עדה כרמי מלמד אדריכלית
השכלה
1963

 B.A.באדריכלות ,הטכניו ,חיפה

19611962

לימודי אדריכלות בטכניו ,חיפה

19561959

לימודי בביה"ס לאדריכלות של אגודת האדריכלי  AAבלונדו ,אנגליה

חברויות בארגוני מקצועיי
חברה בעמותת האדריכלי בישראל

נסיו מקצועי
עבודות קודמות
קמפוס בית הספר לרפואה באוניברסיטת ב גוריו בנגב ,באר שבע
הכולל את בתי הספר לרפואה ולמדעי הבריאות ואת בית קרוליי לרווחת הסטודנט
 15,500מ"ר
הסתיי בשנת 2010
בית אבי חי ,ירושלי
 16,500מ"ר
הסתיי בשנת 2008

ביה"ס המרכזי ללמודי ירושלי ע"ש חיי קוברסקי ביד יצחק ב צבי ,ירושלי
 3,000מ"ר
הסתיי בשנת 2012

בניי כיתות מכו שכטר למדעי היהדות ,ירושלי
שלב א'   3,000מ"ר
הסתיי בשנת 2011
תכנית אב לכל הקמפוס   11,500מ"ר
הסתיי בשנת 2006
קמפוס מפעלי טבע ,טבע טק ,רמת חובב
מרכז מבקרי ,הדרכה ואודיטוריו   3,000מ"ר
הסתיי בשנת 2011
מבני משרדי/מתקני ייצור ,מלתחות וחדר אוכל   5,000מ"ר
הסתיי בשנת 2010
ביח"ר לפרמצבטיקה )קופקסו( טבעטק ,רמת חובב   2,000מ"ר
הסתיי בשנת 2002

מרכז מבקרי בגני רמת הנדיב ,זכרו יעקב
תכנית אב   30,000דונ
מרכז מבקרי   2,800מ"ר
הסתיי בשנת 2008
האוניברסיטה הפתוחה ,רעננה
שלב א'   43,000מ"ר
הסתיי בשנת 2006
תכנית אב לכל הקמפוס   54,000מ"ר
הסתיי בשנת 1997
ביה"ס למינהל עסקי ע"ש אריסו וביה"ס לממשל ע"ש לאודר ,המרכז הבינתחומי ,הרצליה
 5,500מ"ר
הסתיי בשנת 2005

רובע לב העיר מתח מגורי  ,משרדי  ,בריכה ו  ,SPAתל אביב
 60,000מ"ר
הסתיי בשנת 2005
הפקולטה למדעי החיי ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב ,באר שבע
 9,000מ"ר
הסתיי בשנת 2004
תכנית אב לקמפוס אוניברסיטת ב גוריו בנגב ,באר שבע
 220דונ
הסתיי בשנת 1996
המכו הישראלי לדמוקרטיה ,ירושלי
 600מ"ר
הסתיי בשנת 1995
בית המשפט העליו ,ירושלי
פרס ראשו )ע ר כרמי( בתחרות הבינלאומית שנערכה ב1986
הבניי כלל תכנו פני וחו ,+ריהוט ופיתוח נו 25,000  ,מ"ר
הסתיי בשנת  ,1993שלב שני הסתיי בשנת 1995

פרוייקטי בתהלי עבודה
מבנה ממוג עתיר מערכות ומבני אנרגיה עבור צה"ל
 16,000מ"ר
סיו משוער בשנת 2014
קמפוס מפעלי סודה סטרי ,א.ת .להבי ,בני שמעו
בינוי שלב א'   34,000מ"ר
תכנית אב לכל הקמפוס   105,000מ"ר
סיו משוער בשנת 2015
מוזיאו לכימיה ומבנה המועצה ,רמת חובב
 4,800מ"ר
סיו משוער בשנת 2015

מתח מגורי ,מסחר ומלונאות ,עמק רפאי ירושלי
 25,000מ"ר
סיו משוער בשנת 2016
מוזיאו להיסטוריה של הכותל המערבי ,ירושלי
 3,500מ"ר
סיו משוער בשנת 2016

מינויי אקדמיי
1993 ,1985
פרופסור אורח באוניברסיטת ייל  ,ניו הייב 
1991
פרופסור אורח באוניברסיטת פנסילבניה ,פילדלפיה 
פרופסור לאדריכלות באוניברסיטת קולומביה ,ניויורק  1969  1985
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  22.3.10אוניברסיטת וושינגטו ,סנט לואיס  ""Ma(r)king Ground
  16.2.10הקתדרה רמת השרו/סדרה על אדריכלות בישראל  "אדריכלות ומקו בי אור וצל"
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 הועידה הארצית לאדריכלות "  2009עבודות אחרונות"

  13.3.08המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרו  "עבודות אחרונות"
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  17.4.06ביה"ס לאמנות באוניברסיטת פרינסטו ,ניו ג'רסי  "אדריכלות לבנה בתקופת המנדט הבריטי"

שיפוט
 חברה בועדה להענקת מילגות מטע קר עזריאלי באדריכלות ותכנו ערי20062012 ,
 חברה בועדת שיפוט לפרסי אדריכלות מטע  ,AIA New York Chapterפברואר 2008
 חברה בועדת שיפוט בתחרות לתכנו חו ,הרצליה מטע עיריית הרצליה ,מאי 2002
 חברה בועדת שיפוט להענקת פרסי אמנות מטע קר וול20002001 ,,

פרסי
 פרס "אות העיצוב" – קטגוריה מבני ציבור ,מרכז מבקרי טבעטק ,מאי 2011
 "אות מגשי ישראל יפה" – מרכז המבקרי ברמת הנדיב ,מאי 2010
 פרס "אות העיצוב" – קטגוריה מבני ציבור ,מרכז מבקרי ברמת הנדיב ,מאי 2010
 פרס "אות העיצוב"  קטגוריה פני – בית אביחי ,מאי 2009
 תואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד מטע אוניברסיטת ב גוריו בנגב – נובמבר 2007
 פרס ישראל באדריכלות תשס"ז – אפריל 2007
 תואר עמית כבוד של האוניברסיטה הפתוחה2006 ,
 פרס "אות העיצוב" ,בית הכנסת באוניברסיטה הפתוחה2005 ,
 פרס ראשו בתחרות תכנו בית החלוצות  יד יצחק בצבי 2005 ,
 פרס רכטר לאדריכלות ,המרכז הבינתחומי ,הרצליה 2005 ,
 פרס ראשו בתחרות תכנו גשר להולכי רגל ברמת ג2004 ,
 פרס ראשו בתחרות לתכנו מכו שכטר ללימודי היהדות בירושלי2002 ,
 פרס הדסה לנשי מצטיינות בתחו האדריכלות2000 ,
 פרס ראשו )ע ר כרמי( בתחרות בינלאומית לתכנו ביהמ"ש העליו1986 ,
 פרס סנדברג מטע מוזיאו ירושלי למחקר באמנות ואדריכלות1985 ,

ספרי
 "שיחות על הדר"  עדה כרמימלמד ושרו הררי ,2012 ,דניאלה דינור מוציאי לאור
 "אדריכלות בפלשתינה א"י בימי המנדט הבריטי   "1917 1948עדה כרמימלמד וד פרייס  ,2011 ,בהוצאת
מוזיאו תלאביב לאמנות
 "בית המשפט העליו"  עדה כרמימלמד ור כרמי ,1993 ,בהוצאת יד הנדיב
 "בית פרטי אחד"  עדה כרמימלמד , 2002 ,בהוצאת משרד הבטחו
 "בניי מדעי החיי באוניברסיטת ב גוריו בנגב"  עדה כרמימלמד ודיויד רובינס ,2003 ,בהוצאת
Birkhauser

 "הבניי למקצועות הרפואה ע"ש דייכמ" – עדה כרמימלמד ,2004 ,בהוצאת אוניברסיטת ב גוריו בנגב
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