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כש–  IBMפנתה לפרידלנדר כדי שיעצב אותיות עבריות
מקוריות ויעבד אותיות קיימות למכונות הסדר החדשות,
היה הוא כבר בן  .70אף–על–פי–כן ,ולאחר שנים של עיצוב
גופנים לדפוס בלט ,הוא נענה לאתגר ונרתם בשירות
הטכנולוגיה המהפכנית שהגיעה לפתחו .כדי למלא את
המשימה היה עליו להתמודד עם דרישות חדשות של תבניות
מסוימות ,עם אפשרויות הגדלה ומגבלות על צורת האותיות
והרווחים שביניהן .עשר שנים קודם לכן כבר עיבד את האות
'הדסה' למכונת הכתיבה "הרמס" מתוצרת שווייץ .בדיעבד
היה בכך משום הכנה לעבודה רבת–ההיקף עבור . IBM
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משקלים וסגנונות

ירנה רגיל
ירנה שמן

אודות

מאפיינים

ברח׳ לבונטין  16בתל-אביב שכן בעבר ״בית הקבלן״ ,אשר
פונה מאז לטובת מיזם נדלן יוקרתי .בעת הפינוי ,נזרקו
במכולות האשפה עשרות קלסרים עם מסמכים ,אשר היו כתובים
באות ״שלום״  -גופן מונוספייס שעיצב הנרי פרידלנדר בשנות
ה70-׳ עבור מכונת כתיבה חשמלית-כדורית של חברת .IBM
במכונות אלה ,כל האותיות היו חייבות להיות בעלות רוחב
קבוע  -אילוץ אשר הוליד מראה ייחודי.
גרסה דיגיטלית זו  -״הנרי״  -צויירה בשנת  2010על מנת
לשמר את האיכויות האסתטיות הטמונות בכתב זה.
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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 –
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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,
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 נק׳40

Grumpy wizards make toxic brew for
the evil Queen and Jack. One morning,
when Gregor Samsa woke from troubled
dreams, he found himself transformed
in his bed into a horrible vermin. He
lay on his armour-like back, and if he
lifted his head a little he could see
his brown belly, slightly domed and
divided by arches into stiff sections.
The bedding was hardly able to cover
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Grumpy wizards make toxic brew
for the evil Queen and Jack. One
morning, when Gregor Samsa woke
from troubled dreams, he found
himself transformed in his bed
into a horrible vermin. He lay on
his armour-like back, and if he
lifted his head a little he could
see his brown belly, slightly domed
and divided by arches into stiff
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