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יובל קדמון אדריכלים 1

משהב"ט וצה"ל של המאה ה-21 משקיעים יותר מאי פעם ברווחת חייליהם ומקימים מתקני רווחה רבים במחנות   
בכל רחבי הארץ. החזון הינו לשפר את איכות המחייה והשירות הצבאי של חיילי צה"ל בבסיסים השונים. חיילים המשרתים 
ביחידות סגורות, מבצעיות ורחוקות מן הבית למשך פרקי זמן ארוכים מעריכים את ההשקעה ברווחתם. כתוצאה מכך, עולה 
בהם כוח הרצון והמוטיבציה לשרת ולתרום יותר. המטרה הייתה ועודנה – לתת להם, התורמים לביטחון המדינה, תחושה 
של תודה והערכה. יעודנו הוא לספק להם מבנים ראויים, חדישים ואיכותיים לרווחתם אשר יכבדו אותם, את עשייתם ואת 

המחנה בו הם משרתים. 

נוכח ריבוי הצורך בבינוי מבני רווחה פונקציונליים ואיכותיים העומדים בהנחיות התכנון הצה"לי המשתנה והמתייעל,   
הוחלט על פיתוח מאגר של דגמי אב-טיפוס למבני רווחה סטנדרטיים. קביעת סטנדרט יסייע ביצירת מוצר בינוי איכותי 
בר-קיימא תוך הבטחת אחידות, גמישות, יעילות כלכלית, קיצור בתהליכי אפיון הצרכים, התכנון והבקרה, ויצמצם עד כמה 
שניתן בדרישות האחזקה בעתיד. למטרה זאת, אגף ההנדסה והבינוי יזם תחרות אדריכלים לפיתוח קטלוג מבני הרווחה, 
ביניהם: מרפאות, בתי כנסת, אולמות כנסים, אולמות ספורט, חדרי כושר, מועדונים, מכלולי כניסה ומרכזי רווחה משולבים. 

הדגמים המוצגים בקטלוג שלהלן, נבחרו במסגרת התחרות והם מהווים כיום מבנים סטנדרטיים בצה"ל. 

בברכה המשך עבודה פורייה,

 The primary and foremost objective of the Ministry of Defense (MOD) is to defend and secure 
the state of Israel and the safety if its citizens. As such, the IDF does all in its power to ensure the 
soldiers are trained, prepared and equipped to carry any mission they are given. Over the years, it has 
become clear that the soldiers' quality of life during active service has a direct impact on their personal 
wellbeing as well as, by what means they carry out their military duties and missions. Soldiers serving 
away from home, in many cases, for extended periods of time, appreciate our commitment to their 
wellbeing. In return, the soldiers are motivated and inspired to excel on their duties.     

 It is through the generosity and the extended hand of donations received thru organizations such 
as the FIDF, Libi and many others, the military is able to build social, cultural, and recreational facilities 
throughout its many bases. To do so, the MOD Department of Engineering and Construction produced 
a series of standard welfare facility design models. These models were designed by a few of the most 
well-known architects in Israel and are meant to provide the military with new quality buildings that 
are functional, esthetic, cost-efficient, that comply with the Israeli Building code and the military's 
standards.

In the name of the Ministry of Defense and the soldiers of the IDF, we thank you for your generosity 
and present to you this "Welfare Facility Catalogue"  

Wishing us all a productive and successful effort.

Yossi Steinberger,        Chief Architect
The Dept. of Design and Construction 
Ministry                of                 Defense

שטיינברג יוסי             
ראשי אדריכל             
והבינוי ההנדסה  אגף 
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The leading principle in planning and designing the conference and theatre halls was to 

create an accessible and functional structure with modern design and aesthetic qualities, 

unique for the IDF bases.

The design consists of three types of buildings:

• Type A – Medium Conference Hall, 200 seats – 420 m2

•  Type B – Large Conference Hall, 345 seats – 645 m2

• Type C – Theatre Hall, 345 seats  - 1,230 m2

Our goal in planning the buildings was to achieve an architectural composition that 

will clearly express the inner structure and function. Using lightweight isolated panels 

we created a three dimensional element which hovers dramatically above ground, 

accentuating and covering the spacious entrance areas to the building. This appropriately 

serves the large number of people that will enter or exit the building simultaneously.

The architectural scheme is modular, so that it is easy to adapt to changing requirements 

of seating capacity or support areas. All three prototypes have been carefully planned so 

that every area is easily accessible for the disabled.

DESIGN PRINCIPLESDESIGN PRINCIPLES

Yuval Cadmon Architects

Conference Halls | אולמות כנסים
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העיקרון המוביל בתכנון ובעיצוב מועדונים, הינו ליצור מבנה פונקציונאלי נגיש בעל איכויות עיצוביות 
מודרניות, אסתטיות וייחודיות לבסיסי צה"ל.

מוצגים שלושה טיפוסים של מועדונים:
טיפוס A – אולם כנסים בינוני, 200 מושבים - 420 מ"ר• 
טיפוס B – אולם כנסים גדול, 345 מושבים – 645 מ"ר• 
טיפוס C – אולם תיאטרון, 345 מושבים – 1,230 מ"ר• 

העיצוב האדריכלי של אולמות הכנסים יוצר חזות חיצונית המבטאת את אופי החללים הפנימיים של 
האולמות וייעודם. אלמנטים קלים ומבודדים יוצרים מעטפת מרחבית מרחפת, המדגישה את חלל 
הכניסה שמתחתיה. לאור ריבוי כמות המשתמשים במבנים ניתנת חשיבות רבה לאופן זרימת הקהל 

אליהם ובתוכם תוך יצירת היררכיה של חללים ברורים ומזמינים.

כל הטיפוסים מאפשרים פעילויות מגוונות כמו כנסים, הרצאות, הקרנת סרטים, הדרכות ואירועים 
שונים. המבנים מתוכננים בצורה מודולארית כך שקיימת אפשרות תכנונית להתאים את גודל האולם 

והשטחים הנלווים אליו לדרישות משתנות במקרה הצורך.

המבנים מותאמים לאנשים בעלי מוגבלויות מוטוריות. רצפת הבמות מתוכננת במפלס נמוך יחסית, 
וזאת על מנת להימנע מהצורך בהתקנת מעלון חשמלי עבור נכים. ציוד מזוג האוויר מוצב על הגגות 

השטוחים שבצידי האולם באופן מוצנע מהעין.

התכנית משלבת שיטות בניה מתקדמות בשלבי הבניה השונים: 
ברמת שלד המבנה – שימוש באלמנטים טרומיים, תבניות מודולאריות ולוחות דרוכים.• 
ברמת חומרי הגמר החיצוניים – שימוש באלמנטים מתועשים להרכבה מהירה ומדויקת.• 
ברמת חומרי הגמר הפנימיים – שימוש באלמנטים מתועשים מודולאריים קלים בעלי עמידות • 

מרבית.

עקרונות התכנוןעקרונות התכנון

Design 1 דגם

יובל קדמון אדריכלים
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General View  | מבט כללי

East Façade | חזית מזרחית
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Design 1 דגם

יובל קדמון אדריכלים

A B C

Entrance courtyard | רחבת כניסה
Lobby | מבואה
Hall | אולם

Stage | במה
Office | משרד
W.C | שירותים
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Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

Section 1-1 | 1-1 חתך
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General View  | מבט כללי

Interior View  | מבט פנים
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Design 1 דגם

יובל קדמון אדריכלים

A B C

Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

Entrance courtyard | רחבת כניסה
Lobby | מבואה
Hall | אולם

Stage | במה
Office | משרד
W.C | שירותים
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West Façade  | חזית מערבית

East Façade  | חזית מזרחית

Section 1-1 | 1-1 חתך
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Design 1 דגם

יובל קדמון אדריכלים

A B C

Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

Entrance courtyard | רחבת כניסה
Lobby | מבואה
Hall | אולם
Stage | במה
W.C | שירותים

Office | משרד
Tech. room | חדר טכני
Storeroom | מחסן
Actors room | חדרי שחקנים
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General View  | מבט כללי

Interior View  | מבט פנים
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Design 1 דגם

יובל קדמון אדריכלים

Upper Level Plan | תוכנית מפלס עליון

Hall | אולם
Stage | במה
 Control room | חדר שליטה ובקרה
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The leading principle in planning and designing the conference and theatre halls was to 
create an accessible and functional structure with modern design and aesthetic qualities, 
unique for the IDF bases.

The design consists of three types of buildings:
•  Type A – Medium Conference Hall, 180 seats – 420 m2

•  Type B – Large Conference Hall, 330 seats – 600 m2

•  Type C – Theatre Hall, 315 seats  - 1,300 m2

A landscaped roof slopes from its peak above the stage to the natural ground on the opposite 
side. The multi-purpose roof surface may be used as a scenic point, as a garden, or as an 
outdoor amphitheater.  A recessed courtyard at the entrance provides a sheltered gathering 
spot with a view to the sky above and to the building's interior through a curtain wall.  
The interior of the buildings inclines from the entrance to the stage along an axis that also 
mediates between the foyer and a smaller, lateral amphitheater.  Events and performances 
can be held inside the hall or on the roof, the foyer, or the lateral amphitheater.  

Programmatic volumes are organized to maximize efficiency as well as to provide visual 
access along a public promenade to the roof, which is reached via a ceremonial stair 
or a wheelchair-accessible ramp.  A service elevator near the stage is used to transfer 
equipment into the theatre hall. In the two other prototypes, the elevator is replaced by a 
ramp.  

Seats are organized along an arc with the stage at its center.  Strips of suspended ceiling 
widen progressively and allow access to mechanical and lighting systems.  Natural light 
infiltrates the auditorium through the curtain wall, and black-out curtains may be drawn 
together as required. 

DESIGN PRINCIPLESDESIGN PRINCIPLES

Ada Karmi-Melamede Architects

Conference Halls | אולמות כנסים
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העיקרון המוביל בתכנון ובעיצוב מועדונים, הינו ליצור מבנה פונקציונאלי נגיש בעל איכויות עיצוביות 
מודרניות, אסתטיות וייחודיות לבסיסי צה"ל.

מוצגים שלושה טיפוסים של מועדונים:
טיפוס A – אולם כנסים בינוני, 180 מושבים - 420 מ"ר• 
טיפוס B – אולם כנסים גדול, 330 מושבים – 600 מ"ר• 
טיפוס C – אולם תיאטרון, 315 מושבים – 1,300 מ"ר• 

הרעיון המוצע לאולמות הכנסים מטמיע את האדריכלות בסביבה הנופית ויוצר השתלבות טבעית 
באתרים השונים של מחנות צה"ל. כיסינו את האולמות בגג משופע רב תכליתי היורד ממפלס גבוה 
מעל בימת האולם עד למישור הקרקע הטבעית.  גג זה ישמש כתצפית, כשטח מגונן או מרוצף שניתן 

לשוטט בו וכאמפיתיאטרון חיצוני. 

הקומפוזיציה הארכיטקטונית של המבנה נובעת מהיחסים בין מרכיבי הפרוגרמה השונים, מהחתך 
המבני ומרצף החללים החיצוניים המלווים את האודיטוריום וחושפים לעיני המבקרים מהלך דינאמי 

וחגיגי למן החצר המשופעת ועד הגג העליון. 

החצר השקועה מהווה מקום התכנסות מוגן ופתוח לשמיים הניבט לעבר מבואת הכניסה.
ובין  בין רחבת הכניסה  ומתווך  נמתח מן המבואה לעבר הבימה בתנוחה רדיאלית  שיפוע האולם 
החצר התחתונה המשופעת, הנמוכה יותר. האולם מהווה קטע של גזרה מעגלית. המושבים נפרשים 

בגיאומטריה קשתית הממוקדת לעבר הבימה ומתרחבת בהדרגה ככל שהמרחק ממנה גדל. 

הגישה להולכי רגל מתבצעת באמצעות מדרגות, הגישה לנכים באמצעות רמפה ואילו הגישה לפריקה 
וטעינת ציוד ואספקה באמצעות מעלית שירות. האולם ניזון מאור טבעי החודר לתוכו מבעד לחזית 
השקופה המלווה את שיפוע האולם ושיפוע החצר הסמוכה. חצר זו משמשת כפואיה חיצוני מרוצף 

עם מקומות ישיבה. ניתן להחשיך את האולם באופן מלא באמצעות וילון.

עקרונות התכנוןעקרונות התכנון

Design 2 דגם

עדה כרמי-מלמד אדריכלים
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Section 1-1 | 1-1 חתך

General View  | מבט כללי
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Design 2 דגם

עדה כרמי-מלמד אדריכלים

Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

A B C

Entrance courtyard | רחבת כניסה
Lobby | מבואה
Hall | אולם

Stage | במה
W.C | שירותים
Control room | חדר שליטה ובקרה
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Section 1-1 | 1-1 חתך

General View  | מבט כללי
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Design 2 דגם

עדה כרמי-מלמד אדריכלים

A B C

Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

Entrance courtyard | רחבת כניסה
Lobby | מבואה
Hall | אולם

Stage | במה
W.C | שירותים
Control room | חדר שליטה ובקרה
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Section 2-2 | 2-2 חתך

General View  | מבט כללי
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Design 2 דגם

עדה כרמי-מלמד אדריכלים

A B C

Roof plan | תוכנית גגות

Entrance courtyard | רחבת כניסה
Amphitheatre | אמפיתיאטרון
 Amphitheatre stage | במת אמפיתיאטרון
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General View  | מבט כללי

Lower level plan  | תוכנית מפלס תחתון
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Design 2 דגם

עדה כרמי-מלמד אדריכלים

A B C
Entrance courtyard | רחבת כניסה
Lobby | מבואה
Hall | אולם
Stage  | במה
W.C  | שירותים
Conference room | חדר דיונים

Tech. room | חדר טכני
Storeroom | מחסן
Actors room | חדרי שחקנים
Control room | חדר שליטה ובקרה
Foyer | טרקלין
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Upper level plan | תוכנית מפלס עליון

57
80

3350



22 Ada Karmi-Melamede Architects

Conference Halls | אולמות כנסים

Section 1-1 | 1-1 חתך

General View  | מבט כללי
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Design 2 דגם

עדה כרמי-מלמד אדריכלים

A B C

Roof plan | תוכנית גגות

Entrance courtyard | רחבת כניסה
Amphitheatre | אמפיתיאטרון
 Amphitheatre stage | במת אמפיתיאטרון
Foyer | טרקלין
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