
Architectural competition   STAGE 1       April 2012  
[THE NATIONAL LIBRARY] 

 

 

 

ARCHITECTURAL DESIGN CONCEPT 

 

Movement and Transparency  
 

The building is planned to emphasize values 
of transparency and clarity. Any visitor should 
be able to quickly identify main structural 
elements of the building. The Atrium is the 
heart of the building that starts deep 
underground on the lowest Stack’s level and 
reaches the roof level. Movement around 
Atrium exposes the main building components. 
Transparent divisions give visitor an 
opportunity to observe not only public areas, 
but also some of the operational sections with 
restricted access, such as Stacks and 
Restoration department. By means of 
exposing the building contents we tried to 
reinforce the feeling of interaction and bring 
visitors closer to some hidden operations of 
the Library. 

 
 
The meeting points of styles are not blurred; 
on the contrary, they are emphasized in 
pluralism, which may frontier with extremity. 
These intersections produce dramatic and 
fresh situations that reflect our statement that 
propose a possibility of simultaneous 
coexistence of different cultures and worlds. 

Library as a summary of cultures 
 

The first challenge which rises as one starts 
planning the National Library is deeply 
correlated with a question – how a building 
that contains spiritual treasure of Israeli 
Society should look like. Translation to 
architectural language that we suggest is 
dedicated to the beauty of unity. We’ve taken 
several Jerusalem\Israeli styles from the past, 
present and the future with a purpose to 
combine them together. The National Library 
Hall, we think, should transmit diversity and 
complex of different stratums as a Palace of 
Languages, with every language being cultural 
summary by itself. Following this statement the 
project is built up from different layers, with 
every layer carrying its own cultural and 
stylistic load. 
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Open Areas 
The area in front of the main entrance is a 
Sculpture garden with temporary exhibitions. A 
booth for paper recycling is installed at the 
center of the garden. The recycling booth 
exchanges paper for discount tickets to the 
Library Book store. The internal garden is a 
direct continuation of the main Reading Hall; 
one can work and rest there at nice weather 
conditions. 

 
Interior Planning 
The interior of the building is based on the 
same collection of styles as the Library’s 
external envelope. This solution goes through 
all interior elements of the building, from pillars 
and railings to furniture and graphic signs. This 
strengthens the character of the National 
Library, reflecting a metaphor of diverse literal 
language full of stratums and layers.  Different 
styles appear as different languages, each as 
a separate entity; they are interlocked together 
not at expense of the other, but as cultural 
summary, united in complexity. 

 

 
 

Level 3.  
Technical floor  with machines, air condition 
systems and Reserve space. 

 
Parking Floor and Fast Stack.  
The Fast Stack, 15 meters high, is situated 
underneath the Main Reading Hall. Fast 
Stack’s transparent front wall is exposed to the 
Atrium and one can observe  impressive 
automatic system. Three levels of 
underground parking are wrapped around the 
Fast Stack's space. 

 
Stacks – Lower Level.  
The Slow Stack and the Stack for the Rare 
Items are located at the lowest level. One 
could come down to take a look at the Stacks 
through a window. An entrance into a small 
Genizah is placed at the Atrium floor, creating 
a sculptural focal point in the center of the 
space. 

 

 

Functional Division 
 

Ground Level.  
The Entrance Foyer opens to the Atrium that 
slices trough all the building floors. From here 
one can see the transparent roof above and 
Genizah below at the Stacks' level. Further on, 
one reaches the Main Reading Hall. 

 
Level 1.  
Exhibition spaces are organized around the 
Atrium. The Reading Hall for Rare Items 
occupies the center of the level. Restaurant 
and Cafeteria are located further on in the 
Northern section, away from the building 
center. Several operational functions - 
Bindery, Laboratory and Photography with 
Digitization are found on this floor to create 
interaction with visitors. 

 
Level -1.  
The main Auditorium is situated beneath the 
entrance foyer, separated from the rest of the 
floor. The Main Reading Hall's lower level is 
further on the floor. 

 
Level 2. 
 The majority of Library departments that 
dedicated to Operational and Organizational 
Sections are concentrated here. This is the 
Management level. 
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 תפיסת התכנון האדריכלי

 

 

 ספרייה כמכלול של תרבויות
 

האתגר הראשון המתעורר כשניגשים לתכנן ספרייה 
לאומית ישראלית נטוע בשאלה כיצד צריך להיראות 

ההיכל שבו שומר הציבור הישראלי את אוצרותיו 
הרוחניים. התרגום לשפת האדריכלות שאנו מציעים 

-מוקדש ליופי שבאיחוד; לקחנו כמה סגנונות ישראליים
תיד, ושילבנו ירושלמיים, מן העבר, מן ההווה ומן הע

אותם יחד. משכן הספרייה הלאומית, אנו סבורים, חייב 
כעין היכל של שפות, שכל  –לשדר מורכבות ורבגוניות 

אחת מהן היא מכלול תרבותי בפני עצמה. על כן, 
הפרויקט מורכב מכמה שכבות שונות, אשר כל אחת 

וכולן  –מהן נושאת מטען תרבותי וסגנוני משלה 
 אחד.  משתלבות יחד במבנה

 
להפך, הם  –מפגשי הסגנונות אינם מטושטשים 

ובפלורליזם שלעתים גובל בקיצוניות  –מודגשים 
מייצרים מצבים דרמטיים ומרעננים, שבהם משתקפת 
עמדתנו באשר לאפשרות קיומם המקביל של תרבויות 

 ועולמות שונים.
 

 תנועה ושקיפות
 

 המבנה תוכנן כך שידגיש ערכים של שקיפות ויהיה קל
להתמצאות, כך שכל באי הספרייה יוכלו לזהות 

במהירות את מרכיביה העיקריים. לב המבנה הוא חלל 
מרכזי פתוח, המתחיל עמוק מתחת לאדמה, בקומת 

המטמונים, ומגיע עד לגג. תנועה סביב החלל המרכזי 
חושפת את כל מרכיביו העיקריים של המבנה, והשימוש 

חזות לא רק בקירות שקופים מאפשר לבאי המקום ל
גם בתהליכי התפעול  בשטחים העומדים לרשותם, אלא

במטמונים ובמחלקת השימור, אגפים  –של הספרייה 
שהכניסה אליהם מוגבלת. באמצעות חשיפת תכני 

הבניין ניסינו לחזק את תחושת השייכות של המבקרים 
 ולקרבם לתהליכיה הסמויים של הספרייה הלאומית.
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 בבנייןחלוקת פונקציות 
 

 קומת כניסה:
לובי הכניסה נפתח אל תוך החלל המרכזי, החותך את 

כל קומות הבניין. מכאן ניתן להבחין בגג השקוף 
שלמעלה ובגניזה במפלס התחתון של המטמונים. 

 בהמשך מגיעים לאולם הקריאה הראשי.
 

  :1קומה 
אולמות התצוגה מסודרים סביב החלל המרכזי, ובמרכז 

ם קריאה לאוספים מיוחדים. בהמשך הקומה ממוקם אול
האגף הצפוני, מרוחקים מעט מלב הספרייה, ממוקמים 
בתי קפה המתפרשים בחלקם עד לחצר העליונה. כמה 

מתהליכי הספרייה, כמו למשל הכריכייה, המעבדה 
ואגף צילום ודיגיטציה, נמצאים בקומה זו ויוצרים 

 אינטראקציה בין הספרייה ובאיה.
 

  :-1קומה 
וריום ראשי, הממוקם ישירות מתחת ללובי אודיט

הכניסה ונפרד משאר הקומה באמצעות מחיצה. 
מפלסו התחתון של אולם הקריאה  –בהמשך הקומה 

 הראשי.
 

 
 

 
 

  :2קומה 
בקומה זו רוכזו רוב מתחמי הספרייה המוקדשים 

 לתפעול, ובכלל זה מתחם המינהלה. 
 

  :3קומה 
 ומערכות מיזוג האוויר.קומה טכנית ובה חדרי המכונות 

 
  קומות חניה ומטמון מהיר:

מ', ממוקם מתחת לאולם  51המטמון המהיר, שגובהו 
הקריאה הראשי. קיר שקוף אחד שלו יוצא אל החלל 

המרכזי, ודרכו ניתן לחזות במבנה המרשים של 
המערכת האוטומטית. סביב המטמון ממוקמים שלושה 

 מפלסי חניון תת קרקעי.
 

  מטמונים: – קומה תחתונה
במפלס העמוק ביותר ממוקמים מטמון איטי ומטמון 

פריטים נדירים. ניתן לרדת למפלס זה ולצפות 
במטמונים דרך חלונות, אך לא להיכנס לחללים שבהם 
הם מאוחסנים. ברצפת החלל המרכזי ממוקמת כניסה 

 לגניזה קטנה, המשמשת מוקד פיסולי במרכז החלל.
 

 
 

 שטחים פתוחים
 

ול הכניסה הראשית מוקצה שטח לגן פסלים ובו בכיכר מ
תערוכות מתחלפות. במרכז הגן מוצב מתקן למיחזור 

נייר, המעניק לממחזרים כתמורה כרטיסי הנחה בחנות 
הספרייה. חצר פנימית משמשת המשך ישיר לאולם 
הקריאה הראשי, ובה ניתן לעבוד ולנוח במזג אוויר 

 נאה.
 

 
 תכנון פנימי 

 
של מבנה הספרייה מתבסס על אוסף התכנון הפנימי 

הסגנונות שלפיהם נחתכת המעטפת החיצונית שלו, 
החלטה הבאה לידי ביטוי גם ברכיביו הפנימיים של 

מעמודים ומעקות עד רהיטים ושילוט.  –המבנה 
בבסיסה של ההחלטה הזאת עומד הניסיון לחשל את 

מבנה הספרייה הלאומית ככזה המשקף שפה ספרותית 
ירה ורבת רבדים. הסגנונות השונים, מורכבת, עש

השפות השונות שכל אחת מהן היא ישות בפני עצמה, 
משתלבים יחד לא האחד על חשבון האחר, כי אם 

 כמכלול תרבותי מורכב ושלם.
 

 

 

 

 



Architectural competition   STAGE 1       April 2012  
[THE NATIONAL LIBRARY] 

 

 

Floor Areas  
 

Area Description Town Planning Scheme Brief Proposed Design 

Maximum 
Area (sqm) 

Maximum 
Number of 

Floors 

Net Area 
(sqm, 

rounded) 

Net Area 
(sqm) 

Gross-Net 
Coefficient 

Gross Area 
(sqm) 

Number of 
Floors  

Above- ground area of the building 
(above the prescribed entrance 
level) 

Major 13,000 
 

Service 7,000 

8 11,700 13,586 1.4 19,386 4 

Underground area of the building 
(below the prescribed entrance 
level) 

Major 4,500 
 

Service 5,500 

5   6,600 6,135 1.5 8,977 5 

Underground parking area 15,000  13,000 gross   12,951  

Total area of the building and the 
parking 

45,000 
 

    41,314  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Central Spaces Net Area in the 
Brief (sqm, rounded) 

Net Area in the 
Proposed Design (sqm) 

Main reading hall 4,200 5,008 

Underground stacks 4,600 4,640 

Exhibition space, visitor center and 
digital experience center 

1,400 1,447 
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 טבלאות שטחים

 

 שטח נטו בפרוגרמה  חללים מרכזיים
 )מ"ר מעוגל(

המוצע  שטח נטו בתכנון 
 )מ"ר(

  5,,80 0,244 אולם קריאה ראשי

 ,,06, 0,644 מטמונים

 1,,10 5,044 חללי תצוגה, מרכז מבקרים ומרכז חוויה דיגיטלית

 

 

 תיאור השטח
 

 התכנון המוצע פרוגרמה תכנית המתאר המקומית

שטח מירבי 
 )מ"ר(

מספר קומות 
 מירבי 

שטח נטו )מ"ר 
 מעוגל(

מקדם ברוטו  שטח נטו )מ"ר(
 נטו 

שטח ברוטו 
 )מ"ר(

 מספר קומות 

שטח מבנה עילי מעל מפלס 
 הכניסה הקובעת

 50,444עיקרי  
 0,444שרות   

8 55,044 130856 
 

1., 
 

180356 , 

קרקעי מתחת -מבנה תת שטח
 למפלס הכניסה הקובעת

 

 0,144עיקרי   
 

 1,144שרות   

1 6,644 60138 1.8 50811 8 

 קרקעית -חניה תת
 

51,444 
 
 

 50,444  
 ברוטו

   120881  

   ,,,80, סה"כ שטח מבנה וחניה
 

    ,1031,  
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 תכנית סביבה

  Situation Plan 
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Roofplan 
 תכנית גגות
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                                                                                                                                                                                Elevationsחזיתות

 

 

 

 .Elevation to Kaplan st     חזית לרח' קפלן                                                                                                               

 

 

 .Elevation to Rupin st                                  חזית לרח' רופין                                                                                    
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                                                                                                       Ground plan at level 778.0  ,.115תכנית קומת קרקע במפלס 
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 Section 1-1                                                                                                                                        1-1חתך אורך 
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 Section 2-2                                                                                                                                       2-2חתך רוחב 
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 מבטים

Views 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

View towards the 
main entrance 

 
מבט לכיוון כניסה 

 ראשית
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-צפון מבט מכיוון
 מערב

 
 מעבר ציבורי, 

 כניסה לחניון תת קרקעי,
הסגורה  חצר ראשית

המתחברת לאולם קריאה 
 .ראשי

 
 
 

View from North-
West 

 
Public passage, 
Entrance to the 

underground parking, 
Main yard (connected to 

the main reading hall) 
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 חצר ראשית
 

 כניסה לאולם קריאה ראשי,
 מגדלים טכניים,

בית קפה  –מפלס עליון 
ומסעדה, בהמשך מפלס עליון 
רואים אולם קריאה לאוספים 

 מיוחדים.
 

Main yard 
 

Entrance to the Main 
Reading Hall, Technical 

towers, The upper level 
belongs to the café and the 

Restaurant. Further at the 
upper level – Special 

Colections' Reading Hall. 
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 חלל מרכזי
 

Main Atrium 
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 חלל מרכזי
לכיוון כניסה  הקרקעמבט במפלס 

 לאולם קריאה ראשי.

 

Atrium  
View at the ground level 

towards the entrance to the 
Main Reading Hall. 
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אולם קריאה לאוספים 
 מיוחדים

 

Special Collections' 
Reading Hall 
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אולם קריאה 
 ראשי

 

Main Reading 
Hall 
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 אולם קריאה ראשי0
 ת קריאהועמד

 

 
 

Main Reading Hall, carrels 

 אולם קריאה ראשי
 מבט מגלריה

 

 
 

Main Reading Hall, view from Gallery 
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