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גופן ״יאיר״ עוצב במשקל רגיל ושמן עבור חברת ״במברגר-רוזנהיים״ לשימוש במעבד התמלילים, 

ושווק על גבי דיסקט. תוכנת עיבוד התמלילים לה נועד הגופן אפשרה ביצוע אוטומטי של רצף 

פקודות, דבר שחסך זמן רב, כי המערכת יכולה הייתה לשמור בזכרון המחשב את רצף הפקודות. 

הגרסה הדיגיטלית החדשה הינה Revival מתוך מקור בודד – עמוד מודפס מקטלוג של חברת במברגר 

רוזנהיים. האותיות הופיעו בגודל קטן, בריווח אחיד )מונוספייס(, בשני משקלים, ולעמוד כולו 

היה מראה שובה לב. משהו בו הזכיר לנו משחקי מחשב עתידניים של פעם, ורצינו לשמר את המראה 

הזה, של מונוספייס סנס סריפי ממוחשב ו״טכנולוגי״. לאחר סריקה והגדלה של האותיות ניתן היה 

לראות פיקסול קל שנוצר בידי המדפסת, שהוסיף מימד מסוים של מקריות.

מכיוון שהפונט הוא מונוספייס, ושימוש נפוץ בפונטים מסוג זה הוא בכתיבת קוד - הוספנו דגש על 

הבדלים בין אותיות וסימנים דומים. כך למשל הספרה 0 כוללת נקודה באמצע, על מנת שלא תיראה כמו 

האות הלטינית O, והכוכבית )*( היא גדולה וממוקמת במרכז השורה. למשפחת יאיר הוספנו ריווח 

פרופורציונלי, שאינו מונוספייס, על מנת להרחיב את מנעד השימושים שלו.
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גרסה רשמית לגופן מונוספייס בשני משקלים 
)קל ושמן( שעיצב צבי נרקיס בשנות ה-80 

וטרם ראה אור בפורמט דיגיטלי. 

הגרסה החדשה כוללת משקל ביניים )רגיל(, 
ריווח פרופורציונלי 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 
 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, 
 Character על־ידי סימני ההכר המיוחדים לה

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: 
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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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דומות, על־ידי סימני ההכר המיוחדים לה 
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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. The bedding was hardly 
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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 
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