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אורבך הלוי 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 Welfare Center B consists of a Lobby, canteen, club, gym and service area, or 
various combinations of them. The various spaces are continuous and sequential, but 
there is a dynamic separation between them, due to their functions.
The design consists of three types of buildings:
•  Type A – 440 m2 (Gym - 140 m2 , Canteen and Clubhouse - 180 m2 )
•  Type B – 580 m2 (Gym - 230 m2 , Canteen and Clubhouse - 210 m2 )
•  Type C – 730 m2 (Gym - 260 m2 , Canteen and Clubhouse - 280 m2 )

The proposed building is designed around an "internal street" which is defined by a 
wall constructed of a local stone, selected according to the geographic location of the 
building. The street is crossed by a "floating" roof, linking it to the structure.

The planning concept uses two types of modules: the main module contains the main 
functions (in this case, a gym a soldier's club and an army convenient store) and can 
expand according to the changing needs of the army base. The secondary module 
contains various utility functions, incorporated around the main module. The different 
modules vary in function, material and number by need. Thus gaining flexibility and the 
ability to adjust from site to site , simply and quickly.

The way in which the modules can be arranged allows a connection between the various 
parts of the base, creating a "street" which becomes a gathering and meeting space. It 
creates public spaces linked internally and externally to the main street with different 
degrees of openness.

The basic design can adapt to different geographic, climatic and landscape situations, 
depending on the location. In addition, the structure allows optimal adjustment to the 
local climate as defined in the IDF sustainable design guidelines, by the use of local 
material, ithe general layout of the structure and by the detailed design.
 

DESIGN PRINCIPLESDESIGN PRINCIPLES
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אורבך הלוי אדריכלים 3

מרכז רווחה משולב ב' מורכב ממבואה, שקלית, מועדון, חדר כושר ושירותים, או משילובים שונים 
ביניהם. החללים השונים המשכיים ורציפים, אך מתקיימת ביניהן הפרדה דינאמית בהתאם לתפקודם. 

מוצגים שלושה טיפוסים של המבנה:
 •  - A טיפוס
 • - B טיפוס
 • - C טיפוס

מיקומו  פי  על  שתבחר  מקומית,  אבן  בקיר  המלווה  פנימי"  "רחוב  סביב  מתוכנן  המוצע,  הבניין 
הגיאוגרפי של המבנה. את הרחוב, חוצה גג "מרחף" המקשר בין המבנה ל"רחוב".

ישנו שימוש בשני סוגי מודולים: המודול הראשי, המכיל את הפונקציות השימושיות במבנה (במקרה 
זה, חדר כושר, שק"לית ומועדון) היכולות להתרחב בהתאם לצרכיו המשתנים של הבסיס. המודול 
המשני, מכיל את פונקציות השירות השונות, המאוגדות סביב המודול הראשי. המודולים השונים 
משתנים בתפקודם בחומריות שלהם ומספרם לפי הצורך. כך נהנה המבנה מגמישות ומסוגל לקבל 

שינויים והתאמות מאתר לאתר, בפשטות ובמהירות.

האופן הגמיש בו ניתן לפרוש את אגפי המבנה מאפשר חיבור בין חלקי הבסיס השונים, תוך יצירת 
"רחוב" אשר מהווה מקום לכינוס ומפגש. הוא יוצר מרחבים ציבוריים פנימיים וחיצוניים המקושרים 

לאותו רחוב ראשי של המבנה בעלי דרגות שונות של פתיחות וסגירות.

התכנון הבסיסי, יודע להתאים את עצמו גיאוגרפית, אקלימית ונופית, בהתאם למיקום בארץ.
בנוסף, המבנה מאפשר התאמה מיטבית לאקלים המקומי כפי שהוגדר בהנחיות לתכנון בר קיימא 
בצה"ל, הן בבנייה בחומרים מקומיים, הן בהעמדת המבנה אשר לוקחת בחשבון את כיווני השמש 

והרוחות והן בתכנון הפרטני.

440 מ"ר  (חדר כושר – 140 מ"ר, שקלית ומועדון – 180 מ"ר)
580 מ"ר (חדר כושר – 230 מ"ר, שקלית ומועדון – 210 מ"ר)
730 מ"ר (חדר כושר – 260 מ"ר, שקלית ומועדון – 280 מ"ר)

עקרונות התכנוןעקרונות התכנון

Design 1 דגם
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General View  | מבט כללי

Entrance Courtyard | רחבת כניסה
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Design 1 דגם

אורבך הלוי אדריכלים

A B C

Entrance courtyard | רחבת כניסה
Lobby | מבואה
Clubhouse | מועדון
Canteen | שקלית

W.C | שירותים
Storage | מחסן
Gym | חדר כושר
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Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

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

Clubhouse  | מועדון



Type

7

Design 1 דגם

אורבך הלוי אדריכלים

A B C

Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

Section 1-1 | 1-1 חתך

Entrance courtyard | רחבת כניסה
Lobby | מבואה
Clubhouse | מועדון
Canteen | שקלית

W.C | שירותים
Storage | מחסן
Gym | חדר כושר
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General View  | מבט כללי

Canteen | שקלית
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Design 1 דגם

אורבך הלוי אדריכלים

A B C

Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

Section 1-1 | 1-1 חתך

Entrance courtyard | רחבת כניסה
Lobby | מבואה
Clubhouse | מועדון
Canteen | שקלית

W.C | שירותים
Storage | מחסן
Gym | חדר כושר

1
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4
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The Welfare Center B consists of a Lobby, canteen, club, gym and service area, or various 
combinations of them. The various spaces are continuous and sequential, but there is a 
dynamic separation between them, due to their functions.
The design consists of three types of buildings:
•  Type A – 340 m2 (Gym - 140 m2 , Canteen and Clubhouse - 140 m2 )
•  Type B – 460 m2 (Gym - 195 m2 , Canteen and Clubhouse - 170 m2 )
•  Type C – 540 m2 (Gym - 240 m2 , Canteen and Clubhouse - 220 m2 )

The building is modular, flexible, and allows for construction in stages or expansion later 
from type to type (and to other sizes). All three types of the building have a uniform structure 
of the lobby and service area that allows extension and matching to the appropriate type. 
The modularity and flexibility are based on the basic construction "Grid" and precast 
building components, easy to assembling and dismantling. 

The construction elements are columns, beams and 'Spancrit' beams for the spans and the 
walls are made of precast concrete panels or lightweight materials, all of which can be 
dismantled and removed if needed. It is also possible to execute the building in conventional 
construction.

The lobby is the central space, leading to and connecting all the components of the 
welfare center. The space is lighted by an upper daylight window (Skylight) that allows 
penetration of natural daylight to the heart of the building, and natural ventilation by 
enabling exemption of warm air.

The building design indicates simplicity, with typical Mediterranean elements such as 
a flat roof, exterior facades plastered with colored plaster and partly shaded patio by a 
pergola. Special emphasis has been given to the exterior entrance plaza, which is designed 
in an inviting way, and serves also as a gathering zone, that offers shaded seating areas for 
relaxation or other activities.

DESIGN PRINCIPLESDESIGN PRINCIPLES

Zahi Halberstadt Architects
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מרכז רווחה משולב ב' מורכב ממבואה, שקלית, מועדון, חדר כושר ושירותים, או משילובים שונים 
ביניהם. החללים השונים המשכיים ורציפים, אך מתקיימת ביניהן הפרדה דינאמית בהתאם לתפקודם. 

מוצגים שלושה טיפוסים של המבנה:
 • - A טיפוס
 • - B טיפוס
 •- C טיפוס

המבנה הינו מודולארי, גמיש, ומאפשר בנייה מתוכננת מראש בשלבים, או הרחבה מאוחרת יותר 
מטיפוס לטיפוס (וגם לגדלים נוספים). לכל שלושת טיפוסי המבנה גרעין אחיד של מבואה ושירותים 
"גריד"  על  מבוססים  והגמישות  המודולאריות  המתאים.  לטיפוס  והתאמה  הגדלה  המאפשר 

קונסטרוקטיבי בסיסי, ורכיבי בניה מתועשים, קלים להרכבה ולפירוק. 

הרכיבים הקונסטרוקטיביים הינם עמודים, קורות, וקורות 'ספנקריט' למפתחי הגג, ורכיבי הקירות 
והמילואות הינם פנלים מפריקסט בטון או חומרים קלים, אשר את כולם ניתן לפרק במידת הצורך 

ולהעתיק. ניתן לבצע את המבנה גם בבניה קונבנציונאלית. 

מואר  כל מרכיבי מרכז הרווחה. החלל  בין  ומקשר  הינה החלל המרכזי המוביל  מבואת הכניסה, 
באמצעות חלון אור יום עליון, המחדיר ללב המבנה אור יום טבעי, ומאפשר אוורור טבעי באמצעות 

שחרור האוויר החם.

חוץ  חזיתות  שטוח,  גג  כמו  טיפוסיים  תיכוניים  ים  אלמנטים  עם  פשטות,  משדר  המבנה  עיצוב 
מטוייחות בטיח צבעוני, ופאטיו מוצלל בחלקו באמצעות פרגולה. דגש מיוחד ניתן לרחבת הכניסה 
המעוצבת בצורה מזמינה ומשמשת גם אזור התכנסות, המציע פינות ישיבה מוצללות לצורך מנוחה, 
הפעילויות  את  חוץ  כלפי  המשקפים  גדולים  חלונות  ולמועדון  האימון  לחלל  שונות.  פעילויות  או 

שבהם, ומזמינים את אלו שברחבת הכניסה להיכנס פנימה.

340 מ"ר  (חדר כושר – 140 מ"ר, שקלית ומועדון – 140 מ"ר)
150 מ"ר (חדר כושר – 195 מ"ר, שקלית ומועדון – 170 מ"ר)
170 מ"ר (חדר כושר – 240 מ"ר, שקלית ומועדון – 220 מ"ר)

עקרונות התכנוןעקרונות התכנון

Design 2 דגם

צחי הלברשטט אדריכלים



12 Zahi Halberstadt Architects

Welfare Center B | 'מרכז רווחה משולב ב

Lobby | מבואה

General View  | מבט כללי
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Design 2 דגם

צחי הלברשטט אדריכלים

A B C

Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

Section 1-1 | 1-1 חתך

Entrance courtyard | רחבת כניסה
Lobby | מבואה
Clubhouse | מועדון
Canteen | שקלית

W.C | שירותים
Storage | מחסן
Gym | חדר כושר
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Entrance Courtyard | רחבת הכניסה

Gym | חדר כושר

General View  | מבט כללי
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Design 2 דגם

צחי הלברשטט אדריכלים

A B C

Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

Section 1-1 | 1-1 חתך

4
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Entrance courtyard | רחבת כניסה
Lobby | מבואה
Clubhouse | מועדון
Canteen | שקלית

W.C | שירותים
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Gym | חדר כושר

1
2
3
4

5
6
7

24
65

2900



16 Zahi Halberstadt Architects

Welfare Center B | 'מרכז רווחה משולב ב

Lobby | מבואה

Clubhouse | מועדון

General View  | מבט כללי



Type

17

Design 2 דגם

צחי הלברשטט אדריכלים

A B C

Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

Section 1-1 | 1-1 חתך

Entrance courtyard | רחבת כניסה
Lobby | מבואה
Clubhouse | מועדון
Canteen | שקלית

W.C | שירותים
Storage | מחסן
Gym | חדר כושר
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