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עמוד 1

ימים ולילות
חוברת פונט

ימים ולילות היא משפחת טקסט חדשה בעברית בארבעה משקלים:

ימים

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ימים חשוכים

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
לילות שחורים

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
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לילות

לידת האיטליק

כתבים חצי־רהוטים

אות האיטליק הראשונה ראתה אור בשנת  1501בדפוס של אלדוס מאנוציוס בוונציה.
אות זו פותחה כאלטרנטיבה צרה וקומפקטית לאותיות הנפוצות עד אז בדפוס הערש.
בשנה זו כתב אלדוס:
“הדפסנו זה מכבר ,וכעת אנו מוציאים לאור ,את הסאטירות של יובנליס ופרסיוס
בפורמט קטן מאוד ,כך שיוכלו להחזיקן ביד בצורה נוחה יותר ולשננם (שלא לומר
לקוראם) ע״י כולם.״

כתב ספרדי חצי־רהוט.
מתוך כתב יד מפאס.1332 ,
הכתב מושפע מהכתב הערבי
במרוקו.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

גראמונד ,1540 ,פריז.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

גארמונד איטליק.

REGULAR Italic OBLIQUE

רגיל ,איטליק ,מוטה.

כתב רש"י  -איטליה.1475 ,
מבוסס על כתב יהודי־
ספרדי מימי הביניים.
קטע מתוך אגרת ארחות עולם,
 ,1793פראג.

איטליק בעברית
הכתיבה העברית הבינונית (חצי־רהוטה) התפתחה מהמאה ה־ 12ככתב ספר
אלטרנטיבי לכתיבה המרובעת ,ששימשה בעיקר לטקסטים דתיים .כתיבה זו
התאפיינה במיעוט עיטורים ובצורות פשוטות יותר בניגוד לכתבים הרהוטים
האקלקטיים ולכתבים המרובעים המפוארים.
באות העברית המודרנית צורת האיטליק היא בדרך כלל נטויה או מוטה (,)oblique
ואינה מורכבת מצורות אלטרנטיביות אלא מהצורות המקוריות שעברו הטיה אופטית.
הנסיונות ליצירת איטליק עברי אמיתי מעטים ,המפורסם שבהם הוא דוד נטוי .גם
הנרי פרידלנדר ניסה ליצור גירסה נטויה (קורסיבית) לאות הדסה ,אך הוא ויתר עליה
עוד בשלב הסקיצות .בעולם הדפוס ,חוץ מכתב רש"י ,אף כתב עברי חצי־רהוט לא עבר
יציקה והפך לגופן .עם זאת ישנם דוגמאות רבות לכתבי יד שהתפתחו בתקופות שונות
וניכר עליהם השפעות האזור והתרבות שבה ישבו.

כתבו של אברהם פריצול
מהמאה ה־ ,15איטליה.
כתב איטלקי יהודי ,כנראה מושפע
מהכתב האשכנזי הגותי.
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האות האלדינית חיקתה את כתב ידו של פוג'ו ברצ'וליני שחיקה בעצמו את הצורה
הרהוטה של האות השחורה (ה )blackletter-הלטינית .כתיבתו הרהוטה של
ברצ'וליני היתה כל כך מאופיינת ,עד שגם אותיות האיטליק המודרניות דומות מאוד
לאותו כתב יד מקורי.

תהליך העיצוב
את “ימים“ ,הגרסא הרגילה של הגופן ,התחלתי ב'קורס עיצוב פונט' בשנה ד' בבצלאל.
בסיום הקורס עיצבתי את הגופן “שבתאי“ ,ובחרתי להמשיכו בפרוייקט הגמר ולהפכו
לפונט טקסט .על מנת ליצור אות לטקסט רץ (אות המתאימה לטקסטים רציפים
 אות ספר) בחנתי לאורך כל הדרך את הקריאות של הגופן בגדלי טקסט שונים,ותיקונים נעשו בצבע האותיות ובצורתן על מנת ליצור גוש טקסט קריא וזורם .לבסוף
נולד הגופן “ימים“ שבו כתובה חוברת זו.
"שבתאי":

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
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"ימים":

משלד לקליגרפיה
תהליך העיצוב החל בעזרתו של עודד עזר ,שהנחה אותי לחקור שלדים של פונטים
קלאסיים בעברית .לאחר שלמדתי את השלדים עיצבתי שלד משלי ,המבוסס על שלד
של כתב הרודיאני.

לאחר מכן הלבשתי קליגרפיה על השלד ,סרקתי ,ובניתי בצורה וקטורית:

 -שלדים של גופנים קלאסיים.

א

איך עושים איטליק?
על מנת לעצב את המשקל הנטוי (“איטליק“) חיפשתי דרכים שונות שבעזרתן אוכל
ליצור כתב חצי־רהוט .מכיוון שאין חוקיות לגבי איטליק בעברית רציתי לבחון מספר
כיוונים .שלא כמו בעיצוב פונט רגיל ,שמתחיל בד"כ מרעיון על צורת האות ,בתחילת
תהליך עיצוב האיטליק לא ידעתי לאן לכוון .בחרתי לבחון כיוונים רבים ולהחליט איזה
מהם משרת אותי טוב יותר בהמשך התהליך.

על מנת לעצב את האיטליק התחלתי לצייר אותיות בקליגרפיה חופשית ,על מנת
לחקות תנועה של קולמוס בנטיה ,ולאחר מכן קליגרפיה שהתבססה על צורת האותיות
שלי (ציור על גבי השלד בעזרת ציפורן) .השימוש בציפורן עוזר להבין את השינוי שחל
בצורת האות כאשר הכתיבה היא רציפה ,החיבורים שנוצרים במפגשים בין עמוד לגג,
הקשתות ,סיומת העמודים ועוד .את המאפיינים האלו ניתן למצוא בגופן ,הסריפים
המחודדים ,הקשתות וכו׳
לאחר מכן עברתי לרישום ידני של אות נטויה על גבי אות ישרה ,האות המקורית.
עם ההחלטה שהעברית שלי תהיה נטויה עם כיוון הקריאה ,משמאל לימין ,האותיות
החדשות שציירתי ניסו לחקות זווית נטיה של  12מעלות.

סקיצות ידניות על גבי האות המקורית:

תנועה קליגרפית.

זווית של  12מעלות.
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ההחלטה על כיוון האיטליק התבסס על המסורת הלטינית :זווית של  12מעלות נטיה
עם כיוון הכתיבה.

בב
דד
הה
ת
מאפייני עיצוב

שמירה על גגות אחידים בין
המשקלים.

קשת מול זווית ישרה.

קליגרפיה חופשית:

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

עבודה על השלד של האות המקורית עם הטייה של  12מעלות:
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סקיצה ממוחשבת ,עבודה על בסיס האות הקיימת:

סקיצה מתהליך עיצוב הפונט:

גרסא סופית:

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךףץןם !?0123456789
אדהכלםרת
{[(-+= _ ,.#״לא*}])₪/;:

אבגדהוזחט אבגדהוזחט
יכלמנסעפצ יכלמנסעפצ
קרשת
קרשת
לילות  -משקל נטוי

לילות שחורים  -משקל שמן

אבגדהוזחט אבגדהוזחט
יכלמנסעפצ יכלמנסעפצ
קרשת
קרשת
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ימים  -משקל רגיל

לילות שחורים  -משקל נטוי שמן

גופן עברי חדש

ימים ולילות

עמוד 15

ביאליק אמר  -קן לציפור שבין העצים.
דוד אמר בעצב  -איך נפלו גיבורים.

ימים ולילות  -חוברת גופן

אימא אמרה “אתה הכי יפה בעולם!”
אז מה אני אגיד שיזכרו כולם?

אבגדהוזח
טיכלמנסע
פצקרשת.
גודל אות  180נק’.

עודד אמר “להרים ידיים!”
עודד אמר “לשים ידיים על הראש!”

עודד אמר “למחוא כפיים!”
עודד אמר “לספור עד שלוש!”

גופן עברי חדש

ימים ולילות
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ביאליק אמר  -קן לציפור שבין העצים.
דוד אמר בעצב  -איך נפלו גיבורים.
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אימא אמרה “אתה הכי יפה בעולם!”
אז מה אני אגיד שיזכרו כולם?

אבגדהוזח
טיכלמנסע
פצקרשת.
גודל אות  200נק’.

עודד אמר “להרים ידיים!”
עודד אמר “לשים ידיים על הראש!”

עודד אמר “למחוא כפיים!”
עודד אמר “לספור עד שלוש!”

גופן עברי חדש
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ימים חשוכים ולילות שחורים

עודד אמר “להרים ידיים!”
עודד אמר “לשים ידיים על הראש!”

עודד אמר “למחוא כפיים!”
עודד אמר “לספור עד שלוש!”
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אבגדהוזח
טיכלמנסע
פצקרשת.
גודל אות  180נק’.

גופן עברי חדש

ימים ולילות  -חוברת גופן

ימים חשוכים ולילות שחורים

עודד אמר “להרים ידיים!”
עודד אמר “לשים ידיים על הראש!”

עודד אמר “למחוא כפיים!”
עודד אמר “לספור עד שלוש!”
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אבגדהוזח
טיכלמנסע
פצקרשת.
גודל אות  200נק’.
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ימים ולילות בשימוש:

עיצב עופר להר

 3נק ‘.

 12נק ‘.

 2נק ‘.

 1נק ‘.

המנצחים!
תדהמה
הובובת כוכב־נולד
דמותו של ג'ורג‘ התבססה על אחד היוצרים השותפים של הסדרה ,הקומיקאי לארי דייוויד,
ועל חבר ילדות של ג‘רי סיינפלד ,מייקל קוסטנזה.

ימים ולילות  -חוברת גופן

 36נק

 120נ

מדור דעות  /מדור פוליטיקה  /מדור דעות פוליטיות

צביקה הדר נולד בתור צבי פרוכטר בשכונה ד' בבאר שבע .בשירותו הצבאי שירת כקצין
במערך הנ“מ והגיע לדרגת רב־סרן .אח"כ הוא היה ז'וז'ו חלסטרה.

“המצלמה המשוטטת
של ג'ודי לוץ אהרונוב
קרפין סממה סוקניק
ניר מוזס שלום“.

"הים זעף באותו יום
ידידי ,כמו איש זקן
המנסה להחזיר מרק
למעדנייה בניו־יורק".

“המצלמה המשוטטת
של ג'ודי לוץ אהרונוב
קרפין סממה סוקניק
ניר מוזס שלום“.

"הים זעף באותו יום
ידידי ,כמו איש זקן
המנסה להחזיר מרק
למעדנייה בניו־יורק".

— ג'ודי לוץ

— ג'ורג' קוסנזטה

— ג'ודי לוץ

— ג'ורג' קוסנזטה

לפני שקולומבוס הפליג לאוקיינוס ,עוטרו דגלי השושלת
המלכותית בספרד בציור של עמודי הרקולס  -סמל מיצרי
גילברטר  -בתוספת המוטו "אין שום דבר מעבר לזה" .כאשר
קולומבוס גילה את אמריקה ,קוצר המוטו ל"-יש מעבר לזה".

לפני שקולומבוס הפליג לאוקיינוס ,עוטרו דגלי השושלת
המלכותית בספרד בציור של עמודי הרקולס  -סמל מיצרי
גילברטר  -בתוספת המוטו "אין שום דבר מעבר לזה" .כאשר
קולומבוס גילה את אמריקה ,קוצר המוטו ל"-יש מעבר לזה".

— יובל נח הררי

— יובל נח הררי

 17נק

100
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 1נק ‘.

לקרוא כותרות בעיתונות

וכתרת פיקנטית מהעיתון

בת"א אין חניה  /בירושלים אין חניה  /אני מחנה פה

נק ‘.

 10נק ‘.

ג ו פ ן ל י ל ו ת ב נ גט י ב

ג ו פ ן ל י לו ת

 20נק

 14נק

חדשות בעולם

ב ל וג מ ק ו מ י

לונדון  /חנוך לוין

טקסט לדוגמא

 50נק'.

סוף לשיטת “הכל כלול“
במלונות אילת?
 -טוני ליס ,14.06.12 ,ידיעות אילת.

שר התיירות ,סטס מיסז'ניקוב ,נפגש עם ראשי
ענף התיירות באילת ,ושמע מהם על הקשיים עמם
מתמודדים בעלי המסעדות ,הברים ובתי הקפה
בשל התרחבות שיטת 'הכל כלול' במלונות

אסתי גינזבורג נתקעה  -הרבה
פיתויים מחכים לאסתי גינזבורג ,ויתכן
שהנישואים שלה לא יחזיקו מעמד
למשך זמן.
 -רוז'ה חטב

לחופש נולדו הדס לב  -בביקור
באנגליה נהניתי לראות חיות חופשיות
ולהאכיל אותן מכף ידי.
 -הדס לב

חשפן ליום ההולדת? התקשיתי
להחליט איך לחגוג יום הולדת ,עד
שמצאתי רעיון עם טוויסט.

שלום אני נוסעת.
אני לא רוצה שתלוו
אותי הלאה.

שר התיירות ,סטס מיסז'ניקוב ,נפגש ביום ראשון בלשכתו
בירושלים עם ראשי ענף התיירות באילת  .בפגישה השתתף
גם ראש עיריית אילת ,מאיר יצחק הלוי .הפגישה עסקה בדרכים
לקידום ענף התיירות ,ודנה בין היתר בטענות שהעלו אנשי
העמותה למסעדות ,בתי קפה וברים באילת.

 -יערה שפירא

“שר התיירות ביקר לפני מספר שבועות בעיר ,ונערכה פגישה לא
רשמית בינו לבין אנשי העמותה במסעדת ‘המפלט האחרון'",
סיפרה אהובה זייד ,מנכ"ל העמותה“ .השר החליט לזמן פגישה
במשרדו ולהעלות נושאים ודרכים לקידום ענף התיירות“.

זיכרון שנשאר  -תפקידים שאני
צריך להבין לפני שאני מגלם אותם,
שולחים אותי לחפש עמוק בעבר שלי.
ההיסטוריה האישית שלנו היא מחסן
ענק .

שירותי ליווי  -החובה להשתמש
בשירותיו של נהג מלווה לאחר קבלת
רישיון נהיגה עשויה להיראות במבט
ראשון כרעיון טוב.

 -ציון אשכנזי

ק ‘.

בפגישה השתתפו כ־ 30איש ,שמהווים את ראשי
ענף התיירות בעיר .השר הנחה את הפורום שדן בין
היתר בבעייתיות שנוצרה בעיר עקב שיווק חדרי מלון
בשיטת “הכל כלול".
“יצאנו מהפגישה בתחושה מדהימה“ ,סיפרה זייד“ .אני סבורה
שהשר הבין את עמדת העמותה ,שסבורה שיש לצמצם ככל האפשר
את שיטת ‘הכל כלול‘ ,שלדעתנו פוגעת בענף המסעדנות בפרט
ובענף התיירות באילת בכלל“.
“הבאנו לידיעת השר מחקרים המוכיחים כי בטווח הארוך שיטת
‘הכל כלול‘ פוגעת בענף התיירות בערים בהן היא מונהגת“ ,הוסיפה
זייד“ .הבאנו דוגמאות מאנטליה ,מקוסטה דל סול ומהרפובליקה
הדומיניקאנית שניזוקו כתוצאה מהמדיניות הזו ,שפגעה במסעדות,
בפאבים ובמועדונים בעיר ,עד כדי שהמגזר כולו נקלע לקשיים“.

הגשמת פנטזיות “ -בן הזוג שלי בא
אליי עם רעיון הזוי“ ,אמרה לי לקוחה
בשבוע שעבר“ .הוא רוצה להתלבש כמו
אישה ושאני אתלבש כמו גבר“.
 -ריקי חטב

החיה שמאחורי השניצל  -השבוע
אכתוב על המזון שאנו ,בני האדם,
צורכים .תעשיית המזון בישראל
מגלגלת מיליוני שקלים על אוכל לבני
האדם.
 -הדס לב

מאמצים  -אז הקיץ הגיע ועימו הרבה
זמן טבע וטיולים .אני ובת זוגי אוהבים
לטייל לאורך חוף הים ,כאשר השמש
שוקעת לצידנו.
 -אוהד טילס-מרקוס

מתוך ידיעות אחרונות ,אילת.

לא שיש לי אשליות,
לונדון לא מחכה לי,
גם שם אהיה לבד.
 20נק'.

בלונדון טלויזיה מצויתנ,
בלונדון אנשים יותר אדיבים,
כך שהייאוש נעשה יותר נוח.
 10נק'.

אתה מבין ,אם למות כמו כלבה,
אז לפחות הטלויזיה  -תהיה טלויזיה.
 6נק'.
אתה מבין? הייאוש נעשה יותר נוח.
אתה מבין ,אם למות כמו כלבה,
אז לפחות הטלויזיה  -תהיה טלויזיה
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 -מיכל שם־טוב

 40נק'.

האור עולה על מחסן של תפאורות תיאטרון ישנות .פה ושם תלויים קולבים
ועליהם תלבושות שונות .בצד שמאל דלת ,שבשעה שהיא נפתחת נראה
בפתח הצר אולם בו מתקיימת מסיבה .בכל פעם שתפתח הדלת הזו תבקע
מוסיקה לריקודים שתאלם עם סגירת הדלת .במקרים אחדים ,יבקעו קולות
של דיבור או צחוק.
איתי נכנס מן המסיבה ,כמעט אחוז אימה ,סוגר מאחוריו את הדלת.

יפתח:

איתי:

ליאל:

יפתח:

איתי:

ליאל:

יפתח:

הנה הוא.
מה אתה עושה כאן?
מה זה כאן בכלל?
מחסן של תיאטרון.
בוא למסיבה.
(מביט סביב) מחסן של תיאטרון?
הם מחזיקים כאן תלבושות ,תפאורות ישנות...

(יפתח וליאל נכנסים)

איתי( :לקהל) עשיתי טעות שבאתי .אני שונא מסיבות .יותר נכון פוחד
ממסיבות .אני גם לא רוקד .התאהבתי בבחורה ויפתח אמר לי שהיא תהיה כאן.
בשביל מה אמרתי ליפתח שאני מאוהב? הוא גורר אותי לדברים שאני לא ...היא
בדיוק הגיעה עכשיו עם מישהו שאני לא מכיר .איזה רם ...רן...דן ...ראיתי אותה
ליד האוניברסיטה ,עברתי לגור ברמת אביב לפני שלושה חודשים .וכל בקר
כשירדתי עם הכלב היא עמדה בתחנה של עשרים וחמש .ופעם החלטתי לעלות
לאוטובוס .בלי הכלב .זאת אומרת עם הכלב ירדתי קודם החזרתי אותו הביתה
וירדתי לחכות לה .בכלל עשיתי טעות שעברתי לגור ליד האוניברסיטה .זה יקר
לי מידי ואני לא עובד ועכשיו אני צריך לקחת כסף מאמא שלי .בקיצור נסעתי
אחריה איזה בקר .ואחרי זה שוב .ואחרי זה שוב .ואחרי זה ספרתי ליפתח,
ויצא לי גם להראות לו אותה באיזה בית קפה שעברנו במקרה ,והוא אמר
שהיא מוכרת לו ובירר אצל מישהו שסיפר לו משהו ובסופו של דבר התברר על
המסיבה הזאת שיפתח מוזמן אליה והיה צפוי שגם היא תבוא והיא באה אבל
ברור שהיא באה עם מישהו ,מה ,בחורה תבוא בלי מישהו?! עשיתי טעות גדולה
שבאתי ואני לא יכול בכלל להיות במסיבות עם כל כך הרבה אנשים ,ועוד אנשים
שאני לא מכיר ,ואני לא יכול ללכת עכשיו גם כי איך אני אראה ליפתח וגם כי
אני יודע שהיא כאן ,האמת בעיקר כי אני יודע שהיא כאן ואני לא יכול ללכת.
מה זה כאן בכלל?
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