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הגופן הראשון שעיצב צבי נרקיס 
עבור דפוס בלט היה נרקיס בלוק 
)1957(. הצורה של כל אות היתה 
מזוקקת ומתומצתת, ובהפשטה 
של הצורות הייתה ניכרת ההבנה 

של קליגרף, המכיר את צורתה 
של האות הכתובה״.

מתוך המאמר ״צבי נרקיס ועיצוב אותיות עבריות״ מאת מישה בילצקי

״
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גרסה רשמית לגופן הקלאסי שעיצב צבי נרקיס 
ויצא לאור בשנת 1957, הכוללת אותיות עבריות, 

ניקוד, ספרות וסימנים נלווים. 
לקראת סוף שנת 2019 תצא גרסה מלאה אשר 

תכלול משקלים נוספים וסט אותיות מלא.
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שקרש תיבערת־ב רד בש קתירע מכק אקפיבת: 
קקרת הקובאה, קרב הצרוה רארפב מברחד. קקרת 
הקובאה מחבבית שתהא כק ארת רארת קבכות 

ייבורו יפקב עצמה רקידקת הבטי מארתברת 
דרמרת, עק־בדב  במקב ההכו המברחדבם קה. 

קאה הבא הארת שבש יה יהבורת עם מבמדבם 
שקרקבם, זום חבבם צובך קזורם יגזעבה, יידבה 

ריעקפבה שק הארת.
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שלוש תביעות־יסוד יש לתבוע מכל 
אלפבית: קלות הקריאה, נוי הצורה ואופי 
מיוחד. קלות הקריאה מחייבת שתהא כל 

אות ואות ניכרת בבירור בפני עצמה ונבדלת 
היטב מאותיות דומות, על־ידי סימני ההכר 

המיוחדים לה. נאה היא האות שיש בה 
בהירות עם מימדים שקולים, זרם חיים צריך 

לזרום בגזעיה, בבדיה ובענפיה של האות.
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שלוש תביעות־יסוד יש לתבוע מכל 
אלפבית: קלות הקריאה, נוי הצורה ואופי 
מיוחד. קלות הקריאה מחייבת שתהא כל 

אות ואות ניכרת בבירור בפני עצמה ונבדלת 
היטב מאותיות דומות, על־ידי סימני ההכר 

המיוחדים לה. נאה היא האות שיש בה 
בהירות עם מימדים שקולים, זרם חיים צריך 

לזרום בגזעיה, בבדיה ובענפיה של האות.
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