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בית אלף  ·  איתמר נתן
עיצוב ופיתוח טיפוסי אות בעברית 

050-2643860  · 0527-140-139
בני ברק, ישראל

betalef2015@gmail.com

 מעצבים
נכבדים

המיזם  בעברית.  אות  וטיפוסי  אותיות  ופיתוח  לעיצוב  יוצר  בית  הינו  אלף'  'בית 
הזה נוסד מתוך רצון לענות על הצורך בטיפוגרפיה איכותית ואמנותית בעברית, 

ואפרט:

כמעצב גרפי וכמי שעוסק בעיצוב ועימוד ספרים וכדו', תרתי וחיפשתי כל העת 
והן  הוויזואלית,  מהבחינה  הן  היטב  שיתפקדו  ואמנותיים  ייחודיים  פונטים  אחר 
לא  העברית,  הטיפוגרפיה  בשוק  כיום  הקיים  ההיצע  בכל  הטכנית.  מהבחינה 
מצאתי בדיוק את מה שחיפשתי. ואני מתכוון בעיקר לפונטים מסורתיים או בעלי 

קונטציה מסורתית.

כאספן ספרים עתיקים, נוכחתי לדעת שבימים עברו בבתי הדפוס היהודיים, יצקו 
ומעמדי  מעצבים  שישנם  כהיום  שלא  במיוחד,  ונאים  יפים  אות  טיפוסי  וגילפו 
ספרים ברמות שונות, בעבר, אלו שעסקו במלאכת הדפוס, היו רבי אמנים, ציירים 
וטיפוגרפים שהוציאו תחת ידם יצירות פאר, למרות הטכנולוגיה המסורבלת של 

אותם ימים שרחוקה מרחק מאות שנות אור מאחרון המחשבים שלנו.

מי שעין אמנותית לו, יודע לראות ולהעריך - מעבר לאותיות השבורות והבלתי 
מיושרות - את גדלותם האמנותית.

יכולים לקחת את היסודות האמנותיים  מכאן אני מגיע לתובנה הבאה, אם היינו 
והכלים  הידע  עם  אותם  ולשלב  עברו,  מדורות  האמנים  רבי  של  והעיצוביים 

הטכנולוגיים שלנו, הרי שהיה יוצא לנו תוצאות מדהימות ויצירות פאר!

זהו במילה אחת תמצית הרעיון שלי.

השילוב והמיזוג בין יין ישן לקנקן חדש!

כמובן בהתאם לתוכן העיצובי ואופי הפרויקט שלפניכם, לעיתים נדרשת חדשנות 
עיצובית ללא נגיעות ושילוב ניחוח ישן, ולעיתים השילוב מתבקש מאליו, הרעיון 

ברור.

מהמקום הזה, אני מגיע לייסוד הבית הזה - 'בית אלף' - בית יוצר לאות העברית. 
מעבר להיותי יוצר ומעצב פונטים מקוריים, אני רואה בזה זכות גדולה ושליחות 
חדשים   - ישנים  אות  טיפוסי  ספר  ולאהלי  הטיפוגרפית  הבמה  לקדמת  להביא 
טכנולוגית  וברמה  והדר  פאר  ברוב  שוב  להפציע  שעתן  הגיע  אשר  ומלוטשים 

גבוהה.

אותיות,  טיפוסי  חקי  אל  אצרתי  וגנוזות,  באוצרות  נברתי  קצוות,  בארבע  נדדתי 
וממערב.  ממזרח  ומדרום,  מצפון  ומקזבלנקה,  מסלאוויטא  ושונצינו,  מליוורנו 
ועדיין אני בעיצומו של המסע והפרוייקט טרם הושלם. לעת עתה כנסתי וקיבצתי 

את כולם לפונדק אחד והנה הבציר לפניכם. 

איתמר נתן
www.beitalef.co.il



קטלוג שלפניכם, אינו עוד קטלוג פונטים, 
הוא גלריה.

גלרית יצירות אמנות!

יש גלריות עם מדפים, ויש גלריות עם 
דפים...

וכמו בכל גלרייה, גם כאן אתם מוזמנים 
להיכנס, לשזוף את עניכם מיצירות פאר, 
פונטים ואותיות עבריות שנוצרו, עוצבו 

ולוטשו ביד אמן, תוך שימת דגש על 
עיצוב מוקפד וגימור מושלם כיאה וכיאות 

לאותיות הקודש.

שלא כמו בכל יצירת אומנות שנועדה 
לתצוגה על מדף, יצירות אלו מונחות על 
הדף, תוכלו לעשות בהם שימוש ביצירה 

שלכם פעם כחומר גלם, ופעם כתבלין, 
ולשדרג כל עבודה לרמה של יצירת 

אמנות!

כשהטיפוגרפיה מושלמת, יודע כל מעצב, 
העיצוב הופך להיות משני, האותיות, הן 

שמדברות ומספרות את הסיפור.

פונט טוב, כמוהו כיין, משביח עם השנים, 
מוסיף יוקרה לכל אירוע, וכבוד לכל 

שמחה.

מסיבה זו, תשמחו לגלות בין דפי הגלריה 
את פרויקט ׳Old והדר׳ בו שיחזרנו 

פונטים ישנים ועתיקים אשר השביחו עם 
השנים אולם פסו מן השוק ומאהלי ספר. 

השיחזור בוצע בדיוק מושלם, אחר עבודת 
מחקר מקיפה ומעמיקה, ומתוך כבוד לרבי 
האמנים מן העבר אשר יצרו את הפונטים 

במקורם כאותיות בלט להדפסה, תוך 
שמירה על הניחוח הישן והעתיק אשר 

מעלה זכרונות אפופי נוסטלגיה.

כמו"כ ביצענו רסטורציה לכתבי יד 
 מפוארים מהגדות אומנותיות עתיקות 

ומספרים נדירים מאוצרות העם היהודי.

בנוסף לרסטורציה עוצבה לחלק 
מהפונטים העתיקים גם גירסה עדכנית 

ומחודשת.

הצטרפו אלינו למסע טיפוגרפי בין 
משעולי האותיות, תהנו מהאווירה 

המיוחדת והייחודית לכל אות ופונט, 
מהארומה והניחוח הנוצר כמו מאליו בין 

השורות. ומן הבציר המוצע לפניכם.

 מילים 
        אותיות    ע<ל 

ה

בית אלף, וכל האותיות
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ליזום  ולחדש,  והיכולת ליצור  ודם. על הזכות  יוצר הכל שחלק מחכמתו לבשר  ראשית, תודה לבורא עולם, 
ולעשות דברים נפלאים וליהנות בהם בני אדם.

תודה עצומה לכל השותפים לפרוייקט זה ביודעין ושלא ביודעין. 

גיום   · היהודי  העם  לאוצרות  האדירה  תרומתם  על  הדפוס  במלאכת  ועוסקי  העבר  אותיות  למעצבי  תודה 
בתי  בעלי   - אמוזג  בן  אליהו  והרב  טוביינה  משפחת  בילפורטי,  משפחת   · צרפתי(  ליבי  )גוילילמוס  ה  ּבֶ ֶלה 
 הדפוס היהודיים בליוורנו · דניאל בומברג - המדפיס מונציה · משפחת שונצינו - מחולצי הדפוס באיטליה · 
· דוד בן אברהם  · גרֹשם כהן מדפיס הגדת פראג  'דפוס סלאוויטא'  ור' פינחס שפירא בעלי  ר' שמואל אבא 
עמאר, בעל בית הדפוס בקזבלנקה · רפאל פרנק ואוטו ריהל · יעקב בן שלמה צרפתי סופר 'הגדת וולף' · שלמה 
בן-בויאעא, סופר "הכתר" מטבריה · יואל בן שמעון הסופר ואמן הגדות הפאר, איטליה - גרמניה · ועוד רבים 

וטובים לאורך ההיסטוריה.

תודה לידידי המעצבים המוכשרים, שנתנו את הארותיהם והערותיהם במהלך הפרוייקט.
תודה מיוחדת לידידי המעצב המוכשר משה נחמן רביבו.

תודה מיוחדת למעצב המוכשר, ירון צור - ירונימוס, 'יו"ר הלשכה לטיפוגרפיה עברית' שהחכמתי רבות מהידע 
והמקורות שריכז לפונדק אחד. 

תודה רבה לספריה הלאומית בירושלים.

תודה מיוחדת לבית היוצר למעצבים - מכללת פרוג ולחיים וטובי דיקמן

חלק מן התמונות המופיעים בקטלוג, כמו גם מידע היסטורי רב, באדיבות ויקפדיה - האנציקלופדיה החופשית

כל הפונטים והחומרים המופיעים בקטלוג מוגנים ע"פ חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק או לשכפל בשום צורה 
שהיא ללא קבלת הרשאה בכתב מבעל הזכויות.

 ברכישת פונטים, ניתן לרוכש רישיון שימוש בלבד. 
רישיונות השימוש נחלקים לשלושה. ויש לרכוש כל רישיון בנפרד.

1. רשיון שימוש רגיל   2. רישיון שימוש לאתרים   3. רישיון שימוש לאפליקציות

רישיון השימוש מוגבל למקום פיזי אחד ועד חמשה מחשבים באותו המקום. רישיון השימוש הינו אישי ואינו 
ניתן להעברה או למכירה. חל איסור מוחלט להעביר או להעתיק את הפונטים.

 betalef2015@gmail.com :הארות והערות והצעות לפונטים חדשים ושאר רעיונות, ניתן לשלוח למייל
תחת הכותרת 'הצעות יעול'. 

מצאתם תקלה באחד הפונטים, כתבו לנו ואנו נסדר זאת.

יש לכם כתב יד עתיק או ספר מדפוס עתיק שאפשר ליצור ממנו פונט נפלא? שלחו אלינו תחת הכותרת 'פונט 
חדש'.

לעת עתה, הרכישה היא באמצעות חיוג לטל'

050-2643860
האתר כעת בהקמה, בהמשך ניתן יהיה לרכוש דרך האתר. ניתן לקבל מחירון עדכני במייל, המחירים נקבעים 

לפי כמות המשקלים, ובהתאם לעסקאות וחבילות מיוחדות מ'בית אלף'.
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באילוסטרייטור 
ניתן להפעיל 
אופציה זו כך:

הוראות
שימוש

 שימוש
במשקלים

כל הפונטים בקטלוג הם בפורמט אופן טייפ עם ניקוד מושלם וליגטורות - אותיות מתרחבות ומתחלפות. רוב הפונטים מכילים גם גליף 
חילופי לאות ל' כפופה או בעלת צוואר נמוך מעט. כמו"כ, חלק מהפונטים מכילים גם גליף חילופי לאות ע' בעלת קו בסיס ישר.

להלן אופן השימוש הנכון בהם:

אותיות מתרחבות
באופציית האותיות המתרחבות ניתן להשתמש בתוכנת אינדיזיין בשני אופנים:

אותיות חילופיות
באופציית האותיות החילופיות ניתן להשתמש בתוכנת אינדיזיין בשני אופנים:

בחירת משקלים
במשפחות פונטים המכילים מספר 

משקלים, כל המשקלים הינם תחת תחת 
השם הכללי של הפונט באופן כזה:

אופציה נוספת ועדיפה יותר לכיפוף הל' הרגילה והמורחבת היא כמו באותיות המתרחבות 
בצירוף המקש >  ראה דוגמא

תוכנת אינדיזיין מכילה תקיית פונטים 
עצמאית מלבד הפונטים המותקנים 

במערכת ההפעלה. לשימוש ייעיל וחלק 
בפונטים ובמשקלים השונים, עדיף 

  font להעתיק את הפונטים לתקיית
בתקיות התוכנה, מניסיון זה פוטר ומונע 

תקלות רבות.

בכל שיטת יישור שהיא. ראשית, יש להפעיל את האופציה הבאה:

· אפשרות ראשונה· אפשרות ראשונה

· אפשרות שניה

 טיפ קטן!· אפשרות שניה ועדיפה

בעימוד טקסט, בשיטת יישור בלוק יש לפעול בהתאם להוראות אלו:

לאחר מכן אופן הפעולה הוא כך, אחרי האות 
המיועדת להרחבה יש להוסיף את הסימן 

הזה: < )במקש האות ת' במקלדת, יש ללחוץ 
)shift בצירוף מקש
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באילוסטרייטור ניתן להפעיל אופציה זו כך:
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עיצוב מוקפד אותיות מסותתות ומעוצבות ביד אמן, במטרה ליצור כל אות יפה לחוד וביחד, ועם זאת לשמור 
על הקריאות והאחידות. ביצוע מלוטש בהתאם לעיצוב המוקפד, גם הפונט עצמו נבנה בטכנולוגיות מתקדמות 

בתכנות אופטימלי והקפדה על הפרטים הקטנים. ריווח ייחודי שיטת ריווח יחודית, היוצרת קריאות בהירה 
ונעימה לעין ללא מרווחים מיותרים בין אות לאות המכבידים את הקריאות. יעילות מרביתאופן יצירת 
הפונט נעשה תוך הקפדה על מינימום נקודות וקטור, מה שצורך פחות משאבי זכרון מהתוכנות 

הגרפיות. ניקוד קטן ומדוייקהניקוד כמובן מדוייק אך גדלותו היא מידתו הקטנה, במידה 
כזו שאינו מפריע לקריאה ואינו מציק בעין. גמישות ודינמיות הפונט מכיל בתוכו כסטנדרט סט גליפים 
אלטרנטיביים כגון אותיות מתארכות, מתקפלות ומשתלבות - בלחיצת מקש. נוסטלגיה מבחר פונטים 

היסטוריים ונוסטלגיים במרקם עתיק מהמשובחים שבבתי הדפוס היהודים במאות האחרונות חדש מפני ישן 
רסטורציה מדוייקת לטיפוסי אות עתיקים וייחודיים שנשכחו ברבות השנים, תוך שמירה על החן והנוסטלגיה 

אבגשל אותיות אלו.אות העיטור לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - מעוטר. ויראציה אמנותית לפונט לאות פתיח 
ריווח ייחודי

שיטת ריווח יחודית, היוצרת 
קריאות בהירה ונעימה לעין ללא 
מרווחים מיותרים בין אות לאות 

המכבידים את הקריאות.

עיצוב מוקפד
אותיות מסותתות ומעוצבות 
ביד אמן, במטרה ליצור כל 

אות יפה לחוד וביחד, ועם זאת 
לשמור על הקריאות והאחידות.

אב
ביצוע מלוטש
בהתאם לעיצוב המוקפד, גם 

 הפונט עצמו נבנה בטכנולוגיות
 מתקדמות בתכנות אופטימלי
והקפדה על הפרטים הקטנים.

א
יעילות מרבית

אופן יצירת הפונט נעשה תוך 
הקפדה על מינימום נקודות 

וקטור, מה שצורך פחות משאבי 
זכרון מהתוכנות הגרפיות.

ניקוד קטן ומדוייק
 הניקוד כמובן מדוייק אך 

 גדלותו היא מידתו הקטנה, 
 במידה כזו שאינו מפריע 
לקריאה ואינו מציק בעין.

ֲא ּבָ
גמישות ודינמיות

הפונט מכיל בתוכו כסטנדרט 
סט גליפים אלטרנטיביים כגון 
אותיות מתארכות, מתקפלות 
ומשתלבות - בלחיצת מקש.

><ל



ש
אות העיטור

לחלק מהפונטים עוצב משקל 
)Decor(.נוסף - מעוטר
 ויראציה אמנותית לפונט

לאות פתיח וכדו'.

נוסטלגיה
מבחר פונטים היסטוריים 
ונוסטלגיים במרקם עתיק

מהמשובחים שבבתי הדפוס 
היהודים במאות האחרונות

  ארם צובא  
    

 
      

 יוא><ל
ארטקסט

לחלק מהפונטים עוצב משקל 
)Artext(.נוסף - ארטקסט
 ויראציה אמנותית לפונט

 לכותרות וכדו' 

צורה ויצירה אמנות 
בירושליםהללויה 

פאר והדר
מבחר פונטים לעיצוב כריכות 

ספרים תורניים, להטבעות 
והשבחות שעושים את ההבדל 

בין ספר רגיל לספר מפואר.

טעם של אות
 מבחר אותיות פתיח מפוארות 

 ויחודיות, למיתוג ולהזמנות כבוד
 להטבעות זהב, חיתוכי לייזר

ולהפקות יוקרה.

אותיות ית אלף' הינו בית יוצר  ופיתוח  בטיפוגרפיה הזה נוסד מתוך רצון לענות וטיפוסי אות בעברית. המיזם לעיצוב  הצורך  איכותית ואמנותית בעברית, ואפרט: כמעצב על 
גרפי וכמי שעוסק בעיצוב ועימוד ספרים 

וכדו', תרתי וחיפשתי כל העת אחר פונטים 
ייחודיים ואמנותיים שיתפקדו היטב הן 

מהבחינה הוויזואלית, והן מהבחינה הטכנית.  חדש מפני ישן
רסטורציה מדוייקת לטיפוסי 

אות עתיקים וייחודיים שנשכחו 
ברבות השנים, תוך שמירה על 

החן והנוסטלגיה של אותיות אלו.

ליוורנוליוורנו

תוך שמירה על החן והנוסטלגיה של אותיות אלו.אות העיטור לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - מעוטר. ויראציה אמנותית האחרונות חדש מפני ישן רסטורציה מדוייקת לטיפוסי אות עתיקים וייחודיים שנשכחו ברבות השנים, נוסטלגיה מבחר פונטים היסטוריים ונוסטלגיים במרקם עתיק מהמשובחים שבבתי הדפוס היהודים במאות 
לפונט לאות פתיח וכדו'. טעם של אות מבחר אותיות פתיח מפוארות ויחודיות, למיתוג ולהזמנות כבוד 

ויראציה אמנותית לפונט לכותרות וכדו' והשבחות שעושים את ההבדל בין ספר רגיל לספר מפואר.ארטקסט לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - ארטקסט. להטבעות זהב, חיתוכי לייזר ולהפקות יוקרה. פאר והדרמבחר פונטים לעיצוב כריכות ספרים תורניים, להטבעות 




  ·    ·    

· 1 ·

________  ________

זהו הפונט הראשון שעיצבתי לצורך עיצוב הגדה של פסח, הפונט עוצב בהשראת 
טיפוסי אות שהיו בשימוש בארצות אשכנז, בהגדות של פסח ובפרטי יודאיקה 

ואמנות אחרים.

נוסטלגיה מבחר פונטים היסטוריים ונוסטלגיים במרקם עתיק מהמשובחים שבבתי הדפוס היהודים במאות האחרונות חדש מפני 
ישן רסטורציה מדוייקת לטיפוסי אות עתיקים וייחודיים שנשכחו ברבות השנים, תוך שמירה על החן והנוסטלגיה של אותיות לאו.

אות העיטור לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - מעוטר. ויראציה אמנותית לפונט לאות פתיח וכדו'. טעם של אות מבחר אותיות 
פתיח מפוארות ויחודיות, למיתוג ולהזמנות כבוד להטבעות זהב, חיתוכי לייזר ולהפקות יוקרה. פאר והדרמבחר פונטים לעיצוב 
כריכות ספרים תורניים, להטבעות והשבחות שעושים את ההבדל בין ספר רגיל לספר מפואר.ארטקסט לחלק מהפונטים עוצב 

משקל נוסף - ארטקסט. ויראציה אמנותית לפונט לכותרות וכדו' 

ביצוע מלוטש
בהתאם לעיצוב המוקפד, גם 

 הפונט עצמו נבנה בטכנולוגיות
 מתקדמות בתכנות אופטימלי
והקפדה על הפרטים הקטנים.

א
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________  ________

והרגל  כפי שהיו  נשארו  האותיות  והבסיס של  הגג  'ביכורים',  מפונט  התפתחות 
קיבלה עובי מסויים

· 3 ·

שיטת הדפוס של גוטנברג
החלק החדשני והמורכב ביותר בדפוס של גוטנברג 
היו  האות  צורת  את  האותיות.  יציקת  שיטת  היה 
לאחר  רכה.  מפלדה  מוט  של  קצהו  על  חורטים 
האות  וכעת  הפלדה,  את  מחשלים  היו  החריטה 

חקוקה בקצהו של מוט מפלדה ששמו רושמת. 

תבנית מתפרקת, רב פעמית. סוגרים 
את התבנית על האמהה ויוצקים 
לתוכה עופרת נוזלית. העופרת 
ניתכת בטמפרטורה נמוכה יחסית, 

ולכן היא מתאימה ליציקה, ומאידך 
היא קשה מספיק על מנת לשמור 
על צורתה תחת הלחץ של מכבש 
הדפוס. הגובה של כל האמהות של 
אות דפוס בגודל מסוים זהה, על 
מנת שניתן יהיה לסדר מהן שורות 
אותיות זו מעל זו, אך הרוחב של 
כל אות יכול להיות שונה. זמן קצר 
לאחר היציקה האות מתקררת 
ומתקשה. אז פותחים את התבנית, 

נוסטלגיה מבחר פונטים היסטוריים ונוסטלגיים במרקם עתיק מהמשובחים שבבתי הדפוס היהודים במאות האחרונות 
חדש מפני ישן רסטורציה מדוייקת לטיפוסי אות עתיקים וייחודיים שנשכחו ברבות השנים, תוך שמירה על החן 

והנוסטלגיה של אותיות לאו.אות העיטור לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - מעוטר. ויראציה אמנותית לפונט לאות 
פתיח וכדו'. טעם של אות מבחר אותיות פתיח מפוארות ויחודיות, למיתוג ולהזמנות כבוד להטבעות זהב, חיתוכי לייזר 
ולהפקות יוקרה. פאר והדרמבחר פונטים לעיצוב כריכות ספרים תורניים, להטבעות והשבחות שעושים את ההבדל בין 
ספר רגיל לספר מפואר.ארטקסט לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - ארטקסט. ויראציה אמנותית לפונט לכותרות 

וכדו' 

עיצוב האות: איתמר נתן
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שיטת הדפוס של גוטנברג
יציקת האותיות. את צורת  גוטנברג היה שיטת  ביותר בדפוס של  והמורכב  החלק החדשני 
האות היו חורטים על קצהו של מוט מפלדה רכה. לאחר החריטה היו מחשלים את הפלדה, 

וכעת האות חקוקה בקצהו של מוט מפלדה ששמו רושמת. 

תבנית מתפרקת, רב פעמית. סוגרים את ה<תבנית על האמהה 
ויוצקים לתוכה עופ<רת נוזלית. העופרת ניתכת בטמפרטורה 
נמוכה יחסית, ולכן היא מתאימה ליציק<ה, ומאידך היא קשה 
מספיק על מנ<ת לשמור על צו<רתה תחת הלחץ ש<ל מכבש 
הדפוס. הגובה של כל <האמהות של אות דפוס בגודל מסוים 
זהה, על מנת שני<תן יהיה לסדר מהן שורות אותיו<ת זו מעל 
זו, אך הרוחב של כל אות יכול להיות שונה. זמן קצר לא<חר 
היציקה האות מ<תקררת ומתקשה. אז פות<חים את התבנית, 

האות נופלת מתוך, וניתן לצקת בתבנית אות נוספת.
לאחר שיוצקים מספר גדול של אותיות, ניתן לסדר מהן דפים. הַסָדר היה מכניס אותיות בודדות בזו אחר זו למקל שחרוץ 


 ·  · 
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________  ________

התפתחות מפונט 'שחרית', הפעם, הרגל נשארה ואילו הגג והבסיס קיבלו 
ריכוך ועיגול מסויים. פונט פופלרי מאד שזכה להצלחה רבה, מאז שיצא 

לאור עולם, הופיע במאות כריכות ספרים ופרסומים שונים.

עיצוב האות: איתמר נתן
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ם נ ן ס ע ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

משקל    

 א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ 
ם נ ן ס ע ע פ ף צ ץ ק ר ש ת



בעבר, אלו שעסקו 
במלאכת הדפוס, היו 
רבי אמנים, ציירים 

וטיפוגרפים שהוציאו 
תחת ידם יצירות פאר, 

למרות הטכנולוגיה 
המסורבלת של אותם 
ימים שרחוקה מרחק 

מאות שנות אור מאחרון 
המחשבים שלנו.

נוסטלגיה מבחר פונטים היסטוריים ונוסטלגיים במרקם עתיק מהמשובחים שבבתי הדפוס היהודים במאות 
האחרונות חדש מפני ישן רסטורציה מדוייקת לטיפוסי אות עתיקים וייחודיים שנשכחו ברבות השנים, תוך שמירה 
על החן והנוסטלגיה של אותיות אלו.אות העיטור לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - מעוטר. ויראציה אמנותית 
לפונט לאות פתיח וכדו'. טעם של אות מבחר אותיות פתיח מפוארות ויחודיות, למיתוג ולהזמנות כבוד להטבעות 
זהב, חיתוכי לייזר ולהפקות יוקרה. פאר והדרמבחר פונטים לעיצוב כריכות ספרים תורניים, להטבעות והשבחות 

שעושים את ההבדל בין ספר רגיל לספר מפואר.ארטקסט לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - ארטקסט. ויראציה 
אמנותית לפונט לכותרות וכדו' 

עיצוב האות: איתמר נתן
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________  ________

פונט כתב יד קליגרפי, עדין ואלגנטי, מסורתי וחגיגי, מתאים גם לטקסט רץ לא ארוך.

נוסטלגיה מבחר פונטים היסטוריים ונוסטלגיים במרקם עתיק מהמשובחים שבבתי הדפוס היהודים במאות האחרונות חדש מפני 
ישן רסטורציה מדוייקת לטיפוסי אות עתיקים וייחודיים שנשכחו ברבות השנים, תוך שמירה על החן והנוסטלגיה של אותיות אלו.אות 
העיטור לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - מעוטר. ויראציה אמנותית לפונט לאות פתיח וכדו'. טעם של אות מבחר אותיות פתיח 
מפוארות ויחודיות, למיתוג ולהזמנות כבוד להטבעות זהב, חיתוכי לייזר ולהפקות יוקרה. פאר והדרמבחר פונטים לעיצוב כריכות 

ספרים תורניים, להטבעות והשבחות שעושים את ההבדל בין ספר רגיל לספר מפואר.ארטקסט לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף 
- ארטקסט. ויראציה אמנותית לפונט לכותרות וכדו' 

עיצוב מוקפד
אותיות מסותתות ומעוצבות 
ביד אמן, במטרה ליצור כל 

אות יפה לחוד וביחד, ועם זאת 
לשמור על הקריאות והאחידות.

אב



משקל    א

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

<ד <ה <ח <כ <ל <ם <ר <ת ל <ל לא : .,״ ? ! ·◄►
משקל    

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
משקל    

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

  ירוש<לים נעלה א<ת 
  על <ראש

שמ<חתנו 

יָצה ְוֶחְדָוה,  יָלה ִרָנּה ִדּ ה, ִגּ ְמָחה ָחָתן ְוַכָלּ ׂשֹון ְוִשׂ ָרא ָשׂ ר ָבּ ֲאֶשׁ
ֵרי 

ְבָּע
ַמע 

ׁ ִיָשּ
נּו 

ֵֹהי
ל

 ֱא
 ה'

ה
ֵהָר

 ְמ
ת.

ֵרעּו
ם ְו

לֹו
ׁ ְוָש
ה 

ְחָו
ְוַא

ה 
ֲהָב

ַא
ְׂמָחה, קֹול ָחָתן ְוקֹול  ׂׂשֹון ְוקֹול ִש ַׁלִים, קֹול ָש ְיהּוָדה ּוְבחּוצֹות ְירּוָש

ָתם
ה ְנִגיָנ

ֵתּ
ִרים ִמִמְּשׁ

ָתם, ּוְנָע
ּ ָתִנים ֵמֻחָפ

ֲהלֹות ֲח
ה, קֹול ִמְצ

ָלּ ַכּ


עיצוב מוקפד אותיות מסותתות ומעוצבות ביד אמן, 
זאת  ועם  וביחד,  לחוד  יפה  אות  כל  ליצור  במטרה 
מלוטש  ביצוע  והאחידות.  הקריאות  על  לשמור 
נבנה  עצמו  הפונט  גם  המוקפד,  לעיצוב  בהתאם 
והקפדה  אופטימלי  בטכנולוגיות מתקדמות בתכנות 
ריווח  שיטת  ייחודי  ריווח  הקטנים.  הפרטים  על 
ללא  לעין  ונעימה  בהירה  קריאות  היוצרת  יחודית, 
את  המכבידים  לאות  אות  בין  מיותרים  מרווחים 
נעשה  הפונט  יצירת  מרביתאופן  יעילות  הקריאות. 
שצורך  מה  וקטור,  נקודות  מינימום  על  הקפדה  תוך 
קטן  ניקוד  הגרפיות.  מהתוכנות  זכרון  משאבי  פחות 

ומדוייק. הניקוד כמובן מדוייק אך גדלותו היא מידתו 
ואינו  לקריאה  מפריע  שאינו  כזו  במידה  הקטנה, 
בתוכו  מכיל  הפונט  ודינמיות  גמישות  בעין.  מציק 
אותיות  כגון  אלטרנטיביים  גליפים  סט  כסטנדרט 
מתארכות, מתקפלות ומשתלבות - בלחיצת מקש. 
ונוסטלגיים  היסטוריים  פונטים  מבחר  נוסטלגיה 
במרקם עתיק מהמשובחים שבבתי הדפוס היהודים 
רסטורציה  ישן  מפני  חדש  האחרונות  במאות 
שנשכחו  וייחודיים  עתיקים  אות  לטיפוסי  מדוייקת 
והנוסטלגיה  החן  על  שמירה  תוך  השנים,  ברבות 
של אותיות אלו. אות העיטור לחלק מהפונטים עוצב 

עיצוב האות: איתמר נתן
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נוסטלגיה מבחר פונטים היסטוריים ונוסטלגיים במרקם עתיק מהמשובחים שבבתי הדפוס היהודים במאות האחרונות 
חדש מפני ישן רסטורציה מדוייקת לטיפוסי אות עתיקים וייחודיים שנשכחו ברבות השנים, תוך שמירה על החן 

והנוסטלגיה של אותיות אלו.אות העיטור לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - מעוטר. ויראציה אמנותית לפונט לאות 
פתיח וכדו'. טעם של אות מבחר אותיות פתיח מפוארות ויחודיות, למיתוג ולהזמנות כבוד להטבעות זהב, חיתוכי לייזר 

ולהפקות יוקרה. פאר והדרמבחר פונטים לעיצוב כריכות ספרים תורניים, להטבעות והשבחות שעושים את ההבדל בין 
ספר רגיל לספר מפואר.ארטקסט לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - ארטקסט. ויראציה אמנותית לפונט לכותרות 

וכדו' 

אבג
ריווח ייחודי

שיטת ריווח יחודית, היוצרת 
קריאות בהירה ונעימה לעין ללא 
מרווחים מיותרים בין אות לאות 

המכבידים את הקריאות.



משקל    

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
<ד <ה <ח <כ <ל <ם <ר <ת ל ><ל לא : .,״ ? ! ·◄►

משקל    

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ ם נ ס ע פ צ ק ר ש ת
משקל    

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
משקל    

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת



אם היינו יכולים לקחת את היסודות האמנותיים 
 והעיצוביים של רבי האמנים מדורות עברו, 

ולשלב אותם עם הידע והכלים הטכנולוגיים שלנו, 
הרי שהיה יוצא לנו תוצאות מדהימות ויצירות פאר!

זהו שאנו יכולים! ביד א ומעוצבות  מסותתות  אותיות  מוקפד  עיצוב 
וביחד,  לחוד  יפה  אות  כל  ליצור  במטרה  אמן, 
ועם זאת לשמור על הקריאות והאחידות. ביצוע 
הפונט  גם  המוקפד,  לעיצוב  בהתאם  מלוטש 
בתכנות  מתקדמות  בטכנולוגיות  נבנה  עצמו 
ריווח  והקפדה על הפרטים הקטנים.  אופטימלי 
קריאות  היוצרת  יחודית,  ריווח  שיטת  ייחודי 
מיותרים  מרווחים  ללא  לעין  ונעימה  בהירה 

יעילות  בין אות לאות המכבידים את הקריאות. 
הקפדה  תוך  נעשה  הפונט  יצירת  אופן  מרבית 
פחות  שצורך  מה  וקטור,  נקודות  מינימום  על 
קטן  ניקוד  הגרפיות.  מהתוכנות  זכרון  משאבי 
גדלותו  אך  מדוייק  כמובן  הניקוד  ומדוייק. 
מפריע  שאינו  כזו  במידה  הקטנה,  מידתו  היא 
ודינמיות  גמישות  בעין.  מציק  ואינו  לקריאה 
גליפים  סט  כסטנדרט  בתוכו  מכיל  הפונט 

עיצוב האות: איתמר נתן



ִיל ה, ָיַרד ַהּלַ ְקָעה ַחּמָ ׁשָ
ְצָלֵלי ֶעֶרב ָנטּו 

ְקטּו ּנֹוִרי ׁשָ ּוְצִליֵלי ּכִ

ַעל ְיצּוִעי ָאִני, ָעֵדי ֲאִעיָרּה,
יָרּה. ֶטֶרם ָאִקיץ, ֲחלֹוִמי ֲאׁשִ

יפה תואר
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נוסטלב משקל נוסף - מעוטר. ויראציה אמנותית לפונט לאות 
פתיח וכדו'. טעם של אות מבחר אותיות פתיח מפוארות ויחודיות, 

למיתוג ולהזמנות כבוד להטבעות זהב, חיתוכי לייזר ולהפקות 
יוקרה. פאר והדרמבחר פונטים לעיצוב כריכות ספרים תורניים, 
להטבעות והשבחות שעושים את ההבדל בין ספר רגיל לספר 

מפואר.ארטקסט לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - ארטקסט. 
ויראציה אמנותית לפונט לכותרות וכדו' 

________  ________

פונט יפה תואר, מבוסס על אותיותיו של חקק האותיות גליאלמו לה-בה
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שיטת הדפוס של גוטנברג
בסביבות  הדפוס  תהליך  את  פיתח  גוטנברג  יוהן 
המעשית  הדרך  הדפוס,  פיתוח  לפני   .1450 שנת 
ביד.  היחידה לשכפול טקסטים היתה העתקתם 
מעטות  שנים  ושתוך  גוטנברג,  שפיתח  התהליך 
הפך לנפוץ בכל אירופה, היה מבוסס על שלושה 
כמות  ליציקת  יעילה  שיטה  עיקריים:  מרכיבים 
עופרת,  מסגסוגת  בודדות  אותיות  של  גדולה 
דפים  לכלל  העופרת  אותיות  לסידור  שיטה 

שאיפשרה  דפוס  ושיטת  טקסט,  של  שלמים 
מסידור  שנוצרו  המתכת  גלופות  את  לשכפל 
האותיות על דפי נייר. תהליך הדפוס של גוטנברג 
כארבע  במשך  מהותיים  שינויים  ללא  נשמר 
רק  לקרות  החלו  בתהליך  שינויים  שנה;  מאות 
אותיות  צורת  כי  )אם  עשרה.  התשע  מהמאה 
הדפוס הלטיניות השתנתה באופן מהותי במהלך 

ארבע מאות השנים הללו.(

של  בדפוס  ביותר  והמורכב  החדשני  החלק 



· 19 ·

עיצוב האות: איתמר נתן
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ניקוד קטן ומדוייק
 הניקוד כמובן מדוייק אך 

 גדלותו היא מידתו הקטנה, 
 במידה כזו שאינו מפריע 
לקריאה ואינו מציק בעין.

ֲא ּבָ
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א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
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ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

משקל 

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת



הכל בגזרת עליון
| איתמר נתן |

העט, בין האצבעות, הראש, בין הידיים.
על השולחן, מונח הדף, ריק עדיין.

המחשבות, זורמות, מבקשות לצאת בנשיפה,
אך אפס, הדיו בעט - קפא.

הרגשות גואים עד סף המילה,
אך - למען ה' - איה ההתחלה?!

הדף נותר חלק - והמצח מקומט.
על מה אחשוב - ומה אכתוב.
על מה אהרהר - ומה אשורר.
על מה אתביית - ומה אתפייט.

כלום אזלו המילים,
או שמא תמו העינינים,

הכי, פסו הנושאים?!

וכשהדף ריק, והעט בין הידיים,
והמילים, מרחפות בינו לבין השמיים,

או אז, מנצנצת הידיעה, ההרגשה וההכרה -
כי אתה אינך אדון למילה, אף לא בעל ההגדרה,

כי לא הופקד בידך החומר, כי אם הצורה...
וכי אף לו יפשיר הדיו - לא תיכתב שורה.

תפילה חרישית נישאת איפא,
אל בורא הכתב והמכתב:

לך המילה - ואליך התהילה,
לך השורה - ואליך השירה,

שים נא מילים בזו העת - בזה העט.

על השולחן, עדיין מונח הדף,
ממתין לספוג את המילים המרחפות,

והתפילה, נתקבלה למעלה,
המילים, החלו זורמות לכאן, למטה.

המחשבות לעומתן, האטו מזרימתן,
הן התיצבו, הסתדרו בשורות,

הפכו לאותיות ומילים,
או אז, נחו המילים נפרשו על פני הדף,

והרי הם לפניכם - לידע ולהודיע,
כי לא יועיל הכישרון, אף לא התבונה וההיגיון,

כי הכל, הכל בגזרת עליון.

עיצוב האות: איתמר נתן
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________  ________

פונט קלאסי, עדין ואלגנטי, רב שימושי.

איז<הו חכם?
 המכיר את
מקומו!

נוסטלב משקל נוסף - מעוטר. ויראציה אמנותית לפונט לאות פתיח 
וכדו'. טעם של אות מבחר אותיות פתיח מפוארות ויחודיות, למיתוג 
ולהזמנות כבוד להטבעות זהב, חיתוכי לייזר ולהפקות יוקרה. פאר 

והדרמבחר פונטים לעיצוב כריכות ספרים תורניים, להטבעות והשבחות 
שעושים את ההבדל בין ספר רגיל לספר מפואר.ארטקסט לחלק 
מהפונטים עוצב משקל נוסף - ארטקסט. ויראציה אמנותית לפונט 

לכותרות וכדו' 



משקל   א

כךלמ זחטי אבגדהו
סעפףצץקרשת ן םנ

משקל   

זחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת אבגדהו
משקל   

סעפףצץקרשת ן כךלמםנ זחטי אבגדהו
משקל   

סעפףצץקרשת ן כךלמםנ זחטי אבגדהו
משקל   

סעפףצץקרשת ן כךלמםנ זחטי אבגדהו
משקל   

סעפףצץקרשת ן כךלמםנ זחטי אבגדהו

נעמה
  רגיל · קל · קליל

· 29 ·

________   ________

לזכר המעצבת נעמה הנקין הי"ד.
'טיפוגרפיה למעצבים', כאשר יצרתי עמה קשר להתעניין  יזמה קורס  נעמה הי"ד 
על מהות הקורס ועל התועלת שתצמח לי ממנו, ביקשה נעמה שאשלח לה עבודות 
שלי, לכששלחתי לה השיבה לי ביושר וכנות שאפיינה אותה בפשטות: אין לי מה 
לתרום לך בתחום הטיפוגרפיה, אבל אני מציעה לך להשקיע בתחום וליצור עוד 
אלף'.  'בית  לפרוייקט  הזרזים  אחד  זה  לומר שהיה  ייחודיים. אפשר  פונטים  ועוד 

הפונט הזה מוקדש לזכרה ונקרא על שמה.

! ך ו ר ב ה  ר כ ז י  ה י

יִתי ָמם לֹא ִנֵקּ יִתי ָדּ ְוִנֵקּ
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________  ________

פונט קליגרפי, לטקסט רץ וכותרות.

משקל רגיל  

כךלמ זחטי אבגדהו
ןסעפףצץקרשת םנ

משקל קל  

ןסעפףצץקרשת כךלמםנ זחטי אבגדהו
משקל קליל  

ןסעפףצץקרשת כךלמםנ זחטי אבגדהו

עיצוב מוקפד אותיות מסותתות ומעוצבות ביד 
אמן, במטרה ליצור כל אות יפה לחוד וביחד, 

ועם זאת לשמור על הקריאות והאחידות. ביצוע 
מלוטש בהתאם לעיצוב המוקפד, גם הפונט עצמו 

נבנה בטכנולוגיות מתקדמות בתכנות אופטימלי 
והקפדה על הפרטים הקטנים. ריווח ייחודי שיטת 
ריווח יחודית, היוצרת קריאות בהירה ונעימה לעין 

ללא מרווחים מיותרים בין אות לאות המכבידים 
את הקריאות. יעילות מרבית אופן יצירת הפונט 

נעשה תוך הקפדה על מינימום נקודות וקטור, מה 
שצורך פחות משאבי זכרון מהתוכנות הגרפיות. 

ניקוד קטן ומדוייק. הניקוד כמובן מדוייק אך גדלותו 
היא מידתו הקטנה, במידה כזו שאינו מפריע 

לקריאה ואינו מציק בעין. גמישות ודינמיות הפונט 
מכיל בתוכו כסטנדרט סט גליפים אלטרנטיביים 

כגון אותיות מתארכות, מתקפלות ומשתלבות - 
בלחיצת מקש. נוסטלגיה מבחר פונטים היסטוריים 

ונוסטלגיים במרקם עתיק מהמשובחים שבבתי 
הדפוס היהודים במאות האחרונות חדש מפני ישן 

רסטורציה מדוייקת לטיפוסי אות עתיקים וייחודיים 
שנשכחו ברבות השנים, תוך שמירה על החן 

והנוסטלגיה של אותיות אלו. אות העיטור לחלק 
מהפונטים עוצב משקל נוסף - מעוטר. ויראציה 
אמנותית לפונט לאות פתיח וכדו'. טעם של אות 
מבחר אותיות פתיח מפוארות ויחודיות, למיתוג 

ולהזמנות כבוד להטבעות זהב, חיתוכי לייזר 
ולהפקות יוקרה. פאר והדרמבחר פונטים לעיצוב 

כריכות ספרים תורניים, להטבעות והשבחות 
שעושים את ההבדל בין ספר רגיל לספר מפואר.
ארטקסט לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - 

מה
נע

נוסטלב משקל נוסף - מעוטר. ויראציה אמנותית לפונט לאות פתיח וכדו'. 
טעם של אות מבחר אותיות פתיח מפוארות ויחודיות, למיתוג ולהזמנות כבוד 
להטבעות זהב חיתוכי לייזר ולהפקות יוקרה. פאר והדר מבחר פונטים לעיצוב 
כריכות ספרים תורניים, להטבעות והשבחות שעושים את ההבדל בין ספר 

רגיל לספר מפואר.ארטקסט לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - ארטקסט. 
ויראציה אמנותית לפונט לכותרות וכדו' 

עיצוב האות: איתמר נתן
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החלק החדשני והמורכב ביותר בדפוס של גוטנברג היה 
היו חורטים  יציקת האותיות. את צורת האות  שיטת 
היו  החריטה  לאחר  רכה.  מפלדה  מוט  של  קצהו  על 
מחשלים את הפלדה, וכעת האות חקוקה בקצה מוט 

מפלדה ששמו רושמת. 
תבנית מתפרקת, רב פעמית. סוגרים את התבנית על 
האמהה ויוצקים לתוכה עופרת נוזלית. העופרת ניתכת 
בטמפרטורה נמוכה יחסית, ולכן היא מתאימה ליציקה, 
ומאידך היא קשה מספיק על מנת לשמור על צורתה 
תחת הלחץ של מכבש הדפוס. הגובה של כל האמהות 

של אות דפוס בגודל מסוים זהה, על מנת שניתן יהיה 
לסדר מהן שורות אותיות זו מעל זו, אך הרוחב של כל 
אות יכול להיות שונה. חלק החדשני והמורכב ביותר 
יציקת האותיות. את  גוטנברג היה שיטת  בדפוס של 
מפלדה  מוט  של  קצהו  על  חורטים  היו  האות  צורת 
רכה. לאחר החריטה היו מחשלים את הפלדה, וכעת 

האות חקוקה בקצה מוט מפלדה ששמו רושמת. 
תבנית מתפרקת, רב פעמית. סוגרים את התבנית על 
האמהה ויוצקים לתוכה עופרת נוזלית. העופרת ניתכת 
בטמפרטורה נמוכה יחסית, ולכן היא מתאימה ליציקה, 

החלק החדשני והמורכב ביותר בדפוס של גוטנברג היה 
חורטים  היו  האות  צורת  את  האותיות.  יציקת  שיטת 
היו  החריטה  לאחר  רכה.  מפלדה  מוט  של  קצהו  על 
מוט  בקצה  חקוקה  האות  וכעת  הפלדה,  את  מחשלים 

מפלדה ששמו רושמת. 
על  התבנית  את  סוגרים  פעמית.  רב  מתפרקת,  תבנית 
נוזלית. העופרת ניתכת  ויוצקים לתוכה עופרת  האמהה 

בטמפרטורה נמוכה יחסית, ולכן היא מתאימה ליציקה, 
צורתה  על  מנת לשמור  על  היא קשה מספיק  ומאידך 
תחת הלחץ של מכבש הדפוס. הגובה של כל האמהות 
של אות דפוס בגודל מסוים זהה, על מנת שניתן יהיה 
לסדר מהן שורות אותיות זו מעל זו, אך הרוחב של כל 

אות יכול להיות שונה. 

משקל   
שנת  בסביבות  הדפוס  תהליך  את  פיתח  גוטנברג  יוהן 
1450. לפני פיתוח הדפוס, הדרך המעשית היחידה לשכפול 
גוטנברג,  שפיתח  התהליך  ביד.  העתקתם  היתה  טקסטים 
ושתוך שנים מעטות הפך לנפוץ בכל אירופה, היה מבוסס 
על שלושה מרכיבים עיקריים: שיטה יעילה ליציקת כמות 

גדולה של אותיות בודדות מסגסוגת עופרת, שיטה לסידור 
אותיות העופרת לכלל דפים שלמים של טקסט, ושיטת 
מסידור  שנוצרו  הגלופות  את  לשכפל  שאיפשרה  דפוס 

האותיות על דפי נייר. 

משקל   
הַסָדר  דפים.  מהן  לסדר  ניתן  אותיות,  גדול של  לאחר שיוצקים מספר 
היה מכניס אותיות בודדות בזו אחר זו למקל שחרוץ בו חריץ שרוחבו 
כגובה האותיות. לאחר שסודרה שורה שלמה, הסדר מעביר אותה ממקל 
הסידור למסגרת של הדף. על מנת להקל על תהליך הסידור, האותיות היו 
שמורות בתיבות מיוחדות, מחולקות למדורים שבכל אחד מהם עותקים 
של אות מסויימת, למשל אלף. על מנת להקל על הסדר, מיקום המדור 
אותיות  של  גופנים  הללו.  התיבות  בכל  קבוע  היה  מסויימת  אות  של 
לטיניות היו מאוחסנים בדרך כלל בשתי תיבות, עליונה, שהכילה אותיות 
רבתיות )capitals( ותחתונה, שהכילה אותיות קטנות, ומכאן הכינויים 

לאחר  והקטנות.  הרבתיות  לאותיות   lower case-ו  upper case
שהדף המסודר הודפס במספר עותקים מספיק.

תבנית של דף שלם או של שני דפים מסודרת באופן כזה היא למעשה 
קטנטנות  גלופות  של  גדול  ממספר  שמורכבת  גלופה  הדף,  של  גלופה 
למכבש  מכניסים  היו  התבניות  אות אחת. את  מייצגת  מהן  שכל אחת 
דפוס מעץ, מורחים את תבנית הדף בדיו, מניחים דף נייר על התבנית, 
ומפעילים לחץ בעזרת סיבוב בורג. הלחץ מעביר את הדיו לנייר, וניתן 
לחזור על התהליך להדפסת עותק נוסף של הדף. תהליך כזה, של הדפסה 

בעזרת גלופה, נקרא דפוס ֶבֶלט.

Typography is the art and technique of 
arranging type to make written language 
legible, readable, and appealing when 
displayed. The arrangement of type 
involves selecting typefaces, point sizes, 
line lengths, line-spacing (leading), and 
letter-spacing (tracking), and adjusting the 
space between pairs of letters (kerning[1]). 
The term typography is also applied to 

the style, arrangement, and appearance of 
the letters, numbers, and symbols created 
by the process. Type design is a closely 
related craft, sometimes considered part 
of typography; most typographers do not 
design typefaces, and some type designers 
do not consider themselves typographers. 
Typography also may be used as a 
decorative device, unrelated to
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גמישות ודינמיות
הפונט מכיל בתוכו כסטנדרט 
סט גליפים אלטרנטיביים כגון 
אותיות מתארכות, מתקפלות 
ומשתלבות - בלחיצת מקש.

><ל

נוסטלב משקל נוסף - מעוטר. ויראציה אמנותית לפונט לאות פתיח וכדו'. 
טעם של אות מבחר אותיות פתיח מפוארות ויחודיות, למיתוג ולהזמנות כבוד 
להטבעות זהב חיתוכי לייזר ולהפקות יוקרה. פאר והדר מבחר פונטים לעיצוב 

כריכות ספרים תורניים, להטבעות והשבחות שעושים את ההבדל בין ספר 
רגיל לספר מפואר.ארטקסט לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - ארטקסט. 

ויראציה אמנותית לפונט לכותרות וכדו' 

________  ________

פונט קליגרפי, לטקסט רץ וכותרות. משקלים נוספים בשלבי פיתוח 
ויכללו במהדורה הבאה של הקטלוג.



משקל   א

מ ל  ך  כ  י  ט  ח  ז  ו  ה  ד  ג  ב  א 
ת ש  ר  ק  ץ  צ  ף  פ  ע  ס  ן  נ  ם 

החלק החדשני והמורכב ביותר 
בדפוס של גוטנברג היה שיטת יציקת 
האותיות. את צורת האות היו חורטים 
על קצהו של מוט מפלדה רכה. לאחר 

החריטה היו מחשלים את הפלדה, 
וכעת האות חקוקה בקצה מוט מפלדה 

ששמו רושמת. 
על  התבנית  את  סוגרים  פעמית.  רב  מתפרקת,  תבנית 
ניתכת  העופרת  נוזלית.  עופרת  לתוכה  ויוצקים  האמהה 
ליציקה,  מתאימה  היא  ולכן  יחסית,  נמוכה  בטמפרטורה 
ומאידך היא קשה מספיק על מנת לשמור על צורתה תחת 
הלחץ של מכבש הדפוס. הגובה של כל האמהות של אות 
יהיה לסדר מהן  זהה, על מנת שניתן  בגודל מסוים  דפוס 
יכול  אות  כל  של  הרוחב  אך  זו,  מעל  זו  אותיות  שורות 
של  בדפוס  ביותר  והמורכב  החדשני  חלק  שונה.  להיות 
גוטנברג היה שיטת יציקת האותיות. את צורת האות היו 
החריטה  לאחר  רכה.  מפלדה  מוט  של  קצהו  על  חורטים 
היו מחשלים את הפלדה, וכעת האות חקוקה בקצה מוט 

מפלדה ששמו רושמת. 

על  התבנית  את  סוגרים  פעמית.  רב  מתפרקת,  תבנית 
ניתכת  העופרת  נוזלית.  עופרת  לתוכה  ויוצקים  האמהה 
ליציקה,  מתאימה  היא  ולכן  יחסית,  נמוכה  בטמפרטורה 
ומאידך היא קשה מספיק על מנת לשמור על צורתה תחת 

הלחץ של מכבש הדפוס. הגובה של כל האמהות של אות 
יהיה לסדר מהן  זהה, על מנת שניתן  בגודל מסוים  דפוס 
יכול  אות  כל  של  הרוחב  אך  זו,  מעל  זו  אותיות  שורות 

להיות שונה. 

שנת  בסביבות  הדפוס  תהליך  את  פיתח  גוטנברג  יוהן 
היחידה  המעשית  הדרך  הדפוס,  פיתוח  לפני   .1450
לשכפול טקסטים היתה העתקתם ביד. התהליך שפיתח 
גוטנברג, ושתוך שנים מעטות הפך לנפוץ בכל אירופה, 
היה מבוסס על שלושה מרכיבים עיקריים: שיטה יעילה 
מסגסוגת  בודדות  אותיות  של  גדולה  כמות  ליציקת 
דפים  לכלל  העופרת  אותיות  לסידור  שיטה  עופרת, 
שלמים של טקסט, ושיטת דפוס שאיפשרה לשכפל את 

לאחר שיוצקים מספר גדול של אותיות, ניתן לסדר מהן דפים. הַסָדר 
היה מכניס אותיות בודדות בזו אחר זו למקל שחרוץ בו חריץ שרוחבו 
אותה  מעביר  הסדר  שלמה,  שורה  שסודרה  לאחר  האותיות.  כגובה 
ממקל הסידור למסגרת של הדף. על מנת להקל על תהליך הסידור, 
שבכל  למדורים  מחולקות  מיוחדות,  בתיבות  שמורות  היו  האותיות 
אחד מהם עותקים של אות מסויימת, למשל אלף. על מנת להקל על 
הסדר, מיקום המדור של אות מסויימת היה קבוע בכל התיבות הללו. 
גופנים של אותיות לטיניות היו מאוחסנים בדרך כלל בשתי תיבות, 
שהכילה  ותחתונה,   )capitals( רבתיות  אותיות  שהכילה  עליונה, 
 lower case-ו  upper case הכינויים  ומכאן  קטנות,  אותיות 
במספר  הודפס  המסודר  שהדף  לאחר  והקטנות.  הרבתיות  לאותיות 

עותקים מספיק.
תבנית של דף שלם או של שני דפים מסודרת באופן כזה היא למעשה 
גלופה של הדף, גלופה שמורכבת ממספר גדול של גלופות קטנטנות 
שכל אחת מהן מייצגת אות אחת. את התבניות היו מכניסים למכבש 
דפוס מעץ, מורחים את תבנית הדף בדיו, מניחים דף נייר על התבנית, 
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נוסטלב משקל נוסף - מעוטר. ויראציה אמנותית לפונט לאות פתיח וכדו'. 
טעם של אות מבחר אותיות פתיח מפוארות ויחודיות, למיתוג ולהזמנות כבוד 
להטבעות זהב חיתוכי לייזר ולהפקות יוקרה. פאר והדר מבחר פונטים לעיצוב 
כריכות ספרים תורניים, להטבעות והשבחות שעושים את ההבדל בין ספר 

רגיל לספר מפואר.ארטקסט לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - ארטקסט. 
ויראציה אמנותית לפונט לכותרות וכדו' 

________  ________

פונט אמנותי, מבוסס על 'פונטוב'

עיצוב האות: איתמר נתן



משקל   א

א ב ג ד ה ו ז 
ח ט י כ ך ל מ

ם נ ן ס ע פ ף 
צ ץ ק ר ש ת
<ד<ה<ח<ל<ם<ר<ת



יָצה ְוֶחְדָוה,  ה ִדּ יָלה ִרָנּ ה, ִגּ ְמָחה ָחָתן ְוַכָלּ ׂשֹון ְוִשׂ ָרא ָשׂ ר ָבּ ֲאֶשׁ
ֵרי 

ָע
 ְבּ
ַמע

ׁ ָשּ
ּו ִי

ֵֹהינ
ל

 ֱא
ה'

ה 
ֵהָר

 ְמ
ת.

עּו
ֵר

ם ְו
לֹו

ׁ
ָש

ה ְו
ְחָו

ְוַא
ה 

ֲהָב
ַא

ְׂמָחה, קֹול ָחָתן ְוקֹול  ׂׂשֹון ְוקֹול ִש ַׁלִים, קֹול ָש ְיהּוָדה ּוְבחּוצֹות ְירּוָש

ם
ָת

ה ְנִגיָנ
ּ ֵת

ׁ
ְש

ּ ם ִמִמ
ִרי

ָתם, ּוְנָע
ּ ם ֵמֻחָפ

ת ֲחָתִני
ֲהלֹו

ה, קֹול ִמְצ
ָּלּ ַכ

 בסימן
טוב

 ובמז<ל 
טוב

עיצוב האות: איתמר נתן



SINERGIA


פונט   עברי-אנגלי
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ש
אות העיטור

לחלק מהפונטים עוצב משקל 
)Decor(.נוסף - מעוטר
 ויראציה אמנותית לפונט

________  ________לאות פתיח וכדו'.

 אדפטציה לפונט שיתופי באנגלית שנפוץ ברשת. 
 אותיות בעברית בסגנון עיצוב אנגלי.
מתאים כאות פתיח, ליצירת לוגו וכדו'



א
מ ל  ך  כ  י  ט  ח  ז  ו  ה  ד  ג  ב  א 
ת ש  ר  ק  ץ  צ  ף  פ  ע  ס  ן  נ  ם 

ע ּנ ּמ ל ּג ּב ָא
ּת <ת ׂש ׁש ּצ

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



עים ארמון אירו

עיצוב אות עברית: איתמר נתן
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נוסטלגיה

מבחר פונטים היסטוריים 
ונוסטלגיים במרקם עתיק

מהמשובחים שבבתי הדפוס 
היהודים במאות האחרונות

  ארם צובא  
    

 
      

 יוא><ל

נוסטלב משקל נוסף - מעוטר. ויראציה אמנותית 
לפונט לאות פתיח וכדו'. טעם של אות מבחר אותיות 

פתיח מפוארות ויחודיות, למיתוג ולהזמנות כבוד 
להטבעות זהב חיתוכי לייזר ולהפקות יוקרה. פאר 

והדר מבחר פונטים לעיצוב כריכות ספרים תורניים, 
להטבעות והשבחות שעושים את ההבדל בין ספר 

רגיל לספר מפואר.ארטקסט לחלק מהפונטים עוצב 
משקל נוסף - ארטקסט. ויראציה אמנותית לפונט 

לכותרות וכדו' 



משקל    א

ו ז ח  ט  ג ד ה   א ב 
י  כ  ך  ל  מ  ם נ ן ס ע 
צ ץ ק ר ש ת ף  פ 



יָצה ְוֶחְדָוה,  ה ִדּ יָלה ִרָנּ ה, ִגּ ְמָחה ָחָתן ְוַכָלּ ׂשֹון ְוִשׂ ָרא ָשׂ ר ָבּ ֲאֶשׁ
ה 

ּוָד
ְיה

ֵרי 
ָע

ע ְבּ
ַמ

ׁ ָשּ
ּו ִי

ֵֹהינ
ל

 ֱא
ה'

ה 
ֵהָר

 ְמ
ת.

עּו
ְוֵר

ם 
לֹו

ׁ ָש
ה ְו

ְחָו
ְוַא

ה 
ֲהָב

ַא
ְׂמָחה, קֹול ָחָתן ְוקֹול  ׂׂשֹון ְוקֹול ִש ַׁלִים, קֹול ָש ּוְבחּוצֹות ְירּוָש

ם
ָת

ה ְנִגיָנ
ֵתּ

ְּשׁ ִרים ִמִמ
ם, ּוְנָע

ָת
ּ ֻחָפ

ם ֵמ
ת ֲחָתִני

ל ִמְצֲהלֹו
ה, קֹו

ּ ָל ַכּ

 בסימן
טוב

 ובמזל 
טוב

עיצוב מוקפד אותיות 
מסותתות ומעוצבות ביד אמן, 

במטרה ליצור כל אות יפה 
לחוד וביחד, ועם זאת לשמור 

על הקריאות והאחידות. 
ביצוע מלוטש בהתאם לעיצוב 

המוקפד, גם הפונט עצמו 
נבנה בטכנולוגיות מתקדמות 

בתכנות אופטימלי והקפדה 
על הפרטים הקטנים. ריווח 
ייחודי שיטת ריווח יחודית, 

היוצרת קריאות בהירה 
ונעימה לעין ללא מרווחים 

מיותרים בין אות לאות 
המכבידים את הקריאות. 

יעילות מרבית אופן יצירת 
הפונט נעשה תוך הקפדה 

על מינימום נקודות וקטור, 
מה שצורך פחות משאבי 

זכרון מהתוכנות הגרפיות. 
ניקוד קטן ומדוייק. הניקוד 

כמובן מדוייק אך גדלותו היא 
מידתו הקטנה, במידה כזו 

שאינו מפריע לקריאה ואינו 
מציק בעין. גמישות ודינמיות 
הפונט מכיל בתוכו כסטנדרט 
סט גליפים אלטרנטיביים כגון 
אותיות מתארכות, מתקפלות 
ומשתלבות - בלחיצת מקש. 

נוסטלגיה מבחר פונטים 

היסטוריים ונוסטלגיים 
במרקם עתיק מהמשובחים 

שבבתי הדפוס היהודים 
במאות האחרונות חדש מפני 

ישן רסטורציה מדוייקת 
לטיפוסי אות עתיקים 

וייחודיים שנשכחו ברבות 
השנים, תוך שמירה על החן 

והנוסטלגיה של אותיות אלו. 
אות העיטור לחלק מהפונטים 

עוצב משקל נוסף - מעוטר. 
ויראציה אמנותית לפונט 

לאות פתיח וכדו'. טעם של 
אות מבחר אותיות פתיח 

מפוארות ויחודיות, למיתוג 

עיצוב האות: איתמר נתן
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טעם של אות
 מבחר אותיות פתיח מפוארות 

 ויחודיות, למיתוג ולהזמנות כבוד
 להטבעות זהב, חיתוכי לייזר

ולהפקות יוקרה.

אותיות ית אלף' הינו בית יוצר  ופיתוח  בטיפוגרפיה הזה נוסד מתוך רצון לענות וטיפוסי אות בעברית. המיזם לעיצוב  הצורך  איכותית ואמנותית בעברית, ואפרט: כמעצב על 
גרפי וכמי שעוסק בעיצוב ועימוד ספרים 

וכדו', תרתי וחיפשתי כל העת אחר פונטים 
ייחודיים ואמנותיים שיתפקדו היטב הן 

מהבחינה הוויזואלית, והן מהבחינה הטכנית. 

________  ________

וריאציה רטובה לפונט 'תפילות'



משקל   א

ז  ו  ה  ד  ג  ב  א 
ח ט י כ ך ל ל מ

ם נ ן ס ע ע פ ף 
ת ש  ר  ק  ץ  צ 
<ד<ה<ח<ל<ם<ר<ת

 ופרצת
 ימה וקדמה
צפונה ונגבה

עיצוב האות: איתמר נתן
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פאר והדר
מבחר פונטים לעיצוב כריכות 

ספרים תורניים, להטבעות 
והשבחות שעושים את ההבדל 

בין ספר רגיל לספר מפואר.

נוסטלב משקל נוסף - מעוטר. ויראציה אמנותית לפונט לאות פתיח וכדו'. טעם של 
אות מבחר אותיות פתיח מפוארות ויחודיות, למיתוג ולהזמנות כבוד להטבעות זהב 

חיתוכי לייזר ולהפקות יוקרה. פאר והדר מבחר פונטים לעיצוב כריכות ספרים תורניים, 
להטבעות והשבחות שעושים את ההבדל בין ספר רגיל לספר מפואר.ארטקסט לחלק 

מהפונטים עוצב משקל נוסף - ארטקסט. ויראציה אמנותית לפונט לכותרות וכדו' 

________  ________

התפתחות מפתיעה מפונט 'היצירה'

שריגים ופארות 




שריגים משקל   א

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
<ד<ה<ח<ל<ם<ר<ת

פארות משקל רגיל  

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
<ד<ה<ח<ל<ם<ר<ת

ות
אר

ופ
 האותיות  

פושטות צורה 
ו<לובשות צורה 
אך ><לעו>לם יש בהם 

נשמ<ה

עיצוב האות: איתמר נתן



האו<תיות
המעוטרות
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משקל   א

א ב ג ד ה ו ז ח 
ט י כ ל מ נ ס ע 

משקל   אפ צ ק ר ש ת

 א ב ג ד ה ו ז ח 
 ט י כ למ נ ס ע
ע פ צ ק ר ש ת



א ב



היצירה - אורנמנט  

א ב ג ד ה ו 
ז ח ט י כ ל 
מ ם נ ס ע פ 
צ ק ר ש ת  

היצירה - אורנמנט  

א ב ג ד ה ו 
ז ח ט י כ ל 
מ ם נ ס ע פ 
צ ק ר ש ת  
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חדש מפני ישן
רסטורציה מדוייקת לטיפוסי 

אות עתיקים וייחודיים שנשכחו 
ברבות השנים, תוך שמירה על 

החן והנוסטלגיה של אותיות אלו.

ליוורנוליוורנו



משקל   א

א ב ג ד ה ו ז 
ח ט י כ ך ל מ

משקל   

ם נ ן ס ע פ ף 
צ ץ ק ר ש ת
<ד<ה<ח<ל<ם<ר<ת

פס
סי

פ

 ארץ
זבת חלב 

ודבש

עיצוב האות: איתמר נתן



אותיות מן העבר

· t y p o g r a p h i c
·

 Old
והדר 

Restoration project
· typographic ·

פרוייקט

יִקים  ים ַמְצִהיִבים,  ְסָפִרים ַעּתִ ּפִ ל ְרָבבֹות ּדַ ת ִהיְסטֹוְרָיה, ּכָ ּסַ ף, ּפִ ל ּדַ ָיה, הֹוד ְקדּוִמים, ִזְכרֹונֹות ּוְכָתִבים, ּכָ ָפִנים  ַעּמּוד, ָאפּוף נֹוְסַטְלּגְ הּוג ִמּלְ ּנָ ִרים, ּכַ ִצים, ְמֻעּטָ ּבָ ִנים. ְמׁשֻ ְואֹוִתּיֹות נֹוׁשָ ִביר,  ׁשָ פּוס  ּדְ הּויֹות,  ּדְ ֲאִויר.  ּפֹוְרחֹות ֵהן, אֹוִתּיֹות ׁשּורֹות  ָבר, ּפֹוְרחֹות ּבָ ֶבת  ֶזה ִמּכְ ה נֹוׁשֶ ֲחלֹוִמי עֹוֵמד ְותֹוֶהה ֵאי ַמה ֶזה ְוַעל ֶהָעָבר, רּוַח ֲחָדׁשָ יֹוִנים ֲהלֹא ָלֶכם ַוֲאִני ּבַ ְפְרחּו ּכְ יֶכם, ְזכּות ִראׁשֹוִנים,  ׁשּובּו אֹוִתּיֹות, ׁשּובּו ָנא ַמה ֶזה ַמּדּוַע ֶזה ּתִ לֹוּתֵ יֶכם ָהְיָתה ֶעְדָנה  ּבְ לֹוּתֵ ְבֵריֶכם הּוא ִקְסֵמיֶכם ַאֲחֵרי ּבְ ַיִין, ִחיְנֵכם, לֹא ָסר ֲעַדִין. ִהיא ִהיא ֶעְדָנְתֶכם ֵוׁשִ ן ּכְ יחֹות ַאּתֶ ּבִ ע ַמׁשְ ַאְרּבַ ם ּבְ ם, ַנְדּתֶ קּופֹות, ַנְעּתֶ ם ּתְ ַרְדּתֶ ָלאֹות, ׂשְ ם ּתְ ָעִרים ְוַעד ׁשֹוְנִצינֹו, ֵמהּוְנַגְרָיה ְיַדְעּתֶ ָאה ׁשְ ְנפֹות  ִמּמֵ ִליֶתם  ּכַ ד, ְוַעד ִליוֹוְרנֹו  ׁשּובּו ׁשּובּו ֵאַלי, ּגָ ָיִדי. ֲאַכּבֵ י, נּוחּו ּבְ ּפַ י  ֶאְפרֹוׂש ֶאת ּכַ ּדַ

ָיה  ת ִהיְסטֹורְ ּסַ ף, ּפִ ל ּדַ יִקים ּוְכָתִבים, ּכָ ים ַעּתִ ים ַמְצִהיִבים,  ְסָפרִ ּפִ ָבבֹות ּדַ רְ
ים

רִ
ֻעּטָ

 ְמ
ם,

ִצי
ָ ּב

ְמׁשֻ
ם. 

ִני
ֹוׁשָ

ת נ
ֹונֹו

ר
ִזְכ

ם, 
ִמי

דּו
 ְק

ֹוד
 ה

ה,
ְלּגְָי

ְסַט
 נֹו

ּוף
ָאפ

ד, 
ּמּו

 ַע
ל

ּכָ
ְחֹות ֵהן ֲָאִויר.  ּפֹור ְחֹות ּב ִָביר, ְואֹוִתּיֹות ּפֹור ְפּוס ׁש ְהּויֹות, ּד ְָפִנים  ׁשּורֹות ּד ָהּוג ִמּל ַּנ ּכ

ה 
ֲחלֹוִמי עֹוֵמד ְותֹוֶהה ֵאי ַמ

ָבר, ַוֲאִני ּבַ
ֶבת  ֶזה ִמּכְ

ה נֹוׁשֶ
אֹוִתּיֹות ֶהָעָבר, רּוַח ֲחָדׁשָ



ִיל ה, ָיַרד ַהּלַ ְקָעה ַחּמָ ׁשָ
ְצָלֵלי ֶעֶרב ָנטּו

ְקטּו ּנֹוִרי ׁשָ ּוְצִליֵלי ּכִ
ַעל ְיצּוִעי ָאִני, ָעֵדי ֲאִעיָרּה

יָרּה ֶטֶרם ָאִקיץ ֲחלֹוִמי ֲאׁשִ

ֲחלֹוִמי... ּבַ
ים ַמְצִהיִבים  ּפִ ְרָבבֹות ּדַ
יִקים ּוְכָתִבים ְסָפִרים ַעּתִ
ת ִהיְסטֹוְרָיה ּסַ ף, ּפִ ל ּדַ ּכָ

ָיה ל ַעּמּוד, ָאפּוף נֹוְסַטְלּגְ ּכָ
ִנים הֹוד ְקדּוִמים, ִזְכרֹונֹות נֹוׁשָ

ָפִנים הּוג ִמּלְ ּנָ ִרים, ּכַ ִצים, ְמֻעּטָ ּבָ ְמׁשֻ

ִביר פּוס ׁשָ הּויֹות, ּדְ ׁשּורֹות ּדְ
ֲאִויר אֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות ּבָ

ּפֹוְרחֹות ֵהן, אֹוִתּיֹות ֶהָעָבר
ָבר ֶבת ֶזה ִמּכְ ֶ ה נֹושׁ ָ רּוַח ֲחָדשׁ

ֲחלֹוִמי עֹוֵמד ְותֹוֶהה ַוֲאִני ּבַ
ֵאי ַמה ֶזה ְוַעל ַמה ֶזה

יֹוִנים ְפְרחּו ּכְ ַמּדּוַע ֶזה ּתִ
ֹוִנים ֲהלֹא ָלֶכם ְזכּות ִראשׁ

ּובּו ָנא ּובּו אֹוִתּיֹות, שׁ שׁ
יֶכם ָהְיָתה ֶעְדָנה לֹוּתֵ ַאֲחֵרי ּבְ

יֶכם, ִהיא ִהיא ֶעְדָנְתֶכם לֹוּתֵ ּבְ
ְבֵריֶכם הּוא ִקְסֵמיֶכם ֵוׁשִ

ַיִין ן ּכְ יחֹות ַאּתֶ ּבִ ַמׁשְ
ִחיְנֵכם, לֹא ָסר ֲעַדִין

קּופֹות ם ּתְ ַרְדּתֶ ָלאֹות, ׂשְ ם ּתְ ְיַדְעּתֶ
ְנפֹות ע ּכַ ַאְרּבַ ם ּבְ ם, ַנְדּתֶ ַנְעּתֶ

ִמסלאוויטא ְוַעד ׁשֹוְנִצינֹו
ִמקזבלנקה ְוַעד ִליוֹוְרנֹו

י  ִליֶתם ּדַ ׁשּובּו ׁשּובּו ֵאַלי, ּגָ
ָיִדי י, נּוחּו ּבְ ּפַ ֶאְפרֹוׂש ֶאת ּכַ

ׁש ֶאְתֶכם ף ַוֲאַלּטֵ ד, ֲאַגּלֵ ֲאַכּבֵ
ֵניֶכם ִויֵמיֶכם ׁש ֶאת ּפְ ֲאַחּדֵ

ֶכם אֹו ָאז ָיִאיר אֹורְ
ְתֶכם ׂשֹורַ ַוֲאִפיָצּה ֶאת ּבְ

ם ְדעּו ּכּוּלָ ירּו ַוּיֵ ר ַיּכִ ַעד ֲאׁשֶ
י אֹות ֶהָעָבר, אֹות ִהיא ְלעֹוָלם ּכִ

 אותיו<ת 
Old מן העב<ר

והדר 
Restoration project
· typographic ·

פרוייקט

פ
רויקט 'Old והדר' הינו רסטורציה לטיפוסי אות עברית נושנים 
ועתיקים בו נבחרו בקפידה היפים והמשובחים מבין טיפוסי 
האותיות שהיו בשימוש בתי הדפוס מעת המצאת הדפוס ועד 

לשנים האחרונות. 

גליפי העופרת, מהם יצרו את תבניות הדפוס, גולפו וסותתו בידי רבי 
אמנים, מאסטרו-טיפוגרפים, תוך שימת לב לאחרון התגים והסריפים. אלא שע"פ 
רוב, העדינות של האות כפי שהיתה בגליף העופרת שנוצר ע"י האמן, לא הועתקה 
בצורה מושלמת לנייר הדפוס, הנייר המחוספס, היה שוחק את גליפי העופרת, 
והאותיות שנדפסו היו עבות מדי ושבורות, ללא העדינות והליטוש שאפיינו את 

הגליף המקורי.

בפרויקט 'Old והדר' הושקעה מלאכה רבה ומאמץ אדיר, לחדש את האותיות 
הישנות ומאידך לשמור על הארומה והניחוח העולה מהדפוס הישן, וכמובן, 

לשמור על רמת קריאות גבוהה ובהירה.

חלק מהפונטים עוצבו בשני גרסאות: א. משקל 'Old' - צורת אות מחוספסת 
ושבירה כמו דפוס ישן. ב. אות חדה ומלוטשת במשקלים: רגיל, בולד, קל ועוד. 

חלקם מכילים גם עיטורים ואלמנטים של דפוסים ישנים.



______    ______

אמצע המאה ה-15, כשיוהן גוטנברג המציא את הדפוס, הוא פנה לאחד 
ה, שיצור עבור מכונת הדפוס גליפי  מגדולי האמנים באותה התקופה - גיום ֶלה ּבֶ

ה, מאז, אלפי ספרים  עופרת בשפות רבות, אלו האותיות העבריות שעיצב ֶלה ּבֶ
הודפסו באותיות אלו, ניתן בהחלט לקבוע כי זהו הפונט העברי הראשון שהיה 
בדפוס, למרות יופיו ויחודייותו, בשלהי תקופת דפוס הבלט, פחת השימוש 

בפונט זה ואת מקומו החליפו פונטים אחרים דוגמת ווילנא, ליוורנו ופרנקריל. 
 אולם, עדיין לא סר חינו ולא נס ליחו, גם ממרחק השנים, לטעמי, זהו 

עדיין אחד הפונטים היפים ביותר. זוהי הסיבה שמלבד 
 הרסטורציה הזו יצרתי גרסא חדשה לפונט הזה 

חדשה  ומלוטשת במספר משקלים. 



משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
<ד <ה <ח כ <ל <ם <ר <ת ל <ל לא : .,״ ? ! ·◄►

משקל   

 א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ 
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

משקל קל  

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
גיום לה-בה

ביופין  בולטות  אז  שנחקקו  העבריות  האותיות  בין 
אותיותיו של גוילילמוס ליבי צרפתי )כפי שהוא חותם על 
כבן   1545 בשנת  שנקרא  שלו(,  העברי  הכתב  דוגמאות 
האיטלקי  ההומאניסט  ידי  על  לויניציה  מפאריס  עשרים 
הדפוס  בית  את  אז  שפתח  יוסטיניאן,  אנטוניו  מרקו 
העברי שלו והדפיס הרבה ספרים עברים בביתו ושימש 
מתחרה רציני מאוד לבית בומברג. במשך חמש שנים, 
מ־1545 עד 1550, חקק ליבי כמה מיני אותיות ליוסטיניאן 
חזר   1551 בשנת  פארינצו.  מאיר  היהודי  ולמדפיס 
וקורסיביות  מרובעות  אותיות  לחקוק  והמשיך  לפאריס 
הדור  למדפיסי  נוספות,  שנה  ארבעים  במשך  )רש"י(, 

המפורסמים, כגון גאראמונד ופלאנטין, וגם להנאת עצמו 
גרידא, כפי שהוא עצמו מעיד ברשימותיו. בין כל אותיות 
לי אותיותיו של  נראות  לנו  הדפוס העבריות שנשתמרו 
הנוסח  מן  לשנות  יכול  הוא  אין  ביותר.  מוצלחות  ליבי 
לנו כמה טרח  המקובל בזמנו. תעודות מעזבונו מראות 
קאליגראפים  בכתב  לעבודתו  טובות  דוגמאות  למצוא 
הוא  ואמנם  לפניו.  שהיו  חקוקות  ובאלפביתות  יהודיים 
הצליח להעניק לאות העברית מן הסגולות המעולות של 

אומנות האות בזמנו: עידון וצלילות כרוכים יחדיו.

מתוך מאמרו של ד"ר משה שפיצר "על האותיות שלנו"  א

)פלא יועץ ערך 'דפוס'(

עיצוב האות: גוילילמוס ליבי צרפתי | רסטורציה: איתמר נתן



<לאדינו
 ________  ________

בינו  ממש  של  קשר  באמת  שאין  למרות  רש"י',  כ'כתב  הידוע  האות  מטיפוס  פונט  זהו 
ה נמצא גם הפונט הזה. חלק  ּבֶ ה  לֶ גיום  לבין רש"י עצמו. בין הפונטים בעברית שעיצב 
מהאותיות משוכות מעבר לקו הבסיס מה שמקנה לטקסט זרימה נפלאה וקונטציה של 

כתב יד. את שפת הלאדינו היה נהוג בעבר לכתוב בפונט זה. 

ה, תופסת מקום של כבוד בפרויקט 'Old והדר'.  גם יצירת מופת זו של גיום ֶלה ּבֶ
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משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

<ל ל <ל  : .,״ ? ! ·◄►

"י ַתב ַרִשׁ ְכּ
"י הוא גופן של אותיות האלפבית העברי.  ַתב ַרִשׁ ְכּ
שימוש  בו  נעשה  שלראשונה  משום  כך  קרוי  הוא 

בהדפסת פירוש רש"י לתורה.
המתוארך  העברי  הספר  היה  לתורה  רש"י  פירוש 
הראשון שהודפס, והוא יצא לאור ברג'ו די קלבריה 
השתמש  זו  במהדורה   .1475 בשנת  שבאיטליה 
נהוג  שהיה  אותיות  של  מיוחד  בעיצוב  המדפיס 
צורת  הבינים,  ימי  בתקופת  ספרד  יהודי  בקרב 
כתב  על  המבוססות  ורהוטה,  מעוגלת  אותיותיו 

האלפבית  לכתב  מקורב  בסגנון  יהודי-ספרדי 
שני,  בית  תקופת  מאז  בשימוש  הנמצא  העברי 
רש"י,  לפירוש  המקראי  הטקסט  בין  להבדיל  כדי 
'כתב  האותיות  מכונות  מאז  לו.  בצמוד  המודפס 
375 שנה  רש"י', אף על פי שרש"י עצמו חי באשכנז 
על  שנקרא  הזה  הכתב  את  הכיר  ולא  לכן  קודם 
וכתב באותיות אחרות. הוא השתמש בגרסה  שמו 
מוקדמת של הכתב הרהוט היהודי-אשכנזי הדומה 

לכתב הרהוט של ימינו. א

            

________  ________

מהדורה חדשה ומלוטשת של הפונט העברי הראשון שהיה בדפוס - . במהדורה 
זו חידדתי יותר את ההבדלים בן ם' לס' ועוד שיפורים וליטושים כראות עיני, במספר 
משקלים, מתאים לשימוש גם כטקסט רץ למאמרים וכדו' וגם לטקסט תורני מנוקד, 

תפילות, ופסוקים וכדו'.


עיצוב האות: גוילילמוס ליבי צרפתי | רסטורציה: איתמר נתן



משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

<ד <ה <ח <ל<כ <ם <ר <ת ל <ל לא : .,״ ? ! ·◄►
משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
משקל   

אא ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

גיום לה-בה
"בין האותיות העבריות שנחקקו אז בולטות ביופין אותיותיו 
של גוילילמוס ליבי צרפתי )כפי שהוא חותם על דוגמאות 
עשרים  כבן   1545 בשנת  שנקרא  שלו(,  העברי  הכתב 
מרקו  האיטלקי  ההומאניסט  ידי  על  לויניציה  מפאריס 
אנטוניו יוסטיניאן, שפתח אז את בית הדפוס העברי שלו 
והדפיס הרבה ספרים עברים בביתו ושימש מתחרה רציני 
מאוד לבית בומברג. במשך חמש שנים, מ־1545 עד 1550, 
חקק ליבי כמה מיני אותיות ליוסטיניאן ולמדפיס היהודי 
1551 חזר לפאריס והמשיך לחקוק  מאיר פארינצו. בשנת 
ארבעים  במשך  )רש"י(,  וקורסיביות  מרובעות  אותיות 
שנה נוספות, למדפיסי הדור המפורסמים, כגון גאראמונד 

ופלאנטין, וגם להנאת עצמו גרידא, כפי שהוא עצמו מעיד 
ברשימותיו. בין כל אותיות הדפוס העבריות שנשתמרו לנו 
נראות לי אותיותיו של ליבי מוצלחות ביותר. אין הוא יכול 
לשנות מן הנוסח המקובל בזמנו. תעודות מעזבונו מראות 
בכתב  לעבודתו  טובות  דוגמאות  למצוא  טרח  כמה  לנו 
לפניו.  שהיו  חקוקות  ובאלפביתות  יהודיים  קאליגראפים 
הסגולות  מן  העברית  לאות  להעניק  הצליח  הוא  ואמנם 
המעולות של אומנות האות בזמנו: עידון וצלילות כרוכים 

יחדיו".

מתוך מאמרו של ד"ר משה שפיצר "על האותיות שלנו" 

עיצוב האות: גוילילמוס ליבי צרפתי | רסטורציה וליטוש: איתמר נתן




 •    •   •  עתיק  •  עתיק קל  

 שמחת תורה 
בבית הכנסת הגדול בליוורנו - איטליה

סולומון אלכסנדר הארט 1850

 ________  ________

בעיר ליוורנו שבאיטליה התקיימה במשך שנים רבות קהילה יהודית מפוארת שנוסדה 
ע"י יהודים מגורשי ספרד. החל מאמצע המאה ה-18 ועד לשלהי המאה ה-20, פעלו 
בליוורנו כמה בתי דפוס יהודיים, בבע<לות  משפחת  בי<לפורטי, משפ<חת טוביינה, 
והרב אליהו בן אמוזג. שהדפיסו מאות ספרי<ם. דפוסי ליוורנו הפכו <למוקד העיקרי 
להדפסת והפצת ספרי הקודש <לקהילו<ת היהודיות ברחבי המזר<ח ה<תיכון, צפון 
אפריקה - תוניס, עירק, מרוקו, אלגי'ר וארצות הבלקן.  בשל המוניטין שיצאו לדפוסי 

ליוורנו אף חכמי ארץ ישראל היו יורדים לליוורנו להדפיס את ספריהם.

פונט ליוורנו, פונט נוסט<לגי שהקריאה בו מעלה ני<חוחות של בית אבא, אוירת עבר 
קסומה של ימים שחלפו ואינם. ארומה שקשה להסביר.

גם ממרחק השנים, עדיין זהו פונט יפהפה, קריא וברור בצורה יוצאת דופן. אין זו הפע<ם 
הראשונה בה מבוצע שי<חזור לפונט זה, אולם כל השיחזורים שראיתי עד עתה היו 
בלתי מדוייקי<ם, ולא הצליחו להעביר את החן הקסום של אותיות יפות אלו. לאחר 
עבודת מחקר מקיפה, עלה בידי לשחזר את הפונט בדיוק רב אחד לאחד כפי הגליפי<ם 

המקוריים. ולהחזיר עיטורים ליושנם ועטרה ליושנה.

פרוייקט פונט ליוורנו הינו למעשה אבן הפינה לפרוייקט 'Old והדר'.  
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ֵא֥ת  ֱאלִֹה֑ים  ָר֣א  ָבּ ֖ית  ֵראִשׁ ְבּ א 
ְוָהָאֶ֗רץ  ב  ֶרץ׃  ָהָאֽ ְוֵא֥ת  ַמִ֖ים  ַהָשּׁ
ֵנ֣י  ַעל־ְפּ ְך  ְוֹחֶ֖שׁ ָוֹב֔הּו  ֹת֙הּו֙  ָהְיָת֥ה 
ְתהֹ֑ום ְורּ֣וַח ֱאלִֹה֔ים ְמַרֶחֶ֖פת ַעל־

ִים׃ ֵנ֥י ַהָמּֽ ְפּ

ִ֑ים  תֹ֣וְך ַהָמּ ֣אֶמר ֱאלִֹה֔ים ְיִה֥י ָרִק֖יַע ְבּ ו ַוֹיּ
ַ֣עׂש  ַוַיּ ז  ִים׃  ָלָמֽ ַמִ֖ים  ֥ין  ֵבּ ֔יל  ַמְבִדּ ִויִה֣י 
ִ֙ים֙  ַהַמּ ֤ין  ֵבּ ֗ל  ְבֵדּ ַוַיּ ֶאת־ָהָרִקיַע֒  ֱאלִֹהים֮ 

֖ר  ֲאֶשׁ ִ֔ים  ַהַמּ ּוֵב֣ין  ָלָרִק֔יַע  ַ֣חת  ִמַתּ ר֙  ֲאֶשׁ
ְקָר֧א ֱאלִֹה֛ים  ַוִיּ ן׃ ח  ַוְֽיִהי־ֵכֽ ֵמַע֣ל ָלָרִק֑יַע 
יֹ֥ום  ַוְֽיִהי־ֹבֶ֖קר  ַוְֽיִהי־ֶעֶ֥רב  ָמִ֑ים  ָשׁ ָרִק֖יַע  ָלֽ

י׃ ִנֽ ֵשׁ

ַ֤חת  ִמַתּ ִ֜ים  ַהַמּ וּ֨ו  ִיָקּ ֱאלִֹה֗ים  ֣אֶמר  ַוֹיּ ט 
ְוֵתָרֶא֖ה  ֶאָח֔ד  ֶאל־ָמקֹ֣ום  ַמִ֙ים֙  ַהָשּׁ
ֱאלִֹה֤ים׀  ְקָר֨א  ַוִיּ י  ן׃  ַוְֽיִהי־ֵכֽ ֑ה  ָשׁ ָבּ ַהַיּ
֑ים  ִ֖ים ָקָר֣א ַיִמּ ה֙ ֶאֶ֔רץ ּוְלִמְקֵו֥ה ַהַמּ ָשׁ ָבּ ַלַיּ
֣אֶמר ֱאלִֹה֗ים  י־ֽטֹוב׃ יא ַוֹיּ ְ֥רא ֱאלִֹה֖ים ִכּ ַוַיּ

לגור בשכונה מסוימת )מעין גטו(, זאת בניגוד למצב באחדות 
מהקהילות היהודיות בטוסקנה )למשל: בפירנצה ובסיינה(.

ואפילו  האזרחי  בתחום  שיפוטית  אוטונומיה  ניתנה  ליהודים 
בתחום הפלילי בינם לבין עצמם. פטור ממסים לעשר שנים.

יהודים, ואנוסים נענו להזמנה. קהילת יהדות ליוורנו הוקמה 
בתור בת חסות של קהילת יהדות פיזה. ולכן התקנות של שתי 

הקהילות היו דומות בעת יסוד קהילת ליוורנו.

צמיחת הקהילה

אירועים  מספר  אירעו  וה-17  ה-16  המאות  במהלך 
צאצאי  אירופה.  פני  על  יהודים  לנדידת  שגרמו 
מקומות  חיפשו  השפלה  לארצות  שהגיעו  האנוסים 
מלחמת  עסקיהם.  את  לפתח  יוכלו  בהם  יישוב 
שלושים השנים גרמה ליהודים לעזוב ערים בגרמניה, 
בוהמיה וצרפת ולחפש מקומות בטוחים יותר. פרעות 
חמלניצקי ופלישת השוודים לפולין עצרו את ההגירה 
מזרחה וגרמו ליהודים לחפש מקומות בהן שורר שקט 

יחסי.

אשכנזים  יהודים  לליוורנו  הגיעו  אלו  מתהליכים  כתוצאה 
אוכלוסיית  נפרדות.  קהילות  שתי  שהקימו  אנוסים  וצאצאי 
 1687 בשנת  ל-3,000   1601 בשנת  מ-114  גדלה  בעיר  היהודים 

והגיעה באמצע המאה ה-18 ל-7,000 נפש.

קהילות  עם  הדוקים  קשרים  היו  ליוורנו  ליהדות 
לונדון  אמסטרדם,   - ספרד  אנוסי  של  אחרות 
והמבורג. הקשרים היו לא רק במסחר ובתרבות אלא 
אפריקה,  וצפון  הלבנט  בארצות  משפחה.  קשרי  גם 
את  שהמשיכו  מסחר,  תחנות  הקימו  ליוורנו  יוצאי 
עם  היו  מיוחדים  קשרים  האם.  קהילת  עם  הקשרים 
קהילות בצפון אפריקה ובמצרים. במיוחד היה קשר 
עם יהדות תוניסיה, שבה הייתה קהילה מיוחדת של 

יוצאי יהדות ליוורנו, הגראנה.
הקהילה היהודית בליוורנו נהנתה משוויון זכויות ואוטונומיה. 
חיו בה רבנים מפורסמים כמו חיים יוסף דוד אזולאי )החיד"א( 
עצמם  לבין  בינם  לדבר  נהגו  העיר  יהודי  בן-אמוזג.  ואליהו 

בניב מקומי - באז'יטו.

יהדות ליוֹורנו
אחת  וה-18  ה-17  במאות  הייתה  ליוֹורנו  יהדות  קהילת 
הקהילות היהודיות העשירות באירופה. מקהילות יהודי 

ספרד המגורשים.
הייתה  היא  תוסס.  מסחרי  מרכז  הייתה  ליוורנו  העיר 
עברו  אורח  ועוברי  סוחרים  מעבר.  ותחנת  חשוב  מרכז 
גם  היו  בעיר  העוברים  בין  וחזרה.  לדרום  מהצפון  בה 
אחת  היא  ליוורנו  יהדות  כקהילה,  אולם  ישראל,  מבני 
באיטליה.  ביותר  המאוחרות  היהודיות  מהקהילות 
נהנו  ליוורנו  יהודי  ה-16.  במאה  רק  נוסדה  הקהילה 
מהזכויות האזרחיות כמו שאר תושבי הדוכסות הגדולה 

של טוסקנה.

במטרה להפוך את ליוורנו למרכז בינלאומי ולעיר נמל 
דוכסים  שלושה  פנו  התיכון,  הים  באגן  חשובה  חופשי 
ולהתיישב  לבוא  אחרים  ואל  היהודים  אל  טוסקנה  של 
בעיר: לבאים להתגורר בעיר הובטחו התנאים הבאים: • 
מעבר חופשי להם ולסחורותיהם במשך 25 שנה. והיה אם 
תווצר אי-הבנה, המהגרים יוכלו לעזוב את העיר, עם כל 
רכושם  •  המעבר החופשי כלל גם מי שנאשם בפשעים 
כמו כפירה, דבר שנגע במיוחד לעניינם של האנוסים  •  
חופש תנועה הובטח לכלל הסוחרים, שהיו יוצאים ובאים 
בין נמלי אגן הים התיכון  •  ביטול חובת ענידת הטלאי 
ליהודים  •  יהודים הורשו לגור בכל חלקי העיר ולא חויבו 

עיצוב האות: דפוסי ליוורנו | רסטורציה וליטוש: איתמר נתן




    •    

 שמחת תורה 
בבית הכנסת הגדול בליוורנו - איטליה

סולומון אלכסנדר הארט 1850

_____  _____

מהדורה  נוסטלגית של פונט ליוורנו המיתולוגי, המדמה 
דפוס עתיק ומשובח. 
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יהדות ליוֹורנו
אחת  וה-18  ה-17  במאות  הייתה  ליוֹורנו  יהדות  קהילת 
הקהילות היהודיות העשירות באירופה. מקהילות יהודי ספרד 

המגורשים.
מרכז  הייתה  היא  תוסס.  מסחרי  מרכז  הייתה  ליוורנו  העיר 
חשוב ותחנת מעבר. סוחרים ועוברי אורח עברו בה מהצפון 
לדרום וחזרה. בין העוברים בעיר היו גם מבני ישראל, אולם 
היהודיות  מהקהילות  אחת  היא  ליוורנו  יהדות  כקהילה, 
במאה  רק  נוסדה  הקהילה  באיטליה.  ביותר  המאוחרות 
ה-16. יהודי ליוורנו נהנו מהזכויות האזרחיות כמו שאר תושבי 

הדוכסות הגדולה של טוסקנה.
במטרה להפוך את ליוורנו למרכז בינלאומי ולעיר נמל חופשי 
טוסקנה  של  דוכסים  שלושה  פנו  התיכון,  הים  באגן  חשובה 
לבאים  בעיר:  ולהתיישב  לבוא  אחרים  ואל  היהודים  אל 
חופשי  מעבר   • הבאים:  התנאים  הובטחו  בעיר  להתגורר 
להם ולסחורותיהם במשך 25 שנה. והיה אם תווצר אי-הבנה, 
•  המעבר  יוכלו לעזוב את העיר, עם כל רכושם   המהגרים 
החופשי כלל גם מי שנאשם בפשעים כמו כפירה, דבר שנגע 

במיוחד לעניינם של האנוסים  •  חופש תנועה הובטח לכלל 
  • התיכון   הים  אגן  נמלי  בין  ובאים  יוצאים  שהיו  הסוחרים, 
לגור  הורשו  יהודים    • ליהודים   ענידת הטלאי  חובת  ביטול 
בכל חלקי העיר ולא חויבו לגור בשכונה מסוימת )מעין גטו(, 
בטוסקנה  היהודיות  מהקהילות  באחדות  למצב  בניגוד  זאת 

)למשל: בפירנצה ובסיינה(.
ואפילו  האזרחי  בתחום  שיפוטית  אוטונומיה  ניתנה  ליהודים 

בתחום הפלילי בינם לבין עצמם. פטור ממסים לעשר שנים.
ליוורנו הוקמה  יהדות  נענו להזמנה. קהילת  ואנוסים  יהודים, 
בתור בת חסות של קהילת יהדות פיזה. ולכן התקנות של שתי 

הקהילות היו דומות בעת יסוד קהילת ליוורנו.
צמיחת הקהילה

שגרמו  אירועים  מספר  אירעו  וה-17  ה-16  המאות  במהלך 
שהגיעו  האנוסים  צאצאי  אירופה.  פני  על  יהודים  לנדידת 
לפתח  יוכלו  בהם  יישוב  מקומות  חיפשו  השפלה  לארצות 
את עסקיהם. מלחמת שלושים השנים גרמה ליהודים לעזוב 
ערים בגרמניה, בוהמיה וצרפת ולחפש מקומות בטוחים יותר. 
פרעות חמלניצקי ופלישת השוודים לפולין עצרו את ההגירה 

אמזרחה וגרמו ליהודים לחפש מקומות בהן שורר שקט יחסי.

)פלא יועץ ערך 'דפוס'(

זה פונט ליוורנו הוותיק

לוח ללימוד אלף בית מליוורנו. באדיבות הספרייה הלאומית

עיצוב האות: דפוסי ליוורנו | רסטורציה: איתמר נתן
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_______    _______

דפוס ויניציאה,היה ידוע ביצירות הפאר שהוציא תחת מכבשו, אותיות חדות 
וברורות  מחוטבות ונאות. בניגוד לרוב הדפוסים בימים עברו. הנייר היה משובח 
במיוחד ואיכות ההדפסה גבוהה ביותר. גם פונט זה נאה במיוחד כמו יתר הפונטים 
בבתי הדפוס באיטליה כנראה שתשעת הקבין של היופי שנטלה איטליה השפיעו גם  
על מעצבי האותיות העבריות. זוהי המהדורה הנוסטלגית של הפונט, בהמשך תצא 

לאור גם מהדורה חדשה ומלוטשת במספר משקלים
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המדפיס מונציה דניאל בומברג
דניאל בומברג )בומברגי, בומבירגי, בומבירגו, 1475–

שהדפיס  ונציה,  בן  נוצרי  מדפיס  היה  בערך(   1549
תלמוד  בבלי,  תלמוד  בהם  עבריים,  קודש  ספרי 

ירושלמי ומהדורת מקראות גדולות של התנ"ך.
דניאל בומברג נולד בשנת 1475 בעיר אנטוורפן, שם 
למד את מלאכת הדפוס מאביו, סוחר בשם קורנליוס, 
ב-1515  ימיו.  רוב  חי  שם  לוונציה,  בא  צעיר  ובגיל 
בערך פתח, בהשפעת יהודי בשם פליקס פראטנסיס, 
בית דפוס ובו הדפיס בשנים הבאות כמאתיים ספרים 
הוא  לדפוס  והכנתם  הספרים  הגהת  לצורך  עבריים. 
נעזר ביהודים כמו רבי אליהו בחור. לצורך ההדפסה 
ממון  השקיע  ובכלל  חדשות  דפוס  אותיות  פיתח  גם 

רב.
הספרים  שני  אור  ראו  רע"ז(  )טבת   1516 בדצמבר 
הראשונים בבית הדפוס: הראשון - מהדורת תורה, 
 - והשני  ופירוש,  תרגום  עם  והפטרות  מגילות  חמש 
תורה, מגילות והפטרות ללא הוספות. הספר הראשון 
הראשונה,  גדולות"  "מקראות  למהדורת  הורחב 
הערות  ארמיים,  תרגומים  עם  המקרא  של  מהדורה 
המהדורה  עורך  הראשונים.  של  ופירושים  המסורה 
הושלמה  והיא  פראנטסיס,  פליקס  היה  הראשונה 
1517 )טבת רע"ח(. המהדורה השנייה של  בדצמבר 
 -  1524 רפ"ד-רפ"ו,  מהדורת  גדולות",  "מקראות 

והיא  אדוניהו,  אבן  חיים  בן  יעקב  בידי  נערכה   ,1525
עד  הבאות  המקרא  מהדורות  לכל  יסוד  שימשה 

המאה ה-20.
ברישיון  הוציא   1523  -  1520 ר"פ-רפ"ג,  בשנים 
האפיפיור לאו העשירי מהדורה מלאה של התלמוד 
זו הייתה המהדורה הראשונה  הבבלי )ש"ס ונציה(. 
שכללה את כל התלמוד, לאחר שחלקים ממנו כבר 
הודפסו בבית הדפוס של משפחת שונצינו. בומברג 
הוא שקבע )ככל הנראה בעקבות שונצינו( את עיצוב 
במרכז  התלמוד  נוסח  שבו  היום,  המקובל  העמוד 
התוספות  ופירוש  הפנימי  בצד  רש"י  פירוש  העמוד, 
בצד החיצוני. במהדורה זו גם נקבעה חלוקת התלמוד 
לדפים המשמשת עד היום. בשנים רפ"ג-רפ"ד, 1523 
- 1524 הדפיס את התלמוד הירושלמי על פי כתב יד 
גם הראשון שהדפיס את ספר רב אלפס  ליידן. הוא 
)הלכות הרי"ף, בשנים רפ"א-רפ"ב(, את התוספתא, 
נתן  יצחק  רבי  של  נתיב"  "מאיר  הקונקורדנציה  את 

ועוד עשרות חיבורים יהודיים.
יהודים  גם  היו  שבה  בוונציה,  היהודית  הקהילה 
רבים ממגורשי ספרד, התייחסה בחיוב למפעליו של 
בומברג, ואף קראה לו "ראש המדפיסים". הוא מצדו 
בחובות  הקלות  אצלו  שעבדו  ליהודים  לתת  פעל 
שהיו חייבים בהם, כגון בלבוש מיוחד ליהודים. ככל 
וייתכן  להדפיס,  הפסיק   1540 שנת  בסביבות  הנראה 

שאף חזר לעיר הולדתו אנטוורפן. א


______  ______

פונט שונצינו, הפונט בו הדפיסו בבית הדפוס הנודע של משפחת 
שונצינו, מהפונטים היותר יפים שנוצרו בדפוס. אותיות מרובעות, 
מסותתות בחן ביד אומן, למרות שחיקת הגליפים וההדפסה 
השבירה ניכר יופיו וקסמו של פונט זה גם באותיות הקטנות. פונט 

מיוחד שכבר איננו, ועתה הגיע זמנו לשוב ולהפציע כמקדם.

זוהי המהדורה הנוסטלגית של הפונט, בהמשך תצא לאור גם 
מהדורה חדשה ומלוטשת במספר משקלים

עיצוב האות: דניאל בומברג, ונציה | רסטורציה: איתמר נתן



משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

המדפיסים בני ׂשֹוְנִצינֹו
מראשוני  יהודית,  משפחה  הייתה  ׂשֹוְנִצינֹו  משפחת 
שפעלו  וה-16,  ה-15  במאות  בעברית  המדפיסים 
בבית-הדפוס  העות'מאנית.  ובאימפריה  באיטליה 
בשפה  בדפוס  התנ"ך  לראשונה  לאור  יצא  שלה 

העברית, בנוסח שלם ומנוקד.

מקורו  שונצינו  משפחת  תולדות  על  הידוע  רוב 
בדברים שכתבו בני המשפחה או המגיהים שלהם 

בהקדמות ובקולופונים לספרים שהדפיסו.

הכינוי  כי  סברה  קיימת  מגרמניה.  המשפחה  מוצא 
ב"לשון  שונצינו  גרשם  כונה  שבו  "מענצעלן", 
אשכנז", מעיד על מוצא ממגנצא )מיינץ(;]1[ אולם 
לפי עדות בני המשפחה הם ראו עצמם צאצאיו של 
של  בתוספות  הנזכר  )שפייר(,  משפירא  משה  ר' 
רבי אליעזר מטוך, ושל ר' משה, דור חמישי למשה 
דה  ג'ובני  באינקוויזיטור  נאבק  אשר  משפירא, 
המאה  באמצע  שבבווריה.  פירת  בעיר  קפיסטרנו 
ה-15 קיבלו שניים מבניו של משה מפירת, שמואל 
שבצפון  סונצ'ינו  בעיר  להתיישב  היתר  ושמעון, 
שם  את  להם  ואימצו  בה  השתקעו  והם  איטליה, 

העיר כשם משפחתם.

בשנת 1483 הקימו בנו ונכדו של שמואל, ישראל נתן 
ובנו יהושע שלמה, את בית הדפוס העברי הראשון 
שהוציאו  הראשונים  והספרים  המשפחה,  של 
המסכתות  ביצה,  ומסכת  ברכות  מסכת  היו  לאור 
הראשונות מהתלמוד הבבלי שיצאו בדפוס. לרגל 
למסכת  בהקדמתו  שלמה  יהושע  כינה  המאורע 
"שנת  בשם  רמ"ד,  ההוצאה,  שנת  את  ברכות 

גמר"א".

בני  החלו  הדפוס  בית  הקמת  לאחר  אחדות  שנים 
המשפחה לנדוד עמו ברחבי איטליה, ושהו תקופות 
ברשה   ,)Barco( מבארקו  שונות,  בערים  קצרות 
 )Casalmaggiore( וקזאלמג'ורה   )Brescia(
פזארו   ,)Fano( פאנו  רימיני,  דרך  שבצפון, 
נאפולי  ועד   )Ortona( ואורטונה   )Pesaro(
הדפוס  שונצינו  היה   1504–1494 בשנים  שבדרום. 
1499–1501 כלל  העברי היחיד בעולם, ובין השנים 

לא הודפסו ספרים עבריים בשל רדיפות.

בשל צרותיו בסביבה הקתולית, וייתכן כי גם בשל 
דניאל  הנוצרי  המדפיס  מתחרהו,  מצד  התנכלות 
את  שונצינו  משה  בן  גרשם  עזב  מוונציה,  בומברג 
בסלוניקי  קצרה  שהות  ולאחר  ב-1528,  איטליה 
המשיכו  שם  בקונסטנטינופול,  ב-1530  התיישב  א

פונט�
"ת השי בעז

______    ______

זהו הפונט היחודי בו עשו שימוש בבית הדפוס היהודי של האחים שפירא בעיירה 
סלאוויטא שבמערב אוקראינה, מה שנתפרסם לימים כ'דפוס סלאוויטא'. זהו 

פונט מעניין וייחודי, שבלט בצורתו גם בתקופה ההיא.

בית הדפוס נוסד בשנת 1792 בידי רב העיירה, רבי משה שפירא בן רבי פנחס מקוריץ, 
ונוהל על ידיו ועל ידי בניו שמואל אבא ופינחס. דפוס סלאוויטא נתפרסם במיוחד 
בזכות המהדורות המפוארות של התלמוד הבבלי שהודפסו בו. והוא הפך עד מהרה 
לשם נרדף לפאר והדר. כיום,ש"ס סלאוויטא הינו נדיר ויקר ערך, שכן בניגוד לש"ס 

וילנה שנדפס במהדורות רבות, נדפס ש"ס סלאוויטא בשלוש מהדורות שלמות 
בלבד. 

מאז ' ש"ס סלאוויטא' ועד היום, דומה שלא נעשה שימוש בפונט זה, מה 
שמעלה את ערכו האמנותי והנוסטלגי, משכך תופס הוא מקום 

של כבוד בפרוייקט 'Old והדר'. כמתבקש, הפונט מכיל 
גם גליפים של עיטורים ואורנמנטים שהיו 

בשימוש בדפוס סלאוויטא.
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פרלאגא
  ·    ·  קל

_______  _______

פונט פראג, זהו הפונט המופיע בהגדת פראג - רפ"ז, זוהי ההגדה הראשונה 
שהודפסה בדפוס ולא בכתב יד. עם השנים נוצרו  פונטים דומים על הבסיס הזה, 

אולם, רסטורציה זו היא המדוייקת ביותר שנוצרה אי פעם. 
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משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

<ד <ה <ח כ <ל <ם <ר <ת ל <ל  : .,״ ? ! ·◄►

דפוס סלאוויטא
דפוס סלאוויטא, שנודע גם בשם דפוס האחים שפירא, היה 
הרוסית  שבאימפריה  סלאוויטא  בעיירה  עברי  דפוס  בית 

וכיום עיירה במחוז חמלניצקי במערב אוקראינה.

משה  רבי  העיירה,  רב  בידי   1792 בשנת  נוסד  הדפוס  בית 
ידי בניו  ועל  ידיו  ונוהל על  שפירא בן רבי פנחס מקוריץ, 
שמואל אבא ופינחס. הדפוס נועד להדפסת ספרי חסידות, 
התלמוד  של  המפוארות  במהדורות  במיוחד  נודע  אך 
הבבלי שהודפסו בו. גם מתנגדים לא היססו להשתמש בהן 

למרות אופיו החסידי של הדפוס. הדפסת התלמוד הבבלי 
בני  וכדי לאפשרה קיבלו  גבוהות,  הייתה כרוכה בעלויות 
1807 אישור מרבנים בולטים )בהם  משפחת שפירא בשנת 
יישמרו  להדפסתו  הזכויות  כי  מלאדי(  זלמן  שניאור  רבי 
המציאות  יקר  הוא  סלאוויטא  ש"ס  שנה.   25 למשך  להם 
בימינו, שכן בניגוד לש"ס וילנה שנדפס במהדורות רבות, 
בלבד.  שלמות  מהדורות  בשלוש  סלאוויטא  ש"ס  נדפס 
חוקר התלמוד רבי רפאל נתן נטע רבינוביץ כתב עליו: "...

הדפוס הוא נעים ואין ערך ליופיו".
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י<ד ַמּגִ
ויגביה הקערה ואין להסיר הביצה והזרוע, ויאמר הא לחמא וכו' בקול רם, וקודם שיתחיל הא לחמא יאמר זה

ם  ׁשֵ יּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ּבְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ יִציַאת ִמְצַרִים, ְלׁשֵ ר ּבִ ְצָוה ְלַסּפֵ ם ַהּמִ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ָרֵאל. ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ל ִיׂשְ ּכָ

ָהא
ַאְרָעא  י ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ ַלְחָמא ַעְנָיא ּדִ
ְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול ל ּדִ  ְדִמְצָרִים. ּכָ
א ָהָכא  ּתָ ְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהׁשַ ל ּדִ  ּכָ
א  ּתָ ָרלא. ָהׁשַ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ  ְלׁשָ

ֵני חֹוִרין: ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ י, ְלׁשָ ַעְבּדֵ לא
משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
<ד <ה <ח <ל<כ <ם <ר <ת ל <ל לא : .,״ ? ! ·◄►

משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

לאג
פר

הגדת פראג
הגדת פראג היא הגדה של פסח שהודפסה על ידי גרֹשם 
כהן בפראג בשנ<ת רפ"ז-1526. זו<הי ההגדה המצוירת 
המודפסת הראשונ<ה ששרדה, ומאז הופעת<ה הודפסה 
מספר <רב של פעמי<ם. ההג<דה, שהיי<תה הראשונ<ה 
שהודפסה במרכז אירופה לאחר גירוש היהודים מספרד 
בשנת 1492, שימש<ה <כאבטיפוס למהדו<רות מאוירות 
שהודפסו א<חריה. איוריה נעשו בט<כניקה של <חיתוכי 
עץ והיא שייכת לגרסה האשכנזית של ההגדה בה לציור 
יש קשר ענייני אל הכתוב, ובש<ל ראשוניותה קבעה את 
האיורים והנושאים המרכזיים שהופיעו ב<הגדות שיוצרו 

אחריה.

עם הנושאים המופיעים בהגדה נמנים האירועים שקדמו 
ליציא<ת מצרי<ם ובהם <תיאורים מק<ראיים וטקסיי<ם 
המתייחסים לעבודות <הפרך שנגזרו לבני ישראל, גזרת 
השלכת <הבנים ליאור, <תיאור עשר המ<כות והבריחה 

ממצרים וחציית ים סוף.
בהג<דה יש <דגש ע<ל <הפרטי<ם השוני<ם ו<האותיו<ת 
המודגשות. מופיעים בה למעלה מ-60 איורים העשויים 
מחי<תוכי עץ ומ<תארים טקסי<ם סמ<ליים וא<למנטים 
תנ"כיים ו<רבניים ואחרים <המקשרים בין <העבר לחזון 
והגאו<לה העתי<דית מהגלו<ת. השילוב קיי<ם בבניי<ת 
ההגדה מבחינה ספרותית, באיוריה, בתוספות, בשירים 

עיצוב האות: גרֹשם כהן, פראג | רסטורציה וליטוש: איתמר נתן




________    ________

את הפונט המקסים הזה פגשתי לראשונה בספר שהודפס בבית 
הדפוס של האדון 'דוד בן אברהם עמאר' בקזבלנקה שבמרוקו, לאחר 

מכן נתקלתי בו בעוד פרסומים וספרים שהודפסו במרוקו ובפריז. אך 
ככל שחיפשתי לא מצאתי את הפונט מודפס בגודל ברור שיאפשר לי 

את שיחזור הפונט בצורה מדוייקת. היה זה כאשר הייתי במסע שורשים 
למרוקו, ארץ אבותינו, התפללנו שחרית בבית הכנסת 'סעדון' בפאס, 
שם הפונט הזה שלט ברמה בסידורי התפילה, בחומשים ובשלטים 
הפזורים בבית הכנסת, לשמחתי מצאתי בגניזת בית הכנסת פנקס 

ישן שם הופיע הפונט בגודל ברור שאפשר לי לשחזר את הפונט 
- בתוספת נופך, ולשבצו כפנינת חן בפרוייקט  'Old והדר'.  

למעשה זוהי וויראציה לפונט ווילנא, משהו כמו 'פונט 
ווילנא מהדורת קזבלנקה'. אך לטעמי הינו יפה יותר 

מהמקור, חדי העין, יבחינו במבט ראשון
בחן הקסום של אותיות אלו,

על כן יק<רא שמו בישראל-
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 רק כאשר מצאתי 
את הפונט הזה

 הבנתי כמה 
חיפשתי אותו!

 ורק אחרי 
 ששיחזרתי אותו 
הבנתי מדוע! משקל   א

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

<ד <ה <ח כ <ל <ם <ר <ת ל ><ל : .,״ ? ! ·◄►
משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת



יהדות מרוקו
יהדות מרוקו היא הקהילה <היהודית הגדולה 
בארצו<ת ערב, ו<היי<תה הק<הילה הגדו<לה 

ביהדות ארצות האסלאם.

ראשית ה<תפוצה היהודית במ<רוקו מתוארכת על 
פי עדויות ארכאולוגיו<ת למאה ה-2 לספירה. בע<ת 
העתיקה י<הודים התגוררו בעיק<ר בערי החוף ש<ל 
צפון אפ<ריקה המערבית ועסקו במיו<חד במס<חר. 
בתחי<לת המאה <ה-8 מרוקו נכנס<ה <תח<ת כנפי 
האסלאם. תחת השושלות המוסלמיות יהודי מרוקו 
ידעו תקופו<ת פריחה תרבותית וכלכ<לית ותקופות 
של רדיפו<ת קשות. היחס ליהודים <השתנה באופן 
תמידי בין שליט לשליט, והם סבלו בעיקר בתקופות 
של אי-יציבות. לאחר גי<רוש ספרד של שנת 1492 
המוני מגורשים הגיעו למרוקו, ושימשו ב<תפקידים 
משמעותיים בניהול מסחר החוץ והדיפלומטיה של 
הממלכה. לאחר <הפיכת מרוקו למדינת חסו<ת של 

צרפת בשנת 1912 על פי רוב נהנו היהודים מביטחון 
רב יותר, וממעמד חברתי וכלכלי משופר.

לאורך הדורות יהדות מרוקו הייתה מרכז ליצירה תרבותית, 
ספרות עשירה ושי<רה עברית חוברו בה על ידי <דורות של 
מלומדי<ם יהודים. מורש<ת יהדות ספ<רד של ימי הביניי<ם 
השתלבה ב<תרבות של יהו<די מרוקו לאחר גי<רוש ספרד, 
והשפע<תה ניכר<ת במסורו<ת המוזיק<ה, לשונו<ת, פסיקה 

הלכתית, אמנות ועוד.

יהודי מ<רוקו שמרו על זיק<ה חזקה לא<רץ ישראל לאו<רך 
הדורות, וקבוצות של יחידים עלו לארץ והיוו חלק משמעותי 
מהיישוב הישן. ניצני <הפעילות הציונית המודרני<ת הופיעו 
החל מראשית המאה ה-20, ואי<תם החלה להתגבר העלייה 
ממרוקו. גו<רמים חיצוניים כגון פ<רעות כנגד י<הודים גם כן 
האיצו א<ת קצב העלייה. לאח<ר הקמת מדינת ישראל וע<ד 
שנת 1967 ע<לו אליה למעלה מ-250,000 י<הודים ממ<רוקו, 
בעוד אחרים היגרו לארצו<ת אירופה וצפון אמריקה ובעיקר 
לצרפת. בראשית המאה ה-21 נותרו במרוקו עצמה כ-2,500 

יהודים.

עיצוב האות: דפוס דוד עמאר, קזבלנקה | רסטורציה וליטוש: איתמר נתן
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קריאת קודש!!
 אל אחינו היקרים המעצבים בקודש 

 ואשר על מלאכת הדפסת הספרים

 הננו בזה בקריאה נרגשת
 שאו ברכה אל בתיכם ורכשו את הפונטים

המובחרים מבית החרושת לאותיות
׳בית אלף׳

בית היוצר לאות העברית

אל תעמדו מנגד!!! משקל   א

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

עיצוב האות: איתמר נתן
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משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
משקל   
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משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ 
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

משקל   

ישן מפני חדשאא ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

עיצוב האות: איתמר נתן



עיצוב מוקפד אותיות מסותתות ומעוצבות ביד אמן, 
במטרה ליצור כל אות יפה לחוד וביחד, ועם זאת לשמור 
על הקריאות והאחידות. ביצוע מלוטש בהתאם לעיצוב 
המוקפד, גם הפונט עצמו נבנה בטכנולוגיות מתקדמות 
בתכנות אופטימלי והקפדה על הפרטים הקטנים. ריווח 

ייחודי שיטת ריווח יחודית, היוצרת קריאות בהירה ונעימה 
לעין ללא מרווחים מיותרים בין אות לאות המכבידים 
את הקריאות. יעילות מרביתאופן יצירת הפונט נעשה 
תוך הקפדה על מינימום נקודות וקטור, מה שצורך 

פחות משאבי זכרון מהתוכנות הגרפיות. ניקוד 
קטן ומדוייקהניקוד כמובן מדוייק אך גדלותו היא 
מידתו הקטנה, במידה כזו שאינו מפריע לקריאה 

ואינו מציק בעין. גמישות ודינמיות הפונט מכיל בתוכו 
כסטנדרט סט גליפים אלטרנטיביים כגון אותיות מתארכות, 
מתקפלות ומשתלבות - בלחיצת מקש. נוסטלגיה מבחר 
פונטים היסטוריים ונוסטלגיים במרקם עתיק מהמשובחים 
שבבתי הדפוס היהודים במאות האחרונות חדש מפני ישן 

רסטורציה מדוייקת לטיפוסי אות עתיקים וייחודיים שנשכחו 
ברבות השנים, תוך שמירה על החן והנוסטלגיה של אותיות 

אלו.אות העיטור לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - 
מעוטר. ויראציה אמנותית לפונט לאות פתיח וכדו'. טעם 
של אות מבחר אותיות פתיח מפוארות ויחודיות, למיתוג 

ולהזמנות כבוד להטבעות זהב, חיתוכי לייזר ולהפקות יוקרה. 
פאר והדרמבחר פונטים לעיצוב כריכות ספרים תורניים, 
להטבעות והשבחות שעושים את ההבדל בין ספר רגיל 

לספר מפואר.ארטקסט לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף 
- ארטקסט. ויראציה אמנותית לפונט לכותרות וכדו' 


בולד  ·    
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זהו הפונט המופיע באחד הסידורים הנפוצים עליהם גדלנו 
- 'סידור תפילת ישרים'. אמנם לא כל האותיות היו ישרות, 
הן היו שבורות וחסרות, אך היה בהן חן ותום משובב נפש, 

עוד בילדותי היה לי חלום לשחזר את הפונט הזה, והנה 
הוא כאן לפניכם, איני יודע עד כמה הוא שימושי, אך 

בוודאי הוא יחזיר רבים מאיתנו אל ניחוחו של 
בית הכנסת הישן, עם הספרים העתיקים 

והרהיטים המתקלפים.

עיצוב מוקפד אותיות מסותתות ומעוצבות ביד אמן, 
במטרה ליצור כל אות יפה לחוד וביחד, ועם זאת לשמור 
על הקריאות והאחידות. ביצוע מלוטש בהתאם לעיצוב 
המוקפד, גם הפונט עצמו נבנה בטכנולוגיות מתקדמות 
בתכנות אופטימלי והקפדה על הפרטים הקטנים. ריווח 

ייחודי שיטת ריווח יחודית, היוצרת קריאות בהירה ונעימה 
לעין ללא מרווחים מיותרים בין אות לאות המכבידים 
את הקריאות. יעילות מרביתאופן יצירת הפונט נעשה 
תוך הקפדה על מינימום נקודות וקטור, מה שצורך 

פחות משאבי זכרון מהתוכנות הגרפיות. ניקוד 
קטן ומדוייקהניקוד כמובן מדוייק אך גדלותו היא 
מידתו הקטנה, במידה כזו שאינו מפריע לקריאה 

ואינו מציק בעין. גמישות ודינמיות הפונט מכיל בתוכו 
כסטנדרט סט גליפים אלטרנטיביים כגון אותיות מתארכות, 
מתקפלות ומשתלבות - בלחיצת מקש. נוסטלגיה מבחר 
פונטים היסטוריים ונוסטלגיים במרקם עתיק מהמשובחים 
שבבתי הדפוס היהודים במאות האחרונות חדש מפני ישן 

רסטורציה מדוייקת לטיפוסי אות עתיקים וייחודיים שנשכחו 
ברבות השנים, תוך שמירה על החן והנוסטלגיה של אותיות 

אלו.אות העיטור לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף - 
מעוטר. ויראציה אמנותית לפונט לאות פתיח וכדו'. טעם 
של אות מבחר אותיות פתיח מפוארות ויחודיות, למיתוג 

ולהזמנות כבוד להטבעות זהב, חיתוכי לייזר ולהפקות יוקרה. 
פאר והדרמבחר פונטים לעיצוב כריכות ספרים תורניים, 
להטבעות והשבחות שעושים את ההבדל בין ספר רגיל 

לספר מפואר.ארטקסט לחלק מהפונטים עוצב משקל נוסף 



משקל   א

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

<ד <ה <ח <ל<כ <ם <ר <ת ל <ל לא : .,״ ? ! ·◄►
משקל בולד  

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת



הן היו שבורות וחסרות, אך היה בהן חן ותום 
משובב נפש, עוד בילדותי היה לי חלום לשחזר 

את הפונט הזה, והנה הוא כאן לפניכם, איני יודע 
עד כמה הוא שימושי, אך בוודאי הוא יחזיר רבים 

 מאיתנו לא ניחוחו של בית הכנסת הישן, 
עם הספרים העתיקים והרהיטים המתקלפים.

עיצוב האות: לא ידוע | רסטורציה: איתמר נתן
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עיבוד מחודש לפרנקריל הותיק 
פרנק - ריהל, הפונט המיתולוגי, אותו עיצבו ופיתחו רפאל פרנק ואוטו ריהל, 
שהפך עם צאתו לאור לאחד הפונטים הנפוצים ביותר בספרות העברית והיהודית. 
למען האמת, את אותיות הא' ב' למדנו באותיות אלו, לדעתי, אחת הסיבות 
לקריאותו של הפונט הזה הינה מפני שזוהי הצורה הראשונה של אותיות הא' ב' 

אליה נחשפנו לראשונה בגיל רך. 

גילוי נאות: מעולם לא נמנתי על חובבי הפרנקריל. עשיתי בו שימוש אך במידת 
האפשר, היו מספר אלמנטים בפונט שהציקו לי כמו חוסר אחידות והעדר עדינות. 
היה בו משהו קר ומתכתי, פונט 'יקה' כזה... ברסטורציה הזו השתדלתי לתקן את 
האלמנטים הללו והנה התוצאה לפניכם. ניתן בהחלט לומר שזהו דואט ביני לבין 

רפאל פרנק ז"ל.

כמו"כ, עיצבתי לפונט עוד שני משקלים אומנותיים, 'ארטקסט' ו'לא רגיל'.



 גרסת כיסוי )קאבר(
Cover version

גרסת כיסוי, היא יצירה 
מחודשת לשיר של אמן 

אחד על ידי אמן אחר. 
לעתים קרובות גרסת 
הכיסוי דומה למקור, 

אך מבוצעת בצורה או 
בסגנון מוזיקלי שונה, 

ולכן היא מוגדרת כגרסת 
כיסוי. ישנם מקרים 

בהם אמן מבצע גרסה 
שונה לשיר שלו עצמו, 

וגרסה זו נקראת גרסת 
כיסוי, על אף שהשיר 

מבוצע על ידי האמן 
המקורי. לעתים האמנים 

המבצעים את גרסת 
הכיסוי נוטים להעניק 

לשיר נופך אישי.

 פונט
הוא כמו 
 שיר
 לכל אמן

 יש את 
 הביצוע 
ש>לו
!

רפאל פרנק 1867 – 1920
פרנק נולד בעיירה אישנהאוזן 

)Ichenhausen( שליד אאוגסבורג 
בבוואריה, כילד שלישי למשפחה מרובת 
ילדים, בנם של גרזון פרנק ואמאלי לבית 

קרמר. אביו גרשון עסק במסחר בעתיקות, 
ואמו התעניינה במוזיקה וניגנה בעצמה. 

פרנק למד נגינה בכינור ובפסנתר אצל אחד 
משכניו. מורה זה שכנע את אביו לשלחו 

למינכן לשם לימוד מוזיקה. במינכן התגורר 
פרנק אצל קרובי משפחה, אולם כיוון 

שהלימודים היו יקרים מדי, לקח אותו אביו 
חזרה לאיכנהאוזן. לאחר מכן למד פרנק 
במכינה לסמינר, וב-1884 החל לימודיו 

בסמינר למורים בקלן. עם תום לימודיו עסק 
בהוראה בכמה ערים בגרמניה, בשנת 1895 

עבר לעיר האלה ועסק גם שם בהוראה. תחומי 
התמחותו היו בוטניקה, מדעים, ומוזיקה, 

לאחר שסיים את הסמינר התמקד בתחביבים 
נוספים, בהם ספרות, היסטוריה ובמיוחד 

עברית. בשנת 1903 הגיע לעיר לייפציג ושימש 
בה כחזן הראשי של הקהילה היהודית.

כשרונו האמנותי הצטרף לבקיאותו בעברית 
ומכאן הגיע לעיסוק בעיצוב גופנים. בשנת 

1910 עיצב את הגופן פרנק-ריהל, הנקרא על 
שמו ועל שם אוטו ריהל שהיה אחראי על 
פיתוח הגופן ושיווקו לבתי דפוס. בעקבות 

פרוץ מלחמת העולם הראשונה, שבה נפצע 
בנו יחידו, לא הצליח פרנק לממש את רוב 

תוכניותיו.

פרנק נפטר בלייפציג ממחלה בשנת 1920, 
בגיל 53, והוא טמון בבית העלמין היהודי 

הישן בעיר. א

משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

משקל   

 א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ 
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עיצוב האות במקור: רפאל פרנק, אוטו ריהל | עיצוב מחודש: איתמר נתן



ַמְצִהיִבים,   ים  ּפִ ּדַ יִקים ּוְכָתִבים, ְרָבבֹות  ל ְסָפִרים ַעּתִ ת ִהיְסטֹוְרָיה, ּכָ ּסַ ף, ּפִ ל ּדַ ָיה, הֹוד ּכָ ִנים. ַעּמּוד, ָאפּוף נֹוְסַטְלּגְ הּוג ְקדּוִמים, ִזְכרֹונֹות נֹוׁשָ ּנָ ִרים, ּכַ ִצים, ְמֻעּטָ ּבָ הּויֹות, ְמׁשֻ פִָנים  ׁשּורֹות ּדְ ִביר, ְואֹוִתּיֹות ִמּלְ פּוס ׁשָ ֲאִויר.  ּפֹוְרחֹות ּדְ ָבר, ֵהן, אֹוִתּיֹות ֶהָעָבר, רּוַח ּפֹוְרחֹות ּבָ ֶבת  ֶזה ִמּכְ ה נֹוׁשֶ ֲחלֹוִמי עֹוֵמד ְותֹוֶהה ֲחָדׁשָ יֹוִנים ֵאי ַמה ֶזה ְוַעל ַמה ֶזה ַוֲאִני ּבַ ְפְרחּו ּכְ יֶכם ָהְיָתה ׁשּובּו אֹוִתּיֹות, ׁשּובּו ָנא ֲהלֹא ָלֶכם ְזכּות ִראׁשֹוִנים,  ַמּדּוַע ֶזה ּתִ לֹוּתֵ יֶכם, ִהיא ַאֲחֵרי ּבְ לֹוּתֵ ְבֵריֶכם ֶעְדָנה  ּבְ ֵוׁשִ ֶעְדָנְתֶכם  ִהיא 

רפאל פרנק
פרנק נולד בעיירה אישנהאוזן 

)Ichenhausen( שליד אאוגסבורג 
בבוואריה, כילד שלישי למשפחה מרובת 
ילדים, בנם של גרזון פרנק ואמאלי לבית 

קרמר. אביו גרשון עסק במסחר בעתיקות, 
ואמו התעניינה במוזיקה וניגנה בעצמה. 

פרנק למד נגינה בכינור ובפסנתר אצל אחד 
משכניו. מורה זה שכנע את אביו לשלחו 

למינכן לשם לימוד מוזיקה. במינכן התגורר 
פרנק אצל קרובי משפחה, אולם כיוון 

שהלימודים היו יקרים מדי, לקח אותו אביו 
חזרה לאיכנהאוזן. לאחר מכן למד פרנק 
במכינה לסמינר, וב-1884 החל לימודיו 

בסמינר למורים בקלן. עם תום לימודיו עסק 
בהוראה בכמה ערים בגרמניה, בשנת 1895 

עבר לעיר האלה ועסק גם שם בהוראה. 
תחומי התמחותו היו בוטניקה, מדעים, 

ומוזיקה, לאחר שסיים את הסמינר התמקד 
בתחביבים נוספים, בהם ספרות, היסטוריה 

ובמיוחד עברית. בשנת 1903 הגיע לעיר 
לייפציג ושימש בה כחזן הראשי של הקהילה 

היהודית.

כשרונו האמנותי הצטרף לבקיאותו בעברית 
ומכאן הגיע לעיסוק בעיצוב גופנים. בשנת 

1910 עיצב את הגופן פרנק-ריהל, הנקרא על 
שמו ועל שם אוטו ריהל שהיה אחראי על 
פיתוח הגופן ושיווקו לבתי דפוס. בעקבות 

פרוץ מלחמת העולם הראשונה, שבה נפצע 
בנו יחידו, לא הצליח פרנק לממש את רוב 

תוכניותיו.

יִקים  ים ַמְצִהיִבים,  ְסָפִרים ַעּתִ ּפִ ל ְרָבבֹות ּדַ ת ִהיְסטֹוְרָיה, ּכָ ף, ּפִּסַ ל ּדַ ָיה, הֹוד ְקדּוִמים, ּוְכָתִבים, ּכָ ִרים, ַעּמּוד, ָאפּוף נֹוְסַטְלּגְ ְמֻעּטָ ִצים,  ּבָ ְמׁשֻ ִנים.  נֹוׁשָ פּוס ִזְכרֹונֹות  הּויֹות, ּדְ פִָנים  ׁשּורֹות ּדְ הּוג ִמּלְ ּנָ ֲאִויר.  ּפֹוְרחֹות ּכַ ִביר, ְואֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות ּבָ ֶבת  ׁשָ ה נֹוׁשֶ ֲחלֹוִמי עֹוֵמד ְותֹוֶהה ֵהן, אֹוִתּיֹות ֶהָעָבר, רּוַח ֲחָדׁשָ ָבר, ַוֲאִני ּבַ ְפְרחּו ֶזה ִמּכְ יֹוִנים ֲהלֹא ָלֶכם ְזכּות ִראׁשֹוִנים,  ׁשּובּו ֵאי ַמה ֶזה ְוַעל ַמה ֶזה ַמּדּוַע ֶזה ּתִ יֶכם ּכְ לֹוּתֵ יֶכם, אֹוִתּיֹות, ׁשּובּו ָנא ַאֲחֵרי ּבְ לֹוּתֵ ְבֵריֶכם הּוא ִקְסֵמיֶכם ִהיא ִהיא ֶעְדָנְתֶכם ָהְיָתה ֶעְדָנה  ּבְ ֵוׁשִ

 הנועזות
הינה ח>לק ב<לתי נפרד 
מהאמנות




בולט  ·    
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יעילות מרבית
אופן יצירת הפונט נעשה תוך 
הקפדה על מינימום נקודות 

וקטור, מה שצורך פחות משאבי 
זכרון מהתוכנות הגרפיות.



תלמוד בבלי משקל   א
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  Bullet משקל
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________    ________

הפו<נט הי<<פהיפה הזה, הינו רסטור<<ציה של <<כ<תב היד 
ב'הגדת וולף' הידועה, לא קלה היתה מלאכת השיחזור, 

היות ולכל <אות היו <<כמה וויראציות והטיות, ואכן, לחלק 
מה<אותיות עי<צב<תי גם גליפים אלטרנטיביים, בקיצור, התו<<צאה 

היתה שווה את המאמץ - הללויה.



י<ד ַמּגִ
ויגביה הקערה ואין להסיר הביצה והזרוע, ויאמר הא לחמא וכו' בקול רם, וקודם שיתחיל הא לחמא יאמר זה

ָרֵאל. ִויִהי ֹנַעם ֲא<ֹדָני  ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ יּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ּבְ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ יִציַאת ִמְצַרִים, ְלׁשֵ ר ּבִ ְצָוה ְלַסּפֵ ם ַהּמִ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ֱאלֵֹקינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

ָהא
ַאְרָעא  י ֲא<<ָכלּו ַאְבָהָת<ָנא ּבְ ַלְחָמ<א ַע<ְנָיא ּדִ
ְכ<<ִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול ל ּדִ  ְדִמְצָרִים. ּכָ

א ָהָכא  ּתָ ְצִריְך ֵייֵתי ְוִי<<ְפַסח. ָהׁשַ ל ּדִ  ּכָ
א  ּתָ ָרלא. ָהׁשַ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ  ְלׁשָ

ֵני חֹוִרין: ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ י, ְלׁשָ ַעְבּדֵ משקל   א

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

� <א <ב <כ <<כ <מ <נ <פ <<פ <צ <<צ <ת 
<ד <ה <ח <ל <ם <ר ת ל לא : .,״ ? ! ·◄►



הגדת וולף
שבצרפת  באוויניון  הנראה  ככל  נכתבה  וולף  הגדת 
הספרדי- ההגדה  נוסח  לפי  אך  ה-14,  במאה 
פרובאנסאלי, כאשר משולבים בה גם מנהגים מצרפת. 
בכתב  כתובה  היא  קלף,  דפי  מ-36  מורכבת  היא 
אנושיות.  דמויות  של  בציורים  בשוליה  ומאוירת  יד 
להגדה נוסף פיוט שבו כל בית מכיל ִפסקה על החיים 
את  לבטא  שבא  ישראל,  ארץ  על  ופסקה  בגולה 
היה  הראשון  ובעליה  ההגדה  מעתיק  לציון.  החיבור 
יעקב בן שלמה צרפתי, רופא ומחבר יהודי, שכתבים 

שלו נשמרו עד ימינו.

ללייפציג  שהגיעה  עד  ההגדה  נדדה  צרפת  מדרום 
היהודי  האספן  ידי  על  נרכשה  שם   ,1889 בשנת 
אלברט וולף, שעל שמו היא נקראת. ב-1907 העניק 
בברלין,  היהודית  לקהילה  במתנה  ההגדה  את  וולף 
שם היא הופקדה למשמרת במוזיאון היהודי. ההגדה 
נשמרה שם עד 1938, ואז אבדה כאשר הוחרמה על 

ידי הנאצים בליל הבדולח.

הועברה  היא  שלה:  נדודים  מסע  עוד  התחיל  אז 
יהודיים,  אוצרות  עוד  עם  יחד  שבפולין   לגלאץ 
היהודי  ההיסטורי  ל"מוסד  הועברה   1948 ובשנת 

בוורשה". 

הושאלה   1984 בשנת  כאשר  מסתבך  הנדודים  מסע 
ההגדה לתערוכה בארה"ב ונעלמה )כנראה הועלמה( 
שנים  כמה  כעבור  מחדש  נתגלתה  אך  חזרה,  בדרך 
משפטי  מאבק  בז'נבה.  פומבית  במכירה  כשהוצעה 
היהודי  כשהקונגרס  סביבה,  התנהל  שנים  מספר  בן 
ברלין,  של  היהודיות  הקהילות  את  שייצג  העולמי, 
גם  הצטרפה  שאליה  המוכרים,  נגד  תביעה  הגיש 
ממשלת פולין. אם התביעה תוכתר בהצלחה, הסכימו 
התובעים, הגדת וולף תימסר לספרייה הלאומית. אחרי 
שבע שנות מאבק משפטי ושלוש ערכאות משפטיות 
זכו התובעים, וההגדה הנדירה הועברה מבית המשפט 
בז'נבה לשגרירות פולין בשוויץ, והובאה אל הספרייה 

הלאומית בירושלים ב-15.1.97. 

מקור כתב היד: יעקב בן שלמה צרפתי | רסטורציה, עיצוב וליטוש: איתמר נתן
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_________    _________

ֶתר ֲאַרם צֹוָבא' שחזור של כתב היד הנדיר של 'ֶכּ
בשונה משחזור פונט מדפוס ישן, בכתב יד יש לכל אות 

ואות כמה וכמה וויראציות והטיות שונות, נעשתה כאן 
מלאכת מחשבת מרובה למצוא לכל אות את הצורה 

ההופעה המיטבית והקריאה ביותר שלה, ואכן, 
היה שווה את המאמץ, התוצאה לפניכם, 

פונט יפהפה, קריא ובהיר עם חן 
וקסם עתיק ויחודי. 



ָר֣א ֱאלִֹה֑ים ֵא֥ת  ֖ית ָבּ ֵראִשׁ ְבּ
ֶרץ׃ ְוָהָאֶ֗רץ  ַמִ֖ים ְוֵא֥ת ָהָאֽ ַהָשּׁ

ְך  ָהְיָת֥ה ֹת֙הּו֙ ָוֹב֔הּו ְוֹחֶ֖שׁ
ֵנ֣י ְתהֹ֑ום ְורּ֣וַח ֱאלִֹה֔ים  ַעל־ְפּ

ִים׃  ֵנ֥י ַהָמּֽ ְמַרֶחֶ֖פת ַעל־ְפּ
ְיִהי־ ֥אֶמר ֱאלִֹה֖ים ְיִה֣י אֹ֑ור ַוֽ ַוֹיּ

ְ֧רא ֱאלִֹה֛ים ֶאת־ָהאֹ֖ור  ֽאֹור׃  ַוַיּ
֥ין  ֣ל ֱאלִֹה֔ים ֵבּ ְבֵדּ י־טֹ֑וב ַוַיּ ִכּ
ְקָר֨א  ְך׃ ַוִיּ ֶשׁ ָהאֹ֖ור ּוֵב֥ין ַהֹחֽ

ְך  ֱאלִֹה֤ים׀ ָלאֹור֙ יֹ֔ום ְוַלֹחֶ֖שׁ
ְיִהי־ ְיִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽ ָקָ֣רא ָלְ֑יָלה ַוֽ

ד׃ ֹבֶ֖קר ֥יֹום ֶאָחֽ

֣אֶמר ֱאלִֹה֔ים ְיִה֥י ָרִק֖יַע  ַוֹיּ
֥ין  ֔יל ֵבּ ִ֑ים ִויִה֣י ַמְבִדּ תֹ֣וְך ַהָמּ ְבּ

ַ֣עׂש ֱאלִֹהים֮  ִים׃ ַוַיּ ַמִ֖ים ָלָמֽ
ִ֙ים֙  ֤ין ַהַמּ ֗ל ֵבּ ְבֵדּ ֶאת־ָהָרִקיַע֒ ַוַיּ

ַ֣חת ָלָרִק֔יַע ּוֵב֣ין  ר֙ ִמַתּ ֲאֶשׁ
֖ר ֵמַע֣ל ָלָרִק֑יַע  ִ֔ים ֲאֶשׁ ַהַמּ
ְקָר֧א ֱאלִֹה֛ים  ן׃ ַוִיּ ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ

ְיִהי־ֶעֶ֥רב  ָמִ֑ים ַוֽ ָרִק֖יַע ָשׁ ָלֽ
י׃ ִנֽ ְיִהי־ֹבֶ֖קר ֥יֹום ֵשׁ ַוֽ

ִ֜ים  וּ֨ו ַהַמּ ֣אֶמר ֱאלִֹה֗ים ִיָקּ ַוֹיּ
ַמִ֙ים֙ ֶאל־ָמקֹ֣ום  ַ֤חת ַהָשּׁ ִמַתּ

ן׃  ְיִהי־ֵכֽ ֑ה ַוֽ ָשׁ ָבּ ֶאָח֔ד ְוֵתָרֶא֖ה ַהַיּ
ה֙ ֶאֶ֔רץ  ָשׁ ָבּ ְקָר֨א ֱאלִֹה֤ים׀ ַלַיּ ַוִיּ

֑ים  ִ֖ים ָקָר֣א ַיִמּ ּוְלִמְקֵו֥ה ַהַמּ
י־ֽטֹוב׃ ְ֥רא ֱאלִֹה֖ים ִכּ ַוַיּ

֤א ָהָאֶ֙רץ֙  ְדֵשׁ ֣אֶמר ֱאלִֹה֗ים ַתּֽ ַוֹיּ
א ֵעֶ֚שׂב ַמְזִר֣יַע ֶזַ֔רע ֵע֣ץ  ֶ֔שׁ ֶדּ
֥ר  ִרי֙ ְלִמינֹ֔ו ֲאֶשׁ ִר֞י ֹעֶ֤שׂה ְפּ ְפּ

ן׃  ְיִהי־ֵכֽ ַזְרעֹו־בֹ֖ו ַעל־ָהָאֶ֑רץ ַוֽ
א ֵעֶ֣שׂב  ֶ֠שׁ ַוּתֹוֵצ֨א ָהָאֶ֜רץ ֶדּ
ַמְזִר֤יַע ֶזַ֙רע֙ ְלִמיֵנ֔הּו ְוֵע֧ץ 

֥ר ַזְרעֹו־בֹ֖ו  ִר֛י ֲאֶשׁ ֶשׂה־ְפּ ֹעֽ
י־ ְ֥רא ֱאלִֹה֖ים ִכּ ְלִמיֵנ֑הּו ַוַיּ

ְיִהי־ֹבֶ֖קר  ְיִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽ ֽטֹוב׃ ַוֽ
י׃ ִליִשֽׁ ֥יֹום ְשׁ

֣אֶמר ֱאלִֹה֗ים ְיִה֤י ְמֹאֹרת֙  ַוֹיּ
֥ין  ֕יל ֵבּ ַמִ֔ים ְלַהְבִדּ ְרִק֣יַע ַהָשּׁ ִבּ

ְ֑יָלה ְוָהיּ֤ו ְלֹאֹתת֙  ַהּיֹ֖ום ּוֵב֣ין ַהָלּ
ים׃  ִנֽ ּוְלמֹ֣וֲעִד֔ים ּוְלָיִמ֖ים ְוָשׁ

ַמִ֔ים  ְרִק֣יַע ַהָשּׁ ְוָהיּ֤ו ִלְמאֹוֹרת֙ ִבּ
ְיִהי־ ְלָהִא֖יר ַעל־ָהָאֶ֑רץ ַוֽ

ֵנ֥י  ַ֣עׂש ֱאלִֹה֔ים ֶאת־ְשׁ ן׃ ַוַיּ ֵכֽ
אֹ֤ור  ֹדִל֑ים ֶאת־ַהָמּ ֹאֹר֖ת ַהְגּ ַהְמּ

ֶ֣לת ַהּיֹ֔ום ְוֶאת־ ֹדל֙ ְלֶמְמֶשׁ ַהָגּ
ֶ֣לת  ֹטן֙ ְלֶמְמֶשׁ אֹ֤ור ַהָקּ ַהָמּ

ים׃ ְ֔יָלה ְוֵא֖ת ַהּכֹוָכִבֽ ַהַלּ
ְרִק֣יַע  ֥ן ֹאָת֛ם ֱאלִֹה֖ים ִבּ ֵתּ ַוִיּ

ֶרץ׃  ָמִ֑ים ְלָהִא֖יר ַעל־ָהָאֽ ַהָשּׁ
ְ֔יָלה  ּיֹ֣ום ּוַבַלּ ל֙ ַבּ ְוִלְמֹשׁ

֥ין ָהאֹ֖ור ּוֵב֣ין  ֔יל ֵבּ ֲלַהְבִדּ ּוֽ
י־ֽטֹוב׃  ְ֥רא ֱאלִֹה֖ים ִכּ ְך ַוַיּ ַהֹחֶ֑שׁ

ְיִהי־ֹבֶ֖קר ֥יֹום  ְיִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽ ַוֽ
י׃ ְרִביִעֽ

ִ֔ים  ְרצּ֣ו ַהַמּ ֣אֶמר ֱאלִֹה֔ים ִיְשׁ ַוֹיּ
֑ה ְועֹוף֙ ְיעֹוֵפ֣ף  ֶ֖רץ ֶנֶ֣פׁש ַחָיּ ֶשׁ

ֵנ֖י ְרִק֥יַע  ַעל־ָהָאֶ֔רץ ַעל־ְפּ
ְבָר֣א ֱאלִֹה֔ים ֶאת־ ִים׃ ַוִיּ ָמֽ ַהָשּׁ

ל־ ֹדִל֑ים ְוֵא֣ת ָכּ יִנ֖ם ַהְגּ ִנּ ַהַתּ
ר֩  ֹרֶמֶ֡שׂת ֲאֶשׁ ֣ה׀ ָהֽ ַחָיּ ֶנֶ֣פׁש ַהֽ
יֵנֶה֗ם ְוֵא֨ת  ִ֜ים ְלִמֽ ְרצּ֨ו ַהַמּ ָשׁ
ְ֥רא  ָנף֙ ְלִמיֵנ֔הּו ַוַיּ ל־עֹ֤וף ָכּ ָכּ

י־ֽטֹוב׃   ֱאלִֹה֖ים ִכּ
ַוְיָבֶ֧רְך ֹאָת֛ם ֱאלִֹה֖ים ֵלאֹמ֑ר 

ִ֙ים֙  רּ֣ו ּוְרבּ֗ו ּוִמְלאּ֤ו ֶאת־ַהַמּ ְפּ
ֶרץ׃  ָאֽ ֔ים ְוָהעֹ֖וף ִיֶ֥רב ָבּ ִמּ ַיּ  ַבּ
ְיִהי־ֹבֶ֖קר ֥יֹום  ְיִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽ ַוֽ

י׃ ֲחִמיִשֽׁ

֣אֶמר ֱאלִֹה֗ים ּתֹוֵצ֨א ָהָאֶ֜רץ  ַוֹיּ
ֵהָמ֥ה  ה֙ ְלִמיָנּ֔ה ְבּ ֶנֶ֤פׁש ַחָיּ

ְיתֹו־ֶאֶ֖רץ ְלִמיָנּ֑ה  ָוֶרֶ֛מׂש ְוַחֽ
ַ֣עׂש ֱאלִֹהים֩  ן׃ ַוַיּ ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ

֨ת ָהָאֶ֜רץ ְלִמיָנּ֗ה ְוֶאת־ ֶאת־ַחַיּ
ל־ ֵהָמה֙ ְלִמיָנּ֔ה ְוֵא֛ת ָכּ ַהְבּ

ְ֥רא  ֲאָדָמ֖ה ְלִמיֵנ֑הּו ַוַיּ ֶרֶ֥מׂש ָהֽ
י־ֽטֹוב׃ ֱאלִֹה֖ים ִכּ
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כה משקל   א

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

ד ה ח ל ם ר ת ל   : .,״ ? ! ·◄►
משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
ֶתר ֲאַרם צֹוָבא ֶכּ

ֶתר ֲאַרם צֹוָבא הוא כתב יד חשוב  ֶכּ
של התנ"ך, שנכתב בטבריה על פי כל 
כללי המסורה הטברנית, ככל הנראה 

בשנת 930 לערך. חוקרי המקרא 
רואים בכתב יד זה את הנוסח המדויק 

ביותר של התנ"ך, בשל ההתאמה 
הפנימית המדויקת בין הנוסח עצמו 
לבין הערות המסורה הנמצאות בו. 

לדעת חלק מהחוקרים זהו ספר 
התורה שהרמב"ם העיד על דיוקו. 

הספר נדד בין קהילות יהודיות שונות, 
בתחילה בירושלים ובקהיר ולאחר 

מכן בחלב עד שנעלם בפרעות ביהודי 
חלב בסוף 1947. כעבור כעשר שנים 

הגיע "הכתר" כשהוא קרוע וחסר 
לידי נשיא מדינת ישראל, יצחק בן 
צבי. כתב היד הופקד במכון בן צבי 

ובהמשך הועבר לספרייה הלאומית 

ולאחר מכן למוזיאון ישראל. הוא 
מוצג כיום בהיכל הספר. 

הכתר נכתב בטבריה על ידי שלמה 
בן-בויאעא הסופר בצורת "ִמְצָחף". 
לאחר כתיבת נוסח האותיות על ידי 

ה"סופר", הוסיף ה"מסרן" אהרן 
בן אשר את שלושת המרכיבים 

המובהקים של המסורה הטברנית: 
ניקוד, טעמים וציוני מסורה, וגם 

תיקן את נוסח האותיות )שכתב 
הסופר בן - בויאעא( על פי הערות 

המסורה.

הספר נועד להיות מעין מדריך 
ומראה מקום ולכן נכתב בספר כרוך 
ולא בצורת מגילה, כדי שניתן יהיה 

לדפדף בו ללא המאמץ הכרוך בגלגול 
הקלף. הוא נכתב בדיו סת"ם שאי 

אפשר למחקו בלי להשאיר סימנים, 
המורכב משרף עצים טחון מעורב 

בברזל גופרתי ובפיח שחור, על דפי 
קלף עשויים מעור פרה או עז. בשולי 

הדפים כתב בן אשר אלפי הערות 
זעירות.

כמאה שנה לאחר שנכתב, נוסף לכתר 
קולופון בנוסח זה:

זה המצחף השלם של עשרים 
וארבעה ספרים שכתב... שלמה הנודע 

בבן-בויאעא הסופר... וניקד ומסר 
אותו... החכם הנבון, אדון הסופרים 

ואבי החכמים וראש המלמדים... 
מר רב אהרן בן מר רב אשר... סגולת 
הקראים השוכנים בהר ציון... קודש 

לה' לא ימכר ולא יגאל... ברוך ה' 
לעולם אמן ואמן.
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רסטורציה לכתב היד האמנותי של הסופר והאמן יואל בן שמעון, 
פעל בשנים -1449 1487 בקירוב. במיוחד התמחה בהגדות של פסח 
מפוארות אותן הוציא תחת ידו. כעשרה מהם נשתמרו עד היום בינהם 
נמנים הגדת רוטשילד, הגדת וושינגטון, הגדת אשכנז ועוד. הגדות 

רבות וכתבי קודש אחרים נכתבו בכתב יד זהה לזה בהשפעתו של 
יואל בן שמעון. לו רק הייתי פוגש בו שני דברים לי אליו: 

ראשית תודה עצומה על תרומתו לאוצרות האמנות של 
היהדות לדורותיה. שנית, אשאל אותו מה דעתו 

על כך שאפשר לכתוב בכתב היד שלו עליו 
עמל בכל אות ואות - בלחיצת 

כפתור?!



מכסה את המצות ומגביה את הכוס.
להגביה את הכוס קודם אמירת "והיא שעמדה"

ענין גדול כתב האר"י ז"ל, "כשמגיע באמירת ההגדה "והיא שעמדה לאבותינו" וכו' עד תיבת "והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם" יגביה הכוס 
כשיתחיל לומר והיא שעמדה דתיבת והיא קאי אשכינה שהיא תמיד עמנו בגלות ואומות העולם והשטן עומדים לכלותינו בגזירות קשות והשכינה 

עמנו לבלתי להיות כלים ח"ו על ידי צרות וגזירות שמבקשין לעשות רעה עמנו" )קב הישר פרק צ' אות ט' (. משקל   א

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

<ד <ה <ח <ל <ם <ר <ת ל ><ל לא : .,״ ? ! 
משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ
ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת

משקל   

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
יואל בן שמעון

יואל בן שמעון )המכונה "פייבוש אשכנזי"(, היה אמן, צייר וסופר 
שחי ופעל בגרמניה ובאיטליה במחצית השנייה של המאה ה 15- 

. ממוצא גרמני, הקים סדנה ובית מלאכה לאמנות בצפון איטליה. 
בכתבי היד החתומים שלו הוא כינה את עצמו כסופר וצייר. קרוב 

לוודאי שהוא עצמו לא היה המעתיק והמאיר של כל כתבי היד 
שנחתמו על ידו, אבל הוא היה עם כמה בעלי מלאכה בשירותו. 

בסגנונו ובאיקונוגרפיה שלו שילב הסדנה אמנות אשכנזית 
ואיטלקית.

מבין 11 כתבי היד ששרדו חתומים על ידו, מתוארכים רק שישה; 
כמה אחרים מיוחסים לו על רקע סגנוני, הן בתסריט והן בהארה.

רוב כתבי היד שנחתמו על ידי יואל בן שמעון מודגמים, אך חלקם 
מעוטרים אך ורק. ההארות הן בעיקר לוחות מילים ראשוניות 

ואיורי טקסט שוליים, בדרך כלל אשכנזים. הדפים המלאים בלבד 
הם ששת העלים של כלי בית המקדש אשר שימשו כמודלים בסדנה 

שלו.
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