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לא פעם נשאל צבי נרקיס לפשר הקרבה הצורנית 
הבולטת בין נרקיס תם לנרקיס חדש. הוא נשאל 
לסיבת עיצובם של שני הגופנים בסמיכות זמן 
ובקונספט עיצובי דומה. על כך השיב: ״מדי 
פעם, כשאני צריך לבחור אות עברית לדבר 
דפוס זה או אחר, אני מלא קנאה בעמיתיי 

המעצבים באותיות לטיניות״.
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גרסה רשמית לגופן העברי הקלאסי שעיצב 
צבי נרקיס ויצא לאור בסוף שנות ה-80. 

הגרסה החדשה כוללת משקלי ביניים נוספים 
ואותיות לטיניות.
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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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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 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.

44 שח׳
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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 
 Character סימני ההכר המיוחדים לה
recognition. נאה היא האות שיש בה 

בהירות עם מימדים שקולים, זרם חיים 
צריך לזרום בגזעיה, בבדיה ובענפיה של 
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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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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 


