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  – ריכוז שאלות ותשובות

 תחרות אדריכלים לתכנון המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית.
 

מובן לחלוטין נושא ביטחון המידע, אך יחד עם זאת, לכל הפחות נדרשת הבהרה מהיכן הגישה אל  .1

 הסטאטוסהמתחם? מדרום ? ממערב? האם מתוכנן כביש? במפת מדידה האתר מוצג צף במרחב... 

 והכניסה התנועה תכנון, האתר של מערבי הצפון מצידו  44מכביש  תהיה למתחם הגישה כי הנוכחי

 .נקבעו טרם הסופית

בתכנית המדידה יש רמזים לכביש בסלילה מצפון מערב האם זה כביש הגישה למתחם? האם ניתן לקבל  .2

, 1ראה תשובה מס' תכנית הכביש? הנושא של הכניסה למתחם הוא מהותי וחבל להשאיר אותו בערפל. 

 ושרה ולכן אינה מורשית להפצה.תכנית הכביש לא א

קובץ המדידה שפרסמתם "משוטח" ולא ניתן להפיק ממנו מודל  האם ניתן לקבל קובץ מדידה בתלת מימד? .3

אין ברשותנו  להפקת קובץ תלת מימדי חשיבות גדולה בתכנון הפרויקט. תלת מימדי של הטופוגרפיה.

 קובץ תלת מימדי.

תכנית האב או למחנה?  40תחם ואין לו דופן צמודה לכביש רצינו לשאול מדוע המגרש מסומן בלב המ .4

 לבין הרחבת המחנה העתידית. 40המיועדת למחנה מגדירה כי האתר יהיה בין כביש 

תכנית האב העתידית אינה ממקמת באתר את החניון  מה הסיבה שזה המיקום הספציפי בלב החניון? .5

 המדובר.

 ן הינו זמני.החניו  האם הכוונה ששאר השטח ישאר כחניון? .6

 את הציבור הרחב.את מי היום החניון משרת?  .7

. 7/7/16-כתאריך אחרון להגשת הצעות, ובמקומות אחרים מצוין ה 3/7/16-במקומות מסוימים מצוין ה    .8

 .21.7.16ה -לאחר עדכון הלו"ז  מהו התאריך הנכון?

יולי. אין צורך  לפי מיטב הבנתי ההרשמה לתחרות היא בעצם בהגשת הטופס עם ההצעה בתחילת .9

 .נכון להירשם לפני?

אודה לקבלת תכנית מדידה עדכנית ומדויקת, וכן לקבל כל מסמך/מענה לשאלות המפורסמות במסגרת  .10

 תכנית המדידה היא עדכנית, שאלות ותשובות יפורסמו באתר. התחרות.

 לאחר לתכנון תלפחו חודשיים של זמן פרק נדרש .ימים בשבועיים ההצעות מסירת מועד את לדחות אבקש .11

 .21.7.16 –המועד המעודכן להגשת ההצעות  .המשתתפים לשאלות תשובות קבלת

 ניתן. ?המדידה בתכנית שמוגדר השטח מגבולות לחרוג יכולים מהחניונים חלק האם .12

 בין רגל והולכי לרכב השער ימוקם זה באזור האם ?מערב דרום לכיוון "זנב" כוללים המגרש גבולות מדוע .13

אין משמעות לנושא, מיקום השער לרכבים והולכי   ?שבאפיון 6.5.1 בסעיף שמצוין כפי הלמחנ המרכז

 הרגל טרם נקבע.

 גבי על מיקומה את לסמן ניתן האם .למרכז בסמיכות ממוקמת תהיה ר"פקע שמפקדת באפיון מצוין .14

 מיקום מפקדת פקע"ר טרם נקבע. ?תכנית

מתוכננת הרחבת הבסיס הקיים ללא השפעה  ?תהתחרו לאתר בסמיכות נוספים מבנים מתוכננים האם .15

 על אתר התחרות.

 .10ראה תשובה  .התכנון גבולות סימון עם מעודכנת מדידה תכנית לקבל אבקש .16

 של המתוכננים והחניה הכניסה מערך את ובמיוחד רחבעם מחנה של המתאר תכנית את לקבל אבקש .17

 צה.תכנית האב המתוכננת טרם אושרה ואינה מורשית להפ .המחנה

שטח  ?נוספים מבנים /מבנה בו ימוקם האם . 40 כביש לבין לתכנון השטח שבין האזור של ייעודו מה .18

 פתוח.

 בנספח א' כתוב: .19

 "נספח א' טופס השתתפות בתחרות אדריכלים ספקי משהב"ט"

  לא.האם חייב המשרד להיות ספק משהב"ט על מנת לגשת לתחרות? 

בסיור נאמר לנו כי  (.3903mת צבאיות )מסומנות בשכבה המגרש בתכנית המודד מכיל בתוכו אנטנו .20

הבהירו האם האנטנות הנמצאות בתחום  אנא –האנטנות מחוץ לתחום המגרש כך שיש כאן חוסר בהירות 
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מצורף קובץ שמעמיד את  -בתכנית המודד מיועדות להעתקה או שסימון גבולות המגרש אינו נכון  המגרש

בו ניתן לראות שגבול המגרש כפי שמתואר במפת המדידה כולל את   Google Earthתכנית המדידה על 

 שימושי המגרש הנוכחיים  מיועדים להעתקה. שטח האנטנות.

אנחנו מעוניינים לקבל תכניות בניה, תשתיות ופיתוח עתידיות בסביבת המגרש, תכניות אלו אינן זמינות  .21

 .17ראה תשובה  באתר העירייה.

 לא ידוע.האם המבנים ההיסטוריים בבסיס רחבעם יהפכו לאזרחיים בעתיד ?  .22

 כן. האם תחום המחנה הקיים צפוי להשתנות? .23

   לא ידוע.האם מיקום שער הכניסה לבסיס צפוי להשתנות?   .24

 לא ידוע. ?40האם יש תכנון עתידי להרחבת כביש    .25

 אין תכניות מאושרות. מיועדת לשימוש?מול שער הבסיס שכרגע אינה בשימוש  40האם הצומת לכביש   .26

, אין מידע על כך באתר העירייה 40אדריכלית העיר רמלה ציינה בסיור כי יש תכנון לתחנת רכבת על כביש   .27

הנושא   או באתר רכבת ישראל, אנא הבהירו נק' זו ובמידת האפשר ציינו מיקום תחנת הרכבת העתידית.

 אינו אושר ונמצא בבדיקות.

שבועות, מועד מקורי להתייחסות הוזז במעט יותר משבועיים, מהו  3מקורי לשאלות הוזז ב  כיוון שמועד .28

 .21.7.16 –המועד המעודכן להגשת ההצעות המועד המעודכן להגשת ההצעות? 

לא  האם קיימת תכנית סביבה שממנה ניתן להקיש על הקשרים סביבתיים ,או שהמבנה הוא בודד בשטח? .29

 מעבר למה שניתנה.

הבנו בסיור השטחים המתוארים בפרוגרמה הם שטחי הפונקציות בלבד ללא מעברים... האם יש כפי ש .30

 יש לתכנן באופן צנוע מכובד ויעיל. הנחיה לגבי גודל השטחים הנוספים?

דונם, אולם ממדידה של תוכנית האוטוקד מתקבל מספר אחר.  12בפרוגרמה רשום ששטח המגרש הינו  .31

שטח המגרש הינו נמצא וחב של המגרש, ושרטוט מדידה בקנ"מ. אודה לקבלת מידות האורך והר

 דונם, תכנית המדידה הינה בקנה מידה. 12בדיונים, גודל המגרש המינימאלי הינו 

? סימנתי את השטח המדובר 40נשמח לדעת מה מתוכנן בשטח הפתוח שבין המגרש לתכנון לבין כביש  .32

לא מתוכננת בניה בשטח   בתמונה המצורפת.

הפתוח.

 
 

לצערנו מטעמי ביטחון מידע לא ניתן לקבל האם ניתן לקבל תכנית עם המבנים ממערב לאתר התחרות ?  .33

 את התכנית.

מהם גבולות שטח התחרות? מה יעוד השטחים הגובלים עם המסגרת המסומנת בצבע חום בקובץ  .34

 –הגובלים גבולות שטח התחרות ייקבעו ע"פ הסימון במדידה. ייעוד השטחים האוטוקאד שהתקבל?  

 שטחים פתוחים / מחנה צבאי

 האזור נמצא בתכנון.חשוב ויש צורך לקבל תכנית החניה הקיימת עם הכבישים המובילים לאתר.  .35
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האם ניתן לקבל תכנית סביבה גדולה יותר הכוללת את מיקום המבנים במפעל נשר ביחס לאתר התחרות ?  .36

 אין ברשותנו תכניות מעבר לחומר הנמצא באינטרנט.

מצב השטח כפי שנכתב מהבחינה של ביטחון שדה ?  -יש בעיה להגיע לאתר התחרות ולצלם  האם .37

בתשובות הנ"ל הינו מיועד לתכנון ושינוי כולל, תכנית הסביבה של הבינוי הקיים המקיף את אתר 

 התחרות הינו רלוונטי לצרכי התכנון ונמצא בשטח אזרחי ללא מגבלות צילום.

 לאגליונות?  3-האם ניתן להגיש יותר מ .38

 האם המגרש הנתון )המסומן בכתום( אמור להכיל בתוכו את כל החניות הנדרשות )בתוך ומחוץ לגדר(?  .39

 .מדרום לאתרהיכן נמצא הבסיס אופק רחב?  .40

האם נדרש להיות ספק במאגר של המתכננים כדי להשתתף בתחרות, לזכות בפרס או לחתום חוזה תכנון?  .41

 במאגר המתכננים )הרישום יוכל להתבצע לאחר הזכייה(.קבלת הפרס מותנית ברישום לספק 

 מתכנית האב העתידית.ממה נגזר תוואי המגרש?  .42

לא ברור האם מדובר על הרחבה במסגרת המגרש הקיים / הרחבה במסגרת הגדלת  -הרחבה עתידית  .43

 במסגרת המגרש הקיים.המגרש / שני הדברים ביחד ? 

מפת התמצאות ברורה יותר הממקמת את האתר בתוך  לאור העובדה שלא נכחנו בסיור נשמח לקבל .44

ההקשר המיידי שלו ומסבירה את דרכי הגישה והקשרים הרצויים. לדעתנו הדבר יכול לתרום רבות להליך 

ולכן  –התכנון ולהוביל לתוצאות טובות ומדוייקות יותר. כמו כן אנו מניחים שדברים אלו הובהרו בסיור 

 פה מפורטת יותר מטעמי ביטחון מידע.לצערנו לקבל מ. נשמח ליישר קו

הגישה אינה  נא הבהירו האם נדרש גישה/חיבור לתוך המחנה הקיים. אם כן, נא הגדירו את המיקום. .45

 הכרחית.

 .לא ידוע נא הבהירו האם ישנו כיוון העמדה מתוכנן למבנים הסמוכים במחנה אופק רחב. .46

 טרם הוחלט. תכנון מגבול תא השטח המיועד.נא הבהירו מה יהיה מרחק המבנים מחוץ למתחם המיועד ל .47

 תכנית האב טרם אושרה. נא הבהירו מה יהיה גובה המבנים בהיקף המתחם המיועד לתכנון. .48

" לגבול תא 0נא הבהירו מהם קווי הבניין לתכנון מגבול תא השטח המיועד לתכנון. האם ניתן לתכנן ב"קו  .49

 כן. השטח?

 


