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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 Sports Hall was to create an accessible 
and functional structure with modern design and aesthetic qualities, unique for the IDF 
bases. The design consists of one type of Sport Hall with a total area of 1,550 m2. The 
Sports Hall is created from a high space that includes the main gymnasium, balcony, and 
cloakrooms and toilets beneath, and a lower space containing the main lobby, fitness and 
gym rooms, storage and offices.

The building is modular, adaptable, and allows for construction in stages or expansion 
later depending on specific requirements. For example, it is possible to build the first 
stage, gymnasium with balcony and a minimum lobby, and during the second stage to 
complete the service area under the balcony, and in later stages to add a gym and fitness 
room (which can be expanded to different sizes).

The morphology of the hall consists of 2 "boxes”: the large box includes the gymnasium 
and the balcony, while the smaller box includes the entrance hall, gym and fitness rooms, 
finished in colored plaster, with a open paved terrace roof which allows utilization for 
exterior activities.

The entry plaza is inviting with large windows that provide views from outside to the gym 
and fitness room activities, thus inviting those outside to enter. The waiting area opens 
onto the central lobby space.  Along with being its direct continuation, it also allows for 
separate gathering for the purposes of waiting, training, or any other activity.

The roof over the entrance and lobby is an arched light roof, which creates a higher 
ceremonial and inviting space. The gymnasium space is lit with bright daylight through 
the large windows behind and above the balcony, thus providing light without direct 
sunlight on the audience.  The Hall has a natural ventilation system through the east - west 
low window line, in addition to the central air condition system.

DESIGN PRINCIPLESDESIGN PRINCIPLES
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העיקרון המוביל בתכנון ובעיצוב אולם הספורט, הינו ליצור מבנה פונקציונאלי נגיש בעל איכויות 
עיצוביות מודרניות, אסתטיות וייחודיות לבסיסי צה"ל. תוכנן טיפוס אחד של אולם ספורט בשטח 
כולל של 1,550 מ"ר. אולם הספורט מורכב מחלל גבוה הכולל את האולם המרכזי, היציע, השירותים 
והמלתחות שמתחתיו, וחלל נמוך יותר הכולל את המבואה הראשית, חדרי הכושר, החוגים, המחסנים 

והמשרדים. 

המבנה הינו מודולארי, גמיש, ומאפשר בנייה מתוכננת מראש בשלבים, או הרחבה מאוחרת יותר 
בהתאם לדרישות ייחודיות. לדוגמא: ניתן לבנות בשלב א' אולם ספורט עם טריבונה ומבואת כניסה 
מינימאלית, בשלב ב' להשלים את מתחם השירותים שמתחת לטריבונה, ובשלבים מאוחרים יותר 

להוסיף חדר כושר, וחדר חוגים (אותם ניתן להרחיב שוב לגדלים שונים).

כוללת את אולם הספורט  המבנה המורפולוגי של האולם מורכב משתי תיבות: הקופסא הגדולה 
והטריבונה והיא מחופה בפאנלים מאלומיניום, ואילו הקופסא הקטנה כוללת את מבואת הכניסה, 
חדר הכושר וחדר החוגים, הגמר שלה הינו בטיח צבעוני, ולה גג שטוח המהווה ברובו מרפסת חוץ 

פתוחה ומרוצפת, שמאפשרת שימוש לפעילויות חוץ.   

החוץ  מן  מבטים  המאפשרים  גדולים  חלונות  בעלת  הינה  והחזית  מזמינה,  כניסה  רחבת  למבנה 
ההמתנה  פינת  פנימה.  להיכנס  שבחוץ  אלו  את  מזמינה  ובכך  והחוגים,  הכושר  חדרי  לפעילויות 
נפרדת  גם התכנסות  היא מאפשרת  הישיר,  היותה המשכו  עם  וביחד  אל החלל המרכזי,  נפתחת 
לצורך המתנה, הדרכה, או כל פעילות אחרת. הגג מעל אזור המבואה והכניסה הינו גג קל מקומר, 

היוצר חלל גבוה טקסי ומזמין.

חלל האולם מואר בתאורת אור יום באמצעות חלונות גדולים שמאחורי ומעל הטריבונה, אשר אינם 
מסנוורים את הצופים. לאולם מערכת איוורור מפולש טבעי באמצעות שורת חלונות נמוכים בכיווני 
מזרח- מערב, וזאת בנוסף למערכת המיזוג המרכזי. שיטת הביצוע הינה בניה קונבנציונאלית של 
רצפת וקירות המבנה, וגג קל ל"קופסת האולם" הגבוהה, המבוסס על קונסטרוקציות פלדה וגג פח 

תרמו- אקוסטי.

עקרונות התכנוןעקרונות התכנון
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General View  | מבט כללי

Lobby  | מבואה



Type
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A

Entrance courtyard | רחבת כניסה
Lobby | מבואה
Hall | אולם

 Stands | טריבונה
Storeroom  | מחסן
Gym | חדר כושר

Trainers | מדריכים
Studio | חדר חוגים
W.C | שירותים
Dressing room | מלתחות
Kitchenette | מטבחון
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Ground floor plan | תוכנית קומת קרקע

Section 1-1 | 1-1 חתך
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