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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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The leading principle in planning and designing the synagogues 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 synagogues:
• Type A - 55 users – 140 m2 
• Type B – 115 users – 320 m2

• Type C - 270 users – 460 m2.

The design concept integrates the building with its landscape and allows the 
synagogue to adapt itself to the variety of military bases around the country. 
We wished to create a space that is autonomous on one hand, and shaped by context 
on the other.  

We used light and sustainability to generate the architectural form, while creating both 
an introverted and public space.  

The building's dual function, as a generic type as well as a specific place, is reinforced 
by its dual relationship with the site.  On the one hand, the sunken courtyard provides 
a space for gathering under the open sky, and the same time, the pitched green roof 
becomes a landmark in the landscape, peaking towards the sky on one end and 
dissolving into the ground on the other.  

The courtyard gathering space acts as a foyer to the synagogue, and mediates the move 
from the everyday to the sacred spaces.  Inside, the intimate prayer hall is illuminated 
by soft, indirect natural light which has its source above the ark.  

The seating is organized in an arc shape with the ark at its focal point.  Wooden fins 
radiate outwards from the ark and envelope the entire hall.  The double ceiling creates 
an interplay of light that filters through the space.      

Sustainable design principles were incorporated throughout, most critically through the 
thermal mass created by the buried building.  The surface of the roof is an opportunity 
to use various materials such as gravel, stone, terracotta, zinc, and vegetation, 
depending on the context and budget. 

DESIGN PRINCIPLESDESIGN PRINCIPLES

Synagogues | בתי כנסת

Ada Karmi-Melamede Architects
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איכויות  בעל  נגיש  פונקציונאלי  מבנה  ליצור  היה  הכנסת,  בתי  ובעיצוב  בתכנון  המוביל  העיקרון 
עיצוביות מודרניות, אסתטיות וייחודיות לבסיסי צה"ל.

מוצגים שלושה טיפוסים של בתי כנסת:
 •- A טיפוס
 •- B טיפוס
 •- C טיפוס

המבנים  השתלבות  את  המאפשר  יחד  גם  ונופי  אדריכלי  רעיון  הוא  הכנסת  לבתי  המוצע  הרעיון 
באתרים השונים של מחנות צה"ל.

ההתפתחות  של  אינטגראלי  חלק  מהווים  והסביבה  הנוף  כאשר  משלו,  מקום  לעצמו  יוצר  הבנין 
החללית בתוכו ומחוצה לו, באמצעותם יוכל המבנה להתאים למגוון אתרים ברחבי הארץ.

מוטיב האור, שמקורו בסיפור הבריאה, ועקרונות תכנון בר-קיימא הם המרכיבים העיקריים בפיתוח 
הרעיון האדריכלי; כתוצאה מכך המבנה מופנם ומוחצן גם יחד.

ובתוכה הוא מכה  ופתוח לשמים  חצר שקועה הניצבת מחוץ למבנה מהווה מקום התכנסות מוגן 
שורש, ואילו הגג הנופי המשופע המכסה את המבנה בשלמותו מהווה נקודת ציון בנוף. הגג מתרומם 

לעבר הרקיע ושוקע לעבר הקרקע הטבעית ומושך לעברו את הסביבה החיצונית.

החלל התחום על ידי החצר מהווה פואיה חיצוני לבית הכנסת ובאמצעותו נוצר מעבר הדרגתי מחול 
לקודש, לקראת אולם התפילה המופנם, הניזון מאור עליון, רך ובלתי ישיר.

שלאורכה  קשתית  בגיאומטריה  ונפרש  שמעליו,  האור  ומקור  הקודש  ארון  לעבר  ממוקד  האולם 
מעלה  כלפי  המתרוממת  מחוררת,  עץ  במניפת  עטוף  הארון  התפילה.  ודוכני  המושבים  סדורים 
ומרחפת בקווים רדיאליים מעל אולם התפילה ומתחת לתקרה הקונסטרוקטיבית. במרווח שנוצר 

בין התקרות מרצד ומסתנן האור וממלא את החלל כולו.

בית הכנסת מתוכנן מתוך גישה של תכנון בר קיימא. המסה התרמית של מבנה חפור עם קירות 
יתר. חומרים  עליו מפני התחממות  ושומרת  היצוקים באתר, מבודדת את המבנה  וגגות  מסיביים 
שונים יכולים לשמש כחיפוי למשטח הגג: חצץ, אריחים העשויים מחומרים שונים כמו אבן, בטון, 

טרקוטה, אבץ ו/או צמחיה, בהתאם לאופי המקום והתקציב.

שלושה בתי הכנסת שונים זה מזה בגודלם ובשטחים הנלווים אליהם. הגמישות התכנונית מתבטאת 
בחיפויי הגג השונים, בגאומטריה של החצר השקועה והירידה לעברה המתווכת בינה לבין הסובב, 

ומשתנה מאתר אחד למשנהו.

55 מתפללים - כ-140 מ"ר
115 מתפללים - כ-320 מ"ר

270 מתפללים - כ-460  מ"ר

עקרונות התכנוןעקרונות התכנון

עדה כרמי-מלמד אדריכלים

Design 1 דגם
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Ada Karmi-Melamed Architects4

General View  | מבט כללי

Roof Plan  | תכנית גגות
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עדה כרמי-מלמד אדריכלים 5

Design 1 דגם A B C

Section 1-1 | 1-1 חתך

Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

Tora ark | ארון הקודש
Bimah | בימה
Main hall | אולם מרכזי
Ladies section | עזרת נשים
Kitchenette | מטבחון

Book storage | אחסון ספרים
Perpetuation | הנצחה
Storeroom | מחסן
Entrance courtyard | חצר כניסה
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General View  | מבט כללי

Roof Plan  | תכנית גגות
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עדה כרמי-מלמד אדריכלים 7

Design 1 דגם A B C

Section 1-1 | 1-1 חתך

Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

Tora ark | ארון הקודש
Bimah | בימה
Main hall | אולם מרכזי
Ladies section | עזרת נשים
Kitchenette | מטבחון

Book storage | אחסון ספרים
Perpetuation | הנצחה
Storeroom | מחסן
Entrance courtyard | חצר כניסה
Study area | אזור לימוד
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General View  | מבט כללי

Interior View  | מבט פנים
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Design 1 דגם A B C

Section 1-1 | 1-1 חתך

Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

Tora ark | ארון הקודש
Bimah | בימה
Main hall | אולם מרכזי
Ladies section | עזרת נשים
Kitchenette | מטבחון

Book storage | אחסון ספרים
Perpetuation | הנצחה
Storeroom | מחסן
Entrance courtyard | חצר כניסה
Study area | אזור לימוד

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

1

2

3

4

4

10

10

6

7

5

89

7

6

39
35

3725



10

The leading principle in planning and designing the synagogues 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 synagogues:
• Type A - 50 users – 130 m2 
• Type B – 90 users – 240 m2

• Type C - 210 users – 350 m2.

The purpose of the project is to create a cultural and architectural experience for the young 
soldiers who will be its ultimate users.
The building is composed of two parts – the prayer section and the more mudane service 
area, The open space between these two sections is to be used as an entry lobby and 
congregation area for cultural and community activities.

A special emphasizes was made on the utilization of natural light to create the necessary 
atmosphere in the prayer area.
the common and durable building materials such as concrete, blocks and plaster, were 
chosen in order to minimize the necessity for maintenance in the long term.
The projects finish colors and materials will be chosen individually in accordance to its 
location and surroundings, in order to ensure its integration with the neighboring buildings.

DESIGN PRINCIPLESDESIGN PRINCIPLES

Synagogues | בתי כנסת

Amar - Kuriel Architects
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איכויות  בעל  נגיש  פונקציונאלי  מבנה  ליצור  הינו  הכנסת,  בתי  ובעיצוב  בתכנון  המוביל  העיקרון 
עיצוביות מודרניות, אסתטיות וייחודיות לבסיסי צה"ל.

מוצגים שלושה טיפוסים של בתי כנסת:
 • – A טיפוס
 • – B טיפוס
 • – C טיפוס

הרעיון האדריכלי של התכנון של בית הכנסת היא ליצור חוויה תרבותית – אדריכלית לחייל הצעיר 
הנכנס בשעריו. המבנה מורכב משני חלקים, אזור התפילה ואזור השירות היומיומי. החלל הפתוח 
ולפעילות  חברתית  להתכנסות  מקום  שהיא  כניסה,  כרחבת  משמש  אלו  חלקים  שני  בין  שנמצא 

קהילתית. 

התפילה.  באזור  המתאימה  האווירה  את  לייצר  מנת  על  טבעי  באור  שימוש  על  ייחודי  דגש  ניתן 
המבנה יבנה מחומרים עמידים ומצויים כבטון, בלוקים וטיח, כל זאת להבטחת תחזוקה מינמאלית 
ייבחרו אינדיבידואלית בהתאם למקום  ופרטי הגמר  גווני הבניין  נדרשת בתקופת שימוש ארוכה. 

והסביבה, על מנת להבטיח השתלבות בסביבה הטבעית ובנוף הגובל.  

עקרונות התכנוןעקרונות התכנון

אמר - קוריאל אדריכלים

Design 2 דגם

50 מתפללים - כ-130 מ"ר
90 מתפללים - כ-240 מ"ר

210 מתפללים - כ-350  מ"ר



Synagogues | בתי כנסת
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General View  | מבט כללי

Interior View  | מבט פנים
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אמר-קוריאל אדריכלים13

Design 2 דגם

Tora ark | ארון הקודש
Bimah | בימה
Main hall | אולם מרכזי
Ladies section | עזרת נשים

Kitchenette | מטבחון
Storeroom | מחסן
Entrance courtyard | חצר כניסה
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Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע
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General View  | מבט כללי

Interior View  | מבט פנים
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אמר-קוריאל אדריכלים15

Design 2 דגם

Tora ark | ארון הקודש
Bimah | בימה
Main hall | אולם מרכזי
Ladies section | עזרת נשים

Kitchenette | מטבחון
Storeroom | מחסן
Entrance courtyard | חצר כניסה
Study area | אזור לימוד
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Section 1-1 | 1-1 חתך

Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע
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General View  | מבט כללי

Interior View  | מבט פנים
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אמר-קוריאל אדריכלים17

Design 2 דגם A B C

Tora ark | ארון הקודש
Bimah | בימה
Main hall | אולם מרכזי
Ladies section | עזרת נשים

Kitchenette | מטבחון
Storeroom | מחסן
Entrance courtyard | חצר כניסה
Study area | אזור לימוד
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Section 1-1 | 1-1 חתך

Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע
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