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בדצמבר 1982 התבקש צבי נרקיס לעצב גופני מונוספייס עבריים חדשים שיתאימו 

לטכנולוגיית Daisy Wheel, אשר הומצאה בשנת 1970, והחל מ-1972 שימשה 

למכונות כתיבה חשמליות ולמעבדי תמלילים. מכונת כתיבה זו הייתה מבוססת 

על מנגנון שכונה ״גלגל מרגנית״ - מניפה העשויה מגזרות דקות, או "עלים" 

בעלי רוחב זהה, שבקצותיהם תבליטי התווים. התבליט הכה על סרט עם דיו וכך 

הוטבעה צורת האות על הדף. מדפסות אלה שווקו בישראל על-ידי חברת ״במברגר-

רוזנהיים״, אשר משרדיה היו ברח׳ בן יהודה 72 בתל-אביב. שם בנו של אחד 

ממנהלי החברה - אלחנן רוזנהיים - היה אסף, ועל שמו נקרא הגופן.

במקור, האות ״אסף״ עוצבה עבור הצגה בגדלים קטנים בלבד )בעיקר תכתובות 

משרדיות(. נרקיס התבקש לשוות לה מראה ניטרלי, נעים לעין, קריא שישקף 

תכנים בעלי אופי משרדי ו-tone-of-voice רשמי. 

בגרסה החדשה, הוספנו משקל שמן, ושני סגנונות נוספים: ריווח פרופורציונלי 

)המתאים לסידור טקסט(, וריווח חצי-מונוספייס, המבקש ליהנות משני העולמות. 
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גרסה רשמית לגופן מונוספייס שעיצב צבי 

נרקיס בשנות ה-80 וטרם ראה אור בפורמט 

דיגיטלי. הגרסה החדשה כוללת גם משקל שמן, 

ריווח פרופורציונלי, ריווח חצי-מונוספייס 

ואותיות לטיניות.

נרקיס אסף מונו רגילנרקיס אסף
נרקיס אסף מונו שמן

נרקיס אסף חצי מונו רגיל
נרקיס אסף חצי מונו שמן

נרקיס אסף רגיל
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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 
 .Character recognition 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 
 .Character recognition 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 

Character recognition. 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 
 .Character recognition 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 
 .Character recognition 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 Character recognition. נאה היא 
האות שיש בה בהירות עם מימדים שקולים, זרם חיים 

צריך לזרום בגזעיה, בבדיה ובענפיה של האות.
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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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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. 
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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 sections. The bedding 
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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 sections. 

44 וק׳



fontef.com 14/15פונטף

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 
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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 sections. The bedding was hardly 
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