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דפוס יהודה אופק
כשנתבקשתי על  ידי ערן בורוכוב מחברת מנטור להרים את 
הכפפה ולכתוב מאמר בנושא דפוס, חשבתי לעצמי מה כבר 
אני יכול לחדש? נכון מזה מספר שנים אני מעביר קורסים 
לרוב,  אבל  חזותית  לתקשורת  לסטודנטים  דפוס  בנושאי 
התמונה  את  לשמור  איך  בתכלית,  מתמקדים  הלימודים 
או  באילוסטרייטור  או  בפריהנד  שילובה  לפני  בפוטושופ 
 EPS ,JPG -באינדיזיין, מה עדיף?  לשמור את התמונה כ

או כ - TIFF שכבות או שטוח? 
מותר  האם  או  מספקת   300ppi ברזולוציה  תמונה  האם 
לרדת ל- 200ppi? וכדומה. הנטייה הכללית הינה לזרוק את 
הבעיות על בתי הדפוס, כלומר, נשלח לדפוס את הקובץ, 
נענה אותו עם האייריס/העתקי השמש ניתן לו לשבור את 
הראש ולהאבק בהשמנות, תמיד נוכל לבוא אליו בטענות 
המשפט  את  לומר  גם  ולבסוף  ההדפסה  שיצאה  איך  על 
שיגרום לו לקפוץ אל מותו “אני סמכתי עליך, אתה איש 

המקצוע שאמור להוביל את הפרוייקט”....
חייב  שאכן  מקום  הינו  הדפוס  בית  נכון,  לא  זה  לדעתי 
לצעוד קדימה ולהיות מוביל בתחום המקצועי כולל שימוש 
ההתחדשויות  הדברים  מטבע  אבל  החדשות,  בתוכנות 
מתחילות במשרדי העיצוב ואילו בתי הדפוס מצטרפים אל 
התהליך מאוחר יותר )יש יוצאים מן הכלל(. אל בית הדפוס 
יש להגיע בשלב הסופי של התהליך כשהחומר הגרפי מוכן 
לדפוס ולאחר הגהות סופיות, כמה נורא זה להפיק העתק 
כתיב?  שגיאת  ולמצוא  עמודים   300 בת  לחוברת  שמש 
נוסף  צורך בהפקת עותק שמש  יהיה  הלא לאחר התיקון 

באחריות.  נושא  עבורו....מישהו  לשלם  יצטרך  ומישהו 
המעצב צריך להתייעץ עם בית הדפוס המתאים לו ולקבל 
התהליכים  כל  כאשר  ורק  ובנייה  שמירה  סגירה,  הנחיות 
תנו  למלאכה.  לגשת  ניתן  הצדדים  לשני  וברורים  נהירים 
לבית הדפוס את הזמן להפיק את הפרוייקט ברמה הגבוהה 
ביותר השאירו זמן לתיקונים אל תביאו את הקובץ לדפוס 
עומד  שלא  הדפוס  בית  על  ותכעסו  התערוכה  לפני  יום 

בלו”ז הבלתי אפשרי.
להתמקד  אנסה  וכמה(  כמה  )מתוכננות  הכתבות  בסדרת 
מן  דוגמאות  להביא  הרבה,  וישנן  שונים  דפוס  בנושאי 
השטח כולל ‘פאקים’ שקרו ומה היו הגורמים לכך. הכתבה 
הראשונה תעסוק בהיסטוריה של הדפוס המודרני כי הרי 
מי שלא יודע את עברו, אין לו עתיד... אני יודע שיש ויאמרו 
“מה אכפת לי ההיסטוריה? אני צריך  להפיק את הברושור 

אתם  אם  הזה”  גוטנברג  היוהן  אותי  מעניין  “מה  מחר, 
שחושבים כך, חכו לכתבות הבאות...

כמו  המודרני,  הדפוס  את  המצאתי  אני  לא  לפני...  רגע 
כן איני עוסק במחקר ופיתוח בנושא ואני לא בעלים של 
לפניכם  שאביא  החומרים  כל  עתידני.  לדפוס   Start Up
קיימים וחשופים לכל בכתובים וברשת האינטרנט למעט 

התנסויות שלי ושל אחרים שיבואו ליד ביטוי בהמשך.

תולדות הדפוס, בקצרה......
עותקים  ליצור  שמטרתה  יומין  עתיקת  שיטה  הוא  דפוס 
זהים של כיתוב, איור או תמונה מאותו מקור. רבים סבורים 

שהראשונים שעסקו בהדפסה היו הסינים.
הסינים  מקום....  בכל  נמצאים  שהסינים  איך  לב  שימו 
אבן  על  נמרחו  אשר  שמן  בסיס  על  בצבעים  השתמשו 
זו  שיטה  ראי.  בדמות  המקור  את  ציירו  שעליה  חלקה, 
ליתוס ביוונית פרושו אבן. על פי  ידועה בשם ליתוגרפיה, 
פי  ידי  סיני בשם  ההיסטוריה, תהליך הדפוס הומצא על 

שנג )Pi Shang( בשנת 1040.

באדיבות  Chris 73 ויקיפדיה
מתקן להדפסת ליטוגרפיות, בתמונה לוח אבן/שיש עליו צרובה 
דמות, צובעים את המשטח ולאחר מכן פורסים גליון נייר הנלחץ 

בשיטות שונות אל לוח השיש בדרך כלל גלגלת וכך הצבע מועבר 
אל הנייר בצורה מדוייקת שוב ושוב.
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יוהן גוטנברג 1397 עד 1468 
הדפוס  המצאת  לאבי  נחשב 
.1436 שנת  בסביבות  המודרני 
החשובות  הדרך  מאבני  אחת 
הייתה  הדפוס  בעולם  ביותר 
מהפכת הדפוס של יוהן גוטנברג 
בגרמניה באמצע המאה ה-15. 
עד לתקופתו נהוג  היה להדפיס 
כלומר,  שלמות,  ליתוגרפיות 
הדפס היה מפיק את כל המלל והאיור כיחידה שלמה אותה 
היו מדפיסים כיחידה אחת החוזרת על עצמה.  עד להמצאה 
זו הכינו את לוחות ההדפסה של העמוד השלם, מיחידה אחת 
)מעץ או מאבן(  למעשה לוחות ההדפסה היו חד פעמיים 
ארוכה  עבודה  אמנים\פסלים  ידי  על  גולפו  או  ונחצבו 
ויקרה מאד. בגמר ההדפסה לא ניתן היה לעשות שימוש 
צורף במקצועו,  היה  גוטנברג, אשר  בלוח ההדפסה.  אחר 
ביציקת  נוצק  סימן,  או  אות  או  תו  כל  שיטה שבה  פיתח 
בתבניות  נוצקו  התווים  כל  ראי(  )תמונת  עופרת כתשליל 
עם מרווחים קבועים, כך שניתן היה לערוך מלל רציף בתוך 
ניתן  וסידורו בתוך מסגרת,  מסילות. לאחר עריכת המלל 
בדיו  הלוח  מריחת  של  בשיטה  ההדפסה  את  לבצע  היה 
וכבישת הנייר אל התבנית. הרעיון של גוטנברג של הפרדת 
כל אות לגוף בודד ולצרפן יחדיו לבניית שורות של טקסט 
וכך לעמד את העמוד השלם )ְסָדר ( לאחר קביעת האותיות 
להרכיב  היה  אפשר  במקומן,  האותיות  וחיזוק  ראי,  בכתב 
את לוח הְסָדר במכונת הדפוס ולהתחיל בהדפסה. לאחר 
ההדפסה ניתן היה לפרק את הסידור ולבנות מחדש סידור 
אחר. הספר הראשון שהודפס בשיטה זו של גוטנברג היה 
על  במוזאון  גוטנברג  של  התנ”ך  את  לראות  ניתן  התנ”ך. 
שמו בעיר מיינץ שבגרמניה. המצאתו של גוטנברג הוזילה 
את עלויות החומרים )בגלל מיחזור החומרים( כמו כן כוח 
עבודה פחות מיומן )בגלל היציקה(. תרומתו של גוטנברג 
לעולם הייתה הפיכתה של המילה הכתובה למוצר זמין וזול 
יחסית, עובדה זו היא שגרמה להפצה המונית של המילה 
הכתובה בכל שכבות האוכלוסייה, לכן יש המחשיבים את 

המצאתו של גוטנברג כהמצאה החשובה באלף הקודם.

לוח הְסָדר
אותיות  יצקו  הדפוס  בתי  גוטנברג,  בעקבות המצאתו של 
עופרת בגדלים שונים אותם שמרו בתוך תבניות עץ, כל אות 
במקומה, בדרך כלל היתה ארונית הבנויה ממגרות שונות 
ובכל מגרה היו סדורות אותיות על פי גודלן. מבנהו הבסיסי 
של לוח הְסדָ ר הינו מסגרת מתכת סגורה בעלת מגרעות 
אחידות. גודלה של המסגרת נקבע בהתאמה לגודל מכונת 

את  ר  הַסדָּ קובע  היה  עליו  הגיליון(,  גודל  פי  )על  הדפוס 
אותיות העופרת. האותיות יוצרו בגדלים שונים החל מ-1 
פוינט ומכאן נגזרו ממדי האותיות ושמן בתוכנות המחשב. 
לבד מן האותיות היו כמובן מרווחונים שונים כדי להתאים 
את היישור לימין, לשמאל או לבלוק שלם. מושגים רבים 
מעולם הדפוס הזה שהולך ונעלם שימושיים כיום בתוכנות 
העופרת  ללוחית  המתייחס  מושג   Leading כמו,  המחשב 
שהונחה שבין שורה לשורה וקבעה למעשה את הרווח בין 
הלוח  באמצע  לו  קורה  היה  מה  לתאר  נסו  רק  השורות. 

היתה נגלית שגיאה והיה  צורך לתקנה, דבר שהצריך פרוק 
בנכונה  השגויה  האות  החלפת  לאחור,  האותיות  והוצאת 

והשחלה מחדש של כל האותיות, איזה ייאוש..... 

ליתוגרפיה 
בבוואריה  ֶזֶנֶפְלֶדר  ַאְלַוִאיס  ידי  על  הומצאה   1796 בשנת 
בדרום גרמניה שיטת הדפסה על אבן. האבן עברה תחילה 

האבן  על  מציירים  בתחילה  וליטוש.  יישור  של  תהליך 
מכן  לאחר  שומני,  בסיס  על  בצבע  המבוקש  הציור  את 
מרטיבים את האבן במים הנספגים באיזורים הנקיים מצבע 
ובעזרת  הנייר לאבן  יודפס, מצמידים את  כך שרק הצבע 
ידי  על  חותמת,  כמו  ההדפסה  מתבצעת  ומכבש  גליל 
יותר היא למעשה סוג  וגלילה. השיטה המודרנית  לחיצה 
של דפוס שקע שבה לאחר ציור הדמות, מכסים בתמיסה 
מתחלבת, אמולסיה, של חומצה עם גומי ערבי. התמיסה 
ומחלחלת  הדמות  את  מקיפה  אשר  מלח   שכבת  יוצרת 
אל תוך הנקבוביות של האבן, תהליך היוצר באבן צריבה. 
הציור  מסלקים  ליתוגרפי,  בטרפנטין  השימוש  באמצעות 
השומני שבו צויר המקור, ומשאירים רק את שיכבת המלח, 
שיכבת מלח זו היא שמשמרת את שלד הצורה המקורית 
את  במים  הזמן  כל  מרטיבים  ההדפסה  בזמן  הדמות.  של 
אל  טבעי  באופן  נמשכים  המים  הפלטה.  את  או  האבן 
גליל  החומצית.  השטיפה  ידי  על  שנוצרה  המלח  שיכבת 

באדיבות  Chris 73 ויקיפדיה
מגירת אותיות עופרת אשר שימשו את הסדרים 
בדפוס הבלט על פי המצאתו של יוהן גוטנברג
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צבע דפוס על בסיס שומני מועבר על פני המשטח. המים 
יכול  שהצבע  היחיד  והמקום  שבצבע  השומן  את  דוחים 
להתפנות אליו הוא השקערורית שנוצרה על ידי הצריבה. 
כאשר השקערורית מתמלאת בצבע הדפוס, לוח ההדפסה, 
האבן הצרובה, והנייר מועברים דרך מכבש דפוס שמפעיל 
לחץ אחיד על המשטח ותוך כדי כך הוא מעביר את הדיו 

מהאבן אל הנייר.
שיטה זו היתה מקובלת עד תחילת המאה ה-20 ולאחר מכן 
על פי אותו עקרון פותחה שיטת דפוס ה”אופסט” בעזרת 
מערכת של גלילי צבע ומים. במקום האבן נכנסו לשימוש 

לוחות אבץ ואלומיניום.

כיום, שיטת הדפסה באבן שימושית בקרב אמנים לצורך 

הדפסה אמנותית.

דפוס ה”אופסט”
דפוס האופסט מהווה כיום כ-40% מכלל עבודות הדפוס 
הדפוס שהייתה  הינו שכלול של שיטת  זה  דפוס  בעולם. 

צילינדרים   3 מקובלת, הליתוגרפיה. השיטה מבוססת על 
של  התנועה  לכיוון  בניגוד  אחד  כל  המסתובבים  )תופים( 
אלומיניום  עשוי  בלוח מתכת  עטוף  הראשון  התוף  השני. 
בדרך כלל, על לוח זה צרובה דמות חיובית. הדמות צרובה 
דקה  שכבה  המותיר  כימי  פיתוח  בתהליך  הלוח  פני  על 
בעלת תכונה של ספיחת צבע שמנוני אליה בדומה לגומי 
)כמו בחותמת(, שאר חלקי הלוח נותרים חלקים. אל הלוח 
מועבר צבע יחד עם נוזל שמורכב רובו ממים. מאחר והצבע 

מבוסס שומנים הוא אינו מתערבב עם המים ונוצרת דחיה 
הדדית בין המים לצבע. התוף מסתובב ומעביר את הדמות 
אל  נדבקת  הדמות   .Blanket המכונה שמיכה  נוסף  לתוף 
שלישי  גליל  אל  נצמד  השמיכה  תוף  כתשליל.  השמיכה 
לבין  השמיכה  בין  נייר  כשיעבור  לחץ,  צילינדר  המכונה 
צילינדר הלחץ תועבר דמות חיובית אל הנייר ובכך יסתיים 
תהליך ההדפסה. ניתן כמובן להשתמש בחומרים שונים כמו 
ונייר מחוספס. דפוס האופסט השתכלל  יריעות פלסטיק 
בשנים האחרונות בצורה משמעותית בכך שפיתוח הגלופות 
בוצע ב- 2 שלבים, האחד הפקת פילם והשלב השני הקרנה 
ללוח. התהליך קוצר בשלב אחד וכיום מפתחים את הלוח 
  DTP- Direct To Plate ישירות מן המחשב בתהליך המכונה
מבוצע  זה  בתהליך   -CTP-Computer To Plate גם  נקרא 
מתשליל.  תמונה  לפיתוח  בדומה  ללוח  ישירות  הפיתוח 
הזמן הדרוש להפקת הגלופה התקצר, העלות ירדה ואיכות 

הקרנה  לעבור  צורך  בכך שאין  בהתחשב  עלתה  הגלופה 
ללוח, דבר שגרם לירידת האיכות עקב ההעברה.

באדיבות  Chris 73 ויקיפדיה
מכבש דפוס ידני

באיור זה ניתן לראות את תהליך הדפוס באופן 
סכמטי
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דפוס ה”אופסט” הצבעוני
כפי שהוזכר בכתבה הקודמת על תולדות הדפוס המודרני 
העיקרון  על  מבוססת  אופסט,  המכונה  ההדפסה  שיטת 
כיצד  הינה  וההפך, השאלה הנשאלת  מים  דוחה  צבע  של 

מדפיסים בצבע?

צבעי פרוצס
4 צבעי יסוד באמצעותם ניתן להפיק  צבעי הפרוצס הינם 

דפוס במרחב גוונים עצום.
4 צבעי היסוד הינן:

ציאן-  
מג’נטה- 
צהוב-  

שחור-   
צבעי האופסט מכונים בקצרה כצבעי CMYK מאנגלית: 

CYAN
MAGENTA

YELOW
BLACK

 BLUE  תפוס על ידי הכחול B-כיוון שה K-השחור מסומן ב
RGB-במודל  ה

 בשפה המקצועית מכונים צבעי הפרוצס כצבעים מחסירים 
לעומת צבעי ה-  RGB המכונים צבעים משלימים, משלימים 

הכוונה לצבע לבן.
100 אחוזים משלושת הגוונים,  נחבר  בשיטת ה-RGB אם 
כחול ירוק ואדום נקבל את הצבע הלבן לכן מכונים צבעי 
ה-RGB כצבעים משלימים כמובן שלא מחברים פיגמנטים 
'בוצית', למעשה מחברים קרני אור  כי אז נקבל רק עיסה 
 RGB-בגוונים הנ”ל  . אם נחסיר מהלבן את אחד ממרכיבי ה
ונקבל את מרכיבי  במלואו או בחלקו, ישתנה הצבע הלבן 

הפרוצס - מכאן שמם - צבעים מחסירים.
בדוגמא הבאה ניתן לראות כיצד החסרנו מהלבן את גווני 
לב  שימו   .CMY-ה צבעי  את  וקיבלנו  בהתאם   RGB ה- 
צבע  כלל  ואין   0-255 בטווח  הינם  הרשומים  שהנתונים 
גוון המופיע ב-8  255 מתקבל כאשר לכל  שחור המספר  
28. כדי לקבל במודל זה צבע  ביט, מכסימום הגוונים הינו 

שחור יש להפחית את ערכי כל הגוונים ל-0.

בתמונה זו RGB בערכי 0, הגוון נראה שחור.

בתמונה זו RGB מלא, הגוון לבן.

בתמונה זו החסרנו ל- 0  את מרכיב האדום, הגוון המתקבל 
הוא הציאן )סוג של תכלת(

בתמונה זו החסרנו ל- 0  את מרכיב הירוק, הגוון המתקבל 
הוא המג’נטה )סוג של סגול(

בתמונה זו החסרנו ל- 0  את מרכיב הכחול, הגוון המתקבל 
הוא הצהוב.

כיצד מתקבלת תמונה צבעונית רק מ- 4 
גוונים?

הדפסה.  רשת  הינה  לכך  והתשובה  המרכזית  השאלה  זו 
נקודות  הפקת  ידי  על  נעשית  הפרוצס  בשיטת  ההדפסה 
קטנות המכסות את שטח ההדפסה בהתאם לעוצמת הגוון 
שעוצמתו  ורוד  צבע  להשיג  נרצה  אם  לדוגמא,  הנדרשת, 
הינה 50 אחוזים מן הצבע האדום, נכסה את שטח ההדפסה 
ב- 50 אחוזי מג’נטה וב- 50 אחוזי צהוב שהרי האדום הינו 
גודל הנקודות המכסימלי וצפיפותן  יחד.  ערוב של שניהם 
הינו מרכיב חשוב בתהליך וכדאי שהנקודות תהיינה קטנות 
הנקודות  בין  להבחין  תוכל  לא  שהעין  עד  שניתן  ככל 
השונות ולמעשה נראה את הכל כמשטח חלק )ראה עמוד 5 
ו-8 בהמשך(. הגוון שמתקבל הינו ערוב של המג’נטה, הצהוב 
והלבן של הנייר, מכיוון שהנקודות קטנות, כושר ההפרדה 
של העין האנושית אינו מבחין בגבולות הנקודות והתמונה 

מתקבלת חלקה ונאה.
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כך נראה זאת בהדפסה

וכך נראה זאת בהגדלה משמעותית

נביט  שכאשר  להבין  חשוב 
בהגדלה על אזור מודפס בשיטת הפרוצס, לא נבחין ביותר 
מ-4 גוונים בסיסיים )אלא אם כן העבודה כוללת צבע נוסף 
2 גווני יסוד צהוב ואדום.   חמישי(. במקרה שלנו ישנם רק 
בתמונות הבאות בחרתי להדגים רשתות הדפסה שונות על 
גודל  זוית הרשת,  מנת להסביר את המושג צפיפות רשת, 
הנקודה וצורת הנקודה. )בדרך כלל עגולה אך יש גם נקודות 

אליפטיות או מרובעות(

ביחס  מעלות   45 הינה  הרשת  זוית  בלבד,  שחורה  רשת 
לאופק. 

רשת שחורה וצהובה, זוית הרשת השחורה הינה 45 מעלות 
וזוית הרשת הצהובה 0 מעלות ביחס לאופק.

מעלות   75 הינה  המג’נטה  רשת  זוית  וציאן,  מג’נטה  רשת 
וזוית הרשת ציאן 15 מעלות ביחס לאופק.

רשת מג’נטה ציאן וצהוב , רשת הציאן ב - 15 מעלות והרשת 
הצהובה ב - 0 מעלות והמג’נטה 75 מעלות ביחס לאופק.

כל  כיצד  לב  שימו  יחד,  הרשתות   4 כל  הוצבו  זו  בתמונה 
רשת  רשת”.  “סתימת  ויוצרים  הנייר  את  מכסים  הצבעים 
זה  לצד  זה  מונחים  הצבעים  כל  שבה  רשת  הינה  סתומה 
ונקודות הרשת עולות אחת על השניה עד שקשה להבחין 
בגוונים ולמעשה מתקבל משטח צבע חום “בוצי” דבר כזה 
מתרחש כאשר שטח ההדפסה מכיל את כל הצבעים יחד 
 300 ל  כיסוי השטח מתקרב  זו  בתמונה  גבוהים.  באחוזים 

אחוזי כיסוי )עדיין יש קצת לבן בין הנקודות(

צפיפות רשת
צפיפות רשת הינה באופן פשטני ביותר המרחק שבין מרכזי 
הנקודות. ברור לחלוטין שאיכות ההדפסה בעיני המתבונן 
להבין  ניתן  ההדפסה,  של  החלק  המראה  ידי  על  נקבעת 
ויקטן כך תראה ההדפסה  ילך  בין הנקודות  שאם המרחק 
הדפסה  קווי  במספר  נמדדת  הרשת  צפיפות  יותר.  טוב 
 - לאינץ’  קווים  במספר  זאת  לכנות  מקובל  נתון,  בשטח 
LPI - Lines Per Inch. רק כדי לסבר את האוזן,  בעיתונים 
 100 בערך  נמוכה  רשת  בצפיפות  להדפיס  מקובל  יומיים 
LPI. בהדפסות משובחות ניתן להדפיס בצפיפות רשת הנעה 
יוכלו להבחין  LPI 200, רבים לא  ואפילו עד   LPI 175 בין  
 LPI 150 ובין הדפסה ברשת  LPI 133  בין הדפסה ברשת
מכיוון שהעין האנושית לא מסוגלת לראות את ההבדל בין 
LPI 130 בתמונה הבאה  הרשתות ברמות צפיפות מעל כ- 
ניתן לראות כיצד נראית אותה הדפסה ברשת נמוכה וברשת 
גבוהה. )התמונה חצויה לרוחבה, רשת עליונה גסה ותחתונה 

עדינה(.
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יש להבין שכאשר הצפיפות עולה  לסיכום עניין הצפיפות 
איכות ההדפסה המתקבלת עולה וזאת מכיוון שהמרחק בין 
נקודות הרשת קטן ואיתו קטנה הנקודה ככל שגודל הנקודות 
קטן )צפוף שם( האיכות הסופית טובה יותר, אם כך למה 
לכך שככל  התשובה  גבוהה?  בצפיפות  תמיד  להדפיס  לא 
אחת  הדפוס   נקודות  מתקרבות  גדלה,  הרשת  שצפיפות 
השנייה  על  אחת  משטחן  בחלק  עולות  הנקודות  לשנייה, 
והגוון בשטחי החפיפה כהה יותר. ככל שנצופף את הרשת 
רשת סתומה הינה  כן יגדל השטח החופף והרשת תסתם, 
רשת שבה הגוונים מעורבים זה בזה ואין הבחנה ברורה בין 

הגוונים. התמונה המתקבלת היא שטח בוצי עמוס בצבע.
גורמים המשפיעים ישירות על איכות הדפוס

צפיפות רשת א. 
סוג הנייר ב. 

גלופות ג. 
סוג הנייר משפיע על איכות ההדפסה מן הסיבה הפשוטה, 
שכאשר הנייר מאיכות ירודה או שהנייר בעל כושר ספיגה 
גבוה כמו נייר נטול עץ הרי שבעת ההדפסה, נקודת הדפוס 
הנדבקת אל הנייר לא נשארת באותו הגודל כפי שאמורה 
הייתה להיות, הנקודה נספגת אל הנייר ומתחילה להתפשט. 
בין שטחי  חפיפה  ונוצרת  בצבע  מתכסה  המתוכנן  השטח 
הנקודות דבר הגורם שוב לסתימת הרשת. לתופעה בה גדלה 
והיא   Dot Gain באנגלית  קוראים  הנקודה מעבר למתוכנן 
סתימות  למניעת  הפתרונות  באחוזים.  כלל  בדרך  נמדדת 
הקטנת  ידי  על  מזו  זו  הרשת  נקודות  הרחקת  היו:  הרשת 
צפיפות הרשת )עיתונים, קרטונים, מפיות נייר וכו..( המחיר 
הינו באיכות דפוס נמוכה יותר. דרך נוספת לצמצום הבעיה 
המחשוב  באמצעות   Dot Gain-ה הגדרת  באמצעות  הינה 
מתאימים,  באחוזים  יותר  מוקטנות  רשת  נקודות  והפקת 
היא תגיע לממדים  הנקודה  כך שבפועל, בעת התפשטות 
נקודות   2 שתוכננו מראש. בתמונה הבאה בחרתי להדגים 
בהגדלה מוגזמת, המודפסות על גבי נייר משובח שכמעט 
ואינו סופג )כל הניירות סופגים( ולכן הנקודות כמעט ואינן 

גדלות. 
 

  
נקודות דפוס עם ספיגה מזערית.

נייר סופג מאד, הנקודות  נקודות על  בתמונה הבאה אותן 
גדלות בכ - 30% שימו לב לחפיפה שבין הנקודות וסתימת 

המצב  את  מתאר  הפנימי  השחור  הקו  התחלתית,  רשת 
הרצוי לפני ההתפשטות.

מקדם  הגדרת  ידי  על  הנקודה  הקטנת  הינו  והפתרון 
התפשטותה. 

להכנס  צורך  כל  שאין  להבהיר  ברצוני  זה  בשלב  כבר 
לפאניקה, לא נדרשת מכם כל התערבות בתהליך העבודה 
וכל התיקונים ומקדמי ההתפשטות נעשים על ידי המחשוב 
לדעת  נדרשים  רק  ואתם  הדפוס  בבתי  הקיים  והמכשור 
ולהבין שיש התחשבות בגורמים אלו כל עוד תבצעו הפרדות 
 ,Macromedia על ידי תוכנות העימוד השונות, פריהנד של
אילוסטרייטור אקרובט ואינדיזיין של Adobe ועוד תוכנות 
שונות ומגוונות. אם כן, מתי כן צריך להתערב בתהליכים? 
ובכן מי שרוצה להדפיס הפרדות צבע ישירות מתוך תוכנת 
Adobe PhotoShop מוטב לו שיקרא את הפסקאות הבאות.
 Adobe PhotoShop ה  תוכנת  מתוך  הפרדות  ביצוע  בעת 

ניתן לשלוט במקדם התפשטות הנקודה כך:
 Adobe PhotoShop-ב נמצאת   Transfer  - ה  פקודת 
קיימת(  אינה  זו   פקודה  ומעלה   CS5 )מגירסא   CS4
יש שנפתח   בחלון    File>Print הפקודה   תחת 

 
לאתר את הפקודה Output ולמטה מימין להקיש על כפתור 
ה -   Transfer   כפתור ה- Transfer יפתח גרף באמצעותו

של  הכניסה  נתוני  שבין  ביחסים  לשלוט   ניתן 
להדפסה.  או  להפרדה  היציאה  ולבין  הצבע 
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בדוגמא בחרתי להקטין את אחוזי הצבע ביציאה ב - 25% 
רק למג’נטה כיוון שאני מתכנן לשלוח את התמונה להדפסה 
בעיתון כלכלי שצבע הנייר שלו הוא ורוד ואיני רוצה לגרום 
גודל  את  להקטין  ברצוני  כן  כמו  מג’נטה  רווית  להדפסה 
הנקודה משמעותית. לכן במקום 100% נסמן 75% כך שכל 
נקודת  ושטח  התמונה  בכל  יחסית  תרד  המג’נטה  עוצמת 
לא  והדפסה  ונקודה  נקודה  בכל   25% ב-  יקטן  הדפוס 
תסתם וכן יושג פיצוי בגין גוון הנייר עצמו. בנוסף יש לסמן 
את האפשרות Override Printer’s Defaults Functions כך 
ששום פקודה אחרת לא תבטל את הקביעה. כדאי לדעת 
שלא ניתן להבחין בשום שינוי בתמונה עצמה והשינוי משפיע 
בתמונה  השינוי   עצמו.  הדפוס  בתהליך  רק  התמונה  על 
יבוא לידי ביטוי רק בהדפסה מפוטושופ או כאשר התמונה 
נשמרת כ-EPS ומודפסת במדפסת פוסטסקריפט )לא עובד 
על מדפסת הזרקת דיו(. בעת שמירת התמונה כ - EPS יש 

לסמן את האפשרות Include Transfer Function אחרת 
הפקודה לא תיושם. )ראה בתמוה הבאה(.

 
מתקדם  כדבר  נחשב  לא  זו  בשיטה  השימוש  כללי  באופן 
במיוחד. קיימות  עוד שיטות מתקדמות לקביעת הפיצוי על 
התפשטות הנקודה, אך על כך בהזדמנות אחרת. כאמור את 
התוצאה הסופית ניתן לראות רק לאחר הדפסה, בתמונות 
הבאות ניתן לראות את התמונה העליונה  כפי שתופיע על 
ואילו   Transfer Function הפקודה  למרות  המחשב  מסך 

מתחתיה את אותה תמונה לאחר ההדפסה.

תמונת מקור

Transfer Function תמונה עם

קודם צוין שהגלופה היא בין הגורמים המשפיעים על איכות 
עיקריות  שיטות   2 למעשה  קיימות  כיום  ואפרט.  הדפוס 

להפקת גלופות:
הפקת פילמים שקופים צרובים בשחור אותם מקרינים 	 

ללוח מתכת על ידי תאורה וחשיפה לחומר פיתוח לזמן 
מוקצב. כלומר מתבצעים 2 שלבים עד להפקת הגלופה 
ובכל שלב מאבדים חלק מן האיכות. השיטה מיושנת 
פחותה  אך  מאד  טובה  איכות  פעילה,  עדיין  אך  מעט 

יחסית לשיטה הבאה.
 	  DTP-Direct To Plate הפקת גלופות ישירות מן המחשב

הפקת הגלופה בשלב אחד ללא הקרנה איכות מירבית. 
ההדפס  גלופת  על  ישירות  הדמות  נצרבת  זו  בשיטה 

במהלך אחד בבלבד.
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זוויות הרשת
את  פעמים  מספר  לכן  קודם  הזכרתי  לרשתות  בהקשר 
ולהסביר  מעט  להרחיב  כדאי  הרשת”,  “זויות  המושג 
שהרשתות הנוצרות על ידי מערכת פיתוח הגלופות נוצרות 
בזויות שונות אחת ביחס לשניה  מאחר והרשתות סדורות 
והמרחק בין מרכז נקודה לנקודה הוא מרחק קבוע ורק גודל  
ההדפסה  שאם  הרי  לצפיפות  בהתאם  משתנה  הנקודה 
היו  הנקודות  בין  זוית מסוימת  אין  היתה מתבצעת כאשר 
אלו נופלות אחת על השנייה והתוצאה שהייתה מתקבלת 
הינה משטח מלא צבע המורכב מכל צבעי הפרוצס יחד  - 
חום כהה...  בתמונה הבאה אנסה לתאר רשת 100% מכל 
הגוונים כאשר כל הנקודות מוצבות באותה זוית - 0 מעלות. 
הפרוצס  גווני  כשכל  הרשת  את  רואים  משמאל  לב  שימו 
ההדפסה,  לאחר  קורה  מה  ומימין  התערבבו  לא  עדיין 
גוון של  הוא  והגוון שמתקבל  ושקופים  הצבעים שמנוניים 

זפת. 

ביחס  שונה  בזוית  תודפס  הרשתות   4 מבין  רשת  כל  לכן 
נמצא  המתאימות,  הזויות  את  למצוא  נסיון  מתוך  לאופק. 
שזוית בת כ-30 מעלות לערך בין רשת לרשת נותנת תוצאות 
המפורסמת  ה”מוארה”  תופעת  נמנעת  וכן  מאד  טובות 
שהינה “רעש” ויזואלי המתבטא בטשטוש והופעת נקודות 
רשת גדולות ומטושטשות על פני משטח ההדפסה, הבעיה 
הינה שב-90 מעלות יש מקום רק ל-3 זויות בנות 30 מעלות 
מן  אחת  מעלות   30 בנות  רשתות   4 להציב  ניתן  לא  ולכן 
ידי הצבת הרשת הצהובה  על  נמצא  לכך  השניה, הפתרון 
0 מעלות מן הרשתות הסמוכות לה, המג’נטה  בזוית בת- 
והציאן יוצבו 15 מעלות ימינה ושמאלה מהרשת הצהובה, 
הצהובה  הרשת  בהתאמה  מעלות  ו-15  מעלות   75 -קרי 
הינה הרשת שהכי פחות משפיעה על תופעת המוארה ולכן 
דחפו אותה באמצע בין הרשתות יותר דומיננטיות. הרשת 
מרשת  מרוחקת  היא  וכך  מעלות  ב-45  מוצבת  השחורה 

המג’נטה והציאן 30 מעלות.
שהוזכרו  הזויות  פי  על  הרשתות  סדורות  הבאה  בתמונה 
מכיוון שכך ניתן להבחין במין הופעה של עיגולים היוצרים 
מרקם דומה לפרח המכונים בשפת הדפוס “רוזטות” בדרך 
כלל רוזטה בנויה מנקודה שחורה וסביבה מעגל המכיל את 

בתוך  רואים מעגלים  הנקודות. בהתבוננות ממושכת  שאר 
מעגלים. זוהי רשת שבה אחוזי צבעי הפרוצס זהים, בדרך 
כלל גודלי הנקודות אינם קבועים ומשתנים בהתאם לאחוזי 

הגוון. 

בתמונה  הבאה קטע מוגדל של תמונה וכיצד היא נראית 
אחרי הדפסה ניתן להבחין שבמקומות בהירים כמעט ואין 
את  )צמצמו  לשאר.  יחסית  קטנות  הינן  יש  ואם  נקודות 

העיניים נסו להבחין בתמונה(

נושא הרשתות.  באיור הבא, בסוף הקטע הזה, אסכם את 
תאורטית  המחולק  תא  בתוך  “יושבת”  רשת  נקודת  כל 
256 משבצות. )המספר  ל-162 משבצות כך שבכל תא יש 
הזה נגזר מהעובדה שכל גוון מכיל bit 8 כל bit יכול להיות 
במצב on או off כלומר 2 מצבים בחזקת 8 נותן 256( תא 
ריק  100% רשת. תא  מייצג  256 משבצות מלאות  המכיל 
לחלוטין מייצג 0% רשת. גודלו הפיזי של התא מייצג את 
הינו   LPI  150 ברשת  התא  גודל  הרשת-לדוגמא  צפיפות 
1/150 אינץ’ שזה בערך 17 עשיריות המ”מ. התא נצרב על 
ידי קרן לייזר שיוצרת את צורת הנקודה וכך נוצרת הגלופה.
חשוב להדגיש שהדפסה על גבי ניירות מסוגים שונים לא 
תראה תמיד אותו הדבר, הדפסה על נייר נטול עץ תבלע 
פרטים שנראים הייטב על גבי נייר כרומו. בכל מקרה תמיד 
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מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע בבית הדפוס אליו מפנים 
את העבודה. 

באיור הבא רואים פריסה תיאורטית של רשת המתחילה 
ב- 40% )הצריבה השחורה תופסת 100 ריבועים שחורים 

הצבע  השטח(  מן   40% מהווה  וזה  אפשריות   256 מתוך 
הכתום  רק לצורך ההבחנה בין התאים.

20 תאים כל תא במסגרת כתומה וכל תא מחולק  רואים 
למשבצות קטנות שגודלן 1/256 מן התא, לכל משבצת קו 
זה  בין המשבצות בפועל  מתאר שחור רק לצורך הבחנה 
לבן ונקי. בכל שורת תאים מלמעלה למטה הרשת נשארת 
באותה צפיפות כלומר המרחק בין כל מרכזי הנקודות הוא 
נראה  זה  כך  ויותר.  יותר  ַנה  ְקטֶּ הנקודה  אך  מרחק,  אותו 
לשטח  ביחס  והולכות  קטנות  הנקודות  מעבר  ברשתות 
יותר  קטנה  שהנקודה  וככל  קבוע  נותר  התא  גודל  התא, 
מטשטש  גבוהה  ברזולוציה  יותר.  בהיר  השטח  נראה  כך 
המעבר בין הנקודות והמעבר נראה חלק ויפה, ראה מימין 
והעין  במדרגות  ייראה  המעבר  נמוכה  ברזולוציה  לרשת. 

תבחין בקפיצות ראה משמאל לרשת.

תא
 ל

תא
ין 

 ב
ים

שוו
ם 

קי
רח

מ

באיור הבא רואים את אותה רשת אך ללא קוי המתאר של
בהגדלה  לבן  משחור  מעבר  רשת  נראית  כך  המשבצות, 

עצומה.
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מושגי יסוד מקובלים בעולם הדפוס
-Creaser  הטבעת חריץ בעזרת סכין מיוחדת קהה  ביג 
או קרטון.  כלל  בדרך  הנייר העבה  קיפול  המאפשרת את 
במכונה חשמלית. הביג  או  ידנית  במכונה  ביג  לבצע  ניתן 

מונע את שבירת הנייר.

בליד – גלישה - אזור בעובי של כ- 2-5 מ"מ שמודפס בכל 
נחתך  זה  אזור  הרצויה.  ההדפסה  לשטח  מעבר  הצדדים 
לאחר מכן. מטרתו שלא תישאר נימה בצבע הדף המקורי 

בשל חיתוך לא מדויק של המוצר. 

בלנקט )Blanket( -שמיכה, גליל עשוי גומי/חומר פלסטי 
שמשמש בדפוס אופסט להעברת דיו מהגליל המחזיק את 
פלטת האלומיניום אל הגליל המחזיק את הנייר המודפס. 

לדוגמא  שונים.  גיליונות  בגדלי  מופיע  נייר   - נייר  גדלי 
גיליון סטנדרטי גודלו 100X70. אך ישנם גליונות בגדלים 

שונים ראה בהמשך.
העבודה  גודל  את  כשמתכננים  בעלויות,  לחסוך  מנת  על 
נכנס  העבודה  שגודל  הפעמים  לכמות  להתייחס  צריך 
 9 נכנס  ס”מ    29.7X21  =  A4 בגודל  דף  למשל  בגיליון. 
פעמים בכל צד של הגיליון הרגיל )לצורך דפים בודדים( 
ו-8 פעמים )אם יש צורך בקיפול לקונטרסים כמו בחוברת(. 
השוליים  באים  בחוברת  העמוד  של  הנטו  לגודל  מסביב 
שיהיה  כדי  משאירים  שאותו  ס”מ   1 כ-  ועוד  שנחתכים, 

למכונה מאיפה למשוך את הנייר. )גרייפר/גריפה(.
אחד הגורמים המשפיעים על עלות ההדפסה הוא מספר 
לוחות ההדפסה, שכן עלות לוח הדפסה בגודל גיליון אינה 
עדיף  לכן  גיליון,  חצי  בגודל  לוח  מעלות  בהרבה  גבוהה 
להדפיס מראש במכונת גיליון. בבתי דפוס גדולים קיימות 
מספר מכונות בגודל גיליון שלם. בבתי דפוס בסדר גודל 
בבתי  גיליון,   חצי  במכונת  כלל  בדרך  משתמשים  בינוני 
רבע  במכונות  כלל  בדרך  משתמשים  יותר  קטנים  דפוס 
גיליון, שעליהן ניתן להדפיס שטח של כ- 34 על 48 ס”מ. 
מרבית עבודות הדפוס ניתנות לביצוע על גבי מכונות בגודל 
רבע גליון אבל הרבה יותר נוח ומהיר יותר להדפיס ספרים 
מפאת  והן  המחיר  מפאת  הן  גדולות,  במכונות  וחוברות 

מהירות ונוחות.

גיליון סטנדרטי רגיל - גודלו של גיליון נייר סטנדרטי 
 ,)70X50( 100 ס"מ, וממנו נגזרים חצי גיליוןX70 שלם הוא

רבע )50X35(, שמינית )35X25( וכו'.

הגיליון  גודל  קטן  גליון  בשם  גם  נקרא   - פוליו  גיליון 
 ,)42X66( 66X84 ס”מ ממנו נגזרים חצי גליון  השלם הוא 
רבע גליון )33X42(, שמינית - פוליו )21X33(, חצי שמינית 

 .)10.5X16.5( רבע שמינית ,)16.5X21( חצי פוליו –

ס”מ   57X89 הוא  השלם  הגיליון  גודל   - קוורטו  גיליון 
1 ס"מ פחת  )44X56( בהפחתת  גיליון   וממנו נגזרים חצי 
 ,)22X28( שמינית - קוורטו ,)28X44( מכל צד, רבע גיליון

 .)14X22( חצי שמינית – חצי קוורטו

גיליון A - גודל הגיליון השלם A1 הוא 60*84 ס”מ וממנו 
נגזרים חצי גיליון A2 )42*59.4(   בהפחתת 0.6 ס"מ פחת, רבע 
A4 )21*29.7( וחצי  גיליון  שמינית   , )42*29.7( A3  גיליון

. )21 *14.85( A5 שמינית

או  חשמלית  ידנית,  נייר,  לחיתוך  מכונה   - גיליוטינה 
הידראולית.

גלופה )Printing Plate( - תבנית דפוס מתכתית בדרך כלל 
תמונה,  או  טקסט  של  דמות  מודפסת  עליה  )אלומיניום( 
המשמשת בהדפסה, התבנית מכילה את הדמות או הכתב 
ועשויה מחומר דק ביותר בדומה לחותמת גומי, חומר זה 
יקלוט את הצבע/פיגמנט ויעביר אותו אל הבלנקט/שמיכה.

נייר,  שתופס  דפוס  במכונת  רכיב  נייר.  תופסן   - גרייפר 
לרוב על ידי יניקת אוויר או על ידי גלילים/רצועות ומעביר 

את הנייר אל מכונת הדפוס.

דפוס - העברת דיו אל נייר או חומר אחר, נקרא גם מצע.

דפוס אופסט )Offset( - טכניקת הדפוס הנפוצה. תמונת 
הדיו מועברת מהפלטה )לוח( עליה הוקרנה דמות שעומדת 
להיות מודפסת לבלנקט 
לנייר  ומשם  גומי(  )גליל 
קולט  הלוח  המודפס. 
רק  הדיו  מגלילי  דיו 
באיזורים עליהם מוקרנת 
באיזורים  ואילו  התמונה 
שכבת  נקלטת  הריקים 
מים בלבד ששומרת את 
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האיזור הלא מודפס ריק מדיו. טכניקת דפוס זו היא שיטת 
עקב  גדולים  בהיקפים מסחריים  ביותר  הנפוצה  ההדפסה 

איכות הדפסה הגבוהה והיעילות של השיטה.
המושג  Offset פרושו שהצבע נדחה במקום שאין צריבת 

דמות, הצבע מועבר ונצמד רק אל הדמות שבלוח.

דפוס דיגיטלי - תהליך הדפסה בו מועבר מידע מהמחשב 
אל ראש כותב דיגיטלי הממיר את הדמות או את הצבעים 
על  מגנטית  תמונה  יוצר  המיידע  דיגיטלי/מגנטי.  למיידע 
PIP, התמונה המגנטית מושכת אליה  גבי משטח המכונה 

סכמה של דפוס דגיגיטלי

אל  באופסט  כמו  המועברת  המגנטית  בדמותה  פיגמנט 
שמיכה Blanket ומשם אל המצע, נייר או חומר אחר  ללא 
ובכל סיבוב של המכונה  צורך בפילים או בלוחות. מאחר 
נרשמת הדמות מחדש, ניתן לבצע בדפוס דיגיטלי הדפסה 
שכל עמוד בה שונה מקודמו, כך שניתן להדפיס חוברות 
אסופות או מיידע משתנה, שמות, מספרים וסימני קידוד-
ברקודים למיניהם. כל החשבוניות והודעות פרסום מודפסות 
כיום בשיטה זו ועל כן אפשר לקבל מכתבים עליהם מופיע 

שם הנמען, כתובתו וכדומה.

דפוס משי - דפוס רשת - שיטת הדפסה על בד או נייר 
בעזרת העברת צבע דרך רשת צפופה עליה מציירים ציור. 
העברת הצבע מהרשת אל המוצר נעשית על ידי מחיקת 
חלק מחומר הציפוי )אמולסיה( מהחלק העליון של הרשת 
לדוגמא  המבודד,  החומר  מטה.  כלפי  מחלחל  הצבע  וכך 

שעווה, נמרח על איזורים מסוימים ומונע את צביעתם.

הדפסה   -  )Dye sublimation( סובלימציה  דפוס 
בעברית  )נקרא  באידוי  המועבר  צבע  של  ממוחשבת 
“המראה”( בעזרת חום. הצבע עצמו מיוצר בגוש רך כמו 
שעווה. שיטת הדפסה זו מדויקת ביותר ואיכות ההדפסה 
פלסטיק,  כרטיסי  על  בהדפסה  נפוצה  השיטה  מדהימה, 
פוסטרים ויריעות נייר בכמויות קטנות עקב המחיר הגבוה 
כדי  אלו  במדפסות  משתמשים  כיום  הגלם,  חומרי  של 
להפיק עותק לבדיקת הגוונים לפני הדפוס הרגיל, מכונה 

גם “אייריס” על שם מדפסת מיתולוגית  ששימשה בעבר 
הלא רחוק להפקת “Proofe” לדימוי ההדפסה האמיתית.

- כל צבע הדפסה בדפוס אופסט  הדפסה בצבע אחד 
דורש פלטה נפרדת )לוח אלומיניום נפרד(. עלות ההדפסה 
בצבע אחד כוללת את עלות צריבת הלוח ועלות הדפסת 

הצבע מכונה גם בשם “ריצה”.

הדפסה בשחור לבן - היא הדפסה בצבע אחד. הלבן הוא 
הנייר והשחור הוא צבע ההדפסה. הדפסה כזו דורשת רק 
לוח אחד. הכי מצחיק זה כאשר לקוח מבקש הדפסה בשני 

צבעים שחור ולבן.

שני  יש  בה  אופסט  הדפסת   - צבעים  בשני  הדפסה 
פלטות.   2 דורשת  נוסף.  וצבע  שחור  כלל  בדרך  צבעים, 

מקובלת בהדפסת קומיקס או בהדפסים אומנותיים. 

הדפסה דיגיטלית  - אינדיגו או מדפסת לייזר צבעונית 
או בטכנולוגיה עם הזרקת דיו - בהדפסת צבע דיגיטלית 
אין לוחות הדפסה, אלא הדפסה מהקובץ לנייר דרך מנגנוני 
המרה של מיידע דיגיטלי. מכיוון שאין עלויות בסיס, אפשר 
להדפיס גם כמויות קטנות, אך העלות לעותק בודד גבוהה 

יותר מאשר בהדפסת אופסט.
בהדפסה דיגיטלית במכונות מבוססות “זירוגרפיה” הצבעים 
מהסיבה  וזאת  אינדיגו  מהדפסת  יותר  ועזים  רוויים  בד"כ 
שהצבעים מגיעים  בצורת אבקה טחונה דק )טונר( האבקה 
זקוקה לחומר שומני הדרוש בכדי להטמיע את הצבע על 
גבי המצע/נייר, החומר השומני הנפוץ הינו סיליקון ובעת 
המעבר בתנור החימוֿם, האבקה נמסה  ולאחר שמתייבשת 
הצבע מצופה במין ברק ונראה כאילו יש עליו לכה בוהקת, 
גוונים  של  התחושה  את  ויוצר  הצבע  את  ה”מקפיץ”  דבר 
ביותר  דומים  באינדיגו הצבעים  דיגיטלית  עזים. בהדפסה 
לטכנולוגיה  הודות  ביותר  ונכונים  נאים  בגוונים  לאופסט 
ומתקנת את  כדי ההדפסה  תוך  הגוון  חכמה הבודקת את 
בהדפסה  הנפוץ  הנייר  הדפסה.   כדי  תוך  הגוונים  עוצמת 
ניתן  אך  מט,  כרומו  או  מבריק  כרומו  נייר  הוא  דיגיטלית 
ממוחזרים  ניירות  על  וגם  עץ  נטול  נייר  על  גם  להדפיס 
כי מבחר הניירות בדפוס הדיגיטלי  נייר עיתון, אם  ודמויי 
מצומצם יותר מן סיבה שהנייר חייב להיות מצופה בחומר 
מוליך המכונה 'פריימר' בעת ביצוע עבודות גדולות במיוחד 
המצריכות דפוס דיגיטלי ניתן להזמין כל סוג נייר על ידי 
ציפויו ב-'פריימר' דבר המייקר את הייצור אך ייתכן שבסופו 

של התהליך יהיה זול מהדפסת אופסט רגילה. 
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הדפסת פרוצס - 
הדפסה בצבע מלא - הדפסה בארבעה צבעים: 

C - ציאן )מין תכלת קצת טורקיז(, 
M- מגנטה )אדום ורוד(,

Y- צהוב  
K-שחור )K למנוע בלבול עם B-כחול(. 

מכונת פרוצס

שעלות  כיוון  צבעים  בשלושה  מדפיסים  לא  כלל  בדרך 
מלאה.  פרוצס  מהדפסת  יותר  יקרה  לעיתים  כזו  הדפסה 
בצבע מלא שילובי הגוונים השונים נוצרים על ידי רשתות 
נקודות בצפיפות משתנה, שבהן רשת אחת מודפסת  של 
לצד השנייה, ונוצר שילוב שיוצר כמעט כל גוון. הרשתות 
מתוכננות בארבע זוויות שונות כדי שהנקודות ימוקמו אחת 

ליד השנייה ולא אחת על השנייה. )ראה ע’ 8(.

עיתונים  בד"כ  המשמשת  הדפסה   - רוטציה  הדפסת 
ומגזינים בתפוצות ענק )עשרות, מאות אלפים ומליונים(. 
הדפסה על נייר עיתון תהיה באיכות נמוכה יותר מהדפסת 
רק  כלכלית  כדאית  רוטציה  הדפסת  רגילה.  אופסט 
בהדפסה של כמה אלפי עותקים ומעלה, אז המחיר לעותק 
גדולות  דפוס  במכונות  מאופיינת  זו  הדפסה  יחסית.  זול 
נע  הנייר  ענקיים,  בגלילים  נייר  ידי  על  המוזנות  ומהירות 
נחתך  הוא  ההדפסה  תהליך  ובסוף  דפוס  ראשי  כמה  בין 
איכות  זו  בשיטה  מושלם.  למגזין  או  שלם  לעיתון  ונאגד 
מתאימה  בהחלט  אך  משובחת  אינה  אך  טובה  ההדפסה 

להפקת עיתונים יומיים ומגזינים פשוטים.

חירור - קדיחת חורים המשמשים לצורך תיוק או תלייה 
של מוצרי דפוס, פולדרים, תוויות וכו..

כריכת סיכות בצד - הידוק ערימת דפים בודדים בסיכה 
צידית או פינתית. 

כריכת סיכות מחברת - הידוק כפולות עמודים באמצע 

וקיפולם. אפשר להשתמש בנייר או בריסטול עבה יותר, או 
בצבע אחר, לכריכה.

כריכת פוני - כריכת דפים בודדים או קונטרסים באמצעות 
דבק חם. תחילה המכונה חורצת את איזור השידרה, לאחר 
ולבסוף מדביקה  בדבק  קבוצת העמודים  טובלת את  מכן 
הדבקת  ומאפשרת  מסתובבת  הפוני  מכונת  העטיפה.  את 
חוברות מהירה בקצבים של כ-500 עד 1000 ספרים בשעת 
עבודה אחת. מוגבלת לנייר שעוביו לא עולה על 170 גרם 
וגם זה בהסתייגות שמספר הדפים אינו גבוה. בהדבקת נייר 
שמשקלו גבוה מ-170 גרם ייתכן והדפים ייתלשו כמו גם 

לא ניתן להדביק נייר כרומו מעל 115-135 גרם. 

קשיח,  שאיננו  מנייר  כריכה   - בהדבקה  רכה,  כריכה 
אשר מודבק לגליונות הפנים של הספר/חוברת. בדרך כלל 
דורשת למינציה חיצונית להגנת הכריכה. )ראה כריכת פוני(

כריכה רכה, PUR - שיטה חדשה לעיטוף בכריכה רכה 
250 עד 350 גרם, דפי הפנים יכולים להיות בעובי עד 350 
חדיש  דבק  הינו   PUR-ה דבק  למינציה,  בלי  או  עם  גרם 
המבוסס על תעשית העץ ומשמש נגרים להדבקת עצים. 
עבה  ניירת  להדביק  ניתן  ולכן  מאד  וגמיש  חזק  דבק  זהו 
בתעשיית  שימושי  בלמינציה,  מצופה  או  פלסטית  או 
האלבומים, אין צורך בתפירה היקרה ומתקבל חיבור מעולה 
בין דפים, בעיקר בתמונות שנמשכות מעמוד לעמוד ברמה 
ואין סכנת  חזקה מאד  זו ההדבקה  בשיטה  ביותר.  גבוהה 
תלישת דפים, ניתן לפתוח את הספר 360 מעלות ללא נזק.

שאיננו  מנייר  כריכה   - ותפירה  בהדבקה  רכה,  כריכה 
הספר/חוברת  של  הפנים  לגליונות  מודבק  אשר  קשיח, 
לאחר שהעמודים נתפרו בחוט חזק נקרא גם תפירת פשתן. 

מוסיף הרבה לעמידות הספר/חוברת. 

לקבוצות  מקפלים  הפנים  עמודי  את   - קשה  כריכה 
מאד  עבות  לא  קונטרסים,  המכונות  דקות  מחברות  כמו 
הכריכה  פשתן.  בחוטי  ותופרים  כלל(  בדרך  עמודים   24(
מורכבת מנייר חיצוני מודפס, שאותו מדביקים על קרטון 

עבה.
בד"כ יש גם כפולה פנימית שבצד אחד מודבקת לקרטון 
זו  כפולה  הפנים.  לעמודי  מודבקת  השני  ובצד  העטיפה 
נקראת 'פורזץ' )מקור בגרמנית( ובמקרים מיוחדים גם היא 

נושאת הדפסה, בדוגמא חוזרת או במוטיב אחר.
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כריכת חלון - כמו כריכה קשה שימוש באותם חומרים, 
אליפטי,  או  מלבני  חלון  פוערים  הקדמית  שבכריכה  רק 
שימושי  הספר/חוברת,  מתוך  קטע   'מציץ'  זה  חלון  דרך 

בתעשיית האלבומים האישיים.

הקדמית  והכריכה  הפנים  עמודי  כל   - ספירלה  כריכת 
יחד  ואגודים  ניקוב  מכונת  באמצעות  מנוקבים  והאחורית 
בסליל פלסטי או מתכתי בגוונים שונים, אידאלי למצגות 
נוח לכתיבה והעברת דפים קלה ללא לחץ  או למחברות, 

באזור השידרה, דבר האופייני לכריכות קשות ורכות.

למינציה )Lamination(- ציפוי הנייר בשכבה פלסטית 
דקה ליצירת מראה מהודר ולהארכת חיי המוצר. מומלצת 
רב פעמי, ספרי  בפני שימוש  דפוס העומדות  על עבודות 
במט,  קיימת  למסעדות.  תפריטים  אלבומים,  אומנות, 

מבריק, או צורני )הולוגרמה והדפסים שונים(.

למינציה סלקטיבית - מוצר חדיש המאפשר ציפוי גליון 
הדפסה בחלקים שונים של גימור, חלק מצופה בלמינציה 
מט, חלק אחר בלמינציה מבריקה וחלקים אחרים מצופים 

בציפוי מתכתי, זהב, כסף או הולוגרמה.

בשכבה  הנייר  ציפוי   -)Capsulation( קפסולציה 
פלסטית עבה בגימור מט או מבריק הציפוי נמדד על פי 
או  תעודות  לציפוי  מיקרון   0.3 לדוגמא  במיקרונים,  עוביו 
0.5 לציפוי כרטיסי מנוי או תעודות מזהות או בעובי 0.7 עד 
1 מיקרון לציפוי תפריטי יוקרה במסעדות. המחיר משתנה 
בהתאם לעובי הקפסולציה ובהתאם לגימור, פינות ישרות, 
עם שוליים, או פינות עגולות עם או בלי שוליים, ציפוי זה 
מאפשר אטימה מוחלטת לחדירת נוזלים ולכן חביב ביותר 
ידי בעלי מסעדות, חסרונו הוא בקושי לבצע עבודות  על 

הכוללות קיפול במיוחד בעובי 0.5 ומעלה.

מונטאז' )רדיה בעברית( - מלאכת הרכבה )מצרפתית( 
של העמודים להדפסה על גבי הגיליון. הסידור צריך להיות 
יצאו  הגיליון המודפס, העמודים  הקיפול של  כזה, שבזמן 
נעשה  כיום  ידני,  באופן  נעשה  בעבר  המתאים.  במקום 
.Preps באמצעות תוכנת מחשב, תוכנה פופולרית לכך הינה
הינה   PDF לקבצי  אוטומטי  למונטאז’  אחרות  תוכנה 

.PitStop Imposing

מכונת )Computer To Plate - CTP(  מכונה להכנת 
לוחות אופסט ישירות מהמחשב במערכות חשיפה וצריבת 
לייזר. שיטה שתפסה את מקומם של הצילום והמונטאז’. 

נומרציה )Numeration( - מיספור. נומרטור הוא רכיב 
במכונת הדפוס המאפשר מסספור של דפים, זהו מכשיר 
שבכל סיבוב של המכונה הוא משנה את המספר ומקפיץ 
אותו קדימה בספרה אחת. שימושי לרוב בחשבוניות מס, 
קבלות, טופסי הזמנה וכו'. במכונות דיגיטליות מהווה חלק 
אישית  הדפסה  ומאפשר  ההדפסה  ממערכת  נפרד  בלתי 
ודיוור ישיר ולכן ניתן להשתמש באיזה גופן )פונט( שרוצים, 

הנומרטורים הרגילים מוגבלים בגודל ובגופן.

לזה  זה  מחוברים  שאינם  בודדים,  נייר  דפי   - בדיד  נייר 
בניגוד לנייר רציף.

וניתנים  זה לזה בשרשרת  נייר צמודים  - דפי  נייר רציף 
להפרדה קלה בעזרת פרפורציה )נקבי תלישה כמו בולים(. 
הנייר הרציף מיוצר בגלילים,  הנייר מודפס בצידו האחד 
 2 יופיעו  הנייר  בצידי  קופסא.  לתוך  כאקורדיון  ומקופל 
פסים מחוררים המשמשים כמובילים במדפסות נייר רציף, 
רציף  בנייר  השימוש  סיכות.  או  דיו  מדפסות  כלל  בדרך 
הולך ופוחת וכמעט נעלם מן השוק בגלל מדפסות הלייזר 

והתפתחות הדפוס הדיגיטלי.

נייר כרומו מבריק - נייר מבריק וחלק שנוצר כשלוקחים  
נייר נטול עץ ומצפים אותו בפולימרים ואבקת גיר ומלטשים 
אותו. הציפוי דוחה מעט מים אך לא בצורה מוחלטת,  הוא 
לרוב  משמש  זה  מסוג  נייר  ההדפסה.  את  ומבליט  בוהק 
כאשר  ועלונים.  קטלוגים  מגזינים,  של  עטיפה  לכריכה, 
לצפות  מומלץ  כהה,  בצבע  גדולים  שטחים  יש  בהדפסה 
למנוע טביעות  כדי  בלמינציה,  או  בלכה  הכרומו  נייר  את 

אצבעות ושריטות על גבי הנייר המודפס. 

נייר כרומו מט - נייר נטול עץ מצופה באבקת גיר ומלוטש, 
פחות מבריק מהכרומו המבריק נראה כציפוי משי, הברק או 
הנייר  הלוחצים את  הגלילים  לסוג  המט מתקבל בהתאם 

בתהליך הייצור.

נייר ממוחזר/אקולוגי - קיימים סוגים רבים של ניירות 
ממוחזרים, בדרך כלל יקרים יותר מנייר רגיל, אלו ניירות 
אותו  דפוס,  תהליכי  שעבר  נייר  או  ישן  מנייר  המיוצרים 
עץ,  קליפות  כמו  אורגניים  חומרים  לו  ומוסיפים  גורסים 
בננה, תפוזים, סמרטוטים, שבבי עץ משאריות של נגריות, 
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ללא  המיוצרים  ניירות  קיימים  וכדומה,  עלים  פרחים, 
'משוגעים'  ידי  על  לשימוש  ומחומרים שהותרו  כימיקלים 
על  המוכרזים  אקולוגיים  ניירות  אלו  הטבע,  על  לשמירה 
בתקנים  העומדים  כניירות  בעולם  ירוקות  התאגדויות  ידי 
הניירות  שחקים,  מרקיע  מחירם  הסתם  מן  אקולוגיים, 
מסומנים בלוגו מיוחד. ישנם צרכנים רבים בעולם המוכנים 
יש  ועבורם  הגבוה  אלו למרות מחירם  בניירות  להשתמש 
אקולוגי. הנייר  היות  את  המציינים  המסמכים  את  להציג 
מפעלים המכבדים את הסביבה ואת הטבע יעשו את הכל 
פשוט  נייר  גם  הינו  ממוחזר  נייר  עליו.  לשמור  מנת  על 
המיועד לאריזות קרטון, נייר טואלט, נייר עיתונים. כוסות 

נייר

 5% מכיל  קמעה.  מחוספס  רגיל  נייר   - עץ  נטול  נייר 
מיועדים  אלה  ניירות  )דבקים(.  מקשר  חומר  ו-95%  עץ 
משרדית  לניירת  ספר,  בית  למחברות  ביתיות,  למדפסות 
וכו'. מיוצרים במשקל שבין 60 גר' ל-350 גר'. בהדפסה על 
נטול עץ צבעי הדפוס מתפשטים קצת על הנייר עקב היותו 
נייר לא אטום וסופג, זו הדפסה "חמה" יותר בתחושה שלה. 
וההדפסה מעט פחות חדה מאשר  הצבעים פחות חזקים 

על כרומו בגלל התפשטות הצבע כתוצאה מן הספיגה.

נייר עיתון - נייר המכיל עץ במשקל שבין 40 גרם ל-52 
מאוד.  סופג  ומלוטש  מהודק  לא  פשוט,  נייר  למ”ר,  גרם 
משמש  בד"כ  הזמן.  עם  לצהבהב  והופך  אפרפר  צבעו 
בהדפסת רוטציה ושבועונים. קיימות גרסאות המחקות את 
זול  שבד"כ  נייר  לייזר,  להדפסת  המתאימות  העיתון  נייר 

יותר מנייר נטול עץ.

עם  כבר  מהמפעל  שמגיע  נייר   - טקסטורות  עם  נייר 
דוגמא עדינה מאוד של פסים, ריבועים וכו, או עם טקסטורה 
ניירות אלה  תלת מימדית כגון דמוי בד, או אחרים. בד"כ 

יקרים מאוד בהשוואה לנייר רגיל.

בודדות  עופרת  אותיות  צירוף   - דפוס  אותיות  סדר 
והצמדתן למילים ומשפטים. טכניקה זו שימשה בתעשיית 
בדפוס  והוחלף  ה-20  במאה  נפוץ  שהיה  הבלט,  דפוס 

האופסט, כיום הולך ונעלם.

עובי הנייר – משקל הנייר - עובי הנייר נמדד לפי משקל 
הנייר, הנמדד במשקל של 1 מטר רבוע )המשקל המרחבי(. 
נייר רגיל להדפסת לייזר שוקל בד"כ 80 גרם למטר רבוע, 
שוקל  עבה  בריסטול  גרם,   170-180 שוקל  דק  בריסטול 

240-250 גרם. 
ככל שהנייר עבה יותר הוא יקר יותר.

ניתן לקבל את משקלו של הנייר הנדרש להדפסה בנוסחה 
 X המשקל המרחבי X פשוטה: המשקל = כמות הגליונות

רוחב X אורך הגיליון.

עיצוב גרפי )Graphic Design( - שלב ראשוני בתהליך 
מודפס.  להיות  שעתיד  העמוד  מעוצב  בו  הדפוס,  הפקת 

נעשה בעזרת תוכנות גרפיות. 

פאסרים - סימני חיתוך על פיהם יחתך איזור הבליד )איזור 
הגלישה(. הסימנים מגדירים את גודל העמוד המודפס נטו 

)החלק שיישאר לאחר חיתוך איזורי הבליד(. 

המשמש  אלומיניום  לרוב  מתכת,  רדיד   -  )Foil( פויל 
בהטבעת חום. 

PDF - מסמך שנוצר באמצעות תוכנת אקרובט  פורמט 
מסמכים  לשיתוף  כסטנדרט  שמשמש  אדובי,  חברת  של 
 PDF בפורמט  לקובץ  כלשהו  מסמך  המרת  אלקטרוניים. 
מונעת בדרך כלל אפשרות לשנותו )למרות שישנן תוכנות 
הפותחות מסמכים אלו( וכמו כן מבטיחה כי המסמך יראה 

בצורה זהה למקור בכל מחשב אחר.

תמונות  לפיתוח  שמשמש  צילום  סרט   -  )Film( פילם 
בצורה אנלוגית. הפילם שימש שלב ביניים ביצירת הלוח, 

 .CTP-לפני שהחל השימוש במכונות ה

המתארת  בסיסית  מידע  יחידת   -  )Pixel( פיקסל 
מיידע  מכיל  הפיקסל  ממוחשבת.  בגרפיקה  בודד  תא 
 הנמדד ב-BIT . המיידע מתיחס להרכב הגוונים, לדוגמא: 
 RGB במודל  צבע  גווני  ביטים.   8 מכילים  אפור  גווני 
מכילים   CMYK-ב צבע  וגווני  ביטים   24 מכילים 
היכולים  הגוונים  מספר  את  לחשב  כדי  ביטים.   32
 2 המספר  את  להעלות  יש  פיקסל,  כל  עבור  להתנהל 
)2, כיוון שכל ביט יכול להיות באחד מ-2 מצבים, 0 או 1( בחזקה לפי 

מספר הביטים, לדוגמא: גווני האפור שיתקבלו הינם 256=28 
גווני אפור שונים ובמודל RGB 16,777,216 =224 )16 מיליון 
גוונים ויותר(. כיום ישנם מעבדי מחשב וכרטיסי ניהול צבע 
היכולים לנהל עבור כל פיקסל 48 ביטים )האיכויות גבוהות 
מספר  לחישוב  הקובץ(.  במשקל  הינו  המחיר  אך  יותר 

הגוונים שמנוהלים ב-48 ביט יש לבצע  248.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zjOEh8vNxIc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Fr9PjptCJf4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wrg_6dny6Po
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Fr9PjptCJf4
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פלטה - לוח אלומניום המשמש להדפסת אופסט. החומר 
שעומד להיות מודפס מוקרן אל הלוח בשלב הקדם דפוס 
ידני.  באופן  פילם  באמצעות  או   CTP מכונת  באמצעות 
ורק  אך  הדיו שבמכונת ההדפסה  דיו מגלילי  קולט  הלוח 
באיזורים עליהם מוקרנת התמונה ואילו באיזורים הריקים 
נקלטת שכבת מים בלבד השומרת את האיזור הלא מודפס 
לעשות  ניתן  השמנוני(.  הדיו  את  דוחים  )המים  מדיו  ריק 
אופסט  הדפסת  תהליך  חוזרת.  להדפסה  שימוש  בלוחות 
אדום,  צבע  צהוב,  )צבע  פלטות  ארבע  כלל  בדרך  כולל 
צבע כחול ושחור( ולעיתים אף יותר )צבע זהב, צבע כסף 

ופלטה עבור לכה למתן מראה מהודר ויוקרתי במיוחד(.

פרוצס )Process( - הדפסת כל הצבעים בעזרת רשתות 
של ארבעה גוונים ייחודיים של צבעי יסוד )CMYK(: כחול 
 .)Black( שחור ,)Yellow( צהוב ,)Magenta( אדום ,)Cyan(

צבעי פרוצס משמשים בדפוס אופסט.

פרפורציה )Perforation( - ניקוב חורים ברצף על פני 
דף נייר, המאפשר תלישה קלה. שימוש נפוץ בטכניקה זו 

קיים בבולים ובבלוקים של נייר לכתיבה. 

צבעי פנטון )Pantone Colors( - שיטת נפוצה לרישום 
צבעים שפותחה על ידי בית דפוס פנטון בניו ג'רזי בשנת 
1963. השיטה מבוססת על 512 גווני צבעים שמעורבבים 
משמונה צבעי יסוד, צבע שחור וצבע לבן, אשר מודפסים 
על נייר מצופה ולא מצופה. כיום קימים אלפי צבעי פנטון 
ניתן לרכוש מניפות המכילות את גווני הפנטון ומרכיביהם. 
המניפות יקרות יחסית כיוון שבעת הדפסתם, יש להקפיד 
על תוצאת דפוס מדויקת מבחינת הגוון וזאת מפני שהמניפה 
בוחרים  פיה מעצבים  על  “מוחלט”  צבע  כמודל  משמשת 
גוונים, מדפיסי המניפות מבצעים בדיקות צבע באמצעות 
מכשירים אלקטרונים המכונים Densitometer ואשר באופן 

בסיסי מודדים את צפיפות הצבע ביחס לאורך גל נתון.

מניפת פנטון

   
צבע יסוד - קבוצת צבעי בסיס, שמעירובם נוצרים גוונים 

נוספים. 

קאפה )Capa( - שכבה. שיכבת בסיס, לרוב מחומר ספוגי 

מוצמד  עליה  )קלקר בשפה העממית(,  מוקצף  פוליסטרן 
הדפס תמונה. משמשת למתן נפח, מראה מהודר ואריכות 

חיים למוצר. קיימת בעובי 5 מ”מ או 10 מ”מ לרוב.
שימוש לדוגמא: תמונות קיר, פוסטרים, תערוכות ונקודות 

מכירה.

קדם דפוס - שלב ראשוני בתהליך הדפוס, טרם ההדפסה 
עצמה במכונת הדפוס, הכולל עימוד גרפי, הפקת העתקי 

שמש והכנת הפלטות לדפוס. 

הגיליון  קיפול  לאחר  הנוצרת  דפים  קבוצת   - קונטרס 
הספר/ את  יוצר  וכריכתם  הקונטרסים  צירוף  המודפס. 

החוברת. 

קופסאות  שרוולים,  אריזות,  קרטון,  עבודות   - קרטונאז’ 
ועטיפות הכל מחומרים עבים מאד להבדיל מנייר.

רזולוצית תמונה )Resolution( - איכות תמונה הנמדדת 
.)PPI - Pixel Per Inch( על פי מספר הפיקסלים באינץ' אחד
ישנם מספר הגדרות לרזולוציה, רזולוצית מסך, רזולוצית 
סריקה, רזולוצית צילום, רזולוצית הדפסה הנמדדת בקווים 
לאינץ’ LPI, אפילו רזולוצית העין האנושית, פרוש המושג 
לסוגיו  בחלוקה  ומשמעותו  הפרדה”  'כושר  הינו  רזולוציה 
האנושית  הראיה  איכות  ספק  ללא  איכות.  הינה  השונים, 
היא הקובעת וכל השאר הינן רזולוציות המותנות ביכולות 
טכניות/אלקטרוניות. רק לצורך ידע כללי, העין האנושית 
מוגבלת לכושר הפרדה ממוצע של כ-150 פיקסלים לאינץ’.

לגילגול  הניתן  שיווקי  פוסטר   -  )roll-up( רולאפ 
ולפריסה מהירה על מיתקן ייעודי. גודדלו הינו 85 על 210 
ס”מ בדרך כלל. קיימים בשוק גם רולאפים קצרים יותר וגם 

רחבים יותר. 

שטנץ )מבלט( - חיתוך קרטון או נייר על ידי מבלט בעל 
סכינים שערוכים במיוחד לפי הצורה הרצויה. 

שרינק - אריזת ואקום של המוצר הסופי לצורכי הובלה.

הנייר גילוי וייצור 
נייר-  השונות  האירופאיות  בלשונות   papier "נייר"  השם 
"פאפירוס"  הצמח  משם  ביוונית,  מקורו   paper באנגלית 
לפני  לכתיבה  חומר  מגבעוליו  מכינים  היו  שהקדמונים 

שהומצא הנייר. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fPGXic5HJu8
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לפני עידן הנייר
- עם התפתחות הכתב ניצל האדם, כחומר לכתיבה, חומרים 
שונים אשר בטבע. תחילה הרבה להשתמש בלוחות אבן. 
היו  בהם  חרס(,  טיט,  )טין,  חומר  לוחות  היו  מהם  נוחים 
חורטים או מבליטים את הכתוב בשעה שהחומר היה לח 
ורך, ורק לאחר מכן היו אופים אותו ומייבשים בשמש או 
שורפים בשיטות שונות, כדי לקבע ולשמר את הכתובות. 
או  גולמית,  בצורה  עץ  חתיכות  לשימוש  הוכנסו  בהמשך 
לאחר שמשחו אותן בשעווה. במקרה האחרון היו חורטים 
בהן בחרט. תוצר הפאפירוס כחומר לכתיבה היה ידוע כבר 
במצרים מהאלף השלישי לפני הספירה לפני כ-5000 שנה. 
החליף  אותם  ובעור,  בקלף,  השימוש  החל  יותר  מאוחר 

לבסוף הנייר. 
המצאת הנייר

התפשטות הנייר העממי, הפשוט והזול בעולם כולו דחקה 
התרבות  בהתפתחות  מפנה  וחוללה  החומרים  יתר  את 
האנושית ובתולדות הכתיבה. את המצאת הנייר מייחסים 
לסיני )הם בכל מקום הסינים הללו(  טסאי-לון בשנת 105 
לספירה. מאות בשנים שמרו הסינים את סוד ייצור הנייר. 

בכבוש  וליפן.  לקוריאה  הסוד  התפשט   600 בשנת  רק 
)אז פרס(, הם למדו את סודות  הערבים את סאמרקאנד 
ייצור הנייר מפי שבויים סינים. הערבים הפיצו את התורה 
צמחים  בנצלם  התוצר  את  השביחו  ואף  ארצותיהם  בכל 
הגיעה  ספרד  דרך  פשתן.  בייחוד  וסמרטוטים,  סיביים 
מלאכת הנייר לאיטליה, ומשם התפשטה באירופה כולה. 
ה-15,  המאה  במחצית  גוטנברג,  ידי  על  הדפוס  המצאת 

העניקה תנופה רבה לתפוצת הנייר. 
הייצור הידני של הנייר

הנייר  ייצור  מלאכת  נעשתה  שנים  מאלף  למעלה  במשך 
בה  והמשיכו  הסינים,  בה  החלו  כך  בלבד.  כפיים  בעבודת 
בכל ארצות הייצור. סיבים מפורדים של צמחים שונים היו 
ונשארו עד היום בסיס לייצור הנייר. עד אמצע המאה ה-19 
)אך לא  ובלויים  ישנים  גם בסמרטוטים,  בנוסף  השתמשו 
רקובים(, כבחומר גלם. אלה היו זולים יותר מחומרי הגלם 
הראשוניים, סיבי הצמחים עצמם, שבהם השתמשו הסינים. 
וצבעיהם  טיבם  לפי  תחילה  בוררים  היו  הסמרטוטים  את 
מסלקים כפתורים, רוכסנים, אבזמים וכיוצא באלה, מנקים 
היטב,  אותם  ומרסקים  מנפצים  היו  כך  אחר  ומכבסים. 
גם  הוסיפו  הצורך  לפי  עץ.  של  בגיגית  במים  ומערבבים 
סיד לשם ריכוך והלבנה. כך נתהווה תרחיף או בליל סיבי 
דליל. את התרחיף היו מסננים, והסיבים הנותרים התלכדו 
לשכבת נייר – אותה היו מוציאים, כובשים ותולים לייבוש.

כדי לאפשר את הכתיבה על הנייר היו “מורקים” אותו, היינו 

טובלים את הדפים היבשים בחומרי דבק, שנעשו תחילה 
מעמילן ומהמאה ה-14 מעצמות בעלי חיים וחוזרים ותולים 
בנייר  נספגים  והצבע  הדיו  מריקה,  בהעדר  לייבוש.  אותם 

ומתפשטים, כמו בנייר סופג. 
הייצור התעשייתי של הנייר

בייצור  עד המאה ה-19 לא היתה התקדמות משמעותית 
היתה  הסמרטוטים  לריסוק  העיקרית  הטכניקה  הנייר. 
בטחנת נייר, שפעלה כמו טחנת קמח רגילה, והותנעה בכח 
המים או הרוח. מפנה בטכניקה של הריסוק חל עם המצאת 
ידי אלמוני בהולנד. עקרונותיה  1670 על  ההולנדר בשנת 
מסתובב  שבה  בריכה,  זוהי  היום.  עד  יפים  ההמצאה  של 
היו  להולנדר  הקרקעית.  כנגד  בסכינים  מזויין  עץ  גליל 
מכניסים את הסמרטוטים, ושם נטחנו במים בין הסכינים 
עד לדייסה לפי הצורך. המעבר המשמעותי של ייצור הנייר 
לעידן המיכון החל עם המצאתה של מכונת הנייר הראשונה 
על ידי ניקולה לואי רובר בצרפת בשנת 1799, ועם שכלולה 
על ידי האחים פורדרינייר באנגליה בשנת 1803. עקרונות 
שנשאבו  גליונות  במקום  היום.  עד  מתקיימים  המכונה, 
קודם לכן אחד לאחד מהגיגית, נשפך מעתה הבליל הסיבי 
קדימה  המונעת  אינסופית  נפה  על  מים  בהרבה  המהול 
ללא הפסק, והסיבים משתזרים בה כיריעה נעה ואינסופית 
של נייר, ללא תפר וללא חיבורים. סיומו של התהליך הוא 
מעבר בין גלילי סחיטה ותופי ייבוש, דרך מערכת של גלילי 
“קלנדר”  או  הנייר”  “מעגילת  הנקראת  החלקה  מיוחדים 
ועד לגלילה  החלקה מעולה של שני צדדיה של היריעה, 

בגלילים או חיתוך לגליונות. 
חומרי הנייר וייצור נייר מעץ

רוב הסיבים המשמשים לייצור הנייר באים מעולם הצומח, 
החשוב בהם הוא העץ. סוגים אחרים של חומרי גלם לסיבים 
כגון קש, סמרטוטים, כותנה, עשב אספארטו )מין גומא(, 
באיכותם  נחותים  סינתטיים,  סיבים  ולאחרונה  סוכר,  קנה 

לעומת סיבי עץ. 
ב-1844 עלה בידי הגרמני פרידריך קוטלוב  קאלר ללבד 
וריסק  עץ  בול  ששויף  אחרי  מעץ,  נייר  גיליון  לראשונה 
ניתן  ובכך  נמכר הפטנט,   1846 ריחיים. בשנת  אותו באבן 
למדו  מהרה  עד  הנייר.  בייצור  עצומה  להתקדמות  האות 
להפיק מן העץ – בשיטות כימיות – את התאית )צלולוזה( 
הבנויה סיבים סיבים, והחיונית כל כך לייצור נייר באיכות 
ריסוק ענקיות בקרבת  לניצול העץ הוקמו טחנות  גבוהה. 
יערות גדולים, וכן מפעלים להפקת התאית. במפעלים אלה 
מעבדים את החומר – הן בצורת רסק עץ פשוט, המורכב 
באופן טבעי עם חומרים אחרים, והן בצורת תאית טהורה. 
נייר שנעשה מעץ טחון, או מתערובת המכילה עץ טחון, 

http://www.youtube.com/watch?v=28Pi_X331a4&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=aQoz1pkKmdA&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=jGH7kQ30SKo&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=jGH7kQ30SKo&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=jGH7kQ30SKo&feature=player_detailpage
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נקרא “מכיל עץ”. נייר זה מצהיב תוך זמן קצר בהשפעת 
האור והאוויר. 

עיבוד כימי של העץ נעשה בשני תהליכים: בעזרת סולפיט, 
חומר חומצתי, או בעזרת נתרן וסולפאט, חומר בסיסי. בשני 
ובחום  בלחץ  הגסים  העץ  שבבי  את  מעבדים  התהליכים 
השבבים  החוצה.  מסולקים  שבעץ  והעצה  שהשרפים  כך 
הרכים עוברים בישול והחומר הרך שמתקבל הוא התאית. 
מנוקה,  בהלבנה,  בהמשך  התאית  מעובדת  הצורך  לפי 
הכימיים.  החומרים  ממנה  שייפלטו  כדי  ומסוננת  נשטפת 

נייר שעשוי מתאית טהורה נקרא “נטול עץ”. 
החומר הסיבי צריך תוספות שונות בטרם ניגשים לעשות 
ממנו נייר: חומרי מילוי )להגדלת האטימות( דבקים שונים 
)כדי לצמצם ספיגה(, אלום, צבעים וחומרי הלבנה שונים. 

השפעה חשובה על תכונות הנייר נודעת גם לאופן טחינתם 
של הסיבים. זו נעשית בין אבני ריחיים או בין זוגות של סכינים 
יתפרדו  כן  יותר,  אינטנסיבית  שהטחינה  ככל  מסתובבות. 
הסיבים לשערות עדינות, והנייר הנוצר נעשה חזק ויציב יותר 
מנייר עשוי מסיבים שנותרו שלמים, או שלא הופרדו מספיק. 
נייר  למ”ר.  גרם  ל-400   25 בין  כלל  בדרך  נע  נייר  משקל 
שמשקלו גבוה מ-400 גרם נקרא כבר קרטון. ישנם סוגים 
שונים של קרטון המשמשים לאריזות, בריסטול אמריקאי 
שמצד אחד הוא חלק ולבן, זהו הצד עליו מדפיסים ואילו 
והוא  אפור  או  צהבהב  וצבעו  מעט  מחוספס  השני  צידו 
משמש לאריזות קטנות כמו בתעשיית התרופות או המזון.

אריזות  לייצור  משמש  גלי  קרטון  כמו  יותר  עבה  קרטון 
גדולות יותר כמו קופסאות וארגזים קלים וחזקים יחסית.

חישובי משקל וכמות
מחיר הנייר נקבע ונמדד ביסודו לפי  משקלו ולא לפי מספר 

הגליונות וגודלם. 
הנייר.  שטח  של  מרובע  מטר  לכל  בגרמים  נמדד  הנייר 
“גרמז”  עממית  ובלשון  מרחבי”  “משקל  נקרית  זו  שיטה 
 80 הנייר  “משקל  לומר  ונוהגים  מקצרים  יומיומי  בדיבור 
מרחבי  משקל  מרובע.  למטר  גרם   80 היא  הכוונה  גרם”. 
מהווה, כרגיל, גם סימן היכר לעוביו של הנייר, אך לא תמיד. 

שקילה במאזני ריבוע
המשקל  למדידת  להשתמש  נהוג  גדולים,  דפוס  בבתי 
ריבוע  שוקלים  מאד.  עדינים  מיוחדים  במאזניים  המרחבי 
10 ס”מ ומחוג מסוים מציין, ללא  10 ס”מ על  נייר בגודל 

חישובים נוספים, את משקלו של מטר מרובע. 

חישוב משקל מרחבי לפי גיליון: 
אפשרות 1 – שקילת גיליון 

בהעדר מאזני ריבוע שוקלים גיליון שלם במאזניים רגילים, 
אך עדינים ומדויקים, מחשבים את שטחו )אורך X רוחב( 
ואז מחלקים את משקל הגיליון בשטחו ומכפילים ב-1 מ”ר 

)10,000 סמ”ר(. 
אפשרות 3 – שקילת חבילה

במסחר מקובל החישוב לפי משקל חבילה, שיש בה מספר 
מסויים של גיליונות )500, 1000(. במדידת המשקל המרחבי 
לפי החבילה, מחלקים את משקל החבילה בגרמים במספר 
הגיליונות המוכפל בשטחם, ומקבלים את משקלו המרחבי 

של גיליון בודד. 
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