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בתחילת שנות ה-60, החל צבי נרקיס לגבש רעיון לעיצוב גופן אשר יתאים 
לקריאה ממושכת, ויתן מענה למחסור באותיות טקסט עבריות. במסגרת 

עבודת ההכנה חיפש נרקיס סגנון כתב־יד שיהווה בסיס רעיוני וצורני לקביעת 
מאפייני הגופן החדש, ונקודת המוצא הייתה סגנון הכתב הספרדי. מגע היד של 

הכותב נראה לו מתאים למטרה שהציב לעצמו טרם תחילת העיצוב. 

תהליך העיצוב החל בכתיבה קליגרפית באמצעות קולמוס גדול שהכין 
במיוחד למטרה זו, בעזרתו צייר אותיות אותן הקטין מאוחר יותר באמצעים 
צילומיים. תוך התמסרות מלאה לאמנות הכתיבה הוא התוודע לאפשרויות 

הגלומות בתנועת היד היוצרת חוקיות ומאפיינים ייחודיים. 

הגופן יצא בשנת 1968 והיה בשימוש מכונות Linotype, לאחר מכן היה 
בשימוש גם במערכות סדר־צלם ובסוף שנות ה-80 נוצרה גרסה דיגיטלית.
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גרסה רשמית לגופן הקלאסי שעיצב צבי נרקיס 
עבור קריאה רצופה, ויצא לאור בסוף שנות 

ה-60. הגרסה החדשה הותאמה במיוחד עבור 
שימוש בטקסט רץ בגדלים קטנים עד בינוניים. 

שינוי שמה של המשפחה נעשה בשיתוף ובעצת 
יהודה חופשי, כותב המונוגרפיה על צבי נרקיס, 

על שום ההבדלים בין גרסאות ומניעת בלבול.

נרקיס טקסט רגילנרקיס טקסט
נרקיס טקסט שמן

תףקתכם  רגו ו ©

תהוככוכם ה ד ©

1968, 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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ויוכ©

 אבגדהוזחטיכךלמםנן
סעפףצץקרשת

וכק ד

ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ְמאֹרֹת ִּבְרִקיַע 
ַהָּׁשַמִים ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּיוֹם ּוֵבין 
ַהָּלְיָלה ְוָהיּו ְלאֹתֹת ּוְלמוֲֹעִדים

תוכוכ©

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abCdefghijklmnopqrStuvwxyz 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÑŒÒÓÔÕÖØÙÛÜÝŸ 
àáâãäåæçèéêëìíîïñœòóôõöøùúûüýÿ 

àáâãäåæçèéêëìíîïñœòóôõöøùúûüýÿ

SHORT ASCENDERS AND DESCENDERS : STyliSTiC SETS 

ל ← ל   ק ← ק
רכתוכ וכר ק 

\?!;:.,״׳“”־–—• /}{][)(
תויו, רכתוכם ו רוכם  רכתוכם ת©תוככם

©@®™°"'*&#¥£¢€$₪ 
÷×±~≈=≠+-›‹»«><%‰

רוו © 

1234567890 1234567890 
1234567890 1234567890 

⅔⅓⅞⅝⅜⅛¾¼½
⅐⅑⅒⅚⅙⅘⅗⅖⅕



fontef.com 4/8תוות© ©  כםווקכר וקרופונטף

12 וק׳ 

ֶז׳רֶבז
מאת: אמיל זולא | תרגום: מנשה לוין )מצרפתית(

ז׳רבֶאז המתינה ללאנטיֶא עד שתים אחר-חצות. אחר-כך, מרעידה כולה 
מצינה על ששהתה לבושה לסוטה קלה באויר החריף של החלון, הטליה 
עצמה על המיטה, ונתנמנמה, אחוזת קדחת, לחייה מלוחלחות בדמעות. 
יוצאים מ“העגל כפול-הראש״, שם נהגו  מזה שמונה ימים, שעה שהיו 
בשעה  אלא  חוזר  היה  ולא  לישון,  הילדים  עם  משלחה  היה  לסעוד, 
בעת  ערב,  אותו  עבודה.  בחיפוש  היה  שטרוד  באמרוֹ  בלילה,  מאוחרת 
לנשף-המחולות שבבית- נכנס  לראותו  דימתה  לשובו,  וארבה  שעמדה 

המרזח “הגזוזטרה הגדולה”, שעשרת חלונותיו הניצתים האירו בנגוהות 
של תבערה את הזרימה השחורה של ההמונים בּבּולבארים החיצוניים; 
בבית- הסועדת  פועלת-מלטשת  הקטנה,  אדילה  את  ראתה  ומאחריו, 

האוכל שלהם, משתרכת בריווח של חמש או שש פסיעות, ידיה מתנודדות 
לצדדין, כאילו משכה זה עתה זרועה מזרועו של לאנטיֶא, כדי שלא לעבור 

יחדיו תחת האור העז של פנסי הדלת.

כאשר ז׳רבֶאז התעוררה, עם דמדומי השחר, גופה יצוק עופרת, רצוצה 
כולה, געתה בבכי. לאנטיֶא עדיין לא חזר. זוהי הפעם הראשונה שהוא 
המיטה, תחת מטלית של  בשולי  יושבת  נשארה  היא  לביתו.  לן מחוץ 
בעיניה  ולאט,  לסיפון.  בפתיל  המחובר  מהחץ  שנשתלשל  דהוי  וילון 
הקשורות בדמעות, סקרה את החדר העלוב, המרוהט בקמטר של עץ-

ובשולחן  אגוז ששיכל אחת ממגירותיו, בשלושה כסאות מרופדים קש 
הוסיפו  הילדים  למען  פגום-ּפה.  מים  כד  התנוסס  שעליו  ומזוהם,  קטן 
כותונות  של  שני-שלישים  ומילאה  הקמטר  את  שחסמה  מיטת-ברזל 
וגרבים מלוכלכים; בעוד שלאורכם של הקירות, על גבי כרכובי ומשענות 
ובלואי- רפש,  אחולי  מכנסים  זוג  מנוקב,  רדיד  היו  תלויים  הרהיטים, 

שני  בין  האח,  של  באמצעיתה  בהם.  רצו  לא  שהסמרטוטרים  סחבות 
פמוטות-אבץ ששונים היו זה מזה בתבניתם, מונחת היתה חפיסה של 
שוברות מבית-המשכונות, ולהם גון ורוד רך. היה זה החדר הנאה ביותר 
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הפרפר
מאת: איתמר בן-אב״י

…ובישבי כה עגום, כה שחור וזועף
על דשא העשב בגן, ובחשבי 

מחשבות של יאוש ואבדן
חרף האויר החם, הלבן, –

בא פרפר וינוח על רגלי האחת,
ויניף את כנפיו הלבנות,

וקרניו, על ראשו, ִשֲחקו בבינה
ופיו לי הגה אז סודות.

ולאט כך הנחתי את ידי עליו,
ואתפס את היצור הקטן;

הקרבתיו לשפתי וִבְנשיקה 
הרעדתיו ותכם ַאְבָקתו את פַני.
בגני רחצה שמש ובעשב החדש

רבבות חיים התרקמו, ועם צלצול 
הפעמון, ממרחק־השעון רגשותי גם 

הם צלְצלו…
״שמע פרפר: התדע מהי אהבה,

מה היא נפש אמולה כנפשי?
התדע מה לאמר, שהלב מתפלץ

ושאין כל ַמרפא לִשְברו?
האח, פרפרי! לא ידעת כלום,

כי רק לעוף אתה מבין,
לעוף ולחיות יום אחד, יום־אביב

ולמות מבלי כל יגון;
לכן, כל־עוד ִאְתך נשמתך הקלה,

וכנפיך לרצונך יציתו,
כל עוד מפרחים לפרחים תנסר
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ַמְפֵתחֺות
מאת: אבות ישורון

ַלֶטַבע ָּכל
יֺוַנת ַאָּגס

ַהְּזָמן ֲאדֺון עֺוָלם
ִלְפֵני

ד ִקירֺות
ֶּכֶלב ּבֺוֵדד

ְּבֶדֶרְך ְיבּוס
יֺוְגַרְפָיה ִבּ

פ.נ.
ַקח ִלי-

ִזָּכרֺון טֺוב ִמן ֶהָעִציץ
ַמה ַּנֲעֶׂשה

ְלַהֲחִזיק
ִמָּכל ַהּיֺום
ֵעץ ֶזה לֹא

ַהּבּוֶלץ הּוא ַאֲחֵרי
ַהּבּוֶלץ רֺוֶאה

ָחֵבר ִעם ֶהָחֵצר
ֹ אֺוְמִרים לו

ֶאל ַהּכֹל ַהְדָבִרים
טֺוב ּבּוֶלץ
סֺוף ָׂשֶדה

ט ַהּבּוֶלץ ִמְתַּפּׁשֵ
ֲחָלִפים

ִׁשיִרים ְּבִייִדיׁש
ַהּבּוֶלץ ְּבַעְצמֺו

ִסד
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בתחילת שנות ה-60, החל צבי נרקיס לגבש רעיון לעיצוב גופן אשר יתאים 
לקריאה ממושכת, ויתן מענה למחסור בגופנים עבריים מסוג זה. במסגרת 

עבודת ההכנה חיפש נרקיס סגנון כתב־יד שיהווה בסיס רעיוני וצורני לקביעת 
מאפייני הגופן החדש. הרעיון החל להתגבש וסגנון הכתב הספרדי היווה נקודת 

המוצא לעבודתו. סגנון זה התפתח מתוך הכתב המזרחי שהתהווה בארצות 
האגן המזרחי של הים התיכון ובמזרח התיכון לקראת סוף המאה התשיעית. 
נרקיס מצא את סגנון הכתיבה האשכנזי כבעל מראה הדור אך חשש שיקשה 
 .)Linotype( עליו להפיק ממנו אותיות שיתאימו לטכנולוגיית ה״סדר החם״

בהיות הכתב האשכנזי מאופיין במתח גדול בין הקווים האופקיים הרחבים 
יחסית לקווים האנכיים הדקים, היה חשש שיתעוררו קשיים לייצר אותיות 
המכילות חלקים דקים, במיוחד בגדלים קטנים. נריקס חשש שגופן אשכנזי 

לסידור טקסט לא יהיה די קריא ויחסר זרימה ומיקצב נאים. בכתבי היד בסגנון 
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המלון מצוי היה בּבּולבאר לַא-שַאּפֶאל, משמאל למחסום ּפּוַאסוֹניֶאר. היה זה 
בניין רעוע של דיוטותיים, צבוע אדום של יין עד לדיוטה השניה, עם תריסים 
שנרקבו מחמת הגשמים. מעל לפנס שזכוכיותיו מכוכבות, אפשר היה לקרוא 
בין שני החלונות: “מלון ּבוֹנקֶאר, בהנהלתו של מַארסּוליֶא”, באותיות גדולות 

וצהובות שעובש הטיח כירסם קטעים מהן. ז’רבֶאז, שהפנס הטרידה, הגביהה את 
עצמה, כשהממחטה צמודה לשפתיה. היא השיטה מבטה לימינה, לצד הּבּולבאר 
רוֹש-שּוַאר, שם עמדו לפני בתי-המטבחיים חבורות של קצבים, חגורים סינרים 
זהומי-דם; והרוח הקרירה הביאה מפרק לפרק משבי-צחנה, ריח-בר של בהמות 

טבוחות. היא הביטה שמאלה, גמאה פס ארוך של רחוב, ונשתהתה על הגוש 
הלבן של בית-החולים לאריּבּואזיֶאר, שהיה אז בבנייתו. מקצה האחד עד קצהו 
השני של האופק התחקה אט מבטה על חומת בית-המכס, שמאחוריו שומעת 

היתה לעתים, בדממת הלילה, שוועותיהם של רצוחים; היא חיטטה בפינות 
נידחות, בזוויות אפלות, השחורות מטחב וזוהמה, אחוזת-אימה שמא תגלה שם 
את גופו של לאנטיֶא, מנוקב דקירות סכין. כשהרימה עיניה מעל לחומה אפורה 
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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 able to cover it and 
seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully 
thin compared with the size of the rest of him, waved about 
helplessly as he looked. Researchers from the journal reviewed 
a host of data and evidence published on insect-bite treatments. 
It concluded in many cases treatments for insect bites had not 
actually been tested for such purposes. It said medical help 
should clearly be sought if serious symptoms, such as infections 
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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 able to cover it and 
seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully 
thin compared with the size of the rest of him, waved about 
helplessly as he looked. Researchers from the journal reviewed 
a host of data and evidence published on insect-bite treatments. 
It concluded in many cases treatments for insect bites had not 
actually been tested for such purposes. It said medical help 
should clearly be sought if serious symptoms, such as infections 
or anaphylactic shock, developed. But it said for simple bites a 
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