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דו"ח עדות טיפוגרפית :ספר
שם הספר

שם המעצב/סדר

שם המחבר

שם בית-הדפוס

ז'אנר

שם המו"ל

שנת ההוצאה

עימוד
מימדי העמוד )במ"מ(
)רוחב ,אורך(:

X

יחס ריבוע הטקסט
)רוחב ,אורך(:

:

מיקום מספרי עמודים:

מיקום כותרות משנה:

)אין( )יש(

)אין( )יש(

מיקום הערות שוליים:

אופן סימון מעבר בין פרקים/חלקים:

)אין( )יש(
סימון) :כוכביות( )מספרים( )אחר(_____ :

סידור
פונט בעברית

גודל משוער
)בנק'(

)צפוף מאוד( )צפוף( )רגיל( )מרווח( )מרווח מאוד(

פונט באנגלית

)צפוף מאוד( )צפוף( )רגיל( )מרווח( )מרווח מאוד(

מרווח בין אותיות

מרווח בין שורות

אופן הדגשת המילים

אופן מיקוּף

הערות מיוחדות בנושא עיצוב הספר:

שם המדווח

גודל משוער
)בנק'(

חתימה

"העוקץ" – פונטים עבריים וסטיות אחרות; www.oketz.com

הנחיות למילוי דו"ח עדות טיפוגרפית :ספר
דו"ח זה הוא מעין ניסוי המנסה "לצלם" תמונת מצב של חזות מסויימת של ספר ,ע"י תימצות של
כמה וכמה פרמטרים מסויימים .היומרה אינה להוות סטנדרט כלשהו בתחום ,אלא רק להמחשת
הרעיון שבתמצות המאפיינים הטיפוגרפיים של הספר.
מומלץ למלא את הטופס בעפרון! יתכן מאוד שתרצו לתקן את מה שכתבתם או לעשות חישובים
על הדף.
ז'אנר – ז'אנר הספר יכול להיות רומן ,רומן מתורגם ,ספר ילדים ,ספר שירה ,ספר צילום ,וכיו"ב.
שם המעצב/בית-הדפוס/מו"ל – לעיתים קרובות מדי רשום רק שם המו"ל ללא כל קרדיט לסדר
הספר או אפילו לבית-הדפוס שהדפיס אותו ,לכן אי אפשר תמיד למלא את המקומות האלה.
מימדי העמוד – המקום הריק מימין יציין את רוחב העמוד במ"מ ,ואילו המקום הריק משמאל
יציין את אורך העמוד במ"מ.
יחס ריבוע הטקסט – ריבוע הטקסט הוא האיזור הממשי בעמוד שבו הטקסט מופיע .הנתונים
הנדרשים אינם הגדלים הממשיים ביחידת מידה כלשהי ,אלא היחס שבין גודל הרוחב לגודל
האורך.
מיקום מספרי עמודים/כותרות משנה/הערות שוליים – הריבועים הכפולים מציינים Spread
מתוך הספר ,הריבועים שבתוכם מציינים את ריבוע הטקסט .יש לסמן על הריבועים היכן בדיוק
מופיע כל פריט ופריט.
אופן סימון מעבר בין פרקים/חלקים – יש ספרים שבהם יש גם פרקים וגם חלקים ,יש לציין את
שני אופני הסימון )בצד הטקסט ,באמצע רצף הטקסט ,עמוד חדש ,עמוד שער(.
פונט בעברית/באנגלית – זכרו לציין גם את משקל הפונט ,אם יש שימוש במשקל אחר מלבד רגיל.
גודל משוער )בנק'( – אם ברצונכם להיות מדוייקים ולמדוד בסרגל – בסנטימטר אחד יש 28.5
נקודות ,כלומר – מילימטר אחד הוא  2.85נק' .חמישה מילימטרים הם  14נק' בקירוב .זכרו שאת
גודל האות מודדים מראש האות הגבוהה ביותר )כמו למ"ד( ועד לזנב האות הנמוכה ביותר )כמו
קו"ף(.
לאבגדק
 8נק'

לאבגדק
 10נק'

לאבגדק
 11נק'

לאבגדק
 12נק'

לאבגדק
 14נק'

מרווח בין אותיות/שורות – יש לציין במשוער עד כמה המרווח צפוף או מרווח ע"י סימון
האפשרות המתאימה.
אופן הדגשת המילים – שינוי המשקל או הריווח.
אופן מיקוף – אם יש בכלל מיקוף ,האם הוא מרובה?
הערות מיוחדות בנושא עיצוב הספר – דברים מיוחדים ששמתם לב אליהם מבחינה טיפוגרפית.

