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נרקיס תם עוצב עבור מערכות סדר־צלם מסוג 
Varityper, שהשימוש בהן היה נפוץ במערכות 

עיתונים, הוצאות לאור וגם בלשכות שירות קטנות. 
כתוצאה מכך, אותיות אלו היו נגישות מאד, ונעשה 
בהן שימוש המוני. לאורך השנים, נרקיס תם תפס 
מקום קבוע במרחב הישראלי דרך שילוט, אריזות, 

פרסומים, וטלויזיה. אנו רואים אותו בתור הָסנס  
העברי, הקלאסי, הניטרלי, העובד המצטיין שפשוט 

עושה את העבודה, בשקט, מבלי למשוך תשומת 
לב מיותרת ובלי לנוח לרגע, מאז 1975.
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גרסה רשמית לסנס סריף העברי הקלאסי 
שעיצב צבי נרקיס ויצא לאור בשנות ה-70. 

הגרסה החדשה כוללת משקלי ביניים נוספים 
ואותיות לטיניות.

 נרקיס תם קלנרקיס תם
נרקיס תם רגיל

נרקיס תם בינוני
נרקיס תם חצי שמן

נרקיס תם שמן
נרקיס תם כבד

נרקיס תם שחור

תף תכנ  יגו ו ©

תהוככוכנ ה ד ©

1984, 2019צבי נרקיס

ףואתוצי

עברית, לטינית

ףו ©

ספרות, Tabular, שברים
סימני פיסוק

ניקוד
אלטרנטיבות סגנוניות

סימנים מתמטיים
סימנים נוספים

מטבע
Small CapS
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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.

44 ו ׳



fontef.com 5/17וו כי ©נ וגכתפונטף

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.
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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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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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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, 
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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. 
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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 
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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 


