תקנון התאחדות הקבלנים בוני הארץ למצוינות בבנייה לשנת 2020
התאחדות הקבלנים בוני הארץ ("ההתאחדות") מבקשת לעודד בנייה התורמת תרומה משמעותית
לקידום הבנייה והעלאת רמתה על ידי קיום תחרות המצוינות בבנייה ,בין חברי התאחדות
הקבלנים בוני הארץ ,ומתן פרסים לפרויקטים מצוינים.
וועדת ההיגוי למצוינות בבנייה של התאחדות הקבלנים בוני הארץ וחבר השופטים אשר נבחר,
אחראים על בחירת הפרויקטים המצוינים.
הפרס יוענק אך ורק עבור מבנה ו/או פרויקט בנייה אשר בנייתו הושלמה או נמסרה למזמין
בתקופה .1.8.2018 – 31.8.2020
קטגוריות
.1
יוענקו  11פרסים ב –  11קטגוריות שונות (לכל קטגוריה יינתן פרס נפרד) כמפורט להלן:
 .1.1מבנה מגורים עד תשע קומות מגורים ,לרבות מקבץ של  40דירות בשני מבנים או יותר.
 .1.2מבנה מגורים של עשר קומות מגורים ומעלה.
 .1.3מתחם מגורים ( -המתחם יכלול לא פחות משלושה מבנים ולא פחות מ 150 -יח"ד) .ניתן
להגיש לתחרות מתחם מגורים אשר לפחות חצי יחידות הדיור בו גמורות ועבודות הפיתוח
של המתחם בוצעו ברובם.
 .1.4התחדשות עירונית :תמ"א  - )1( 38חיזוק המבנה והוספת דירות
 .1.5התחדשות עירונית :הריסה ובינוי מחדש ,פרויקט של פינוי בינוי.
 .1.6מבנה שאינו למגורים :מבנה משרדים/מסחר/מלונאות  -לפחות  85%משטחי הבנייה
העיקריים מיועדים משרדים/מסחר/מלונאות .הערה :מבנה משולב שיש בו מגורים,
מסחר ומשרדים ייכנס לקטגוריה לפי היעוד של מירב השטח העיקרי באותו בניין.
 .1.7מבנה ציבורי (דיור מוגן ,בית ספר ,מכללה ,אוניברסיטה ,מוזיאון) .לרבות מבנה לשימור.
 .1.8פרויקט הנדסי בתחום מערכות התשתית לתחבורה  -גשרים ,כבישים מחלפים וכדומה.

 .1.9פרויקט הנדסי בתחום מערכות התשתית כלליות כגון  -מתקני התפלה מכוני טיהור
שפכים ,מינהור וכדומה.
בנייה ירוקה וחדשנית :פרויקט מיוחד או פרויקט הנדסי עם פתרונות "יצירתיים"
.1.10
לבעיות ספציפיות.
האתר הבטוח (פרויקט בביצוע) בהובלת מטה הבטיחות של ענף הבנייה .לקריאת
.1.11
תקנון תחרות האתר הבטוח לחצו כאן

 .2קריטריונים
הפרס יינתן למבנה שנבנה בישראל ,עבור הישגים משמעותיים בבנייה בתחומים המפורטים
להלן ,שישמשו כהנחיות לקביעת המבנה הזוכה .המבנה הזוכה הוא זה שיקבל את הציון
המשוקלל המרבי של חבר השופטים ,לפי המשקלות לכל קריטריון כמפורט להלן:
 .2.1עיצוב ואיכות הבנייה :בקריטריון זה תהיה התייחסות לאיכות הבנייה ברמת הגמר
אשר תיבחן באופן ויזואלי ,שימוש בחומרים איכותיים (בעיקר חומרי גמר)
והתאמתם לצרכי המשתמש ,חידושים בשטח הבנייה ותיעוש הבנייה.

 .2.2תכנון פונקציונלי :באיזו מידה נותן המבנה מענה אופטימאלי לדרישות התפקוד
שנקבעו על ידי המשתמש /מזמין הפרויקט .יש להתייחס לתפקוד של השטחים
ציבוריים והפרטיים (כגון דירות) .בסעיף זה יש להתייחס באופן פרטני לתנאים
הייחודיים של המבנה עפ"י הקטגוריה בה הוא ניגש לתחרות.

 .2.3בנייה ירוקה  -תכנון וביצוע מודעים לסביבה :התייחסות לעמידת הפרויקט
בדרישות ת"י  5281בפרקים :שימוש בחומרים ובמוצרים עם תוו ירוק ,טיפול

בפסולת ביתית ,יעילות אנרגטית של המבנה וכיוצ"ב ,חדשנות בבנייה באמצעות
חומרים חדישים/ממוחזרים /טכנולוגים במבנה.
 .2.4התאמה סביבתית ותרומת המבנה לסביבה האורבנית והקהילתית :התייחסות
לתרומה לקהילה של מגיש הפרויקט והקצאת משאבים לפרויקטים קהילתיים
ולרבות שילוב אוכלוסיות מיוחדות.
 .2.5מורכבות הנדסית :עד כמה מורכב תכנות המבנה בהיבט ההנדסי/קונסטרוקטיבי,
שימוש באלמנטים הנדסיים יוצאי דופן ,התגברות על קשיים תכנוניים.
 .2.6טכנולוגיה בבנייה :שימוש בטכנולוגיות בנייה מתועשות מתקדמות ,שימוש
באמצעים טכנולוגיים חדשניים לצורך ניהול ובקרה ,שימוש בחומרים ובאלמנטים
מורכבים וחדשניים.
 .2.7התרשמות כללית מהפרויקט :במסגרת קריטריון זה ייתן השופט ביטוי
להתרשמות הכוללת שלו מהפרויקט ולמידת העדפתו של הפרויקט כראוי לפרס
המצוינות.

 .3השיפוט
חבר השופטים יורכב מנציגי הגופים המפורטים להלן:
משרד הבינוי והשיכון ,המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ,המכון הלאומי לחקר הבנייה
בטכניון ,לשכת האדריכלים ,איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות בישראל ,מכון התקנים
הישראלי ,לשכת שמאי מקרקעין בישראל ,המכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון ,והתאחדות
הקבלנים בוני הארץ.

יו"ר ועדת ההיגוי למצוינות בבנייה של התאחדות הקבלנים בוני הארץ ישמש יו"ר חבר
השופטים.
בנוסף לעיון בחומר שיוגש ,יבקר חבר השופטים בפרויקטים המועמדים לקבלת הפרס .חבר
השופטים יבחר את הפרויקט הזוכה בכל קטגוריה ,רק הוא רשאי להמליץ על פרויקט זוכה
במקום שני (ציון לשבח).
החלטות חבר השופטים תהיינה ברוב דעות.
חבר השופטים יביא את המלצותיו בפני ועדת ההיגוי למצוינות בבנייה של התאחדות
הקבלנים בוני הארץ ,ויענה על שאלות החברים בוועדה ,במידת הצורך.
וועדת ההיגוי תאמץ את המלצות חבר השופטים .אך רשאית לבקש דיון חוזר לגבי פרויקט
אחד או יותר ,ובלבד שההחלטה נתקבלה פה אחד בוועדת ההיגוי.
ועדת ההיגוי מתחייבת לאמץ את ההמלצה של חבר השופטים לאחר הדיון החוזר.
דיוני חבר השופטים יהיו חסויים ולא יפורסמו פרוטוקולים של הדיונים.
.4

הפרסים
לזוכים יוענקו הפרסים הבאים:
 .4.1תעודת הפרס חתומה על ידי נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ.
 .4.2פסלון מצוינות בבנייה.
 .4.3פרסום הפרויקט ,ומקבל הפרס ,באתר ובביטאון התאחדות הקבלנים בוני הארץ,
והבאת המידע בדבר הזכייה בפרס לידיעת התקשורת הארצית.
תעודת הוקרה למתכנן של הפרויקט הזוכה על פי שיקול דעתו של חבר השופטים.
הפרסים יוענקו לזוכים על ידי נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ בטקס מיוחד לציון
המצוינות בבנייה ,שתתקיים בסוף חודש ינואר .2021

 .5הזכות להשתתף בתחרות

א .רשאי להשתתף בתחרות פרויקט של קבלן חבר התאחדות הקבלנים בוני הארץ.
ב .קבלן המשלם דט"א להתאחדות ב 3 -השנים האחרונות.
ג .יזם שאינו חבר בהתאחדות ובלבד שהפרויקט בוצע על ידי קבלן חבר ההתאחדות
ובלבד שהחברה אינו שופט בתחרות ,או יועץ לשופט או לחבר השופטים בתחרות
וכל מי שמועסק על ידו.
ד .חבר ועדת ההיגוי אשר הגיש פרויקט לתחרות לא ישתתף בדיונים בוועדת ההיגוי
כאשר הוועדה דנה בפרויקט שהוגש על ידו.
ה .המועמדות של הפרויקט יכולה להיות מוגשת ישירות על ידי המועמד או על ידי
גורם אחר.
מועמד רשאי להגיש פרויקט אחד בלבד בכל קטגוריה

הפרס יוענק לפרויקט.
.6

המועד האחרון להגשת המועמדות לפרס להתאחדות הקבלנים בוני הארץ הינו:
.6.1

.7

הגשת שאר מסמכי התחרות :עד ה20.10.20-

אופן הגשת המועמדות
כל החומרים לתחרות (למעט הפאנלים בסעיף  ) 7.3יועלו באופן ישיר ע"י המועמד לתיקיית
 google driveשתעמיד לרשותו התאחדות הקבלנים בוני הארץ.
 .7.1שלב א' :הגשה ואישור המעומדות
 .7.1.1הגשת מועמדות  -להגשת מועמדות יש למלא טופס באתר התחרות:
http://acb.org.il/registration/

 .7.1.2אישור המועמדות  -הבקשה תיבדק ע״י נציגי התאחדות הקבלנים .לאחר
בדיקת הבקשה תקבל לתיבת הדואר האלקטרוני הודעה המאשרת או דוחה את
המעבר לשלב ב׳
 .7.2שלב ב' :רק עבור בקשות שאושרו ע״י ההתאחדות
 .7.2.1מועמד העומד בתנאי הסף שבתקנון ,יקבל דוא"ל עם קישור לgoogle drive-
להעלאת המסמכים הנדרשים .המעומד יקבל גישה לתיקיית הקבצים של
המועמד ,גישה לתיקייה תינתן לאגף הטכני בהתאחדות ולחבר השופטים בלבד.
רשימת המסמכים הנדרשים לעלות לתיקיית google drive
• מצגת ) power point (pptגירסא  2013ומעלה ,המצגת תכלול עד  13שקפים
(כולל שקף פתיחה וסיום) .המצגת תתאר את הפרויקט באופן המיטבי תוך
התייחסות ספציפית והתייחסות מילולית למידת התאמת הפרויקט
לקריטריונים שבסעיף  2לעיל.
• הדמיות של הפרויקט ,מומלץ להגיש הדמיה תלת ממדית ,ותמונות מייצגות
מהפרויקט במצבו המוגמר.
• תכניות האדריכלות הבאות ,בפורמט  PDFבלבד:
 oבקטגוריית בנייה יצורפו :קומת כניסה ,קומה טיפוסית ,תכנית
פיתוח כללית 4 ,חזיתות.
 oבקטגוריית פרויקט הנדסי ותשתיות יצורפו :תכנית כללית המציגה
את הפרויקט .תכניות ,חתכים פרטים המציגים את עיקרי הפרויקט.
 .7.2.2המעומד רשאי להעלות כל חומר מעובד אחר שלדעת המועמד יסייע בהסברת
הפרויקט לרבות תמונות של הפרויקט הגמור הכוללים שתי חזיתות.
 .7.3בנוסף המועמד יגיש פאנל קשיח אחד (קאפה) במידות  70/100ס"מ ,אשר מציגה את
הפרויקט.

המועמד יכול להציג בפאנל הדמיות ,תכניות וכל דבר אחר המתאר את הפרויקט
בצורה המיטבית ,לצורך הצגת הפאנל בתערוכה המסכמת את התחרות.
הפאנל יהיה קשיח ,בלתי מקופל וארוז בתיק סגור וקשיח .ומתאים להצגה
בתערוכת המצוינות בבנייה.
 .7.4הנחיות כלליות לצורת ההגשה:
 .7.4.1כל הכיתוב בשרטוטים יהיה בעברית או באנגלית.
 .7.4.2בפינה השמאלית התחתונה של כל שרטוט ירשמו פרטי מגיש ההצעה.
 .8הודעה בכתב לאחר הזכייה בפרס:
הודעה תשלח לזוכים וליו"ר הארגון בו חבר הקבלן הזוכה ,לראש העיר ולמהנדס העיר בה
נבנה הפרויקט.

