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העברי   הדפוס ראשית

1440

הדפוס   המצאת
י "ע גוטנברג. י

1470

עבריים   ספרים
נדפסו   ראשונים

באיטליה

רש   פירושי לתורה "ספר 1475איטליה , י
יצחק       בן גרתון בן אברהם דפוס

חצי   ספרדית קורסיבית-אות



העברי   הדפוס ראשית

היד     כתבי בהשפעת דפוס אותיות

אשכנזית  אות

ספרדית  אות



העברי   הדפוס ראשית

לטיניות   אותיות השפעת
גותית   אשכנזית אות

גותית    גרמנית אות



ה  -17וה-16 המאה

לה  האותיות   - בה -גיום מעצבי מגדולי
התקופה  של

בא   -בית ראשון עברי ע  "דפוס נוסד י "י
ואליעזר   אברהם המדפיסים

מאוד  "אות  עבה ע ", עברית לה  "נוצקה גיום בשנת  -י 1559בה
מעוגל   ספרדי בסגנון



המודרני   העידן ראשית

הציוני - ריהל -פרנק הגופן

מודרנית  - דרוגולין  אשכנזית אות

עוני      של שנות־מאה הרבה אחר
ותקוה     ואמונה מבחוץ ושפלות

מבפנים   שמים בדורנו  , לרחמי בא
להוריד      תוצאות ורב חדש רעיון

והתקוה     האמונה את משמים לנו

ויכסהו       בימים בא זקן דוד והמלך
לו    יחם ולא לו   ׃בבגדים ויאמרו

נערה      המלך לאדני יבקשו עבדיו
ותהי     המלך לפני ועמדה לו ־בתולה

א (סכנת  ' 1-1,2)מלכים



האות   התפתחות
החדשה

גרוטסקיות  אותיות

חדשות   ספר אותיות

נרקיס    צבי של אותיותיו



ממוחשבים  גופנים

סיביות  גופני

עקומות  גופני

נמוכה    בהפרדה מושלמת איכות

עיצוב  קלות

והקטנה     בהגדלה גרועה תוצאה
אוטומטית

ההגדלה    עם עולה איכות

צורות    של רב מגוון

נמוכה    בהפרדה גרועה , איכות
בטכנולוגיות     משתמשים אם אלא

מיוחדות



ממוחשבים  גופנים

PostScript - 1985אדובי ,

3מסדר  Bezierעקומות 

TrueType -  ואפל , מייקרוסופט
1991

2מסדר  Bezierעקומות 



ממוחשבים  גופנים

PostScript 
Hinting

* Blue values
* Stems



גופנים  עיצוב

בעיצוב  שיטות

גאומטריים  גופנים

שלד   בעלי גופנים

מצויירים  גופנים



גופנים  עיצוב

בעיצוב   טכניות סוגיות

אופטי  גובה

אופטי  רוחב



ספרות  רשימת

1. Ada Yardeni, "The Book of Hebrew 
Script"

שפיצר 2. לעולם  , "משה היא "אות

גופנים  רשימת

1. Fette Fraktur – Linotype
2. Frank Ruehl – Culmus
3. Drugulin – Culmus
4. Miriam MF – Masterfont
5. Aharoni MF – Masterfont
6. Hazvi MF – Masterfont
7. Haim MF – Masterfont
8. Hadassah BT – Bitstream
9. David MF – Masterfont
10.Narkis Classic MF – Masterfont
11.Narkis Tam – Masterfont
12.Narkis Block – Masterfont
13.Narkisim – Masterfont


