעיף  .הלאומית הספרייה

  להשתתף בתחרות.

  
רטוט החניון אפשר לשנות התכנון של החניון? איך יוצאים מן החניון הולכי רגל? האם ששאלה: . 12

 )?'מחייב? ואם כן באילו פרמטרים (חלוקה למפלסים, סידור חניות, כניסה ויציאה וכו

 המהווה חלקחנייה כלולות בפרק ייעודי קרקע בהוראות תכנית המתאר הנוגעות להוראות  תשובה:
התחרות. נספח התנועה המצורף במסגרת גיליונות תכנית המתאר אינו מחייב. תכנון מערך  ממסמכי

 .אשר יש להגיש במסגרת שלב א' של התחרותהחניון והיציאות ממנו הינו חלק מהצעת התכנון 

 
 באיזו רמה הבנייה צריכה להיות ירוקה, האם הוגדרו אחוזים? שאלה:. 11

רה הבנייה הירוקה כעיקרון מנחה אך לא נקבעה רמה או הוגד של התחרותבשלב זה  תשובה:  
. ועדת השיפוט בבואה לבחון את ההצעות עשויה לקחת בחשבון גם את היקף רמת הבנייה אחוזים

  הירוקה.
  

 האם אדריכל רשום שאינו רשוי יכול להגיש הצעה לתחרות?שאלה: . 10

  .לתחרות הצעה להגיש רשאי אינו, רשוי שאינו אדריכל תשובה:

  
האם אדריכל אשר נולד בישראל והינו אדריכל רשום במדינה אחרת (לדוגמא ארה"ב) שאלה: . 9

 רשאי להשתתף בתחרות?

 האדריכלים בפנקס רשוםבין היתר,  ,להיות צריך, בתחרות להשתתף המעוניין אדריכל תשובה:
האדריכל צריך להיות  .התקנון תנאי ביתר ולעמוד בישראל באדריכלות לעסוק רישיון ובעל בישראל

  בעל אזרחות ישראלית או תושב קבע בישראל, אך אינו חייב להתגורר ו/או לעבוד בישראל.
  

21.1.2012 
 
לרעיון כפי שלוסיו קוסטה הגיש בשעתו לתכנון - האם תתקבל סקיצה מפורטת אבל ידניתשאלה: . 8

 ?ביצע אוסקר נימאייר? ברזיליה וזכה בפרס הראשון ואת כל התכנון המפורט אח'כ
ועל  ג' לתקנון בנספח המפורטות ההגשה הנחיות על פי ההגשה בשלב א' צריכה להתבצע תשובה:

 .מסמכי התחרות הוראות פי יתר
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האם ניתן לגשת כשותפות של אדריכל ישראלי ואדריכל מחו"ל? האם במקרה של זכייה שאלה: . 7
מול המשרד הישראלי? אם מול הישראלי, האם החוזה יהיה אל מול שותפות המשרדים או אל 
 המזמין יחתום, בנוסף, גם עם השותף מחו"ל?

חייב לעמוד בתנאים הקבועים בתקנון ולרבות להיות  המגישניתן לגשת כשותפות, כאשר  תשובה:
אזרח או תושב ישראל ורשום ורשוי בישראל. הסכם האדריכל ייחתם מול המגיש האמור בלבד אשר 

לביצוע כל שירותי האדריכל כהגדרתם בתקנון. אם יש שותפות המזמין רשאי לדרוש כי יהיה אחראי 
הסכם השותפות יוצג בפניו והסכם השותפות יהיה כפוף לאישור המזמין אשר יהיה אף רשאי לדרוש 
כי יבוצעו בו שינויים. לא אישר המזמין את הסכם השותפות לא תוכר השותפות. המזמין יהיה רשאי 

הסכם משולש בין המגיש, האדריכל הזר והמזמין. בנוסף, אדריכל שמגיש הצעה חייב אף לדרוש 
'אני מצהיר כי התכנון המוצע להצהיר שהוא בעל הזכויות המלאות עליה, כמפורט בטופס ההגשה: 

שייכות לי , כולל זכויות היוצרים, שהוגש על ידי בתחרות הוא פרי יצירתי ועבודתי וכל הזכויות בו
  '.בלבד

  
לא ברור על פי מפת המדידה מהם גבולות המגרש, והאם ישנו קו בניין ממנו אסור לחרוג. שאלה: . 6

 האם יש להסתמך על תצלומי האוויר שמדגימים מהו המגרש?
הנמצא בערכת התחרות אותה ניתן לרכוש באתר  15050בגיליון תשריט תכנית מתאר  תשובה:

במדויק קווי בניין עילי ותת קרקעי המהווים את גבול  מסומנים -ואשר ניתן להורדה במסמכי התחרות 
 אין להסתמך על צילומי האויר שהינם להמחשה בלבד. וכן גבול התכנית. המגרש

 
אם אני אדריכל אשר סיים  מה ההגדרה לאדריכלים ישראליים בעלי רישיון תקף בישראל,שאלה: . 5

 אני ועמיתי יכולים להשתתף בתחרות? את לימודיו לפני כשנתיים ואני רשום אצל רשם האדריכלים
הגדרה בנוגע לרישוי אדריכל ניתן למצוא אצל רשם המהנדסים והאדריכלים במשרד  תשובה:

 התעשייה, המסחר והתעסוקה.
  

17.1.2012    
  
כמה  ?האם האדריכל חייב להשתמש בחומר מסויים ?האם יש הגבלה בגובה של הבנייןשאלה: . 4

 ?לילדיםקריאה אולמות קריאה? יש חדר 

תשובות נמצאות במסמכי התחרות. אנחנו ממליצים להוריד את המסמכים המופיעים בעמוד  תשובה:
  'מסמכי התחרות' באתר האינטרנט.

  
 ?: האם התחרות פתוחה לאדריכלים רשומים או רק רשוייםשאלה. 3

  התחרות, כפי שמפרט התקנון, פתוחה לאדריכלים רשומים וגם רשויים. תשובה:

  
כגון מודל  -: האם בערכה ישנם מסמכים/קבצים שלא מופיעים באתר או במסמכים להורדה שאלה. 2

  תלת מימדי, צילומים וכד'?

תצלומים באיכות בנוסף למסמכים אותם אפשר להוריד מהאתר, הערכה כוללת, בין היתר,  תשובה:
  ת התחרות.לא ניתן להשתתף בתחרות ללא רכישת ערככי גבוהה ומעטפות הגשה. יובהר 

  
 ?: האם התכנון לשלב א', הוא רעיוני, או מפורט לפי כל מרכיבי הפרוגרמהשאלה. 1

התכנון לשלב א' הוא לפי הנחיות ההגשה המפורטות בנספח ג' לתקנון ויתר הוראות מסמכי  תשובה:
  התחרות.

  
 


