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בזלת
משפחת גופנים בחמישה משקלים
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בזלת היא אות 
ישראלית מסותתת עם 

שורשים ירושלמיים
האות הזאת היא בעצם מחווה לשנים שגרתי בירושלים,

לקצב העיר, האבנים הכבדות, המסורת, אותיות הקידוש בסמטאות,  
האנשים, הדירות שחלקתי, בהתחלה ברחוב המלך ג׳ורג׳, ולאחר מכן 

במדרחוב בן יהודה, והנסיעות בקו תשע־עשרה.
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ּה  ן, ּוְגִבְרּתָ ר אוָֹתּה ְוִהיא ָיְלָדה לוֹ ּבֵ ֲאדוָֹנּה ִעּבֵ
ָרה,  ָׂ ְפַחת ש יָתּה / ָהָגר, ׁשִ ִליָכה אוָֹתּה ִמּבֵ ִהׁשְ
ה  ַחּיָ ה? / ְוִהיא ּכְ ה ַאּתְ יוֵֹצאת ַעּתָ ֵאִלי, ֵאי ִמּזֶ

ים: / ֵהן ִהיא זוֹ  ָבִרים ֲעֻמּקִ ֶלת ּדְ ְרדּוָפה ְמַבְלּבֶ
ְך ֲאָבל ֵאיָנּה  ָמּה קוְֹרִאים ּכָ ׁשְ י ּבִ וַֹמַעת ּכִ ַהּשׁ
ן  ּתָ ם ַהּנִ יב // ָהָגר, ֲהֵרי ֶזה ַהּשֵׁ ְמַמֶהֶרת ְלָהׁשִ

ר ִלְטעוֹת / ֶזה ְזַמן  ָרה, ִאי ֶאְפׁשָ ָׂ ְפַחת ש ָלּה, ְוׁשִ
ַתי, ּפוֶֹקֶדת ָעֶליָה ַאֶחֶרת ֶאת  ָרב, ֵאין יוֵֹדַע ִמָמּ

ָמֵעאל  ָנּה ִיׁשְ ה ִעם ּבְ ָעֶליָה ַלֲעשׂוֹת / ְוַעּתָ ׁשֶ
ל ָמה  ין ּכָ ימוֹן / ּבֵ ׁשִ ֵלב ַהּיְ ה ִהיא ּבְ ְלַרְגֶליָה ִהּנֵ

ִביָבּה ְלֵביָנּה ַמְפִריד  ּסְ עוָֹלם ׁשֶ ְקָוה ּבָ ׁש ּבוֹ ּתִ ּיֵ ׁשֶ
ׁש  ר ּתַ ֶלב ֲאׁשֶ מוֹ ּכֶ ר ׁשּור ֶהָחֵרב / ִהיא ּכְ ִמְדּבָ

ִביָבּה  ּסְ ְצעוֹ ַהּכוֵֹאב / ָהעוָֹלם ׁשֶ ק ֶאת ּפִ ּכֹחוֹ ְלַלּקֵ
ֶהם ְנִגיָעה / ֶזה  ֵאין ָלּה ּבָ ָבִרים ׁשֶ ַמְחִזיק ּבוֹ ּדְ

מוֹ ַמִים  ּכוֹת ֵהן ְמַנת ֶחְלָקּה ּכְ ִנים ַהּמַ ּשָׁ ַרּבוֹת ּבַ
ּלֹא  ר ׁשֶ ִים, ַרק חוֹל ּוִמְדּבָ לּו ַהּמַ ה ּכָ ה // ַעּתָ ִתּיָ ִלׁשְ

ֶלת ֶאת  ָזז / ִהיא ֵאיָנּה ִמְתַמְרֶמֶרת, ִהיא ְמַקּבֶ
ָלה  ְפָגה ִהְתַקּבְ ּסָ ה ׁשֶ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּגוָֹרָלּה // ּכָ

ִהיא ְראּוָיה ַלּכֹל, ֲאָבל  רּור ָלּה ׁשֶ ָמה / ּבָ ַהְסּכָ ּבְ
ָנה ְלָהִבין ְוִהיא  ּוָ רּור ָלּה ַעל ָמה / ֵאין ָלּה ּכַ לֹא ּבָ

ָלה. ּבְ ּקִ ָהה ְלַגְמֵרי ִעם ָהעֶֹנׁש ׁשֶ ִמְזּדַ

ר ַעל  תּוב ֵאינוֹ ְמַדּבֵ ַהּכָ

ֶבֶרת, א ַעל ּגְ ֲאדוִֹנים ֶאּלָ

ה  ּלָ ּכוֶֹלֶלת ַהּמִ ל ָמה ׁשֶ ִעם ּכָ

ד ָהֵעָרנּות,  ַהּזֹאת ִמּצַ

ב. ָדה ְוחֶֹסר־ַהּלֵ ַהַהְקּפָ

ָפחוֹת  ִהיא ַאַחת ֵמאוָֹתן ׁשְ

ִמים ֲאֻדּמוֹת  ָבר ַהּיָ ּכְ ּמִ ׁשֶ

יִרים ְונוֵֹזל  ין ַהּסִ ַדִים ּבֵ ַהּיָ

ַהִחּטּוי ַהּצוֵֹרב.

דוגמא לטקסט מנוקד
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בסיסי  יסוד  סלע  היא  בזלת 
מהת הנוצרת  מגמטי  ־ממוצא 

השם  לבה.  של  מהירה  קררות 
)לדוגמה  מלטינית  אלינו  הגיע 
פליניוס  הרומאי  הטבע  חוקר 
אך  זה(,  בשם  השתמש  הזקן 

־מקור המילה קדום עוד יותר, וכ
שבה  מאתיופיה  שמוצאו  נראה 

כינו בשם זה סלע שחור.

־סלע הבזלת קשה מאד, בנוי מג
בגבישים.  ומשובץ  דקים  רגרים 
שבזרם  העליונה  הבזלת  שכבת 
נקבובית  כלל  בדרך  היא  הלבה 
מאד, מה שמשווה לסלע מרקם 

־ספוגי קל משקל. נקבוביות הבז
לת מקורן בהילכדות גזים בסלע 
והתגבשותו  מותך  היותו  בעת 
לחללים  הגזים.  התנדפות  לפני 

ֶוִסיקּו קוראים  בבזלת  ־הנוצרים 
לעתים  ימצאו  בֶוִסיקּולוֹת  לוֹת. 
המינרלים  של  גבישים  קרובות 

בזלת היא סלע יסוד בסיסי ממוצא 
מגמטי הנוצרת מהתקררות מהירה 
של לבה. השם הגיע אלינו מלטינית 

־)לדוגמה חוקר הטבע הרומאי פלי
אך  זה(,  בשם  השתמש  הזקן  ניוס 

וכנ יותר,  עוד  קדום  המילה  ־מקור 
כינו  שבה  מאתיופיה  שמוצאו  ראה 

בשם זה סלע שחור.

־סלע הבזלת קשה מאד, בנוי מגרג
רים דקים ומשובץ בגבישים. שכבת 
הלבה  שבזרם  העליונה  הבזלת 
מה  מאד,  נקבובית  כלל  בדרך  היא 
קל  ספוגי  מרקם  לסלע  שמשווה 
מקורן  הבזלת  נקבוביות  משקל. 
היותו  בעת  בסלע  גזים  בהילכדות 
התנדפות  לפני  והתגבשותו  מותך 
בבזלת  הנוצרים  לחללים  הגזים. 
קוראים ֶוִסיקוּלוֹת. בֶוִסיקוּלוֹת ימצאו 

־לעתים קרובות גבישים של המינר
לים ַקלִציט, זאוליטים או קוורץ.

בזלת היא סלע יסוד בסיסי ממוצא 
מגמטי הנוצרת מהתקררות מהירה 
של לבה. השם הגיע אלינו מלטינית 

־)לדוגמה חוקר הטבע הרומאי פלי
אך  זה(,  בשם  השתמש  הזקן  ניוס 

וכנ יותר,  עוד  קדום  המילה  ־מקור 
כינו  שבה  מאתיופיה  שמוצאו  ראה 

בשם זה סלע שחור.

מג בנוי  מאד,  קשה  הבזלת  ־סלע 
בגבישים.  ומשובץ  דקים  רגרים 
שבזרם  העליונה  הבזלת  שכבת 
נקבובית  כלל  בדרך  היא  הלבה 
מרקם  לסלע  שמשווה  מה  מאד, 

הבז נקבוביות  משקל.  קל  ־ספוגי 
בסלע  גזים  בהילכדות  מקורן  לת 
והתגבשותו לפני  בעת היותו מותך 
התנדפות הגזים. לחללים הנוצרים 

בֶוִסיקּו ֶוִסיקּולוֹת.  ־בבזלת קוראים 
לוֹת ימצאו לעתים קרובות גבישים 
של המינרלים ַקלִציט, זאוליטים או 

קוורץ.

תה עברה  שלא  בזלת  של  ־צבעה 
ועד  ירקרק  משחור  הוא  בליה  ליכי 
שחור. הצבע נקבע בשל המינרלים 
ופלגיוקלז  פירוקסן  הסיליקטיים 
את  הבונים  השדה(  פצלת  של  )סוג 

בזלת היא סלע יסוד בסיסי ממוצא 
מגמטי הנוצרת מהתקררות מהירה 
של לבה. השם הגיע אלינו מלטינית 

פלי הרומאי  הטבע  חוקר  ־)לדוגמה 
אך  זה(,  בשם  השתמש  הזקן  ניוס 

וכנ יותר,  עוד  קדום  המילה  ־מקור 
כינו  שבה  מאתיופיה  שמוצאו  ראה 

בשם זה סלע שחור.

־סלע הבזלת קשה מאד, בנוי מגרג
רים דקים ומשובץ בגבישים. שכבת 
היא  הלבה  שבזרם  העליונה  הבזלת 

שמ מה  מאד,  נקבובית  כלל  ־בדרך 
שווה לסלע מרקם ספוגי קל משקל. 
בהילכדות  מקורן  הבזלת  נקבוביות 

והת מותך  היותו  בעת  בסלע  ־גזים 
הגזים.  התנדפות  לפני  גבשותו 
קוראים  בבזלת  הנוצרים  לחללים 
ֶוִסיקּולוֹת. בֶוִסיקּולוֹת ימצאו לעתים 

ַקל המינרלים  של  גבישים  ־קרובות 
ִציט, זאוליטים או קוורץ.

צבעה של בזלת שלא עברה תהליכי 
בליה הוא משחור ירקרק ועד שחור. 

־הצבע נקבע בשל המינרלים הסילי
של  )סוג  ופלגיוקלז  פירוקסן  קטיים 
הבזלת,  את  הבונים  השדה(  פצלת 
יחד עם כמויות קטנות של מינרלים 

ממוצא  בסיסי  יסוד  סלע  היא  בזלת 
מהירה  מהתקררות  הנוצרת  מגמטי 
מלטינית  אלינו  הגיע  השם  לבה.  של 

פלי הרומאי  הטבע  חוקר  ־)לדוגמה 
אך  זה(,  בשם  השתמש  הזקן  ניוס 
מקור המילה קדום עוד יותר, וכנראה 
שמוצאו מאתיופיה שבה כינו בשם זה 

סלע שחור.

מגרג בנוי  מאד,  קשה  הבזלת  ־סלע 
שכבת  בגבישים.  ומשובץ  דקים  רים 
היא  הלבה  שבזרם  העליונה  הבזלת 

שמ מה  מאד,  נקבובית  כלל  ־בדרך 
משקל.  קל  ספוגי  מרקם  לסלע  שווה 
בהילכדות  מקורן  הבזלת  נקבוביות 

והתג מותך  היותו  בעת  בסלע  ־גזים 
בשותו לפני התנדפות הגזים. לחללים 
ֶוִסיקוּלוֹת.  קוראים  בבזלת  הנוצרים 

־בֶוִסיקוּלוֹת ימצאו לעתים קרובות גבי
זאוליטים  ַקלִציט,  המינרלים  של  שים 

או קוורץ.

תהליכי  עברה  שלא  בזלת  של  צבעה 
שחור.  ועד  ירקרק  משחור  הוא  בליה 

הסילי המינרלים  בשל  נקבע  ־הצבע 
של  )סוג  ופלגיוקלז  פירוקסן  קטיים 
הבזלת,  את  הבונים  השדה(  פצלת 
מינרלים  של  קטנות  כמויות  עם  יחד 

גבוה שמן גבוה שמן רגיל קל

אאאאא
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בזלת היא סלע יסוד בסיסי ממוצא מגמטי הנוצרת מהתקררות 
מהירה של לבה. השם הגיע אלינו מלטינית )לדוגמה חוקר 

הטבע הרומאי פליניוס הזקן השתמש בשם זה(, אך מקור המילה 
קדום עוד יותר, וכנראה שמוצאו מאתיופיה שבה כינו בשם זה 

סלע שחור. סלע הבזלת קשה מאד, בנוי מגרגרים דקים ומשובץ 
בגבישים. שכבת הבזלת העליונה שבזרם הלבה היא בדרך כלל 

נקבובית מאד, מה שמשווה לסלע מרקם ספוגי קל משקל. 
נקבוביות הבזלת מקורן בהילכדות גזים בסלע בעת היותו מותך 

והתגבשותו לפני התנדפות הגזים. לחללים הנוצרים בבזלת קוראים 
ֶוִסיקּולוֹת.בֶוִסיקּולוֹת ימצאו לעתים קרובות גבישים של המינרלים 

ַקלִציט, זאוליטים או קוורץ. צבעה של בזלת שלא עברה תהליכי 
בליה הוא משחור ירקרק ועד שחור. הצבע נקבע בשל המינרלים 

הסיליקטיים פירוקסן ופלגיוקלז )סוג של פצלת השדה( הבונים 
את הבזלת, יחד עם כמויות קטנות של מינרלים נלווים כגון המינרל 

הירקרק אוליבין )מינרל המכיל מגנזיום וברזל(.

דוגמא לטקסט בנגטיב

מתוך: ויקיפדיה, האינציקלופדיה החופשית
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גבוה שמןגבוהשמןרגילדק

תודה!


