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FROM AN ORIGINAL IDEA TO A UNIQUE BUILDING

Rechter Architects |
A Story of Three Generations
The Oldest Architectural Firm in Israel

| רכטר אדריכלים
שלושה דורות של עשייה
משרד האדריכלות הותיק בישראל

Our architectural practice was formed
in the 20’s by Zeev Rechter returning
from studies in Paris and designing a
series of buildings from housing in
Tel Aviv to public building like hotels
in Herzliya and the Dead Sea and the
Concert Hall in Jerusalem.

 ע"י20- משרד רכטר אדריכלים נוסד בשנות ה
 ששב מלימודיו בפאריז והחל,האדריכל זאב רכטר
לתכנן מבנים רבים ביניהם מבני מגורים בתל
 מלונות בהרצליה ובים המלח, מבני ציבור,אביב
.ובנייני האומה בירושלים

In 1949 his son, Yacov Rechter, joined
the firm and together they collaborated
on the design of important public
buildings like the “Mann Auditorium” in
Tel Aviv, The Resort Hotel in Nazareth
and the Law Courts in Tel Aviv.

 ותוך שיתוף, יעקב רכטר, הצטרף אליו בנו1949- ב
פעולה תכננו ועיצבו מבני ציבור חשובים כהיכל
 בית ההבראה והנופש בנצרת,אביב-התרבות בתל
.ובתי המשפט בתל אביב

In 1960 Zeev Rechter died and Yacov
Rechter continued to develop and
design many significant and versatile
projects that included Hospitals,
Hotels, University Projects, Housing,
Town Planning Schemes and other
major projects like the Center for the
Performing Arts in Tel Aviv.
In 1973, Yacov Rechter won the Israel
Price for Architecture for the design of
the Resort Hotel in Zichron Yacov.
In 1986 his son, Amnon Rechter,
completed his studies at the A.A. in
London and joined the practice. From
1994 he is a partner in the firm.
In February 2001 Yacov Rechter died
and Amnon continues to design major
projects in Israel.
The firm pioneered the sustainable
architecture discipline in Israel. With
advanced architectural software and
computerized systems
we give total
design and sustainable solutions to
all our building. Our firm specializes in
public buildings, hotels and large scale
projects including landscape and public
space design, in Israel and abroad.
In 2009 Architect Amnon Rechter won
the prestigious international award
"Most Influential Architect in Israel".

 נפטר זאב רכטר ובנו יעקב רכטר המשיך1960- ב
בפיתוח ועיצוב מבנים רבים ומגוונים ביניהם בתי
 תככ, מבני מגורים, אוניברסיטאות, מלונות,חולים
נון ערים ופרויקטים משמעותיים אחרים כמשכן
.לאומנויות הבמה בתל אביב
 זכה יעקב רכטר בפרס ישראל לאדרי�כ1973-  ב
"לות ועיצוב עבור תכנון בית ההבראה "מבטחים
 סיים את, אמנון רכטר, בנו1986-  ב.בזכרון יעקב
1994-  מ. בלונדון והצטרף למשרדA.A לימודיו ב
.הפך לשותף במשרד
 נפטר יעקב רכטר ובנו אמנון המשיך2001 בפברואר
.בתכנון פרוייקטים משמעותיים בישראל ובחו"ל
המשרד מוביל בתחום אדריכלות בת קיימא ובשיכ
.מוש בכלי תכנון ממוחשבים מתקדמים
אנו מספקים עיצוב כוללני ופתרונות ברי קיימא
 המשרד מתמחה בתכ.לכל המבנים שאנו מתכננים
 מלונות ופרויקטים בקנה מידה,כנון מבני ציבור
גדול הכוללים תכנון סביבה ומרחבים ציבוריים
.בישראל ומחוצה לה
 זכה אדריכל אמנון רכטר בפרס היוקרתי2009- ב
.""האדריכל המשפיע בישראל

Among the projects designed
by us are large scale housing,
Civic and cultural centers, Court
houses, Schools and faculties,
Hospitals and Clinics, Theaters
and museums, mixed use, offices,
בין הפרויקטים שתוכננו על ידינו ניתן למנות מגוכ
, מרכזים אזרחיים ותרבותיים,רים בקנה מידה גדול
 בתי חולים ומרכ, בתי ספר ופקולטות,בתי משפט
 פנאי ומלוכ, משרדים, תיאטראות ומוזיאונים,פאות
.טק ותכנון עירוני- פארקי היי,נות

Iconic design
עיצוב אייקוני

overall environment
friendly approach
for architecture
and planning for
sustainable design
תכנון עירוני וסביבתי בר קיימא

Years of experience
and proven success
ניסיון עתיר בתכנון מתחמים בעלי
עירוב שימושים

Functional and
economic planning
תכנון כלכלי ופונקציונלי

diversity and vast
verity of project
מגוון נרחב של פרוייקטים

implementing
innovative Israeli
technology
שימוש בטכנולוגייה חדשנית מקומית

Experts in energy
saving design and
building techniques
מומחיות בשימור אנרגיה

HIGH-TECH & COMMERCIAL

מסחר והייטק

HOTELS

PUBLIC & EDUCATION

COURTHOUSES

HOSPITALS

מלונות

חינוך ומבני ציבור

בתי משפט

בתי חולים

>>

Rechter Architects

HOTELS
酒店

Hilton Tel-Aviv

Elma Arts Complex Luxury Hotel

Holiday Inn Ashkelon

The Inbal Jerusalem Hotel

Holiday Inn Ashkelon

Hilton Geneva

Vast experience in planning complex buildings

>>
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PUBLIC AND EDUCATION BUILDINGS
文化教育建筑

The Opera Tel Aviv

Performance Center - Yavne

Cameri Theater - Tel Aviv

Cameri Theater - Tel Aviv

Kfar Saba Performance Center & Public Library

Vast experience in planning complex buildings

Computer Science - Reserch Center
Haifa University

>>
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PUBLIC AND EDUCATION BUILDINGS
文化教育建筑

Faculty of Industrial Engineering and
Management - Technion

Elma Arts Complex - Auditorium

Faculty Of Law Academic Center - Rishon LeZion

Kfar Saba Performance Center & Public Library

ANDALUSIAN CULTURAL CENTER ASHDOD

Vast experience in planning complex buildings

Performance Center - Yavne

>>
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PUBLIC AND EDUCATION BUILDINGS
文化教育建筑

Hadera Courthouse

Lod Courthouse

Tel Aviv-Jaffa Law Court Tower

Kfar Saba PUBLIC LIBRARY

Law Court Tower

Vast experience in planning complex buildings

Bat Yam Courthouse

>>

sraeli Air Force Museum

Rechter Architects

PUBLIC AND EDUCATION BUILDINGS
文化教育建筑

Atarim Square

Vast experience in planning complex buildings

>>

Rechter Architects

PUBLIC AND EDUCATION BUILDINGS
文化教育建筑

Xiamen Building No. 3
Hainan Cultural Center

Vast experience in planning complex buildings

>>
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PUBLIC AND EDUCATION BUILDINGS
文化教育建筑

Safed Courthouse

Tiberia Courthouse

Vast experience in planning complex buildings

>>
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HIGH-TECH AND COMMERCIAL
工商业大楼

Office Building, Israeli Water Park Theme. Dongguan, China.

Elbatech Rresearch and Logistics Laboratories

Office Building, Israeli Water Park Theme. Dongguan, China.

Elbatech Rresearch and Logistics Laboratories

Vast experience in planning complex buildings
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