


About ReCA
The Rechter Center for Architecture

ReCA was established to initiate, produce and 

facilitate an independent, in depth, original and 

wide range thought on architecture in Israel, as 

well as on its incommensurable influence on 

Israeli culture and society. Founded on 2017, 

The Rechter Center has recognized the need to 

enhance the architectural public debate and 

discourse and aims at both the broad Israeli 

public, as at young professionals within the 

realms of architecture and adjacent mediums, 

such as visual arts.

"ובכן, לא קדימה, אלא אחורה – רחוק-רחוק, לפני 
שישים ושלוש שנים. אני עוצמת עיני ורואה שני צעירים, 
נערה ונער, כבני עשרים, יורדים מאניה, שמה "רוסלן", 
הם חבוקים, הם מחייכים, לוגמים טיפות הגשם המרווה 
את צימאונם, הגשם מרטיב אותם, להם זה לא אכפת, 

טוב להם, לפולה ולווה משום שבמלתחתם – מטען יקר 
– אהבה. ניצניה נראו עוד שם, באודיסה, ארם עלו על 

ה"רוסלן". בתחתית האניה, ב"טריום" כפי שקוראים לזה 
ברוסית, לקול המיית גלי הים, שהיה עבורם כסימפוניה, 
גדלה, צמחה אהבתם, שבעתיד הכתה שורשים, הניבה 
פירות. כן, שלושת ילדינו הם פירות אהבתנו המוצלחים. 

הרקע, עליו גדלו, התפתחו והתחנכו ילדינו – הוא 
האידיליה המשפחתית שמקורה – אהבה. בסיפור עלי 

לציין, שחלקנו אינו מועט במפעל העצום של בנין הארץ 
הזאת כל אחד תרם בהתאם למקצועו, ווה בבניין, אני 

בחינוך, למולדתנו בה אנו וילדינו חיים." 
מתוך זיכרונותיה של פולה רכטר

מלון הילטון, תל אביב



The center, a nonprofit organization, 
was founded by Architect Amnon 
Rechter of “Rechter Architects”, 
currently celebrating 100 years 
of planning and designing at the 
forefront of Israeli Architecture. The 
office was established by Architect 
Zeev Rechter, upon his immigration 
to Israel from Russia in 1919. Rechter 
is known as one of the pioneers of 
modern Israeli architecture and 
one of its greatest masters. In 1960, 
following his untimely death, his 
son Yaacov Rechter led the firm’s 
activity that continued to center 
around major innovative public 
projects in the developing country 
of the 60’s and 70’s. Architect Yaacov 
Rechter led the company until his 
passing in 2001. In 1989 Architect 
Amnon Rechter joined the firm and 
is heading  it since.
This historical activity at the forefront 
of Israeli public architecture and its 
deep involvement and influence on 
cultural and social realms of Israeli 
society, is the platform upon which 
this unique center stands.
We aim to perpetuate and enhance 

the contemporary discourse about    
Architecture in Israel to confront 
current social and environmental 
issues. The center will encourage 
new architectural debates and 
activities within and about the Israeli 
public space. Such a discourse will be 
broadened in view of architecture’s 
influence on, and its relationship 
with the 
arts.
The Rechter Center will invite 
scholars, architects and artists to 
engage in an active interdisciplinarian 
architectural research using 
mediums as diverse as the visual 
arts, dance, film, video, theater and 
more.

We plan to achieve these goals 
through public programs, 
exhibitions, publications, research 
grants for students, young architects 
and scholars, and through online 
resources. The Rechter center has 
also set as its goal to make the entire 
body of the “Rechter Architects” 
archive, spanning almost 100 years, 
digitally accessible and free to the 

הוקם  לאדריכלות  רכטר  מרכז 
במטרה ליזום, לייצר ולתווך מחשבה 
עצמאית, מעמיקה, מקורית ורחבת 
בישראל  האדריכלות  על  היקף 
והחברה  התרבות  על  והשפעתה 
בישראל. מרכז רכטר, שנוסד בשנת 
בקידום  הצורך  את   זיהה   ,2017
פונה  והוא  האדריכלי  הציבורי  הדיון 
הן לציבור הרחב בישראל ומחוץ לה, 
והן לאנשי מקצוע בתחומי התרבות 
והאמנות השונים, אשר להם השקה 
וקשר לתרבות האדריכלית. המרכז 
ודיון  לשיח  כפלטפורמה  מתפקד 
הכוללים  פעילות  ענפי  באמצעות 
מקוון,  ארכיון  תערוכות,  סיורים, 
סדרות מפגשי שיח והרצאות, מחקר 

ופרסומים.  
משרד  של  ההיסטורית  הפעילות 
מאה  מזה  שנמשכת  רכטר, 
של  החנית  בחוד  ונמצאת  שנה 
הישראלית  הציבורית  האדריכלות 
ומעורבותה העמוקה והשפעתה על 
תחומי התרבות והחברה, היא המצע 
הבסיס  והיא  המרכז  עומד  שעליו 
לדיון עכשווי ומעמיק. ארכיון משרד 
למרכז  נתרם  אדריכלים  רכטר 

ומהווה נכס תרבותי ומחקרי. 
תווך  לעמוד  להפוך  שואף  המרכז 
האדריכלית  התרבותית  בעשייה 
של  בסטנדרטים  ולעמוד  בישראל 

מרכזים דומים בעולם. 

גן יעקב, תל אביב
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תכנית חינוכית 
באדריכלות ותרבות   
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מרכז רכטר מקים תכנית חינוכית לילדים ובני נוער שתפעל לקדם ערכים 
אדריכליים וסביבתיים במסגרות חינוכיות ברחבי הארץ וכן כפעילות תוכן 

 ReCA  seeks  to establish  an  educationalעצמאית.
programme for children and youth 
that will promote architectural and 
environmental values  in  educational  
frameworks  throughout the country as 
well as independent activities.

 "מה שקרוב אלי" - פעילות של המרכז בכיתת גן בתל אביב 

The program includes:
an activity for kindergarden classes,  a  lesson for 
young elementry school  pupils and an outdoor 
urban  "paper chase"  tour.

 "מה שקרוב אלי" - פעילות לילדי גן )ט.חובה-חובה(: פעילות 
בסיסיים  מושגים  ומקנה  הגן  בכיתת  המתרחשבת  העשרה  
באדריכלות והפעלת הדימיון של הילדים בנוגע למרחב הקרוב 

אליהם.

"הבית שלי" - שיעור לכיתות א-ג: פעילות בכיתות בית ספר 
יסודי המרחיבה את מושגי היסוד בנוגע למקום, חלל וקנה מידה. 

סיור "סימני דרך" אורבאני - לגילאי 6-10 בליווי הורים: למידה 
משחק  תחנות  באמצעות  הבנויה  הסביבה  של  חדשה  וחוויה 

באתרים שונים בעיר. 



 Residency Research
Programme
The Center works to establish a residency research program based on an annual theme. 
The artist / curator / architect / researcher will be chosen by a committee according to the 
degree of his suitability to the program of the year. The residency will produce an article 
/ exhibition / lecture, that will be displayed in a selected location. The importance of the 
program is to advance the international discourse on Israeli architecture and to create 
an extra-academic research infrastructure that will be accessible to broad audiences.

איור של מלון קליה, ים המלח, 1932 | ארכיון רכטר 

תכנית שהות אמן מחקרית
המרכז פועל להקמת תכנית שהות אמן מחקרית, המבוססת על נושא שנתי. האמן/אוצר/אדריכל/
חוקר יבחר על ידי ועדה לפי מידת התאמתו לתכנית הנושאית של אותה השנה. תוצרי התכנית 
יהיו מאמר/תערוכה/הרצאה, והם יוצגו במיקום נבחר.  חשיבותה של התכנית הוא בקידום השיח 
הבינלאומי בנוגע לאדריכלות הישראלית, וביצירת תשתית מחקרית חוץ אקדמית שתהיה נגישה 

לקהלים רחבים. 

חתך של גרם המדרגות בבית חנה אורלוף בפריז, 1929 | ארכיון רכטר 
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פרט, מלון קרלטון, תל אביב

 The Center will presentתערוכות    
an annual exhibition 
programme, which will 
focus on a different 
theme each year. The 
exhibitions will advance 
the architectural 
discourse, present 
diverse fields of 
research and criticism, 
and enable peripheral 
activities such as gallery 
talks, catalogoue 
production, and 
production of new and 
upcoming works of art. 

תערוכות  תכנית  שנה  מדי  יציג  המרכז 
שנתית, שתתמקד מדי שנה בסוגיה שונה. 
האדריכלי,  השיח  את  יקדמו  התערוכות 
מגוונים  וביקורת  מחקר  תחומי  יציגו 
ויאפשרו פעילות היקפית כגון שיח גלריה, 
אמנות  עבודות  הפקת  קטלוגים,  הפקת 

חדשות. 

מתוך התערוכה "שדר מן ההווה", ספטמבר 2019 - צילום: גילי מרין



Public programme
Each year, the Center will curate and 
produce public programme that 
will mediate architecture to a broad 
audience. The annual programme 
will include a lecture series, an 
annual conference, and conduct 
collaborations with public, academic 
and municipal bodies.

על הקשר בין אדריכלות ותיאטרון - 
שיתוף פעולה עם מרכז התרבות ביבנה ועם השחקן אלכס אנסקי

מלון קרלטון - סיור "על קו החוף" במסגרת "בתים מבפנים 2019" הפביליון - שיח בביתן הלנה רובינשטיין, בשיתוף מוזיאון תל אביב 
לאמנות
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מדי שנה המרכז יאצור ויפיק 
תכנית ארועים מגוונת שתתווך 

את האדריכלות לקהל הרחב.

התכנית תכלול: 
- סדרות הרצאות

- כנס שנתי 
- שיתופי פעולה עם גופים 

ציבוריים, אקדמיים ועירוניים.

אירועים מתוכננים ב-2019: 

סדרת הרצאות  "על הבר בקולוסאום" - 
ומתכננים  אדריכלים  מפי  הרצאות 
האדריכלות. בתחום  אקטואליים  בנושאים 

העירוני  הפסטיבל  עם  רכטר  מרכז  של  פעולה  שיתוף 
"בתים מבפנים" - 9 סיורים ופעילויות באוצרות, הנחיית 
והדרכת צוות מרכז רכטר יתקימו במהלך הפסטיבל ברחבי 

תל אביב.



TOU TouReCA הינו מערך סיורים אדריכליים באתרים 
נבחרים, אשר יודרכו על ידי אדריכלים חברי המרכז. 
התכניות  את  וכן  ההיסטוריה  את  יציגו  הסיורים 
יסיירו.  בהם  והבניינים  המרחבים  של  העתידיות 
בסיורים ניתן יהיה לחוות באופן ראשוני ומיידי את 
השפעתה של האדריכלות על חיי היום יום, וכן להבין 
תהליכים   ארוכי  טווח  על  העיר  והמרחב  הבנוי. 

TouReCA is a series of architectural 
tours that are available in Tel-Aviv 
and in other cities. The tours will be 
guided by architects members of 
the center. The tours will present the 
history, the present and the future 
plans of the areas and buildings in 
which they will tour. The tours will 
focus on experiencing in first-hand 
the immediate effect of architecture 
on our daily life, and understanding 
long-term processes and histories of 
the cities.

סיורים: 

סיור במלון האמנויות "אלמא" בזכרון יעקב )בית מבטחים לשעבר(

המרחב התרבותי והדמוקרטי של תל אביב -
ובמשכן לאומנויות הבמה בתל אביב,  סיור במגדל בתי המשפט 

כולל אפשרות לארוחת צהרים

סיור "בעקבות זאב רכטר" - תל אביב בשנות העשרים עד שנות 
הארבעים, דרך נקודות ציון בקריירה המקצועית והאישית של זאב 

רכטר.

 בית מני, אלנבי 108, תל אביב



Online and Archive
The center’s website will make 
accessible the archive, as well 
as deliver updates on ReCA’s 
activities and other cultural 
and architectural activities in 
Israel. The Rechter Archive, 
which contains almost 100 years 
of original documents, was 
donated to ReCA and is the source 
of vast knowledge of modern 
architecture. The majority of the 
archive was scanned and will 
be accessible online for use by 
researchers, students and those 
interested in the field. 

 פעילות דיגיטלית 
יתפקד וארכיון המרכז  של  האינטרנט  אתר 

להתעדכנות  ואמצעי  למידע  כמקור 
בפעילות התרבותית של מרכז רכטר, 
אחרים.  אדריכליים  ארועים  של  וכן 
מסמכים  המכיל  רכטר,  ארכיון 
אדריכליים מקוריים בני כמעט מאה  
והוא   רכטר,  למרכז   נתרם  שנים, 
עצום  ולידע  למחקר  מקור  מהווה 
מרבית  המודרנית.  באדריכלות 
במסגרת  נסרקו  ההארכיון  מסמכי 
התכנית לסריקת אוצרות תרבות של 
שיעלה  באתר  הלאומית.  הספריה 
לאויר, הארכיון יהיה נגיש לשימוש של 
מתעניינים  ושל  סטודנטים  חוקרים, 

בתחום. 

איור של בניין בתל אביב, שנות השלושים, מתוך ארכיון רכטר 

המשכן לאמנויות הבמה, תל אביב



מבנה הארגוני

מייסדים

טוטי פרי 
אדר’ אמנון רכטר

אסיפה כללית

טוטי פרי 
אדר’ אמנון רכטר  

אדר’ רוי גורדון  
אדר’ יאיר ארצי  

אדר’ רני זיס
עו”ד רני חאג’ יחיא    

אלמה רכטר          
שאולי רכטר

אפרת סלע   

חברי כבוד

חתן פרס ישראל דני קרוון   
חתן פרס ישראל דן ריזינגר   
חתן פרס ישראל מיכה אולמן

פרופ’ יולי תמיר  
דר’ דניאלה אוהד 

סונייה מרמרי
אדר’ רון ארד  

בעלי תפקידים  

אדר’ רוי גורדון - חבר ועד מנהל-מנכ”ל 
אדר’ דנה גורדון - אוצרת

תותי פורת  - יועצת אסטרטגית 
איילת שחר - מנהלת אדמיניסטרטיבית 

יחיעם ברוכי  - רואה חשבון

Organizational structure

 Founders
   
 Tuti Peri
Arch. Amnon Rechter      

General Assembly  

Tuti Peri
Arch. Amnon Rechter
Arch. Roy Gordon  
Arch. Yair Artzi
Arch. Ranni Ziss
Adv. Rani Haj-Yahia 

 Alma Rechter  
Shauli Rechter
Efrat Sela 

Honorary Members

 Dani Karavan
 Dan Reisinger
Micha Ulman
Prof. Yuli Tamir
Dr. Daniella Ohad
Sonia Marmari
Arch. Ron Arad

Staff

Arch. Roy Gordon- board of directors-ceo
Arch. Dana Gordon -  curator
Tuti Porat – strategic councler
Ayelet Shahar – administrative manager

 Yehiam Baruchi - accountant
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