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 בעניין תחרות עיצוב בניין העירייה:התייחסות עיריית קרית גת 

מתוך רצון וכוונה לקבל  ,לעיצוב רעיוני של בנין העירייהתחרות  ,עיריית קרית גת פרסמה זה מכבר

חד עם תכניות ההתחדשות י ,שתלב במרחב העירוני של מרכז העיררעיונות אדריכליים למבנה שי

 .העירונית הצפויות ברחבי העיר

חרות כי אין העירייה מתחיייבת לתכנן את בנין העירייה ע"פי ההצעות שתוגשנה ר בחוברת התבההו

  .או ע"פי ההצעה שתיבחר

 . חשוב להדגיש כי אין בהצעות שהוגשו תכנון מפורט אלא עיצוב רעיוני בלבד

י "פטריונים אדריכליים, ויזואליים, עי קרי"פ, דנה בהצעות ובחנה אותן עועדה שהורכבה מאנשי מקצוע

  .יעילות וכדאיות כלכלית ,תהיתכנו

  .כל תהליך התחרות לווה למן שלב פרסום התנאים ביעוץ משפטי מקצועי -אגב 

 . הזוכים בתחרות קיבלו פרסים מכובדים בהתאם לתנאי התחרות

 .יה עמדה בכל התחייבויותיה כלפי משתתפי התחרותהעירי

יוכלו לגשת אליו מגישי ההצעות  –לכשיחל תהליך תכנון הקמת בנין העירייה ויפורסם מכרז לתכנון 

 . בתחרות

  . כמו כן תובא ההצעה הזוכה בתחרות בפני המתכנן שיבחר

 .לא ברורות לנו כלל טענות מי משהמשתתפים

ת קרית גת זוכה להתעניינות ולפופולריות בכל הנוגע לתהליכי ההתחדשות עם זאת ברור כי עיריי

 העירונית המשמעותיים המתוכננים והמבוצעים בעיר .

 

 

 פנייתה של בלהה לוטן:

שנה. מאז יושבת העירייה במשרדים שכורים  15-בניין עיריית קרית גת המקורי נשרף ונהרס לפני כ

הכריזה העירייה על תחרות לתכנון  2015-בקניון לב העיר, וגופי סמך שלה פזורים ברחבי העיר. ב

מטרים רבועים  22,000-הבניין החדש שלה, שייבנה במרכז העיר ובסמוך לקניון ולספרייה, ויכלול כ

של שטחים מבונים. כדי לתת לאדריכלים חופש יצירה, העירייה לא הגדירה תקציב לפרויקט, אבל 

  דאגה לשמור לעצמה את הזכות להשתמש ביצירות של האדרכלים.

  



, כתוב: "תחרות פומבית, תכנון רעיוני 2015התחרות, שפירסמה העירייה בדצמבר על כריכת חוברת 

של בניין עיריית קרית גת", ובהמשך, ביחס למהות התחרות ומטרותיה, נכתב בחוברת: "התוכניות 

הזוכות, או חלקים ואלמנטים מתוכן, יכול ויעמדו לנגד עיני העירייה וגורמי המקצוע מטעמה לכשיקודם 

 ורט של בניין העירייה, או לצורך הכנת תוכנית חדשה למגרש".תכנון מפ
  

  אבל

ראובן פריאב, סטודנט לאדריכלות  הצעות 5אדריכלים, ולבסוף הוגשו לה רק  20לתחרות נרשמו 
באוניברסיטת אריאל, זוכה בשנתו האחרונה ללימודים, בשיתוף עם אדריכל רישוי, אבישי 

 תכנון בניין עיריית קרית גת. והוא אפילו תושב קרית גתליכטנשטיין, שהנחה אותו, בתחרות ל
 

, זכו בפרס הראשון בסך 2016. כעבור חמישה חודשים, בנובמבר 2016את הצעתם הם הגישו ביוני 
שקלים, אך מאז לא שמעו דבר מעיריית קרית גת. הפרס הכספי אמנם הועבר להם, אך  40,000

 ר, או לזוכים שנשארו תלויים באוויר.התחרות הושתקה ונגנזה ללא כל הודעה לציבו
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 בלהה לוטן

 

 


