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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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עמוד 3

הפונטיה2013 .

דוגמא לטקסט מנוקד

ֲאדו ָֹנ ּה ִע ֵ ּבר או ֹ ָת ּה וְ ִהיא יָ ְל ָדה לו ֹ ֵ ּבןּ ,ו ְג ִב ְר ָּת ּה
ית ּה ָ /ה ָגרִׁ ,ש ְפ ַחת ָש ָ ׂרה,
יכה או ֹ ָת ּה ִמ ֵ ּב ָ
ִה ְׁש ִל ָ
ֵא ִליֵ ,אי ִמ ֶ ּזה ַא ְּת יו ֹ ֵצאת ַע ָּתה?  /וְ ִהיא ְּכ ַח ָ ּיה
ְרד ּו ָפה ְמ ַב ְל ֶ ּב ֶלת ְ ּד ָב ִרים ֲע ֻמ ִּקיםֵ / :הן ִהיא זו ֹ
ינ ּה
ַה ּ ׁשו ֹ ַמ ַעת ִ ּכי ִ ּב ְׁש ָמ ּה קו ְֹר ִאים ָּכ ְך ֲא ָבל ֵא ָ
ְמ ַמ ֶה ֶרת ְל ָה ִׁשיב ָ //ה ָגרֲ ,ה ֵרי ֶזה ַה ּ ֵׁשם ַה ִ ּנ ָּתן
ָל ּה ,וְ ִׁש ְפ ַחת ָש ָ ׂרהִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר ִל ְטעוֹת ֶ /זה ְז ַמן
יה ַא ֶח ֶרת ֶאת
ָרבֵ ,אין יו ֵֹד ַע ִמ ּ ָמ ַתיּ ,פו ֹ ֶק ֶדת ָע ֶל ָ
יה ַל ֲעשׂוֹת  /וְ ַע ָּתה ִעם ְ ּב ָנ ּה יִ ְׁש ָמ ֵעאל
ֶׁש ָע ֶל ָ
יה ִה ֵ ּנה ִהיא ְ ּב ֵלב ַה ְ ּי ִׁשימוֹן ּ ֵ /בין ָּכל ָמה
ְל ַר ְג ֶל ָ
יב ּה ְל ֵב ָינ ּה ַמ ְפ ִריד
ֶׁש ֵ ּי ׁש ּבו ֹ ִּת ְקוָ ה ָ ּבעו ֹ ָלם ֶׁש ְּס ִב ָ
ִמ ְד ָ ּבר ׁש ּור ֶה ָח ֵרב ִ /היא ְ ּכמו ֹ ֶּכלֶ ב ֲא ֶׁשר ַּת ׁש
יב ּה
ּכֹחו ֹ ְללַ ֵּקק ֶאת ִּפ ְצעו ֹ ַה ּכו ֹ ֵאב ָ /העו ֹ ָלם ֶׁש ְּס ִב ָ
יעה ֶ /זה
ַמ ְח ִזיק ּבו ֹ ְ ּד ָב ִרים ֶׁש ֵאין ָל ּה ָ ּב ֶהם ְנ ִג ָ
ַר ּבוֹת ַ ּב ּ ָׁש ִנים ַה ּ ַמ ּכוֹת ֵהן ְמ ַנת ֶח ְל ָק ּה ְּכמו ֹ ַמיִ ם
ִל ְׁש ִת ָ ּיה ַ //ע ָּתה ָּכל ּו ַה ּ ַמיִ םַ ,רק חוֹל ּו ִמ ְד ָ ּבר ֶׁש ּלֹא
ָזז ִ /היא ֵא ָינ ּה ִמ ְת ַמ ְר ֶמ ֶרתִ ,היא ְמ ַק ֶ ּב ֶלת ֶאת
ּגו ָֹר ָל ּה ָּ //כל ַמ ָּכה ּו ַמ ָּכה ֶׁש ָּס ְפ ָגה ִה ְת ַק ְ ּב ָלה
ְ ּב ַה ְס ָּכ ָמה ּ ָ /בר ּור לָ ּה ֶׁש ִהיא ְרא ּויָ ה לַ ּכֹלֲ ,א ָבל
לֹא ָ ּבר ּור לָ ּה ַעל ָמה ֵ /אין ָל ּה ַּכ ָ ּו ָנה ְל ָה ִבין וְ ִהיא
ִמ ְז ַ ּד ָהה ְל ַג ְמ ֵרי ִעם ָהע ֶֹנ ׁש ֶׁש ִּק ְ ּב ָלה.

ַה ָּכ ּ
תוב ֵאינו ֹ ְמ ַד ֵ ּבר ַעל
ֲאדונִֹ ים ֶא ָ ּלא ַעל ְ ּג ֶב ֶרת,
ִעם ָּכל ָמה ֶׁש ּכו ֶֹל ֶלת ַה ּ ִמ ָ ּלה
ַה ּזֹאת ִמ ַ ּצד ָה ֵע ָר ּ
נו ת,
ר־ה ֵ ּלב.
ַה ַה ְק ּ ָפ ָדה וְ ח ֹ ֶס ַ
ִהיא ַא ַחת ֵמאו ָֹתן ְׁש ָפחוֹת
ֶׁש ּ ִמ ְּכ ָבר ַה ָ ּי ִמים ֲא ֻד ּמוֹת
ּ
ּ
ּ
ֹ
ַה ָי ַדיִ ם ֵבין ַה ִס ִירים וְ נו ֵזל
ַה ִח ּט ּו י ַה ּצו ֵֹרב.
בזלת  -חוברת גופן
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אאא א א
קל

רגיל

שמן

גבוה

גבוה שמן

בזלת היא סלע יסוד בסיסי ממוצא
מגמטי הנוצרת מהתקררות מהירה
של לבה .השם הגיע אלינו מלטינית
(לדוגמה חוקר הטבע הרומאי פלי־
ניוס הזקן השתמש בשם זה) ,אך
מקור המילה קדום עוד יותר ,וכנראה
שמוצאו מאתיופיה שבה כינו בשם זה
סלע שחור.

בזלת היא סלע יסוד בסיסי ממוצא
מגמטי הנוצרת מהתקררות מהירה
של לבה .השם הגיע אלינו מלטינית
(לדוגמה חוקר הטבע הרומאי פלי־
ניוס הזקן השתמש בשם זה) ,אך
מקור המילה קדום עוד יותר ,וכנ־
ראה שמוצאו מאתיופיה שבה כינו
בשם זה סלע שחור.

בזלת היא סלע יסוד בסיסי ממוצא
מגמטי הנוצרת מהתקררות מהירה
של לבה .השם הגיע אלינו מלטינית
(לדוגמה חוקר הטבע הרומאי פלי ־
ניוס הזקן השתמש בשם זה) ,אך
מקור המילה קדום עוד יותר ,וכנ־
ראה שמוצאו מאתיופיה שבה כינו
בשם זה סלע שחור.

סלע הבזלת קשה מאד ,בנוי מגרג־
רים דקים ומשובץ בגבישים .שכבת
הבזלת העליונה שבזרם הלבה היא
בדרך כלל נקבובית מאד ,מה שמ־
שווה לסלע מרקם ספוגי קל משקל.
נקבוביות הבזלת מקורן בהילכדות
גזים בסלע בעת היותו מותך והתג־
בשותו לפני התנדפות הגזים .לחללים
הנוצרים בבזלת קוראים וֶ ִסיק ּולוֹת.
בוֶ ִסיק ּולוֹת ימצאו לעתים קרובות גבי־
לציט ,זאוליטים
שים של המינרלים ַק ִ
או קוורץ.

סלע הבזלת קשה מאד ,בנוי מגרג־
רים דקים ומשובץ בגבישים .שכבת
הבזלת העליונה שבזרם הלבה היא
בדרך כלל נקבובית מאד ,מה שמ ־
שווה לסלע מרקם ספוגי קל משקל.
נקבוביות הבזלת מקורן בהילכדות
גזים בסלע בעת היותו מותך והת־
גבשותו לפני התנדפות הגזים.
לחללים הנוצרים בבזלת קוראים
וֶ ִסיק ּולוֹת .בוֶ ִסיק ּולוֹת ימצאו לעתים
קרובות גבישים של המינרלים ַקל־
ִציט ,זאוליטים או קוורץ.

סלע הבזלת קשה מאד ,בנוי מג־
רגרים דקים ומשובץ בגבישים.
שכבת הבזלת העליונה שבזרם
הלבה היא בדרך כלל נקבובית
מאד ,מה שמשווה לסלע מרקם
ספוגי קל משקל .נקבוביות הבז־
לת מקורן בהילכדות גזים בסלע
בעת היותו מותך והתגבשותו לפני
התנדפות הגזים .לחללים הנוצרים
בבזלת קוראים וֶ ִסיק ּולוֹת .בוֶ ִסיק ּו־
לוֹת ימצאו לעתים קרובות גבישים
לציט ,זאוליטים או
של המינרלים ַק ִ
קוורץ.

בזלת היא סלע יסוד בסיסי ממוצא
מגמטי הנוצרת מהתקררות מהירה
של לבה .השם הגיע אלינו מלטינית
(לדוגמה חוקר הטבע הרומאי פלי־
ניוס הזקן השתמש בשם זה) ,אך
מקור המילה קדום עוד יותר ,וכנ־
ראה שמוצאו מאתיופיה שבה כינו
בשם זה סלע שחור.

בזלת היא סלע יסוד בסיסי
ממוצא מגמטי הנוצרת מהת־
קררות מהירה של לבה .השם
הגיע אלינו מלטינית (לדוגמה
חוקר הטבע הרומאי פליניוס
הזקן השתמש בשם זה) ,אך
מקור המילה קדום עוד יותר ,וכ־
נראה שמוצאו מאתיופיה שבה
כינו בשם זה סלע שחור.

צבעה של בזלת שלא עברה תהליכי
בליה הוא משחור ירקרק ועד שחור.
הצבע נקבע בשל המינרלים הסילי־
קטיים פירוקסן ופלגיוקלז (סוג של
פצלת השדה) הבונים את הבזלת,
יחד עם כמויות קטנות של מינרלים

צבעה של בזלת שלא עברה תהליכי
בליה הוא משחור ירקרק ועד שחור.
הצבע נקבע בשל המינרלים הסילי־
קטיים פירוקסן ופלגיוקלז (סוג של
פצלת השדה) הבונים את הבזלת,
יחד עם כמויות קטנות של מינרלים

בזלת  -חוברת גופן

צבעה של בזלת שלא עברה תה־
ליכי בליה הוא משחור ירקרק ועד
שחור .הצבע נקבע בשל המינרלים
הסיליקטיים פירוקסן ופלגיוקלז
(סוג של פצלת השדה) הבונים את
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סלע הבזלת קשה מאד ,בנוי מגרג־
רים 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
יקולוֹת .בוֶ ִס ּ
קוראים וֶ ִס ּ
יקולוֹת ימצאו
לעתים קרובות גבישים של המינר־
לציט ,זאוליטים או קוורץ.
לים ַק ִ

סלע הבזלת קשה מאד ,בנוי מג־
רגרים דקים ומשובץ בגבישים.
שכבת הבזלת העליונה שבזרם
הלבה היא בדרך כלל נקבובית
מאד ,מה שמשווה לסלע מרקם
ספוגי קל משקל .נקבוביות הבז־
לת מקורן בהילכדות גזים בסלע
בעת היותו מותך והתגבשותו
לפני התנדפות הגזים .לחללים
הנוצרים בבזלת קוראים וֶ ִס ּ
יקו־
לו ֹת .בוֶ ִס ּ
יקולו ֹת ימצאו לעתים
קרובות גבישים של המינרלים
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דוגמא לטקסט בנגטיב

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
וֶ ִסיק ּולוֹת.בוֶ ִסיק ּולוֹת ימצאו לעתים קרובות גבישים של המינרלים
לציט ,זאוליטים או קוורץ .צבעה של בזלת שלא עברה תהליכי
ַק ִ
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).
מתוך :ויקיפדיה ,האינציקלופדיה החופשית

בזלת  -חוברת גופן

עמוד 7

הפונטיה2013 .

מספרים
!?0123456789 !?0123456789
!?0123456789 !?0123456789

אותיות ארוכות
א ד ה כ לם ר ת
אדהכלםרת
אדהכלםרת
א דהכ לם ר ת
אדהכלם רת

סימנים
"}|{^]\[?>=<;:/*+&%$#
~¦¬≤≠≈∞₪‰÷×¿·¶±

אותיות
בגדול.

גבוה ,כמו הענבלים עם עלות היום היא הומה

ועם רדת ליל ,בדממה ,אברותיה קלות

בזלת  -חוברת גופן
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