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 :על המחבר

  

מכללת "ייסד ועמד בראש . אדריכל צייר ומחנך. אליעזר פרנקל
נודע בזכות ). 1981-2003" ( סדנא לעיצוב ואדריכלות- הסביבה

  .ירושלים וצפת, עבודות השיקום בערים העתיקות יפו

למד . פרנקל-פרנקל ומרים אניס-בנם של הציירים יצחק פרנל
. ובגימנסיה הרצליה ואמנות בסדנא של הוריו" שלווה "בגימנסיה
שירת במלחמת . פרסם שירה ופרוזה בכתבי עת ספרותיים, כמו כן

ובהמשך ביחידת מרגמות ) 1947(תחילה ככתב צבאי . הקוממיות
לאחר שחרורו היה מראשוני הכתבים של סוכנות ). 1948-50(כבדות 

" מעריב"בל למערכת כעבור זמן קצר התק). 1950(הידיעות עיתים 
". בדבר"ו" מעריב"במקביל עסק בסיקור תערוכות ב) 1951-2(

ב ללמוד "נסע לארה) 1953(לאחר סיור של שנה באירופה 
הצעה : עבודת גמר). 1954-58(ניו יורק " פראת"אדריכלות במכללת 

 )ב"ארה(לבינוי כפר האמנים עין הוד בהנחיית האדריכל פול נלסון 
בהמשך התמחה במשרדי ). ישראל(ל ינקו והאדריכל צייר מרס

סת הילר ובמשרד , נול ' אדוארד פ, פרסיבל גודמן: האדריכלים
בשנים אלה החל לצייר תחת השם ). 1958-59(המעצב רימונד לואי 

חזר ). מנהטן" (קארוס"תערוכה ראשונה בגלריה . (Sheveth)שבת 
יך במקביל המש.  ופתח משרד עצמאי בתל אביב1960לארץ בשנת 

לצייר ולקיים תערוכות בתל אביב מהן תערוכות יחיד ומהן עם 
   .+10קבוצת  

מהדורות (כרונולוגיה של תולדות האמנות : ספרים ופרסומים
מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת ; 1993מהדורה ראשונה ; 1988-92מוקדמות 

תיאוריות , )1997(ח תכנית העיר תל אביב "דו, גדס פאטריק). 1996
). 2003מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת ; 1999מהדורה ראשונה (ות באדריכל

  ).1976" (לחיות בעיר" ערך והוציא לאור כתב עת 

  

סדנא לעיצוב " הסביבה"מנהל  ומנחה  במכללת . יצחק אלחדיף
כיום מנחה ומרצה לאדריכלות במכללת ). 1994-2003(ואדריכלות 

סיים , ד רמת גןיהודה ושומרון  באריאל ובמכללת תל אביב ילי
 סדנא לעיצוב -מכללת הסביבה' דיפ, )1978(תיכון אורט חשמל 

בוגר  ומנחה אדריכלות אוניברסיטת קאנזאס ) 1991(ואדריכלות 
). 2004(סיים מסלול תואר שני במנהל אוניברסיטת תל אביב , )1993(

  .לס ובתל אביב'במקביל עבד במשרדי אדריכלים בלוס אנג

, )1996(מידות ועקרונות תכנון  לסטודנטים ערך חוברת : פרסומים
כרונולוגיה של תולדות : "ערך את ספריו של אליעזר פרנקל

סיפורה של ", "ח גדס"דו", "תיאוריות באדריכלות", "האמנות
  ).בהכנה" (האדריכלות הישראלית

  
  
  
   
 


