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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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Introduction:Introduction:
• The leading principle in planning and designing the infirmaries, was to create an accessible and 

functional structure with modern design and aesthetic qualities, unique for the IDF bases.
• The design  consist of three types of infirmaries:

Type A - 270m2 
Type B - 630m2

Type C - 1,150m2.

Architectural Characteristics:Architectural Characteristics:
• Exterior façades: Characterized by emphasizing constructive elements and integrate a shading 

element with them.
• Central Space: illuminated by natural light and connected to all infirmary units.
• Internal traffic system simple and understandable.

Orientations:Orientations:
• Main Medical care units facing south, supporting medical units facing north.
• The design enables adjustments to terrain, accessibility from different directions, while maintaining 

the correct orientations.

Flexibility:Flexibility:
• The Modular planning enables flexibility in changes and adjustments during the planning stage and 

in the building life cycle.
• The design enables construction in different methods: Conventional and industrialized.
• Versatility in The Infirmary Departments and functions locations.

Natural light:Natural light:
•  The Infirmary is illuminated by Natural Light which penetrates the central space and throw it to the 

entire infirmary.

Climate Control, roofing and shadingClimate Control, roofing and shading:
• The infirmary has a natural climate control that reduces energy consumption.
• The southern façade shading systems enables shading in summer and allow sun penetration in 

winter.
• The shading elements are part of the façades design and contribute to the building unique aesthetic 

appearance.
• The pergolas on the entrances areas provide climate protection for external activities.

Extra points:Extra points:
• Accessibility: The infirmary is accessible to people with disabilities.
• Secondary entrance: Enables urgent medical reception and evacuation.
• Medical units: Each infirmary subdivision is located in a separate area with its own designated 

waiting areas.

DESIGN PRINCIPLESDESIGN PRINCIPLES
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כללי:כללי:
העיקרון המובילהעיקרון המוביל בתכנון ובעיצוב המרפאות, הינו ליצור מבנה פונקציונאלי נגיש בעל איכויות עיצוביות • • 

מודרניות, אסתטיות וייחודיות לבסיסי צה"ל. מוצגים שלושה טיפוסים של מרפאות:
טיפוס A (קטנה) בשטח כולל של כ-270 מ"ר; 
טיפוס B (בינונית) בשטח כולל של כ-630 מ"ר;
טיפוס C (גדולה) בשטח כולל של כ-1150 מ"ר.

מאפיינים אדריכליים:מאפיינים אדריכליים:
חזית חיצונית:חזית חיצונית: מתאפיינת בהבלטת המערכת הקונסטרוקטיבית ובשילוב מצללות.• • 
חלל מרכזי מואר טבעית:חלל מרכזי מואר טבעית: אליו מקושרות יחידות המרפאה.• • 
מערכת תנועה פנימית פשוטה ומובנת.• 

הפניות:הפניות:
היחידות הטיפוליות מופנות לכוון דרום, יחידות הרפואה התומכת מופנות לצפון.• 
התכנון מאפשר התאמות לתנאי השטח, כניסה מכיוונים שונים, תוך שמירה על ההפניות הנכונות.• 

גמישות והתאמות:גמישות והתאמות:
תכנון מודולרי המאפשר שינויים והתאמות בשלב התכנון ובמחזור חיי המבנה.• 
התכנון מאפשר בניה בשיטות שונות מתועשות וקונבנציונאליות.• 
ורסטיליות במיקום אגפים ופונקציות במרפאה.• 

אור טבעי:אור טבעי:
המרפאה מוארת באור טבעי החודר אל החלל המרכזי ודרכו אל המרפאה כולה.• 

טיפול אקלימי, קירוי ומצללות:טיפול אקלימי, קירוי ומצללות:
במבנה כולו מושגת נוחות אקלימית טבעית המפחיתה את צריכת האנרגיה.• 
בחזית הדרומית שולבו מערכות מצללות המאפשרות הצללה בקיץ וחדירת שמש בחורף.• 
המערכות משולבות בעיצוב המבנה ותורמות למראהו הייחודי והאסתטי.• 
אלמנטי ההצללה ברחבות הכניסה מספקות הגנה אקלימית לפעולות החוץ של המרפאה.• 

נקודות נוספות:נקודות נוספות:
נגישות: המרפאות מונגשות לאנשים עם מוגבלויות.• 
כניסה משנית: מאפשרת קליטה ופינוי רפואי דחוף.• 
יחידות רפואיות: לכל יחידת משנה במרפאה מתחם נפרד משלה עם אזורי המתנה ייעודיים.• 

עקרונות התכנוןעקרונות התכנון

יעקב לנדא אדריכלים
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General view  | מבט כללי

Main Entrance  | כניסה ראשית
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A B C

Section 1-1 | 1-1 חתך

Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

Entrance court | רחבת כניסה
Entrance hall | אולם כניסה
Reception | קבלה
Kitchenette | מטבחון
Medic sleeping quarters | חובש תורן
Manager's Office | אחראי מרפאה
Medical aasistant | חדר טיפולים

Doctor's office | חדר רופא
Medications | חדר תרופות
Lab | מעבדה
General storage | מחסן כללי
Medical storage | מחסן ברה"צ
Parking area | חניה
Ambulance parking | חניית אמבולנס
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Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

 General View | מבט כללי

Entrance court | רחבת כניסה
Entrance hall | אולם כניסה
Reception | קבלה
Kitchenette | מטבחון
Medic's office | חובש
Manager's office | אחראי מרפאה
Medical assistant | חדר טיפולים

Doctor's office | חדר רופא
Medications | חדר תרופות
Lab | מעבדה
General storage | מחסן כללי
Medical storage | מחסן ברה"צ
Parking area | חניה
Ambulance parking | חניית אמבולס

Equipment storage | מחסן תאג"ד
Dr. sleeping quarters | רופא תורן
Medic sleeping quarters | חובש תורן
Psychologist | קב"ן
Commander's office | משרד המפקד
Staff area | מכלול סגל
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A B C

First floor plan | 'תוכנית קומת א

South Facade | חזית דרומית

Section 1-1 | 1-1 חתך
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East Facade | חזית מזרחית

Section 2-2 | 2-2 חתך

Interior View | מבט פנים Main Entrance | כניסה ראשית
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General View | מבט כללי

Interior View | מבט פנים

A B C
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Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

Entrance court | רחבת כניסה
Entrance hall | אולם כניסה
Reception | קבלה
Kitchenette | מטבחון
Medic's office | חובש
Manager's office | אחראי מרפאה
Medical assistant | חדר טיפולים
Doctor's office | חדר רופא
Medications | חדר תרופות
Lab | מעבדה

General storage | מחסן כללי
Medical storage | מחסן ברה"צ
Parking area | חניה
Ambulance parking | חניית אמבולס
Equipment storage | מחסן תאג"ד
Dr. sleeping quarters | רופא תורן
Medic sleeping quarters | חובש תורן
Psychologist | קב"ן
Commander's office | משרד המפקד

Staff area | מכלול סגל
Medication's storage | מחסן תרופות
Club | מועדון
Logistics storage | מחסן אפס"ר
Driver quarters | לינת נהג
Nurse office | חדר אחות
Medical specialist  | רופא מומחה
Gynecologist | רופא נשים
Physiotherapy | פזיוטרפיה
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 General View | מבט כללי
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A B C

First floor plan | תוכנית קומה ראשונה

Section 1-1 | 1-1 חתך

Section 2-2 | 2-2 חתך
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East Facade | חזית מזרחית

Section 2-2 | 2-2 חתך

 General View | מבט כללי
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 General View | מבט כללי

Interior View | מבט פנים

A B C
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