
 המצאת הדפוס

המצאת הדפוס היא אחד האירועים המשמעותיים ביותר בתולדות האנושות. המצאה זו 

והפכה את ההשכלה לנחלת הכלל. הדפוס הביא  ,פשרה לכל אדם גישה למקורות המידעיא

, רנסנסשנתנו השראה להתפתחות ה ,לגילוי מחדש של הקלאסיקות הרומיות והיווניות

ובתי  ,תוך זמן קצר התפשטה ההמצאהבהתפתחות השפה הלטינית באירופה. לו עיצובלו

מספר הספרים שהופקו באירופה עלה ממאות בודדות והתחילו לפעול. נוסדו דפוס רבים 

 למעל לחצי מיליון בתוך חמישים שנים בלבד. 

 

 ןוכ ,באירופה הן בתחום הפוליטי והן בתחום החברתי יםשינוי ובעקבות המצאת הדפוס חל

 Nicolaus קופרניקוסניקולס הודפס ספרו של  3451בשנת . כך למשל, ים בעולם המדעישינו

Copernicus), 3541 – 3451.)  כי הארץ  כתב לראשונה הרעיוןהועלה על הבספר

ולא הפוך, כפי שנהוג היה לחשוב. רעיון מהפכני זה שינה סדרי  מסתובבת סביב השמש

 תרומה חשובה למהפכה המדעית. והדפסתו והפצתו ברבים תרמו ,עולם

 

 :בכמה מישורים המצאת הדפוס שינתה את פני התרבות האנושית

  .עלייה בלימוד קרוא וכתוב, שהובילה לעלייה בביקוש לספריםחלה  -

 אוניברסיטאות בערים רבות באירופה בגלל הביקוש הגובר להשכלה.  וקמוה -

 שכבות החברה, כולל איכרים מהמעמד הנמוך.  לכל נעשתה נחלתם שלהשכלה ה -

ירידה בכוחה של הכנסייה בגלל נגישות רבה יותר לספרי הקודש והפצת דעות חלה  -

תרמו להפצתה נגדה ונגד השלטון, שהביאו לצמיחת הנצרות הפרוטסטנטית ו

  .המהירה

  .פרסום הודעות וצווים של המלכים הפך לקל הרבה יותר -

. הדפסת כגון צרפתית, אנגלית, גרמנית ועוד ,ספרים בשפות לאומיות ודפסוה -

 גרמה להעשרת שפות אלו ואחרות ולרכישת ידע בתחומים רבים.  הספרים

 העיתונות.  העיהופ -

 הלאומיות. העלת -

 

 והעת החדשה, והוביל ה שלילתתחאת סיום תקופת ימי הביניים ואת שינויים אלו סימלו 

 בצורה ישירה למהפכת המידע של ימינו.

 

 Johannes יוהאן גוטנברגבגרמניה הצורף  מציאמכונת הדפוס הראשונה האת 

Gutenberg), 3134 – 3541)  התפיסה לגבי  לשנות אתהיה הראשון , והוא 3551בשנת

המוניות  ותהדפס הדפיסנית זו הוא האפשרות לשיטה מכיתרונה הבולט של  שימושי הדפוס.

 גוטנברגיתרונו של הפכה המילה הכתובה לזמינה לכל שכבות האוכלוסייה.  , ובזכותהובזול
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היה ניסיונו כצורף והתמצאותו במלאכת ההטבעה וההחתמה. המצאתו הייתה במעבר 

שון שיצר את הסגסוגת שהכילה הראמלוחות מגולפים לאותיות מגולפות ממתכת. הוא היה 

 (,מתכתי המגביר את קשיחותה של העופרת-סוג של יסוד כימי חצי)עופרת, בדיל ואנטימון 

צור אותיות איכותיות שבעזרתן הדפיסו ספרים בעלי רמת יסגסוגת שהייתה הכרחית לי

 הרבה יותר עמידות מאותיותהיו ו ,לעבודות ההדפסה התאימולו אותיות א הדפסה מעולה.

 להאהאותיות את ה הן השתמשו במזרח אסיה. כדי ליצורהחומר, העץ והנחושת שב

ל אות. תבנית נפרדת לכ - במה שנחשב כיום להמצאתו הגאונית ביותר גוטנברגהשתמש 

חריטת אות שקועה מפלדה ולאחר מכן יציקת עותקים בולטים  -שלבי -באמצעות תהליך דו

וכך הפכה המלאכה בכל אות, התאפשר שימוש ממושך  -רבים וזהים מסגסוגת עופרת 

לכן גם נגישה בהרבה. הפרדת והיקרה של יצירת תחריטי עמודים למלאכה זולה בהרבה, 

את לוח הְסָדר במכונת הדפוס ו להרכיב את ופשריומן, אקיבוען וחיזוקן במק ,האותיות

את וצור והעימוד של המקור יעלה את תהליך הייהתחלת ההדפסה. פעולה זו היא שזירזה וי

רגילה.  נקרא בצורההכתב אבל בהדפסה , "כתב ראי"תהליך ההדפסה כולו. האותיות נוצקו ב

שהיה עמיד יותר מאשר צבעים מבוססי מים  ,את צבע השמן הראשוני גוטנברגבנוסף יצר 

פיתוח מכבש בתרם מניסיונו גם בטיפול בנייר,  גוטנברגהשתמשו בזמן מוקדם יותר. שבהם 

תיאום כל הדרוש להוצאת המלאכה אל הפועל. הספר הראשון שהדפיס בדפוס מתאים ו

כמה עותקים צבעוניים של  הדפיסבו גם ש, תנ"ך גוטנברגהיה ספר תנ"ך, המכונה  גוטנברג

העברית הייתה בין ארבע השפות הראשונות בעולם השפה  .כמה מראשי הפרקים בספר

 שזכו להיות מודפסות. 
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