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צורות גופן שמשתייכות 
לקטגוריה של סאן־סריף 

)נטול קווי סיום( הגיאומטרי 
הן בהגדרה פשוטות במראה. 

אבל כמו כל מעצב צעיר 
שניסה לבנות גופן כזה בעזרת 

סרגל ומד זווית )או מקבילה 
הדיגיטלית שלהם( יודע, זה 
לא כל כך קל. בעיה כללית 
שמקורה בתכנון של גופנים 

מבוססים על צורות גיאומטריות 
היא ההיווצרות של כתמים כהים 
בכל פעם שקוים כבדים נפגשים. 

פירוש הדבר כי מספר תיקונים 
האופטיים צריכים להיות 

מוחלים על הציורים הסופיים 
על מנת להבטיח את הרושם של 

שהגופן עשוי בעובי קו אחיד. 

גופנים הם ביטוי של זמנם. 
פונט ליבלינג הוא גופן חדש 

ובכל זאת הוא שואב בבירור 
מהדוגמאות הסטוריות מהעבר. 

מיד אחרי מלחמת העולם 
הראשונה נתגבר בעולם כולו 

סגנון טיפוגראפי שהעדיף 
את השימוש באותיות נטולות 

קווי סיום, מופשטות-צורה, 
שקוויהו שווי־עובי ]אותיות 

׳׳סאן־סריף׳׳[. הדבר השפיע 
גם על הטיפוגראפיה העברית. 

הראשונה באותיות העבריות 
מסוג זה נוצרה בשנות העשרים 
בפולין, על פי ציוריו של יעקב 
לויטן, ונתכנתה ״חיים״ אותיות 

נוספת מאותו סוג: גם הן משנות 
העשרים המאוחרות, ״אהרוני״, 

שנוצרה בגרמניה על פי 
ציוריו של הגראפיקאי התל-

אביבי טוביה אהרוני ו״ספיר״ 
שנוצרה בריגה על פי ציור של 
הגרפיקאי אלקסנדר רוסוטה. 

לאותיות אלו הוחזרו כמה 
מו התכונות המיוחדות לאות 

המרובעת העברית המסורתית, 
שאינן נראות באות ״חיים״. 

פונט ליבלינג אינו חידוש 
)תחייה( של כל אחד הגופנים 

הנ״ל בפרט. הפונט בבירור 
נשען על דוגמאות רבות מן 
העבר. אז מה הוא כן, הוא 

עיצוב עכשווי מקורי המשמש 
לצורכים של היום. בעוד 

שחלק מן הדוגמות האלה 
הן מקסימות ואלגנטיות, 

ההחלטות הצורניות בהם 
לפעמים מוזרים לרוב הם גם 

מופיעים במשקל בודד שאינו 
עקבי לאורך כל המערכת 

טיפוגרפית. הפונט עוצב לשתי 
מערכות כתב עיברית ולטינית, 

המאפשרת למשתמש בפונט 
לעבוד בסידורי טקסטים רב 

לשוניים, ב-7 משקלים וב-3 
חלופות לכל אות )בשפה 

העברית(. 

צורות
צורות
צורות

Geometria
Geometria←



רחוב אלנבי, תל אביב
Allenby street, Tel-Aviv

Propr. בבעלות

ד״ר ברשק הנס בוהם
Dr. Berschak Hans Boehm

HOTEL STRAND
מלון ּפְלָגה



No. 2883–2899 Schraubenschlüssel für Automobile und Fahrräder • Wrenches for Auto 
Cars and Cycles • Clefs à écrous pour automobiles et bicyclettes Llaves para tuercas, 
modelos especiales para auto-mobiles y bicicletas • Chaves para porcas, modelos 
especiais para automoveis e bicycletas • מפתח ברגים עבור מכוניות ואופניים

SCHMIDT & ZIEGLER
REMSCHEID
No. 2883 Modell „Excelsior”, marmoriert, mit 

Reifenheber • Excel-sior pattern, mottled, 
with tyre remover • Façon Excel-sior, 
marbröes, à dómonte-pneus • Modelo 
Excelsior, marmoreadas, con quita-calces 
• Modelo Excelsior, marmorizadas, com 
saca-chaços

No. 2884 Dieselben, ohne Reifenheber • Idem, 
without tyre remo-ver • Idem, sans 
demonte-pneus • caices • Idem, sem

 saca-chaços

Länge • longueur • largura • comprimento ................ mm

lengt ............................................................................................ inches

Gewicht • poids • peso • peso ............................................... kg

weight ...............................................................................................lbs. 

150
6

0,130
4¾

190
7½

0,210
7½

240
9½

0,440
1

290
11½

0,650
⅛

365
15

1,500
⅜



היסטוריה של הבניין
בית מקס ליבלינג הוא בית מגורים בן שלוש קומות יש מרתף חלקי. הוא עוצב ברוח

התנועה המודרנית על ידי דב כרמי, אדריכל, וצבי ברק, מהנדס, בתחילת 1936. בחודש 
מרץ 1937 הבניין הוצא תעודת הבנייה השלים ע״י המחלקה הטכנית של העירוני

תאגיד של תל אביב. מסמכים היסטוריים קובץ בניין הארכיון העירוני עולה כי
מגורים בסגנון אקלקטי )מה שנקרא ״סגל הבית ״הקרוי על שם בעלים רובן הסגל( עמדו 
על במגרש לפני 1936. זה מגורים, כנראה שתי קומות המבנה, נהרס על מנת להקים את 

בניין חדש עבור מקס ליבלינג בע״מ עם ההשלמה בניית העבודה, המשפחה ליבלינג לגור 
בקומה השלישית ולתת דירות אחרות בתוך הבניין דיירים. סקר על היכרויות המדינה של 
הבניין 1964 מתעד הצעה להרוס את הכניסה פרגולה בשל המצב המסוכן שלה. לא ידוע 

אם הפרגולה נהרס או משוחזר. בהתאם הצוואה של אשתו של מקס ליבלינג, טוני, את 
הבעלות על הבניין הועברה עיריית תל אביב בשנת 1963. מכאן ואילך, את דירות חלקיות 

שמשו למשרדים של חברות עירוניות. באותה תקופה, מספר שינויים במבנה פנים בוצע. 
חלק רצפה וקיר כיסויים, כמו גם כמה דלתות וחלונות, הוחלפו.

המדינה של החומר המקורי התדרדרה כתוצאה של חוסר תחזוקה. בשנת 1990, שתי 
האחייניות של מקס ליבלינג שחיו על בקומה השלישית עזבה למעון פרישה. העלויות 

אירוח זה היו מובל על ידי תל אביב

הפונט ליבלינג עוצב בהשראת הסגנון
 הבין לאומי והגרפיקה השימושית

של שנות ה-30 בארץ ישראל.
7 משקלים 3 חלופות 2 מערכות כתב

בית מקס ליבלינג
White City Center מרכז העיר הלבנה

רחוב אידלסון 29 תל־אביב



Thin דק 
Light קל 
 Regular  רגיל 
Medium  בינוני 
Bold שמן 
ExtraBold  כבד 
Black שחור 
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Liebling font weights משקלי הפונט ליבלינג



חלופות סגנוניות
אאא בבב גגג ווו זזז טטט ייי כככ ךך ללל מממ םםם נננ 
ןןן ססס עעע פפפ צצצ קקק ררר ששש תתת ףףף ץץץ
הסגנון הבינלאומי שפשט במרכז ובצפון העיר תל אביב

הסגנון הבינלאומי שפשט במרכז ובצפון העיר תל אביב
הסגננון הבינלאומי שפשט במרכז ובצפון העיר תל אביב

Stylistic alternates
AA GG MM aa bb ll mm nn tt uu yy
Bauhaus style building in the center of Tel Aviv
Bauhaus style building in the center of Tel Aviv



6Tel Aviv תל אביב

CLOSING DAY

הנעילה
June

LEVANT FAIR יריד המזרח

 Levant Fair ״יריד המזרח״
הוא יריד מסחרי בינלאומי שנערך בתל אביב בשנות ה־30, וכינויו של 
המתחם בו נבנו מבני הקבע של היריד. רוב ביתני היריד הוקמו בסגנון 

הבינלאומי. ליריד הייתה חשיבות רבה בתולדות האדריכלות המקומית 
ולטובתו נבנו כמה ביתנים על ידי האדריכלים היהודים הבולטים ביותר 

של אז, בהם אריה אלחנני, ריכרד קאופמן ואריה שרון. סמל היריד, 
שעוצב על ידי אריה אלחנני, היה גמל בעל כנפיים שניתן לו הכינוי 

״הגמל המעופף״. 



תל-אביב
תכנית בנין העיר

tel aviv town planning scheme

תוכנית גדס
תוכנית גדס היא תוכנית המתאר 

הראשונה של העיר תל אביב, 
שתוכננה בשנים 1927 – 1929 

על ידי מתכנן הערים הסקוטי סר 
פטריק גדס. תוכנית זו הקנתה 
לאזור מרכז תל אביב ולאזור 

המכונה היום "הצפון הישן" של 
העיר את מראם ואופיים המוכר 

בראשית המאה ה־21.

כיכר
צינה דיזינגוף

Reading
Power Station



5 פונט ליבלינג 

העיר הלבנה הוא כינוי רווח לכמה מאזוריה הישנים של תל אביב, בהם שוכנים למעלה מ-4,000 מבנים המשויכים לסגנון 
הבינלאומי באדריכלות – הריכוז הגדול בעולם של מבנים מסוג זה – ובולט בהם גם תכנונה של העיר כעיר גנים שלה שדרות 

ורחובות ירוקים. רוב מבני הסגנון הבינלאומי הוקמו משנות ה-30 של המאה ה-20 ועד הקמת המדינה, על ידי אדריכלים 
יהודים שמוצא רובם מגרמניה. עיקר מבני העיר הלבנה שוכנים בלב תל אביב, בין הרחובות אבן גבירול ודרך בגין במזרח, 

רחובות אלנבי והרכבת בדרום, נחל הירקון בצפון והים במערב.

בשנת 2003 קבע אונסק״ו כי אזורי העיר הלבנה בתל אביב הם אתר מורשת עולמית. מהנדס העיר בתקופת הקמתה של 
״העיר הלבנה״ היה יעקב בן-סירה, ויש הרואים בו בעל השפעה חשובה למעבר לסגנון הבינלאומי. לידתו של המונח ״עיר 

לבנה״ ככינוי כללי לתל אביב מתוארכת על ידי האדריכל שרון רוטברד]1[ כבר מתחילת ימיה של העיר, על בסיס אזכורים 
בספרים כמו ״חידת הארץ״ מאת אהרון קבק )1915(, ״האוניות האחרונות״ מאת אהרן ראובני )1923(, ״תל אביב״ מאת 

יעקב פיכמן )1927(, ״כעיר נצורה״ מאת אשר ברש, ו״מחזור מלחמה״ מאת עבר הדני )1938(. ספרים אלו נכתבו ברובם 
עוד לפני שפשט בתל אביב הסגנון הבינלאומי.

באמצע שנות ה-20 של המאה ה-20, כאשר החלה תל אביב לצמוח לממדי מטרופולין של ממש, סברו פרנסי העיר כי 
יש צורך בשיפור תכנונה של העיר ובתיאום בסגנון הבנייה בה. תוכניתם הייתה להקים בצפונה של העיר, בין נחל הירקון 
מצפון, רחוב אבן גבירול ממזרח, הים במערב ועד שדרות בן ציון ורחוב בוגרשוב בדרום, אזור שייבנה בסגנון ייחודי של 
עיר גנים. תוכנית המתאר למיזם )המהווה בסיס לתוכנית המתאר של תל אביב עד היום( תוכננה על ידי מתכנן הערים 

הבריטי סר פטריק גדס, וידועה כ״תוכנית גדס״. התוכנית אושרה על ידי מועצת העיר ב-1927, ויושמה במהלך 
תנופת הבנייה המהירה בשנים 1931–1937 )אז נבנו בעיר כ-2,700 מבנים בסגנון הבינלאומי(, שהרחיבה את תחומי 

העיר עד לגבול הצפוני של נחל הירקון.

במקביל להתפתחותה של העיר, צמחה באירופה שבין שתי מלחמות העולם האדריכלות המודרניסטית. בשנים 
אלו הגיע לשיאה תנועת בית הספר ״באוהאוס״, שפעל בגרמניה ושימש בית יוצר לאדריכלים ולרעיונות 

אדריכליים חדשניים. בית הספר היה אחד הגורמים להתפתחות ״סגנון האדריכלות הבינלאומי״. בסגנון 
אדריכלי זה הושם דגש על סגנון בנייה פשוט ופונקציונלי, היכול להתאים בקלות לכל מקום בעולם ולתת מענה 

לבעיות עירוניות וחברתיות של תהליכי העיור והתיעוש במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20.



צילום
  בבאוהאוס

בין השנים 1932-1919

תערוכה
מרכז העיר הלבנה 

בית ליבלינג
רח אידלסון 29 תל אביב-יפו



העיר
הלבנה

העיר הלבנה הוא כינוי רווח לכמה מאזוריה הישנים 
של תל אביב, בהם שוכנים למעלה מ-4,000 מבנים 

המשויכים לסגנון הבינלאומי באדריכלות – הריכוז 
הגדול בעולם של מבנים מסוג זה – ובולט בהם גם 
תכנונה של העיר כעיר גנים שלה שדרות ורחובות 

ירוקים. רוב מבני הסגנון הבינלאומי הוקמו משנות ה-30 
של המאה ה-20 ועד הקמת המדינה, על ידי אדריכלים 
יהודים שמוצא רובם מגרמניה. עיקר מבני העיר הלבנה 

שוכנים בלב תל אביב, בין הרחובות אבן גבירול ודרך 
בגין במזרח, רחובות אלנבי והרכבת בדרום, נחל הירקון 

בצפון והים במערב.



פטיש הוא כלי עבודה
לדפוק מוצק 
לתוך חומר
מודל מס׳ 2368
שבראשה ראש כבד

ממתכת
אוחז בידית בקצה אחד 

No. 1359  
Amerikanische 
Form mit Dülle
mit poliertem 
Eschen-stiel 

American pattern
polished ash handle 

Hämmer פטיש
Hammers • Marteaux • Martillos • Martellos
Klauenhämmer • Claw Hammers • Marteaux fendus • Martillos de una • Martellos de unha



Bikes, cyclists. Urban scenery Bikes, cyclists.
#fixedgear #leaderbikes #berlin #nyc #telaviv #bici #bike #bicycle #bikeporn #bicicleta #bicicletta #cykel #cycling #fiets #fahrrad #jitensha 
#sepeda #velo #velocipede #bicicletta #kolo #cykle #cykla #bicicletes #igcycling #aerospoke #אופניים

אופניים
single speed


