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Das White City Center – Zentrum für Architektur und Denkmalschutz zum Erhalt der Weißen 

Stadt Tel Aviv – ist ein israelisch-deutsches Gemeinschaftsprojekt der Bundesregierung, 

vertreten durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, der Stadt Tel Aviv 

und der Tel Aviv-Jaffa Stiftung.

https://www.whitecitycenter.org/
https://www.facebook.com/WhiteCityCenter/


Das Team

Shira Levy Benyemini - Direktorin; Sharon Golan Yaron - Programmdirektorin; Milana Gitzin Adiram - 

Chefkuratorin; Sabrina Cegla - Kuratorin des öffentlichen Programms; Eran Eizenhamer - Leiter des 

Bildungsprogramms; Dr. Rachel Gottesman - Leiterin des Forschungslabors; Moran Shambar - Marketing und 

Medien; Dganit Senesh - Koordinatorin Gemeinwesen-Aktivitäten; Efrat Goldmann - Verwaltungs-Koordinatorin

Das Team in Deutschland

Ellen Kugler - Geschäftsstellenleiterin des BMI-Projekts “Weiße Stadt Tel Aviv“, Amt für Bundesbau Mainz; 

Clemens Haury - Referent Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)

Kuratorium

Deutsche Mitglieder: Gunther Adler - Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 

(BMI); Dr. Sigrid Bias-Engels - Gruppenleiterin der Kunst- und Kulturförderung bei der Beauftragten der 

Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM); Dr. Andreas Eberhardt - Vorstandsvorsitzender der Stiftung 

„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ)  

Israelische Mitglieder: Oded Gvuli - Direktor im Stadtplanungsdezernat, Stadtverwaltung Tel Aviv; Nili Lamdan - 

Direktorin und Schatzmeisterin der Tel Aviv-Yafo Foundation für Europa und UK; Dafna Lev - Ehemalige 

Leiterin des Dezernats für Erziehung, Stadtverwaltung Tel Aviv; Ronit Ferber - Direktorin des Dezernats 

Bürgerbeteiligung, Stadtverwaltung Tel Aviv 

Fachbeirat 

Deutsche Mitglieder: Dipl.-Ing. Winfried Brenne - Winfried Brenne Architekten, Berlin; Prof. Dr. phil. Dipl.-Ing. 

Jörg Haspel - Präsident des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS e.V., Stiftungsratsvorsitzender der 

Deutschen Stiftung Denkmalschutz; Dr. Annemarie Jaeggi - Direktorin des Bauhaus-Archiv e.V. / Museum für 

Gestaltung in Berlin; Dr. Claudia Perren - Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau; Prof. Dr. Regina Stephan - 

Vizepräsidentin und Leiterin des Architekturinstituts der Hochschule Mainz; Petra Wesseler - Präsidentin des 

Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 

Israelische Mitglieder: Daniella De-Nur - Verlegerin, früher Bewohnerin des Max-Liebling-Hauses, Tel Aviv; 

Professor Zvi Efrat - Professorin an der Belzalel Academy of Arts and Design, Jerusalem; Meira Yagid - Kuratorin 

für Design und Architektur am Tel Aviv Museum of Art; Prof. Nitza Metzger-Szmuk - Nitza Szmuk Architects; 

Candida Gertler - Mitbegründerin und Direktorin der Outset Contemporary Art Fund, London; Nava Zukerman - 

Gründerin und künstlerische Direktorin des Tmuna Theater, Tel Aviv



Weiß, weißer, Tel Aviv: Die Weiße Stadt Tel Aviv wurde 

in den 1930er und 1940er Jahren von jüdischen 

Architekten als moderne Wohnstadt für Emigranten 

und Flüchtlinge aus Europa errichtet. Seit 2003 

zählt sie zum UNESCO–Welterbe, rund 2.000 der 

4.000 Gebäude stehen unter Denkmalschutz – eine 

weltweit einzigartige Ansammlung von Gebäuden 

des "Internationalen Stils", der in vielen Details und 

stilistischen Elementen stark an die am Bauhaus 

entwickelte Formensprache erinnert. Dies nicht 

zuletzt dadurch, dass sich unter den Flüchtlingen 

viele Architekten befanden, welche die am Bauhaus 

entwickelten Ideen mit in die neue Heimat brachten. 

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und 

Heimat (BMI) unterstützt den Aufbau eines Zentrums 

für Architektur und Denkmalschutz und unterstreicht 

damit die gemeinsame historische und baukulturelle 

Bedeutung der Weißen Stadt für Deutschland und 

Israel. 

Das Zentrum wird am 19. September 2019 im Rahmen 

der Feierlichkeiten zum 100. Gründungsjubiläum des 

Bauhauses eröffnet.
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Das White City Center wird ab 2019 seinen Sitz im Max-Liebling-Haus in 
der Idelson Street 29 haben. Das 1936 von Tony und Max Liebling im damals 
pulsierenden Herzen von Tel Aviv in Auftrag gegebene historische Gebäude 
am Bialik-Platz wurde vom preisgekrönten Architekten Dov Karmi im 
"Internationalen Stil" entworfen. Das inzwischen strikten denkmalpflegerischen 
Auflagen unterliegende Gebäude war als Antithese zum überladenen 
üppigen eklektischen Stil des Eckhauses am gleichen Platz gedacht, in dem 
einst Israels Nationalschriftsteller Chaim Nachman Bialik wohnte.

Die Verfechter der Moderne in Israel waren vor allem die nach der 
Machtübernahme der Nationalsozialisten aus Europa eingewanderten 
Architekten. Die Verantwortlichen Tel Avivs nahmen die vom Bauhaus 
beeinflusste Architektur mit offenen Armen auf. In der Metropole am 
Mittelmeer wuchsen strahlend weiße Häuser aus dem Boden. Zählte Tel Aviv 
1931 noch 46.000 Einwohner, 1938 waren es bereits 150.000 (heute: circa 
430.000).

Die schlichten geometrischen Formen dieser neuen, auf Funktion und 
Effizienz ausgerichteten Architektur entsprachen nicht nur dem Bedürfnis 
nach einer schnellen, kostengünstigen Umsetzung von Bauvorhaben, 
sondern auch den Idealen der jungen Sozialisten und ihren fast utopischen 
Vorstellungen von Gesellschaft. Bald erkannten die in Europa ausgebildeten 
Architekten, dass sie ihre Bauplanung an das Klima im Nahen Osten 
anpassen mussten. Schmale, zurückgesetzte Fensteröffnungen ersetzten 
große Glasfenster. Um den Bewohnern Schatten zu spenden, waren Tel Aviver 
Balkone tief und überdacht und die Häuser selbst auf Stützen oder Säulen 
(Pilotis) errichtet, so dass die frische Brise vom Meer durch die Häuser und 
unter ihnen hindurch die Stadt abkühlen konnte.

Das Max–Liebling–Haus 
Ein spektakuläres Beispiel für den "Internationalen Stil"
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↑ Staatssekretär Gunther Adler, anlässlich der Eröffnung der Kampagne 'open for renovation'  
 26. Oktober 2017.

↓ Direktorin Shira Levy Benyemini, anlässlich der Eröffnung der Kampagne 'open for renovation'  
 26. Oktober 2017.

Auftrag und Zielsetzung

Das White City Center hat sich die aktive Wahrung und dynamische 
Wiederbelebung von Tel Avivs urbanem Erbe mit seiner einzigartigen 
Architektur der Moderne zum Ziel gesetzt. 

Es ist als Zentrum für Forschung und handwerkliche Bildung gedacht 
und als zentrale Anlaufstelle für Tel Aviver – hier insbesondere die 
Bewohner der Weißen Stadt –, Besucher und die breite Öffentlichkeit 
konzipiert – für alle, die sich für Historie und Zukunft der Weißen Stadt 
interessieren.

Das White City Center wird die materiellen, theoretischen, 
kulturellen und sozialen Aspekte des Um- und Weiterbaus der Weißen 
Stadt erforschen und den Dialog mit einem breiten Publikum suchen. 
Als Plattform für die rasante Stadtentwicklung Tel Avivs wendet sich 
das Zentrum sowohl an ein Fachpublikum als auch an Anwohner aller 
Altersgruppen, bei denen es ein Bewusstsein für den architektonischen 
Schatz ihrer Stadt schaffen möchte. Darüber hinaus wird das Haus als 
Besucherzentrum für Tel Avivs Weiße Stadt fungieren.

Die vielschichtigen Aufgaben und gemeinsamen Projekte des 
Hauses tragen zu einer weiteren Vertiefung der bilateralen Beziehungen 
zwischen Israel und Deutschland bei. Neben der Sanierung von Tel 
Avivs architektonischem Erbe und dem Erhalt seiner einzigartigen 
urbanen Textur will es auch die Grundlagen für eine nachhaltige 
urbane Entwicklung in der Zukunft legen und die kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Stadt als Lebensmittelpunkt, Arbeitsplatz und 
Wohnort begleiten.
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fast schon Zuhause

Das Wohnzimmer 

Vitrinenbau

Aktivitäten 2018

'open for renovation'

Das Projekt 'open for renovation' veranschaulicht die Vision 
der Gründer des Zentrums. Während der Renovierungsarbeiten 
blieb das Max-Liebling-Haus an ausgewählten Tagen geöffnet, 
war Austragungsort von Veranstaltungen, Forschungsobjekt und 
Labor. Beim Abtragen der Bauschichten wurden Sanierungsprozesse 
veranschaulicht, traditionelle handwerkliche Arbeiten verrichtet und ein 
Verständnis für die Werte der Architektur der Moderne geschaffen.

Eine Vortragsreihe thematisierte bisher die unterschiedlichen 
Zimmer des Gebäudes, zahlreiche Besucher wurden durch das Haus 
geführt, künstlerische Aktionen eröffneten neue Perspektiven.



Waschputz, Kratzputz und der Rest 

Workshop zu traditionellen Putzverfahren

Fenster zur Moderene 

Restaurierung der Holzfenster und Türen

Viel mehr als bloß Weiß 

Ein traditioneller Anstrich-Workshop

80 Jahre altes Holz 

Tischler Workshop – Sanierung der Küche

Moderne Lösungen für historische Schäden  

Werkanalysen-Theorie

Terrazzo 

Terazzoguss-Workshop for Ort

Professionelle Workshops

In Workshops bekamen handwerklich interessierte Israelis und 
Deutsche, Azubis, Experten und Laien neben traditionellen Fertigkeiten 
sowohl neue Technologien als auch die Werte vermittelt, welche die 
Architektur der Moderne in der Weißen Stadt einst leiteten.

Bis zur Eröffnung des Hauses sind weitere Termine an ausgewählten 
Freitagvormittagen geplant.
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Bildungsprogramm  
und offenes Studio

Im Rahmen seines Bildungsprogramms erforscht das White 
City Center die Stadt, ihre Bewohner, ihre Architektur und deren 
Beziehungen. Tel Aviv dient als unkonventionelle Schule, als spontanes, 
sämtliche Sinne stimulierendes Lernumfeld, in dem Hierarchien 
und Rollenzuweisungen ständig umverteilt werden. Urbanes Leben 
ermöglicht gegenseitiges Lernen sowie den Austausch von Know-how, 
Gedanken, Kompetenzen und Erfahrungen.

Das Bildungsprogramm des Hauses unterstützt nachhaltige 
Forschung und den Dialog mit Architekten und Künstlern aus 
verschiedenen Bereichen. In Zusammenarbeit mit Kunstschaffenden 
und anderen kreativen Köpfen hat das Team des White City Center 
ein Studienprogramm mit dem Schwerpunkt Weiße Stadt für Viert- und 
Fünftklässler entwickelt. Nach Abschluss des ersten Jahres sind weitere 
Schulen und Kinder Tel Avivs eingeladen, ihre Stadt, ihr Umfeld und die 
Gebäude, in denen sie leben, zu erkunden.

Die Räume des Max-Liebling-Hauses wurden von Künstlern 
vorübergehend als offenes Studio genutzt, in denen sie ihre Werke 
oder Arbeitsprozesse präsentieren konnten. Das White City Center 
lädt Besucher aller Altersgruppen ein, sich vom Bauhaus und der 
Architekturmoderne inspirieren zu lassen, handwerklich zu arbeiten 
und das kreative Schaffen zu genießen. An das Max-Liebling-Haus 
angrenzend, hat die ökologische Organisation „CityTree“ einen 
Nachbarschaftsgarten angelegt, zu dessen Pflege die Nachbarschaft 
eingeladen ist.
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↑ Architekt Chanan Frenkel, Absolvent der Bauhaus-Schule Dessau (1930-1932). Auch Frenkels  
 Privatsammlung ging an das White City Center. Die historischen Materialien wurden studiert, neu  
 zusammengestellt und katalogisiert, um sie künftig der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Lebendiges Archiv

Im Archiv des White City Center werden historische Informationen 
aus unterschiedlichen Quellen, aus dem Archiv der Stadt Tel Aviv-
Jaffa, aus Privatsammlungen sowie aus anderen israelischen und 
internationalen Archiven zusammengetragen.

Das innovative Archiv basiert auf einem intuitiven digitalen Portal, 
zu dem sowohl Anwohner, wissbegierige Touristen und professionelle 
Planer als auch Historiker und Forscher Zugang haben. Von diesem 
großen Datenreservoir werden auch die umfangreichen Aktivitäten 
des White City Center und seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
profitieren. Das Archiv dient als Plattform für offene und lebendige 
Diskussionen, die den Diskurs über die Architektur der Weißen Stadt 
erweitern sollen. 

Im letzten Jahr hat das Team des White City Center einen 
umfassenden Index zu sämtlichen relevanten Archiven und 
Sammlungen aus den 1930er und 1940er Jahren erstellt. Die während 
der Recherchen zum Transfer-Abkommen aus dem Jahr 1933 zutage 
getretenen Materialien werden in einer Sonderausstellung im neuen 
Zentrum präsentiert. 

Sie sind herzlich eingeladen, sich am Aufbau des Archivs zu 
beteiligen. Das Zentrum freut sich über Ihre Fotos, Briefe, Pläne oder 
sonstige Materialien, die das Leben im Tel Aviv der 1930er und 1940er 
Jahre dokumentieren. Mit Ihrer Hilfe wird das Archiv weiterentwickelt 
und zum lebendigen Gedächtnis der Stadt.
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↑ By Leaves We Live – ein Gemeinschaftsprojekt des White City Center und dem Symposium 
  „Artificial Natures“ auf der Architektur-Biennale in Venedig, organisiert von der Gruppe  
 „Ideal Spaces“, Mai 2018
↓ Konferenz „Modern Heritage Cities“, Tel Aviv, Juni 2018

Forschungslabor

Das Labor für Urbane Sanierung mit Schwerpunkt Tel Aviv-Jaffa 
ist die Forschungseinheit des White City Center. Im Labor wird zur 
Architektur der Stadt im weitesten Sinne, sowie zur Stadtplanung und 
Stadtentwicklung, zu Geschichte und zu Kultur geforscht. Wie andere 
Städte auch, kann Tel Aviv nicht nur an seiner Architektur, seinen 
Gebäuden und Monumenten gemessen werden. Städte entwickeln sich, 
sind dynamisch und ermöglichen ihren Bewohnern, neue Beziehungen 
zueinander zu knüpfen und aufrecht zu erhalten – Beziehungen, die auf 
Kreativität, Ideen, Schaffen, Kultur, Aktivitäten und Emotionen basieren.

In Anlehnung an das UNESCO-Konzept "Historische Stadt-
landschaften" betrachtet das Zentrum die Weiße Stadt als einen von 
greifbaren wie immateriellen Elementen geformten Raum, wobei beide 
Aspekte gleichermaßen erhaltenswert sind.

Als Teil seiner laufenden Aktivitäten begleitet und unterstützt das 
White City Center die Forschungsaktivitäten der städtischen Abteilung 
für Denkmalschutz in Tel Aviv, vergibt Forschungsstipendien, vermittelt 
wissenschaftliche Treffen und fördert den Dialog sowie die Zusammen 
arbeit von israelischen und internationalen Forschungseinrichtungen 
und akademischen Institutionen.
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↑ Plakat zur Bekanntgabe des Transferumbaus (Datum und Herkunft unbekannt) aus dem Baubuch des Max- 
 Liebling-Haus, Idelson Street 29

2019 — Eröffnungsveranstaltung und Bauhaus 100

Die Ausstellungen
Das Modellgebäude

Als Prototyp der Architekturgeschichte der Moderne Tel Avivs wird das 
Max-Liebling-Haus selbst zum Objekt einer Ausstellung. Über unterschiedliche 
Stationen im Haus werden per Audioguides die Kenntnisse über die Weiße 
Stadt, ihre Geschichte und ihre besonderen Merkmale vermittelt. Das 
Haus dient auch als Startpunkt in das UNESCO-Welterbegebiet, in dem die 
Besucher vor Beginn ihrer Tour durch die Stadt grundlegende Informationen 
über die hiesige Ausprägung der Architektur der Moderne erhalten. Die 
Installation erstreckt sich über das gesamte Gebäude, das die Geschichte 
eines Wohnhauses in der Weißen Stadt erzählt. Mit seinen typischen 
architektonischen Elementen und Artefakten gibt das Max-Liebling-Haus 
Aufschluss über den Geist jener Zeit und das Leben der Bewohner des Hauses.

Transferumbau 
19. September 2019 bis 15. März 2020

Gegenstand des auf historischen Recherchen basierenden 
multidisziplinären Kunstprojekts ist das umstrittene Transfer-Abkommen 
zwischen Zionisten und dem NS-Regime. Im Zuge des Abkommens konnten 
deutsche Waren in den 1930er Jahren nach Palästina exportiert werden – 
darunter auch Materialien für den Bau der Häuser in der Weißen Stadt. Die 
Ausstellung fokussiert auf dem Max-Liebling-Haus, dem Sitz des White City 
Centers, als anschauliches Beispiel für das damalige Transfer-Abkommen.
Die Ausstellung wird aus dem Fonds „Bauhaus Heute“ der Kulturstiftung des Bundes unterstützt und 2019/2020 
gleichzeitig im White City Center in Tel Aviv und am Bauhaus in Dessau gezeigt.

Eine Frage der Daten – Daten und Materie
19. September 2019 bis 15. März 2020

Das Max-Liebling-Haus als Fallstudie. Die Materialität der Bauhaus-
Moderne. Die Entstehung des Zentrums. Mit digitalen Medien auf materiellen 
Spuren. Unterstützung der Sanierung des Zentrums.
Diese Ausstellung wird im Jahr 2019/2020 parallel im White City Center in Tel Aviv und an der Bauhaus-
Universität in Weimar gezeigt.
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Zone A  
Bauen auf Stützpfeilern (Pilotis)
rund um den Dizengoff-Platz

Zone B  
Vitaler Boulevard
Rothschild-Boulevard und Umgebung

2019 – Eröffnungsveranstaltung und Bauhaus 100

Rundgänge durch die Weiße 
Stadt Tel Aviv

Rundgänge mit Audioführung oder private Touren für Gruppen werden ab 
Anfang April 2019 angeboten.

Nach Eröffnung des Zentrums werden vier touristische Rundgänge  
zu 100 Gebäuden führen:

Zone C  
Historisches Stadtzentrum
Bialik-Platz

Zone D 
Ausläufer
Newe Sha’anan und Florentine
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Das Labor für Urbane Sanierung (UCLab) arbeitet am Konzept eines 
einjährigen Stipendiatenprogramms mit inhaltlichem Bezug zum White 
City Center. Mit dem Umzug an seinen festen Sitz im Max-Liebling-Haus 
wird das Programm seine Aktivitäten im September 2019 aufnehmen.

Stipendiatenprogramm

Zuschüsse und institutionelle Unterstützung

Förder– und Partnerorganisationen
Bauhaus-Archiv Berlin; Bauhaus-Universität Weimar; Bauhaus 

100; Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem; Deutsche 
Botschaft in Tel Aviv; DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt; IGSBE 
Deutsch-Israelisches Berufsbildungsprojekt Nachhaltiges Bauen; 
Deutsch-Israelisches Zukunftsforum Berlin; Getty Foundation USA; 
Handwerkskammer Berlin; Inspire Foundation Israel; Israelische 
Lotterieanstalten; Knobelsdorff-Schule Berlin; Max-Bill-Schule Berlin; 
Kulturstiftung des Bundes; SCHOTT; Shenkar College of Engineering, 
Design and Art Ramat Gan; Stiftung Bauhaus Dessau; Universität Tel 
Aviv; Visit Berlin; zukunftsgeraeusche; KEIM; Heinrich Böll Stiftung Israel; 
Kunsthochschule Kassel; Berlin Bildungsverein Bautechnik; The Centre 
for Documentary Architecture Weimar



עבודה של הקואופרטיב TAPE THAT, מתוך פרויקט ״פתוח לרגל שיפוצים״, בית ליבלינג, 2018   ↑↑ Arbeit der Genossenschaft TAPE THAT, aus dem Projekt 'open for renovation' im Liebling-Haus, 2018
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הפדרלית  הקרן  ברלין,  ביל  מקס  הספר  בית  בברלין,  המלאכה  בעלי  איגוד 
ארכיון   ,Visit Berlin ברלין,  קנובלסדורף  הספר  בית  סביבתיים,  לפרויקטים  הגרמנית 
ויימאר,  הבאוהאוס, KEIM, SCHOTT, קרן הבאוהאוס דסאו, אוניברסיטת הבאוהאוס 
ירושלים, אוניברסיטת תל אביב, קרן  ועיצוב  מכללת שנקר, בצלאל אקדמיה לאמנות 
אינספייר, מפעל הפיס, קרן פורום העתיד גרמניה־ישראל, קרן גטי (ארה״ב), שגרירות 
גרמנית־ישראלית  חינוך  קרן   ,100 באוהאוס  הפדרלית,  החינוך  קרן  בישראל,  גרמניה 

לבנייה בת־קיימא.

מעבדת המחקר של מרכז העיר הלבנה מפתחת תכנית עמיתים שנתית העוסקת 
והבינלאומי בתחומי האורבניזם,  בתכני המרכז. מטרת התכנית לתרום לשיח המקומי 
משתתפים  עבור  הן  מיועדת  התכנית  האורבני.  והשימור  המודרניסטית  המורשת 
ישראליים והן כפלטפורמה לשיתוף פעולה בילטרלי, שיתבסס על שותפות ישראלית-

בבית  שלו  הקבע  למשכן  יעבור  שהמרכז  לאחר  פעילותה  את  תחל  התכנית  גרמנית. 
ליבלינג  בספטמבר 2019.

תכנית העמיתים

שיתופי פעולה ותמיכות נוספות
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במהלך 2019 יוצעו מדריכים קוליים לסיורים עצמאיים וסיורים פרטיים לקבוצות.

בשנת הפתיחה יציע המרכז סדרת סיורים תיירותיים, שיציגו מאה מבנים בארבעה מסלולים:

אזור ג׳
הלב ההיסטורי

כיכר ביאליק

אזור ד׳
השוליים

נווה שאנן ושכונת פלורנטין

הסיורים שלנו

אזור א׳
מרחב על עמודים

כיכר דיזנגוף וסביבתה

אזור ב׳ 
השדרה התוססת 

שדרות רוטשילד וסביבתן



34 2019 — אירועי הפתיחה ובאוהאוס 100

התערוכות

בניין לדוגמה
תערוכת קבע

העוגן הקבוע של המרכז יהיה תערוכה המציגה את בית ליבלינג כבניין לדוגמה – מופע תקופתי 
והמאפיינים  ההיסטוריה  הלבנה,  העיר  על  מידע  תספק  התערוכה  הלבנה.  בעיר  מגורים  של 
שלה ותאפשר למבקרים ללמוד על אודות המודרניזם המקומי בטרם יציאתם לסיורים בעיר, 
כמעין כנקודת גישה מוצא לאתר המורשת העולמית של אונסקו. התערוכה תוצג ברחבי הבניין 
האנושי,  לסיפור  קולית  האזנה  וחוויית  בבניין  אדריכליים  באלמנטים  התבוננות  דרך  ותתמקד 

החברתי, הכלכלי של התקופה, לצד מבט המבקש ללמוד את עתידה. 
אוצרת: אדר׳ ליה כוכבי.

הסכמי ההעברה
19 בספטמבר 2019 — 15 במרץ 2020

פרויקט אמנות רב תחומי, המבוסס על מחקר היסטורי של ההסכם הפוליטי השנוי במחלוקת 
ישראל  לארץ  גרמניות  סחורות  יבוא  שאיפשר  הנאצית,  למפלגה  הציונית  ההסתדרות  בין 
במהלך שנות השלושים ותרם להצלת חייהם של יהודים רבים. חלק מהסחורות וחומרי הגלם 
שימשו לבניית מבני הסגנון הבינלאומי ברחבי העיר הלבנה. התערוכה תציג את בית ליבלינג, 

משכן מרכז העיר הלבנה, כדוגמה מוחשית ליישום הסכמי ההעברה ברחבי העיר.
פרויקט בתמיכת Bauhaus Today Fund של קרן התרבות הפדרלית, גרמניה, וקרן אינספייר, 

מכללת שנקר.
התערוכה תוצג במקביל במרכז העיר הלבנה בתל אביב ובבית הספר באוהאוס בדסאו.

צוות עבודה: הילה כהן-שניידרמן (אוצרת), עילית אזולאי, ניר שאולוף, לו מוריה. 

נתון בחומר
19 בספטמבר 2019 — 15 במרץ 2020

והבאוהאוס  המודרניזם  של  החומריים  ההיבטים  להמחשת  מבחן  כמקרה  ליבלינג  בית 
באמצעות מדיה דיגיטלית, תוך התמקדות בתהליך השיפוץ והבניה מחדש של המרכז.

התערוכה תוצג במקביל במרכז העיר הלבנה בתל אביב ובאוניברסיטת באוהאוס בווימאר.
אוצרת: פרופ׳ אינס וייצמן. האמנית עילית אזולאי, הסכמי העברה – עבודה בתהליך, ברלין, יוני 2018.   ↑
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הלבנה  העיר  מרכז  של  המחקר  כמחלקת  משמשת  עירוני  לשימור  המעבדה 
תרבותי  היסטורי,  מחקר  ולקדם  ביותר  הרחב  במובנה  אדריכלות  לחקור  ומטרותיה 

ועירוני.
אדריכלית,  מבט  מנקודת  להבין  אפשר  אי  אחרות,  לערים  בדומה  אביב,  תל  את 
לאנשים  המאפשר  חיים,  מלא  מקום  היא  עיר  בלבד.  ומונומנטים  במבנים  המתמקדת 
תרבות,  מחשבה,  יצירתיות,  על  המבוססות  יחסים  מערכות  ולשמר  לכונן  ולקהילות 
של  היסטורי)  עירוני  (נוף   HULה־ תיאוריית  על  המבוססת   — זו  גישה  ורגשות.  פעולה 
אונסקו – רואה בעיר הלבנה מרחב שראוי לשמר הן את האלמנטים המוחשיים והן את 

ההיבטים המופשטים המעצבים אותו.
במסגרת הפעילות השוטפת אנחנו מלווים ומסייעים במחקרים שעורכת מחלקת 
השימור של עיריית תל אביב־יפו, מעניקים מלגות מחקר, מארגנים מפגשים אקדמיים 
בארץ  אקדמיים  ומוסדות  מחקר  גופי  עם  פעולה  ושיתוף  דיאלוג  יצירת  ומאפשרים 

ובחו״ל.

המעבדה לשימור עירוני

כנס ערי מורשת מודרניות עם מחלקת השימור    ↑ 
העירונית, תל אביב; יוני 2018   

By Leaves we Live – פרויקט משותף של המרכז,    ←
משרד אדריכלים AN+בצלאל ומייקרוסופט גראז׳.    

חלק מ¯Artificial Natures Symposium שארגנה    
קבוצת Ideal Spaces בביאנלה לאדריכלות    

בוונציה; מאי 2018  
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היסטורי  מידע  לאיסוף  שפועל  מתמשך,  עירוני  פרויקט  הוא  הלבנה  העיר  מרכז 
ממקורות שונים – הארכיון העירוני של תל אביב־יפו, אוספים פרטיים וארכיונים אחרים 

בארץ ובחו״ל – והנגשתו לציבור הרחב.
נגישה  דיגיטלית אינטואיטיבית, שתהיה  הארכיון החדשני יתבסס על פלטפורמה 
לתושבים ולתיירים סקרנים, כמו גם למתכננים, היסטוריונים וחוקרים מקצועיים. מאגר 
המידע הנרחב יתמוך בפעילויות המגוונות של מרכז העיר הלבנה, יעודד מחקר ופיתוח 

וישמש כפלטפורמה לדיון פתוח ותוסס על אודות אדריכלות העיר הלבנה.
והאוספים  הארכיונים  כל  את  הכולל  מקיף,  אינדקס  השקנו  האחרונה  בשנה 
הרלוונטיים משנות השלושים והארבעים. בארכיון הדיגיטלי נכללים גם חומרים שנאספו 
בתערוכה  יוצג  אשר   ,1933 משנת  ההעברה  הסכמי  על  המעמיק  המחקר  במהלך 

מיוחדת שתוקדש לנושא.
מכתבים,  צילומים,  לנו  שלחו  הארכיון:  בהקמת  חלק  לקחת  אתכם  מזמינים  אנו 
השלושים  בשנות  אביב  בתל  החיים  את  המתעדים  אחרים  וחומרים  שרטוטים 
והארבעים. בעזרתכם נוכל להמשיך לפתח ולהרחיב את הארכיון ולהפוך אותו למקור 

ידע פעיל בלב העיר שאותה הוא מתעד.

הארכיון החי

מונומנטים בכניסה לביתן הציוני ,פלסטינה, בתערוכת העולם בניו־יורק, 1939 מתוך הארכיון של אדר׳ חנן פרנקל,   ↑ 
בוגר בית הספר באוהאוס בדסאו. האוסף הפרטי של פרנקל נתרם למרכז במסגרת פרויקט הצלת ארכיון העיר   
הלבנה. צוות הארכיון שוקד על איסוף, קיטלוג וניתוח החומרים ההיסטוריים הכלולים באוסף, על מנת להנגישם    

לציבור הרחב.   



40

ובוחנת את  ותושביה  התכנית החינוכית של מרכז העיר הלבנה חוקרת את העיר 
פעיל,  למידה  מרחב  מקיימת  חיים,  אנו  בה  העיר  אביב,  תל  שלהם.  היחסים  מערכת 
אימפולסיבי ורב־חושי, בית ספר לא שגרתי בו ההיררכיה והתפקידים מתחלפים ללא 
הרף. זהו מרחב המאפשר לנו ללמוד זה מזה, לחלוק ידע, רעיונות, מחשבות, מיומנויות 

וחוויות.
ואמנים  אדריכלים  עם  מתמשך  ודיאלוג  מחקר  מקדמת  שלנו  החינוכית  התכנית 
מערך  פיתחנו  ויוצרים  אמנים  עם  שלנו  הפעולה  שיתוף  במסגרת  שונים.  מתחומים 
שיעורים לתלמידי כיתות ד׳ וה׳, שמתמקד בעיר הלבנה של תל אביב. במסגרת התכנית 
שנת  והבית.  הבניין  השכונה,  העיר,  את  לחקור  הלבנה  בעיר  ספר  בתי  תלמידי  הוזמנו 
הלימודים הראשונה שבה פעלה התכנית הסתיימה, וזו השנה השניה בה היא מיושמת 

בהצלחה. 
את  להציג  יכולים  הם  בהם  זמניים,  עבודה  בחללי  אמנים  מארחים  אנחנו  בנוסף, 
ללמוד  מיומנויות,  לרכוש  הגילים  כל  בני  מבקרים  ולהזמין  שלהם,  העבודה  תהליכי 
והמודרניזם.  באוהאוס  הספר  בית  בהשראת  היצירתיות  שמחת  את  ולחוות  מלאכות 
עץבעיר.  קהילת  שלנו,  השכנים  שהקימו  הקהילתית  הגינה  מלבלבת  ליבלינג  בית  ליד 

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו בטיפוח הגינה והפיכת העיר הלבנה לירוקה.

התכנית החינוכית 
והסטודיו הפתוח
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סדנאות מקצועיות

המקצועיות  בסדנאות  השתתפו  ומגרמניה  מישראל  וסטודנטים  מלאכה  בעלי 
האדריכלות  את  המאפיינים  הערכים  את  וחקרו  בחנו  במהלכן  במרכז,  שהתקיימו 
של  מסורתיות  מיומנויות  ולהחיות  להשתמש  כיצד  ולמדו  הלבנה  בעיר  המודרניסטית 

מלאכת יד לצד טכנולוגיות חדשות.

 וושפוץ, קרצפוץ וכל השאר

סדנת טיח מסורתי

 חלונות למודרנה

סדנת שיקום חלונות ודלתות מעץ

 הרבה יותר מלבן 

סדנת צבע מסורתי

 עץ בן 80 

סדנת שיקום עץ ונגרות

 נזקים היסטוריים ופתרונות מודרניים

תיאוריית ניתוח מבנה

 א׳ ב׳ של טרצו 

סדנת יציקת טרצו בבית ליבלינג



44 פעילויות ב־2018

פרויקט פתוח לרגל שיפוצים

במהלך  המרכז.  מקימי  של  חזונם  את  המדגים  פרויקט  הוא  שיפוצים  לרגל  פתוח 
שיפוצו הפך בית ליבלינג, מרכז העיר הלבנה העתידי, למיצג חי, לחלון ראווה ולמעבדה 
העמקת  לטובת  המסורתיות,  והמלאכות  השימור  תהליך  המבנה,  שכבות  נחשפו  בה 

ההיכרות עם ערכי האדריכלות המודרנית.
לביקור  הציבור  את  והזמנו  ליבלינג  בית  דלתות  את  פתחנו  האחרונים  בחודשים 
בין חדריו; סדרת ההרצאות, הסיורים ואירועי האמנות העניקה למבקרים נקודת מבט 
חדשה. מדי חודש התקיימו במרכז פעילויות ציבוריות, אשר התמקדו בחלקים השונים 

של הבית.
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 המבואה

הדרך הביתה מתחילה כאן

 המרפסת

בלקון לים התיכון

 חדר הרחצה

בין קרמיקה לפורצלן

 חדר השינה

הרהורים על חלומות מודרניים

 המטבח

ממודרניזם לפוסט פמיניזם

 הסלון

הדיסציפלינה של הויטרינה
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את  ולהחיות  לשמר  שמטרתו  ישראלי־גרמני,  פרויקט  הוא  הלבנה  העיר  מרכז 
מוקד  הוא  המרכז  אביב.  תל  של  הלבנה  העיר  של  המודרנית  האדריכלות  מורשת 
לקהילה העירונית בתל אביב, השואף ליצירת שיח בתחום השימור, למצוינות במחקר 

והכשרה מקצועית.
לאנשי  מוביל  לאתר  המרכז  הפיכת  באמצעות  מטרותיו  את  יממש  הפרויקט 
מקצוע, תושבים, מבקרים והציבור הרחב המתעניין בתחומי השימור והפיתוח העירוני, 

תוך שימת דגש על אדריכלות מודרנית.
ונקדם  שימור  של  וחברתיים  תרבותיים  תיאורטיים,  פיזיים,  היבטים  נחקור  במרכז 
שיח ציבורי באמצעות מגוון פעילויות. הוא ישמש כפלטפורמה לקידום עירוניות והכרה 
והן בקרב תושבים בני כל הגילים.  בחשיבותה של האדריכלות הן בקרב אנשי מקצוע 

המרכז יסמן עצמו כשער הכניסה למבקרים בעיר הלבנה של תל אביב.
היחסים  מערכת  לחיזוק  נתרום  ובכך  הללו  הפונקציות  כל  את  נאחד  במרכז 
על  להגן  למטרה  לנו  שמים  אנו  משותפים.  פרויקטים  באמצעות  וישראל  גרמניה  בין 
תוך  שלה,  הייחודי  העירוני  המרקם  את  ולשמר  אביב  תל  של  האדריכלית  המורשת 
הנחת היסודות להמשך פיתוח עירוני בר־קיימא ותמיכה באבולוציה של העיר כמקום 

מגורים, עבודה ופנאי.

מטרות

סדנת עץ בהשתתפות סטודנטים מישראל ומגרמניה.   ↑
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לשימור  בניין   ,29 אידלסון  ברחוב  ליבלינג  מקס  בבית  יפעל  הלבנה  העיר  מרכז 
לבה  שהיתה  ביאליק,  כיכר  שסביב  ההיסטוריים  המבנים  ואחד  בינלאומי  בסגנון 
ליבלינג את האדריכל הנודע דב  ומקס  טוני  הפועם של תל אביב. בשנת 1936 הזמינו 
כרמי לתכנן בניין מגורים יחודי בסגנון הבינלאומי — אנטיתזה למבנה המקושט בסגנון 

האקלקטי שמעבר לפינה, ביתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק.
אימצה  התיכון,  הים  לחוף  הוקמו  שבנייניה  הראשונה  העברית  העיר  אביב,  תל 
בהתלהבות את הסגנון הבינלאומי: סגנון אדריכלי אשר שילב את עקרונות הבאוהאוס 

עם שפה מקומית שמתחה את גבולות המודרניזם.
האדריכלים שהיגרו מאירופה בעקבות עליית הנאצים הביאו עמם את המודרניזם 
ומאופיינת  קישוטים  נטולת  והחסכונית,  הפונקציונלית  האדריכלות  המתפתח.  לישוב 
בקווים גיאומטריים פשוטים, סיפקה פתרונות דיור מהירים בעלויות נמוכות וגילמה את 
עם  הצעירה.  ישראל  של  כמעט,  האוטופית  הסוציאליסטית,  החברה  של  האידאלים 
זאת, האדריכלים שרכשו את השכלתם באירופה הבינו שהאקלים המזרח תיכוני דורש 
התאמות: חלונות קטנים ועמוקים יותר; מרפסות שקועות ומוצלות; ועמודים שיאפשרו 

זרימת אוויר ויסתייעו ברוח מן הים לצינון הבניין.

בית ליבלינג 
דוגמה מובהקת לסגנון הבינלאומי



ואדריכלות רב־ מרכז העיר הלבנה הוא פרויקט שימור 
תחומי, המוקדש למודרניזם ולעיר הלבנה של תל אביב.

וממשלת  אביב־יפו  תל  עיריית  בשיתוף  הוקם  המרכז 
גרמניה ופועל במבנה בעל חשיבות היסטורית ותרבותית 
באופן  לשמר  היא  מטרתו  אביב.  תל  העיר  של  בלבה 
הסגנון  אדריכלות  ואת  הלבנה  העיר  מורשת  את  פעיל 

הבינלאומי בהשראת הבאוהאוס.

תל־ של  הלבנה  העיר  על  אונסקו  הכריז   2003 בשנת 
המודרנית.  לאדריכלות  עולמית  מורשת  כאתר  אביב 
יוצא  האדריכלי  במרקם  ההכרה  לקידום  פועל  המרכז 
הדופן של תל אביב, המונה יותר מ־4,000 מבנים שנבנו 
עולמית  תופעה   — ה־30  בשנות  הבינלאומי  בסגנון 

חסרת תקדים.

במקביל   ,2019 בספטמבר  להיפתח  צפוי  המרכז 
בווימאר  שנוסד  הספר  בית  לבאוהאוס,  המאה  לחגיגות 

שבגרמניה בשנת 1919.



הוועדה העליונה

גרמניה: גונתר אדלר, מזכיר המשרד לבינוי, פנים וקהילה; זיגריד ביאס־אנגלס, המשרד הפדראלי הגרמני לתרבות 

 ותקשורת; ד״ר אנדראס אברהרט, קרן פורום העתיד גרמניה־ישראל.

ישראל: עודד גבולי, מהנדס העיר, תל אביב־יפו רונית פרבר, מנהלת מינהל קהילה, עיריית תל אביב־יפו; נילי למדן, 

קרן תל אביב לפיתוח; דפנה לב, לשעבר מנהלת מינהל החינוך בעיריית תל אביב-יפו.

הוועדה המייעצת

גרמניה: פרופ׳ יורג האספל, מנהל מחלקת הסנאט לפיתוח עירוני וסביבה, ברלין, נשיא איקומוס גרמניה; ד״ר 

קלאודיה פרן, מנהלת קרן הבאוהאוס דסאו; וינפריד ברנה, וינפריד ברנה אדריכלים, ברלין; ד״ר אנה־מארי יגי, 

מנהלת ארכיון הבאוהאוס; פרופ׳ רגינה סטפן, אוניברסיטת המדעים השימושיים במיינץ; פטרה וסלר, נשיאת 

 המשרד הפדרלי לבניה ותכנון אזורי.

ישראל: דניאלה די־נור, בעלת הוצאה לאור "די-נור", לשעבר דיירת בית מקס ליבלינג; פרופ׳ אדר' צבי אפרת, 

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים; מאירה יגיד, אוצרת המחלקה לעיצוב ואדריכלות, מוזיאון תל אביב 

לאמנות; פרופ׳ ניצה מצגר־סמוק, אדריכלית שימור, לשעבר ראש מחלקת השימור בעיריית תל אביב-יפו וראש 

התכנית ללימודי שימור, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל; קנדידה גרטלר, קרן אאוטסט לאמנות; נאוה צוקרמן, 

מנהלת אמנותית תיאטרון תמונע.

צוות מרכז העיר הלבנה

שירה לוי־בנימיני, מנכ״לית; שרון גולן־ירון, מנהלת התכנית; מילנה גיצין־אדירם, אוצרת ראשית; סברינה צגלה, 

אוצרת התכנית הציבורית; ערן איזנהמר, ראש התכנית החינוכית; ד״ר רחל גוטסמן, ראש המעבדה לשימור עירוני; 

 מורן שמבר, רכזת שיווק ומדיה; דגנית סנש, מתאמת פעילויות קהילה; אפרת גולדמן, מתאמת אדמיניסטרטיבית.

ד"ר ירמי הופמן, מנהל מחלקת השימור, ממונה על הפרוייקט מטעם עיריית תל אביב-יפו

הצוות הגרמני

אלן קוגלר, מנהלת, משרד הפנים הפדרלי; קלמנס האורי, מנהל פרויקט, משרד הפנים הפדרלי.
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www.whitecitycenter.org 

The White City Center — מרכז העיר הלבנה  

 יצירת קשר:

 מרכז העיר הלבנה

טלפון: 972-3-6473239

 כתובת זמנית: 

 ביאליק 24, תל אביב־יפו, 6332428

office@whitecitycenter.org

 יצירת קשר (גרמניה):

Amt für Bundesbau on behalf of 

Federal Ministry of the Interior, Building and Community 

Head of office Ellen Kugler 

Wallstraße 1, D-55122 Mainz 

Tel.: +49 (0)6131 14088-72 

ellen.kugler@abb-rlp.de

 חוברת

 עורכות: שירה לוי־בנימיני, שרון גולן־ירון, אלן קוגלר, אולריקה מריה רוז

 עריכה לשונית ותרגום: רוני שני

 עיצוב גרפי: אפרת גולדמן

 הפקת דפוס: אנט וולטר

צילומים: יעל שמידט; הארכיון הדיגיטלי של מרכז העיר הלבנה; בית העיר, עיריית תל אביב־יפו, אוסף העיר הנגלית 

 לעין; יצחק קלטר, אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות; רודי ויסנשטין, הצלמניה; אביעד בר נס; לינאה אנדרס; 

 אחוזות החוף.

איורים: סטודיו רה־לבנט
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