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דרצנה מרגינטה, צבע עליו ירוק 
מגוון או כסוף אדמדם.

דיסקורדיאניזם היא דת מודרנית שנוסדה 

ב־1958 או ב־1959 בארצות הברית. הדת 

נוסדה עם פרסום הטקסט הדתי העיקרי שלה, 

הפרינקיפיה דיסקורדיה מאת מלאקליפס 

הצעיר, הכאו הקדוש. דיסקורדיאניזם טוענת 

שאי־סדר הוא תכונה חשובה ורצויה לא פחות 

מסדר. בכך היא מבדילה את עצמה מרוב 

הדתות, המדגישות את החשיבות של הסדר 

קל / 11

וההרמוניה בעולם. רבים מחשיבים את הדת 

לפרודיה, ויש המזהים אותה כגרסה מערבית לזן 

בודהיזם. עם זאת, ישנם אנשים המזהים עצמם 

כדיסקורדיאניסטים, במידות שונות של רצינות. 

רבים מחזיקים בדיסקורדיאניזם יחד עם דת 

אחרת. האלה אריס, השאולה מהמיתולוגיה היוונית, 

משמשת לדיסקורדיאניזם כאלה וכמקור חוכמה 

וידע. לפיכך נקראת הדת לפעמים אריסיאניזם.

רוברט אנטון וילסון )באנגלית: Robert Anton Wilson;  18 בינואר 

1932 - 11 בינואר 2007( היה סופר, מחזאי, עתידן ופסיכולוג 

אמריקני. נולד בשם רוברט אדוארד וילסון, בברוקלין, ניו יורק. למד 

בבית ספר יסודי קתולי, ובתיכון "ברוקלין טק" המתמחה בלימוד 

מדעים מדויקים. 

המשיך ללימודי הנדסה ומתמטיקה באוניברסיטת ניו יורק, ועבד 

כנהג מונית. עבד כעוזר הנדסאי, איש מכירות, ובין השנים 1965–

1971 שימש כעורך משנה במגזין פלייבוי. כתב בשעות הפנאי, 

והשתמש בשם משפחתה של אמו, וילסון, כשם עט. מאז כתב תחת 

קל / 8

השם רוברט אנטון וילסון. בשנת 1958 נישא לסופרת אלן ריילי; לזוג 

נולדו ארבע בנות. ב־1976 אחת מבנותיו הוכתה למוות על ידי שודדים, 

מוחה נשמר בהקפאה. אשתו נפטרה ב־1999. בשנת 1979 השלים 

דוקטורט בפסיכולוגיה מאוניברסיטת פיידיה )Paideia( בקליפורניה, 

מוסד לא מוכר שנסגר מאז. הדוקטורט התפרסם כספר בשם "עליית 

פרומיתיאוס". בילדותו סבל ממחלת הפוליו וטופל בה בשיטתה של 

אליזבת קאני. במהלך כל חייו סבל מתופעות לוואי שנגרמו מהמחלה 

ונאלץ להשתמש במקל הליכה. בשנת 2000 פרצה המחלה שוב 

כפוסט פוליו סינדרום ממנו סבל עד מותו.

קל / 33
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דרצנה מרגינטה, צבע עליו ירוק 
מגוון או כסוף אדמדם.

דיסקורדיאניזם היא דת מודרנית שנוסדה ב־1958 

או ב־1959 בארצות הברית. הדת נוסדה עם 

פרסום הטקסט הדתי העיקרי שלה, הפרינקיפיה 

דיסקורדיה מאת מלאקליפס הצעיר, הכאו 

הקדוש.

דיסקורדיאניזם טוענת שאי־סדר הוא תכונה 

חשובה ורצויה לא פחות מסדר. בכך היא מבדילה 

את עצמה מרוב הדתות, המדגישות את החשיבות 

רגיל / 12

של הסדר וההרמוניה בעולם. רבים מחשיבים את 

הדת לפרודיה, ויש המזהים אותה כגרסה מערבית 

לזן בודהיזם. עם זאת, ישנם אנשים המזהים עצמם 

כדיסקורדיאניסטים, במידות שונות של רצינות. 

רבים מחזיקים בדיסקורדיאניזם יחד עם דת אחרת. 

האלה אריס, השאולה מהמיתולוגיה היוונית, משמשת 

לדיסקורדיאניזם כאלה וכמקור חוכמה וידע. לפיכך 

נקראת הדת לפעמים אריסיאניזם.

רוברט אנטון וילסון )באנגלית: Robert Anton Wilson;  18 בינואר 

1932 - 11 בינואר 2007( היה סופר, מחזאי, עתידן ופסיכולוג 

אמריקני. נולד בשם רוברט אדוארד וילסון, בברוקלין, ניו יורק. 

למד בבית ספר יסודי קתולי, ובתיכון "ברוקלין טק" המתמחה 

בלימוד מדעים מדויקים. המשיך ללימודי הנדסה ומתמטיקה 

באוניברסיטת ניו יורק, ועבד כנהג מונית. עבד כעוזר הנדסאי, 

איש מכירות, ובין השנים 1965–1971 שימש כעורך משנה 

במגזין פלייבוי. כתב בשעות הפנאי, והשתמש בשם משפחתה 

של אמו, וילסון, כשם עט. מאז כתב תחת השם רוברט אנטון 

רגיל / 8

וילסון. בשנת 1958 נישא לסופרת אלן ריילי; לזוג נולדו ארבע בנות. 

ב־1976 אחת מבנותיו הוכתה למוות על ידי שודדים, מוחה נשמר 

בהקפאה. אשתו נפטרה ב־1999. בשנת 1979 השלים דוקטורט 

בפסיכולוגיה מאוניברסיטת פיידיה )Paideia( בקליפורניה, מוסד 

לא מוכר שנסגר מאז. הדוקטורט התפרסם כספר בשם "עליית 

פרומיתיאוס". בילדותו סבל ממחלת הפוליו וטופל בה בשיטתה 

של אליזבת קאני. במהלך כל חייו סבל מתופעות לוואי שנגרמו 

מהמחלה ונאלץ להשתמש במקל הליכה. בשנת 2000 פרצה 

המחלה שוב כפוסט פוליו סינדרום ממנו סבל עד מותו.

רגיל / 33
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דיסקורדיאניזם היא דת מודרנית שנוסדה 

ב־1958 או ב־1959 בארצות הברית.

הדת נוסדה עם פרסום הטקסט הדתי 

העיקרי שלה, הפרינקיפיה דיסקורדיה מאת 

מלאקליפס הצעיר. דיסקורדיאניזם טוענת 

שאי־סדר הוא תכונה חשובה ורצויה לא פחות 

מסדר. בכך היא מבדילה את עצמה מרוב 

הדתות, המדגישות את החשיבות של הסדר 

וההרמוניה בעולם. רבים מחשיבים את הדת 

שמן / 12

לפרודיה, ויש המזהים אותה כגרסה מערבית לזן 

בודהיזם. עם זאת, ישנם אנשים המזהים עצמם 

כדיסקורדיאניסטים, במידות שונות של רצינות. 

רבים מחזיקים בדיסקורדיאניזם יחד עם דת 

אחרת. האלה אריס, השאולה מהמיתולוגיה 

היוונית, משמשת לדיסקורדיאניזם כאלה וכמקור 

חוכמה וידע. לפיכך נקראת הדת לפעמים 

אריסיאניזם.

  ;Robert Anton Wilson :רוברט אנטון וילסון )באנגלית
18 בינואר 1932 - 11 בינואר 2007( היה סופר, 

מחזאי, עתידן ופסיכולוג אמריקני.
נולד בשם רוברט אדוארד וילסון, בברוקלין, 

ניו יורק. למד בבית ספר יסודי קתולי, ובתיכון 
"ברוקלין טק" המתמחה בלימוד מדעים מדויקים.

המשיך ללימודי הנדסה ומתמטיקה באוניברסיטת 

דרצנה מרגינטה, צבע עליו 
ירוק מגוון או כסוף אדמדם.

שמן / 33
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דיסקורדיאניזם היא דת מודרנית שנוסדה 

ב־1958 או ב־1959 בארצות הברית. הדת 

נוסדה עם פרסום הטקסט הדתי העיקרי שלה, 

הפרינקיפיה דיסקורדיה מאת מלאקליפס 

הצעיר. דיסקורדיאניזם טוענת שאי־

סדר הוא תכונה חשובה ורצויה לא פחות 

מסדר. בכך היא מבדילה את עצמה מרוב 

הדתות, המדגישות את החשיבות של הסדר 

וההרמוניה בעולם. רבים מחשיבים את הדת 

שחור / 12

לפרודיה, ויש המזהים אותה כגרסה מערבית 

לזן בודהיזם. עם זאת, ישנם אנשים המזהים 

עצמם כדיסקורדיאניסטים, במידות שונות של 

רצינות. רבים מחזיקים בדיסקורדיאניזם יחד עם 

דת אחרת. האלה אריס, השאולה מהמיתולוגיה 

היוונית, משמשת לדיסקורדיאניזם כאלה וכמקור 

חוכמה וידע. לפיכך נקראת הדת לפעמים 

אריסיאניזם.

 Robert Anton :רוברט אנטון וילסון )באנגלית
Wilson;  18 בינואר 1932 - 11 בינואר 2007( היה 

סופר, מחזאי, עתידן ופסיכולוג אמריקני.
נולד בשם רוברט אדוארד וילסון, בברוקלין, 

ניו יורק. למד בבית ספר יסודי קתולי, ובתיכון 
"ברוקלין טק" המתמחה בלימוד מדעים מדויקים.
המשיך ללימודי הנדסה ומתמטיקה באוניברסיטת 

דרצנה מרגינטה, צבע עליו 
ירוק מגוון או כסוף אדמדם.
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דוגמא לטקסט מנוקד:

ם. ה ִלי ׁשָ ָבר ֵאין ִאיׁש ְמַחּכֶ ֶזה ִמּכְ

ם ְסִפיָנה.   ְוִאם ֵאין ָים, ָהֵרי ֵאין ּגַ

ֶרך ְקָצָרה. ַהחּוג ֻצְמַצם. וְּבֵכן ַמה? ַהּדֶ

ָנה? בּוַע, עוֹד חֶֹדׁש, עוד ׁשָ עוֹד ׁשָ

ּ בָּעוֹלָם. ֶהו אֲַחֵרי מוֹתִי עוֹד יִהְיֶה מַּשׁ

ּ יִשְׂנָא.   ּ. מִיׁשֶהו ּ יֹאהַב מִיׁשֶהו מִיׁשֶהו

הַדֶּרֶך קְצָָרה. הַחֶׁשְבּוֹן לֹא הָׁשְלָם.

וּבְכֵן מַה? עוֹד ׁשָבוּעַ? עוֹד חֹדֶׁש? עוֹד ׁשָנָה?

הַּטַל נוֹפֵל. עֶרֶב צוֹנֵן עַל ּפָנַי.

עַל ּפָָרׁשַת הַדְָּרכִים הַּקְרוֹבָה אוֹתָּה ּתֲַחנָה.  

מָחָר אֲנִי אֶתְעוֵֹרר וְאֶפְקַח אֶת עֵינַי –

אֱלֹהִים אַדִּיִרים, עוֹד ׁשָבוּעַ, עוֹד חֹדֶׁש, עוד ׁשָנָה

זֶה מִכְּבָר אֵין אִיׁש מְחַכֶּה לִי ׁשָם.
וְאִם אֵין יָם, הֵָרי אֵין גַּם סְפִינָה.  

הַדֶֶּרך ְקצָָרה. הַחוּג צֻמְצַם. וּבְכֵן מַה?
עוֹד ׁשָבוּעַ, עוֹד חֶֹדׁש, עוד ׁשָנָה?

דק / 20

רגיל / 20

שמן / 20

שחור / 20



הפונטיה.קוםינואר 2020

אבגדהוז
אבגדהו

אבגדהו
אבגדהו

דק 

רגיל

שמן 

שחור



הפונטיה.קוםינואר 2020

זחטיכלמנ
זחטיכלמנ

וזחטיכלמנ
וזחטיכלמנ

דק 

רגיל

שמן 

שחור



הפונטיה.קוםינואר 2020

נסעפצקרשת
מנסעפצק

למנסעפ
למנסעפ

דק 

רגיל

שמן 

שחור



הפונטיה.קוםינואר 2020

רשת
קרשת

פצקרשת
פצקרשת

דק 

רגיל

שמן 

שחור



הפונטיה.קוםינואר 2020

Chrysler was born in Wamego, Kansas, the son of Anna Maria Chrysler and Henry 

Chrysler. וולטר פרסי קרייזלר — באנגלית: Walter Percy Chrysler1875 2 באפריל   

 .– 18 באוגוסט 1940 — היה תעשיין אמריקאי, מחלוצי תעשיית הרכב העולמית

He grew up in Ellis, Kansas, where today his boyhood home is a museum. His 

father was born in Chatham, Ontario in 1850 and immigrated to the United 

States after 1858. A Freemason, Chrysler began his career as a machinist and 

railroad mechanic in Ellis. He took correspondence courses from International 

Correspondence Schools in Scranton, Pennsylvania, earning a mechanical degree 

from the correspondence program.

Chrysler was born in Wamego, Kansas, the son of Anna Maria Chrysler and 

Henry Chrysler. וולטר פרסי קרייזלר — באנגלית: Walter Percy Chrysler  

 2 באפריל 1875 – 18 באוגוסט 1940 — היה תעשיין אמריקאי, מחלוצי

 He grew up in Ellis, Kansas, where today his .תעשיית הרכב העולמית

boyhood home is a museum. His father was born in Chatham, Ontario in 

1850 and immigrated to the United States after 1858. A Freemason, 

Chrysler began his career as a machinist and railroad mechanic in Ellis. 

He took correspondence courses from International Correspondence 

Schools in Scranton, Pennsylvania, earning a mechanical degree from the 

correspondence program.

Chrysler turned 61 in the spring of 1936 and 
decided to step down from an active role in the 
day-to-day business of the company.

Chrysler turned 61 in the spring of 1936 and 
decided to step down from an active role in 
the day-to-day business of the company.

  Thin - קל

  Regular - רגיל
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Chrysler was born in Wamego, Kansas, the son of Anna Maria Chrysler 
and Henry Chrysler. וולטר פרסי קרייזלר — באנגלית: Walter Percy 
Chrysler,2 באפריל 1875 – 18 באוגוסט 1940 — היה תעשיין אמריקאי   
 He grew up in Ellis, Kansas, where .מחלוצי תעשיית הרכב העולמית
today his boyhood home is a museum. His father was born in Chatham, 
Ontario in 1850 and immigrated to the United States after 1858. A 
Freemason, Chrysler began his career as a machinist and railroad 
mechanic in Ellis. He took correspondence courses from International 
Correspondence Schools in Scranton, Pennsylvania, earning a mechanical 
degree from the correspondence program.

Chrysler was born in Wamego, Kansas, the son of Anna Maria 
Chrysler and Henry Chrysler. וולטר פרסי קרייזלר — באנגלית: Walter 
Percy Chrysler2 באפריל 1875 – 18 באוגוסט 1940 — היה תעשיין   
 ,He grew up in Ellis .אמריקאי, מחלוצי תעשיית הרכב העולמית
Kansas, where today his boyhood home is a museum. His father was 
born in Chatham, Ontario in 1850 and immigrated to the United States 
after 1858. A Freemason, Chrysler began his career as a machinist 
and railroad mechanic in Ellis. He took correspondence courses from 
International Correspondence Schools in Scranton, Pennsylvania, 
earning a mechanical degree from the correspondence program.

Chrysler turned 61 in the spring of 1936 and 
decided to step down from an active role in the 
day-to-day business of the company.

Chrysler turned 61 in the spring of 1936 and 
decided to step down from an active role in 
the day-to-day business of the company.
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