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 האות "רוממה" נוצקה לפי הנחיותיו
של ד״ר שפיצר בבית־היציקה שלו 

"אותיות ירושלים" ששכן אז בשכונת 
רוממה ומכאן שמה. האות המקורית ראתה 

אור בגרסה מנוקדת ובשני גדלים ונועדה 
 לסידור-יד. היא מבוססת על האות

"פרנק-ריהל״ אך שפיצר הכניס בה 
שינויים ותיקונים כדי לשוות לה חזות 

בהירה יותר.
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שפיצר סידר באות "רוממה" כמה ספרי שירה* אך מלבדו איש לא 
השתמש בה. "ַדָּפסים הם שמרנים", הסביר שפיצר. כעת רואה אור 

האות ״רוממה-שפיצר״ בגרסה דיגטלית ובחמישה משדקים. היא 
מיועדת לטקסט רץ אך יכולה בהחלט גם לשמש כאות כותרת.

הספר הראשון שסודר באות רוממה היה ׳מבחר משירת הודו׳ בתרגומו של   *

עמנואל אולסבנגר. ספרים נוספים בהוצאת ׳תרשיש׳ שסודרו ברוממה: 

שירים, אברהם בן יצחק, מהדורה שניה 1958, פרחי אש, חיים גורי, 1961, 

נחש הנחושת, ט.כרמי, 1962
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״… שום אות אינה יכולה להתקבל אם היא 'שונה' יותר מדי מן המקובל. אם 
כן התפקיד הראשון הוא לחדש את הצורות המוצלחות ביותר של האלפבית 
כמו שהוא מקובל עלינו, אם בחידוש צורתן של האותיות הטובות ביותר 
שנחקקו בעבר, ואם על ידי ניסוחים חדשים של אותן הצורות. להשגת נוסח 
מודרני דוקא וברור עד כמה שאפשר יהיה עלינו לחזור אל היסודות שהיו 
מעצבים את דמותן של האותיות המרובעות לפני התפלגות צורות הכתיבה 
במאות התשיעית והעשירית. יחד עם זה עלינו לחתור בגישושים זהירים 
לקראת בידוד עיקרי התוים שבאותיות מקוי העזר שבהן בכדי להגיע אל 
יהיו דומות לאלה של כתב קאפיטאלי, כלומר של כתב  כתב שתכונותיו 
טיפוגראפי  עיבוד  ולקראת  וברורות מאד מכאן,  צורותיו מסוימות  אשר 
של טיפוסי האות השימושית כדי אפשרות חיבורה אל הכתב שיווצר כך, 
אולי  נוכל  רגיש,  ומצפון  ראש  כובד  מתוך  בה  נלך  אם  זו,  בדרך  מכאן. 
ההדפסה  של  המודרניים  לצרכים  יפה  שתהיה  דפוס  אות  לצורת  להגיע 
מבלי להתרחק מן הצורות המקובלות ריחוק עקרוני, ותהיה הולמת את 
ההדפסה  של  להישגים  רגילה  שעינו  ימינו  בן  הקורא  של  הפסיכולוגיה 

הלועזית.״*

המאמר נכתב ב-1947 ויועד להיכלל בפרסום 
עלי עי"ן: ִמנחת דברים לשלמה–זלמן שוקן 

אחרי מלאת לו שבעים שנה. בשל המצב המדיני 
והבטחוני בארץ נדפסו )בעשרה עותקים( רק 

עמוד השער ותוכן העניינים. הספר נדפס במלואו, 
בהוצאת שוקן, רק בשנת תשי"ב-1952. 

המאמר סוקר את התפתחות האות העברית 
המרובעת ַהחל בכתב הארמי, המגילות הגנוזות, 
תקופת בית שני, גניזת קהיר, השפעת הגותיקה 
האירופית, המדפיסים האיטלקים )שונצינו( ועד 

לאות "פרנק־ריהל". הוא קושר את התפתחות 
האות העברית בהתפתחות השפה, שניוונה כשפה 
חיה והפיכתה לשפת קודש משליכים גם על הכתב 

שנעשה קדוש והתאבן )"הכתב הייצוגי", כפי 
שהוא קורא לו(. וכך, הכתב הרגיל )"השימושי"( 
הושפע רבות מסגנונות זרים, שאותם הוא מפרט 
ומדגים. ד"ר שפיצר מסיים את המאמר באותיות 

שנתחדשו "בדור האחרון של תחיית העברית" ואף 
מבקר חלק מהן )לראשונה נסקרות בו האותיות 

"הדסה", "שוקן" ו"דוד"(. 

עד היום זהו מאמר מכונן בחקר תולדות הכתב 
העברי והתפתחותו. ב-1981 הוא שב ונדפס, 

בגרסה מורחבת ומעודכנת, בחוברת מאמרים 
בעריכת שפיצר בשם אות היא לעולם; בפרסום 

זה קרא שפיצר למאמר "האות המרובעת 
בהתפתחותה", וציין "השתמשתי בהזדמנות זאת 

לעבור על נוסח המאמר, לתקן ולעדכן אותו בצורה 
יסודית, בהתאם לממצאים שנתחדשו והבנתי 

שהתפתחה". בקובץ מכונס גם מאמרו של הנרי 
פרידלנדר, "איך יצרתי את אות 'הדסה'" ועוד 

מאמרים שהוקדשו לעיצוב האות העברית, מאת 
כותבים כאליהו קורן ואשר אורון.

* מתוך: משה שפיצר, "על האותיות שלנו", עלי עי"ן, מנחת דברים לשלמה זלמן שוקן אחרי מלאות לו שבעים שנה, ירושלים 
תש"ח — תשי"ב, עמ' 481 — 501. גרסאות נוספות של המאמר ראו אור בהד הדפוס 10, ספטמבר 1955, עמ' 9 — 42, ותחת 

הכותרת "האות המרובעת בהתפתחותה", אות היא לעולם, קובץ מאמרים מוקדש לעיצוב האות העברית )עורך: משה 
שפיצר(, ירושלים תש"ן, 1990, מהדורה שנייה, עמ' 23 — 46.

רוממה שפיצר  קלרוממה שפיצר  דקרוממה שפיצר  רגיל
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משה שפיצר 
1981 — 1900

טיפוגרף, מעצב, 
מו״ל, עורך, מתרגם 

ואספן אמנות
 

נולד בעיירה בוסקוביץ׳ שבחבל מורביה   1900
)היום חלק מצ׳כיה( למשפחה יהודית מסורתית, 

והיה השביעי מבין שמונה אחים ואחיות. מגיל 
צעיר היה פעיל בארגונים יהודיים־ציוניים ואף 

Blau-Weiss הקים סניף של תנועת הנוער 
)כחול־לבן( בעיר מגוריו. 

החל להתכתב עם הוגה־הדעות מרטין בובר  1916
בשאלות ציוניות.  

למד באוניברסיטת קיל, במחלקה ללימודי  1922
המזרח. עבודת הדוקטור שלו עסקה   

בלשון סנסקריט.  

נסע לברלין, והיה לעוזר מחקר באקדמיה  1926
הלאומית הפרוסית למדעים. כתב־היד הפילוסופי 

בסנסקריט מן המאה ה־2 או ה־3 שחקר שם 
מכונה עד היום ״כתב־יד שפיצר״. ניהל בית־

ספר ללימודי ערב ביהדות לנוער יהודי, ערך את 
 Jungzionistische Blätter מוסף הנוער הציוני

ולפרנסתו נתן שיעורים פרטיים בעברית וביהדות. 

נשלח על ידי זלמן שוקן לעבוד לצד מרטין  1932
בובר בתרגום התנ״ך לגרמנית. 

החל לעבוד בהוצאת שוקן בברלין. בד בבד   1933
עם עבודתו כעורך וכמתרגם למד מאנשי המקצוע 
המעולים, מנהל ההוצאה למּברט שניידר והַסָדר־

האמן מקס ַמלֶטה מילר, את רזי מלאכת־הספר 
ואת עבודת הְסדר והדפוס. החל לערוך יחד 

עם שוקן ושניידר את ״הספרייה״ - סדרה של 
83 ספרים ממיטב התרבות היהודית לדורותיה, 
בעברית וביידיש, לצד ספרות גרמנית מודרנית. 

ספרי הסדרה ראו אור מעליית היטלר לשלטון ועד 
סגירתה הכפויה של ההוצאה ב־1938. במקביל, 

יזם מהלכים מו״ליים והציע לש״י עגנון ליצור 
אנתולוגיה בענייני הימים הנוראים. מכאן ואילך 

נרקמה ידידות ארוכה בין השניים. אף ששוקן עלה 
לארץ־ישראל והקשיים הפוליטיים והכלכליים 

בגרמניה הלכו וגדלו, בית־ההוצאה שגשג ושפיצר 
ושניידר הוציאו לאור אלמנכים, שירה יהודית 

מימי־הביניים וספרים במהדורות מפוארות.

כמנהל ההוצאה בפועל )אחרי ששניידר אולץ  1938
לעזוב(, המשיך את פעילותה השוטפת, למרות 

התערבות השלטונות, וברגע האחרון הצליח לשגר 
ארצה את מרבית ספרי שוקן.  

1939     עלה לארץ־ישראל. שנה אחר־כך נשא
לאישה את פפה המרמן, ועם הזמן נולדו ילדיהם: 

דניאל, אמיתי ויהודית.

הקים בירושלים הוצאת ספרים משלו,  1940
תרשיש: ״חיפשתי ֵשם שיהיה זהה בעברית 

ובשפות אחרות, שלא יהיה טעון תרגום. כמו כן 
קסמו לי פסוקי התנ״ך על אניות תרשיש שהביאו 

מטענים יקרי־ערך לעם ישראל״. בארבעים 
שנותיה ראו אור בהוצאה תרשיש למעלה ממאה 
ספרים, ממיטב הספרות הדקסית האירופית ועד 
ספרות עברית מודרנית וחיבורים יהודיים מימי־
הביניים. את כולם בחר ועיצב שפיצר, ולעתים 

גם הוסיף הקדמה או אחרית־דבר. רוחב ידיעותיו 
והיכרותו עם כל היבטי מלאכת־הספר ניכרים 

בזיקה ההדוקה בין תוכן לצורה המתקיימת בהם. 
ספרי תרשיש היו למופת של איכות. 

על מנת לשפר את העבודה ולקדם את  1942
עימוד הספרים והטיפוגרפיה שלהם, הקים 
מסדרת אותיות בשכונת בקעה. שמה הטוב 
יצא למרחוק והוצאות ספרים אחרות נהנו 

משירותיה. 

ראה אור הספר עפעפי צבי, שירי חשק של  1943
משוררים עבריים מספרד והמזרח. טובי 

הטיפוגרפים הבריטים גמרו עליו את ההלל 
ושפיצר זכה בעטיו להכרה בינלאומית. 

ניהל את הוצאת הספרים של הסוכנות  1945
היהודית עד פרישתו לגמלאות ב־1960. במסגרת 
זאת הופקד על ספרי הוצאת ביאליק, עיצב והפיק 

עשרות ספרים, מהם מיזמים מורכבים כגון 
האנצידקופדיה המקראית.

 

חיבר את מאמרו המכונן על תולדות האות   1947
העברית. המאמר התפרסם ב־1952 בכותרת ״על 

האותיות שלנו״ לכבוד יום־הולדת שבעים של 
זלמן שוקן.

כדי לענות על מצוקת האותיות בארץ, על   1951
המגוון הדל ועל מצבן הפיזי הבלוי, ייסד את 

״אותיות ירושלים״, בית־יציקה לאותיות 
עבריות שהיה היחיד שפעל בארץ באותה עת. 

עד שנסגר ב־1963 סיפק בית־היציקה לשוק 
המקומי אותיות בלט איכותיות ואותיות חדשות 
ששפיצר היה מעורב בעיצובן: ׳הצבי דק׳, ׳דוד׳, 

׳רוממה׳ ו׳רהט׳.
 

ראו אור כמה אלבומי אמנות ששפיצר יזם,  1960
ובהם שמונה הדפסי צבע מקוריים של ציירי 

ישראל )1962( צעירים וותיקים. שפיצר, שהחל 
לרכוש עבודות אמנות עוד בצעירותו, גיבש אוסף 

עשיר שהתמקד ברישומים והדפסים, קשר קשרים 
עם אמנים, יעץ להם וקידם אותם. קשר הדוק 
במיוחד נרקם בינו ובין הצייר הצעיר אביגדור 

אריכא. 

לכבוד יום־הולדתו נערכה במוזיאון ישראל  1970
תערוכה על פועלו הטיפוגרפי ועל ספרי תרשיש. 

באותה שנה התפרסם גם מאמר מקיף על אודותיו 
 The בשנתון הבריטי היוקרתי לאמנויות הגרפיקה

 .Penrose Annual

הוצגה תערוכת האמנות ״מאוסף ד״ר משה  1978
שפיצר״ במוזיאון ישראל, ושנתיים לאחריה – 

״ספרים. אותיות. עיצוב״ שהוקדשה לספרי 
תרשיש ונערכה בבית־הספרים הלאומי 
והאוניברסיטאי, לכבוד הגיעו לגבורות.

חודשים אחדים לפני מותו, הספיק לתרגם   1981
מבחר משירי הריג־וידא מסנסקריט ולפרסמם 

בכתב־העת לשירה חדרים.

רוממה שפיצר   קל  )ההדגשות ברוממה שפיצר בולד(רוממה שפיצר   כבד
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פרחי אש, שירים  מאת חיים גורי, עם סדרה של הדפסי אבן מקוריים של משה טמיר, ירושלים תשכ״א )1961(, נדפס באות ׳רוממה׳ מנוקדת
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רוממה שפיצר בספרי הוצאת ׳מנגד׳  

עמוצבה ע ש צר מ
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רוממה שפיצר בספרי הוצאת ׳מנגד׳  

עמוצבה ע ש צר מ
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רוממה שפיצר בספרי הוצאת ׳מנגד׳  

עמוצבה ע ש צר מ
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קטלוג וכותרת התערוכה ׳ימי חיים  כריסטיאן בולטנסקי׳

עמוצבה לעש סכש צעפמו ב: וממם
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רוממה שפיצר  שמן

... אם נלך בה מתוך כובד ראש ומצפון רגיש, 
נוכל אולי להגיע לצורת אות דפוס שתהיה יפה 

לצרכים המודרניים של ההדפסה מבלי להתרחק 
מן הצורות המקובלות ריחוק עקרוני, ותהיה 
הולמת את הפסיכולוגיה של הקורא בן ימינו 
שעינו רגילה להישגים של ההדפסה הלועזית.

מתוך: משה שפיצר, "על האותיות שלנו", הד הדפוס 10, ספטמבר 1955, עמ' 9 — 42
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