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חידוש עכשוי לרולי (רהט) שעוצב בשנות החמישים ע״י סטודיו רולי (רוטשילד ליפמן) 

בהתיעצות עם ד״ר משה שפיצר. אותיות הגופן המקורי היו בעלות צורניות 

מובהקת, שלא שרדה את תלאות הזמן שחלף. מאידך התנועה

והחופש שלהן תמיד משכו אותי ולכן החלטתי לתת להן חיים חדשים.

החידוש הוא טייק חופשי שלי לאותיות מתוך אהבה וכבוד למקור וליוצריו.

אני מקוה שההחיאה שלי תשיב לרולי את חסד נעוריו, תפיח רוח חדשה

בכנפיו ונוכל שוב כולנו להנות ממעלליו

  :-)

- ליגטורות מובנות בפונט
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כתב רהוט עברי, כתב יד עברי או כתב עגול בספרות התורנית היהודית מכונה גם כתב 
מְשִיטָא הוא �פבית עברי חלופי המשמש בעיקר לכתיבה מהירה, לצד הכתב המרובע 

(ה�פבית התקני של העברית ושפות יהודיות אחרות), המשמש בעיקר לדפוס. הכתב הרהוט 
מתאפיין בקווים מעוגלים, והוא נפוץ מאוד בכתבי יד לא-מודפסים. מהירות הכתיבה בכתב 

רהוט מתקבלת בשל העובדה שכמעט כל האותיות נכתבות במשיכת קולמוס אחת.

כתב רהוט עברי, כתב יד עברי או כתב עגול בספרות התורנית היהודית 
מכונה גם כתב מְשִיטָא הוא פבית עברי חלופי המשמש בעיקר לכתיבה 

מהירה, לצד הכתב המרובע (הפבית התקני של העברית ושפות יהודיות 
אחרות), המשמש בעיקר לדפוס. הכתב הרהוט מתאפיין בקווים מעוגלים, והוא 

נפוץ מאוד בכתבי יד לא-מודפסים. מהירות הכתיבה בכתב רהוט מתקבלת 
בשל העובדה שכמעט כל האותיות נכתבות במשיכת קולמוס אחת.

כתב רהוט עברי, כתב יד עברי או כתב עגול בספרות התורנית 
היהודית מכונה גם כתב מְשִיטָא הוא �פבית עברי חלופי המשמש 
בעיקר לכתיבה מהירה, לצד הכתב המרובע (ה�פבית התקני של 

העברית ושפות יהודיות אחרות), המשמש בעיקר לדפוס. הכתב 
הרהוט מתאפיין בקווים מעוגלים, והוא נפוץ מאוד בכתבי יד 
לא-מודפסים. מהירות הכתיבה בכתב רהוט מתקבלת בשל 

העובדה שכמעט כל האותיות נכתבות במשיכת קולמוס אחת.

כתב רהוט עברי, כתב יד עברי או כתב עגול בספרות התורנית 
היהודית מכונה גם כתב מְשִיטָא הוא �פבית עברי חלופי 

המשמש בעיקר לכתיבה מהירה, לצד הכתב המרובע (ה�פבית 
התקני של העברית ושפות יהודיות אחרות), המשמש בעיקר 

לדפוס. הכתב הרהוט מתאפיין בקווים מעוגלים, והוא נפוץ
מאוד בכתבי יד לא-מודפסים. מהירות הכתיבה בכתב רהוט 
מתקבלת בשל העובדה שכמעט כל האותיות נכתבות במשיכת 

קולמוס אחת.

עֻצַּב סְטוּדְיוֹ רוֹלֵי ל גּוּפָן רוֹלֵי רַַהט שֶׁ י שֶׁ וִי וְחָפְשִׁ ָׁ חִדּוּׁש עַכְש

פִּיצֶר. ה שְׁ ים בְִּהְתיַעֲצוּת עִם ד"ר מֹשֶׁ ִּׁ נוֹת ַהחֲמִש ילְד וְלִיפְּמַן) בִּשְׁ (רוֹטְשִׁ

מֵּר וְנֶעֱלַם מִן ַהנּוֹף ֶהחָזוִּתי ַהטִּיּפוֹגְרָפִי. ַתּ ר לֹא נִשְׁ טִּפוּס אוֹת אֲשֶׁ

לאותיות הכתב העבריות היה חלק בכתיבה בת 
מעל 1,000 שנים ביידיש באותיות העבריות בקהילות 
יהודיות אשכנזיות באירופה. בניגוד לשפה העברית 
שהייתה שפת קודש, שבה בעיקר נקראו טקסטים, 

וכמעט שלא נכתבו על ידי העם הפשוט, הייתה שפת 
היידיש שפה חיה ונושמת במשך מעל 1,000 שנה. 
בשפת היידיש נכתבו רוב הטקסטים בחייהם של 
היהודים במרכז ובמזרח אירופה. מעבר לשימוש 
ביידיש לספרים, מאמרים ופרסומים, נעשה שימוש 

בשפה גם לצרכים רבים אחרים, חלקם "פורמליים" 
וחלקם פחות, החל משימוש בפתקים, בהודעות, וכלה 

בכתיבת מכתבים – זו הייתה צורת התקשורת 
היחידה בימי הביניים, לאורך מאות שנים. בכל אותו 
זמן ממושך היה כתב היד מקביל לכתב ה"פורמלי" 
של העברית, שהופיע בעיקר בדפוס. זה מקור שמם 

גם כיום: אותיות "דפוס" לעומת אותיות "כתב".
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כְַּתב ָרהוּט עִבְִרי, כְַּתב יָד עִבְִרי אוֹ כַָּתב עָגֹל 
ִית ַהיְּהוּדִית מְכֻנָּה גַּם כַָּתב  בַּסִּפְרוּת ַהּתוָֹרנ

מֵּׁש  יטָא הוּא ָ�ֶפְבֵּית עִבְִרי חֲלוּפִי ַהמְּשַׁ ִׁ מְש
בְּעִָקּר לִכְִתיבָה מְִהירָה, לְצַד ַהכְָּתב ַהמְֻּרבָּע 

ל ָהעִבְִרית וְשָׂפוֹת יְהוּדִיּוֹת  ֵי שֶׁ (ָהָ�ֶפְבֵּית ֶהְתֵקנ
ב  מֵּׁש בְּעִָקּר לִדְפוּס. ַהכַָּתּ אֲחֵרוֹת),  ַהמְּשַׁ

ִים, וְהוּא נָפוֹץ  ּים מְעֻגָּל ִ ֵן בְַּקו ָהָרהוּט מְִתאַפְי
רולי חדש • רגיל • גודל 50 נק׳



לְאוִֹתיּוֹת ַה״כְָּתב״ ָהעִבְרִיּוֹת ָהיָה חֵלֶק
ִים בְּיִידִיׁש  נ בִּכְִתיבָה בַּת מֵעַל 1,000 שָׁ
בָּאוִֹתיּוֹת ָהעִבְרִיּוֹת בְִּקִהלּוֹת יְהוּדִיּוֹת 

ָּׂפָה ָהעִבְרִית  כְּנַזִּיּוֹת בְּאֵירוֹפָּה. בְּנִגּוּד לַש אַשְׁ
 ּ בָּּה בְּעִָקּר נְִקְראו ָהיְָתה שְׂפַת קֹדֶׁש, שֶׁ שֶׁ

ּ עַל יְדֵי ָהעָם  בו לֹּא נִכְְתּ טְֶקסְטִים, וְכִמְעַט שֶׁ
ׁשוּט, ָהיְָתה שְׂפַת ַהיִּידִיׁש שָׂפָה חַיָּה  ַהפָּ

רולי חדש • מדיום • גודל 50 נק׳



ילְד אֶת  סְטוּדְיוֹ רולִי (סְטוּדְיוֹ רוֹטְשִׁ
נַת  לִיפְּמַן) נוֹסַד בְֵּתל אָבִיב בִּשְׁ
ל  נוֹת ַה־80 שֶׁ 1946 וְפָעַל עַד שְׁ

ַהמֵּאָה ַה־20. מְיַסְּדָיו ֵהם גֵּרְד 
ילְד (1919, גֶּרְמַנְיָה – 1991,  רוֹטְשִׁ
עָלָה  יִשְׂרֵָ�) מְעַצֵּב גְּרָפִי וּמְאַיֵּר שֶׁ

נַת 1934, וְזְאֵב לִיפְּמַן ֿ םלָאָרֶץ בִּשְׁ
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לְאוִֹתיּוֹת הַכְָּתב הָעִבְרִיּוֹת 
הָיָה חֵלֶק בִּכְִתיבָה בַּת מֵעַל 

ל,  נִים בְּיִידִיש לְמָשָׁ 1,000 שָׁ
בָּאוִֹתיּוֹת הָעִבְרִיּוֹת בְִּקהִלּוֹת 
כְּנַזִּיּוֹת רַּבוֹת.   יְהוּדִיּוֹת אַשְׁ

רולי חדש • בלאק • גודל 75 נק׳



לְאוִֹתיּוֹת ַהכְָּתב ָהעִבְִריּוֹת ָהיָה חֵלֶק בִּכְִתיבָה 
ִידִיׁש בָּאוִֹתיּוֹת ָהעִבְִריּוֹת  ִים בְּי נ בַּת מֵעַל 1,000 שָׁ

כְּנַזִּיּוֹת בְּאֵירוֹפָּה. בְּנִגּוּד  ְׁ בְִּקִהלּוֹת יְהוּדִיּוֹת אַש
בָּּה  ָהיְָתה שְׂפַת קֹדֶׁש, שֶׁ ָּׂפָה ָהעִבְִרית שֶׁ לַש

ּ עַל  בו לֹּא נִכְְתּ ּ טְֶקסְטִים, וְכִמְעַט שֶׁ בְּעִָקּר נְִקְראו
ִּידִיׁש שָׂפָה חַיָּה  ׁשוּט, ָהיְָתה שְׂפַת ַהי יְדֵי ָהעָם ַהפָּ
ִּידִיׁש  נָה. בִּשְׂפַת ַהי ְך מֵעַל 1,000 שָׁ ֶׁ מֶת בְּמֶש ֶׁ וְנוֹש

ל ַהיְּהוּדִים  ֵּיֶהם שֶׁ ּ רֹב ַהטְֶּקסְטִים בְּחַי בו נִכְְתּ
ִידִיׁש  ּמוּׁש בְּי ִׁ בְּמְֶרכָּז וּבְמִזְַרח אֵירוֹפָּה. מֵעֵבֶר לְש

ּמוּׁש  לִסְפִָרים, מַאֲמִָרים וּפְִרסוּמִים, נַעֲשָׂה שִׁ
בַּשָּׂפָה גַּם לִצְָרכִים ַרבִּים אֲחִֵרים, חֶלְָקם 

לְאוִֹתיּוֹת ַהכְָּתב ָהעִבְִריּוֹת ָהיָה 

חֵלֶק בִּכְִתיבָה בַּת מֵעַל 1,000 

ִידִיׁש בָּאוִֹתיּוֹת ָהעִבְִריּוֹת  ִים בְּי נ שָׁ

כְּנַזִּיּוֹת  ְׁ בְִּקִהלּוֹת יְהוּדִיּוֹת אַש

ָּׂפָה ָהעִבְִרית  בְּאֵירוֹפָּה. בְּנִגּוּד לַש

בָּּה בְּעִָקּר  ָהיְָתה שְׂפַת קֹדֶׁש, שֶׁ שֶׁ

לֹּא  ּ טְֶקסְטִים, וְכִמְעַט שֶׁ נְִקְראו

ׁשוּט,  ּ עַל יְדֵי ָהעָם ַהפָּ בו נִכְְתּ

ִּידִיׁש שָׂפָה חַיָּה  ָהיְָתה שְׂפַת ַהי

נָה.  ְך מֵעַל 1,000 שָׁ ֶׁ מֶת בְּמֶש ֶׁ וְנוֹש

ּ רֹב  בו ִּידִיׁש נִכְְתּ בִּשְׂפַת ַהי

ל ַהיְּהוּדִים  ֵּיֶהם שֶׁ ַהטְֶּקסְטִים בְּחַי

בְּמְֶרכָּז וּבְמִזְַרח אֵירוֹפָּה. מֵעֵבֶר 

ִידִיׁש לִסְפִָרים, מַאֲמִָרים  ּמוּׁש בְּי ִׁ לְש

ּמוּׁש בַּשָּׂפָה  וּפְִרסוּמִים, נַעֲשָׂה שִׁ

גַּם לִצְָרכִים ַרבִּים אֲחִֵרים, חֶלְָקם 

ִּים" וְחֶלְָקם פָּחוֹת, ָהחֵל  ִי "פוְֹרמָל

ּמוּׁש בִּפְָתִקים, בְּהוֹדָעוֹת,  ִּׁ מִש

בִים – זוֹ  וְכַלֵּה בִּכְִתיבַת מִכְָתּ

ֶרת ַהיְּחִידָה  ֹׁ ְקש ָהיְָתה צוַּרת ַהִתּ

ִים.  נ ַיִם, לְאֶֹרְך מֵאוֹת שָׁ בִּימֵי ַהבֵּינ
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ק׳
 נ

18
דל 

גו
 • 

גיל
 ר

ש •
חד

לי 
רו



ָהעִבְרִית ָהיְָתה שְׂפַת קֹדֶׁש,
ּ טְֶקסְטִים, בָּּה בְּעִָקּר נְִקְראו שֶׁ

ּ עַל יְדֵי בו לֹּא נִכְְתּ וְכִמְעַט שֶׁ
ׁשוּט, ָהעִבְרִית. ָהעָם ַהפָּ

רולי חדש • מדיום • גודל 70 נק׳



ל ָהעִבְִרית, ִי שֶׁ כְַּתב ַהיָּד מְַקבִּיל לַכְָּתב ַהפוְֹרמָל
מָם גַּם כַּיּוֹם: הוֹפִיעַ בְּעִָקּר בִּדְפוּס. זֶה מְקוֹר שְׁ שֶׁ

אוִֹתיּוֹת "דְּפוּס" לְעֻמַּת אוִֹתיּוֹת "כַָּתב".

ל הָעִבְרִית, כְַּתב ַהיָּד מְַקבִּיל לַכְָּתב ַהפוֹרְמָלִי שֶׁ
מָם גַּם כַּיּוֹם: הוֹפִיעַ בְּעִָקּר בִּדְפוּס. זֶה מְקוֹר שְׁ שֶׁ

אוִֹתיּוֹת "דְּפוּס" לְעֻמַּת אוִֹתיּוֹת "כַָּתב".

←

←

רולי חדש • רגיל • גודל 37 נק׳

רולי חדש • בולד • גודל 37 נק׳



סטודיו רולי (סטודיו רוטשילד את ליפמן) נוסד בתל 
אביב בשנת 1946 ופעל עד שנות ה־80 של המאה 

ה־20. מייסדיו הם גרד רוטשילד (1919, גרמניה – 1991, 
ישר�) מעצב גרפי ומאייר שעלה לארץ בשנת 1934, 

וזאב ליפמן (1920, גרמניה – 2011, ישר�), מעצב גרפי 
וטיפוגרף שעלה לארץ בשנת 1933. שניהם למדו 

במחלקה לגרפיקה שימושית בב�� החדש. סטודיו 
רולי נחשב לאחד מבתי הסטודיו המובילים שפעלו 

בשנות בישר� ה־50 וה־60, ועבודות שעוצבו 
במסגרתו זכו בלמעלה מ־120 פרסי עיצוב. בין שני 

השותפים הייתה חלוקת עבודה: רוטשילד הופקד לרוב 
על עבודת האיור, בעוד ליפמן עסק בעיקר בכתב.
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אות רולי המקורית שעוצבה ע״י סטודיו רולי

מתוך קטלוג אותיות מולכו. ב��.
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