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"ימים ולילות" )בן נתן(2.0

איור א.001: גופן "ימים"

א
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איור א.002: גופן "לילות"
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"ימים ולילות" )בן נתן(2.0
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ניתוח צורני של "ימים"2.1.1
"ימים ולילות" )בן נתן(2.0

א

:.אאיור הבדלי המשקלים - "ימים" )רגיל( ו"ימים חשוכים" )שמן(.006

:.אאיור הבדלי המשקלים - "לילות" )רגיל( ו"לילות שחורים" )שמן(.005
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: גושי טקסט המסודרים ב"ימים" )למעלה( וב"לילות" )למטה(.אאיור 007

הפוטון הוא החלקיק היסודי הנושא את הכוח האלקטרומגנטי. הוא אחראי לתופעות הקרינה 
האלקטרומגנטית השונות בכל אורכי הגל, ובכלל זה מגוון רחב של תופעות פיזיקליות הכוללות את הראייה 
והצבעים של האור הנראה, שידורי הרדיו, קרינת רנטגן וכו'. לפוטון, כמו לחלקיקים אחרים, ישנן תכונות הן 

של גל והן של חלקיק, תופעה הנקראת "דואליות גל־חלקיק".
פוטון שעובר אינטראקציה מלאה עם אטום או מולקולה נבלע ומוסר )או נפלט ומקבל( את כל האנרגיה 
שלו תוך כדי כך. בעקבות האינטראקציה, עוברים האטום או המולקולה עירור או יינון. עבור אור בתחום 

הנראה, האנרגיה הנישאת על ידי פוטון יחיד היא כ־10×4 - 19 ג'אול, שהיא כמות האנרגיה שמספיקה לעורר 
מולקולה יחידה של תא קולט אור בעין, וליצור בכך אות עצבי שהוא הבסיס הפיזיולוגי לראייה. פוטונים 

יכולים להיפלט מגרעין אטום לא יציב בצורת קרינת גמא, וכמו כן הם יכולים להיפלט על ידי חלקיקים 
טעונים בתנאים מסוימים.

כל השדות החשמליים והמגנטיים ניתנים לתיאור באמצעות פוטונים. לפי המודל הסטנדרטי של פיזיקת 
החלקיקים, קיומו של הפוטון הוא תוצאה של הדרישה כי לחוקים הפיזיקליים תהיה סימטריה מסוימת בכל 

נקודה במרחב־זמן. תכונות הפוטונים, כגון מטען חשמלי, מסה וספין, נקבעות על ידי מאפייני סימטריה זו 
)סימטריית כיול(.

הפוטון הוא החלקיק היסודי הנושא את הכוח האלקטרומגנטי. הוא אחראי לתופעות הקרינה האלקטרומגנטית 
השונות בכל אורכי הגל, ובכלל זה מגוון רחב של תופעות פיזיקליות הכוללות את הראייה והצבעים של האור 

הנראה, שידורי הרדיו, קרינת רנטגן וכו'. לפוטון, כמו לחלקיקים אחרים, ישנן תכונות הן של גל והן של חלקיק, 
תופעה הנקראת "דואליות גל־חלקיק".

פוטון שעובר אינטראקציה מלאה עם אטום או מולקולה נבלע ומוסר )או נפלט ומקבל( את כל האנרגיה שלו תוך 
כדי כך. בעקבות האינטראקציה, עוברים האטום או המולקולה עירור או יינון. עבור אור בתחום הנראה, האנרגיה 

הנישאת על ידי פוטון יחיד היא כ־10×4 - 19 ג'אול, שהיא כמות האנרגיה שמספיקה לעורר מולקולה יחידה של תא 
קולט אור בעין, וליצור בכך אות עצבי שהוא הבסיס הפיזיולוגי לראייה. פוטונים יכולים להיפלט מגרעין אטום לא 

יציב בצורת קרינת גמא, וכמו כן הם יכולים להיפלט על ידי חלקיקים טעונים בתנאים מסוימים.
כל השדות החשמליים והמגנטיים ניתנים לתיאור באמצעות פוטונים. לפי המודל הסטנדרטי של פיזיקת 

החלקיקים, קיומו של הפוטון הוא תוצאה של הדרישה כי לחוקים הפיזיקליים תהיה סימטריה מסוימת בכל נקודה 
במרחב־זמן. תכונות הפוטונים, כגון מטען חשמלי, מסה וספין, נקבעות על ידי מאפייני סימטריה זו )סימטריית 

כיול(.

הפוטון הוא החלקיק היסודי הנושא את הכוח האלקטרומגנטי. הוא אחראי לתופעות הקרינה 
האלקטרומגנטית השונות בכל אורכי הגל, ובכלל זה מגוון רחב של תופעות פיזיקליות הכוללות את הראייה 
והצבעים של האור הנראה, שידורי הרדיו, קרינת רנטגן וכו'. לפוטון, כמו לחלקיקים אחרים, ישנן תכונות הן 

של גל והן של חלקיק, תופעה הנקראת "דואליות גל־חלקיק".
פוטון שעובר אינטראקציה מלאה עם אטום או מולקולה נבלע ומוסר )או נפלט ומקבל( את כל האנרגיה 
שלו תוך כדי כך. בעקבות האינטראקציה, עוברים האטום או המולקולה עירור או יינון. עבור אור בתחום 

הנראה, האנרגיה הנישאת על ידי פוטון יחיד היא כ־10×4 - 19 ג'אול, שהיא כמות האנרגיה שמספיקה לעורר 
מולקולה יחידה של תא קולט אור בעין, וליצור בכך אות עצבי שהוא הבסיס הפיזיולוגי לראייה. פוטונים 

יכולים להיפלט מגרעין אטום לא יציב בצורת קרינת גמא, וכמו כן הם יכולים להיפלט על ידי חלקיקים 
טעונים בתנאים מסוימים.

כל השדות החשמליים והמגנטיים ניתנים לתיאור באמצעות פוטונים. לפי המודל הסטנדרטי של פיזיקת 
החלקיקים, קיומו של הפוטון הוא תוצאה של הדרישה כי לחוקים הפיזיקליים תהיה סימטריה מסוימת בכל 

נקודה במרחב־זמן. תכונות הפוטונים, כגון מטען חשמלי, מסה וספין, נקבעות על ידי מאפייני סימטריה זו 
)סימטריית כיול(.

הפוטון הוא החלקיק היסודי הנושא את הכוח האלקטרומגנטי. הוא אחראי לתופעות הקרינה האלקטרומגנטית 
השונות בכל אורכי הגל, ובכלל זה מגוון רחב של תופעות פיזיקליות הכוללות את הראייה והצבעים של האור 

הנראה, שידורי הרדיו, קרינת רנטגן וכו'. לפוטון, כמו לחלקיקים אחרים, ישנן תכונות הן של גל והן של חלקיק, 
תופעה הנקראת "דואליות גל־חלקיק".

פוטון שעובר אינטראקציה מלאה עם אטום או מולקולה נבלע ומוסר )או נפלט ומקבל( את כל האנרגיה שלו תוך 
כדי כך. בעקבות האינטראקציה, עוברים האטום או המולקולה עירור או יינון. עבור אור בתחום הנראה, האנרגיה 

הנישאת על ידי פוטון יחיד היא כ־10×4 - 19 ג'אול, שהיא כמות האנרגיה שמספיקה לעורר מולקולה יחידה של תא 
קולט אור בעין, וליצור בכך אות עצבי שהוא הבסיס הפיזיולוגי לראייה. פוטונים יכולים להיפלט מגרעין אטום לא 

יציב בצורת קרינת גמא, וכמו כן הם יכולים להיפלט על ידי חלקיקים טעונים בתנאים מסוימים.
כל השדות החשמליים והמגנטיים ניתנים לתיאור באמצעות פוטונים. לפי המודל הסטנדרטי של פיזיקת 

החלקיקים, קיומו של הפוטון הוא תוצאה של הדרישה כי לחוקים הפיזיקליים תהיה סימטריה מסוימת בכל נקודה 
במרחב־זמן. תכונות הפוטונים, כגון מטען חשמלי, מסה וספין, נקבעות על ידי מאפייני סימטריה זו )סימטריית 

כיול(.
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ניתוח צורני של "ימים"2.1.1
"ימים ולילות" )בן נתן(2.0

איור ב.001 : עוקצי האות

: חוקיות של צורניות קליגרפית.באיור 005 : בסיסי האותיות המּוטוֹת.באיור 004

איור ב.002 : צורות מרובעות ומשולשות במבנה האות 

איור ב.003 : גגות מוטים במבנה חלק מהאותיות.איור ב.002 )המשך(:

דוגמא לכתב בעל חוקיות קליגרפית, כאשר העט 

 הקליגרפית השטוחה יכולה להיות מוחזקת בזווית

45 )מתוך "כתב אמנותי עברי" מאת   של 

ל.פ. טובי ורוטשילד-ליפמן, הוצאת בן־דור, 1955, תל 

אביב.(

ב
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 : צורניות    .באיוראיור ב.002 : צורות מרובעות ומשולשות במבנה האות 
   "קצוצה"

: באות זי"ן עוקץ אחורי נוסף. השידרה .באיור006
של האות מתחברת לגג בזווית מּוטה

009  : הבדלי   .באיור
  עוביים

 : הרגל התחתונה של האות למ"ד. .באיור007
  הקו מתרחב ומדמה תנועה קליגרפית

008

: החלל הפנימי של האותיות כאן מורכב מריבוע בעל קצוות מרוככים. רק באות קו"ף ישנה פינה חדה.באיור 010

)המשך(: שידרת האות אל"ף נראית .באיור
"שבורה". שידרת האות צד"י מתרחבת. 

011

: גג בכיוון נגדי לכיוון הקריאה, עם עוקץ..באיור 011

123456789

: ספרוֹת הגופן בעלות רמזים לחוקיות קליגרפית. למטה: ספרות הגופן "הלווטיקה" בעלות צורניות גרפית..באיור 012
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ניתוח צורני של "ימים"2.1.1
"ימים ולילות" )בן נתן(2.0

: חללים פנימיים ב"ימים" )מצד ימין( וב"לילות" )מצד שמאל(.באיור
החללים הפנימיים מגלים הבדלים בין "ימים" ו"לילות" ]ב.013[. החיבור של קיר האות בי"ת עם הבסיס, שהיה אנכי, 

ישר, ומתעקל שמאלה, הפך ב"לילות" לעיקול בכיוון האחורי, מעין גריעה, עם משיכת הקו של הבסיס בקשת. 
באותיות קו"ף, שי"ן, ואל"ף, שהתאפיינו בפינות חדות ב"ימים", התעגלו מצד ימין ונראה שהם מושכים "קדימה".

013

פ"הפ"ה סמ"ךסמ"ך אל"ףאל"ף

שי"ןשי"ן קו"ףקו"ף בי"תבי"ת

ב
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ניתוח צורני של "לילות"2.1.2
"ימים ולילות" )בן נתן(2.0

ת גופן
חובר

ת - 
ם ולילו

מי
י

9 
וד

מ
ע

השוואה בין ימים ללילות: תצוגת אלפבית - 50 נק’.

אבגדהוזחטיכל
מנסעפצקרשת
ךםןףץ?!:;"'+=-

}])*0123456789
˧   /₪

ק' )קשה? קשה!(
אות חלופית:

אבגדהו
זחטיכל
מנסעפ

צקרשת

:.גאיור 001

 ההשוואה בין "ימים" )מסומן בקו( לבין "לילות" )באפור ברקע(.  

המשקל המוטה )"לילות"( מאופיין בהטייה כללית של רוב האותיות 

בכ-12 מעלות שמאלה, עם כיוון הקריאה, ובצורניות קליגרפית מופגנת 

יותר מאשר במשקל "ימים". העוקצים זהים למשקל הרגיל. 

פרט מתוך: נתן, בן )2012( ימים ולילות – חוברת פונט. ירושלים: 
הוצאה עצמית כחלק מפרויקט גמר באקדמיה בצלאל, ירושלים. 

עמ' 6,7.

ג
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:.גאיור 002

:.גאיור 003

 המשיכות האופקיות התחתונות מתאפיינות בתנועות קליגרפיות קעורות המּוטות 
לכיוון מטה, מתחת לקו בסיס האות.

הנטייה של האותיות וההתקערות של בסיסי האותיות יוצרת מעין קצב אלכסוני אחיד. 
ומבנה קעור של האות. אופי הקו יותר מרוכך וזורם.

ג
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ניתוח צורני של "לילות"2.1.2
"ימים ולילות" )בן נתן(2.0

ת גופן
חובר

ת - 
ם ולילו

מי
י

9 
וד

מ
ע

השוואה בין ימים ללילות: תצוגת אלפבית - 50 נק’.

אבגדהוזחטיכל
מנסעפצקרשת
ךםןףץ?!:;"'+=-

}])*0123456789
˧   /₪

ק' )קשה? קשה!(
אות חלופית:

אבגדהו
זחטיכל
מנסעפ

צקרשת :.גאיור אות קו"ף אלטרנטיבית המתכתבת עם האות שי"ן. עם סיום כתיבת עבודה זו וויתר בן נתן על האות קו"ף האלטרנטיבית. 006
פרט מתוך: נתן, בן )2012( ימים ולילות – חוברת פונט. ירושלים: הוצאה עצמית כחלק מפרויקט גמר באקדמיה בצלאל, ירושלים. 

: חלק מגגות האותיות ישרים.גאיור 005

: רמזים לצורות יסוד עגולות.גאיור 004

ג
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:.גאיור השוואה בין רגלי האותיות ב"ימים" ו"לילות"009

:.גאיור .גאיור007

הכרע שמאלית באות 
גימ"ל ב"לילות" 

מתחברת בצורה 
יותר חלקה ואורגנית 

לקיר הימני בהשוואה 
ל"ימים" )משמאל(

:008

ג
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רקע היסטורי2.3
"ימים ולילות" )בן נתן(2.0

שבתאי ¤  ¤  
:.דאיור דגימת הגופן "שבתאי" של בן נתן, שבהשראתו עיצב את "ימים ולילות". 001

פרט מתוך: נתן, בן )2012( ימים ולילות – חוברת פונט. ירושלים: הוצאה עצמית כחלק מפרויקט גמר באקדמיה בצלאל, ירושלים. 

ד
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: השוואה בין "ימים" )למעלה( ו"שבתאי" )למטה(.דאיור 002

ד
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רקע היסטורי2.3
"ימים ולילות" )בן נתן(2.0

טקסט לבדיקה

לם שות בעו ד ח

הבהלה הבריטית לכלבי הארנק 
מכחידה את הגזעים הוותיקים

מספרם של כלבי הצ'יוואווה החביבים על ידוענים עולה בקצב 
מהיר ברחבי הממלכה, על חשבון הגזעים הוותיקים, שבמספרם 

חלה ירידה חדה

סטר אנגלי, אחד מגזעי הכלבים העתיקים ביותר בבריטניה, נמצא לראשונה 

בתולדותיו בסכנת הכחדה ואגודת הכלבים הגדולה בבריטניה תולה את האשמה 

בידוענים. על פי ה"Kennel Club", נטיית הציבור לחקות ידוענים כמו פאריס 

הילטון גם בבחירת חברו הטוב ביותר של האדם הביאה לירידה חמורה במספרם 

של הכלבים המקומיים.

גזע כלבים נחשב לנתון בסכנת הכחדה כאשר נרשמים פחות מ-300 גורים שלו 

בשנה. על פי נתוני המועדון, רק 234 גורי סטר אנגלי נרשמו אשתקד. מדובר 

בירידה של 33% לעומת 2010, ובעשור האחרון ירד מספרם בכמעט שני שלישים. 

בשל הצניחה במספר גורי הסטר האנגלי, הוא התווסף לרשימת 25 הגזעים 

המקומיים הפגיעים של אגודת הכלבים הארצית.

לעומת זאת, יותר מ-6,000 כלבי צ'יוואווה ארוכי שיער וקצרי שיער נרשמו 

באגודת הכלבים אשתקד. מספרם עלה ביותר מרבע ב-2010, לאחר שבעלי הכלבים 

החליטו לחקות את פאריס הילטון, הנוהגת להצטלם לעתים קרובות עם טינקרבל, 

"כלבת הארנק" שלה.

 מזכירת האגודה קרוליין קיסקו בשיחה עם כתב ה-BBC אמרה: "הקורבן האחרון 

הוא הסטר האנגלי, כלב מקסים ונאמן", הוסיפה קיסקו. לדבריה, לסטר האנגלי "יש 

אופי נפלא. זה כלב רגיש מאוד, אוהב, נאמן ומראהו אלגנטי מאוד. הכלבים האלה 

טובים עם ילדים. הם יכולים להיות קצת עקשנים, אבל אני דווקא אוהבת את זה", 

סיכמה קרוליין, להגנתו של ההסטר האנגלי.

לם שות בעו ד ח

מבין גזעי הכלבים שנמצאים 

בסכנת הכחדה בבריטניה, 

הגזע שמצבו הוא הגרוע ביותר 

הוא ככל הנראה האוטרהאונד, 

כלב קולני עם שיער ארוך. 

38 כלבי  אשתקד נרשמו רק 

אוטרהאונד ומדובר בירידה 

.2010 33% לעומת  של 

יו"ר מועדון האוטרהאונד 

האנגלי, פם מרסטון−פולוק, 

אומרת שכיום יש רק שלושה 

מגדלי אוטרהאונד בבריטניה. 

המומחים מעריכים שיש 

600 פרטים  בעולם כיום כ-

מגזע זה, אולם רק חלק 

קטן מהם מתאימים לרבייה. 

על פי המגדלים, אם ייתנו 

לגזעים הילידים להיכחד חלק 

מהמורשת הבריטית עלולה 

להיעלם איתם.

"למרבה הצער, אנו למדים 

על מספרם הגדל של הכלבים 

מגזעים אקזוטיים בגלל 

 ," הפניות הרבות לשירותינו

אומרת קיסקו. על פי נתוני 

האגודה, מספר הכלבים מגזע 

האסקי סיבירי בבריטניה 

שילש עצמו בעשור האחרון. 

"בעלי הכלבים האלה מבקשים 

שנושיע אותם, שכן הם אינם 

מסוגלים לספק לכלביהם את 

הפעילות הגופנית, הטיפוח 

 ," והטיפול שהם זקוקים לו

היא מסבירה.

עם זאת, נראה שלידוענים 

מסוימים יש דווקא השפעה 

חיובית, לפחות על גזע בריטי 

שמצבו נחשב לפגיע ־ כלבים 

מסוג קרדיגן וולש קורגי. 

בשנה שעברה היתה עלייה 

134% ברישום גורי  תלולה של 

הקורגי הוולשי. יודעי דבר 

מייחסים השפעה עצומה על 

הפופולריות שלהם ל"אפקט 

החתונה המלכותית", כמו גם 

קרבתו של גזע זה לפמברוק 

וולש קורגי של אליזבת.

"לידוענים, לתרבות הפופולרית ולאופנה יש 
תפקיד גדול בחברה של ימינו, ולמרבה הצער 

הכלבים אינם חסינים מפני הטעם ההפכפך שלנו"

לם שות בעו ד ח

למרות המשבר הכלכלי, 
 האיטלקים לא מוותרים

על הגלידה

אובדן המשרות, עליית המחירים וצעדי הצנע 
משפיעים על כל תחומי החיים באיטליה, חוץ 
מצריכת הגלידה, שנותרה גם השנה ללא שינוי

המשבר הכלכלי שתוקף את איטליה נותן את אותותיו בכל. 

תושבי ארץ המגף נאלצים להתמודד עם אובדן משרות, 

עליית מחירים וצעדי צנע. הם מקצצים בחופשותיהם ונמנעים 

מהפסקות צהריים ארוכות - אבל על דבר אחד בלבד הם לא 

מוכנים לוותר, וזוהי הגלידה.

"ההוצאה השנתית על גלידה לא השתנתה כלל בשנת 2011", 

מספר מרקו פורצ'לינו, דובר תערוכת הגלידה השנתית בעיר 

רימיני, SIGEP, שנערכת השבוע. לדבריו, האיטלקים הוציאו 

השנה לא פחות מ-2.5 מיליארד אירו בשנה על המעדן הקפוא, 

"כלומר, כ-100 אירו למשפחה".

ואכן, עם פתיחת התערוכה, לא נראית מצוקה כלל באשר 

לצריכת הגלידה. לא פחות מ-36,000 יצרני גלידה ישנם 

באיטליה, ו-100 אלף המבקרים הצפויים לבקר בתערוכה 

יתענגו על שלל טעמים חדשים שנרקחו בשנה האחרונה. בין 

היתר, מציין פורצ'לינו, כי השנה היתה עדנה מחודשת לטעמים 

קלאסיים, כגון שוקולד. לצדם, הוא אומר, גם התפתחו אופנות 

חדשות ולא שגרתיות, כמו גלידת קינמון על בסיס אורז, 

גלידה בטעם אצות ואף גלידת פטריות מלוחה, שאותה אוכלים 

לצד מנות עיקריות.

סביבה ו דע  שות מ ד ח

לאחר 20 שנה: 
הזרזירים שבו 
לשמי ישראל

הציפורים נצפו בחודש האחרון 
בכמה מוקדים ברחבי הארץ, 20 
שנה אחרי שנעלמו בפתאומיות 

מנוף ישראל. לפנות ערב מקיימות 
הלהקות "תרגילי תעופה מדהימים"

לאחר כ-20 שנות היעדרות, שבו לישראל 

הזרזירים המצויים - ציפורים ממשפחת 

הזרזיריים שבסדרת ציפורי השיר. להקות 

זרזירים גדולות נצפו בחודש האחרון בכמה 

מוקדים ברחבי הארץ, ובהם קיבוץ עין−גב 

שבמזרח הכנרת וכן באזור ירושלים ובאזור 

באר שבע, והן צפויות לשהות בישראל עד 

תחילת האביב. בשני העשורים האחרונים 

נראו הזרזירים באזור רק בבודדים ולא במבנה 

הלהקות האופייני להם.

"הזרזיר המצוי מגיע לישראל מרוסיה וממזרח 

אירופה, ועד לפני כ-20 שנה היו מגיעים 

לישראל מדי שנה כ-15 מיליון זרזירים", אומר 

מנהל מרכז הצפרות הישראלי, הדוקטור יוסי 

לשם, "אולם מסיבה לא ברורה חלה ירידה חדה 

באוכלוסיית הזרזירים העולמית ורק כעשירית 

מהם נותרו". בשנתיים האחרונות חלה עלייה 

הדרגתית באוכלוסייתם וכך הם באים שוב 

לאזורנו ונראים בעיקר בשעות הערב.

:.דאיור 003

:.דאיור 004

דגימת גוש טקסט המסודר עם"שבתאי" של בן נתן, שבהשראתו עיצב את "ימים ולילות". 
פרט מתוך: נתן, בן, "שבתאי", חוברת שעיצב על תהליך העבודה על הגופן. בצלאל, ירושלים, 2012

 הבדלי המשקל בין "שבתאי" ל"ימים".
"שבתאי" עבה יותר.

ד



23

: דמיון באותיות בין "ימים" )למעלה( לבין "שבתאי" )למטה(.דאיור 005

ד
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רקע היסטורי2.3
"ימים ולילות" )בן נתן(2.0

תהליך העבודה

ניתוח שלדים של פונטים קלאסיים

∏

יצירתי שלד חדש

∏

קליגרפיה

∏

סריקה

∏

עיצוב

ניתוח שלדים של פונטים קלאסיים

תהליך העבודה

ניתוח שלדים של פונטים קלאסיים

∏

יצירתי שלד חדש

∏

קליגרפיה

∏

סריקה

∏

עיצוב

ניתוח שלדים של פונטים קלאסיים

:.דאיור  ניתוח שלדי אותיות מגופנים קלאסיים, 006
כחלק מתהליך העבודה על גופן "שבתאי". 

פרט מתוך: נתן, בן, "שבתאי", חוברת שעיצב 
על תהליך העבודה על הגופן. בצלאל, ירושלים, 

ד
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:.דאיור  נסיונות קליגרפיים על בסיס השלד הקיים.007
כחלק מתהליך העבודה על גופן "שבתאי". 

פרט מתוך: נתן, בן, "שבתאי", חוברת שעיצב על 
תהליך העבודה על הגופן. בצלאל, ירושלים, 2012

קליגרפיהתהליך העבודה - יצירת שלד חדש

קליגרפיהתהליך העבודה - יצירת שלד חדש

ד
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רקע היסטורי2.3
גרסא סופיתתהליך העבודה - סריקה ותיקון"ימים ולילות" )בן נתן(2.0

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

גרסא סופיתתהליך העבודה - סריקה ותיקון

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

:.דאיור סריקה ותיקונים במחשב008
כחלק מתהליך העבודה על גופן "שבתאי". 

פרט מתוך: נתן, בן, "שבתאי", חוברת שעיצב על 
תהליך העבודה על הגופן. בצלאל, ירושלים, 2012

ד
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: למטה: דוגמא לוואריאציית "איטאליק" של אלדוס מאנוציוס משנת 1501. .דאיור
  משמאל: כתבי וירגיליוס שהודפסו בדפוס של אלדוס מאנוציוס בשנת 1501, 

  שסודרו עם אות ה"איטאליק". 

009

ד
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משקל "פוסטר מכווץ"

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  ! ? " { } ( ) . ,  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

רגילאיטאליק

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?"{}()., 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?"{}()., 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

שמןאיטאליק שמן

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?"{}()., 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?"{}()., 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

שחוראיטאליק שחור

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1234567890 ,.)(}{"?!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1234567890 ,.)(}{"?!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

מּוצראיטאליק מּוצר

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  ! ? " { } ( ) . ,  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  ! ? " { } ( ) . ,  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

מּוצר שמןאיטאליק מּוצר שמן

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?"{}()., 1234567890
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?"{}()., 1234567890
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

: משפחת הגופן "בודוני" )של מונוטייפ(, כדוגמא למשפחת רחבה ומגוונת: .דאיור 010

ד
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: הגופן הלטיני גאראמונד שעוצב במאה ה-, במשקלים שונים. למעלה: רגיל. באמצע: "איטאליק". למטה: "אובליק" איור

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?"{}()., 1234567890
The five boxing wizards jump quickly

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?"{}()., 1234567890
The five boxing wizards jump quickly

*מקור הדגימה התחתונה: Oblique type sample )אין תאריך(. מתוך וויקיפדיה. 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oblique_type_example.svg   :אוחזר בתאריך 02.02.13. אוחזר מתוך

011.ד

ד
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רקע היסטורי2.3
"ימים ולילות" )בן נתן(2.0

: דוגמא לשימוש באיטאליק כציטוט, הרווח בספרות הלועזית.איור 012.ד

Prestianni, John )2001(. Calligraphy type design in the digital age. San Francisco: The Ginko Press :מקור התמונה*

ד
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: כמה מתמונות הכתבים הרהוטים עתיקים מתוך המחקר של בן נתן:איור
   פרט מתוך מסמך מחקר אישי על האיטאליק. בצלאל, ירושלים, 2012

כתב ספרדי חצי רהוט מכתב יד מפאס, 1332

אגרת ר' יהושע בן לוי, המאה ה-3.

תלמוד בבלי, 1290

כתב ספרדי מרובע ורהוט למחצה, ברצלונה, 1347

.3 1290אגרת ר' יהושע בן לוי, המאה ה- יורק,  ניו  תלמוד בבלי, 

17 כליפא בן מלכא )רכב"ם( - מרוקו, המאה ה-

1347 כתב ספרדי מרובע ורהוט למחצה, ברצלונה, 

15 כתב ספרדי בינוני, ספרד, המאה ה-

-15 חצי קורסיבה איטלקית )דרוגולין( מאה ה

.3 1290אגרת ר' יהושע בן לוי, המאה ה- יורק,  ניו  תלמוד בבלי, 

013.ד

ד
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רקע היסטורי2.3
"ימים ולילות" )בן נתן(2.0

דגימות אותיות של "הדסה" בעיצובו של הנרי פרידלנד..דאיור
פרט מתוך: פרידלנדר, הנרי )1989( איך יצרתי את האות 'הדסה' 

בתוך: שפיצר, משה )1989(, אות היא לעולם. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, האגף לתרבות תורנית. עמ' 83.  
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: אותיות מודפסות בגופן "הדסה" בעיצובו של הנרי פרידלנד )למטה: הגדלה של 40 אחוז(, .דאיור
   פרט מתוך: פרידלנדר, הנרי )1959(. על אותיות וספרות. ירושלים: דפוס לימודי ירושלים, מרכז ברנדייס.
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רקע היסטורי2.3
"ימים ולילות" )בן נתן(2.0

: נסיון לעיצוב משקלי 'איטאליק' בנוסף למשקלים הרגילים. מתוך תהליך העיצוב של הגופן "הדסה" בעיצובו של הנרי פרידלנדר..דאיור
   פרט מתוך: פרידלנדר, הנרי )1959(. על אותיות וספרות. ירושלים: דפוס לימודי ירושלים, מרכז ברנדייס. עמ' 83
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 דגימות אותיות של "דוד" בעיצובו של איתמר דוד - המשקלים 'קל' ו'כבד'. מכיוון שדגימה זו היא משנות ה-80,.דאיור
ייתכן כי היא שונה מעט מן האותיות המקוריות שעוצבו בשנות החמישים.

פרט מתוך:  מולכו, אילן )1980(. טיפוגרפיה עברית - קטלוג אותיות שימושי. ירושלים: בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב.
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רקע היסטורי2.3
"ימים ולילות" )בן נתן(2.0

איוראיור דד .. דגימות אותיות של "דוד" בעיצובו של איתמר דוד - המשקלים 'קל' 
ו'כבד'. מכיוון שדגימה זו היא משנות ה-80, ייתכן כי היא שונה מעט מן 

האותיות המקוריות שעוצבו בשנות החמישים.

פרט מתוך:  מולכו, אילן )1980(. טיפוגרפיה עברית - קטלוג 
אותיות שימושי. ירושלים: בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב.

דגימה נוספת מתוך מאמרו של משה שפיצר.

פרט מתוך:  שפיצר, משה. )1989(. על האותיות שלנו. 
בתוך: שפיצר, משה )1989(, אות היא לעולם. ירושלים: משרד 

החינוך והתרבות, האגף לתרבות תורנית.עמ' 43.

018019
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: נסיונות בתהליך העבודה ליצירת איטאליק:איור
פרט מתוך: נתן, בן )2012( ימים ולילות – חוברת פונט. 
ירושלים: הוצאה עצמית כחלק מפרויקט גמר באקדמיה 

בצלאל, ירושלים. עמ' 6,7.

019.ד
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קטע מתוך אגרת ארחות עולם, 
1793, פראג.

הכתב מושפע מהכתב הערבי 
במרוקו.

כתב איטלקי יהודי, כנראה 
מושפע מהכתב האשכנזי הגותי.

כתב רש"י - איטליה, 1475. 
מבוסס על כתב יהודי־

ספרדי מימי הביניים.

כתב ספרדי חצי־רהוט. 
מתוך כתב יד מפאס, 1332.

כתבו של אברהם פריצול 
מהמאה ה־15, איטליה.

תהליך העיצוב

את “ימים“, הגרסא הרגילה של הגופן, התחלתי ב'קורס עיצוב פונט' בשנה ד'. בסיום 
הקורס עיצבתי את הגופן “שבתאי“, ובחרתי להמשיכו בפרוייקט הגמר ולהפכו לפונט 

טקסט. על מנת ליצור אות לטקסט רץ )אות המתאימה לטקסטים רציפים - אות ספר( 
בחנתי לאורך כל הדרך את הקריאות של הגופן בגדלי טקסט שונים, ותיקונים נעשו 

בצבע האותיות ובצורתן על מנת ליצור גוש טקסט קריא וזורם. לבסוף נולד הגופן 
“ימים“ שבו כתובה חוברת זו.

"שבתאי":

"ימים":

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
על מנת לעצב את המשקל הנטוי )“איטליק“( חיפשתי דרכים שונות שבעזרתן אוכל 

ליצור כתב חצי־רהוט. מכיוון שאין חוקיות לגבי איטליק בעברית רציתי לבחון מספר 
כיוונים. שלא כמו בעיצוב פונט רגיל, שמתחיל בד"כ מרעיון על צורת האות, בתחילת 

תהליך עיצוב האיטליק לא ידעתי לאן לכוון. בחרתי לבחון כיוונים רבים ולהחליט איזה 
מהם משרת אותי טוב יותר בהמשך התהליך. 

התחלתי עם קליגרפיה חופשית ולאחר מכן קליגרפיה שהתבססה על צורת האותיות 
שלי. השימוש בציפורן עוזר להבין את השינוי שחל בצורת האות כאשר הכתיבה היא 

רציפה, החיבורים שנוצרים במפגשים בין עמוד לגג, הקשתות, סיומת העמודים ועוד.

לאחר מכן עברתי לרישום ידני של אות נטויה על גבי אות ישרה, האות המקורית.
עם ההחלטה שהעברית שלי תהיה נטויה עם כיוון הקריאה, משמאל לימין, האותיות 

החדשות שציירתי ניסו לחקות זווית נטיה של 12 מעלות.

סקיצות ידניות על גבי האות המקורית:

כתבים חצי־רהוטים

ת גופן
חובר
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ם ולילו
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קליגרפיה חופשית:

עבודה על השלד של האות המקורית עם הטייה של 12 מעלות:

סקיצה המבוססת על כתבים חצי־רהוטים מהמאה ה־15:

סקיצה מתהליך עיצוב הפונט:

גרסא סופית:

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךףץןם 0123456789?!

).,_=+-״˧*:;/₪(

סקיצה ממוחשבת, עבודה על בסיס האות הקיימת:

תנועה קליגרפית.

זווית של 12 מעלות.

שמירה על גגות אחידים 
בין המשקלים.

קשת מול זווית ישרה.

מאפייני עיצוב

ת
הה
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ד
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ה" ועד "ימים" 3.0          התפתחות הגופנים העבריים מ"לה־ּבֶ
ציר הזמן מן המאה ה־16 עד למאה ה־21

"עברי שמן מאוד"
גיֹום לה־ּבה

1559
פריס

"אותיות ואן דייק"
כריסטופל ואן דייק

1760
אמסטרדם

"אותיות דידוא"
בית יציקה דידוא

1834
פריס, צרפת

"אותיות רעדלהיים"
דפוס היידנהיים

1832
רדלהיים, גרמניה

"מרובע"
 

המאה ה־19

הכולל רק את הגופנים הרלוונטיים לעבודה זו.

"אותיות בודוני"
ג'יאמבטיסטה בודוני

1818
פרמה

מקורות התמונות )ראו ביבליוגרפיה(: 
Jong, cees w. de )2010( type, a visual history of typefaces and graphic style 1901-1938 vol 2. koln:Taschen פרט מתוך  | Manuale Tipographico, 1818 - אותיות בודוני �            )מרובע" - קורן )אות היא לעולם" � � "אותיות ואן דייק" - פרידלנדר )אות היא לעולם(  � "עברי שמן מאוד" - ירדני. 

� "ימים" - בן נתן � "רץ" - עודד עזר  � "הדסה" - פרידלנדר   � "קורן" - מולכו  � "פרנק ריהל" - קטלוג ברטהולד  � "וילנא" - תלמוד וורשה )סריקה של סקוט סלדוויץ'(            � "דרוגולין" - מולכו  � "אותיות דידוא" - פרידלנדר )אות היא לעולם(  � "אותיות רעדלהיים" - ירדני. 

"ימים"
בן נתן
2013

ישראל

"רץ"
עודד עזר

2011
ישראל

"פרנק ריהל"
רפאל פרנק 1910

לייפציג

"קורן"
אליהו קורן 1958

ישראל

"הדסה"
הנרי פרידלנדר

1958
ישראל

"דרוגולין"
משה שפיצר

1906
דרוגולין, גרמניה

"וילנא"
האלמנה והאחים ראם

1879
וילנא, פולין

הה
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המאות ה־3.1.121-20
התפתחות הגופנים העבריים3.0

דגימת הגופן "רץ" של עודד עזר.האיור 002

Rutz Light, 48/48 pt

אבגדהוזחטיכל
מנסעפצקרשת

 �����
  0123456789

([{%.,;:!?*-–״ 
׳=+#₪$~<>|/)

� ּ  ¡  ָ  ַ  ֶ  ֵ  ִ  ֳ  ֲ  ֱ  ְ
Rutz Regular, 48/48 pt

אבגדהוזחטיכל
מנסעפצקרשת

 �����
  0123456789

([{%.,;:!?*-–״ 
(/|<>~$₪#+=

� ּ  �  ָ  ַ  ֶ  ֵ  ִ  ֳ  ֲ  ֱ  ְ

Rutz Medium, 48/48 pt

אבגדהוזחטיכל
מנסעפצקרשת

 �����
  0123456789

([{%.,;:!?*-–״ 
(/|<>~$₪#+=

� ּ  �  ָ  ַ  ֶ  ֵ  ִ  ֳ  ֲ  ֱ  ְ
Rutz Bold, 48/48 pt

אבגדהוזחטיכל
מנסעפצקרשת

 �����
  0123456789

([{%.,;:!?*-–״ 
(/|<>~$₪#+=

� ּ  �  ָ  ַ  ֶ  ֵ  ִ  ֳ  ֲ  ֱ  ְ

Rutz Heavy, 48/48 pt

אבגדהוזחטיכל
מנסעפצקרשת

 �����
  0123456789

([{%.,;:!?*-–״ 
(/|<>~$₪#+=

� ּ  �  ָ  ַ  ֶ  ֵ  ִ  ֳ  ֲ  ֱ 
Rutz Bold, 500 pt

א
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Rutz Light, 48/48 pt

שפ� אכל קצת, כ
 באנציקלופדיה. החזיר שמצא כספת 
ואז בלע דג קט�. צפע חזק נש
 גזר מת באוסטרליה.

 

Rutz Regular, 48/48 pt

שפ� אכל קצת, כ
 באנציקלופדיה. החזיר שמצא כספת 
ואז ג� בלע דג קט�. צפע חזק נש
 גזר מת באוסטרליה.

Rutz Medium, 48/48 pt

שפ� אכל קצת, כ
 באנציקלופדיה. החזיר שמצא כספת 
ואז ג� בלע דג קט�. צפע חזק נש
 גזר מת באוסטרליה.

Rutz Bold, 48/48 pt

שפ� אכל קצת, כ
 באנציקלופדיה. החזיר שמצא כספת
ואז ג� בלע דג קט�. צפע חזק נש
 גזר מת באוסטרליה.

Rutz Heavy, 48/48 pt

שפ� אכל קצת, כ
 באנציקלופדיה. החזיר שמצא כספת 
ואז ג� בלע דג קט�. צפע חזק נש
 גזר מת באוסטרליה.

© Rutz (AKA Vesper Hebrew) Designed by Oded Ezer

דגימת הגופן "רץ" של עודד עזר.האיור 003
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המאות ה־3.1.121-20
התפתחות הגופנים העבריים3.0

דגימות אותיות של "הדסה" בעיצובו של הנרי פרידלנד..האיור
פרט מתוך: פרידלנדר, הנרי )1989( איך יצרתי את האות 'הדסה' 

בתוך: שפיצר, משה )1989(, אות היא לעולם. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, האגף לתרבות תורנית. עמ' 83.  
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איור

איור

ה

ה

.

.

מאפיינים שלדיים משותפים, כמו מבנה האותיות אל"ף וצד"י, פ"ה, עי"ן, טי"ת
בגופנים "הדסה" ו"ימים"

 מאפיינים שלדיים משותפים, כמו מבנה האותיות אל"ף וצד"י ושי"ן 
בגופנים "הדסה" ו"רץ". למען הנוחות אשתמש כאן בגרסת "הדסה" של אוטולוג'יק.

004

005
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המאות ה־3.1.121-20
התפתחות הגופנים העבריים3.0

 צורניות "קצוצה" או "מסותת" בגופנים "הדסה" ו"רץ" )באותיות שונות(..האיור
למען הנוחות אשתמש כאן בגרסת "הדסה" של אוטולוג'יק.
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.האיור

 דגימות אותיות של "קורן" בעיצובו של אליהו קורן.
מימין: "קורן" המיועד לסידור. משמאל: "קורן" המיועד לתנ"ך
 קורן, אליהו )1989(. האות כיסוד בעיצוב ספרי קודש. 
בתוך: שפיצר, משה )1989(, אות היא לעולם.    

ירושלים: משרד החינוך והתרבות, האגף לתרבות    
תורנית. עמודים 67 - 84.  
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המאות ה־3.1.121-20
התפתחות הגופנים העבריים3.0

.האיור

דף מוגדל מתוך 'תנ"ך קורן'.
 קורן, אליהו )1989(. האות כיסוד בעיצוב ספרי קודש. 
בתוך: שפיצר, משה )1989(, אות היא לעולם.    

ירושלים: משרד החינוך והתרבות, האגף לתרבות    
תורנית. עמודים 67 - 84.  
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.האיור

דגימות הגופן "פרנק ריהל"
 קטלוג ברטהולד )1924(. ברלין: בית היציקה ברטהולד.

עמודים 49-50.
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המאות ה־3.1.121-20
התפתחות הגופנים העבריים3.0

.האיור

דף מתוך מאמרו של רפאל פרנק המפרט את ההשפעות על עיצוב הגופן "פרנק ריהל".
 פרנק, רפאל )1926(. על אותיות דפוס וגופנים. 

 ברלין: בית יציקת האותיות ה. ברטהולד, מחלקת ההדפסה הפרטית.
 בתוך: האתר של פרופ' סיון טולדו מאונ' תל אביב – "טיפוגרפיה עברית", 

תורגם ע"י פרופ' משה ירדן. אוחזר מתוך:
http://www.tau.ac.il/~stoledo/fonts/articles.html  
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המאה ה־3.1.219
התפתחות הגופנים העבריים3.0

דגימה מתוך תלמוד וורשה. הדמיון לאותיות "וילנא" מעלה את ההשערה כי אותיות אלו .ואיור
דומות מאוד לגופנים אחרים שעוצבו לפני ואחרי עיצובן בשנת 1879 בבית הדפוס של 

האחים והאלמנה ראם בוילנא שבפולין.
סריקות באדיבות סקוט "ישראל" סלדוויץ'.

 מלמטה: ליקוטי אמרים - תניא. הודפס וסודר בווילנא 
             ע"י בית הדפוס של האלמנה והאחים ראם.

משמאל: תלמוד וורשה, המאה ה-19, פולין.
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אותיות מוגדלות מתוך ספר שמות שסודר בליטא בתחילת המאה ה-19. הדמיון לאותיות .ואיור
"וילנא" מעלה את ההשערה כי אותיות אלו דומות מאוד לגופנים אחרים שעוצבו לפני 

ואחרי עיצובן בשנת 1879 בבית הדפוס של האחים והאלמנה ראם בוילנא שבפולין.
סריקות באדיבות סקוט "ישראל" סלדוויץ'.
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המאה ה־3.1.219
התפתחות הגופנים העבריים3.0

גופן "דרוגולין" במשקלים 'קל' ו'כבד'. בהיעדר דגימה מוקדמת, מוצגת כאן דגימה משנת 1981..ואיור

 פרט מתוך:  מולכו, אילן )1980(. טיפוגרפיה עברית - קטלוג אותיות שימושי. 
ירושלים: בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב.
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 וואריאציות דרוגולין..ואיור
למעלה ומימין )הגדלה מלאכותית( : פרט מתוך:  פרידלנדר, הנרי )1989( איך יצרתי את האות 'הדסה' 

בתוך: שפיצר, משה )1989(, אות היא לעולם. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, האגף לתרבות תורנית. עמוד 67       
למטה משמאל: פרט מתוך:  בראדי, חיים )1934(. משה אבן עזרה - שירי החל. ברלין: שוקן.
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ניתוח שלדי האותיות ב"ווריאצית דרוגולין", באות ספרדית מכתב יד מן המאה ה-13, ומגופן "פרנק ריהל" מתחילת המאה ה-20..ואיור
 מקור דרוגולין )עליון(:  מולכו, אילן )1980(. טיפוגרפיה עברית - קטלוג אותיות שימושי. ירושלים: בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב. 

 מקור אות ספרדית )אמצעי(: ירדני, עדה. )1991( ספר הכתב העברי. ירושלים: כרטא, עמ' 213.
מקור "פרנק ריהל" )תחתון(: קטלוג ברטהולד )1924(. ברלין: בית היציקה ברטהולד. עמודים 49-50.

006

ו



59 58

המאה ה־3.1.219
התפתחות הגופנים העבריים3.0

מאפיינים קישוטיים בגופן "פרנק־ריהל" )למטה( ובגופן "דרוגולין" )למעלה(. הסיבה שמאפיינים צורניים מסוימים נחשבים "קישוטיים" היא .ואיור
שאין להם משמעות או חיבור פונקציונאלי לשלד האות, ולכן הם מהווים בחירה סיגנונית "חיצונית" לשלד. אפילו ה"פסיעה" )הקו שנראה 

מצד שמאל למטה באות פ"ה. שיטת ירדני(, אינה "מוצדקת" מבחינת שלד האות, כמו שהיא שייכת לאות ב"אות הספרדית" ]ו.006[. פסיעה זו 
באות פ"ה נשארה כסרח עודף מן השלד הקדום של האות הספרדית, אך כעת היא משמשת כאלמנט סיגנוני קישוטי.

הערה חשובה - הדגימה של וואריאצית דרוגולין לקוחה מן הקטלוג של מולכו, וכנראה שנלקחה מגרסת כותרת של אותיות הספר "דרוגולין". 
כנראה שאות הספר היתה פחות מקושטת

 מקור דרוגולין:  מולכו, אילן )1980(. טיפוגרפיה עברית - קטלוג אותיות שימושי. ירושלים: בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב. 
מקור "פרנק ריהל": קטלוג ברטהולד )1924(. ברלין: בית היציקה ברטהולד. גודל מיוחד לכותרות.
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אותיות קאפיטאליס קוודראטה..ואיור
 קורן, אליהו )1989(. האות כיסוד בעיצוב ספרי קודש. 

בתוך: שפיצר, משה )1989(, אות היא לעולם. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, האגף לתרבות    
תורנית. עמודים 67 - 84.   
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אותיות "שריפט מרובע" מימין, "שריפט מאגאליט" משמאל, כעוד דוגמא לוואריאציות לאות המרובעת של המאה ה19 ולפני כן..ואיור
קטלוג ברטהולד )1924(. ברלין: בית היציקה ברטהולד.
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.ואיור

"אותיות רעדלהיים", כעוד דוגמא לוואריאציות לאות 
המרובעת של המאה ה19 ולפני כן.

ירדני, עדה. )1991( ספר הכתב העברי. ירושלים: כרטא, 
 עמ' 103.
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התפתחות הגופנים העבריים3.0
המאה ה־3.1.318

אותיות עבריות בעיצוב דידוא. ראו גודל מקורי משמאל. אמנם להנרי פרידלנדר ביקורת .זאיור
על גדלי הטקסט ולא על הגדלים הקטנים במיוחד, אך אפשר לראות את הבעייתיות 

 שבשיטה זו, היוצרת פסים עבים אופקיים ופסים דקיקים אנכיים.
פרידלנדר, הנרי )1989( איך יצרתי את האות 'הדסה' 

בתוך: שפיצר, משה )1989(, אות היא לעולם. ירושלים: משרד החינוך    
והתרבות, האגף לתרבות תורנית.עמודים 67 - 84.   
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אותיות עבריות בעיצוב בודוני..זאיור

 פרט מתוך:
Bodoni, Giambattista )1818(. Manuale Tipographico. Parma

002
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התפתחות הגופנים העבריים3.0
המאה ה־17 3.1.4

אותיות עבריות בעיצוב כריסטופל ואן-דייק..חאיור

 פרט מתוך: שפיצר, משה )1989(, האות המרובעת בהתפתחותה
בתוך: שפיצר, משה )1989(, אות היא לעולם. ירושלים: משרד החינוך   

והתרבות, האגף לתרבות תורנית. עמ' 83.
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אותיות עבריות )"אותיות אמשטרדם"( בעיצוב כריסטופל ואן-דייק. כנראה הגדלה של אותיות זעירות.חאיור
 פרט מתוך: ירדני, עדה. )1991( ספר הכתב העברי. ירושלים: כרטא, עמ' 103.
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התפתחות הגופנים העבריים3.0
המקור: הכתב הספרדי 3.2

טיפוס האות הספרדית המרובעת )אות כתב ספר ספרדי( אשר נוצר בכתבי היד 001.טאיור
היהודיים מן המאה ה-13. מימין - כתב יד מטולידו, 1222.

פרט מתוך: ירדני, עדה. )1991( ספר הכתב העברי. ירושלים: כרטא, עמ' 213.

ט
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 טיפוס האות האשכנזית אשר נוצר בכתבי היד היהודיים מן המאה ה-002.13.טאיור
מימין - כתב ספר אשכנזי משנת 1272, אולי מגרמניה.

 פרט מתוך: ירדני, עדה. )1991( ספר הכתב העברי. ירושלים: כרטא, 
עמ' 203-202.

ט
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התפתחות הגופנים העבריים3.0

003.טאיור

תרשים שיצרה עדה ירדני המפרט כיצד הפכו עיטורי שעטנז ג"ץ 
מעיטורים לחלק משלד האות.

 פרט מתוך: ירדני, עדה. )1991( ספר הכתב העברי.
 ירושלים: כרטא, עמ' 188.

המקור: הכתב הספרדי 3.2

ט
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בעיות בניתוח הצורני4.1
ה" )גיום לה־בה(4.0 "לה־ּבֶ

דגימה טיפוגרפית של הגופן "עברי שמן מאוד" 
 )ידוע גם כ"לה־ּבה" שעוצב ע"י גיום לה־ּבה בשנת 1559(. 

 פרט מתוך: ירדני, עדה. )1991( ספר הכתב העברי. 
ירושלים: כרטא, עמ' 203-202.

001.יאיור
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 טקסט של ספר בראשית, תנ"ך רב לשוני של פלנטין.
 )1595(, אנטוורפן. 

הסריקה באדיבות סקוט־מרטין קוסופסקי.

למטה: עיבוד הסריקה לשחור לבן
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בעיות בניתוח הצורני4.1
ה" )גיום לה־בה(4.0 "לה־ּבֶ

1. האות אל"ף מתוך הטקסט של ספר בראשית, תנ"ך רב לשוני של פלנטין. הגדלה 
 מלאכותית. משקל טקסט.

    טקסט של ספר בראשית, תנ"ך רב לשוני של פלנטין )1595(, אנטוורפן. 
   הגדלה מלאכותית. הסריקה באדיבות סקוט־מרטין קוסופסקי.

 2. סריקה ממקור לא ידוע של עדה ירדני - משקל "עברי שמן מאוד", 
      כנראה מתוך אוסף הביבליותק הצרפתי.

    ירדני, עדה. )1991( ספר הכתב העברי. ירושלים: כרטא, עמ' 203-202.

3. טרייסינג )קווקוו( דיגיטלי של עודד עזר למקור לא ידוע 

ה" יחיד. בתמונה מימין לשמאל:  אותיות "לה־ּבה" שעוצבו ע"י גיום לה־ּבה, המראות את הקושי שבבחירת גופן "לה־ּבֶ

ה בשנת 1591 לערך, מתוך הספר של אומונט. 4. אות שחקק לה־ּבֶ
Omont, Henri )1857-1940(, Spécimens de caractères hébreux, 
grecs, latins et de musique, gravés à Venise et à Paris par 
Guillaume Le Bé (1545-1592), publiés par H. Omont, 1889, Paris.

 5. )למטה מימין( חידוש דיגיטלי של גופן לה־ּבה ע"י סקוט מרטין קוסופסקי ומתיו 
     קארטר, 2010. נוצר מתוך הגרסה של תנך פוליגלו. 
    תנ"ך רב לשוני של פלנטין )1595(, אנטוורפן. 

6. כל האותיות בשילובאחת על גבי השניה, על מנת לראות את השוני.

12345

6

Le Bé Texte
Guillaume Le Bé (1528–1595) was the greatest and most experienced punchcutter of 
Hebrew types of the Golden Age of Hebrew printing. In the late 1560s, he cut several 
Hebrews in the Sephardic style that were acquired by the Antwerp printer Christophe 
Plantin, for use in his masterpiece, the Polyglot Bible of 1572–74. Matthew Carter 
began these digital renderings and handed them over to me for finishing. I added 
this texte style, and a complete set of diacritics. The font was previewed in an e-book, 
Selected Poems of Jehudah Halevi, published in 2011 by Nextbook. It will be the princi-
pal text type of the forthcoming Oxford Hebrew Bible, the most ambitious text-critical 
Bible since Plantin’s, and will also include Matthew’s display version.

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
�ּזּטּיּכּךְךָךּלּמּנ׆ּסּפּףּצּקּרׁשׂשּׁשּׂשּת ֹו ּבּגּדּהּו

����������������לא

ִליֵּביי

ַחת  ַּת֖ ֶלד  ֶאת־ַהּ֔יֶ ְך  ַוַּתְׁשֵל֣ ֶמת  ִמן־ַהֵח֑ ִים  ַהַּמ֖ בראשית טו ַוִּיְכ֥לּו 

ִּכְמַטֲחֵו֣י  ַהְרֵח֙ק  ֶגד  ִמּ֗נֶ ּה  ֜לָ ֶׁשב  ַוֵּת֨ טז ַוֵּתֶלְ֩ך  ם:  ַהִּׂשיִחֽ ד  ַאַח֥
ֶג� ֶׁשב ִמּ֔נֶ � ְּב֣מֹו� ַהָּיֶ֑�ד ַוֵּת֣ י ָאְמ֔ר� ַאל־ֶאְרֶא֖ ֶׁש� ִּכ֣ ֔קֶ

ַהַּנַע֒ר  ֶאת־֣קֹול  ֱאֹלִהי֮ם  ע  יז ַוִּיְׁשַמ֣ ְבְּך:  ַוֵּתֽ ּה  ֶאת־ֹקָל֖ א  ַוִּתָּׂש֥
ּה ִי� ַוּ֥יֹאֶמר ָל֖ י� ׀ ֶ�ל־ָהָג֙ר ִמן־ַהָּׁש֔מַ ְך ֱאֹלִה֤ ַוִּיְקָר֩� ַמְל֨אַ
י� ֶאל־֥קֹול ַהַּנַ֖ער  ע ֱאֹלִה֛ י ִּכי־ָׁשַמ֧ יְרִא֔ ְך ָהָג֑ר ַאל־ִּת֣ ַמה־ָּל֣

ם: ר הּוא־ָׁשֽ ַּבֲאֶׁש֥

בראשית טו ויכלו המים מן־החמת ותשלך את־הילד תחת 

אחד השיחם: טז ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי 
קשת כי אמרה אל־אראה במות הילד ותשב מנגד 

ותשא את־קלה ותבך: יז וישמע אלהים את־קול הנער 
ויקרא מלאך אלהים ׀ אל־הגר מן־השמים ויאמר לה 

מה־לך הגר אל־תיראי כי־שמע אלהים אל־קול הנער 
באשר הוא־שם:

Le Bé Texte Hébreu™ by Scott-Martin Kosofsky. Copyright © 2012 by Scott-Martin Kosofsky/The Philidor Company llp and Matthew Carter/Carter & Cone. All rights reserved.
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 למטה: כל האותיות כדוגמת סעיף 1 בעמוד הקודם, מוגדלות מלאכותית באופן משמעותי 
מתמונה בעלת איכות נמוכה יחסית.

    טקסט של ספר בראשית, תנ"ך רב לשוני של פלנטין )1595(, אנטוורפן. 
   הגדלה מלאכותית. הסריקה באדיבות סקוט־מרטין קוסופסקי.קונטרסט מלאכותי.
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בעיות בניתוח הצורני4.1
ה" )גיום לה־בה(4.0 "לה־ּבֶ

ה. תמונות מתוך "ספר הסקיצות" של חקק האותיות גיום לה־ּבֶ
 זהו השם שנתתי לספרון, בהיעדר מידע והשכלה מתאימה. אין לי הוכחה שזהו באמת 

"ספר הסקיצות" של גיום לה־ּבה. עדה ירדני טוענת כי זהו "אלבום של דוגמות אותיות 
מאוספו". בשיחה אישית נאמר לי ע"י סקוט מרטין קוסופסקי כי זהו מעין ספר מחקר עם 
הערות בכתב ידו של גיום לה־ּבה. ייתכן כי הדגימה בצד שמאל כנראה הודפסה בוונציה 

בשנת 1458, שעה שעבד כשוליה ומתלמד אצל יוסטיניאן. בנוסף, ייתכן כי הדגימה למטה 
הודפסה בפריס 1565, בבית היציקה שבבעלותו.

)ראו הפניה ביבליוגרפית בעמוד הבא(
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ה. תמונות מתוך "ספר הסקיצות" של חקק האותיות גיום לה־ּבֶ
למטה: כנראה תהליך עבודה כלשהוא על כתב זעיר. נסיונות בהדפסה ואולי 

בקליגרפיה. שנה לא ידועה.
בצד התמונה מצד שמאל, כתוב 1574. בתקופה זו כבר היה בעל בית יציקה 

משלו בפריס.

Le Bé, Guillaume )n.d.( Spécimens de caractères hébreux 
gravés à Venise et à Paris par Guillaume Le Bé )1546-1574(

)ראו הפניה לעותק דיגיטלי בפרק הביבליוגרפיה(

006.יאיור
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בעיות בניתוח הצורני4.1
ה" )גיום לה־בה(4.0 "לה־ּבֶ

תמונות מתוך הספר של הנרי 
אומונט הסוקר את עבודתו של 
ה, ובו כרונולוגיה של  גיום לה־ּבֶ
האותיות שעיצב לאורך שנותיו.

Omont, Henri )1889(, 
Spécimens de 
caractères hébreux, 
grecs, latins et de 
musique, gravés à 
Venise et à Paris par 
Guillaume Le Bé (1545-
1592), publiés par H. 
Omont, 1889, Paris.
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ה, ממקורות שונים. טרייסינג )קווקוו( דיגיטלי של עודד עזר לאותיותיו של לה־ּבֶ
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ניתוח צורני4.2
ה" )גיום לה־בה(4.0 "לה־ּבֶ

: הפינה הימנית עליונה היא רכה יותר בחלל הפנימי..יאיור 012

: דוגמאות לצורות יסוד משולשות מרומזות בחלק מן האותיות.יאיור 011

: עוקצים.יאיור 009

המשך.יאיור 010

: דוגמאות לצורות יסוד מרובעות בחלק מן האותיות.יאיור 010

אותיות "עברי שמן מאוד" לקוחות מתוך:  ירדני, עדה. )1991( ספר הכתב העברי. ירושלים: כרטא, עמ' 203-202.

י
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: מעין תוספת לאות עם עיקול רך בבסיס.יאיור : משיכה.יאיור015 :.יאיור016 : שוני בזוויות הבסיס.יאיור017 018

: אותיות בעלות גגות מּוטים. מעצב האותיות יצר גופן הרמוני המורכב מגגות בזוויות שונות, מה שמוכיח כי לא הדיוק הגיאומטרי הוא המשפיע על ההרמוניה..יאיור 014

: באותיות דל"ת, ה"א, חי"ת, כ"ף סופית, ישנה משיכה קלה של החלל ימינה למעלה, לפינה חדה.יאיור : ראו תאור בשורה האמצעית.יאיור013 014

האותיות "עברי שמן מאוד" לקוחות מתוך:  ירדני, עדה. )1991( ספר הכתב העברי. ירושלים: כרטא, עמ' 203-202.
 Omont, Henri )1889(, Spécimens de caractères hébreux, grecs, latins et de musique, gravés à Venise et à Paris par :מקור האות גימ"ל
Guillaume Le Bé (1545-1592), Paris.

י



83 82

ניתוח צורני4.2
ה" )גיום לה־בה(4.0 "לה־ּבֶ

: "רגליים" או "קירות" בזווית..יאיור 020

: המשך.יאיור 020

: רגליים או קירות אנכיים באותיות בי"ת, רי"ש, ו"ו, כ"ף, מ"ם סופית, סמ"ך. למרות שהחלל הפנימי זוויתי יותר )בכחול(.יאיור 019

האותיות "עברי שמן מאוד" לקוחות מתוך:  ירדני, עדה. )1991( ספר הכתב העברי. ירושלים: כרטא, עמ' 203-202.

י
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: המשך.יאיור 020

: הדומה והשונה בין האותיות.יאיור :.יאיור027 : דומה ושונה בין האות טי"ת לזי"ן..יאיור028 :.יאיור029 030

: דמיון ושוני בין דל"ת ורי"ש.יאיור : דמיון בין ה"א לחי"ת.יאיור024 : דמיון ושוני באותיות רי"ש ת"ו.יאיור025 026

: זוויות התחלה וסיום זהות )בערך(.יאיור :.יאיור021 :.יאיור022 023

הזרוע הימנית של האות 
אל"ף נובעת מן השידרה בקו 

דקיק )כנראה השפעה של 
כתב אשכנזי(, ומתחברת 

בעיקול עדין וזעיר הפונה 
מעט ימינה לפס זוויתי מימין 

למעלה. מאפיין זה כנראה 
מושפע מן הקליגרפיה והוא 

ייחודי לגופן זה.

האותיות "עברי שמן מאוד" לקוחות מתוך:  ירדני, עדה. )1991( ספר הכתב העברי. ירושלים: כרטא, עמ' 203-202.

י
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ניתוח צורני4.2
ה" )גיום לה־בה(4.0 "לה־ּבֶ

: הבדלים בין נו"ן וגימ"ל.יאיור :.יאיור038 :.יאיור039 :.יאיור040 041

:.יאיור :.יאיור034 :.יאיור035 : פסיעות עם משיכת "הלוך ושוב"..יאיור036 037

 * הערה של יקי 
 חסיד לגבי 

האיורים בעמוד זה:

לדעתו סימון החיצים 
הקליגרפיים אינו 
נכון. זה הסימון 

לכתיבה המקובלת 
של האות הספרדית, 

כפי שהוא מופיע 
בחוברת "כתב אמנותי 
עברי". מנסיונו לייצר 

קליגרפיה הדומה 
לאותיות לה בה - 
 הכיוון הוא הפוך. 

יוצא מהאות ויורד 
כלפי מטה.

: האות למ"ד: דיגלון זקוף וגבוה, גג בזווית, הצטמצמות של הרגל התחתונה.יאיור :.יאיור031 : הדומה והשונה באותיות ם, ס..יאיור032 033

 

האותיות "עברי שמן מאוד" לקוחות מתוך:  ירדני, עדה. )1991( ספר הכתב העברי. ירושלים: כרטא, עמ' 203-202.
 Omont, Henri )1889(, Spécimens de caractères hébreux, grecs, latins et de musique, gravés à Venise et à Paris par :מקור האות גימ"ל
Guillaume Le Bé (1545-1592), Paris.
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רקע היסטורי4.3
ה" )גיום לה־בה(4.0 "לה־ּבֶ

איוראיור ככ .. דף מתלמוד בומברג, המאה ה-16
 מתוך וויקיפדיה. אוחזר בתאריך 10.02.13. אוחזר מתוך:  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bomberg_Talmud.JPG

דוגמא לאות ה"גותית" )ידועה בתור blackletter( בתנ"ך שנכתב 
בבלגיה בשנת 1407 לסה"נ ע"י ג'רארד ברילס, על מנת לשמש 

כטקסט שהוקרא בקול רם במנזרים. העותק מצוי בכנסיית מלמסבורי, 
ווילטשייר, אנגליה.

מתוך וויקיפדיה. אוחזר בתאריך 10.02.13. אוחזר מתוך:  
 
en.wikipedia.org/wiki/File:Calligraphy.malmesbury.
bible.arp.jpg

001002
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דפים שכנראה הודפסו בבית הדפוס .כאיור
של בומברג. )לא ברור אם האותיות 

ה או שהן מצורפות  עוצבו ע"י גיום לה־ּבֶ
כמחקר אישי(. מתוך "ספר הסקיצות" 

ה. של לה־ּבֶ

  
 Le Bé, Guillaume )n.d.(

 Spécimens de caractères
 hébreux gravés à Venise et
 à Paris par Guillaume Le Bé

))1546-1574
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רקע היסטורי4.3
ה" )גיום לה־בה(4.0 "לה־ּבֶ

דפים שכנראה הודפסו בבית הדפוס של יוסטיניאן. )לא ברור אם .כאיור
ה או שהן מצורפות כמחקר אישי(.  האותיות עוצבו ע"י גיום לה־ּבֶ

למעלה בכתב היד רשום שמו של מארק אנטוניו יוסטיניאני  
ה עבור יוסטיניאני. מתוך "ספר  והשנה 1546, שבה עבד לה־ּבֶ

ה. הסקיצות" של לה־ּבֶ

  
 Le Bé, Guillaume )n.d.( Spécimens de caractères

 hébreux gravés à Venise et à Paris par
)Guillaume Le Bé )1546-1574

003

כ
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תהליכי העבודה4.4
ה" )גיום לה־בה(4.0 "לה־ּבֶ

ה ב1.1566  מתוך "ספר הסקיצות" של לה־ֶּבה..לאיור פרט מעמוד מודפס באות Texte Di Talmuth שחקק גיום לה־ּבֶ
  

)Le Bé, Guillaume )n.d.( Spécimens de caractères hébreux gravés à Venise et à Paris par Guillaume Le Bé )1546-1574

1  ירדני, עמ' 100

001

ל
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ה בערוב ימיו, 1592 לערך. 	 .לאיור  משמאל: דגימה בספרו של אומונט לאותיות שעיצב גיום לה־ּבֶ
 Omont, Henri )1857-1940(, Spécimens de caractères hébreux, grecs, latins et de musique, gravés à Venise et à Paris

.par Guillaume Le Bé (1545-1592), publiés par H. Omont, 1889, Paris 

ה, והיא כנראה מאותו סט.	   מימין: דגימה ממאמרו של משה שפיצר העוסק בין השאר בגיום לה־ּבֶ
פרט מתוך: שפיצר, משה. )1989(. האות המרובעת בהתפתחותה. 

בתוך: שפיצר, משה )1989(, אות היא לעולם. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, האגף לתרבות תורנית. עמ' 83. מתוך –    
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קבלה בקרב הקהל4.5
ה" )גיום לה־בה(4.0 "לה־ּבֶ

.לאיור

גרסאת החידוש של סקוט-
מרטין קוסופסקי ומת'יו קארטר 

ה, 2010.  לאותיותיו של לה־ּבֶ
 בעמוד זה ניתן לראות 

 .Texteאת משקל ה

באדיבות סקוט-מרטין 
קוסופסקי.

003

Le Bé Texte
Guillaume Le Bé (1528–1595) was the greatest and most experienced punchcutter of 
Hebrew types of the Golden Age of Hebrew printing. In the late 1560s, he cut several 
Hebrews in the Sephardic style that were acquired by the Antwerp printer Christophe 
Plantin, for use in his masterpiece, the Polyglot Bible of 1572–74. Matthew Carter 
began these digital renderings and handed them over to me for finishing. I added 
this texte style, and a complete set of diacritics. The font was previewed in an e-book, 
Selected Poems of Jehudah Halevi, published in 2011 by Nextbook. It will be the princi-
pal text type of the forthcoming Oxford Hebrew Bible, the most ambitious text-critical 
Bible since Plantin’s, and will also include Matthew’s display version.

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
�ּזּטּיּכּךְךָךּלּמּנ׆ּסּפּףּצּקּרׁשׂשּׁשּׂשּת ֹו ּבּגּדּהּו

����������������לא

ִליֵּביי

ַחת  ַּת֖ ֶלד  ֶאת־ַהּ֔יֶ ְך  ַוַּתְׁשֵל֣ ֶמת  ִמן־ַהֵח֑ ִים  ַהַּמ֖ בראשית טו ַוִּיְכ֥לּו 

ִּכְמַטֲחֵו֣י  ַהְרֵח֙ק  ֶגד  ִמּ֗נֶ ּה  ֜לָ ֶׁשב  ַוֵּת֨ טז ַוֵּתֶלְ֩ך  ם:  ַהִּׂשיִחֽ ד  ַאַח֥
ֶג� ֶׁשב ִמּ֔נֶ � ְּב֣מֹו� ַהָּיֶ֑�ד ַוֵּת֣ י ָאְמ֔ר� ַאל־ֶאְרֶא֖ ֶׁש� ִּכ֣ ֔קֶ

ַהַּנַע֒ר  ֶאת־֣קֹול  ֱאֹלִהי֮ם  ע  יז ַוִּיְׁשַמ֣ ְבְּך:  ַוֵּתֽ ּה  ֶאת־ֹקָל֖ א  ַוִּתָּׂש֥
ּה ִי� ַוּ֥יֹאֶמר ָל֖ י� ׀ ֶ�ל־ָהָג֙ר ִמן־ַהָּׁש֔מַ ְך ֱאֹלִה֤ ַוִּיְקָר֩� ַמְל֨אַ

י� ֶאל־֥קֹול ַהַּנַ֖ער  ע ֱאֹלִה֛ י ִּכי־ָׁשַמ֧ יְרִא֔ ְך ָהָג֑ר ַאל־ִּת֣ ַמה־ָּל֣
ם: ר הּוא־ָׁשֽ ַּבֲאֶׁש֥

בראשית טו ויכלו המים מן־החמת ותשלך את־הילד תחת 

אחד השיחם: טז ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי 
קשת כי אמרה אל־אראה במות הילד ותשב מנגד 

ותשא את־קלה ותבך: יז וישמע אלהים את־קול הנער 
ויקרא מלאך אלהים ׀ אל־הגר מן־השמים ויאמר לה 

מה־לך הגר אל־תיראי כי־שמע אלהים אל־קול הנער 
באשר הוא־שם:

Le Bé Texte Hébreu™ by Scott-Martin Kosofsky. Copyright © 2012 by Scott-Martin Kosofsky/The Philidor Company llp and Matthew Carter/Carter & Cone. All rights reserved.

ל
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ה החדש..לאיור תנ"ך אוקספורד העברי שיצא לאור בשנת 2014, בעיצובו של סקוט-מרטין קוסופסקי, המסודר עם גופן לה־ּבֶ
באדיבות סקוט-מרטין קוסופסקי.

004

1:1–13 | genesis 15

Design by Scott-Martin Kosofsky, 2011. All rights reserved. This sample 
may not be distributed or copied without the designer’s permission.

14 genesis | 1:1–13

Design by Scott-Martin Kosofsky, 2011. All rights reserved. This sample 
may not be distributed or copied without the designer’s permission.

 Numerous scholars have noted that G συναγωγήν, “gathering, collection,” 
in v 9 corresponds to Hebrew מקוה and not מקום (e.g., Gunkel 1910:107; 
Skinner 1930:22; Speiser 1964:6; Tov 1985:21; Harl 1986:90; BHS ad loc.). 
The correctness of this retroversion is now confirmed in 4QGenh, which 
reads מקוה (noted in Skehan 1969:89–90). Interestingly, G renders מקוה 
in the next verse (v 10) as συστήματα, “system, body,” showing that the G 
translator used varied equivalents when rendering uncommon words. 

  Davila has recently argued that the reading מקוה is secondary, either 
a mistake or a harmonization influenced by the occurrence of מקויהם in 
v 9b. He reasons that “it is very difficult to explain why מקום would have 
been substituted for an original (1990:11) ”מקוה. Although it is certainly 
possible that מקוה is secondary, it is not difficult to explain why מקום 
may be secondary and מקוה the primary reading. A graphic confusion 
accounts for this variation. Graphic confusion of final ם and ה, while not 
commonplace, is attested several times in the biblical text (e.g. the varia-
tion between the royal name אביה (G) and אבים (M) in 1 Kings 14–15). 
The more uncommon word, מקוה, is preferable, particularly since it suits 
the Leitwort style of this sequence.

[שה]) 4QGenk *ויקוו המים מתחת השמים אל מקויהם ותרא היבשה 1:9
היב  G (καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς (ותרא 
συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ ὤφθη ἡ ξηρά) sim Jub 2:6 ] > M SP 4QGenbg (ho-
moi ויק..  (ויק.

  The long plus in G in the second half of v 9 (“And the waters beneath 
heaven gathered into their gathering place, and the dry land appeared”) 
is supported by 4QGenk, while 4QGenbg agree with the shorter text of 
M. Only the last two words of the plus, [שה]ותרא היב, are preserved in 
4QGenk. The verbal form in this phrase is most easily read as a converted 
imperfect (waw + short prefix form), hence “dry land appeared.” This 
phrase, introducing the Tatbericht of this act of creation, differs from the 
corresponding phrase in the Wortbericht, היבשה  in which ,(v 9a) ותראה 
the verbal form consists of waw + long prefix form, functioning gram-
matically as a purpose/result clause: “so that dry land may appear” (on 
this syntax, see Lambdin 1971: §107c; Waltke and O’Connor 1990: §34.6, 
§39.9.2). It is very unlikely that a postexilic scribe would miswrite the 
long prefix form in v 9a as a short prefix form, as the short form is virtu-
ally moribund in Late Biblical Hebrew (Sáenz-Badillos 1993:129; Qimron 
1986:81). Hence, it is unlikely that the 4QGenk reading should be un-
derstood as an erroneous writing of the Wortbericht of v 9a (pace Rösel 
1994:40).

  The Qumran reading indicates the reliability of the G translation of 
its Vorlage of Genesis. The retroversion of the Greek (as previously) has 
been advocated by many scholars (e.g., Gunkel 1910:107; Skinner 1930:22; 
BHS ad loc.) and may be considered to be vindicated by 4QGenk, albeit 
fragmentarily. Well before the discovery of 4QGenk, however, good rea-
sons had been given for understanding the G plus as a preservation of a 
Hebrew text. Wellhausen pointed to the obvious Hebraism indicated by 
the lack of agreement between the plural possessive pronoun, αὐτῶν, and 
its governing noun, τὸ ὕδωρ, which is singular in Greek. The problem of 
grammatical discord is solved by noting that Hebrew for “water,” המים, 
is plural. The G reading reflects a Hebrew text with המים governing the 
plural possessive pronoun (Wellhausen 1899:184; Skinner 1930:22; Tov 
1985:22). This is a case of a “syntactical Hebraism” (Tov 1988:179), dem-
onstrating the effect of the Hebrew Vorlage. 

  It is possible that a harmonizing Hebrew scribe could have constructed 
a Tatbericht for v 9 where one was previously lacking. Yet Tov’s arguments 
against understanding the plus as an inner-translational harmonization 
apply equally well to a possible origin in inner-Hebrew harmonization. 
Harmonizing pluses consistently mirror the wording of the parallel text. 
In this case, the variations in wording between v 9a (the Wortbericht) and 
v 9b (the Tatbericht) militate against this possibility (cf. G of vv 11–12, 
later, where the traits of secondary harmonization are apparent, the Wort-

bericht and Tatbericht having been precisely harmonized by a proto-G 
scribe). This style of variation within repetition is characteristic of the P 
writer and is unlikely to be the creation of a harmonizing scribe. Hence, 
the Tatbericht in v 9, as preserved in G and 4QGenk (and presumed in 
Jub), should be taken as the archetypal or original reading.

  How might this sequence have been lost in proto-M? Davila plausi-
bly suggests a haplography triggered by homoiarkton, as the scribe’s eye 
jumped from ויקוו (v 9b) to ויקרא (v 10), both of which begin with the 
cluster -(1990:11) ויק. This is an attractive possibility, explaining the loss 
of the Tatbericht in proto-M by a simple scribal error.

 M עץ [ V (et lignum) (ܘܐܝܠܢܐ) S (ואילן) SP G (καὶ ξύλον) TJ ועץ 1:11
4QGenb (crrp; prps corr in SP G etc.)

 (ܠܓܢܣܗ) G (κατὰ γένος καὶ καθ’ ὁμοιότητα; dbl) S *למינהו + [ זרע 1:11
(harm זרע למינהו v 12)

(v 12 למינהו prps harm) M SP 4QGenb למינו + [ פרי² 
(v 12 בו למינ הו harm) G (κατὰ γένος) *למינהו + [ בו 
(v 11 ועץ פרי harm) (פירי) G (κάρπιμον) TP פרי + [ ועץ 1:12
(v 11 על הארץ harm) G (ἐπὶ τῆς γῆς) *על הארץ + [ למינהו² 
 The creation of plants in vv 11–12 provides a paradigm example of harmo-

nization in biblical scribal tradition. As we have seen, P’s narrative style is 
characterized by variation within patterned repetition. This trait is consis-
tently manifested in the differences in wording between Wortbericht and 
Tatbericht in the creation story. To harmonizing scribes, however, and to 
many pious interpreters, inconsistencies between God’s commands and 
their outcome are impossible. Harmonizers, whether scribes or exegetes, 
try to clarify the precise correspondence between God’s word and deed.

  In the case of vv 11–12, the variations between the Wortbericht and the 
Tatbericht in M are uniformly eliminated in the G reading. A harmonizing 
scribe in the proto-G tradition has made the text perfectly consistent by 
inserting four harmonizing pluses in vv 11–12:

 in v 12 זרע למינהו in v 11, based on זרע following למינהו .1  
in v 12 זרעו בו למינהו in v 11, based on זרעו בו following למינהו .2  
 in v 11 ועץ פרי in v 12, based on ועץ following פרי .3  
 in v 12, based on the newly זרעו בו למינהו following על הארץ .4  
   expanded זרעו בו למינהו פל הארץ  in v 11 (change #2).
 With these carefully placed insertions, the scribe has created an exact cor-

respondence between God’s command and its outcome. It is relatively 
easy to conclude that the perfectly harmonized text in G is secondary to 
the characteristically varied readings in M in these four places.

  The only aspect of the G readings of vv 11–12 that derives solely from 
the art of the G translator is the double translation of the first למינהו in 
each verse as κατὰ γένος καὶ καθ’ ὁμοιότητα, “according to kind and ac-
cording to likeness” (see Harl 1986:91; Wevers 1993:6; Paradise 1986:197). 
The second למינהו in each verse is translated more simply as κατὰ γένος. 
Double translation of a single Hebrew word is found occasionally in G of 
Genesis, as in Gen 3:14, where גחונך is doubly translated as τῷ στήθει σου 
καὶ τῇ κοιλίᾳ, “your breast and belly.” This sporadic translation technique 
apparently aims to express more fully in Greek the semantics of the He-
brew word.

  At one point in vv 11–12, M has a plus relative to G: the word למינו in 
v 11. Gunkel correctly notes that the word is awkward in its context in M, 
breaking up the phrase פרי אשר זרפו בו, “fruit with its seeds in it,” which 
recurs in v 12. It is probable that למינו is a scribal gloss in M (so Gunkel 
1910:108; Paradise 1986:199; BHS ad loc.), perhaps a harmonistic inser-
tion influenced by the parallel phrase in v 12. If so, it is not a particularly 
elegant harmonization.

For additional discussion and bibliography, see R. S. Hendel, The 
Text of Genesis 1-11: Textual Studies and Critical Edition (New York/Ox-
ford: Oxford University Press, 1998).

ְּבֵראִׁשית 1:1
 M vocalizes this word as a construct form. Evidence from some Greek 

transliterations (βαρησηθ and βαρησειθ, which vary with βρασιθ and  
βρησιθ) and Samaritan reading tradition (bārāšit) may indicate that the 
absolute vocalization (ָּבֵראִׁשית) existed in some ancient reading tradi-
tions (but see the cautions of Rüterswörden and Warmuth 1993). This 
is explicable as a linguistic modernization of an archaic grammatical 
construction. Notably, the G translation, Ἐν ἀρχῇ, corresponds to the 
construct vocalization ְּבֵראִׁשית — it would have translated ָּבֵראִׁשית with 
the articulated Ἐν τῇ ἀρχῇ (Wevers 1993:1). The construct vocalization, 
which is anomalous in late and postbiblical Hebrew, is best understood as 
a preservation of the older and original form. 

(explic) (ܐܝܡܡܐ) S (יממא) 4QGeng TOP יומם [ M SP G (ἡμέραν) ¹ יום 1:5
 The secondary reading יומם is a LBH usage, meaning not “by day” (as it 

does in CBH) but “daytime.” This meaning derives from Aramaic יממא.
1:6 fin ] + ויהי כן* G (καὶ ἐγένετο οὕτως) (harm)
M SP 4QGenbg ] > G (harm) ויהי כן 1:7
 The case of the repeated phrase כן  and it was so,” in the creation“ ,ויהי 

story takes us into the issue of harmonization in the biblical textual tra-
ditions. This phrase occurs six times in M (vv 7, 9, 11, 15, 24, 30), with 
one additional variation (v 3: ויהי אור); hence, the phrase occurs virtually 
seven times in M. In G, the phrase occurs seven times (vv 6, 9, 11, 15, 20, 24, 
30), with the same additional variation in v 3, hence, virtually eight times. 
In M, the phrase occurs on five of the six days of creation, with the fifth 
day the exception. In G, the phrase occurs on all six days of creation. In 
both versions, the phrase occurs twice on the third day, once for each of 
the two acts of creation on that day, but only once on the sixth day, where 
the phrase is lacking in the creation of humans. The differences between 
M and G occur in vv 6, 7, and 20, involving the phrase’s placement and 
daily distribution. 

  In vv 6–7, on the second day of creation, the phrase occurs in different 
places in M and G. This difference relates to the literary structure of the 
creation story, in which most of the acts of creation consist of a report of 
God’s word (Wortbericht) + ויהי כן + a report of God’s deed (Tatbericht). 
The account of the creation of sky on the second day includes the Wort-
bericht (v 6), introduced by ויאמר, “he said,” and the Tatbericht (v 7), in-
troduced by ויעש, “he made.” In G, ויהי כן occurs in the expected location 
(end of v 6), between the Wortbericht and the Tatbericht. In M, the place-
ment is anomalous (end of v 7): only here in Genesis 1 does the phrase 
 .occur after the Tatbericht ויהי כן

 The question faced by the tex- 
tual critic is: Which reading, if any, 
is likely to be the archetypal or orig-
inal text? Which is most liable to 
have been changed into the other? 
Because G conforms better to the 
overall structure of the story, it is 
possible that the G reading is origi-
nal and that M has suffered some 
kind of scribal accident. There is, 
however, nothing in the context 
to motivate an accidental error in 
proto-M, nor is there any reason 
to suspect that the M reading is the 
result of intentional change. Con-
versely, it is possible that M pre-
serves the original reading and that 
G is secondary. In this case, there is 
an obvious motive for the change in 
the proto-G textual tradition; as we 
have seen, the M reading is anoma-

lous in context. It is plausible that a scribe in the proto-G tradition har-
monized the placement of the phrase to conform with the pattern in the 
creation account as a whole. This act of textual harmonization yielded 
a more consistent and “perfect” text, as is the general motive for textual 
harmonization (see Tov 1985). On this explanation, the scribe had good 
motive for moving the phrase to its proper position between the Wort-
bericht and the Tatbericht. The M reading, unexpected as it is, plausibly 
preserves the original or archetypal text. 

G (ὁ θεὸς) (explic) *אלהים + [ ויבדל 1:7
 The subject of the verb ויבדל, “he/it divided,” is not specified in M of this 

verse, and G specifies the subject as אלהים, “God.” In v 6, God says that the 
 will function as the divider of the waters. The subject of the verb in רקיע
v 7 of M is therefore ambiguous because one can as easily understand the 
subject to be the רקיע as God. The G reading is easily understood as an 
explicating plus, and there is no motive to think that the M reading is the 
result of an omission. In this case, the subject of the verb really is ambigu-
ous, and commentators are divided on which should be inferred.

 וירא G (καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν) (harm *וירא אלהים כי טוב + [ שמים 1:8
 (.vv 10, 12, etc אלהים כי טוב

 The formula of divine approval occurs seven times in M, including a lon-
ger variation in the last repetition (vv 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31). The formula 
is lacking for only one act of creation, the creation of sky on the second 
day. The G reading of v 8 contains the expected approval formula. While 
it is possible that proto-M lost this clause by a haplography triggered by 
homoiarkton (ויÇוי), it is more likely that the harmonizing tendency pre-
viously noted is responsible for this plus in proto-G.

  In this explanation, the pattern of use for the approval formula, וירא 
 ויהי ,is parallel to the pattern of use for the repeated phrase ,אלהים כי טוב
 In each case, M has a total of seven repetitions, including one variation .כן
(the last and the first repetition, respectively). In contrast, G has seven 
repetitions of the precise phrase in each case and does not count the vari-
ation. The G readings reflect a strict sense of organization, characteristic 
of the sensibility of the harmonizing scribe, while the M readings display 
a preference for variation within repetition that is characteristic of P’s lit-
erary style. This plus in G, parallel to the cases of vv 6–7 and 20, illustrates 
the nature of harmonization in the proto-G tradition.

4QGeng (crrp) יקאו [ M SP 4QGenb G (συναχθήτω) יקוו 1:9
(mod) (לשמייא) 4QGeng TJ לשמים [ M SP 4QGenb השמים1 1:9
 M SP 4QGenb sim Jub 2:5 LAB מקום [ 4QGenh G (συναγωγήν) מקוה 1:9

15:6 (prps graph ם/ה?)

ֶׁש�  הּו ְוֹח֖ הּ֙ו ָוֹב֔ ה ֹת֨ ֶרץ ָהְיָת֥ ֶרץ: � ְוָהָא֗ � ָהָאֽ ִי� ְוֵא֥ � ַהּׁשַָמ֖ י� ֵא֥ � ֱאֹלִה֑ י� ָּבָר֣  �:� ְּבֵראִׁש֖
ַוְֽיִהי־ֽאֹור:  י ֑אֹור  ים ְיִה֣ אֶמר ֱאֹלִה֖ ִי�: � ַוֹּי֥ ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאֹלִה֔
׀  י�  א ֱאֹלִה֤ ֶׁש�: � ַוִּיְקָר֙ ין ַהֹחֽ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ים ֵּב֥ ל ֱאֹלִה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ ְרא ֱאֹלִה֛ � ַוַּי֧
י  ְיִה֥ י�  ֱאֹלִה֔ אֶמר  �: פ � ַוֹּי֣ ֶאָחֽ ֶקר ֥יֹו�  ַוְֽיִהי־ֹב֖ ֶ�ב  ַוְֽיִהי־ֶע֥ ְיָל�  ָל֑ ָר�  ָק֣ ֶׁש�  ְוַלֹח֖ ֔יֹו�  ָלאֹו֙ר 
ִי֙ם  ין ַהּ֙מַ ל ֵּב֤ ִים: � ַוַּיַ֣עׂש ֱאֹלִהי֮ם ֶאת־ָהָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹו� ַהָּמ֑ ָרִק֖
ִים  יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאֹלִה֛ ן:  � ַוִּיְקָר֧ י־ֵכֽ ְיִה֯ ַ יַע וֽ ל ָלָרִק֑ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהּ֔מַ יַע ּוֵב֣ ַחת ָלָרִק֔ ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣
ִי֙ם ֶאל־¬ִמְקֶוה§  ַחת ַהָׁש֙מַ ִים ִמַּת֤ ים ִיָּק֨וּו ַהּ֜מַ אֶמר ֱאֹלִה֗ י: פ � ַוֹּי֣ ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ ֶרב ַוְֽיִהי־ֹב֖ ַוְֽיִהי־ֶע֥
ַמִים ֶאל־ִמְקֵויֶהם ַוֵּתָרא ַהַּיָּבָׁשה§:   ן ¬ַוִּיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָׁשּ ה ַוְֽיִהי־ֵכֽ ה ַהַּיָּבָׁש֑ ד ְוֵתָרֶא֖ ֶאָח֔
אֶמר  ים ִּכי־ֽטֹוב: �� ַוֹּי֣ ים ַוַּיְ֥רא ֱאֹלִה֖ א ַיִּמ֑ ִים ָקָר֣ ֶרץ ּוְלִמְקֵו֥ה ַהַּמ֖ ׀ ַלַּיָּבָׁש֙ה ֔אֶ ים  א ֱאֹלִה֤ �� ַוִּיְקָר֙
ר ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ ֶׂשה ְּפִר֙י ¬§ ֲאֶׁש֥ י ֹע֤ ץ ְּפִר֞ ַרע ¬ְו§ֵע֣ יַע ֔זֶ ֶׂשב ַמְזִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ּ֔דֶ א ָה֙אָ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ ֱאֹלִה֗
ר ַזְרעֹו־֖בֹו  י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה ְּפִר֛ ץ ֹע֥ הּו ְוֵע֧ יַע ֶזַ֙ר֙ע ְלִמיֵנ֔ ֶׂשב ַמְזִר֤ ֶרץ ֶּדֶׁ֠שא ֵע֣ א ָהָא֜ ן: �� ַוּתֹוֵצ֨ ֶרץ ַוְֽיִהי־ֵכֽ ָהָא֑

י: ֶקר ֥יֹום ְׁשִליִׁשֽ ְיִהי־ֹב֖ ַ ֶרב וֽ ְיִהי־ֶע֥ ַ ים ִּכי־ֽטֹוב: �� וֽ ְלִמיֵנ֑הּו ַוַּיְ֥רא ֱאֹלִה֖

ל
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קבלה בקרב הקהל4.5
ה" )גיום לה־בה(4.0 "לה־ּבֶ

.לאיור

ה חקוקות. אותיות לה־ּבֶ
 באדיבות סקוט-מרטין 

קוסופסקי.
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ל
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.לאיור

 עמוד מתוך הספר האלקטרוני 
 של שירי יהודה הלוי, 

.Next Book Press הוצאת
באדיבות סקוט-מרטין 

קוסופסקי.

Halkin, Hillel )2010(. Yhe selected 
poems of Yehuda Halevi. New 
York: Nextbook Press.

005I
J

I
J

I
J

I
J

I
J

I
J

As an aspiring young poet, Yehuda 
Halevi left the Christian north of Spain 
in which he was born for the Muslim 
south, with its more lively and sophis-
ticated literary culture. There, in Anda-
lusia, the great Hispano-Hebrew poet 
and critic Moshe ibn Ezra (1055–1135) 
was his first and most important literary 
patron. Ibn Ezra belonged to a wealthy 
and prominent family in Granada, but 
following the Almoravid conquest of 
that city in 1090, which took place 
when Halevi was in his teens, he was 
driven into exile in northern Spain. In 
this poem of farewell, Halevi calls him 
“Beacon of the West” because Andalusia 
was at the western end of the medieval 
Muslim world. To reach Christian terri-
tory, Ibn Ezra would have had to cross 
its high mountains to the Castilian pla-
teau. These are refigured in the poem 
as Mount Hermon, the Land of Israel’s 
tallest peak, and lowly Mount Gilboa, 
cursed with barrenness by the biblical 
David, the two symbolizing the more 
cultivated Spanish south and the less 
lettered north.   
 Like “The Poet Thanks an Admirer,” 
“To Moshe ibn Ezra” consists of five 
distichs, which have the mono-rhyme 
of –o’a. Its meter, known as the shalem, 
is long-long-short-long, long-long-short-
long. long-long-long. The m’rubeh and 
the shalem were the two meters most 
favored by Halevi, who wrote a high per-
centage of his poems in them. The meter 
of the translation is that old English 
mainstay, iambic pentameter, and I have 
used similarly ending half-rhymes (“rest,” 
“last,” “crossed,” “against,” “West,” “cast”) 
in six of the translation’s ten lines.

R 2 S

ֵאי� ַאֲחֶרי� ֶאְמְצָאה ַמְרּגֹוַע?
 To Moshe ibn Ezra, On His Leaving Andalusia 

Where, now that you are gone, will I find rest?
When you departed, with you went all hearts, 
And had they not believed you would return,
The day you left them would have been their last.
Be my witnesses, wild mountains that you crossed,
That heaven’s rains are scant when set against
My wealth of tears. Beacon of the West, 
Be again our seal and coat-of-arms!
What will you do, O peerless tongue, among the dumb,
Like Hermon’s dew on bare Gilboa cast?

ֵאי�	ַאֲחֶרי�	ֶאְמְצָאה	ַמְרּגֹוַע?
ָּתַנע	ְוַהֵּלב	ִעְּמ�	ִיּנֹוַע.

לּוֵלי	ְלָבבֹות	ִיֲחלּו	יֹום	ׁשּוְב�
ָאז	יֹום	ְּפִריָדה	ַּתְמנּו	ִלְג�ַע.

ֵהן	ַהְרֵרי	ֶבֶתר	ְיִעידון	ִּכי	ְמַטר
ַׁשַחק	ְמאֹד	ִּכיַלי	ְוִדְמִעי	ׁשֹוַע.

ֵנר	ַמֲעָרִבי	ׁשּוב	ְלַמְעָרָב�,	ֶהֵיה
חֹוָתם	ֲעֵלי	ָכל	ֵלב	ְוָכל	ֶאְזרֹוַע!

ָׂשָפה	ְברּוָרה,	ַמה	ְל�	ֶאל	ִעְּלִגים,
אֹו	ַמה	ְלַטל	ֶחְרמֹון	ֱאֵלי	ִגְלּבֹוַע?

ל
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5.1
התפתחות הגופנים העבריים5.0

השוואה צורנית  בין "ימים", "לילות", ו"לה־ּבה"

ה בשנת 1559. .מאיור ה" לקוח מתוך "עברי שמן מאוד" שעיצב גיום לה־ּבֶ ה" )מרכז(, ו"לילות" )שמאל(. "לה־ּבֶ השוואה בין "ימים" )ימין(, "לה־ּבֶ
האותיות "עברי שמן מאוד" לקוחות מתוך:  ירדני, עדה. )1991( ספר הכתב העברי. ירושלים: כרטא, עמ' 203-202.

 Omont, Henri )1889(, Spécimens de caractères hébreux, grecs, latins et de musique, gravés à Venise et :מקור האות גימ"ל
.à Paris par Guillaume Le Bé (1545-1592), Paris

001

מ
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.מאיור

השוואות עובי המשקלים בין הגופנים "ימים" ו"ימים 
ה.  חשוכים" לבין "עברי שמן מאוד" של גיום לה־ּבֶ

מהשוואה זו ניתן ללמוד שהגופן העבה יותר הוא "ימים 
ה", והכי דק: "ימים". חשוכים", אחריו "לה־ּבֶ

002

איור

הבדלי קונטרסט.
ה" למעלה בעל  "לה־ּבֶ
קונטרסט חריף יותר 

מ"ימים" למטה.

קווים דקים במיוחד 
ה", בשונה  בגופן "לה־ּבֶ

מ"ימים".

:.מ 004 איור

עוקצים. 
ה" למעלה  "לה־ּבֶ

ו"ימים" למטה.

:.מ 003

מ
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5.1
התפתחות הגופנים העבריים5.0

השוואה צורנית  בין "ימים", "לילות", ו"לה־ּבה"

: דמיון בשלד הפסיעה באות אל"ף .מאיור ה מימין(.מאיור006 : באות למ"ד, תורן זקוף. )לה־ּבֶ : בסיס מּוטה באות שי"ן..מאיור007 008

ה".מאיור : קיר מּוטה בזווית וקעור )באות ד'( בגופנים "ימים", "לילות", ו"לה־ּבֶ 005

: המשך.מאיור 005

מ
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אותיות צד"י וצד"י סופית עם המשיכה של הגג לצד ימין מעבר לגבול האות.מאיור 009

מ
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נספחים6.0

כיום נהוגות שיטות שונות להבחנה בין סוגי גופנים שונים על סמך התפקוד 

שלהן )כלומר - לאיזו מטרה וגודל אות נוצרו ולאילו מטרות יצלחו(. 

בשיטה זו אין משתמשים בשאר העולם היהודי )מחוץ לישראל(, שבו עיקר 

השימוש באותיות עבריות הנו לצרכי קודש, ולכן אין צורך בגופנים עבריים 

 לשימושים מסחריים. 

לעיתים ישנן "משפחות גופנים" )תמונה 6.1( הכוללות משקלים שונים בטווחים 

שונים )למשל משקל רגיל לעימוד ספר או טקסט, ומשקל דקיק ושמן לצורך 

 עימוד כותרות(. 

לרוב, מעוצבים הגופנים בצורה היברידית, כך שהם יכולים לשמש לכמה 

קטגוריות. למשל - גופן "הדסה" של הנרי פרידלנדר יכול לשמש לעימוד ספר, 

טקסט, וכותרת. ככל שרמת הגרפיּות של האות עולה, וככל שרמת הקריאות 

יורדת, כך מתמעטות אפשרויות השימוש )ורסטיליּות או "רב גוניּות"( בגופן. 

כלומר - כלומר - גופן מסוג "אות ראווה" אינו יכול לשמש כגופן לעימוד 

ספרים )"אות ספר"(, וחלק מהגופנים מסוג זה יאבדו פרטים כאשר הם 

מודפסים במידות קטנות1. עם זאת גופן "אות ספר" יכול לשמש לכותרות 

ואפילו כאות בודדת, אך הפוטנציאל האסתטי והגרפי שלו נמוך מגופן מסוג 

1  ארהרדט ד' שטיבנר, "ספר הדפוס", תרגם מגרמנית גדעון שטרן, האיגוד 
הארצי של עובדי הדפוס, 1992. עמוד 59.

"אות ראווה".

החלוקה הבאה מבוססת בחופשיות על חלק מן האיפיונים של חברות 

הפונטים השונות: )דוגמא גרפית לכל סוגי האפיונים אפשר למצוא בתמונה 

)6.3

• "אות•ספר"•- גופן המתאים לעימוד גושי טקסט ארוכים לספרים או 	

עיתונים במידות אות עד לכ-18 נקודות )מרבית הספרים מודפסים ב10-

12 נקודות, והעיתונים ב-10-8 נק'(2. עבודת המעצב/ת על גופן שכזה 

היא הכי קשה ומורכבת, מכיוון שעל האותיות להיות הרמוניות, ברורות, 

קריאות, ומובדלות אחת מהשניה בצורתן3 )לדוגמא - ההבדל שבין האות 

כ' ל-ב'(. כאשר מעמדים טקסט עם גופן מסוג "אות ספר", השורות צריכות 

ליצור טקסטורה אחידה. על האותיות להיות "שקופות" בעיצובן, כלומר 

- כדאי שהן לא ימשכו תשומת לב לצורתן אלא יאפשרו קריאה מהירה, 

קלה, וקולחת. לעומת זאת, אין זה אומר שעל האותיות להיות מכוערות 

או משעממות, ואפשר בהחלט להשתמש בגופני "אות ספר" לעימוד 

כותרות, פוסטרים וכיוב'. הדגש באות ספר הוא על קלות הקריאה יותר 

2  שם
3  ראו טקסטים שכתבתי ב"פונטייפ, קטלוג 2012", עמוד 6

6.1  אפיון מסחרי של גופנים עבריים
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 מאשר על אסתטיקה.

גופנים לדוגמא: פרנק-ריהל, נרקיסים, דוד, הדסה, קורן   

• "אות•טקסט" - גופן המתאים לגושי טקסט קצרים ואינו מתאים לקריאה 	

ממושכת. אותיות אלה מתאימות למיתוג או לעימוד טקסט קצר כדוגמת 

קטלוגים. יתרונן של אותיות אלו הוא בכך שהן לא מתעייפות מהר כמו 

אותיות ראווה4. כלומר, עיצוב האות אינו נישתי או מפורש וגרפי כמו 

"אות ראווה", אלא שומר על קריאות, הרמוניה, ועניין גרפי, מה שמאפשר 

לגופן לשמש למגוון שימושים5. ברוב המקרים מדובר ב"משפחות גופנים" 

בעלי משקלים מרובים, מה שפותר טווח אפשרויות גיוון בעימוד, מבלי 

שיאבד אותו ניחוח ייחודי של טיפוס האות שנבחר6. גופנים מסוג זה 

הם לעיתים קרובות גופנים נטולי עוקצים )בדומה לאותיות ה"סאנס-

סריפיות" הלועזיות(, ולעיתים קרובות בעלי צורה נקייה ומדוייקת )למרות 

 שאין הדבר מחייב(.

 גופנים לדוגמא: טיפוגרף של פונטביט, אופיס של פונטייפ

4  "טיפוגרפיה", קטלוג ספריית פונטביט, 2010, תל אביב
5  פונטייפ, קטלוג 2012, עמוד 22

6  "טיפוגרפיה", קטלוג ספריית פונטביט, 2010, תל אביב

• "אות•כותרת" - גופנים המתאימים לעימוד מילים בודדות כותרות 	

במגזינים ולעיצוב שלטי חנויות, מיתוג ולוגו, מפאת צורתם המושכת. כאן 

הדגש הוא פחות על קריאות ותפקוד בתוך ובתור טקסט, ויותר על אות 

 שמעבירה מסר גרפי ברור ומושך7. 

 גופנים לדוגמא: חיים, ארצישראלי של "פונטייפ"

"אות•ראווה" - גופנים מסוג זה הם בעלי האופי הגרפי, המוחצן, 	 

והבומבסטי ביותר8 )כלומר הם נוצרו יותר על מנת ליצור עניין גרפי מאשר 

לשרת את מטרת הקריאות(, ומתאימים לעימוד כותרות במגזינים ולעיצוב 

שלטי חנויות, ולוגו מפאת צורתם המושכת, האסתטית או הלא-אסתטית, 

הבולטת, או הקישוטית. בקטגוריה זו ניתן למצוא את האותיות המוזרות, 

החופשיות, הפרועות, והמסוגננות ביותר )כגון אותיות "מלוכלכות", 

אותיות בסגנון גראנג', ואותיות בסגנון גרפי חופשי(. הדגש הוא גרפי 

לחלוטין, ולעיתים יכולים גופנים אלה לשמש רק למטרת עיצוב עם 

אותיות בודדות )'איניציאל' - אות גדולה, ולעתים מעוטרת, הפותחת ספר 

או פרק של ספרים לועזיים מימי הביניים ואילך(9. קטגוריה זו נכונה לרוב 

7  פונטייפ, קטלוג 2012, עמוד 82
8  שם, עמוד 134

 9  מאיר בר-אילן, "הערות לטיפוגראפיה של הסידור",
 http://faculty.biu.ac.il/~testsm/teftyp.html  
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למשקלים הקיצוניים )"אולטרא-שחור" או "דקיק"( של משפחות גופנים, 

 ולעיתים גופנים אלה בעלי מבנה מוארך או מורחב באופן קיצוני.

 גופן לדוגמא: "ניאון" של פונטייפ

• "אות•רהוטה" - גופנים מסוג זה מנסים לחקות צורות שונות של כתב יד 	

עברי, לעיתים מחובר, על מנת לשקף אופי אישי ולא ממסדי. לעיתים 

כוללים גופנים אלה גם צורניות קליגרפית המושפעת מכתיבה רהוטה 

בעט נובע או בקולמוס. "אות רהוטה" משתייכת לקטגוריית "אות ראווה", 

מכיוון שאין לאותיות אלה רמת קריאּות טובה )הקורא העברי רגיל 

לאותיות הדפוס העבריות ה"מרובעות"(, ולכן הן משמשות בעיקר לצרכים 

 גרפיים ברמה של משפטים או מילים בודדות.

 גופנים לדוגמא: "סטודנטית" של פונטייפ

• "אות•מקורות" - גופן בעל אופי יהודי עתיק, המזכיר בצורותיו )או נוצר 	

בהשראת( כתבים יהודים עתיקים או גופנים ישנים. גופנים מסוג זה הם 

לעיתים קרובות בעלי סיגנּון קליגרפי ועוקצים. סיווג זה כולל את שאר 

הסיווגים, מכיוון שגופן יכול להיראות כ"אות מקורות", וגם להשתייך 

לשאר הסיווגים כגון אות ספר או אות טקסט וכיוב'. סיווג זה הוא כאמור 

סיווג מסחרי, והוא משקף את שינוי הסטנדרטים והסיווגים של הגופנים 

העבריים לאורך השנים. גופן ששימוש פעם לעימוד ספר )כמו "דרוגולין"(, 

יכול להיות מסווג כיום כ"אות מקורות" מסוג "אות טקסט" )זאת מכיוון 

 שהסטנדרטים לקריאּות של גופן עברי השתנו עם הזמן(10.

גופנים לדוגמא: וילנא, דרוגולין

• "ציורים"•- גופנים מסוג זה אינם מכילים בדרך כלל אותיות, אלא איורים 	

ווקטוריים )שנקראים בלועזית Dingbats(. גופנים אלה נמכרים לצורך 

קישוטי, והם ההמשך הדיגיטלי ל"ווינייטות" - איורים שנמכרו לבתי דפוס 

 בלט על מנת לעטר את עיצובי הדפוס.

Wingdings :גופנים לדוגמא 

• •"אות•לועזית" - כל גופן שאותיותיו בשפה שאינה עברית.	

Helvetica :גופנים לדוגמא 

• "אות•מותאמת•לגופן•לועזי" - אות שעוצבה כדי לשמש כתרגום עיצובי 	

 עברי לגופן לועזי קיים.

 גופנים לדוגמא: אורון )אשר אורון(, רץ )עודד עזר(.

• "אות•משולבת" או "אות•רב-לשונית"- כינוי לגופנים שעוצבו במיוחד 	

על מנת להכיל אותיות עבריות ולועזיות תואמות. גופנים אלו הנם תופעה 

10  פונטייפ, קטלוג 2012, עמ' 102

6.1  אפיון מסחרי של גופנים עבריים
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חדשה יחסית, והם נותנים פתרון למצוקה חריפה בתחום העיצוב הגרפי 

 העברי - עימוד טקסט הכולל שילובים של טקסט עברי ולועזי. 

"אות•בעלת•עוקצים" או "אות•סריפית" - גופנים הכוללים מעין תוספת 	 

לקווי היסוד של האות - "עוקץ" או "תג" הממוקמים לרוב בצידה השמאלי 

 העליון של האות העברית. רוב הגופנים האלו בעלי אופי צורני קליגרפי.

 גופנים לדוגמא: פרנק-ריהל

"אות•סלאב•סריף" - מושג השאול מעולם הטיפוגרפיה הלועזי, וכוונתו 	 

בעברית לאות בעלת עוקץ עברי בעל צורה מרובעת, המזכירה את סגנון 

 ה"Slab serif" או ה"Egyptienne" הלועזיים.

 גופנים לדוגמא: הדסה, מוזאון )ערך בכרך(

"אות•נטולת•עוקצים" או "אות•סאנס-סריפית" - גופנים שאינם כוללים 	 

את צורת העוקץ העברי )ראה ""אות בעלת עוקצים" או "אות סריפית"" (, 

ולרוב בעלי צורניות נקייה וכמעט גיאומטרית.

     גופנים לדוגמא: חיים, אורון, נרקיס תם, נרקיס בלוק



109 108

נספחים6.0

 תיאור זה לקוח ישירות מספרה של   - "ספר הכתב העברי"1, וגם מן התוספת של בן נתן ומאיר סדן מאתר "הפונט"2. 

התיאור הוא חיוני לעבודה זו מכיון שבמושגים אלו ייעשה שימוש חלקי על מנת לנתח את הכתב:

1  ירדני, עדה, )1991(. ספר הכתב העברי. כרטא ירושלים, תשנ"א. עמוד 143

/http://www.hafont.com/anatomy  2

6.2 תיאור פלאוגרפי של סגנון כתב לפי ירדני

•1.•גג - משיכת רוחב עליונה באות

•4.•זרוע•-  קו אורך ימני או שמאלי, 

 שאינו מתחבר לגג.

5.•עוקץ - מעין תג בקצה העליון השמאלי של 

האות )ראה הרחבה(

הדכ

ע ש

גבקא

אפת

2.•בסיס - משיכת רוחב תחתונה

בםכ

3.•רגל - משיכת אורך ימנית או שמאלית שאינה 

מתחברת לבסיס

6.•פסיעה-  קו קצר החורג קדימה.

חוד
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ל

ל

א  ג

מג

ג

כ  מב

10.•כרע -  חלק הקו הנוצר מחריגה של הקו 7.•תורן - המשיכה האנכית  באות למ"ד.

הארוך בגימ"ל )בצד שמאל(.

13.•שידרה•/•קו•יסוד - קו מרכזי באות שממנו או 

אליו מתחברים הקווים האחרים.

9.•עקב -  חלק הקו הנוצר מחריגה של הקו 

הארוך בגימ"ל.

12.•קרן•-   הקו העליון הקצר במ"ם.

8.•דגלון - תוספת משיכה אופקית או אלכסונית 

בסופו העליון של התורן.

14.•גבעול•-  קו שאינו רגל ואינו זרוע )כלומר, 11.•זנב -   החלק החורג של הבסיס בבי"ת.

מתחבר גם לגג וגם לבסיס(.



110

נספחים6.0

עוקץ•-• ''מעין תוספת לקווי היסוד של האות - "עוקץ" או "תג" הממוקמים 

לרוב בצידה השמאלי העליון של האות העברית. ה"עוקץ" נוצר במקור בכתיבה 

הקליגרפית, היכן שהקליגרף התחיל את משיכת הקולמוס ליצירת האות. הכינוי 

"סריפי" הינו עברּות שגוי של המונח הלועזי Serif )תוספת לקווי היסוד של האות 

הלועזית, בעלי צורניות שונה שמקורה באותיות חקוקות( המצביע על הקרבה 

הרעיונית בין מושגי ה"עוקץ" וה"סריף". כיום העוקצים מעוצבים בצורות שונות ומגוונים ולעיתים אין 

קשר בין האות למקור הקליגרפי של העוקץ, כך שהעוקץ מתפקד כתוספת סגנונית. ישנה סברה האומרת 

כי תפקיד העוקצים באותיות הדפוס המודרני הוא ליצור קצב ולהאיץ את קצב הקריאה, כאשר העוקצים 

מתפקדים כמעין נקודות ה"דוחפות" את עין הקורא קדימה )איור X(. כיום רוב הגופנים מסוג "אות ספר" 

.)Y הם בעלי אופי צורני קליגרפי הכולל עוקצים )איור

איור•X: הדגמת הטענה לפיה העוקצים "דוחפים" את עין הקורא קדימה.

איור•Y: אותיות גופני ספר שונים בעלי עוקצים 

)דוד, נרקיס קלאסיק, הדסה, פרנק ריהל(.

6.3 עוקצים






