
 
 

  אדריכלית	 מלמד	עדה כרמי
 

 

 השכלה 

1963              B.A.      חיפה, הטכניו�,  באדריכלות 

 חיפה, לימודי אדריכלות בטכניו�        1961�1962

 אנגליה, בלונדו� AA  אגודת האדריכלי�לאדריכלות שלס "ביהבלימודי�         1956�1959

 

 חברויות בארגוני� מקצועיי�

 דריכלי� בישראל חברה בעמותת הא

 

 נסיו� מקצועי

 עבודות קודמות

 באר שבע , גוריו� בנגב	יברסיטת ב�קמפוס בית הספר לרפואה באונ
 הכולל את בתי הספר לרפואה ולמדעי הבריאות ואת בית קרוליי� לרווחת הסטודנט

 ר " מ15,500
 2010הסתיי� בשנת 

  ירושלי�, בית אבי חי
 ר " מ16,500

 2008 בשנת הסתיי�

 ירושלי�, צבי	ש חיי� קוברסקי ביד יצחק ב�"ס המרכזי ללמודי ירושלי� ע"ביה
 ר " מ3,000

  2012 בשנת הסתיי�

 ירושלי�, טר למדעי היהדותכמכו� שבניי� כיתות 
 ר  "מ 3,000 � 'שלב א

 2011 בשנת הסתיי�
 ר" מ11,500 � קמפוסאב לכל התכנית 

 2006הסתיי� בשנת 

  חובברמת, טק	טבע ,טבע קמפוס מפעלי
 ר" מ3,000 � �וה ואודיטוריכרדה, מרכז מבקרי�

 2011 בשנת הסתיי�
 ר" מ5,000 � מלתחות וחדר אוכל, מתקני ייצור/מבני משרדי�

  2010 בשנת הסתיי�
 ר " מ2,000 � רמת חובב, טק�טבע) קופקסו�(ר לפרמצבטיקה "ביח

 2002הסתיי� בשנת 

 זכרו� יעקב, מרכז מבקרי� בגני רמת הנדיב
  דונ�30,000 �  אבתכנית

 ר " מ2,800 � מרכז מבקרי�
 2008 בשנת הסתיי�

 רעננה, האוניברסיטה הפתוחה
  ר" מ43,000 � 'שלב א

 2006  בשנתהסתיי�
  ר" מ54,000 � קמפוסאב לכל התכנית 

 1997הסתיי� בשנת 

 הרצליה, המרכז הבינתחומי, ש לאודר"ס לממשל ע"ביה וש אריסו�"ס למינהל עסקי� ע"ביה
  ר" מ5,500

 2005שנת ב הסתיי�

 



 
 

 אביב 	 תל,SPAבריכה ו , משרדי�  , מתח� מגורי� 	רובע לב העיר
  ר" מ60,000

 2005 בשנת הסתיי�

 באר שבע, גוריו� בנגב	אוניברסיטת ב� ,הפקולטה למדעי החיי�
  ר" מ9,000

 2004 בשנת הסתיי�

 באר שבע, גוריו� בנגב	אוניברסיטת ב�תכנית אב לקמפוס 
  � דונ220

 1996הסתיי� בשנת 
 

 ירושלי�, המכו� הישראלי לדמוקרטיה
  ר" מ600

 1995הסתיי� בשנת 

 ירושלי�, בית המשפט העליו�
 �1986בתחרות הבינלאומית שנערכה ב) יע� ר� כרמ(פרס ראשו� 

  ר" מ25,000 � ריהוט ופיתוח נו,, הבניי� כלל תכנו� פני� וחו+
 1995ת שלב שני הסתיי� בשנ, 1993הסתיי� בשנת 

 

 עבודהתהלי� פרוייקטי� ב

  ל"עבור צה מבני אנרגיהו מבנה ממוג� עתיר מערכות
 ר" מ16,000

 2014סיו� משוער בשנת 
 

 בני שמעו�, להבי�. ת.א ,סטרי�	קמפוס מפעלי סודה
 ר"מ 34,000 � 'בינוי שלב א

 ר" מ105,000 � תכנית אב לכל הקמפוס
 2015סיו� משוער בשנת 

 
 רמת חובב, בנה המועצהמוזיאו� לכימיה ומ

 ר" מ4,800
 2015סיו� משוער בשנת 

 
 ירושלי� רפאי�	 עמק,מסחר ומלונאות, מתח� מגורי�

 ר" מ25,000
 2016סיו� משוער בשנת 

 
 ירושלי�, מוזיאו� להיסטוריה של הכותל המערבי

 ר" מ3,500
 2016סיו� משוער בשנת 

 
    מינויי� אקדמיי�

                                          1993 ,1985                      � ניו הייב�  ,פרופסור אורח באוניברסיטת ייל 

  1991                    � פילדלפיה , פרופסור אורח באוניברסיטת פנסילבניה

 1969 � 1985  � יורק �ניו,  לאדריכלות באוניברסיטת קולומביהפרופסור

 
  אחרונותהרצאות

 "שיחות על הדר.  "� ויצמ�ומכו� , ת מיכל  בי�   7.11.12

 "על הקלות והכובד" �מכו� הטכנולוגי בחולו�   � 21.11.11

 "עבודות אחרונות "�א "אוניברסיטת ת, ש עזריאלי" עס לאדריכלות"בי  �   20.2.11

 "Ma(r)king Ground" �סנט לואיס , אוניברסיטת וושינגטו�   �   22.3.10

 "אדריכלות ומקו� בי� אור וצל "�סדרה על אדריכלות בישראל  /רמת השרו�   הקתדרה �   16.2.10



 
 

 "עבודות אחרונות "� 2009   הועידה הארצית לאדריכלות �     5.1.09

 "עבודות אחרונות "�   המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרו� �   13.3.08

 "עבודות אחרונות" �ירושלי�  ,    המחלקה לארכיטקטורה  באקדמיה בצלאל�     6.3.08

 "שה מקו� כפי שהואומה ע "�� �   בית המודל בירושלי� מטע� עמותת האדריכלי� ועיריית י�   6.12.07

 "עבודות עכשוויות "�חיפה ,  טכניו� 'טקטורה ופנומנולוגיהיארכ'לאומי בנושא �   כנס בי��   15.5.07

 "יכלות לבנה בתקופת המנדט הבריטיאדר "� רסי' גניו, ס לאמנות באוניברסיטת פרינסטו�"    ביה�   17.4.06

 

 שיפוט

  2006�2012,  חברה בועדה להענקת מילגות מטע� קר� עזריאלי באדריכלות ותכנו� ערי��

  2008פברואר ,  AIA New York Chapter מטע� אדריכלותחברה בועדת שיפוט לפרסי  �

    2002מאי , ברה בועדת שיפוט בתחרות לתכנו� חו, הרצליה מטע� עיריית הרצליהח �

  2000�2001, חברה בועדת שיפוט להענקת פרסי אמנות מטע� קר� וול, �

 

 פרסי�

 2011מאי , טק�מרכז מבקרי� טבע,  קטגוריה מבני ציבור–" אות העיצוב" פרס �

 2010מאי ,  הנדיברי� ברמתקמרכז המב –"  מגשי� ישראל יפהתאו" �

 2010מאי , מרכז מבקרי� ברמת הנדיב,  קטגוריה מבני ציבור–" אות העיצוב" פרס �

  2009מאי  ,חי� בית אבי–קטגוריה פני�  � "אות העיצוב" פרס �

 2007 נובמבר –ה לאות כבוד מטע� אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב יתואר דוקטור לפילוסופ �

 2007 אפריל – ז"תשסאדריכלות בפרס ישראל  �

 2006  , האוניברסיטה הפתוחהשלתואר עמית כבוד  �

  2005 ,בית הכנסת באוניברסיטה הפתוחה, "אות העיצוב"פרס  �

 2005 ,צבי � יד יצחק ב�� פרס ראשו� בתחרות תכנו� בית החלוצות  �

 2005 ,הרצליה , המרכז הבינתחומי, פרס רכטר לאדריכלות �

 2004 ,גשר להולכי רגל ברמת ג�תכנו� פרס ראשו� בתחרות  �

 2002 ,מכו� שכטר ללימודי היהדות בירושלי�תכנו� פרס ראשו� בתחרות ל �

 2000 ,אדריכלותבתחו� הפרס הדסה לנשי� מצטיינות  �

 1986  ,ש העליו�"ביהמבינלאומית לתכנו� בתחרות ) ע� ר� כרמי(פרס ראשו�  �

 1985 ,נות ואדריכלותלמחקר באממטע� מוזיאו� ירושלי� פרס סנדברג  �

 

 ספרי�

�" � אי� לאורינור מוצ�דניאלה די, 2012,  ושרו� הררימלמד�  עדה כרמי�" שיחות על הדר

 בהוצאת , 2011, מלמד וד� פרייס � עדה כרמי�" 1948	1917י בימי המנדט הבריטי "א	ינהתאדריכלות בפלש  "�

 אביב לאמנות�מוזיאו� תל    

 בהוצאת יד הנדיב, 1993, מלמד ור� כרמי�דה כרמי ע �"  העליו�ת המשפטבי" �

  בהוצאת משרד הבטחו�,  2002, מלמד�  עדה כרמי�" טי אחדבית פר" �

    בהוצאת ,2003, מלמד ודיויד רובינס�  עדה כרמי�"  באוניברסיטת ב� גוריו� בנגבבניי� מדעי החיי�" �

    Birkhauser  

  בהוצאת אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב, 2004, מלמד� עדה כרמי– "ש דייכמ�"הבניי� למקצועות הרפואה ע" �
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Domus, No.11, "The closed garden" (Visitors Pavilion, Ramat Hanadiv Gardens, Zichron Yaacov), 

January 2011 

 

Opus 71, "Ram Karmi - Ada Karmi-Melamede, Supreme Court of Jerusalem", May 2010 

 

Domus, No.5, "A house on the way to the sea", January 2010 

 

Domus, No.1, "Layers, concrete, stone and light in Jerusalem", May 2009 

 

Architecture of Israel, No. 76, "Project of the Year 2008/2009", February 2009 

Visiting Center, Ramat Hanadiv Gardens, Zichron Yaacov 

 

Binyian vediur, special issue documenting 10 houses, January 2009 

Private house - Bnei-Tzion 

 

Mivnim, No.271, "The Open University, Raanana", March-April 2007 

 

Wettbewerbe Aktuell, "Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem, Israel", September 2007  

 

Architecture of Israel, No. 69, "Israel Prize", May 2007 

Avi-Chai House - Jerusalem 
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Private house - Bnei-Tzion 

 

Architecture of Israel, No. 67, "Project of the Year Award", November 2006 

a. The Arison School of Business and the Lauder School of Government, The Interdisciplinary Center – 

    Hertzlia 

 b.The Synagogue in the Open University 

 


