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שוחזר מכתב ידו של משה מלך בן יצחק
אשר נפטר ממחלת ניוון שרירים.
היה מחלוצי תחום ההדפסה הדיגיטלית
בדרום .מוזמנים להשתמש באהבה.
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* שימו לב שלאות א' ולאות ל' יש כמה חלופות.

בדיקות טקסט
אחת מאבני הדרך החשובות ביותר בעולם הדפוס הייתה מהפכת הדפוס של יוהאן גוטנברג בגרמניה בסביבות אמצע המאה ה .15-תרומתו של יוהאן

גוטנברג הייתה למעשה שכלול השיטה הקיימת ,שכלול זה הפך את עולם הדפוס לפשוט ,זול ויעיל יותר .הרעיון של גוטנברג היה להפריד
כל אות לגוף בודד ולצרפן יחדיו לבניית שורות של טקסט וכך לעמד את העמוד השלם (סדר) .עד להמצאה זו הכינו את לוחות ההדפסה של
העמוד השלם ,מיחידה אחת (מעץ או מאבן) למעשה לוחות ההדפסה היו חד פעמיים ונחצבו או גולפו על ידי רבי אמנים\פסלים ,בגמר
ההדפסה לא ניתן היה לעשות שימוש חוזר בלוח ההדפסה .גוטנברג שכלל גם בתחום זה ,מכיוון שהיה צורף ,כלומר בעל ידע ביציקה
והטבעה ,יצר את האותיות ממסג מתכות מתאים .הספר הראשון שהודפס בשיטה זו של גוטנברג היה התנ"ך .המצאתו של גוטנברג הוזילה
את עלויות החומרים (בגלל מחזור החומרים) ודרשה כוח עבודה פחות מיומן (בגלל היציקה) .תרומתו של גוטנברג לעולם הייתה הפיכתה
של המילה הכתובה למוצר זמין וזול יחסית ,עובדה זו גרמה להפצה של המילה בכל שכבות האוכלוסייה .לכן יש המחשיבים את המצאתו
של גוטנברג כהמצאה החשובה באלף הקודם.

הדפסה דיגיטלית  -בשנים האחרונות התפתחו שיטות הדפסה דיגיטליות ממוחשבות .בשיטה
זו מכונת הדפוס משמשת כמדפסת מחשב המקבלת את מידע ההדפסה הדיגיטלי ישירות
מהמחשב ,ומדפיסה אותו על הנייר .ישנם סוגים רבים של מדפסות מחשב ,החל ממדפסות
סיכה וכלה במדפסות באמצעות חום ,או בצריבת אור לייזר על הנייר .המדפסת הממוחשבת
הנפוצה כיום היא מדפסת הזרקת דיו .במדפסת זו יש גליל הממגנט אליו את הצבע בה־
תאם למקור ,משם הוא עובר לבלנקט גומי ומשם למדיה המודפסת .שיטה זו משמשת
בבתי דפוס בעיקר לעבודות הדפסה בכמויות מעטות (לדוגמה :שילוט רחוב ,פוסטרים ,עלונים
ועוד) או בהדפסות משרדיות וביתיות בהיקף מוגבל.
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-------------------------------------משה מלך בן יצחק נפטר ממחלת ניוון שרירים בגיל  .67הוא שירת בחיל האויר
במשך  20שנה ,עם פרישתו ב ,1995-הקים בית דפוס דיגיטלי בבאר שבע והיה
מחלוצי התחום בדרום .ב 2018-אובחן משה כחולה במחלת  ALSועל אף
מחלתו נותר מעורב בניהול הדפוס עד יומו האחרון .משה היה אדם אופטימי
שהאמין כי לכל בעיה יש פתרון וכי "על ציר הזמן הכל מסתדר".
חיפשנו דרך להנציח אותו ואת פועלו ,כאשר הרעיון היה ליצור פונט בכתב ידו
ולהעבירו לקהילות השונות .דני מירב מסטודיו הטייס עיצב את הפונט
בנאמנות מדהימה לכתב היד שלו.
(:
מקווים שהפונט ישמש אתכם.
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