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כשהייתי בן 15 )1980( התנסיתי לראשונה בקליגרפיה. המטפלת 
שלי בקיבוץ, רבקה קליין, לימדה אותי את עקרונות הבסיס, נתנה לי 
את החוברת "כתב אמנותי עברי" של ל.פ. טובי, ופתחה לי עולם של 

אותיות ואהבת העיצוב.

בשנת השירות נתקלתי לראשונה באותיות מעתק )לטרסט( ובגופנים 
עבריים חדשים. במהלך השירות הצבאי ניצלתי את הידע לכתיבת 

פקודות, שלטים ועוד )הייתי קצין קשר, לא שרטט(.

לאחר הצבא בלימודי העיצוב הגרפי בויצ"ו חיפה פגשתי את המחשב 
ונשביתי בקסמו.

אחרי הלימודים עבדתי אצל מורתי חוה מרדכוביץ', וממנה למדתי 
את רזי עיצוב הספרים והעבודה הטיפוגרפית.

חוברת זו מרכזת את הידע שאספתי במהלך השנים ואת אהבתי 
לטיפוגרפיה ולהוראת המקצוע, ואני מקווה שתהיה לעזר לסטודנטים, 

למעצבים, ולתפארת מדינת ישראל.
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מאיר סדן, אברהם קורנפלד וערן בכרך
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מבנה אות
  UPPERCASE קו בסיס תחתון עליון / אותיות גדולות וקטנות

 Serif תג / Descenders / Ascenders / x-height / lowercase
/ Sans Serif / סיומי אות Terminal / רוחב אות / חללים / גודל / 

ליגטורות

מונחי עימוד
 Pull משנה / Gutter גריד / שוליים / רוחב טור / רווח בין טורים
quote / רווח בין מילים ואותיות Tracking / Kerning / רווחים 

 Leading רווח בין שורות / M space, N space ומקפים מיוחדים
 / Drop Cap יישורים - ימין, שמאל, מסרק, בלוק / אות נופלת /
Fleuron הבדלת פסקאות רווח, הזחה יתומים ואלמנות / פלורון

סיווג גופנים
חלוקה לפי עיצוב: תג )סריף( Serif / סנס סריף Sans Serif / סלאב 

.Cursive, Script רהוט / Antiqua קליגרפי / Slab Serif סריף
חלוקה לפי שימוש: אות טקסט, אות ספר, כותרות, ראווה.

משקלים וסגנונות / התאמת גופנים בין עברית ללועזית / גודל אות - 
טבלת מרחקי קריאה

כרונולוגיה חלקית של טיפוגרפיה עברית

ביביליוגרפיה מומלצת לקריאה
Caption כיתובית

לוח א'-ב' ותפילות. דפוס: זעקל ארנשטיין, )גרמניה?(, 1829. 
www.hebrewbooks.org
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טיפוגרפיה היא אמנות והטכניקה של סידור ועיצוב מלל במטרה 
להפוך שפה לנראית. זה מה שכתוב בקיצור בויקיפדיה.

העיצוב הטיפוגרפי קובע את סדר הקריאה )דרוג מידע(, קצב 
 הקריאה, נוחות הקריאה, וכמובן - המסר. לצורך כך נדרש 

המעצב להתייחס למגוון גורמים כמו בחירת גופן, גודל אות, ריווחים 
שונים ועוד.

עיצוב טקסט שם דגש על קריאות ונוחות. מטרתו של טקסט ארוך 
להעביר הרבה מידע כתוב.

עיצוב אקספרסיבי המעביר מסר שם דגש על הדימוי והרושם הכללי, 
ובו משתמשים לכרזות וכותרות.

עיצוב גופנים הוא תחום משיק אך נפרד, הדורש התמחות בפני 
עצמה. לא כל מעצב גופנים מגדיר עצמו כטיפוגרף.

בחוברת זו ריכזתי מושגים בטיפוגרפיה אותם חילקתי לפי ארבעה 
נושאים:

מונחים הקשורים למבנה האות והגופן
מונחי עימוד מלל

מונחים הקשורים לסוגי גופנים והתאמתם
הסטוריה מקוצרת ומעצבי גופנים עכשוויים

רוב הדוגמאות הן בגופנים ישנים )קטלוג בצלאל של אילן מולכו(, 
כדי לא להפלות בין המעצבים העכשוויים המצויינים.

הגופן בו עוצב הטקסט: מטרופוליס סנס / נדב עזרא / פונטביט, בגלל 
.Frutiger חיבה אישית. גופן לועזי

מבוא

שיר לחנוכת ספר תורה. דפוס: ליוורנו, אברהם יצחק קסטילו, 
www.hebrewbooks.org .1873/4 ,אליעזר סעדון
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מבנה האות העברית שונה במהות ממבנה אות לועזית )לטינית(. 
בעוד האותיות העבריות מרובעות בבסיסן ומאופיינות בקווים 

אופקיים עבים, האות הלועזית מאופיינת בקווים מאונכים עבים 
ובצורות גיאומטריות שונות.

רוב המושגים המוכרים באים מעולם הטיפוגרפיה הלועזית, וחלק 
מהמושגים הם עבריים בלבד. בגלל האופי השונה של מבנה האותיות 

לא כל המושגים מקבילים.

המונחים המשמשים לתיאור פליאוגרפי של האות )מסומנים בכתום( 
אינם חלק ממילון המונחים היומיומי של המעצב.

מבנה האות

חוצץ

לוח א'-ב'. דפוס: גרמניה )?(, 18?
www.hebrewbooks.org
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Ascenders

Serif

Descenders

x-height

רוחב אות

קו בסיס

Ascenders קו

גובה "ם"

Decenders קו

גודל האות נמדד בשיטת 
.)points( 'המדידה באינץ

נקודה היא 1/72 אינץ', או 0.353 
מילימטר. הגודל נקבע לפי גובה 

האות ]או ליתר דיוק המתכת 
שהקיפה אותה ביציקה[, והוא גם 

.M רוחב האות האנגלית

כיום הטכנולוגיה שונה לחלוטין, 
חלו שינויים בעיצוב גופנים, שלא 
לדבר על שפות שונות כמו הכתב 

הסיני, העברי, הערבי ועוד.
אין תקן אחיד למדידה, ולכן לא 

תמיד pt 12 יהיה בגובה קבוע.
כדי להתאים גופנים אחד לשני 

רצוי להיעזר בהשוואת גוף האות 
.)x-height(

בגופן עברי שבו תורן ה-ל גבוה 
והאותיות הסופיות ארוכות גוף 

האות ייראה קטן יותר.
לכן אם ניקח טקסט בפרנק-ריהל 
בגודל 12 ונחליף אותו בגופן כמו 

חיים שבו החורגים קצרים הוא 
ייראה גדול יותר.

קלילות רכה     קלילות רכה

מעל השורה

עוקץ / תג

גופן סנס-סריפיגופן סריפי )תג(

רגל

תורן

פסיעה

דגל

זרוע

עוקץ

גג

בסיס

מתחת לשורה

חללקו אמצע
פתוח

חלל
סגור

קו הגג
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Serif typeface

Serif

Serif

Bowl

Trminal
(Ball)

Leg

Arm

Sans Serif typeface

Set
רוחב אות

Aperture
חלל פתוח

Counter
חלל סגור

x-height

lo
w

er
ca

se

Baseline

Baseline

U
PP

ER
C

A
SE

Cap height
Ascenders

Discenders

�
ליגטורה Ligature היא משלב 
אותיות. מתרחש בעיקר כאשר 
יש שתי אותיות דומות מבחינה 

עיצובית אחת ליד השנייה.

בעברית מוכרת הליגטורה של 
א+ל, והיא מופיעה בכתבים 

החל מימי הביניים, בעיקר כדי 
להימנע מכתיבת שם האל.

בערבית, המבוססת על כתיבה 
רהוטה, מקובל לדוגמא שילוב 

דומה בין אלף ללמד.

גובה אות ראשה )Cap( יכול להיות גבוה 
יותר מה-Ascenders, תלוי בגופן.

אותיות עגולות ומשולשות יחרגו מקו 
ה-Ascenders, כפיצוי אופטי.
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המונחים לעימוד מתחילים את דרכם עם תחילת הדפוס באמצע 
המאה ה-15. מאות שנים של נסיון מצטבר בסידור טקסט על דף 

התגבשו ל"חוקים" טיפוגרפיים.

חלק מהמושגים משקפים את טכנולוגית העבר, ומושגים חדשים 
המגיעים מעולם המחשב מצטרפים אליהם.

כמעצבים עלינו להכיר את הידע המצטבר הזה ולעשות בו שימוש 
לטובתינו. כמובן ש"חוקים" אלה ניתנים לשבירה. אף אחד עוד לא 

עמד לדין על טיפוגרפיה.

עימוד

Fleuron פלורון
קישוט גרפי, סימון לסוף קטע.
רימון שעיצב הנרי פרידלנדר 

כחלק מהגופן "הדסה".

שיר השירים אשר לשלמה. דפוס: גרמניה )?(, 
www.hebrewbooks.org .19?
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Grid גריד
רשת קווי עזר לעיצוב. מתווה 

שוליים, חלוקת העמוד ומיקום 
אלמנטים עיצוביים.

לגריד מתווספות החלטות 
 )Style Sheets( תבנית וסגנונות
הכוללות בחירת גופנים וסידורם, 

חלוקת דירוג מידע )כותרת, 
כותרת משנה, טקסט רץ, הערות, 

ציטוטים וכדומה.

קביעת הגריד היא פועל יוצא 
של שיקולי תוכן )לדוגמא: צורך 

במקום להערות( ואסטטיקה.

Colum טור
עמוד אנכי בגריד, משמש בעיקר 

כדי לחלק טקסט רץ ליחידות 
קלות יותר לקריאה.

טורים מופרדים זה מזה או ברווח 
)Gutter( או בקו.

רוחב טור נקבע בהתאם לפעולת 
הקריאה, התוכן ושיקולי עיצוב.

רוחב מינימלי: 35 סימנים בשורה
רוחב מקסימלי: 90 סימנים 

בשורה )בערך 12 ס"מ בגודל 
כתב ממוצע לקריאה(.

Paragraph פסקה
קבוצת משפטים או משפט 

העוסקים בנקודה מסויימת או 
רעיון. חלוקה לפסקאות נועדה 

להקל על הקריאה והבנת התוכן.

הבדלה בין פסקאות נעשית 
על ידי רווח או על ידי הזחה 

)Indent(. בעבודה עם מספר 
טורים בדף מומלץ שהרווח יהיה 

שורה )כדי ליישר בין הטורים(.
הזחה מקובלת היא בין 3.5-5 

מ"מ. לא עושים הזחה לפסקה 
ראשונה או לפסקה אחרי כותרת.

יישורים
מסרק ימין. טבעי לעברית. 

מתאים בעיקר לטורים צרים.

מלא / בלוק. מקובל בעבודה עם 
טקסט רץ. עלול ליצור בעיות 
בריווח בין המילים )שבילים(.

שוליים. הרווח הלבן מקצה הדף, 
חיוני לקריאה נוחה.

בעיצוב ספרים מקובל שוליים 
תחתונים גדולים יותר מעליונים, 

ושוליים פנימיים )צד הכריכה( 
קטנים יותר משוליים חיצוניים.

שוליים פנימיים תלויים בסוג 
הכריכה ועובי הספר. 

אמצע. אינו מתאים לטקסט רץ 
לקריאה. משמש בעיקר כשיש 

מעט מידע לארגון.

ריווח בין מילים ואותיות
ריווח אחיד הכולל את כל הטקסט 

נקרא Tracking בתוכנות 
העימוד הנפוצות.

ריווח בין שתי אותיות ספציפיות 
 נקרא Kerning, ויש צורך 

לתקנו בעיקר כשהאותיות גדולות 
או בצירוף חריג של אותיות.

בלועזית מקובל לעצב ציטטות 
 .)Italic( בגרסה הנטויה של הגופן

בעברית אין הרבה גופנים עם 
גרסה נטויה.

Leading ריווח בין שורות
ריווח בין שורות קובע "צבע" של 

טקסט ונוחות קריאה.
המונח נובע מרצועות העופרת 

)באנגלית Lead( ששימשו 
להרחקה בין שורות האותיות 
היצוקות בימי ראשית הדפוס.

ככל שהטור רחב יותר יש צורך 
בריווח גדול יותר בין השורות.

הרווח המקובל לטקסט רץ הוא 
2-3 נקודות יותר מגודל הגופן.

Gutter ריווח בין טורים
על מנת ליצור רווח מסודר 

ושיטת קריאה משתמשים ברווח 
קבוע בין טורים.

הרווח המקובל לטורים רגילים 
הוא כ־5 מ"מ.

בטורים צרים ניתן לרדת ל־4 
מ"מ, ובטורים רחבים להגדיל.

מסרק שמאל. יישור הפוך לכיוון 
הכתיבה, ואינו מתאים לטקסט 

רץ לקריאה. משמש בעיקר 
אלמנטים קצרים כמו כיתובית.

הצרה )או הרחבה(. שינוי רוחב 
האות בתוכנת העימוד. היה 

נפוץ בעיצוב בשנים שבהן מגוון 
הגופנים העבריים היה קטן 

)1980-90(, והיה צורך ליצור 
גיוון בעיצוב. הצרה דורשת פיצוי 

אופטי על ידי הגדלת הרווח בין 
האותיות.

בדוגמא: הצרה 85%, טרקינג 30.

רווחים ומקפים מיוחדים. 
באנגלית מוכרים לנו רווחים 

ומקפים מיוחדים הניתנים 
לשימוש בעת עיצוב טקסט.

 M רווח / מקף גדול ברוחב האות
N רווח / מקף קטן ברוחב האות

בעברית קיים גם מקף־סמיכות 
)מקף עליון, סימנים מיוחדים(.

מיקוף Hyphenate. חלוקת 
מילים על מנת ליצור טור 

מלא ומסודר בעין, ללא בעיית 
שבילים. מתאים בעיקר בשפות 

לועזיות בהן המילים ארוכות. 
מקשה על הקריאות.

לא מומלץ להשתמש בעברית 
בה המילים קצרות יחסית.

אות נופלת Drop cap. משמש 
בעיקר לצרכי עיצוב בתחילת 

עמוד או פרק.

Margins שוליים

M
ar

g
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s 
ם

יי
ול

ש

Margins שוליים
M

arg
in

s ם
שוליי

Pull quote משנה

מספר עמוד | כותרת רצה

כותרת

כותרת משנה

Margins שוליים
M

ar
g

in
s 

ם
יי

ול
ש

Margins שוליים

M
arg

in
s ם

שוליי

הכרזה על הקמת מדינת ישראל

הדתית  הרוחנית,  דמותו  עוצבה  בה  היהודי,  העם  קם  בארץ-ישראל 
והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים 

וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי.

ארצות  בכל  אמונים  לה  שמר  הזרוע  בכוח  מארצו  העם  שהוגלה  לאחר 
פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקוה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו 

המדינית.

היהודים  חתרו  זה  ומסורתי  היסטורי  קשר  מתוך 
בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה; ובדורות 
האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים 
ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו 
כפרים וערים, והקימו ישוב גדל והולך השליט על 
משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא 
נפשו  ונושא  הארץ  תושבי  לכל  הקידמה  ברכת 

לעצמאות ממלכתית.

)1897( נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון  בשנת תרנ"ז 
לתקומה  היהודי  העם  זכות  על  והכריז  הרצל  תיאודור  היהודית  המדינה 

לאומית בארצו.

1917 ואושרה  זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 
בין- תוקף  במיוחד  נתן  אשר  הלאומים,  חבר  מטעם  במנדט 

ארץ-ישראל  לבין  היהודי  העם  שבין  ההיסטורי  לקשר  לאומי 
ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי.

לטבח  הוכרעו  בה  האחרון,  בזמן  ישראל  עם  על  שנתחוללה  השואה 
מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעית 
העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על-ידי חידוש המדינה היהודית 
בארץ-ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק 

לעם היהודי מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת העמים.

ארצות ויהודי  באירופה  האיום  הנאצי  מהטבח  שניצלה  הפליטה  שארית 

אחרות לא חדלו להעפיל לארץ-
ישראל, על אף כל קושי, מניעה 

וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם 
לחיי כבוד, חירות ועמל-ישרים 

במולדת עמם.

במלחמת העולם השניה תרם הישוב 
מלוא-חלקו  את  בארץ  העברי 
חירות  השוחרות  האומות  למאבק 
הנאצי,  הרשע  כוחות  נגד  ושלום 
המלחמתי  ובמאמצו  חייליו  ובדם 
קנה לו את הזכות להמנות עם העמים 
המאוחדות. האומות  ברית  מייסדי 

ב־29 בנובמבר 1947 קיבלה 
עצרת האומות המאוחדות החלטה 

המחייבת הקמת מדינה יהודית 
בארץ-ישראל; העצרת תבעה מאת 
תושבי ארץ-ישראל לאחוז בעצמם 
בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם 

לביצוע ההחלטה. הכרה זו של 
האומות המאוחדות בזכות העם 
היהודי להקים את מדינתו אינה 

ניתנת להפקעה.

זוהי זכותו הטבעית של העם 
היהודי להיות ככל עם ועם עומד 
ברשות עצמו במדינתו הריבונית.

מועצת  חברי  אנו  נתכנסנו,  לפיכך 
והתנועה  העברי  הישוב  נציגי  העם, 
הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על 
הטבעית  זכותנו  ובתוקף  ארץ–ישראל, 
עצרת  החלטת  יסוד  ועל  וההיסטורית 
האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת 
על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, 

העם,  מועצת  חברי  אנו  נתכנסנו,  לפיכך 
הציונית,  והתנועה  העברי  הישוב  נציגי 
ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, 
ועל  וההיסטורית  הטבעית  זכותנו  ובתוקף 
המאוחדות  האומות  עצרת  החלטת  יסוד 
אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית 

בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

היא מדינת ישראל.

סיום א מרגע  שהחל  קובעים  נו 
המנדט, הלילה, אור ליום שבת 
ו' אייר תש"ח, 15 במאי 1948, ועד 

־להקמת  השלטונות הנבחרים והס
לחוקה  בהתאם  המדינה  של  דירים 
המכוננת  האספה  על־ידי  שתיקבע 
הנבחרת לא יאוחר מ־1 באוקטובר 
1948 - תפעל מועצת העם כמועצת 
זמנית, ומוסד הביצוע שלה,  מדינה 
הממשלה  את  יהווה  מנהלת-העם, 
הזמנית של המדינה היהודית, אשר 

תיקרא בשם ישראל.

לעליה  פתוחה  ישראל תהא  מדינת 

יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על 

תושביה;  כל  לטובת  הארץ  פיתוח 

תהא מושתתה על יסודות החירות, 

של  חזונם  לאור  והשלום  הצדק 

זכויות  שויון  תקיים  ישראל;  נביאי 

חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי 

הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש 

ותרבות;  חינוך  לשון,  מצפון,  דת, 

הקדושים  המקומות  על  תשמור 

נאמנה  ותהיה  הדתות;  כל  של 

האומות  מגילת  של  לעקרונותיה 

תהא  ישראל  מדינת  המאוחדות. 

מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות 

המאוחדות  האומות  של  והנציגים 

מיום  העצרת  החלטת  בהגשמת 

להקמת  ותפעל   1947 בנובמבר   29

ארץ- של  הכלכלית  האחדות 

ישראל בשלמותה.

יתום

יתום

אלמנה

Indent הזחה
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גם סיווג הגופנים לקטגוריות הוא על פי הטיפוגרפיה הלועזית. יש 
שתי חלוקות עיקריות: לפי עיצוב הגופן, לפי שימוש.

מבנה האות העברית המרובעת בבסיסה שונה מהאות הלועזית, ולכן 
יש סוגי גופנים שאינם קיימים בעברית כמו הכתב המסולסל הרהוט 

)סקריפט(, או משקל נטוי )להוציא בודדים(.

עבודה טיפוגרפית בכמה שפות )עברית / אנגלית / ערבית( וכדומה, 
הנפוצה מאד בארצנו הקטנטונת, היא אתגר למעצב. כל כתב הוא 

בעל מאפיינים אחרים, ומאד קשה ליצור התאמה ויזואלית בטקסט 
בעל שלוש שפות.

סיווג גופנים

שלום. יקי חסיד, מחווה לצבי נרקיס, 2012.שלום. צבי נרקיס, עבור החברה הממשלתית למדליות, 1977.
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מתאפיין בסיומות שפיציות של 
האות ועובי משתנה.

התג העברי נובע מכלי כתיבה 
קליגרפי כמו ציפורן, והוא 

תוצאה של משיכה טבעית של 
היד בכתיבה.

הסריף הלועזי במקורו הוא 
קישוט שהוסף לאותיות בתקופה 

הרומית לצרכי חציבה באבן.
לכן אין התאמה טבעית בין תג 

עברי לסריף אנגלי.

הסריף הלועזי )נקרא גם 
Roman( מתחלק ל-3 סוגים לפי 

זמן העיצוב:

ישן - 1465 והלאה. מתאפיין 
בהבדלים קטנים בעובי האות.

Garamond
מסורתי -  אמצע המאה ה-18. 
הבדלים גדולים יותר בהפרשי 

העובי.
Times New Roman

מודרני )דידוט( - סוף המאה 
ה-18. הפרשים גדולים מאד 

בין קווים דקים לעבים. קשה 
לקריאה בטקסט רץ.

Bodoni

גופנים סנס סריפיים הם גופנים 
ללא סיומות שפיציות )סנס 

בצרפתית - ללא(. בדרך כלל 
בעלי עובי אות אחיד.

הגופנים הסנס סריפיים 
הראשונים מוכרים מסביבות 

1750, והופיעו בדפוס בסביבות 
1800. שמות נוספים הם 

Gothic, Grotesk. גם כאן יש 
חלוקת משנה )ההבדלים ניכרים 

:)a-ו g באותיות

גרוטסק - הגופנים המוקדמים
Franklin Gothic

נאו גרוטסק או מסורתי - 
עיצובים מודרניים יותר בעלי 

עובי אות אחיד.
Helvetica

הומניסטי - יותר קרובים 
למסורת הקליגרפית, עם שינויים 
קלים בעובי האות. יותר קריאים.

Frutiger

גאומטרי - מבוסס על צורות 
גיאומטריות. קשים לקריאה 

בטקסט רץ.
Century Gothic

גופנים המתאפיינים בסריפים 
בעלי עובי זהה לעובי האות. 

האות עצמה בדרך כלל בעלת 
עובי אחיד. גופנים אלה לפעמים 

מסווגים כסנס סריף.

לפעמים מעוצבים עם רווח קבוע 
 ,)Monospace( לכל האותיות

בדומה למכונת כתיבה. הם 
מופיעים לראשונה בסביבות 

.1800

גופנים המבוססים על כתב יד 
רהוט, בניגוד לכתב המרובע. 
כתיבה של יומיום. לא מקובל 

לעבודה בטקסט רץ.

יש הבדל גדול בין הרהוט העברי 
ללועזי באופי הכתיבה.

חלוקה זו היא גמישה יותר, ונתונה 
לשיקול דעת. להלן החלוקה 

המקובלת בחברות מסחריות על פי 
ירונימוס. יש להתייחס לחלוקה זו 

כאל המלצה לשימוש בגופן.

אות ספר
גופנים המתאימים לעימוד טקסט 

ארוך הדורש קריאה רציפה. 
מתאפיינים בדרך כלל בהבדלים 

בין אות לאות המקלים על זיהוייה 
בעין הקורא )הדוגמה הקלאסית: 

פרנק-ריהל(.

אות טקסט
כל הגופנים המתאימים לטקסטים 

קצרים, אך לא לעימוד ספרי קריאה 
עמוסי טקסט רץ. רבים מהגופנים 

החדשים יחסית מוגדרים כאות 
טקסט.

אות כותרת
גופנים המתאימים למילים בודדות 

ולעיצוב שלטים.

אות ראווה
גופנים המיועדים להעברת מסר, 
ליצירת דימוי ורושם. בדרך כלל 
לא מומלץ לעצב טקסט לקריאה 

בגופנים אלה, אלא כותרות.

אות רהוטה )כתב יד(
גופנים המבוססים על כתב היד 

הרהוט היומיומי שלנו ולא על האות 
העברית המרובעת.

נפוצים הרבה כתבי יד שעברו 
מחשוב, ולא בהכרח תהליך עיצוב 
הדורש טיפול ביחסים והמשקלים 

בין האותיות.

אות מקורות
גופנים המבוססים על כתבים 
עתיקים, כתובות אבן וכדומה.

חלקם מתאים לטקסטים.

משקלים הם עוביים שונים של אותו גופן. מטרתם לאפשר גמישות 
בעיצוב הטקסט, עזרה בדירוג המידע )כותרות, כותרות משנה, טקסט 

רץ, ציטוט, כיתוביות(.

בלועזית רוב הגופנים כוללים סגנון נטוי )שמאלה( או מוטה )ימינה( 
Oblique / Italic. בעברית ישנם גופנים בודדים בלבד הכוללים סגנון 

נטוי כחלק מהגופן. )בתוכנות העימוד ובחברות הפונטים מופיעים 
כמשקל נוסף(.

עיצוב משקלים בטיפוגרפיה העברית החל בשנות ה ־40, עם עיצובם 
של הגופנים קורן, הדסה, הצבי ודוד, שעוצב גם בסגנון נטוי.

בסוף שנות ה־50 נרקיס בלוק של צבי נרקיס ואורון של אשר אורון, 
שעוצבו במיוחד לעבודה מול גופנים לועזיים, כללו 4-5 משקלים. 

כיום רוב הגופנים המתאימים לשימוש בטקסט קיימים במספר 
משקלים.

קיים כיום גם במשקלים ובסגנ ונות דק, נטוי, מוטה, מוצר. במקור 
עוצבו 7 משקלים.

שינוי המשקל עלול לדרוש שינוי של עיצוב אותיות מסוימות כדי 
לשמור על קריאות וחללים פנימיים. בדוגמא מעל: ט'; ש'.

נרקיס בלוק רגיל
משקלים הם עוביים וצורות שונות של אותו גופן. מטרתם לאפשר 

גמישות בעיצוב הטקסט, עזרה בדירוג המידע )כותרות, כותרות 
משנה, טקסט רץ, ציטוט, כיתוביות(.

נרקיס בלוק בינוני
משקלים הם עוביים וצורות שונות של אותו גופן. מטרתם לאפשר 

גמישות בעיצוב הטקסט, עזרה בדירוג המידע )כותרות, כותרות 
משנה, טקסט רץ, ציטוט, כיתוביות(.

נרקיס בלוק כבד
משקלים הם עוביים וצורות שונות של אותו גופן. מטרתם 

לאפשר גמישות בעיצוב הטקסט, עזרה בדירוג המידע 
)כותרות, כותרות משנה, טקסט רץ, ציטוט, כיתוביות(.

נרקיס בלוק שחור
משקלים הם עוביים וצורות שונות של אותו גופן. מטרתם 

לאפשר גמישות בעיצוב הטקסט, עזרה בדירוג המידע 
)כותרות, כותרות משנה, טקסט רץ, ציטוט, כיתוביות(.

גופנים המעוצבים בעיקר 
למטרות צורניות נקודתיות או 
כחיקוי לכתבים בשפה אחרת.

אינם מתאימים לקריאת טקסטים 
ארוכים, אלא לראווה.

גופנים הדומים לכתב יד מסורתי 
בציפורן או קולמוס. משמשים 

יותר לדברים מיוחדים ולא 
לטקסט רץ. יכולים להכלל גם 

בקטגוריית גופן סריפי.

Serif )תג )סריףSans Serif סנס סריףSlab Serif סלאב סריף

וכל השאר Antiqua )קליגרפי )מקורות

Script )רהוט )כתב יד

סיווג לפי סיווג לפי עיצוב
שימוש

משקלים וסגנונות

מריםחייםפרנק-ריהל

סונסינו

אלסקה
MinionHelvetica

Uncial 
Antiqua

Bickham Script Pro American 
Typewriter
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גובה אות 
]מ"מ[

מרחק קריאה 
מקסימלי ]מ'[

73
146
208
2710
3412
4015
5418
6022
6726
8130
9438
10843
12145
16265
20280
229122
254137
305160
381192
460227
610305
760381
915457
1070533
1220610
1370686
1550762

גם בנושא זה אין חוקים מוחלטים, אלא המלצות כלליות הנובעות 
מ־550 שנות דפוס. את ההגיון והנסיון ניתן ליישם בהתאמה גם 

לעיצוב מוצרים אינטראקטיביים.

ככלל - חובבנים נוטים להשתמש בגופן גדול מדי, ומקצוענים בגופן 
קטן מדי. כמובן שגודל הגופן הוא חלק מהחלטות התבנית של 
העיצוב, הכוללות בחירת גופן, ריווח בין שורות, יישור וכדומה.

להלן גדלים מומלצים לפי מוצרי דפוס נפוצים:

9 - 11 pt ניירת משרדית 
8 - 10 pt כרטיס ביקור 
9 - 12 pt טקסט קצר 
9 - 11 pt טקסט לקריאה 
8 - 10 pt כיתוביות 

14 - 18 pt כותרות משנה 
pt 72 - 24 ועד בכלל כותרות 

במוצרים גרפיים גדולים כמו כרזות ושילוט בחירת גודל הכיתוב 
נובעת משיקולי קריאות במרחק. דבר זה חשוב במיוחד בשלטי 

הכוונה ודרכים, המאופיינים בעיצוב פשוט וברור.

לשילוט הדרכים בישראל יש חוקים הקובעים כל אלמנט בשלט, החל 
מגודל השלט, עובי הקויים, גודל סמלים ומספרים, גופנים וכמובן 

הגודל שלהם. )באתר החברה הלאומית לדרכים(.

להלן טבלה של גודל אות מול מרחק קריאה מקסימלי, החל מאות 
קטנה יחסית )מודעות, כיתוב בתערוכה( ועד לשילוט דרכים.

)הטבלה לפי גופן Helvetica, והמידות משונות בגלל התרגום 
מהשיטה האינצ'ית למטרית(.

בארצנו הקטנטונת כמעט ואין מוצר מסחרי הכתוב בשפה אחת 
בלבד. תקנות השילוט הרשמי מחייבות שימוש בשלוש שפות: 

עברית, ערבית ואנגלית.

לכל אחת מהשפות מאפיינים גרפיים אחרים. האות העברית היא 
מרובעת במהותה, ורוב האותיות הן בגובה אחיד )להוציא ל', ק' 

והאותיות הסופיות. 

הערבית מבוססת על כתב רהוט, מתחבר, בעל קו בסיס בולט ומעט 
אותיות בעלות גוף. ערבית תמיד תראה קטנה יותר מעברית או 

אנגלית. בשנים האחרונות יש הרבה גופנים המעוצבים כדי לתת 
תחושה יותר מודרנית, וניתן למצוא גופנים ערביים מכל הסוגים.

באנגלית )וכל השפות המשתמשות באותיות לטיניות( יש שתי 
מערכות אותיות - UPPERCASE / lowercase )השם נובע מהתיבות 

שבהן נהגו לסדר אותיות לדפוס(. בנוסף יש הרבה אותיות החורגות 
משורת הבסיס )x height(. דבר זה יוצר בעיה בעיצוב טקסט דו-
לשוני. בשפות אחרות יש בנוסף סימני מבטא, אותיות חריגות, או 
שימוש בצורות כתיב בעייתיות )לדוגמה - שם משפחה בצרפתית 

נכתב באותיות גדולות(.

לבעיות אלו נדרשו המעצבים החלוצים של מדינת ישראל, ובשנות 
ה־60' יצר צבי נרקיס את אותיות נרקיס בלוק ומאוחר יותר את 

אותיות נרקיס תם, המותאמות לעבודה עם אות סנס סריפית לועזית. 
אשר אורון עיצב את אורון, גופן המותאם לעבודה עם הגופן הלועזי 

.Universe
 על הבעיות והפתרונות של עיצוב האות ניתן לקרוא במאמריהם

 ]אות היא לעולם בעריכת משה שפיצר, הוצאת משרד החינוך.
אתר טיפוגרפיה עברית של סיון טולדו

]http://www.tau.ac.il/~stoledo/fonts

אפשרות אחת לפתרון בעיית הגובה המשתנה היא עבודה עם אותיות 
גדולות בלבד באנגלית. פתרון זה יעיל למילים בודדות או לכותרות. 

בטקסט רץ זה מאד מקשה על הקריאה ואינו טבעי בעין.

רצוי להתייחס לגודל גוף האות )x height( ולהתאים אותו לגובה 
האות העברית. אותו כלל חל לגבי הערבית, אך יותר בעייתי עקב 

מבנה האותיות. התוצאה הכללית צריכה להראות אחידה כמה שיותר.

אז איך מתאימים גופנים?
לפי ההגיון הבריא. גופן סריפי מול גופן סריפי. סנס סריפי מול סנס 

סריפי, וכן הלאה. בנוסף יש לבחון את האופי הכללי של האות ולנסות 
למצוא מקבילים בגופן הלועזי. קווים מעוגלים, זויות, חיבורים וכו'.

יש גופנים שעוצבו בהתאמה לגופנים לועזיים. חשוב לראות שהגופן 
המעוצב בהתאמה אינו מאולץ ומחקה את הגופן הלועזי. גופנים 

הבנויים על חיקוי ושאילת חלקים מהאות הלועזית יכולים להיות 
מתאימים לכותרות, מילים בודדות. בטקסט רץ חשוב שהגופן ישמור 

על קריאות ואמינות לאופי הכתב העברי.

כיום יש מעצבים רבים הנותנים דעתם לפתרון בעיות אלה, ובשוק 
קיימים גופנים רבים שעוצבו במיוחד לעבודה דו-לשונית.

גודל אות בשימושים שוניםהתאמת גופנים בשפות שונות

התאמה בסיסית על פי סוג העיצוב. גופן מרים הוא גופן מסוג 
סלאב סריף, ולכן בהתאמה יש לבחור גופן סלאב סריף לועזי כמו 

American Typewriter, המבוסס על כתב של מכונת 
כתיבה. כמו כן יש להשתדל להתאים את משקלי הגופנים. כמובן 

שהתאמה זו אינה מושלמת.

גופנים שעוצבו כדי להתאים לעבודה דו-לשונית, כמו גופן ספוילר )פונטביט( 
הקיים בגרסה עברית בארבעה משקלים, ובגרסה הלועזית בשניים. גופנים 

כאלו מאפשרים למעצב עבודה שהיא much easy בהתאמת עברית 
 This allow a .מכיוון והמעצב לקח בחשבון את אופי האות ,English-ו

natural matching of the fonts, עד כמה שאפשר.

דוגמה מתוך המאמר "עיצוב כתב עברי חדש",  פרופ' אשר אורון.
אות היא לעולם בעריכת משה שפיצר, הוצאת משרד החינוך, ירושלים תש"ן.
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ההסטוריה של התפתחות הכתב העברי מהעת העתיקה ועד ימינו 
היא בת אלפי שנים, וניתן ללמוד עליה בספרה של עדה ירדני, חוקרת 

ומעצבת, ספר הכתב העברי, הוצאת כרטא, ירושלים, 1991.

 עיצוב האות נובע מהטכנולוגיה. כלי הכתיבה )חרט/קולמוס/ציפורן/
מכונת כתיבה/דפוס(, המצע )אבן/חרס/קלף/נייר/מסך מחשב(, 
ואמצעי ההפצה )דפוס שקע/בלט/משי/אופסט/דיגיטלי/מחשב/

טלפון נייד/שילוט(.

בעבר רוב הפרסומים היו כתבי קודש, עם חידוש היישוב היהודי 
בארץ דרך הקמת מדינת ישראל, העברית הפכה לשפת יום יום, 

ואיתה גם הגופנים.

כל עוד הטכנולוגיה לייצור גופן לדפוס הייתה מסובכת, עסקו בעיצוב 
גופנים מעצבים שהתמחו בעניין זה, ותהליך העיצוב לקח שנים.

כניסת המחשב לחיינו הביאה איתה מיידיות טכנולוגית, ובעקבותיה 
שפע של גופנים.

נכון להיום פועלות מספר חברות לעיצוב גופנים, ובהן מספר רב 
של מעצבים. המציעות מבחר גדול של גופנים. לאור ההתפתחות 

הטכנולוגית המאפשרת טיפוגרפיה חיה באינטרנט, שוקדות חברות 
אלו על פיתוח גופני רשת בנוסף לגופני דפוס.

בפרסום זה סקירה )חלקית( של התפתחות עיצוב הגופנים במאה 
ה־20, ושל חברות עיצוב הגפנים המוכרות בשוק, ושגופניהן עומדים 

בסטנדרטים מקצועיים.

כרונולוגיה
חלקית

 כתב רולית )קליגרפיה רוטשילד ליפמן(.
מתוך החוברת כתב אמנותי עברי, ל.פ. טובי. הוצאת בן דור, 

תל אביב 1951.
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גופנים ומעצבים עיקריים מ־1900

1910 19001950 1920193019401960197019802000 19902010

וילנה
סונסינו
סת"ם

עד 1850

אות מקורות
לה-בה )1550(, 

בומברג, שונצינו, 
אמשטרדם ועוד.

גופנים המבוססים על 
קליגרפיה מסורתית

נרקיס בלוק
נרקיס תם 
נרקיס

~1965

צבי נרקיס
עיצב עוד גופנים רבים 
במשך שנות פעילותו

~1850

בית הדפוס דרוגולין, 
לייפציג, גרמניה

דרוגולין

1937

טוביה אהרוני

אהרוני

1945

פרנצ'סקה ברוך

~1955

אליהו קורן

קורן

~1955

איתמר דוד

דוד

~1955

הנרי פרידלנדר
בסיוע ד"ר משה שפיצר

הדסה

~1955

צבי האוסמן
בסיוע ד"ר משה שפיצר

הצבי

~1965

אשר אורון

אורון

ברוך גורקין, בייעוץ 
צביקה רוזנברג

אריאל

2013

מושון זר-אביב, 
הגילדה, ניר ייני

אלף

1929 / 1925

פסח עיר שי /
יעקב חיים לויט

חיים

1922

חידוש
פרנצ'סקה ברוך

סתם

1910

רפאל פרנק
אוטו ריהל

פרנק-ריהל

1908

רפאל פרנק

מרים

~1975

הנרי פרידלנדר
הדר, אביב - גופנים 

למכונת כתיבה 
IBM חשמלית

עדה ירדני

שמואל סלע

עמרם פרת

יגאל זורע

צביקה רוזנברג
 צבי נרקיס, עדה ירדני,

אשר אורון, אליהו פריד 
ועוד כ-70 מעצבים.

masterfont.co.il

שמואל סלע

otsela.co.il

עודד עזר

hebrewtypography.com

מיכל סהר, הטייס
)דני מירב(

hagilda.com

אליהו פריד
אברהם נויבירט, משה 

נחמן רביבו

fontype.co.il

אברהם קורנפלד
ערן בכרך, ליה אופיר, 
 נדב ברקן, נוי ניימן, 

שני ברבר

alefalefalef.co.il

יאנק יונטף

fontef.com

נדב עזרא
ינון עזרא, ערן בכרך, 
מנחם רגב ועוד כ-20 

מעצבים.

fontbit.co.il

ך 
לי

ה
ת

ת 
חל

ת
ה

ם
ני

פ
גו

ב 
שו

ח
מ

אייל באומרט

eyalbaumert.com

בן נתן

hafontia.com
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ביביליוגרפיה מומלצת לקריאה

1. ירדני ע. )1991(. ספר הכתב העברי. ירושלים: כרטא.

2. איטקונן מ. )nd(. טיפוגרפיה וקריאות. )י.חסיד )מתרגם((. 2012.

3. אורון א. )תש"ן(. עיצוב כתב עברי חדש. ]גרסה אלקטרונית[. אות 
 היא לעולם. )משה שפיצר )עורך((. ירושלים: משרד החינוך.

http://www.tau.ac.il/~stoledo/fonts :נדלה מ

4. נרקיס צ. )תש"ן(. נרקיס, נרקיסים וכל השאר. ]גרסה אלקטרונית[. 
אות היא לעולם. )משה שפיצר )עורך((. ירושלים: משרד החינוך. 

http://www.tau.ac.il/~stoledo/fonts :נדלה מ

5. טולדו ס. )2003(. ייצור גופנים ועיצוב אותיות מגוטנברג ועד ימינו. 
http://www.tau.ac.il/~stoledo/ :גרסה אלקטרונית[. נדלה מ[

fonts

6. ירונימוס. )2012(. אפיון מסחרי של גופנים עבריים. ]גרסה 
http://yaronimus.wordpress.com :אלקטרונית[. נדלה מ

7. שפיצר מ. )תשי"ב(. על האותיות שלנו. ]גרסה אלקטרונית[. עלי 
עי"ן, מנחת דברים לשלמה זלמן שוקן אחרי מלאת לו שבעים שנה.

http://yaronimus.wordpress.com :ירושלים. נדלה מ

 Typography. (nd) Wikipedia.[Electronic version]. .8
Retrieved from: http://en.wikipedia.org/wiki/Typography

כמו כן מומלץ לעיין באתרים ובקטלוגים של חברות הפונטים השונות 
ובבלוגים ופורומים המוקדשים לטיפוגרפיה. הבולטים מבינהם:

הלשכה לטיפוגרפיה עברית
http://yaronimus.wordpress.com

טיפורגפיה עברית )לא התחדש כבר זמן רב(
http://www.tau.ac.il/~stoledo/fonts

סמליל )עוסק לא רק בטיפוגרפיה, אתר מצויין(
http://samlil.co.il

אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבנין 
מדינתו ולקבל את מדינת ישראל לתוך משפחת העמים.

אנו קוראים - גם בתוך התקפת-הדמים הנערכת עלינו זה 
חדשים - לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור 
על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות 
נציגות מתאימה בכל מוסדותיה,  יסוד  ועל  מלאה ושווה 

הזמניים והקבועים.

אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות 
ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם 
העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום 

חלקה במאמץ משותף לקידמת המזרח התיכון כולו.

אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב 
הישוב בעליה ובבנין ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על 

הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל.

ידינו  בחתימת  חותמים  הננו  ישראל  בצור  בטחון  מתוך 
לעדות על הכרזה זו, במושב מועצת המדינה הזמנית, על 
שבת, ערב  הזה,  היום  תל-אביב,  בעיר  המולדת,   אדמת 

ה' אייר תש"ח, 14 במאי 1948.



מכון אבני לאמנות ועיצוב תל-אביב, 2012


