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האם ניתן להפריד בין היוצר והיצירה? 
אריק גיל היה איש בעל אמונה נוצרית קתולית 

עמוקה. יחד עם זאת הוא ניהל אורח חיים 
שבוודאי שלא היה שגרתי ודתי. ביומניו האישיים 
הוא תיאר את יחסיו המיניים בפירוט רב, ולפי 

רישומיו הוא לא חסך את תאבונו המיני המגוון 
מילדיו, מאחותו, ואפילו מכלבו. הפן הזה של חייו 

הושתק שנים רבות, עד לצאת הביוגרפיה שלו 
ב-1989 בידי פיונה מקארתי.
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עוצב בשנת 1994 כמחווה למעצב האותיות 
הבריטי אריק גיל )ומכאן השם ״אריקה״(. 

האתגר העיצובי היה ליצור אות עברית אשר 
תתאים לסנס-סריף הלטיני גיל סנס. בזמנו, 
החידוש המשמעותי היה עיגול החלק העליון 

כלפי מטה במקום כלפי מעלה.
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה. זה רעך 
יצחק הטייס, מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ. 

כך התרסק נפץ על גוזל קטן, שדחף את צבי למים. 
לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד, כי משפטי לאסף 

גוים לקובצי ממלכות, לשפך עליהם זעמי כל חרון 
אפי, כי באש קנאתי תאכל כל הארץ. או הנסה 

אלהים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסת באתת 
ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, 

ובמוראים גדלים: ככל אשר־עשה לכם ה' אלהיכם, 
במצרים – לעיניך. זה הדבר אשר צוה ה׳ לקטו ממנו 
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה. זה רעך 
יצחק הטייס, מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ. 

כך התרסק נפץ על גוזל קטן, שדחף את צבי 
למים. לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד, כי משפטי 

לאסף גוים לקובצי ממלכות, לשפך עליהם זעמי 
כל חרון אפי, כי באש קנאתי תאכל כל הארץ. או 

הנסה אלהים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסת 
באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע 

נטויה, ובמוראים גדלים: ככל אשר־עשה לכם ה' 
אלהיכם, במצרים – לעיניך. זה הדבר אשר צוה 
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דג סררן שט בים זך ולפתע מצא חברה. זה 
רעך יצחר הטייס, מתעופף כנשר גדול בין 
שמים וארץ. כך התרסר נפץ על גוזל רטן, 

שדחף את צבי למים. לכן חכו לי נאם ה׳ ליום 
רומי לעד, כי משפטי לאסף גוים לרובצי 

ממלכות, לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי, 
כי באש רנאתי תאכל כל הארץ. או הנסה 

אלהים, לבוא לרחת לו גוי מררב גוי, במסת 
באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזרה 

ובזרוע נטויה, ובמוראים גדלים: ככל אשר־
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