
טיפוגרפיה
האמנות והטכניקה של סידור ועיצוב טקסט. 

סידור אותיות כולל בחירת גופנים, גודל אות, גודל השוליים, אורך 
שורה, ריווח בין שורות, בין מילים, בין אותיות ובין צמדי אותיות.



האנטומיה של האותיות



https://katzr.net/a19331

ציר הזמן של הכתב העברי

https://katzr.net/a19331


התפתחות הכתב

עיצוב האות נובע מהטכנולוגיה. כלי הכתיבה 
(חרט / קולמוס / ציפורן / מכונת כתיבה / 

דפוס), המצע (אבן / חרס / קלף / נייר / מסך 
מחשב), ואמצעי ההפצה (דפוס שקע / בלט / 

משי / אופסט / דיגיטלי / מחשב / טלפון נייד / 
שילוט).

בעבר הכתב העברי הופיע בספרי קודש. עם 
חידוש היישוב היהודי בארץ והקמת המדינה, 

העברית הפכה לשפה המדוברת ביום יום ואיתה 
הגיעו גם הפונטים השונים.

לפני העידן הדיגטלי ייצור פונט היה תהליך ידני 
מורכב. עם כניסת המחשבים לחיינו התהליך 

הפך לפשוט וכיום יש מגוון של פונטים.



התפתחות הכתב - שלבים

כתב יתדות: כתב עתיק מראשית האלף 
השלישי לפסה"נ. מוצאו בבבל.

כתב הירוגליפים: כתב תמונות מצרי עתיק מראשית האלף 
השלישי לפסה"נ. כתב זה ידוע גם בשמו: כתב החרטומים.



התפתחות הכתב - שלבים

כתב פרוטו כנעני: הוא הבסיס לכתב האלף בית. 
הומצא בכנען באלף השנייה לפנה"ס והתפתח 

מהכתב ההילוגריפי.

כתב האלף בית: התפתח מהכתב הפרוטו כנעני. נקרא גם 
הכתב הפיניקי או הכתב העברי ונחשב עד היום לאחת 

ההמצאות הכי חשובות באנושות.



 מבנה האות העברית שונה במהות ממבנה אות לועזית (לטינית). 
בעוד האות הלועזית מאופיינת בקווים מאונכים עבים ובצורות גיאומטריות שונות, 

האותיות העבריות מרובעות בבסיסן ומאופיינות בקווים אופקיים עבים.

מבנה האות



.Points :'גודל האות נמדד בשיטת המדידה באינץ
נקודה היא 1/72 אינץ', או 0.353 מילימטר.

 הגודל נקבע לפי גובה האות.

כדי להתאים גופנים אחד לשני רצוי להיעזר 
בהשוואת גוף האות.

מבנה האות



סיווג פונטים

סיווג הפונטים לקטגוריות הוא על 
פי הטיפוגרפיה הלועזית. יש שתי 

חלוקות עיקריות: לפי עיצוב הגופן, 
לפי שימוש.

סיווג לפי עיצוב

סריף  Serif -- גופנים המתאפיינים 
בסיומות שפיציות של האות ועובי 

משתנה.



סיווג פונטים

 -  - Sans Serif סנס סריף
גופנים ללא סיומות שפיציות (סנס 

בצרפתית - ללא). בדרך כלל בעלי 
עובי אות אחיד. 



הכתב העברי

לאורך השנים הכתב העברי ספג 
מאפיינים מהאזור בו הוא נמצא, אך 

ניתן לחלק אותו לשתי קבוצות של 
פונטים:

פונט דפוס - גופנים הדומים לכתב יד 
מסורתי בציפורן או קולמוס. השתמשו 

בהם בעבר בעיקר לכתבי קודש.



הכתב העברי

פונט רהוט (כתב יד) : - גופנים 
המבוססים על כתב יד רהוט, בניגוד 

לכתב המרובע. כתיבה של יומיום. לא 
מקובל לעבודה בטקסט רץ. יש הבדל 

גדול בין הרהוט העברי ללועזי 
באופי הכתיבה.



צורת הפונטים

כיצד המדיום השפיע על צורת האות?

לאורך ההיסטוריה האותיות נכתבו בכתב יד ועל כן 
נוצרו אותיות בצורות שונות (ציפורן, מכחול, סיתות, 

חריטה וכו').
הטכניקה השפיעה על סגנון וצורת האות.

המעבר לחותמות, לדפוס קיבע את צורת האות 
ואיפשר הדפסת עלונים, ספרים.



צורת הפונטים

כיצד המסר השפיע על צורת האות?

בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 מתחילים 
צריכה להבין את תחום העיצוב. מבינים שטיפוגרפיה 

להעביר מסר ולא רק תוכן.
המסר מושפע מאירועים שקורים והוא משתנה 

במהירות.

https://www.youtube.com/watch?v=idnHLe5wqbQ

https://www.youtube.com/watch?v=idnHLe5wqbQ


אז מה הפונטים אומרים לכם כאן?



אז מה הפונטים אומרים לכם כאן?



אז מה הפונטים אומרים לכם כאן?



צורת הפונטים

שילוב של מדיום ומסר: קולנוע

סול באס (19920-1996) הוא מעצב גרפי 
אמריקאי שמעבר לכרזות לסרטים ייצר פתיחים 
לסרטים והגדיר איך נראית ונתפסת טיפוגרפיה 

נעה על מסך.

https://www.youtube.com/watch?v=UhS-bHC0ZbY

https://www.youtube.com/watch?v=UhS-bHC0ZbY


סיווג פונטים

https://v-fonts.com/

https://v-fonts.com/


עימוד

מונחים לעימוד מתחילים את 
דרכם עם תחילת הדפוס 

באמצע המאה ה־15.

:(GRID) גריד
רשת קווי עזר לעיצוב. מתווה 

ומיקום שוליים, חלוקת העמוד 
אלמנטים עיצוביים. לגריד 

מתווספות החלטות תבנית 
וסגנונות. קביעת הגריד היא 

פועל יוצא של שיקולי תוכן 
(לדוגמא: צורך במקום 

להערות) ואסטטיקה.

:(COLUM) טור
עמוד אנכי בגריד, משמש 

בעיקר כדי לחלק טקסט רץ 
ליחידות קלות יותר לקריאה.

:(PARAGRAPH) פסקה
קבוצת משפטים או משפט 

העוסקים בנקודה מסויימת או 
רעיון. חלוקה לפסקאות 

נועדה להקל על הקריאה 
והבנת התוכן. הבדלה בין 
הפסקאות בדר"כ יהיו ע"י 

ריווח של שורה. 

ממזר:
כינוי למילה בודדת בשורה.

(MARGIN) שוליים

(MARGIN) שוליים
הרווח הלבן מקצה הדף, חיוני 

לקריאה נוחה. 
בעיצוב ספרים מקובל שוליים 

תחתונים גדולים יותר 
מעליונים, ושוליים פנימיים 
(צד הכריכה) קטנים יותר 
משוליים חיצוניים. שוליים 

פנימיים תלויים בסוג הכריכה 
ועובי הספר. 

מדרג ריווחים בטיפוגרפיה 
קובע שהרווח הקטן ביותר 

הוא בין אותיות, הבאים 
בגודלם (לפי סדר עולה): 
הרווח בין מילים, רווח בין 
שורות, רווח בין פסקאות, 

רווח בין טורים, שוליים.

יישורים
מסרק ימין. טבעי לעברית. 

מתאים בעיקר לטורים צרים. 
מלא / בלוק. מקובל בעבודה 

עם טקסט רץ. עלול ליצור 
בעיות בריווח בין המילים 

(שבילים). אמצע. אינו מתאים 
לטקסט רץ לקריאה. משמש 

בעיקר כשיש מעט מידע 
לארגון. מסרק שמאל. יישור 

הפוך לכיוון הכתיבה, ואינו 
מתאים לטקסט רץ לקריאה. 

משמש בעיקר אלמנטים 
קצרים כמו כיתובית.



טיפוגרפיה | מעצבים גרפים

פולה שר | ילידת 1948

מובילת תחום העיצוב הגרפי כבר כמעט ארבעה 
עשורים.

היא התפרסמה בתחילת שנות ה-70 כשעיקר 
עבודה היה עיצוב תקליטים.



טיפוגרפיה | מעצבים גרפים

פולה שר | ילידת 1948

בשנת 1991 הצטרפה כשותפה 
למשרד מיתוג גדול בשם 

"פנטגרם" (צורה גיאומטרית של 
כוכב בעל 5 משולשים זהים) 
ועבודותיה חלשו על תחומים 

רבים והפכו להיות מגוונות מאוד.
בשנות ה-90 היא הייתה 

אחראית על עיצוב התדמית של 
התיאטרון העירוני של ניו יורק. 

הגישה הייחודית שלה 
לטיפוגרפיה השפיעה רבות על 

עולם העיצוב.



טיפוגרפיה | מעצבים גרפים



טיפוגרפיה | מעצבים גרפים

דייויד קרסון | יליד 1955

מעצב גרפי ומעצב פונטים שהעיצובים שלו השפיעו 
על עולם העיצוב של שנות ה-90. הוא בעצם מפרק 

את האותיות ומייצר בהן סוג של בלאגן.



טיפוגרפיה | מעצבים גרפים

דייויד קרסון | יליד 1955

הוא היה הארט דיירקטור של מגזין שנקרא Ray Gun שהציג 
טיפוגרפיות חדשניות וכאוטית. הוא משלב תמונות אחת על השנייה 
שלכאורה משדרות חוסר סדר, אך יחד יוצרות משהו גדול יותר בעל 

משמעות.



טיפוגרפיה | מעצבים גרפים



טיפוגרפיה | מעצבים גרפים

מילטון גלייזר | 1929-2020

מילטון גלזר נחשב לאחד המעצבים הגרפיים האמריקאים החשובים 
ביותר במחצית השנייה של המאה העשרים. טווח פעילותו רחב, וכולל 

בין היתר עיצוב של הדפסים ופוסטרים, עיצוב סמלי לוגו ועיצוב פנים.
בשנת 1954 הוא מקים יחד עם כמה שותפים את סטודיו "פושפין".
הסטודיו יצא באמצעות עיצוביו במחאה כלפי עולם הפופ, היצירה 

בהשפעת סמים (פסיכדליה), האהבה החופשית ומלחמת וייטנאם. 

1973 - אחד הלוגואים 
המפורסמים שעיצב לתמיכה 

בעיר ניו יורק.



טיפוגרפיה | מעצבים גרפים



טיפוגרפיה | מעצבים גרפים

עודד עזר | יליד 1972

מעצב גרפי ומעצב גופנים ישראלי. בוגר תואר ראשון בתקשורת 
חזותית בבצלאל.

ב-2002 הקים יחד עם שני שותפים את ה"גילדה", איגוד ישראלי 
ראשון לעיצוב אותיות בו פעל עד 2006.

מ-2009 הוא משמש כמרצה בכיר לעיצוב טיפוגרפי ב-HIT והוא 
מלמד גם בחו"ל.

פונט אלכימאי



טיפוגרפיה | מעצבים גרפים

עיצוב כתובה

הומאז' (מחווה) למילטון 
גלייזר. עזר טען שגם אם 

יצור את הלוגו בצורה 
מורכבת ומסובכת הוא 

עדיין יהיה ניתן לזיהוי.

ביוטיפוגרפיה



טיפוגרפיה | מעצבים גרפים
הומאז' (מחווה) לציור אדם של מיכאלנג'לו



פרויקטים בעיצוב גרפי | לירון לביא טורקניץ'

https://www.youtube.com/watch?v=jmhkZnmUNKk

https://www.youtube.com/watch?v=jmhkZnmUNKk


פרויקטים בעיצוב גרפי | מעין קרא עוז טיפוגאגא

https://vimeo.com/75691264

https://vimeo.com/75691264


פרויקט טיפוגרפי ניסויי של יצירת שלושה 
פונטים של אלפבית עברי בעלי זיקה 
(ערבית) תרבותית של קוריאה (הנגול), דעאש 

ואתיופיה (אמהרית).

פרויקטים בעיצוב גרפי | בנצי בינדר



פרויקטים בעיצוב גרפי | בנצי בינדר


