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הקדמה

החל מסוף שנות ה־90 של המאה 
הקודמת, אנו עדים להתרחבות 

משמעותית של ההיצע הטיפוגרפי 
העברי בארץ. כעת פועלים בתחום 

חברות כמו מסטרפונט )צביקה 
רוזנברג(, פונטביט )נדב עזרא(, 

פונטייפ )אליהו פריד(, אאא )קבוצת 
מעצבים ביוזמתו של אברהם קורנפלד(, 
וכן מעצבים פרטיים )"מעצבי בוטיק"( 

כמו הגילדה )דני מירב ומיכל סהר(, 
עודד עזר, יאנק יונטף )"פונטף"(, 
שמואל סלע )"אות סלע"(, בן נתן, 

ואייל באומרט.

מטרת מסמך זה היא ליצור מעין תמונת 
מצב טיפוגרפית מעודכנת לסוף השנה. 
מסמך זה אינו מוחלט וייתכן שיפלו בו 
טעויות. מקור הדגימות הטיפוגרפיות 

משתנה, ולכן הן משתנות בגודלן. 
במסמך זה תוכלו למצוא בנוסף את 

הקטלוגים של מסטרפונט, פונטביט, 
ופונטייפ )בנוסף לקטלוג של פונטייפ 

מצורפות דגימות נוספות(.

פרוייקט ראשון ומרגש, לעניות 
דעתי, לעת כתיבת שורות אלו, הוא 
גופן מסוג "אות ספר" בשם "ימים 

ולילות" שעיצב בן נתן. תחילה עיצב 
את גופן "שבתאי" כחלק מתרגיל 
בלימודי העיצוב שלו ב"בצלאל", 

ולאחר מכן עיצב את "ימים ולילות" על 
בסיס "שבתאי". הייחוד של משפחת 
הגופנים בת ארבעת המשקלים הזו, 

היא העיצוב הצנוע המאזכר את טיפוס 
האות הספרדית ואת "הדסה" )הנרי 

פרידלנדר(, והמשקל הנטוי )"לילות"( 
שמצליח ליצור איטאליק עברי בחן 

ובטבעיות.

הפרויקט האחר )אך הראשון 
 בחשיבותו(, עּוצב על ידי מושון 

זר־אביב, ניר ייני, וחברי "הגילדה", 
דני מירב ומיכל סהר, באירוע השקה 

שהתקיים ב27 לדצמבר 2012. ארבעת 
המעצבים התנדבו כדי ליצור את 
"ָא לֵף", גופן ווב דו־לשוני הניתן 

להורדה בחינם. מטרתם הייתה ליצור 
חלופה טובה לגופן "אריאל" של 

מיקרוסופט, המשמש כברירת מחדל 
בעייתית בשפה העברית עוד מתחילת 

השימוש באינטרנט בארץ. התוצאה 
משכנעת מאוד במקצועיותה, ויוצרת 

תקוות גדולות לעתיד הטיפוגרפיה 
העברית בעולם האינטרנט )למעשה, 
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טקסט זה סּודר עם הגופן "ָא לֵף"(.

בהקשר זה, חלק מן החברות והמעצבים 
העבריים מוכרים היום "גופני ווב" 

המותאמים לשימוש באינטרנט, 
ומעשירים את החוויה המקוונת 

העברית.

יאנק יונטף יצר את "מנדטורי", 
משפחת גופן סאנס-סריפי שמזכירה 
טיפוסי אות שהיו בשימוש כאותיות 

עץ לפוסטרים לפני קום המדינה, כמו 
"אהרוני" של טוביה אהרוני. הייחוד 

של משפחה זו הוא הגיוון בין המשקלים 
הרגילים, המוצרים, והמקושטים שבה.

את אותה מגמה ניתן למצוא במשפחת 
"אלמוני" הסאנס-סריפי שעיצב 

אברהם קורנפלד שהקים את "אאא", 
החברה הצעירה בשּוק. הגופן מסוג 

"אות טקסט" כולל 4 משקלים דו 
לשוניים ועוד שלוש משקלים מוצרים.  

ראוי לציין את מגמת הגופנים הדו-
לשוניים לטובה, שכן פתרונות שכאלה 
יכולים לעזור מאוד למעצבים מקומיים 

"לדבר" בעברית, בלועזית, ובאופן 
אחיד - בעידן גלובלי. 

ראוי להזכיר את "רץ" של עודד עזר, 
גופן דו לשוני מסוג "אות ספר" שעוצב 

בשנת 2011 בהתאמה לגופן הלועזי 
"וספר" של רוב קלר.

בשנים האחרונות אנו עדים לטפטוף 
מחודש של גופני אות ספר חדשים. אין 
ספק שיש מקום בשוק הישראלי לגופני 
ספר טובים וחדשים, וייתכן כי בנישה 
שקפאה על שמריה, החלופות החדשות 

האלו יפתחו גם את העיצוב המקומי.

בקטלוג החדש של "פונטביט" מספר 
נדב עזרא כיצד סיים תהליך עבודה 

מפרך של שבע שנים )טובות( על 
פרוייקט גופן מסוג "אות ספר" בשם 

"גפן", המזכיר את "פרנק ריהל" 
)שעוצב בשנת 1910(. ההבדל בין 
המקור לחדש הוא שעזרא השקיט 

ב"גפן" את המתחים בין הקווים 
האופקיים לקווים האנכיים שייתכן 

שיצרו בעיות ב"פרנק ריהל".

בקטלוג החדש של "מסטרפונט" 
אפשר למצוא את "מלכות" שעיצב 

אברהם לוי. גופן משובב נפש מסוג אות 
רהוטה בעל אופי קליגרפי המזכיר את 

הקדמה



הקליגרפיה הקורסיבית של עטיפות 
שוקולד ישראליות משנות החמישים 

והשישים.

"פונטייפ" הוציאה קטלוג חדש ועוד 
גופנים נוספים לאחר הוצאתו לאור.  

מבין הגופנים החדשים שהוציאה 
בולט "בייגלה",  אות רהוטה-גרפית. 

העבודה החלה בשנת 2010. תהליך 
העבודה היה קשה מכיוון שאותיות 

קורסיביות מצריכות ריווח מיוחד )הגופן 
אינו כולל קרנינג( והתוצאה של הריווח 

מהודקת. ההשראה באה מכותרות של 
סרטים הודיים ומצורך לעצב אותיות 

כתב יד, רּכֹות, בין קליגרפי לגרפי.

אני מודה לכל מי שתרם ואפשר את 
יצירת המסמך הזה.

ירונימוס
ינואר 2013
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by no means Definitive, and my be 
subjected to errors. The attached 
type specimens vary in sources, 
thus varying in size and styles.

In this document you will find whole 
catalogs released by Masterfont & 
Fontbit, and also parts of Fontype's 
catalog )the latter shows additional 
typefaces designed after the 
catalog's release(.

An exciting project )to my opinion(, 
is a book typeface designed by Ben 
Nathan called "Days & Nights". 
Initially, he designed the “Shabtai” 
typeface as part of an exercise 
for his design studies in “Betzalel” 
academy, but later on he designed 
the “Days and Nights” typeface, 
based on “Shabtai”.

This type family of "Days & 
Nights" consisting of four weights 
)regular, italic, bold, italic bold( 
is unique for it's modest design 
reminiscing of the )Hebrew( 
Spanish )"Sefaradi"( letters of the 

From the end of the 90's of the last 
century, we witness the significant 
expansion of the Hebrew 
typographic diversity in Israel. 

For the moment, several 
commercial companies and 
designers sell their typefaces in 
Israel. They include type foundries 
such as "Masterfont" )Tzvika 
Rosenberg(, "Fontbit" )Nadav 
Ezra(, "Fontype" )Eliyahu Fried(.

In addition to the big type 
foundries, there are also the 
boutique )or private( designers 
such as "Hagilda" )Michal Sahar & 
Danny Meirav a.k.a. "Hatayas"(, 
"AlephAlephAleph" )a group 
of designers led by Avraham 
Kornfeld(, Oded Ezer, Yanek 
Iontef )"Fontef"(, Shmuel sela 
)"Ot Sela"(, Ben Nathan, and Eyal 
Baumert.

The goal of this document is to 
create a kind of updated picture the 
Hebrew Typography for 2012. It is 
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The result is very convincing 
professionally, and generates a 
lot of hope for the future of the 
Hebrew typography on the web. 
)actually, this text was set using 
the "Alef” typeface.(

On that context, some of the 
Hebrew design companies 
and designers today sell “web 
typefaces” which are suited for 
Internet use and enrich the online 
Hebrew experience.

Yanek Iontef created 
“Mandatory”, a sans serif 
typeface family reminiscing 
wooden letters that where used 
for street posters in the times of 
the British mandate in Palestine, 
prior to the erection of the state 
of Israel. the letter resemble 
“Aharoni” typeface by Tuvia 
Aharoni around the same time, in 
the 30's.
This family is special for it's 
diversity of normal, condensed, and 
ornate weights.

Hebrew medieval manuscripts, 
and of the typeface “Hadassa” )by 
Henry Fridlander(. Also another 
unique feature is the italic weight 
)called “Nights”(, which manages 
to create a natural and graceful 
Hebrew italic.

Another project )But the more 
important( was designed by 
Mushon Zer-Aviv, Nir Yeiny, and 
“Ha'gilda” members, Dany Meirav 
)a.k.a. "Hatayas"( and Michal 
Sahar, and released at a launch 
event that took place on December 
27th 2012.

The four designers volunteered 
to create “Alef”, a bilingual web 
typeface that is open source and 
distributed freely on the web.

Their goal was to create a good 
alternative to Microsoft's “Arial”, 
which was used as a problematic 
default typeface by Hebrew users 
since the introduction of the world 
wide web in Israel.
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"Hadassah", "David", "Koren", 
"Narkis"( in the 50's until the 
70's, there were no real and 
new alternatives to these book 
typefaces.

In the last years we witness the 
renewed intensifying drizzle of new 
Hebrew book typefaces. There is 
no doubt that the Israeli market has 
room for new book typefaces.

In this frozen, demanding, and 
almost ungrateful niche of 
typography, these new alternatives 
may help to develop the local 
graphic design and typography.

In the new type catalog by 
"Fontbit", chief designer and 
owner Nadav Ezra shares his long 
ardous seven years design process 
on the "Geffen" project. This book 
typeface is reminiscing of "Frank-
Ruhl" typeface published in 1910.

The main difference, according to 
Nadav Ezra, is that unlike "Frank-

The same orientation can be found 
in the sans serif typeface family 
called "Almoni", designed by 
Avraham Kornfeld )who established 
"AlephAlephAleph", the youngest  
type foundry in the local market(.

This font )which might be suitable 
for large text blocks( includes 4 
bilingual )Hebrew & Latin( weights 
and 3 additional Hebrew condensed 
weights.

The bilingual trend of the Hebrew 
typefaces designers is noteworthy 
& commendable, because these 
solutions may help local designers 
to "talk" Uniformly in Hebrew & 
Latin typography - in a global era.

One should mention Oded Ezer's 
"Rutz" book bilingual typeface, 
designed in 2011 in accordance with 
Rob Keller's "Vesper" typeface.

For a long time since the publishing 
of the "Classic" Hebrew faces )like 
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Amongst them stands out 
"Beigale" )pretzel in Hebrew(, a 
face combining cursive and graphic 
character. The work started in 
2010, says chief designer and owner 
Eliyahu Fried. The work process 
was hard because cursive letters 
requires special spacing work )albeit 
the face does not include kerning, 
but the spacing remains tight(. 
The inspiration comes from the 
typography in Indian film's title 
sequences, and of the necessity for 
a soft, calligraphic-graphic cursive 
typeface.

I thank anyone who helped and 
contributed to the creation of this 
document.

Yaronimus
January. 2013

Ruhl" which can be characterized 
by a problematic high contrast 
between horizontal and vertical 
lines, "Geffen" presents a toned-
down contrast, making it more 
harmonised and enjoyable to read.

The new catalog by "Masterfont" 
presents Avraham Levi's 
"Malchut" typeface. It is a 
delightful Hebrew Cursive face with 
a calligraphic character, reminiscing 
of the cursive letters found in old 
Israeli chocolate boxes from the 
50's and 60's.

"Fontype" released it's new catalog 
and additional faces designed after 
it's publishing. 
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אסימון הוא הילד המגניב הזה בכיתה, זה שכולם 

רוצים להיות חברים שלו מסיבה לא מוסברת. 

אולי זה בגלל שיש לו סטייל ייחודי וקצת שונה, 

או אולי סתם כי הוא קול בדרך שאי־אפשר ממש 

אסימון הוא הילד המגניב הזה בכיתה, זה שכולם 

רוצים להיות חברים שלו מסיבה לא מוסברת. 

אולי זה בגלל שיש לו סטייל ייחודי וקצת שונה, 

או אולי סתם כי הוא קול בדרך שאי־אפשר ממש 

אסימון הוא הילד המגניב הזה בכיתה, זה שכולם 

רוצים להיות חברים שלו מסיבה לא מוסברת. 

אולי זה בגלל שיש לו סטייל ייחודי וקצת שונה, 

או אולי סתם כי הוא קול בדרך שאי־אפשר ממש 

אסימון הוא הילד המגניב הזה בכיתה, זה שכולם 

רוצים להיות חברים שלו מסיבה לא מוסברת. 

אולי זה בגלל שיש לו סטייל ייחודי וקצת שונה, 

או אולי סתם כי הוא קול בדרך שאי־אפשר ממש 

הוא נוצר מתוך אוסף מגוון של רפרנסים 

אותיות נוסטלגיות וקלאסיות מצד אחד 

וגופנים חדשים ולטיניים מצד שני. חלק 

נכבד מההשראה לצורות שלד האות 

לקוח מפרנק־ריהל.

הוא נוצר מתוך אוסף מגוון של רפרנסים 

אותיות נוסטלגיות וקלאסיות מצד אחד 

וגופנים חדשים ולטיניים מצד שני. 

חלק נכבד מההשראה לצורות שלד האות 

לקוח מפרנק־ריהל.

הוא נוצר מתוך אוסף מגוון של רפרנסים 

אותיות נוסטלגיות וקלאסיות מצד אחד 

וגופנים חדשים ולטיניים מצד שני. 

חלק נכבד מההשראה לצורות שלד 

האות לקוח מפרנק־ריהל.

הוא נוצר מתוך אוסף מגוון של רפרנסים 

אותיות נוסטלגיות וקלאסיות מצד אחד 

וגופנים חדשים ולטיניים מצד שני. 

חלק נכבד מההשראה לצורות שלד האות 

לקוח מפרנק־ריהל.
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חלק נכבד מההשראה 

לצורות שלד האות 

לקוח מפרנק־ריהל

חלק נכבד מההשראה 
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חלק נכבד מההשראה 

לצורות שלד האות לקוח 

מפרנק־ריהל
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נשיא צרפת לחץ את ידיהם 
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בזמן שגופנים אחרים מנסים למצוא את השפה והאופי 

המזוהים עמם, אלמוני צר משיל מעצמו כמעט כל אלמנט 

של ייחוד עד למינימום אלמנטים. אלמוני צר הוא גופן סנס־

סריפי בסיסי מוקפד וניטרלי. וככזה הוא לא ישתלט לכם על 

יתר האלמנטים העיצוביים שתרקחו בעזרתו.

בזמן שגופנים אחרים מנסים למצוא את השפה והאופי 

המזוהים עמם, אלמוני צר משיל מעצמו כמעט כל אלמנט 

של ייחוד עד למינימום אלמנטים. אלמוני צר הוא גופן סנס־

סריפי בסיסי מוקפד וניטרלי. וככזה הוא לא ישתלט לכם על 

יתר האלמנטים העיצוביים שתרקחו בעזרתו.

בזמן שגופנים אחרים מנסים למצוא את השפה והאופי 
המזוהים עמם, אלמוני צר משיל מעצמו כמעט כל 

אלמנט של ייחוד עד למינימום אלמנטים. אלמוני צר 
הוא גופן סנס־סריפי בסיסי מוקפד וניטרלי. וככזה הוא 

לא ישתלט לכם על יתר האלמנטים העיצוביים שתרקחו 

בדיקה בסיסית של המילה פונט במילון מפנה אותנו 

להגדרתה של המילה גֹוָפן. אם כן, תהיתם פעם 

מה בין פונט וגופן ואיזו מהצורות קדמה לשנייה? 

אם לא די לכם בצורך להבחין בין שתי הצורות, יש 

להכניס למשוואה גם את השריפט, הגרפן והגֹוֶפן. 

התבלבלתם? הבה נעשה ֵסֶדר בְסָדר.

בדיקה בסיסית של המילה פונט במילון מפנה אותנו 

להגדרתה של המילה גֹוָפן. אם כן, תהיתם פעם 

מה בין פונט וגופן ואיזו מהצורות קדמה לשנייה? 

אם לא די לכם בצורך להבחין בין שתי הצורות, יש 

להכניס למשוואה גם את השריפט, הגרפן והגֹוֶפן. 

התבלבלתם? הבה נעשה ֵסֶדר בְסָדר.

בדיקה בסיסית של המילה פונט במילון מפנה 

אותנו להגדרתה של המילה גֹוָפן. אם כן, 

תהיתם פעם מה בין פונט וגופן ואיזו מהצורות 

קדמה לשנייה? אם לא די לכם בצורך להבחין 

בין שתי הצורות, יש להכניס למשוואה גם את 

השריפט, הגרפן והגֹוֶפן. התבלבלתם? הבה 

מתאים מאוד לכרזות, 
לוגואים וקטלוגים של 

אמנות. ובכל זאת, רבים 
משתמשים במילה פונט, 

מתאים מאוד לכרזות, 
לוגואים וקטלוגים של 

אמנות. ובכל זאת, רבים 
משתמשים במילה פונט, 

מתאים מאוד לכרזות, 
לוגואים וקטלוגים של 

אמנות. ובכל זאת, 
רבים משתמשים במילה 

גופן אלמוני צר ב־3 משקלות

א
לרכישה 

052-5624535alefalefalef.co.il/almoni-tzar

בית לטיפוגרפיה עברית

alefalefalef.co.il
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מעצב 

ערן בכרך 

מי מכם שייָשֵאל מהו סמל המורכב מסימנים 

גרפיים ומשמש תו לזיהוי מוצר או חברה, 

יענה ללא עוררין – לֹוגֹו. משום שהמילה 

לוגו כה מושרשת בשפתנו נדמה שהיא מונח 

מי מכם שייָשֵאל מהו סמל המורכב מסימנים 

גרפיים ומשמש תו לזיהוי מוצר או חברה, 

יענה ללא עוררין – לֹוגֹו. משום שהמילה 

לוגו כה מושרשת בשפתנו נדמה שהיא מונח 

מי מכם שייָשֵאל מהו סמל המורכב מסימנים 

גרפיים ומשמש תו לזיהוי מוצר או חברה, 

יענה ללא עוררין – לֹוגֹו. משום שהמילה 

לוגו כה מושרשת בשפתנו נדמה שהיא מונח 

מי מכם שייָשֵאל מהו סמל המורכב מסימנים 

גרפיים ומשמש תו לזיהוי מוצר או חברה, 

יענה ללא עוררין – לֹוגֹו. משום שהמילה 

לוגו כה מושרשת בשפתנו נדמה שהיא מונח 

גופן כיפי ומשוחרר בעל טעם לטיני 

מתוחכם, שנולד בעקבות הצורך 

לשלב אותיות עבריות עם אותיות 

לטיניות מסוג סלאב־סריף. אז אם 

אתם מעצבים אריזה נועזת, כרזה 

גופן כיפי ומשוחרר בעל טעם לטיני 

מתוחכם, שנולד בעקבות הצורך 

לשלב אותיות עבריות עם אותיות 

לטיניות מסוג סלאב־סריף. אז אם 

אתם מעצבים אריזה נועזת, כרזה 

גופן כיפי ומשוחרר בעל טעם לטיני 

מתוחכם, שנולד בעקבות הצורך 

לשלב אותיות עבריות עם אותיות 

לטיניות מסוג סלאב־סריף. אז אם 

אתם מעצבים אריזה נועזת, כרזה 

גופן כיפי ומשוחרר בעל טעם לטיני 

מתוחכם, שנולד בעקבות הצורך 

לשלב אותיות עבריות עם אותיות 

לטיניות מסוג סלאב־סריף. אז אם 

אתם מעצבים אריזה נועזת, כרזה 

אז אם אתם מעצבים 

אריזה נועזת, כרזה 

מדליקה או תדמית 

אז אם אתם מעצבים 

אריזה נועזת, כרזה 

מדליקה או תדמית 

אז אם אתם מעצבים 

אריזה נועזת, כרזה 

מדליקה או תדמית 

אז אם אתם מעצבים 

אריזה נועזת, כרזה 

מדליקה או תדמית 

קל

בולד

רגיל

כבד

גופן מוזאון ב־4 משקלות

מזוג לי את הקפה 
החזק של הבוקר

אבגדהוזח
טיכלמנסע

פצקרשת
ךןםףץ ַײ
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הגופן הותאם לתצוגה על גבי מסכים, 

ומשפחתו הורחבה למשקלים נוספים כדי 

לאפשר שימוש מגוון ומקצועי בו. הגופן 

עומס מתחקה בחופשיות אחר צורות השורש 

הגופן הותאם לתצוגה על גבי מסכים, 

ומשפחתו הורחבה למשקלים נוספים כדי 

לאפשר שימוש מגוון ומקצועי בו. הגופן 

עומס מתחקה בחופשיות אחר צורות השורש 

הגופן הותאם לתצוגה על גבי מסכים, 

ומשפחתו הורחבה למשקלים נוספים כדי 

לאפשר שימוש מגוון ומקצועי בו. הגופן 

עומס מתחקה בחופשיות אחר צורות השורש 

הגופן הותאם לתצוגה על גבי מסכים, 

ומשפחתו הורחבה למשקלים נוספים כדי 

לאפשר שימוש מגוון ומקצועי בו. הגופן 

עומס מתחקה בחופשיות אחר צורות השורש 

בדומה לאופן שבו ילדים סקרנים 

לומדים לכתוב אותיות דפוס 

לראשונה, הגופן עומס מתחקה 

בחופשיות אחר צורות השורש 

הבסיסיות של האות העברית. זאת 

בדומה לאופן שבו ילדים סקרנים 

לומדים לכתוב אותיות דפוס 

לראשונה, הגופן עומס מתחקה 

בחופשיות אחר צורות השורש 

הבסיסיות של האות העברית. זאת 

בדומה לאופן שבו ילדים סקרנים 

לומדים לכתוב אותיות דפוס 

לראשונה, הגופן עומס מתחקה 

בחופשיות אחר צורות השורש 

הבסיסיות של האות העברית. זאת 

בדומה לאופן שבו ילדים סקרנים 

לומדים לכתוב אותיות דפוס 

לראשונה, הגופן עומס מתחקה 

בחופשיות אחר צורות השורש 

הבסיסיות של האות העברית. זאת 

אבגדהוזח
טיכלמנסע
פצקרשת

ךןםףץ
0123456789
)]}>;.',"־~ 
@_%*=-+:×

#\̂ $₪!?
  

העבודה הממושכת 

על הגופן החלה 

בזמן לימודיה של 

העבודה הממושכת 
על הגופן החלה 

בזמן לימודיה של 

העבודה הממושכת 

על הגופן החלה 

בזמן לימודיה של 

העבודה הממושכת 

על הגופן החלה בזמן 

לימודיה של המעצבת

רגיל

מעוגל

בולד

סטנסיל

גופן עומס ב־4 משקלות

שיר קלאסי בהופעה 
של מתי כספי

מעצבת 

ליה אופיר

א
לרכישה 

052-5624535alefalefalef.co.il/omes

בית לטיפוגרפיה עברית
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אבגדהוזח
טיכלמנסע

פצקרשת
ךןםףץ

0123456789
)]}:;.',"־+-
#˜_°%÷*=
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גופן נוילנד ב־4 משקלות

גן העדן לא קיים
קיימת ארץ חדשה

רגיל

בולד

אקסטרא
בולד

גריד האות 
מבוסס על דפוס 
קלאסי המשולב 

באינטרפרטציות 
מודרניות.

גריד האות 
מבוסס על דפוס 
קלאסי המשולב 

באינטרפרטציות 
מודרניות.

גריד האות 
מבוסס על דפוס 
קלאסי המשולב 

באינטרפרטציות 
מודרניות.

גגות־האות ובסיסיה נפתחים ומשתלבים עם 

הזוויות האלכסוניות, עיצוב שמקנה לה חלל 

פנימי מאוורר וקורטוב של קשיחות. מנגד, 

הקצוות המעוגלים שלה משווים לה רכות 

ועדינות. הגופן נולד בהשארת שלט ישן בכניסה 

לחנותו של צורף ברחוב אלנבי בתל אביב, 

גגות־האות ובסיסיה נפתחים ומשתלבים עם 

הזוויות האלכסוניות, עיצוב שמקנה לה חלל 

פנימי מאוורר וקורטוב של קשיחות. מנגד, 

הקצוות המעוגלים שלה משווים לה רכות 

ועדינות. הגופן נולד בהשארת שלט ישן בכניסה 

לחנותו של צורף ברחוב אלנבי בתל אביב, 

גגות־האות ובסיסיה נפתחים ומשתלבים עם 

הזוויות האלכסוניות, עיצוב שמקנה לה חלל 

פנימי מאוורר וקורטוב של קשיחות. מנגד, 

הקצוות המעוגלים שלה משווים לה רכות 

ועדינות. הגופן נולד בהשארת שלט ישן 

בכניסה לחנותו של צורף ברחוב אלנבי בתל 

בדיקה בסיסית של המילה פונט במילון 

מפנה אותנו להגדרתה של המילה 

גֹוָפן. אם כן, תהיתם פעם מה בין פונט 

וגופן ואיזו מהצורות קדמה לשנייה? 

אם לא די לכם בצורך להבחין בין שתי 

הצורות, יש להכניס למשוואה גם את 

השריפט, הגרפן והגֹוֶפן. התבלבלתם? 

הבה נעשה ֵסֶדר בְסָדר.

בדיקה בסיסית של המילה פונט במילון 

מפנה אותנו להגדרתה של המילה 

גֹוָפן. אם כן, תהיתם פעם מה בין פונט 

וגופן ואיזו מהצורות קדמה לשנייה? 

אם לא די לכם בצורך להבחין בין שתי 

הצורות, יש להכניס למשוואה גם את 

השריפט, הגרפן והגֹוֶפן. התבלבלתם? 

הבה נעשה ֵסֶדר בְסָדר.

הגופן נולד בהשארת שלט ישן 

בכניסה לחנותו של צורף ברחוב 

אלנבי בתל אביב, שנעשה במכונת 

חריתה )כרסומת(, שבה המקדח 

חוצב את האות מתוך לוח הברזל של 

השלט. גגות־האות ובסיסיה נפתחים 

ומשתלבים עם הזוויות האלכסוניות, 

עיצוב שמקנה לה חלל פנימי מאוורר 

מעצב 

נוי ניימן 

א
לרכישה 

052-5624535alefalefalef.co.il/noyland

בית לטיפוגרפיה עברית

alefalefalef.co.il
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מדובר בגופן אידאלי לשימוש באותיות לטיניות 

לצד עברית. גופנים רבים מאופיינים בשפה ובאופי 

ייחודיים להם, ואילו אלמוני משיל מעצמו כמעט כל 

אלמנט של ייחוד. ככזה הוא לא ישתלט על העיצוב 

מדובר בגופן אידאלי לשימוש באותיות לטיניות 

לצד עברית. גופנים רבים מאופיינים בשפה ובאופי 

ייחודיים להם, ואילו אלמוני משיל מעצמו כמעט 

כל אלמנט של ייחוד. ככזה הוא לא ישתלט על 

מדובר בגופן אידאלי לשימוש באותיות לטיניות 

לצד עברית. גופנים רבים מאופיינים בשפה ובאופי 

ייחודיים להם, ואילו אלמוני משיל מעצמו כמעט כל 

אלמנט של ייחוד. ככזה הוא לא ישתלט על העיצוב 

מדובר בגופן אידאלי לשימוש באותיות לטיניות 

לצד עברית. גופנים רבים מאופיינים בשפה ובאופי 

ייחודיים להם, ואילו אלמוני משיל מעצמו כמעט 

כל אלמנט של ייחוד. ככזה הוא לא ישתלט על 

גופן סנס־סריפי בעל אופי מוקפד וניטרלי 

שמשמש אותנו לכתיבת הטקסטים באתר. 

הוא מכיל יותר מ־1,000 תווים ותומך לחלוטין 

ב־35 שפות לטיניות – ועל כן מדובר בגופן 

אידאלי לשימוש באותיות לטיניות לצד 

גופן סנס־סריפי בעל אופי מוקפד וניטרלי 

שמשמש אותנו לכתיבת הטקסטים באתר. 

הוא מכיל יותר מ־1,000 תווים ותומך לחלוטין 

ב־35 שפות לטיניות – ועל כן מדובר בגופן 

אידאלי לשימוש באותיות לטיניות לצד 

גופן סנס־סריפי בעל אופי מוקפד וניטרלי 

שמשמש אותנו לכתיבת הטקסטים באתר. 

הוא מכיל יותר מ־1,000 תווים ותומך לחלוטין 

ב־35 שפות לטיניות – ועל כן מדובר בגופן 

אידאלי לשימוש באותיות לטיניות לצד 

גופן סנס־סריפי בעל אופי מוקפד וניטרלי 

שמשמש אותנו לכתיבת הטקסטים באתר. 

הוא מכיל יותר מ־1,000 תווים ותומך לחלוטין 

ב־35 שפות לטיניות – ועל כן מדובר בגופן 

אידאלי לשימוש באותיות לטיניות לצד 

אבגדהוזחטיכל
מנסעפצקרשת
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כל מעצב חייב שיהיה 
גופן פונקציונלי כזה 

בספרייה שלו

כל מעצב חייב שיהיה 
גופן פונקציונלי כזה 

בספרייה שלו

כל מעצב חייב שיהיה 
גופן פונקציונלי כזה 

בספרייה שלו

כל מעצב חייב שיהיה 
גופן פונקציונלי כזה 

בספרייה שלו

קל

בולד

רגיל

כבד

גופן אלמוני דו־לשוני ב־4 משקלות

אוניברסיטה פתוחה 
Art & Culture א

לרכישה 

052-5624535alefalefalef.co.il/almoni-dl

בית לטיפוגרפיה עברית

alefalefalef.co.il
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הגופן עבר תהליך התפתחות במשך יותר משלוש 

שנים, שבמהלכו נעשו בו אינספור בדיקות קריאּות 

דקדקניות על מנת להפכו לאות־ספר – גופן 

המשמש לכתיבת טקסטים ארוכים וקריאים.

הגופן עבר תהליך התפתחות במשך יותר משלוש 

שנים, שבמהלכו נעשו בו אינספור בדיקות קריאּות 

דקדקניות על מנת להפכו לאות־ספר – גופן המשמש 

לכתיבת טקסטים ארוכים וקריאים.

הגופן עבר תהליך התפתחות במשך יותר משלוש 

שנים, שבמהלכו נעשו בו אינספור בדיקות קריאּות 

דקדקניות על מנת להפכו לאות־ספר – גופן המשמש 

לכתיבת טקסטים ארוכים וקריאים.

הגופן עבר תהליך התפתחות במשך יותר משלוש 

שנים, שבמהלכו נעשו בו אינספור בדיקות 

קריאּות דקדקניות על מנת להפכו לאות־ספר – 

גופן המשמש לכתיבת טקסטים ארוכים וקריאים.

הגופן עבר תהליך התפתחות במשך יותר 

משלוש שנים, שבמהלכו נעשו בו אינספור 

בדיקות קריאּות דקדקניות על מנת להפכו 

לאות־ספר – גופן המשמש לכתיבת טקסטים 

הוא מתפאר בסריפים שאפתניים, 

בעיקולים חושניים ובעושר צורני. כן, 

זהו סינופסיס, גופן תאטרלי וכריזמטי 

הנותן כבוד רב למסורת הכתב העברי 

ולאותיות הקלאסיות.

הוא מתפאר בסריפים שאפתניים, 

בעיקולים חושניים ובעושר צורני. כן, 

זהו סינופסיס, גופן תאטרלי וכריזמטי 

הנותן כבוד רב למסורת הכתב העברי 

ולאותיות הקלאסיות.

הוא מתפאר בסריפים שאפתניים, 

בעיקולים חושניים ובעושר צורני. כן, 

זהו סינופסיס, גופן תאטרלי וכריזמטי 

הנותן כבוד רב למסורת הכתב העברי 

ולאותיות הקלאסיות.

הוא מתפאר בסריפים שאפתניים, 

בעיקולים חושניים ובעושר צורני. כן, 

זהו סינופסיס, גופן תאטרלי וכריזמטי 

הנותן כבוד רב למסורת הכתב העברי 

ולאותיות הקלאסיות.

הוא מתפאר בסריפים שאפתניים, 

בעיקולים חושניים ובעושר צורני. 

כן, זהו סינופסיס, גופן תאטרלי 

וכריזמטי הנותן כבוד רב למסורת 

הכתב העברי ולאותיות הקלאסיות.

אבגדהוזח
טיכלמנסע

פצקרשת
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אותיות יציבות במיוחד 

ומשפחה ענפה בעלת 

משקלים מגוונים 

אותיות יציבות במיוחד 

ומשפחה ענפה בעלת 

משקלים מגוונים 

אותיות יציבות במיוחד 

ומשפחה ענפה בעלת 

משקלים מגוונים 

אותיות יציבות במיוחד 

ומשפחה ענפה בעלת 

משקלים מגוונים 

אותיות יציבות במיוחד 

ומשפחה ענפה בעלת 

משקלים מגוונים 

דק

קל

רגיל

סמי־בולד

בולד

גופן סינופסיס ב־5 משקלות

הקצין גד חזר ותבע 
כסא למשפט א

לרכישה 

052-5624535alefalefalef.co.il/synopsis

בית לטיפוגרפיה עברית

alefalefalef.co.il
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מי מכם שייָשֵאל מהו סמל המורכב מסימנים 

גרפיים ומשמש תו לזיהוי מוצר או חברה, 

יענה ללא עוררין – לֹוגֹו. משום שהמילה 

לוגו כה מושרשת בשפתנו נדמה שהיא מונח 

מי מכם שייָשֵאל מהו סמל המורכב מסימנים 

גרפיים ומשמש תו לזיהוי מוצר או חברה, 

יענה ללא עוררין – לֹוגֹו. משום שהמילה 

לוגו כה מושרשת בשפתנו נדמה שהיא מונח 

מי מכם שייָשֵאל מהו סמל המורכב מסימנים 
גרפיים ומשמש תו לזיהוי מוצר או חברה, 

יענה ללא עוררין – לֹוגֹו. משום שהמילה 
לוגו כה מושרשת בשפתנו נדמה שהיא מונח 

מי מכם שייָשֵאל מהו סמל המורכב מסימנים 
גרפיים ומשמש תו לזיהוי מוצר או חברה, 

יענה ללא עוררין – לֹוגֹו. משום שהמילה 
לוגו כה מושרשת בשפתנו נדמה שהיא מונח 

מי מכם שייָשֵאל מהו סמל המורכב מסימנים 
גרפיים ומשמש תו לזיהוי מוצר או חברה, 

יענה ללא עוררין – לֹוגֹו. משום שהמילה 
לוגו כה מושרשת בשפתנו נדמה שהיא מונח 

תהליך העיצוב והפיתוח — שארך 

כמעט שנתיים — כלל בדיקות 

דקדקניות ממושכות. שלד הגופן 

נבנה על גבי גריד פיקסלים בטכניקה 

חופשית שהובילה לגילוי שלל צורות 

תהליך העיצוב והפיתוח — שארך 

כמעט שנתיים — כלל בדיקות 

דקדקניות ממושכות. שלד הגופן 

נבנה על גבי גריד פיקסלים בטכניקה 

חופשית שהובילה לגילוי שלל 

תהליך העיצוב והפיתוח — שארך 

כמעט שנתיים — כלל בדיקות 

דקדקניות ממושכות. שלד הגופן 

נבנה על גבי גריד פיקסלים 

בטכניקה חופשית שהובילה לגילוי 

תהליך העיצוב והפיתוח — שארך 

כמעט שנתיים — כלל בדיקות 

דקדקניות ממושכות. שלד הגופן 

נבנה על גבי גריד פיקסלים 

בטכניקה חופשית שהובילה לגילוי 

תהליך העיצוב והפיתוח — שארך 

כמעט שנתיים — כלל בדיקות 

דקדקניות ממושכות. שלד הגופן 

נבנה על גבי גריד פיקסלים 

בטכניקה חופשית שהובילה לגילוי 

אבגדהוזח
טיכלמנסע

פצקרשת
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החליפו את האריאל 
שלכם בגופן מפתיע, 

סריפי וקריא.

החליפו את האריאל 
שלכם בגופן מפתיע, 

סריפי וקריא.

החליפו את האריאל 
שלכם בגופן מפתיע, 

סריפי וקריא.

החליפו את האריאל 
שלכם בגופן מפתיע, 

סריפי וקריא.

החליפו את האריאל 
שלכם בגופן מפתיע, 

סריפי וקריא.

קל

רגיל

בינוני

בולד

כבד

גופן מקומי ב־5 משקלות

אנציקלופדיה 
בריטניקה חדשה א

לרכישה 

052-5624535alefalefalef.co.il/mekomi

בית לטיפוגרפיה עברית
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לרכישה 

052-5624535alefalefalef.co.il/ambivalenti

אמביוולנטי חולש על שני קוטבי הספקטרום. 

מצד אחד הוא נועז, אנרגטי ומפתיע, ומצד אחר 

אופיו יציב, בטוח ומוקפד. זה גופן הרפתקן 

ושאפתן בעל עושר צורני וצורניות נעימה 

אמביוולנטי חולש על שני קוטבי הספקטרום. 

מצד אחד הוא נועז, אנרגטי ומפתיע, ומצד 

אחר אופיו יציב, בטוח ומוקפד. זה גופן 

הרפתקן ושאפתן בעל עושר צורני וצורניות 

אמביוולנטי חולש על שני קוטבי הספקטרום. 

מצד אחד הוא נועז, אנרגטי ומפתיע, ומצד אחר 

אופיו יציב, בטוח ומוקפד. זה גופן הרפתקן 

ושאפתן בעל עושר צורני וצורניות נעימה 

אמביוולנטי חולש על שני קוטבי הספקטרום. 

מצד אחד הוא נועז, אנרגטי ומפתיע, ומצד 

אחר אופיו יציב, בטוח ומוקפד. זה גופן 

הרפתקן ושאפתן בעל עושר צורני וצורניות 

בדיקה בסיסית של המילה פונט 

במילון מפנה אותנו להגדרתה של 

המילה גֹוָפן. אם כן, תהיתם פעם מה 

בין פונט וגופן ואיזו מהצורות קדמה 

לשנייה? אם לא די לכם בצורך להבחין 

בדיקה בסיסית של המילה פונט 

במילון מפנה אותנו להגדרתה של 

המילה גֹוָפן. אם כן, תהיתם פעם 

מה בין פונט וגופן ואיזו מהצורות 

קדמה לשנייה? אם לא די לכם בצורך 

בדיקה בסיסית של המילה פונט במילון 

מפנה אותנו להגדרתה של המילה גֹוָפן. 

אם כן, תהיתם פעם מה בין פונט וגופן 

ואיזו מהצורות קדמה לשנייה? אם לא 

די לכם בצורך להבחין בין שתי הצורות, 

בדיקה בסיסית של המילה פונט 

במילון מפנה אותנו להגדרתה של 

המילה גֹוָפן. אם כן, תהיתם פעם 

מה בין פונט וגופן ואיזו מהצורות 

קדמה לשנייה? אם לא די לכם בצורך 

אבגדהוזח
טיכלמנסע

פצקרשת
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הגופן מותאם לטקסט 

רץ, והוא שואב את 

השראתו הסגנונית 

הגופן מותאם לטקסט 

רץ, והוא שואב את 

השראתו הסגנונית 

הגופן מותאם לטקסט 

רץ, והוא שואב את 

השראתו הסגנונית 

הגופן מותאם לטקסט 

רץ, והוא שואב את 

השראתו הסגנונית 

קל

בולד

רגיל

כבד

גופן אמביוולנטי ב־4 משקלות

השירות המטאורולוגי 
מספק מידע א

בית לטיפוגרפיה עברית

alefalefalef.co.il
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רגיל

א א א

קל

בולד

אמביוולנטי חולש על שני קוטבי הספקטרום. מצד אחד 
הוא נועז, אנרגטי ומפתיע, ומצד אחר אופיו יציב, בטוח 

ומוקפד. זה גופן הרפתקן ושאפתן בעל עושר צורני וצורניות 
נעימה וחושנית.  הוא שואב את השראתו הסגנונית מגופנים 

לטיניים מקטגוריית הסלאב־סריף. הוא לא ישתלט לכם על 

אמביוולנטי חולש על שני קוטבי הספקטרום. מצד אחד 
הוא נועז, אנרגטי ומפתיע, ומצד אחר אופיו יציב, בטוח 

ומוקפד. זה גופן הרפתקן ושאפתן בעל עושר צורני 
וצורניות נעימה וחושנית. הוא שואב את השראתו 

הסגנונית מגופנים לטיניים מקטגוריית הסלאב־סריף. 

אמביוולנטי חולש על שני קוטבי הספקטרום. מצד אחד 
הוא נועז, אנרגטי ומפתיע, ומצד אחר אופיו יציב, בטוח 

ומוקפד. זה גופן הרפתקן ושאפתן בעל עושר צורני 
וצורניות נעימה וחושנית. הוא שואב את השראתו 

הסגנונית מגופנים לטיניים מקטגוריית הסלאב־סריף. 

בדיקה בסיסית של המילה פונט במילון מפנה 
אותנו להגדרתה של המילה גֹוָפן. אם כן, 

תהיתם פעם מה בין פונט וגופן ואיזו מהצורות 
קדמה לשנייה? אם לא די לכם בצורך להבחין 

בין שתי הצורות, יש להכניס למשוואה גם 
את השריפט, הגרפן והגֹוֶפן. התבלבלתם? הבה 

בדיקה בסיסית של המילה פונט במילון 
מפנה אותנו להגדרתה של המילה גֹוָפן. אם 

כן, תהיתם פעם מה בין פונט וגופן ואיזו 
מהצורות קדמה לשנייה? אם לא די לכם 

בצורך להבחין בין שתי הצורות, יש להכניס 
למשוואה גם את השריפט, הגרפן והגֹוֶפן. 

בדיקה בסיסית של המילה פונט במילון 
מפנה אותנו להגדרתה של המילה גֹוָפן. אם 

כן, תהיתם פעם מה בין פונט וגופן ואיזו 
מהצורות קדמה לשנייה? אם לא די לכם 

בצורך להבחין בין שתי הצורות, יש להכניס 
למשוואה גם את השריפט, הגרפן והגֹוֶפן. 

מתאים מאוד לכרזות, 
לוגואים וקטלוגים. ובכל 

זאת, רבים משתמשים 
במילה פונט, קרוב לוודאי 

מתאים מאוד לכרזות, 
לוגואים וקטלוגים. ובכל 

זאת, רבים משתמשים 
במילה פונט, קרוב לוודאי 

מתאים מאוד לכרזות, 
לוגואים וקטלוגים. ובכל 

זאת, רבים משתמשים 
במילה פונט, קרוב לוודאי 

אבגדהוזחט
יכלמנסעפצ
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גופן אמביוולנטי ב־3 משקלות

חלומות של אחרים גם בזמן 
סצינת הפרויקט של עידן רייכל א

לרכישה 

052-5624535

בית לטיפוגרפיה עברית

alefalefalef.co.il
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הוא החל את דרכו כגופן תדמית שנת ה־40 של 
שנקר )ב־2009(, ומשנגמרו החגיגות עבר מקצה 

שיפורים ושינויים עיצוביים, שינה את שמו 
לאטלס, ועכשיו הוא מוכן לחיים האמיתיים.

הוא החל את דרכו כגופן תדמית שנת ה־40 של 
שנקר )ב־2009(, ומשנגמרו החגיגות עבר מקצה 

שיפורים ושינויים עיצוביים, שינה את שמו 
לאטלס, ועכשיו הוא מוכן לחיים האמיתיים.

הוא החל את דרכו כגופן תדמית שנת ה־40 של 
שנקר )ב־2009(, ומשנגמרו החגיגות עבר מקצה 

שיפורים ושינויים עיצוביים, שינה את שמו 
לאטלס, ועכשיו הוא מוכן לחיים האמיתיים.

הוא החל את דרכו כגופן תדמית שנת ה־40 של 
שנקר )ב־2009(, ומשנגמרו החגיגות עבר מקצה 

שיפורים ושינויים עיצוביים, שינה את שמו 
לאטלס, ועכשיו הוא מוכן לחיים האמיתיים.

הוא החל את דרכו כגופן תדמית שנת ה־40 של 
שנקר )ב־2009(, ומשנגמרו החגיגות עבר מקצה 

שיפורים ושינויים עיצוביים, שינה את שמו 
לאטלס, ועכשיו הוא מוכן לחיים האמיתיים.

גופן יציב ומוקפד שמשמש כגופן־רשת 
ומתאים למגוון רחב של מדיות שונות. 

הוא מונה גם את האותיות הלטיניות 
הגדולות )Uppercase(, ולכן הכתיבה בו 

מצוינת גם עבור עבודות דו־לשוניות.

גופן יציב ומוקפד שמשמש כגופן־רשת 

ומתאים למגוון רחב של מדיות שונות. 

הוא מונה גם את האותיות הלטיניות 

הגדולות )Uppercase(, ולכן הכתיבה בו 

מצוינת גם עבור עבודות דו־לשוניות.

גופן יציב ומוקפד שמשמש כגופן־רשת 

ומתאים למגוון רחב של מדיות שונות. 

הוא מונה גם את האותיות הלטיניות 

הגדולות )Uppercase(, ולכן הכתיבה בו 

מצוינת גם עבור עבודות דו־לשוניות.

גופן יציב ומוקפד שמשמש כגופן־רשת 

ומתאים למגוון רחב של מדיות שונות. 

הוא מונה גם את האותיות הלטיניות 

הגדולות )Uppercase(, ולכן הכתיבה 

בו מצוינת גם עבור עבודות דו־לשוניות.

גופן יציב ומוקפד שמשמש כגופן־

רשת ומתאים למגוון רחב של מדיות 

שונות. הוא מונה גם את האותיות 

הלטיניות הגדולות )Uppercase(, ולכן 

הכתיבה בו מצוינת גם עבור עבודות 

אבגדהוזח
טיכלמנסע

פצקרשת
ךןםףץ
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הוא לא ישתלט לכם 
על יתר האלמנטים 

העיצוביים שלכם.

הוא לא ישתלט לכם 
על יתר האלמנטים 
העיצוביים שלכם.

הוא לא ישתלט לכם 
על יתר האלמנטים 
העיצוביים שלכם.

הוא לא ישתלט לכם 
על יתר האלמנטים 
העיצוביים שלכם.

הוא לא ישתלט לכם 
על יתר האלמנטים 
העיצוביים שלכם.

קל

רגיל

בינוני

בולד

כבד

גופן אטלס ב־5 משקלות

 SMS שליחת
מספקת אושר רגעי א

לרכישה 

052-5624535alefalefalef.co.il/atlas

בית לטיפוגרפיה עברית

alefalefalef.co.il

http://alefalefalef.co.il/?ref=pdf
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זהו גופן אוורירי ונעים לקריאה העובד נהדר בכותרות, 
לוגואים, שילוט וגושי טקסט קצרים. המלצת המערכת: אם 

אתם מחפשים אות מוצרת קריאה ונקייה עם משב רוח חדש 
ורענן - סטנגה הוא שידוך מושלם עבורכם.

זהו גופן אוורירי ונעים לקריאה העובד נהדר בכותרות, 
לוגואים, שילוט וגושי טקסט קצרים. המלצת המערכת: אם 

אתם מחפשים אות מוצרת קריאה ונקייה עם משב רוח חדש 
ורענן - סטנגה הוא שידוך מושלם עבורכם.

זהו גופן אוורירי ונעים לקריאה העובד נהדר בכותרות, 
לוגואים, שילוט וגושי טקסט קצרים. המלצת המערכת: אם 

אתם מחפשים אות מוצרת קריאה ונקייה עם משב רוח חדש 
ורענן - סטנגה הוא שידוך מושלם עבורכם.

זהו גופן אוורירי ונעים לקריאה העובד נהדר בכותרות, 
לוגואים, שילוט וגושי טקסט קצרים. המלצת המערכת: 

אם אתם מחפשים אות מוצרת קריאה ונקייה עם משב רוח 
חדש ורענן - סטנגה הוא שידוך מושלם עבורכם.

סטנגה הוא גופן צעיר ואנרגטי בעל מבנה אותיות עברי־

קלאסי עם קימורים רכים וקלילים השוברים את הנוקשות 

ומאזנים אותו. זהו גופן אוורירי ונעים לקריאה העובד 

נהדר בכותרות, לוגואים, שילוט וגושי טקסט קצרים. אם 

אתם מחפשים אות מוצרת קריאה ונקייה עם משב רוח 

סטנגה הוא גופן צעיר ואנרגטי בעל מבנה אותיות 

עברי־קלאסי עם קימורים רכים וקלילים השוברים את 

הנוקשות ומאזנים אותו. זהו גופן אוורירי ונעים לקריאה 

העובד נהדר בכותרות, לוגואים, שילוט וגושי טקסט 

קצרים. אם אתם מחפשים אות מוצרת קריאה ונקייה 

סטנגה הוא גופן צעיר ואנרגטי בעל מבנה אותיות 

עברי־קלאסי עם קימורים רכים וקלילים השוברים את 

הנוקשות ומאזנים אותו. זהו גופן אוורירי ונעים לקריאה 

העובד נהדר בכותרות, לוגואים, שילוט וגושי טקסט 

קצרים. אם אתם מחפשים אות מוצרת קריאה ונקייה 

סטנגה הוא גופן צעיר ואנרגטי בעל מבנה אותיות 

עברי־קלאסי עם קימורים רכים וקלילים השוברים 

את הנוקשות ומאזנים אותו. זהו גופן אוורירי ונעים 

לקריאה העובד נהדר בכותרות, לוגואים, שילוט וגושי 

טקסט קצרים. אם אתם מחפשים אות מוצרת קריאה 

אבגדהוזחטיכל 
מנסעפצקרשת

ךןםףץ
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גופן צעיר ואנרגטי בעל 
מבנה אותיות עברי־קלאסי 
עם קימורים רכים וקלילים 

גופן צעיר ואנרגטי בעל 
מבנה אותיות עברי־קלאסי 
עם קימורים רכים וקלילים 

גופן צעיר ואנרגטי בעל 
מבנה אותיות עברי־קלאסי 
עם קימורים רכים וקלילים 

גופן צעיר ואנרגטי בעל 
מבנה אותיות עברי־קלאסי 
עם קימורים רכים וקלילים 

קל

בולד

רגיל

כבד

גופן סטנגה ב־4 משקלות

גם מטוס עם שבעה נוסעים 
צריך להחזיק פחיות במלאי א

מעצב 

ערן בכרך 

לרכישה 

052-5624535alefalefalef.co.il/stanga

בית לטיפוגרפיה עברית

alefalefalef.co.il

http://alefalefalef.co.il/?ref=pdf
http://alefalefalef.co.il/stanga/?ref=pdf
alefalefalef.co.il
http://alefalefalef.co.il/?ref=pdf
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בינוני

רגיל

בולד

נשיא צרפת לחץ את 
ידיהם של תושבי העיר 

אבגדהוזח
טיכלמנסע

פצקרשת
ךןםףץ

0123456789
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על פי המסורת, הכתב העתיק שימש לכתיבת פרשנויות 

הניצבות לצד הטקסט המקראי בכתבי קודש. פרשנויות 

מקראיות מתעדכנות ומתרעננות בחלוף השנים, וכך 

גם הכתב הקליגרפי קיבל פרשנות חדשה: הגופן החדש 

מתבסס על צורותיהן המיוחדות של האותיות בכתב 

על פי המסורת, הכתב העתיק שימש לכתיבת 

פרשנויות הניצבות לצד הטקסט המקראי בכתבי 

קודש. פרשנויות מקראיות מתעדכנות ומתרעננות 

בחלוף השנים, וכך גם הכתב הקליגרפי קיבל 

פרשנות חדשה: הגופן החדש מתבסס על צורותיהן 

על פי המסורת, הכתב העתיק שימש לכתיבת 

פרשנויות הניצבות לצד הטקסט המקראי 

בכתבי קודש. פרשנויות מקראיות מתעדכנות 

ומתרעננות בחלוף השנים, וכך גם הכתב 

הקליגרפי קיבל פרשנות חדשה: הגופן החדש 

הגופן פרשת השבוע עוצב בהשראת הכתב 

הרהוט הקליגרפי - כתב רש"י. על פי 

המסורת, הכתב העתיק שימש לכתיבת 

פרשנויות הניצבות לצד הטקסט המקראי 

בכתבי קודש. פרשנויות מקראיות מתעדכנות 

ומתרעננות בחלוף השנים, וכך גם הכתב 

הגופן פרשת השבוע עוצב בהשראת 

הכתב הרהוט הקליגרפי - כתב רש"י. 

על פי המסורת, הכתב העתיק שימש 

לכתיבת פרשנויות הניצבות לצד הטקסט 

המקראי בכתבי קודש. פרשנויות מקראיות 

מתעדכנות ומתרעננות בחלוף השנים, 

הגופן פרשת השבוע עוצב בהשראת 

הכתב הרהוט הקליגרפי - כתב 

רש"י. על פי המסורת, הכתב העתיק 

שימש לכתיבת פרשנויות הניצבות 

לצד הטקסט המקראי בכתבי קודש. 

פרשנויות מקראיות מתעדכנות 

לחדש את הקשר בין 
עיצוב עדכני וחילוני 

לבין פנייה דתית 
מסורתית

לחדש את הקשר בין 
עיצוב עדכני וחילוני 

לבין פנייה דתית 
מסורתית

לחדש את הקשר בין 
עיצוב עדכני וחילוני 

לבין פנייה דתית 
מסורתית

מעצבת גופן פרשת השבוע ב־3 משקלות

שני ברבר

א
לרכישה 

052-5624535alefalefalef.co.il/parasha

בית לטיפוגרפיה עברית

alefalefalef.co.il

http://alefalefalef.co.il/?ref=pdf
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מעצב גופן מקלות ואבנים )סמלים(

נדב ברקן 

לרכישה 

052-5624535alefalefalef.co.il/sticks-stones

http://alefalefalef.co.il/?ref=pdf
http://alefalefalef.co.il/?ref=pdf
http://alefalefalef.co.il/sticks-stones/?ref=pdf
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ימים ולילות
: יוֹם רוֵֹדף יוֹם ְוַלְיָלה - ַלְיָלה. ָאַמְרָתּ

. ָך ָאַמְרָתּ ִלְבּ ִאים - ְבּ ה ָיִמים ָבּ ִהֵנּ
ְרֶאה ֲעָרִבים ּוְבָקִרים ּפוְֹקִדים ַחּלוֶֹניָך ַוִתּ

ֶמׁש. ַחת ַהֶשּׁ אַמר: ֲהלֹא ֵאין ָחָדׁש ַתּ ֹּ ַות

משפחת גופנים חדשה בעברית ארבעה משקלים: רגיל, שמן, נטוי, נטוי שמן

דוגמא לטקסט (מתוך ויקיפדיה)

גרשם שלום, אבי תחום חקר הקבלה והמיסטיקה היהודית ומגדולי חוקריה, היה 
כותב פורה מאוד. חיבורו הראשון נכתב בגרמנית, על תנועת הנוער היהודית 

בגרמניה, והוא פורסם בשנת תרע"ה-1915. את הדיסרטציה שלו, באוניברסיטת 
ברלין, כתב על ספר הבהיר אותו תרגם לגרמנית ופירשוֹ, וקיבל עליה, בשנת 1922, 

תואר דוקטור בהצטיינות יתירה. שנה אחר כך פורסם ספרו הספר הבהיר, המבוסס 
על עבודת הדוקטורט הנ"ל.

מאז כתב מאות מאמרים ועשרות ספרים, בעיקר בעברית וגרמנית ומעט 
באנגלית, שתורגמו לשפות רבות. כמו כן כתב עשרות רבות של ערכים 

אנציקלופדיים. הוא זכה לפרסום עולמי, בעקבות פרסום ספרו משנת 1941, זרמים 
עיקריים של המיסטיקה היהודית, ובפרט בשל ספרו המונומנטלי שבתי צבי והתנועה 

השבתאית בימי חייו, אשר נחשב לסמל למצוינות מחקרית וליצירת מופת של 
התרבות המערבית, אם כי לא בלי ביקורת, וכן בשל פרסומיו בחוג "ארנוס".

חיבוריו בעברית

חיבוריו הראשונים של שלום בעברית התמקדו בפרסומים ביבליוגרפיים ובמקורותיהם של 
המקובלים הראשונים. לדעת תלמידו, ישעיה תשבי, מחקריו המוקדמים על מקורות הקבלה, 

נועדו לתמוך בטענתו כי מחבר ספר הזוהר הוא מחבר קדום ולא ר' משה די ליאון. עם זאת, לאור 
ממצאי חקירותיו בנושא, הוא נאלץ לחזור בו מטענה זו. ספרים נוספים הוא הקדיש למקובלי ספרד, אולם 

אין ספק שחלק הארי של ספריו בעברית עסקו בחקר השבתאות וגלגוליה.הספר האחרון שחיבר בעברית 
היה ספר האוטוביוגרפיה שלו, מברלין לירושלים, גרסה מורחבת לגרסה הגרמנית, שכתב בשנת 1977, והוא 

יצא לאור רק לאחר פטירתו.



בן נתן 2012ימים ולילות

ימים 

ימים חשוכים 

לילות שחורים

לילות

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 0123456789
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 0123456789
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 0123456789
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 0123456789

משפחת הגופנים עוצבה כפרוייקט הגמר שלי בבצלאל ועם סיום 
התואר עיצבתי שני משקלים נוספים: ימים חשוכים ולילות שחורים, 

על מנת להציע משפחה טיפוגרפית מלאה.
קצת היסטוריה: הכתיבה העברית החצי־רהוטה התפתחה החל 

מהמאה ה־12 ככתב ספר אלטרנטיבי לצורה המרובעת, ששימשה 
אך ורק טקסטים קדושים. כתיבה זו התאפיינה במיעוט של 

עיטורים ובצורות פשוטות יחסית.
באות העברית המודרנית הצורה ה”איטלקית” (Italic) היא בדרך 

כלל צורה נטויה או מוֵטית (Oblique), שאינה מהווה אלטרנטיבה 
לצורות הקיימות אלא רק מבצעת בהן מניפולציה שטחית של 

הטיה.
ידועים מעט מאוד נסיונות ליצירת ”איטליק” עברי אמיתי, 

המפורסם והמוצלח שבהם הוא דוד נטוי, אך הוא אינו משתלב 
עם המשקל הרגיל של דוד בצורה הרמונית.

ימים ולילות הוא משפחת אותיות חדשה המציעה פתרון לאיטליק (כתב נטוי) בעברית.

על מנת ליצור 2 משקלים שיעבדו ביחד בתוך גוש טקסט, עבדתי 
על גבי הארכיטקטורה של המשקל הרגיל תוך שמירה על הערכים 

הצורניים שלו. למרות שבמסורת הכתיבה העברית לא שרדו 
כתבים איטלקיים רבים, בלטינית הכתיבה הנטויה קיימת 

מראשית ימי הדפוס ועם השנים הם התפתחו והרחיבו את המושג 
הטיפוגרפי שנקרא ”איטליק”. האיטליק הלטיני המודרני לעיתים 

אינו שומר זיקה לאותו איטליק של אלדוס מאנוציוס מ־1501. ניתן 
לראות בעבודות של מעצבי פונטים עכשוויים תפיסות שונות של 

מושג האיטליק. לעיתים האיטליק אינו נוטה כלל, או אינו צר 
יותר מהמשקל הרגיל - אך עדיין מהווה אות אלטרנטיבית 

שעובדת עם המשקל הרגיל. בימים ולילות בחרתי ליצור אות 
טקסט נטויה שתשלב בתוך האות הרגילה ללא הפרעה. 



הגילדה + מושון זר אביב + ניר ייני
HAGILDA  
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שלום!
אני ָאֶלף 

רגיל



אבגדהוזחטיכלמנס
עפצקרשת ךםןפץ

Character Set / Hebrew



"הכלה ממומביי”: 
  חיבוק נורווגי קר ומטריד

  סיכום שנה - הספרים המוצלחים של 2012

Character Set / Hebrew



איך מצאתי פיג׳מה 
לציפי ליבני

ִטיְצ׳ָקה - הבלוג של ולריה זבילוצקי ּפְ
 12:24 | 25.12.2012

אוקי, אז עדיין חורף, ועדיין קר, אז חפצתי לי בפיג'מה. 
וואי וואי, מה זה הסתבכתי עכשיו עם הגרש הזה ב"פיג'מה". 

הולכת לחפש מילה חלופית.
חזרתי. ובכן, קבלו את "חליפת שינה"! 

כן כן, מילה תקנית בעברית לפיג'מה מאז 1984. לקחתי.
סיור השטח שלי בדיזינגוף סנטר העלה ממצאים ורודים במיוחד. 
רוב חליפות השינה שראיתי היו גרסה מוגדלת של חליפות שינה 

לילדות עד גיל עשר. לא הסכמתי אפילו למדוד. פחדתי 
מאפקט הסופרמן, שברגע שאני אשים על עצמי את החליפה הזאת, 

אני אחזור אחורה בזמן וארצה שוב להכין קציצות מחול, 
 לדפדף בגליון של פילוני ולהיות אמא של בובת פלסטיק עם 

עין אחת שעדיין ממצמצת ועין אחת שכבר לא.

Character Set / Hebrew



 Youtubeאחרי שהפך לנצפה ביותר ב־
ודחק את ג'סטין ביבר מהפסגה, 

קליפ ה-K-Pop של Psy ממשיך לשבור 
.Google Videos את שיאי אתר הווידיאו של

Reuters | 22.12.2012 | 17:01 | קפטן אינטרנט ברשת
www.haaretz.co.il/captain/net



ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWX
YZabcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

Character Set / Latin Basic



wגzד
bסxצ



אלף נולד למסך ועוצב 
לפיקסל מתוך מוטיבציה 

להרחיב את מנעד הפונטים 
הקיימים בעברית ברשת, 

ובעיקר להוות אלטרנטיבה 
אמיתית לברירת המחדל - 

"אריאל".

Alef was born to the screen 
and designed to the pixel in  
an attempt to extend the 
pallet of Hebrew fonts 
available for web design  
and especially to challenge 
the only default — ”Arial".

Hebrew and Latin



ABCDEF
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ

Character Set / Latin Small Caps



MEISSEN PORCELAIN
פורצלן מייסן
Irises and Daffodils,Dragonflies  
and Butterflies:
אירוסים, נרקיסים, פרפרים: 
the Glassware of Emile Galle
כלי הזכוכית של אמיל גאלה

Hebrew and Latin



AÁĂÂÄÀĀĄÅÃÆBCĆČÇĊDÐĎĐEÉĚÊ
ËĖÈĒĘFGĞĢĠHĦIĲÍÎÏİÌĪĮJKĶLĹĽĻĿŁMN
ŃŇŅŊÑOÓÔÖÒŐŌØÕŒPÞQRŔŘŖSŚ
ŠŞȘTŦŤŢȚUÚÛÜÙŰŪŲŮVWẂŴẄẀ
XYÝŶŸỲZŹŽŻaáăâäàāąåãæbcćčçċdðď
đeéěêëėèēęfgğģġhħiıíî ï ìĳīįjkķlĺľ ļŀłmn
ńňņŋñoóôöòőōøõœpþqrŕřŗsśšşșßtŧťţ
țuúûüùűūųůvwẃŵẅẁxyýŷÿỳzźžżfifl

Character Set / Latin Extended



Text Sample/Diacritic postioning

ַמִים, ְוֵאת  ָ ָרא ֱאלִֹהים, ֵאת ַהּשׁ ית, ּבָ ֵראׁשִ א ּבְ

ְך,  ָהָאֶרץ.  ב ְוָהָאֶרץ, ָהְיָתה תֹהוּ ָובֹהוּ, ְוחֹׁשֶ
ֵני ְתהוֹם; ְורוַּח ֱאלִֹהים, ְמַרֶחֶפת ַעל־ ַעל־ּפְ

ִים.  ג ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ְיִהי אוֹר; ַוְיִהי־ ֵני ַהּמָ ּפְ
י־טוֹב;  ְרא ֱאלִֹהים ֶאת־ָהאוֹר, ּכִ ַּ אוֹר.  ד ַוי

ְִּקָרא  ְך.  ה ַוי ין ָהאוֹר וֵּבין ַהחֹׁשֶ ל ֱאלִֹהים, ּבֵ ְבּדֵ ַּ ַוי
ְך ָקָרא ָלְיָלה; ַוְיִהי־ ֱאלִֹהים ָלאוֹר יוֹם, ְוַלחֹׁשֶ

ֶעֶרב ַוְיִהי־בֶֹקר, יוֹם ֶאָחד.



1234567890
1234567890
1234567890

Character Set / Numeral

Decimal and old style figures

Proportional Lining

Small Caps



zk-5678קזבלן
3,800Points
SALT 683 פלפל

Character Set / Numeral

Decimal and old style figures

Proportional Lining

Small Caps



Character Set / Numeral

Ist meine 30.06 ביום
»Geburtstag«יומולדת 

Für mich 2014 שנת



Character Set / Symbol

¢¤$£€¥₪≈~÷∅=>
≥∞<≤¬−×≠%‰+±√
&^@|¦°©®§™◊



Character Set / Punctuation

*\•:,…!¡#.·?¿»›;/
_{}[]()—–-«»‹›
׳״־‚’‘””„



Sample letters

AáA!£לעטז
Qgxßçמאס
Wwfi8–8ּפ



FIGHT
אלף vs אריאל

The ultimate match הקרב הגדול



Alef

זה רעך יצחק הטייס, 1984 
מתעופף כנשר גדול בין 

 The quick .שמים וארץ
 brown fox jumps over

the lazy dog, 1984



Alef

2012—2013
»Sylvester Tag« זה חג 
¡Feliz Navidad! של גויים
סנטה St. חנוכה 08.12
Christmas 24.12



A VISION OF THE  
FUTURE IN 2003
טלפון גמיש של

?Samsung חברת



ד#



Alef Regular 400



Alef Regular 400/Bold 700



Alef Regular 400/Bpld 700/Black 900



Alef Regular 400
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Alef Italic 400
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Alef Regular 400/Italic 400
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Alef Italic 400/Bold Italic 700/Black italic 900



K e r n i n g



Alef Italic 400/Bold Italic 700/Black italic 900



K e r n i n g



Alef Italic 400/Bold Italic 700/Black italic 900



“&ga!
i*xun



Meissen Porcelain
פורצלן מייסן
Irises & Daffodils & Dragonflies  
and BUTTERFLIES:

אירוסים, נרקיסים, פרפרים: 
THE glassware OF Emile Galle
כלי הזכוכית של אמיל גאלה

Alef Regular/Bold/Black/Italic/Italic Bold/Italic Black/SMALLCAPS



28.5.13—9.11.12

רוג׳ר באלן: 
תיעוד בדיוני

2012-1984

9.11.12—28.5.13

Roger Ballen:
Documentary 
Fiction
1984–2012

Hebrew vs. Latin



file aufißt & «raufjagen Füße»
¿SpaniSch?¡natürlich!
T. S. Eliot—L. W. Dupont 
©”ALEF@HAGILDA.COM” 
etwa 50% haben & 37° im
£36 und ¥50 sind $48 und €62
Der §45a in Den 16ern ™

Text Sample



file aufißt & «raufjagen Füße»
¿SPANISCH? ¡NATüRLICH! 
T. S. Eliot—L. W. Dupont 
©“alef@hagilda.com”
etwa 50% haben & 37° im
£36 und ¥50 sind $48 und €62
Der §45a in Den 16ern ™

Text Sample



file aufißt & «raufjagen Füße»
¿SpanIScH? ¡naTürlIcH!
T. S. Eliot—l. W. Dupont 
©“alef@hagilda.coM”
etwa 50% haben & 37° im
£36 und ¥50 sind $48 und €62
Der §45a in Den 16ern ™

Text Sample



ICH BIN EIN BERLINER
אני סופגניה
John F. Kennedy ברלין 1963
I'm a donut and I know it!



homusalat
10% גרגירים 90% אהבה
Abu-Gosh Je ťaime!

Kichererbsensalat ist toll!

Baba Ganush salats & co.™



the revolution
won't be set 

in garaMond.
או באריאל.

או-האמיזהבא?



Open Fontface = !חינם



alef.hagilda.coM



הגילדה )הטייס(
hAGILDA (by hatays)

HTTP://WWW.HagIlda.coM/





יאנק יונטף
YANEK IONTEF

HTTP://WWW.foNTEf.coM/
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קולנוע ״גולן“ אור יהודה
7 5 9 1 1 5  . ל ט

מוצאי שבת 8.12 הצגה ראשונה בשעה 7.00 יום ראשון 9.12 בשעה 8.00

יום חמישי 13.12 בשעה 8.00

יום שלישי 11.12 הצגה יומית בשעה 4.00 במחיר 1.50 ל״י

מוצאי שבת 8.12 הצגה שניה בשעה 9.15 יום שני 10.12 בשעה 8.00

אלוף סרטי mark forest באש או בחרב, בחיות פרא ובכשפים נלחם עד הסוף ובלתי מנוצח

הסרט ההודי הענק שופע מתח עז, רגשות ויצרים בהשתתפות מומטז, ג׳טנדרה ופרן

ב ה ז ה ץ  ח ע  צ ב במ ה ז ה ץ  ח ע  צ ב מ

סיפור מרתק שהיה במציאות, האיש שטעה והסתבך עם כנופיות המאפיה האכזרית

בצבעים

בצבעים

שחור לבן

תרגום עברי–צרפתי

י ל ג נ א – י ר ב ע ם  ו ג ר ת

תרגום עברי–איטלקי

ג׳ולאנו ג׳מה )juliano gema( עוקר עצים, מנפץ סלעים ומכניע אויבים

צרור שירים ורקודים

בד ספנסר )BAD SPEnCER(, מרסל בוזופי )MARCEL BUZOFI( סרט מתח בסגנון דרמטי

מבצע חץ הזהבמבצע חץ הזהב

RUPTERA MASTNA רופטרה מסטנה

נקמתו של סיציליאני

-------------
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מסטרפונט
MASTERFONT

HTTP://WWW.MASTERFONT.CO.IL/





 אם ברצונכם להציע לנו טיפוס אות חדשה
פרי עיצובכם המקורי, שלחו הצעתכם אל

sales@masterfont.co.il

יצרתם פונט חדש?

www.masterfont.co.il


אנו שמחים להגיש לך את אוסף הפונטים החדש לשנת 2013.

 האות היא עמוד השדרה של כל עיצוב ושל הדרך בה אנו מתקשרים. האות
 הכתובה היתה והינה בעלת השפעה מכרעת על תרבויות, על התפתחות האמנות,

החינוך והמדע.

צביקה רוזנברג, בוגר בצלאל בעיצוב גרפי, למד טיפוגרפיה באוניברסיטת המפתחים
של Apple ובחברת Adobe, נמנה על קהילת מפתחי הפונטים של Apple, חבר ומרצה

באיגודים בינלאומיים של מעצבי אותיות, ומחזיק בפרסים בינלאומיים וישראליים
בעיצוב אותיות. מתוך אהבתו לאות העברית והחיפוש הסקרני והמתמיד אחר הקשר בין 

שורשיה לתרבות ימינו, הקים צביקה רוזנברג את מסטרפונט לפני יותר מעשרים וחמש שנה.

בספריית מסטרפונט תמצאו מבחר כולל של כאלפיים פונטים המשווקים בישראל
ובעולם. האוסף מכיל גישות עיצוביות שונות ורעננות, בקטגוריות שונות, כדי לתת מענה

לצרכים המשתנים של עולם הדפוס והמדיה האלקטרונית.

אנו מודים לקהל לקוחותינו על האמון הבלתי מעורער בפונטים של מסטרפונט, על
המיילים והמשובים המעצימים. נמשיך לטפח את הרמה המקצועית הגבוהה עבורכם.

קצת עלינו



אבריל



אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת רגיל

)!?(1234567890

הזעפן דאג שמתלוצץ נסך כף

904
אבריל

AvrilMF
נועה דוד א

http://www.masterfont.net/getpdf.php?package=904


אינטלקט



אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת בינוני

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת שמן

הזעפן דאג שמתלוצץ נסך כף

905
אינטלקט

IntelectMF
אור הראל א

http://www.facebook.com/events/329032923870352/
http://www.masterfont.net/getpdf.php?package=905


אינספור



אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת בינוני

) ! ?(1234567890

הזעפן דאג שמתלוצץ נסך

906
אינספור

EinsforMF
אור הראל א

http://www.masterfont.net/getpdf.php?package=906


אפליקציה



אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת קל

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת בינוני

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת שמן

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת שחור

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת כבד

הזעפן דאג שמתלוצץ נסך כף

907
אפליקציה

AplikaziaMF
צביקה רוזנברג א

http://www.masterfont.net/getpdf.php?package=907


בירן כתב



ץקרשת ןסעפףצ למםנ זחטיכך אבגדהו רגיל

)!?(12 34567890

הזעפן דאג שמתלוצץ נסך כף

908
בירן כתב

BiranKtavMF
יוסי בירן א

http://www.masterfont.net/getpdf.php?package=908


ברתולומאו



אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת רגיל

)!?(1234567890

הזעפן דאג שמתלוצץ נסך כף

909
ברתולומאו

BartolomeoMF
מיכאל גורנשטיין א

http://www.masterfont.net/getpdf.php?package=909


גלאם רוק



ןסעפףצץקרשת אבגדהוזחטיכךלמםנ בינוני

) !?(1234567890

הזעפן דאג שמתלוצץ

910
גלאם רוק

GlamRockMF
נועה דוד א

http://www.masterfont.net/getpdf.php?package=910


גלימה



אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת קל

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת רגיל

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת שמן

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת צר קל
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Í˘Ó·†˙Â‡‰†˙¯·ÂÚ†¨ÚÂˆÈ·Ï†ÌÈ·Î¯ÂÓ†¨ÌÈ·ÈË¯Â‚ÈÙ†ÌÈ¯ÂÈˆÓ
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˙‡˘Â†̇ ÂÈ˙Â‡‰Ó†̇ Á‡†ÏÎ†̈ ‰ÈÂÓ¯‰·†„ÁÈ†ÌÈ„˜Ù˙Ó†ÌÈ„·¯‰†ÏÎ˘†ÔÓÊ·†Æ˙ÂÂÂ‚ÓÂ

·˙Î·†ÈÚ·Ë†ÔÙÂ‡·†ÌÈÈ˜˙Ó˘†̄ ·„†ÆÂ˙ÂÓÏ˘·†Í¯ÚÓ‰†Ï˘†ÈË‚‰†ÔÚËÓ‰†̇ ‡†‰ÎÂ˙·

˙Â‡
‰ÂÂ‡¯

ÌÈ˙˘Ó†ÌÈÏ„‚Â†ÌÈÏ˜˘Ó·†˙Ï·˜˙Ó‰†‰¯ÈÂÂ‡‰Ó†‰ÓÈÚË

≠ † ˙ Â Ó È Ú Ë † ≠

ËÈÈÂÙ†π†„·Î†Ï˜˘Ó

È̇·ÙÏ‡‰Ó
‰Ó˘‡Â‰Â†ÚÂÓÈ˘‰Ó†‰‡ È̂˘Î

Ù̆‡

®∞±≤≥¥μ∂∑∏©ªÛıÔÌÍ°ø˙˘¯˜ˆÙÚÒÓÏÎÈËÁÊÂ‰„‚·‡

®∞±≤≥¥μ∂∑∏π©ªÛıÔÌÍ°ø˙˘¯˜ˆÙÚÒÓÏÎÈËÁÊÂ‰„‚·‡

®∞±≤≥¥μ∂∑∏π©ªÛıÔÌÍ°ø˙˘¯˜ˆÙÚÒÓÏÎÈËÁÊÂ‰„‚·‡

„·Î†ˇ†ÏÈ‚¯†ˇ†Ï˜†∫ÌÈÏ˜˘Ó

ËÈÈÂÙ†±≤†Ï˜†Ï˜˘Ó

¨‰·È˙Î‰†ÈÏÎ†Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï†˙Â·È˘Á†˙ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰†˙Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â

˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯†ÍÎ†¨‰·È˙·†‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰†ÔÈÚ‰˘†ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó

¯˙ÂÈ†·ÂË†ËÏ˜‰Ï†Â˙ÏÂÎÈ·†Ê‡†¨¯˙ÂÈ†˜‰·ÂÓ†È¯Âˆ‰†‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·†Æ¯Ù˙˘˙

ÔÓÂÈÓ‰†ÂÁÂÓ†¨‰˘ÚÓÏ†Æ‡¯Â˜‰†Ì„‡‰†Ï˘†Â„ÈˆÓ†¨ıÓ‡Ó†ÌÂÓÈÈÓ†ÍÂ˙†¯˜ÈÚ·Â

˙Â‡†ÆÔÂ¯ÎÈÊ·†˙Â·Â¯ˆ†¯˘‡†ÌÈÏÈÓ‰†˙ÂÂÓ˙†ÈÙ†ÏÚ†ÛÁ¯Ó†¨ËÒ˜Ë†˙‡È¯˜†ÔÓÊ·

Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï†˙Â·È˘Á†˙ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰†˙Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â
‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰†ÔÈÚ‰˘†ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó†¨‰·È˙Î‰†ÈÏÎ
È¯Âˆ‰†‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·†Æ¯Ù˙˘˙†˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯†ÍÎ†¨‰·È˙·

ÌÂÓÈÈÓ†ÍÂ˙†¯˜ÈÚ·Â†¯˙ÂÈ†·ÂË†ËÏ˜‰Ï†Â˙ÏÂÎÈ·†Ê‡†¨¯˙ÂÈ†˜‰·ÂÓ
ÔÓÊ·†ÔÓÂÈÓ‰†ÂÁÂÓ†¨‰˘ÚÓÏ†Æ‡¯Â˜‰†Ì„‡‰†Ï˘†Â„ÈˆÓ†¨ıÓ‡Ó

Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï†˙Â·È˘Á†˙ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰†˙Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â
‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰†ÔÈÚ‰˘†ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó†¨‰·È˙Î‰†ÈÏÎ
È¯Âˆ‰†‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·†Æ¯Ù˙˘˙†˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯†ÍÎ†¨‰·È˙·

ÌÂÓÈÈÓ†ÍÂ˙†¯˜ÈÚ·Â†¯˙ÂÈ†·ÂË†ËÏ˜‰Ï†Â˙ÏÂÎÈ·†Ê‡†¨¯˙ÂÈ†˜‰·ÂÓ
ÔÓÊ·†ÔÓÂÈÓ‰†ÂÁÂÓ†¨‰˘ÚÓÏ†Æ‡¯Â˜‰†Ì„‡‰†Ï˘†Â„ÈˆÓ†¨ıÓ‡Ó

˙Â·È˘Á†˙ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰†˙Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â
ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó†¨‰·È˙Î‰†ÈÏÎ†Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï
ÍÎ†¨‰·È˙·†‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰†ÔÈÚ‰˘

È¯Âˆ‰†‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·†Æ¯Ù˙˘˙†˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯

ËÈÈÂÙ†±≥†ÏÈ‚¯†Ï˜˘Ó

ËÈÈÂÙ†±≥†„·Î†Ï˜˘Ó

ËÈÈÂÙ†±∏†„·Î†Ï˜˘Ó

Ó¢Ú·†ËÈ·ËÂÙ†˙¯·ÁÏ†˙Â¯ÂÓ˘†¨Â·†ÌÈ‚ˆÂÓ‰†ÌÈËÂÙ‰Â†‰Ê†‚ÂÏË˜†ÏÚ†˙ÂÈÂÎÊ‰†ÏÎ

ËÈÈÂÙ†±∞†Ï˜†Ï˜˘Ó

˙Â·È˘Á†˙ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰†˙Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â

ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó†¨‰·È˙Î‰†ÈÏÎ†Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï

ÍÎ†¨‰·È˙·†‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰†ÔÈÚ‰˘

È¯Âˆ‰†‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·†Æ¯Ù˙˘˙†˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯

¯˙ÂÈ†·ÂË†ËÏ˜‰Ï†Â˙ÏÂÎÈ·†Ê‡†¨¯˙ÂÈ†˜‰·ÂÓ

Ì„‡‰†Ï˘†Â„ÈˆÓ†¨ıÓ‡Ó†ÌÂÓÈÈÓ†ÍÂ˙†¯˜ÈÚ·Â

˙‡È¯˜†ÔÓÊ·†ÔÓÂÈÓ‰†ÂÁÂÓ†¨‰˘ÚÓÏ†Æ‡¯Â˜‰

¯˘‡†ÌÈÏÈÓ‰†˙ÂÂÓ˙†ÈÙ†ÏÚ†ÛÁ¯Ó†¨ËÒ˜Ë

˙‡†˙Â¯ˆÂÈ†ÂÈ„ÁÈ†¨˙Â‡†„ÂÚÂ†˙Â‡†ÆÔÂ¯ÎÈÊ·†˙Â·Â¯ˆ

˜·„‰†Â‡†¯˘˜‰˘†ÍÎ†¨‰ÓÏ˘‰†‰ÏÈÓ‰†˙ÂÓ˙

·ÈÎ¯Ó†‰ÂÂ‰Ó†˙ÂÈ˙Â‡‰†ÏÎ†ÔÈ·†¯·ÁÓ˘†È¯Âˆ‰

∫‰Î‰‰†ÔÙÂ‡

ÒÂÙ„‰†˙Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â

Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï†˙Â·È˘Á†˙ÓÈÈ˜

ÔÈÚ‰˘†ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó†¨‰·È˙Î‰†ÈÏÎ

‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰

˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯†ÍÎ†¨‰·È˙·

È¯Âˆ‰†‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·†Æ¯Ù˙˘˙

ËÏ˜‰Ï†Â˙ÏÂÎÈ·†Ê‡†¨¯˙ÂÈ†˜‰·ÂÓ

ÌÂÓÈÈÓ†ÍÂ˙†¯˜ÈÚ·Â†¯˙ÂÈ†·ÂË

Æ‡¯Â˜‰†Ì„‡‰†Ï˘†Â„ÈˆÓ†¨ıÓ‡Ó

ÔÓÊ·†ÔÓÂÈÓ‰†ÂÁÂÓ†¨‰˘ÚÓÏ

ÈÙ†ÏÚ†ÛÁ¯Ó†¨ËÒ˜Ë†˙‡È¯˜

˙Â·Â¯ˆ†¯˘‡†ÌÈÏÈÓ‰†˙ÂÂÓ˙

ÂÈ„ÁÈ†¨˙Â‡†„ÂÚÂ†˙Â‡†ÆÔÂ¯ÎÈÊ·

‰ÏÈÓ‰†˙ÂÓ˙†˙‡†˙Â¯ˆÂÈ

˜·„‰†Â‡†¯˘˜‰˘†ÍÎ†¨‰ÓÏ˘‰

ÏÎ†ÔÈ·†¯·ÁÓ˘†È¯Âˆ‰

ËÈÈÂÙ†∑†ÏÈ‚¯†Ï˜˘Ó

Â ‡ · † Û Ò Â È † ∫ · Â ˆ È Ú

Â‡·†ÛÒÂÈ



Â‡·†ÛÒÂÈ†ˇ†ÌÈ˘„Á†ÌÈËÂÙ Ó¢Ú·†ËÈ·ËÂÙ†˙¯·ÁÏ†˙Â¯ÂÓ˘†¨Â·†ÌÈ‚ˆÂÓ‰†ÌÈËÂÙ‰Â†‰Ê†‚ÂÏË˜†ÏÚ†˙ÂÈÂÎÊ‰†ÏÎ

ÆÔÈÏÂÙ†¨·Â˜¯˜·†±π≤∞≠·†„ÏÂ†Â‡·†ÛÒÂÈ

˙ÈËÒ‡ÏÙ†˙ÂÓ‡†„ÂÓÏÏ†ÏÈÁ˙‰†±π≥∏≠·

ÂÚË˜†ÂÈ„ÂÓÈÏ†Ï·‡†¨·Â˜¯˜†˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡·

˜ÈÙÒ‰†ÂÏÊÓÏ Æ‰ÈÈ˘‰†ÌÏÂÚ‰†˙ÓÁÏÓ†·˜Ú

¨˜È˙Ú†ÈÓ¯‚†·˙Î†¨ÈËÂ‚‰†·˙Î‰†˙‡†„ÂÓÏÏ

ÆÂÈÈÁ†˙‡†ÏÈˆÈ˘†Ì¯Â‚Î†„·ÚÈ„·†¯¯·˙È˘†‰Ó

„Â·ÚÏ†ÌÈÓ¯‚‰†ÂÈÏÚ†ÂÙÎ†˙ÂÁÓ·Â†ÂË‚·

¯ÂÈˆÏ†ÂÂ¯˘ÈÎ†ÆËË¯˘Â†È‡˜ÈÙ¯‚†¯Â˙·

‡Ï†ÌÈˆ‡‰˘†„Ú†¨ÁÏˆÂÓ†‰Î†‰È‰†˙ÂÈ˙Â‡‰

ÍÏ‰Ó·†ÂÏÙ˘†·È˙Î‰†˙ÂÈÂÚË·†ÂÈÁ·‰

‰È‰†Ò†˜¯˘ ¯ÓÂÏ†‚‰†Â‡·†ÛÒÂÈ†ÆÆÆ‰·È˙Î‰

¨ÂÏ˘†·È˙Î‰†˙Â‡È‚˘·†ÂÈÁ·‰†‡Ï†Ì‰˘†‰Ê

‰‰˘†ÌÈ˘†˘ÓÁ†ÆÏÏÎ†˙ÈÓ¯‚†Ú„È†‡Ï†È¯‰˘

‰ÏÈÁ˙·†Æ‰„Â·Ú‰†˙ÂÁÓ·Â†ÂË‚·†Â‡·†ÛÒÂÈ

ÊÂÎÈ¯‰†‰ÁÓ·†ÔÎÓ†¯Á‡ÏÂ†¨·Â˜¯˜†ÂË‚·

ÔÊÂ¯†ÒÂ¯‚†‰ÁÓÏ†¯·ÚÂ‰†Ì˘Ó†Æ·Â˘‡ÏÙ

Æ‰ÈÎßˆ·†¯Ï„È˘†¯˜ÒÂ‡†Ï˘†‰ÁÓÏ†ÛÂÒ·ÏÂ

 

‡ÏÂ†≠†ÂÈÈÁ†˙‡†‰ÏÈˆ‰†‰ÈÙ¯‚ÈÏ˜‰ ˙ÂÓ‡

˙Â‡Ó†ÏÈˆ‰Ï†ÁÈÏˆ‰†‰˙ÂÎÊ·†ÆÂÏ˘†˙‡†˜¯

Ô˙ÂÚˆÓ‡·˘†̈ ˙Â„ÂÚ˙†ÌÚÓÏ†ÛÈÈÊ˘Î†̈ ÌÈ˘‡

‡˘Â†¯ÈÎÊ‰†‡Ï†ÌÏÂÚÓ†Â‡·†ÆÁÂ¯·Ï†ÂÁÈÏˆ‰

Â˙Â‡†ÂÏ‡˘ ¨¯·„‰†Ú„Â˘Î†¨ÌÈÓÈÏ†Ï·‡†¨‰Ê

¨‰„ÂÚ˙†ÂÓˆÚÏ†Ì‚†‰˘Ú†‡Ï†ÚÂ„Ó†ÌÈ‡Â˙ÈÚ‰

ÂÏ¢†∫‰Ú†Â‡·Â†¨ËÏÓÈ‰Ï†ÏÂÎÈ†‰È‰†‰˙È‡˘

˙‡†ÏÈˆ‰Ï†È˙ÏÂÎÈ†‡Ï†¨ÈÓˆÚÏ†‰„ÂÚ˙†È˙ÙÈÈÊ

¢Æ˙Ú†‰˙Â‡·†È˙¯ÊÚÏ†Â˜˜Ê˘†‰Ï‡†ÏÎ

ÌÈ˘‰†˘ÓÁ†ÏÚ†‡ÂÙ‡†Ï·Á†‡Ï†Ì‡†‰Ï‡˘ÏÂ

¨‰ÁÓ·†¯‡˘†Ô‰·˘†˙Â˘˜‰

„ˆÈÎ†¨‰ÁÓ‰†ÔÓ†È˙ËÏÓ†ÂÏ†Ï·‡¢†∫‰Ú

¢øÈ˙˘‡†˙‡†¯ÈÎÓ È˙ÈÈ‰

ÆÂ˙˘‡†¨‰˜·¯†˙‡†Â‡·†¯ÈÎ‰†‰Ê†‰ÁÓ·†¨ÔÎ‡Â

Û‡Â†˘‚ÙÈ‰Ï†Â‚‰†Ì‰†¨¯ÂÒÈ‡‰†˙Â¯ÓÏ

¨Â‡·†ÛÒÂÈ˘†È¯Á‡†¨‰ÁÓ·†¯˙Ò·†Â˙Á˙‰

ÌÈ˘‰†‰ÁÓ†ÍÂ˙Ï†·‚˙‰†¨‰˘È‡Ï†˘ÙÂÁÓ

¯Â‡È˙†ÆÔÈ˘Â„È˜‰†Ò˜Ë†˙‡†ÍÂ¯ÚÏ†È„Î

ÔÓÊ†Æ¢¯Ï„È˘†˙ÓÈ˘¯¢†Ë¯Ò·†‚ˆÂÓ†Ì˙Â˙Á

ÆıÈÂ˘Â‡Ï†‰˜·¯†‰ÁÏ˘†Ì˙Â˙Á†¯Á‡Ï†¯ˆ˜

‰ÁÓ·†ÂÈÈÚ†Â‡¯˘†ÏÎ†˙‡†¯˙Ò‰·†¯ÈÈˆ†Â‡·

∫ÂÓ˘Â†¨Ì„‡†„È†ÛÎÎ†ÂÏ„Â‚˘†¯ÙÒ†¯ˆÈ†Ì‚Â

ÌÈ¯ÂÈˆ†ÏÈÎÓ ¯ÙÒ‰†Æ¢È‡Â†ÌÏÂÚ‰¢

˙ÂÈÓÈËÙÂ‡†ÌÈ‡ÏÓ†ÌÈ¯È˘†„ˆÏ†ÌÈÈ¯ÂË‡ÈÈÓ

ÆÌÈ¯ÂÈˆ≠Â†ÌÈ¯È˘≠Ó†˙ÂÁÙ†‡Ï†Â·†˘È†Æ¯ÂÓÂ‰Â

˙ÂÚ¯Â‡Ó‰†ÏÎ†̇ ‡†„ÚÈ˙Â†·˙Î†‰ˆ¯‡†‰ÏÚ˘Î

˙‡† ¨ÂÈ¯ÂÈˆ†ÈÂÂÈÏ·†¨¯Â‡Ï†‡ÈˆÂ‰Â†¨‰ÂÂÁ˘

Æ¢Á¢ˆ¯˙†˙Â˘¢†∫¯ÙÒ‰

 

Í¯„·†Â˙˘‡†˙‡†‡ˆÓ†Â‡·†¨‰ÓÁÏÓ‰†ÌÂÈÒ·

˘˜È·†Â‡·˘†ÔÂÂÈÎ†¨·Â˜¯˜Ï†Â¯ÊÁ†„ÁÈÂ†¨Ò

Â˙ÈÈÁÓÏ†Æ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÂÈ„ÂÓÈÏ†˙‡†ÌÈÈÒÏ

ËÒÈ¯ÂË˜È¯˜ÎÂ†È‡˜ÈÙ¯‚Î†¨·ˆÚÓÎ†„·Ú

ÌÈ¯ÂÈˆ‰†Ï˘†‰ÎÂ¯Ú˙†Í¯ÚÂ†ÌÈÂ˙ÈÚ†‰˘ÂÏ˘·

·Â˜¯˜†˙È¯ÈÚ†˘‡¯†Æ˙ÂÁÓ‰†ÍÂ˙·†¯ÈÈˆ˘

¯ÙÒ†¯Â‡Ï†‡ÈˆÂ‰†ÔÎ Æ‰ÎÂ¯Ú˙‰†˙‡†Á˙Ù

Æ¢Á¯Â‡†¯·ÂÚ†Ï˘†ÂÏˆ¢†ÂÓ˘Â†¨¯ÈÈ‡˘†‰¯È˘

‰˜·¯†¨ÛÒÂÈ†ÂÏÚ†±πμ∞†˙˘·†ÂÈ„ÂÓÈÏ†ÌÂÈÒ·

ÆÏ‡¯˘È†ı¯‡Ï†¨‰Ò„‰†¨Ì˙·Â

¨ÔÈÚÈ„ÂÓ†ÏÈÁ·†˙È„ÂÒ†‰„ÈÁÈÏ†Â‡·†ÒÈÂ‚†ı¯‡·

Ì˘†Æ˙ÂÈ‡˘Á≠˙ÂÈÎË†˙ÂÈÂÏÈÚÙ·†‰˜ÒÚ˘

ÌÂ˘È¯‰Â†¯ÂÈˆ‰†˙ÂÂ¯˘ÈÎ†ÈÂËÈ·†È„ÈÏ†Â‡·

ÌÈ¯Á‡†Ô¢Ó‡†È˘‡†ÌÚ†„ÁÈ†̄ ·Ú†ÍÎ†̄ Á‡†ÆÂÏ˘

‰ÏÚÙÂ†‰˘·Â‚˘†¨‰ÓÂ„†˙ÈÈÚÈ„ÂÓ†‰„ÈÁÈÏ

ÛÂÙÎ·†¨ÔÈÚÈ„ÂÓ‰†˙ÏÈ‰˜†Ï˘†ÌÈÙÂ‚‰Ó†„Á‡·

Â„È˜Ù˙†˙¯‚ÒÓ·†Æ‰Ï˘ÓÓ‰†˘‡¯†„¯˘ÓÏ

˙Â„ÂÚ˙†Ô‰ÈÈ·†˙ÂÂ˘†˙Â„ÂÚ˙†ÛÈÈÊ†È‡˜ÈÙ¯‚Î

¨‰È¯ÂÒ·†ÂÏ˘†Ï‚¯Ó‰†¨Ô‰Î†ÈÏ‡Ï†Â„ÚÂÈ˘

¯·È„†‡Ï†ÌÏÂÚÓ†ÛÒÂÈ†ÆÔÓÎÈÈ‡Ï ≠†ÏÈ„·‰ÏÂ

Æ‰Ï‡†ÂÈ˙ÂÈÂÏÈÚÙ†ÏÚ

Â˙Â‡†˘ÓÈ˘˘†¨ÂÈ„ÂËÒ†Á˙Ù†ÌÈ˘ÈÓÁ‰†˙Â˘·

¯ˆÈ†Ì˘†ÆÌÈ¯ÈÂˆÓ†ÌÈË¯ÒÏ†ÔÙÏÂ‡ÎÂ†‰˜ÈÙ¯‚Ï

¯Â·Ú†̇ Â¯˙ÂÎ†·ˆÈÚÂ†‰ÈˆÓÈ‡†ÈË¯Ò†̈ ˙ÂÓÂÒ¯Ù

¯Â·Ú†Æı¯‡·†Ê‡†Â¯ˆÂ˘†ÌÈË¯Ò‰†·Â¯

ÌÈËÂÙ†·ˆÈÚÂ†¯ˆÈ†‡Â‰†ÂÏÏ‰†˙Â¯˙ÂÎ‰

ÌÈË¯Ò‰†˙ÈÈ˘Ú˙Ï†ÚÈÈÒ†ÍÎ· ÆÌÈ˘„Á

ÂÈ„ÂËÒ‰†ÔÓ†Æ‰ÈÏÂ˙ÈÁ·†Ê‡†‰˙È‰˘†̇ ÈÏ‡¯˘È‰

‰ÂÓ˘¢†∫ÔÂ‚Î†¨ÌÈË¯ÒÏ†˙Â¯˙ÂÎ†Â‡ˆÈ†ÂÏ˘

¨¢È˙·˘†ÁÏ‡Ò¢†¨¢ÔÏ·Ê˜¢†¨¢„Á‡†˙Â·˜Ú·

˙Â·¯†„ÂÚÂ†¨¢‰¯˘Ú†ÂÈ‰†Ì‰¢†¨¢˘‡‰†„ÂÓÚ¢

ÈÙÏ†„ÁÂÈÓ†ËÂÙ†·ˆÈÚ†Ë¯Ò†ÏÎÏ†Æ˙Â¯Á‡

ÌÈË¯ÒÏ†ÔÙÏÂ‡†‰·†ÔÎ†ÆË¯Ò‰†Ï˘†ÂÈÙÂ‡

·Â¯†Â¯˜Â‰†Ì˘†¨ÔË˜†ÚÂÏÂ˜†Â·Â†ÌÈ¯ÈÂˆÓ

ÆÌÈ¯˜‡Ï†Â‡ˆÈ˘†ÈÙÏ†ÌÈË¯Ò‰

ÂÚÈÙÂ‰†‰ÈˆÓÈ‡·†¯ˆÈ˘†˙ÓÂÒ¯Ù‰†È¯È„˘˙

˙Ú˘Ï†ÔÂÊÓ¢†∫Ì‰ÈÈ·†¨‰ÈÊÈÂÂÏË·Â†ÚÂÏÂ˜·

„Â˜È‰†˙ËÈ˘¢†¨¢Û¯ÂÁÏ†Í·Î¯†ÔÎ‰¢†¨¢ÌÂ¯ÈÁ

Æ„ÂÚÂ†¢˙ÏÚÂÙ

˙Â„ÂÚ˙†ÛÏ˜†˙ÂÏÈ‚Ó†ÏÚ†·˙Î ÍÎ†ÏÚ†ÛÒÂ
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ÏÎ†ÔÈ·†¯·ÁÓ˘†È¯Âˆ‰†˜·„‰

·ÈÎ¯Ó†‰ÂÂ‰Ó†˙ÂÈ˙Â‡‰

ËÈÈÂÙ†∑†Ï˜†Ï˜˘Ó

‰ÈÏÂË
‡ ¯ Ê Ú † Ô Â  È † ∫ · Â ˆ È Ú

˙Â‡
ËÒ˜Ë

˙Â‡‰†Ï˘†˙ÈÚ·Ë‰†‰˙¯Âˆ†¯Á‡†˘ÂÙÈÁ‰
Ï˘†ÌÈÎÂ¯‡†ÌÈ˘„ÂÁ†Í˘Ó‰Ï†ÈÂ˘Ú

¯ÙÒ†˙Â‡·†¯·Â„Ó˘ÎÂ†ÌÈÈ¯ÚÊÓ†ÌÈÈÂÈ˘
¯˙ÂÈ†ÌÈ˙ÈÚÏ†Í˘Ó†¯˘‡†ÍÈÏ‰˙†Â‰Ê

Â ¯ Ë Ò ‡ Ó ‰

˘ÂÏ˘†‰Ú˘·†‰¯ÙÂ‡‰†˙È··†ÌÈÈ˜˙˙†‰ÚÙÂ‰‰

‚ÂÚ˙
ÈÒÙÂÂ̆ ·

·ÂË†˘‡¯
˙ÂÂÚ†Ï †̆‰ÁÈ˙Ù‰†Ë¯Ò·

Ï¯ÂÂ˜‡·†ÌÈËÓ¯ÙÒ˜‡

ÌÈ˙˘Ó†ÌÈÏ„‚Â†ÌÈÏ˜˘Ó·†˙Ï·˜˙Ó‰†‰¯ÈÂÂ‡‰Ó†‰ÓÈÚË

≠ † ˙ Â Ó È Ú Ë † ≠

ËÈÈÂÙ†∏†ÏÈ‚¯†Ï˜˘Ó

≤∞≥∏
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ÌÈ·ÂË
ÌÈÈ˘‰
„Á‡‰Ó

˙ÓÈÈ˜†ÔÈÈ„ÚÂ†‰‡È¯·†‰ÂÊ˙†Ï˘†˙È˙ÂÚÓ˘Ó‰†‰˙ÚÙ˘‰Ï†Ì‚

˙ÂÁÙ†·Â˘ÁÏ†̄ ˘Ù‡Ó˘†̄ Â„Î

ÔÈ¯ËÒÈ‚‡
≤∞

Ì¯‚ÈÏÈÓ
„„Â·†¯Â„ÎÏ

¯ · Ò ‰ † È ¯ Ò Á † Ì È · ‡ Î · † ‰ Ï ˜ ‰ Ï

ÔÈ¯ËÒÈ‚‡
¯ · Ò ‰ † È ¯ Ò Á † Ì È · ‡ Î · † ‰ Ï ˜ ‰ Ï

¯·Ò‰†È¯ÒÁ†ÌÈ·‡Î·†‰Ï˜‰Ï

ÂÏ¯Ó
˘·È †Ì Â„‡ † Ô È È

˙ˆÂ¯Ó·† ˘·‚˙ÓÂ† Á˙Ù˙Ó† ¯˘‡† ÈÙ¯‚† ÏÓÒ† ‡È‰† ˙Â‡

˙¯·ÂÚ†¨ÚÂˆÈ·Ï†ÌÈ·Î¯ÂÓ†¨ÌÈ·ÈË¯Â‚ÈÙ†ÌÈ¯ÂÈˆÓ†Æ˙Â¯Â„‰

ÆÂÓˆÚ˘ÎÏ† ˜˙¯Ó† ‰Ë˘Ù‰† ÍÈÏ‰˙† ¨ÌÈ˘‰† Í˘Ó·† ˙Â‡‰

˙ÈÒÈÒ·‰Â† ‰Ë˜‰† ‰„ÈÁÈ‰† ˙‡† ‰ÂÂ‰Ó† ÏÂ·ÓÈÒÎ† ˙Â‡‰

ÈÒÂÙ„† ÔÈ·Ï† ‰È·† ¨ÔÈÏÓÂ‚‰† ÈÒÁÈÂ† ‰ÈÙ¯‚ÂÙÈË·† ¯˙ÂÈ·

˜ÓÚ
¯ÙÁ ±¥•

ÏÂ‰ÂÎÏ‡
¯˘Î
ÁÒÙÏ

˘·È†ÌÂ„‡†ÔÈÈ
ÂÏ¯Ó†È·ÚÓ

Á˙Ù˙Ó† ¯˘‡† ÈÙ¯‚† ÏÓÒ† ‡È‰† ˙Â‡
ÌÈ¯ÂÈˆÓ† Æ˙Â¯Â„‰† ˙ˆÂ¯Ó·† ˘·‚˙ÓÂ
˙¯·ÂÚ† ¨ÚÂˆÈ·Ï†ÌÈ·Î¯ÂÓ† ¨ÌÈ·ÈË¯Â‚ÈÙ
‰Ë˘Ù‰† ÍÈÏ‰˙† ¨ÌÈ˘‰† Í˘Ó·† ˙Â‡‰
‰ÂÂ‰Ó†ÏÂ·ÓÈÒÎ†̇ Â‡‰†ÆÂÓˆÚ˘ÎÏ†̃ ˙¯Ó
¯˙ÂÈ·† ˙ÈÒÈÒ·‰Â† ‰Ë˜‰† ‰„ÈÁÈ‰† ˙‡
ÔÈ·Ï†‰È·†¨ÔÈÏÓÂ‚‰†ÈÒÁÈÂ†‰ÈÙ¯‚ÂÙÈË·
ÌÈ‡·† ¨ÂÏÂÎ† ÈÙ¯‚ÂÙÈË‰† Í¯ÚÓ‰† ÈÒÂÙ„
ÔÓÊ·†Æ˙ÂÂÂ‚ÓÂ†̇ ÂÂ˘†̇ ÂÓ¯·†ÈÂËÈ·†È„ÈÏ
¨‰ÈÂÓ¯‰·†„ÁÈ†ÌÈ„˜Ù˙Ó†ÌÈ„·¯‰†ÏÎ˘
˙‡†‰ÎÂ˙·†˙‡˘Â†˙ÂÈ˙Â‡‰Ó†˙Á‡†ÏÎ
ÆÂ˙ÂÓÏ˘·† Í¯ÚÓ‰† Ï˘† ÈË‚‰† ÔÚËÓ‰

ÈßˆÈÏ†ÁÂÁÈÂ†¯ÚÈ†˙Â¯ÈÙ†Ï˘†ÌÈÓÚË·†È‡ÙÂ¯È‡†ÛÂ‚†ÏÚ·†ÔÈÈ

Ó¢Ú·†ËÈ·ËÂÙ†˙¯·ÁÏ†˙Â¯ÂÓ˘†¨Â·†ÌÈ‚ˆÂÓ‰†ÌÈËÂÙ‰Â†‰Ê†‚ÂÏË˜†ÏÚ†˙ÂÈÂÎÊ‰†ÏÎ

ËÈÈÂÙ†π†Ï˜†Ï˜˘Ó·†ËÒ˜Ë

Á˙Ù˙Ó†¯˘‡†ÈÙ¯‚†ÏÓÒ†‡È‰†˙Â‡
ÌÈ¯ÂÈˆÓ†Æ˙Â¯Â„‰†˙ˆÂ¯Ó·†˘·‚˙ÓÂ

˙¯·ÂÚ†¨ÚÂˆÈ·Ï†ÌÈ·Î¯ÂÓ†¨ÌÈ·ÈË¯Â‚ÈÙ
‰Ë˘Ù‰†ÍÈÏ‰˙†¨ÌÈ˘‰†Í˘Ó·†˙Â‡‰

‰ÂÂ‰Ó†ÏÂ·ÓÈÒÎ†̇ Â‡‰†ÆÂÓˆÚ˘ÎÏ†̃ ˙¯Ó
¯˙ÂÈ·†˙ÈÒÈÒ·‰Â†‰Ë˜‰†‰„ÈÁÈ‰†˙‡

ÔÈ·Ï†‰È·†¨ÔÈÏÓÂ‚‰†ÈÒÁÈÂ†‰ÈÙ¯‚ÂÙÈË·
ÌÈ‡·†¨ÂÏÂÎ†ÈÙ¯‚ÂÙÈË‰†Í¯ÚÓ‰†ÈÒÂÙ„

ÔÓÊ·†Æ˙ÂÂÂ‚ÓÂ†̇ ÂÂ˘†̇ ÂÓ¯·†ÈÂËÈ·†È„ÈÏ
¨‰ÈÂÓ¯‰·†„ÁÈ†ÌÈ„˜Ù˙Ó†ÌÈ„·¯‰†ÏÎ˘
˙‡†‰ÎÂ˙·†˙‡˘Â†˙ÂÈ˙Â‡‰Ó†˙Á‡†ÏÎ

ÆÂ˙ÂÓÏ˘·†Í¯ÚÓ‰†Ï˘†ÈË‚‰†ÔÚËÓ‰
„È†·˙Î·†ÈÚ·Ë†ÔÙÂ‡·†ÌÈÈ˜˙Ó˘†¯·„

˙Á‡†ÏÎ·†ÔÚÂË†˙ÂÈ˙Â‡‰†·˙ÂÎ˘†ÌÂ˘Ó
ÍÎÂ†ÂÏ˘†˙ÂÈ˘È‡‰†ÈÈÈÙ‡Ó†˙‡†Ô‰Ó

ÒÒÂ·Ó†‰ÈÏÚ˘†̈˙È‚¯Â‡†‰ÈÂÓ¯‰†̇ ¯ˆÂ
Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â†Æ‰È‚ÂÏÂÙ¯‚‰†ÔÂ¯˜ÈÚ†Ì‚

·È˙Ï†˙Â·È˘Á†˙ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰†˙Â‡·
ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó†¨‰·È˙Î‰†ÈÏÎ†Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰

‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰†ÔÈÚ‰˘
Æ¯Ù˙˘˙†˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯†ÍÎ†¨‰·È˙·

˜‰·ÂÓ†È¯Âˆ‰†‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·

¯˙ÂÈ†·ÂË†ËÏ˜‰Ï†Â˙ÏÂÎÈ·†Ê‡†¨¯˙ÂÈ
Ï˘†Â„ÈˆÓ†¨ıÓ‡Ó†ÌÂÓÈÈÓ†ÍÂ˙†¯˜ÈÚ·Â

ÔÓÂÈÓ‰†ÂÁÂÓ†¨‰˘ÚÓÏ†Æ‡¯Â˜‰†Ì„‡‰
ÈÙ†ÏÚ†ÛÁ¯Ó†¨ËÒ˜Ë†˙‡È¯˜†ÔÓÊ·

ÆÔÂ¯ÎÈÊ·†˙Â·Â¯ˆ†¯˘‡†ÌÈÏÈÓ‰†˙ÂÂÓ˙
˙ÂÓ˙†̇ ‡†̇ Â¯ˆÂÈ†ÂÈ„ÁÈ†̈ ˙Â‡†„ÂÚÂ†̇ Â‡
˜·„‰†Â‡†¯˘˜‰˘†ÍÎ†¨‰ÓÏ˘‰†‰ÏÈÓ‰

‰ÂÂ‰Ó†˙ÂÈ˙Â‡‰†ÏÎ†ÔÈ·†¯·ÁÓ˘†È¯Âˆ‰
˙Â¯È‰·Ï†¯˘‡·†È˙ÂÚÓ˘Ó†·ÈÎ¯Ó

È˘Â‡‰†ÁÂÓ‰†‰·Ó†ÆÌÈÏÈÓ‰†˙ÂÓ˙
˙‡†ÔÂ¯ÎÈÊ·†·Â¯ˆÏ†ÂÁÂÎ·˘†ÍÎ†ÈÈÂ·

‡˜ÂÂ„†‰ÈÈÂ·†˙Â‡‰†ÂÏÈ‡Â†¯Â‡‰†˙ÂÓ˙
ÌÈ„˜Ù˙Ó˘†ÌÈ¯ÂÁ˘†ÌÈÓ˙Î†¨Í˘ÂÁÓ

¯Â‡†̇ Â¯Âˆ†Ô˙Â‡†ÏÎ†‰˘ÚÓÏ˘†ÍÎ†̈ ÍÂÂ˙Î
ÔÈ·†˙Â˘·‚˙ÓÂ†˙Â¯ˆÂ˘†˙Â·Ï

ÈÙÏ‡†Æ‰ÏÈÓ‰†˙ÂÓ˙†Ô‰†¨˙ÂÈ˙Â‡‰
¨¯Â‡‰†ÈÓ˙Î†ÔÈ·†ÌÈÈ¯˘Ù‡†ÌÈ˘‚ÙÓ

˙ÂÈ¯Âˆ†˙ÂÈ·˙†ÍÂ˙Ï†ÌÈÊ˜˙Ó
ÂÏÈ‡Î†‰Ó„˘†ÍÎ†‰ÓÂÒ˜†‰ÈÂÓ¯‰·
ÏÎ†Í¯„†¯·ÂÚ†‰‡¯†È˙Ï·Â†˜„†¯˙ÈÓ

˙Â‡†ÆËÂÙ‰†˙È‚Ó†˙‡†¯ˆÂÈÂ†˙Â¯Âˆ‰
˘·‚˙ÓÂ†Á˙Ù˙Ó†¯˘‡†ÈÙ¯‚†ÏÓÒ†‡È‰

ÌÈ·Î¯ÂÓ†¨ÌÈ·ÈË¯Â‚ÈÙ†ÌÈ¯ÂÈˆÓ
¨ÌÈ˘‰†Í˘Ó·†̇ Â‡‰†̇ ¯·ÂÚ†̈ÚÂˆÈ·Ï

ÆÂÓˆÚ˘ÎÏ†˜˙¯Ó†‰Ë˘Ù‰†ÍÈÏ‰˙
‰„ÈÁÈ‰†˙‡†‰ÂÂ‰Ó†ÏÂ·ÓÈÒÎ†˙Â‡‰

¯˙ÂÈ·†˙ÈÒÈÒ·‰Â†‰Ë˜‰
‰È·†¨ÔÈÏÓÂ‚‰†ÈÒÁÈÂ†‰ÈÙ¯‚ÂÙÈË·

¨ÂÏÂÎ†ÈÙ¯‚ÂÙÈË‰†Í¯ÚÓ‰†ÈÒÂÙ„†ÔÈ·Ï
˙ÂÂ˘†˙ÂÓ¯·†ÈÂËÈ·†È„ÈÏ†ÌÈ‡·

ÌÈ„·¯‰†ÏÎ˘†ÔÓÊ·†Æ˙ÂÂÂ‚ÓÂ
˙Á‡†ÏÎ†¨‰ÈÂÓ¯‰·†„ÁÈ†ÌÈ„˜Ù˙Ó

˙‡†‰ÎÂ˙·†˙‡˘Â†˙ÂÈ˙Â‡‰Ó
ÆÂ˙ÂÓÏ˘·†Í¯ÚÓ‰†Ï˘†ÈË‚‰†ÔÚËÓ‰
·˙Î·†ÈÚ·Ë†ÔÙÂ‡·†ÌÈÈ˜˙Ó˘†¯·„

ÏÎ·†ÔÚÂË†̇ ÂÈ˙Â‡‰†·˙ÂÎ˘†ÌÂ˘Ó†„È
ÂÏ˘†̇ ÂÈ˘È‡‰†ÈÈÈÙ‡Ó†̇ ‡†Ô‰Ó†̇ Á‡
‰ÈÏÚ˘†̈˙È‚¯Â‡†‰ÈÂÓ¯‰†̇ ¯ˆÂ†ÍÎÂ
Ú·Â†Æ‰È‚ÂÏÂÙ¯‚‰†ÔÂ¯˜ÈÚ†Ì‚†ÒÒÂ·Ó

˙ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰†˙Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ
ÈÏÎ†Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï†˙Â·È˘Á

ÔÈÚ‰˘†ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó†¨‰·È˙Î‰
¨‰·È˙·†‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰
‰„ÈÓ·†Æ¯Ù˙˘˙†˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯†ÍÎ

Ê‡†¨¯˙ÂÈ†˜‰·ÂÓ†È¯Âˆ‰†‰·Ó‰Â
¯˜ÈÚ·Â†¯˙ÂÈ†·ÂË†ËÏ˜‰Ï†Â˙ÏÂÎÈ·

Ï˘†Â„ÈˆÓ†¨ıÓ‡Ó†ÌÂÓÈÈÓ†ÍÂ˙
ÂÁÂÓ†¨‰˘ÚÓÏ†Æ‡¯Â˜‰†Ì„‡‰

ÛÁ¯Ó†¨ËÒ˜Ë†˙‡È¯˜†ÔÓÊ·†ÔÓÂÈÓ‰
¯˘‡†ÌÈÏÈÓ‰†˙ÂÂÓ˙†ÈÙ†ÏÚ

¨˙Â‡†„ÂÚÂ†˙Â‡†ÆÔÂ¯ÎÈÊ·†˙Â·Â¯ˆ
‰ÏÈÓ‰†˙ÂÓ˙†˙‡†˙Â¯ˆÂÈ†ÂÈ„ÁÈ

˜·„‰†Â‡†¯˘˜‰˘†ÍÎ†¨‰ÓÏ˘‰
˙ÂÈ˙Â‡‰†ÏÎ†ÔÈ·†¯·ÁÓ˘†È¯Âˆ‰
¯˘‡·†È˙ÂÚÓ˘Ó†·ÈÎ¯Ó†‰ÂÂ‰Ó
‰·Ó†ÆÌÈÏÈÓ‰†˙ÂÓ˙†˙Â¯È‰·Ï
ÂÁÂÎ·˘†ÍÎ†ÈÈÂ·†È˘Â‡‰†ÁÂÓ‰
¯Â‡‰†˙ÂÓ˙†˙‡†ÔÂ¯ÎÈÊ·†·Â¯ˆÏ

¨Í˘ÂÁÓ†‡˜ÂÂ„†‰ÈÈÂ·†˙Â‡‰†ÂÏÈ‡Â
¨ÍÂÂ˙Î†ÌÈ„˜Ù˙Ó˘†ÌÈ¯ÂÁ˘†ÌÈÓ˙Î

¯Â‡†˙Â¯Âˆ†Ô˙Â‡†ÏÎ†‰˘ÚÓÏ˘†ÍÎ
ÔÈ·†˙Â˘·‚˙ÓÂ†˙Â¯ˆÂ˘†˙Â·Ï

ÔÂ˙ÈÚØÔÈÊ‚Ó†ÔÂ‚Ò·†ËÂÙ‰†Ï˘†„ÂÓÈÚ†˙Ó‚Â„†≠†‰ÈÏÂË

Ï˜ÏÈ‚¯„·Î¯ÂÁ˘„·ÎÏÈ‚¯Ï˜

‡ ‡‡‡‡‡‡

˘·‚˙ÓÂ†Á˙Ù˙Ó†¯˘‡†ÈÙ¯‚†ÏÓÒ†‡È‰†˙Â‡

¨ÌÈ·ÈË¯Â‚ÈÙ†ÌÈ¯ÂÈˆÓ†Æ˙Â¯Â„‰†˙ˆÂ¯Ó·

¨ÌÈ˘‰†Í˘Ó·†̇ Â‡‰†̇ ¯·ÂÚ†̈ ÚÂˆÈ·Ï†ÌÈ·Î¯ÂÓ

˙Â‡‰†ÆÂÓˆÚ˘ÎÏ†˜˙¯Ó†‰Ë˘Ù‰†ÍÈÏ‰˙

˙ÈÒÈÒ·‰Â†‰Ë˜‰†‰„ÈÁÈ‰†̇ ‡†‰ÂÂ‰Ó†ÏÂ·ÓÈÒÎ

ÔÈ·Ï†‰È·†¨ÔÈÏÓÂ‚‰†ÈÒÁÈÂ†‰ÈÙ¯‚ÂÙÈË·†¯˙ÂÈ·

È„ÈÏ†ÌÈ‡·†¨ÂÏÂÎ†ÈÙ¯‚ÂÙÈË‰†Í¯ÚÓ‰†ÈÒÂÙ„

ÏÎ˘†ÔÓÊ·†Æ˙ÂÂÂ‚ÓÂ†˙ÂÂ˘†˙ÂÓ¯·†ÈÂËÈ·

˙Á‡†ÏÎ†¨‰ÈÂÓ¯‰·†„ÁÈ†ÌÈ„˜Ù˙Ó†ÌÈ„·¯‰

ÈË‚‰†ÔÚËÓ‰†˙‡†‰ÎÂ˙·†˙‡˘Â†˙ÂÈ˙Â‡‰Ó

ÔÙÂ‡·†ÌÈÈ˜˙Ó˘†¯·„†ÆÂ˙ÂÓÏ˘·†Í¯ÚÓ‰†Ï˘

ÔÚÂË†˙ÂÈ˙Â‡‰†·˙ÂÎ˘†ÌÂ˘Ó†„È†·˙Î·†ÈÚ·Ë

ÍÎÂ†ÂÏ˘†˙ÂÈ˘È‡‰†ÈÈÈÙ‡Ó†˙‡†Ô‰Ó†˙Á‡†ÏÎ·

Ì‚†ÒÒÂ·Ó†‰ÈÏÚ˘†¨˙È‚¯Â‡†‰ÈÂÓ¯‰†˙¯ˆÂ

˙Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â†Æ‰È‚ÂÏÂÙ¯‚‰†ÔÂ¯˜ÈÚ

ÈÏÎ†Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï†̇ Â·È˘Á†̇ ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰

‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰†ÔÈÚ‰˘†ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó†¨‰·È˙Î‰

Æ¯Ù˙˘˙†̇ Â‡È¯˜‰†̇ Ó¯†ÍÎ†̈ ‰·È˙·†‰Î¯„†̇ ‡

Ê‡†¨¯˙ÂÈ†˜‰·ÂÓ†È¯Âˆ‰†‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·

ÍÂ˙†¯˜ÈÚ·Â†¯˙ÂÈ†·ÂË†ËÏ˜‰Ï†Â˙ÏÂÎÈ·

Æ‡¯Â˜‰†Ì„‡‰†Ï˘†Â„ÈˆÓ†¨ıÓ‡Ó†ÌÂÓÈÈÓ

¨ËÒ˜Ë†˙‡È¯˜†ÔÓÊ·†ÔÓÂÈÓ‰†ÂÁÂÓ†¨‰˘ÚÓÏ

˙Â·Â¯ˆ†¯˘‡†ÌÈÏÈÓ‰†˙ÂÂÓ˙†ÈÙ†ÏÚ†ÛÁ¯Ó
˙È˙Â‡·†ÏÂ„È·‰†ÔÙÂ‡†ÏÂÓ†¯Â·ÈÁ‰†ÔÙÂ‡†ÏÚ†Ú„ÈÓ†‰Ï‚†˙È·ÙÏ‡‰†Ûˆ¯·

ÏÎÈËÁÊÂ‰„‚·‡
˙˘¯˜ˆÙÚÒÓ
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˘·‚˙ÓÂ†Á˙Ù˙Ó†̄ ˘‡†ÈÙ¯‚†ÏÓÒ†‡È‰†̇ Â‡†ÆËÂÙ‰†̇ È‚Ó†̇ ‡†̄ ˆÂÈÂ†̇ Â¯Âˆ‰

˙Â‡‰† ˙¯·ÂÚ† ¨ÚÂˆÈ·Ï† ÌÈ·Î¯ÂÓ† ¨ÌÈ·ÈË¯Â‚ÈÙ† ÌÈ¯ÂÈˆÓ† Æ˙Â¯Â„‰† ˙ˆÂ¯Ó·

˙‡†‰ÂÂ‰Ó†ÏÂ·ÓÈÒÎ†˙Â‡‰†ÆÂÓˆÚ˘ÎÏ†˜˙¯Ó†‰Ë˘Ù‰†ÍÈÏ‰˙†¨ÌÈ˘‰†Í˘Ó·

ÔÈ·Ï† ‰È·† ¨ÔÈÏÓÂ‚‰† ÈÒÁÈÂ† ‰ÈÙ¯‚ÂÙÈË·† ¯˙ÂÈ·† ˙ÈÒÈÒ·‰Â† ‰Ë˜‰† ‰„ÈÁÈ‰

Æ˙ÂÂÂ‚ÓÂ†˙ÂÂ˘†˙ÂÓ¯·†ÈÂËÈ·†È„ÈÏ†ÌÈ‡·†¨ÂÏÂÎ†ÈÙ¯‚ÂÙÈË‰†Í¯ÚÓ‰†ÈÒÂÙ„

˙‡˘Â†˙ÂÈ˙Â‡‰Ó†˙Á‡†ÏÎ† ¨‰ÈÂÓ¯‰·†„ÁÈ†ÌÈ„˜Ù˙Ó†ÌÈ„·¯‰†ÏÎ˘†ÔÓÊ·

ÈÚ·Ë†ÔÙÂ‡·†ÌÈÈ˜˙Ó˘†¯·„†ÆÂ˙ÂÓÏ˘·†Í¯ÚÓ‰†Ï˘†ÈË‚‰†ÔÚËÓ‰†˙‡†‰ÎÂ˙·

˙‡˘Â†˙ÂÈ˙Â‡‰Ó†˙Á‡†ÏÎ†¨‰ÈÂÓ¯‰·†„ÁÈ†ÌÈ„˜Ù˙Ó†ÌÈ„·¯‰†ÏÎ˘†ÔÓÊ·††††

ÈÚ·Ë†ÔÙÂ‡·†ÌÈÈ˜˙Ó˘†¯·„†ÆÂ˙ÂÓÏ˘·†Í¯ÚÓ‰†Ï˘†ÈË‚‰†ÔÚËÓ‰†˙‡†‰ÎÂ˙·

˙ÂÈ˘È‡‰†ÈÈÈÙ‡Ó†˙‡†Ô‰Ó†˙Á‡†ÏÎ·†ÔÚÂË†˙ÂÈ˙Â‡‰†·˙ÂÎ˘†ÌÂ˘Ó†„È†·˙Î·

Æ‰È‚ÂÏÂÙ¯‚‰†ÔÂ¯˜ÈÚ†Ì‚†ÒÒÂ·Ó†‰ÈÏÚ˘†¨˙È‚¯Â‡†‰ÈÂÓ¯‰†˙¯ˆÂ†ÍÎÂ†ÂÏ˘

¨‰·È˙Î‰†ÈÏÎ†Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï†̇ Â·È˘Á†̇ ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰†̇ Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â

Æ¯Ù˙˘˙†˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯†ÍÎ†¨‰·È˙·†‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†ÔÈÚ‰˘†ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó

¯˜ÈÚ·Â†̄ ˙ÂÈ†·ÂË†ËÏ˜‰Ï†Â˙ÏÂÎÈ·†Ê‡†̈ ¯˙ÂÈ†̃ ‰·ÂÓ†È¯Âˆ‰†‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·††††

ÔÓÊ·†ÔÓÂÈÓ‰†ÂÁÂÓ†¨‰˘ÚÓÏ†Æ‡¯Â˜‰†Ì„‡‰†Ï˘†Â„ÈˆÓ†¨ıÓ‡Ó†ÌÂÓÈÈÓ†ÍÂ˙

˙Â‡†ÆÔÂ¯ÎÈÊ·†˙Â·Â¯ˆ†¯˘‡†ÌÈÏÈÓ‰†˙ÂÂÓ˙†ÈÙ†ÏÚ†ÛÁ¯Ó†¨ËÒ˜Ë†˙‡È¯˜

˜·„‰†Â‡†¯˘˜‰˘†ÍÎ†¨‰ÓÏ˘‰†‰ÏÈÓ‰†˙ÂÓ˙†˙‡†˙Â¯ˆÂÈ†ÂÈ„ÁÈ†¨˙Â‡†„ÂÚÂ

˙Â¯È‰·Ï†¯˘‡·†È˙ÂÚÓ˘Ó†·ÈÎ¯Ó†‰ÂÂ‰Ó†˙ÂÈ˙Â‡‰†ÏÎ†ÔÈ·†¯·ÁÓ˘†È¯Âˆ‰

˙‡†ÔÂ¯ÎÈÊ·†·Â¯ˆÏ†ÂÁÂÎ·˘†ÍÎ†ÈÈÂ·†È˘Â‡‰†ÁÂÓ‰†‰·Ó†ÆÌÈÏÈÓ‰†˙ÂÓ˙

ÌÈ„˜Ù˙Ó˘†ÌÈ¯ÂÁ˘†ÌÈÓ˙Î†̈ Í˘ÂÁÓ†‡˜ÂÂ„†‰ÈÈÂ·†̇ Â‡‰†ÂÏÈ‡Â†̄ Â‡‰†̇ ÂÓ˙

ÔÈ·†˙Â˘·‚˙ÓÂ†˙Â¯ˆÂ˘†˙Â·Ï†¯Â‡†˙Â¯Âˆ†Ô˙Â‡†ÏÎ†‰˘ÚÓÏ˘†ÍÎ†¨ÍÂÂ˙Î

Æ‰ÏÈÓ‰†˙ÂÓ˙†Ô‰†¨˙ÂÈ˙Â‡‰

˙ÂÈ¯Âˆ†̇ ÂÈ·˙†ÍÂ˙Ï†ÌÈÊ˜˙Ó†̈ ¯Â‡‰†ÈÓ˙Î†ÔÈ·†ÌÈÈ¯˘Ù‡†ÌÈ˘‚ÙÓ†ÈÙÏ‡†††††

ÏÎ†Í¯„†¯·ÂÚ†‰‡¯†È˙Ï·Â†˜„†¯˙ÈÓ†ÂÏÈ‡Î†‰Ó„˘†ÍÎ†‰ÓÂÒ˜†‰ÈÂÓ¯‰·

˘·‚˙ÓÂ†Á˙Ù˙Ó†̄ ˘‡†ÈÙ¯‚†ÏÓÒ†‡È‰†̇ Â‡†ÆËÂÙ‰†̇ È‚Ó†̇ ‡†̄ ˆÂÈÂ†̇ Â¯Âˆ‰

˙Â‡‰† ˙¯·ÂÚ† ¨ÚÂˆÈ·Ï† ÌÈ·Î¯ÂÓ† ¨ÌÈ·ÈË¯Â‚ÈÙ† ÌÈ¯ÂÈˆÓ† Æ˙Â¯Â„‰† ˙ˆÂ¯Ó·

˙‡†‰ÂÂ‰Ó†ÏÂ·ÓÈÒÎ†˙Â‡‰†ÆÂÓˆÚ˘ÎÏ†˜˙¯Ó†‰Ë˘Ù‰†ÍÈÏ‰˙†¨ÌÈ˘‰†Í˘Ó·

ÔÈ·Ï† ‰È·† ¨ÔÈÏÓÂ‚‰† ÈÒÁÈÂ† ‰ÈÙ¯‚ÂÙÈË·† ¯˙ÂÈ·† ˙ÈÒÈÒ·‰Â† ‰Ë˜‰† ‰„ÈÁÈ‰

Æ˙ÂÂÂ‚ÓÂ†˙ÂÂ˘†˙ÂÓ¯·†ÈÂËÈ·†È„ÈÏ†ÌÈ‡·†¨ÂÏÂÎ†ÈÙ¯‚ÂÙÈË‰†Í¯ÚÓ‰†ÈÒÂÙ„

˙‡˘Â†˙ÂÈ˙Â‡‰Ó†˙Á‡†ÏÎ† ¨‰ÈÂÓ¯‰·†„ÁÈ†ÌÈ„˜Ù˙Ó†ÌÈ„·¯‰†ÏÎ˘†ÔÓÊ·

ÈÚ·Ë†ÔÙÂ‡·†ÌÈÈ˜˙Ó˘†¯·„†ÆÂ˙ÂÓÏ˘·†Í¯ÚÓ‰†Ï˘†ÈË‚‰†ÔÚËÓ‰†˙‡†‰ÎÂ˙·

ÌÈ¯ÂÈˆÓ† Æ˙Â¯Â„‰† ˙ˆÂ¯Ó·† ˘·‚˙ÓÂ† Á˙Ù˙Ó† ¯˘‡† ÈÙ¯‚† ÏÓÒ† ‡È‰† ˙Â‡

‰Ë˘Ù‰†ÍÈÏ‰˙†¨ÌÈ˘‰†Í˘Ó·†˙Â‡‰†˙¯·ÂÚ†¨ÚÂˆÈ·Ï†ÌÈ·Î¯ÂÓ†¨ÌÈ·ÈË¯Â‚ÈÙ

¯˙ÂÈ·†̇ ÈÒÈÒ·‰Â†‰Ë˜‰†‰„ÈÁÈ‰†̇ ‡†‰ÂÂ‰Ó†ÏÂ·ÓÈÒÎ†̇ Â‡‰†ÆÂÓˆÚ˘ÎÏ†̃ ˙¯Ó

ÌÈ‡·†̈ ÂÏÂÎ†ÈÙ¯‚ÂÙÈË‰†Í¯ÚÓ‰†ÈÒÂÙ„†ÔÈ·Ï†‰È·†̈ ÔÈÏÓÂ‚‰†ÈÒÁÈÂ†‰ÈÙ¯‚ÂÙÈË·

Æ˙ÂÂÂ‚ÓÂ†˙ÂÂ˘†˙ÂÓ¯·†ÈÂËÈ·†È„ÈÏ

Ë˜Â¯†˙ÁÓ˘˙¯ÂÂÈÚ†‡È‰†‰ÂÓ‡‰≥∞μ ≥∞¥

ÈÂË„·Î†ÈÂËÏÈ‚¯¯ÙÒ„·Î¯ÙÒÏÈ‚¯

‡ ‡‡‡‡‡‡

˙È˙Â‡·†ÏÂ„È·‰†ÔÙÂ‡†ÏÂÓ†¯Â·ÈÁ‰†ÔÙÂ‡†ÏÚ†Ú„ÈÓ†‰Ï‚†˙È·ÙÏ‡‰†Ûˆ¯·

ÏÎÈËÁÊÂ‰„‚·‡
˙˘¯˜ˆÙÚÒÓ

˙ È · Ù Ï ‡ ‰



Ó¢Ú·†ËÈ·ËÂÙ†˙¯·ÁÏ†˙Â¯ÂÓ˘†¨Â·†ÌÈ‚ˆÂÓ‰†ÌÈËÂÙ‰Â†‰Ê†‚ÂÏË˜†ÏÚ†˙ÂÈÂÎÊ‰†ÏÎ

‰Ï‚ÈÈ·
Ô Â Ë ¯ · † ˙ È ¯ È ‡

˙˘¯˜ˆÙÚÒÓÏÎÈËÁÊÂ‰„‚·‡
®∞±≤≥¥μ∂∑∏π©ªÛ ıÔÌÍ°ø

˙Â·È˘Á†˙ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰†˙Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â
ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó†¨‰·È˙Î‰†ÈÏÎ†Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï
¨‰·È˙·†‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰†ÔÈÚ‰˘
‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·†Æ¯Ù˙˘˙†˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯†ÍÎ
·ÂË†ËÏ˜‰Ï†Â˙ÏÂÎÈ·†Ê‡†¨¯˙ÂÈ†˜‰·ÂÓ†È¯Âˆ‰
Ï˘†Â„ÈˆÓ†¨ıÓ‡Ó†ÌÂÓÈÈÓ†ÍÂ˙†¯˜ÈÚ·Â†¯˙ÂÈ
ÔÓÊ·†ÔÓÂÈÓ‰†ÂÁÂÓ†¨‰˘ÚÓÏ†Æ‡¯Â˜‰†Ì„‡‰

˙ÂË˘Ù·†¯È·ÒÓ †̆„ÂÓÚ‰

Ì‰Ï˘†‰È¯ÂË„Â˜·†ÌÈ˜Â˙Ó‰†ÌÈÙ‡Ó‰

ÂÊÎ†‰¯Âˆ·Â†Â‰˘Ó†˙Ó˘Â¯†È‡

˙ ‚̆¯Ó‰†‰ÂÚ‰†ÂÊ
ÌÈ·ˆ˜†Ï˘†‰ÏÂ„‚†˙ÂÓÎ

„˙Â·È˘Á†˙ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰†˙Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â
ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó†¨‰·È˙Î‰†ÈÏÎ†Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï
¨‰·È˙·†‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰†ÔÈÚ‰˘
‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·†Æ¯Ù˙˘˙†˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯†ÍÎ

ËÈÈÂÙ†±∏†‰ËÓÏ†¨ËÈÈÂÙ†±∞†‰ÏÚÓÏ

˙Â·È˘Á†˙ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰†˙Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â

ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó†¨‰·È˙Î‰†ÈÏÎ†Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï

ÍÎ†¨‰·È˙·†‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰†ÔÈÚ‰˘

È¯Âˆ‰†‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·†Æ¯Ù˙˘˙†˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯

¯˙ÂÈ†·ÂË†ËÏ˜‰Ï†Â˙ÏÂÎÈ·†Ê‡†¨¯˙ÂÈ†˜‰·ÂÓ

Ì„‡‰†Ï˘†Â„ÈˆÓ†¨ıÓ‡Ó†ÌÂÓÈÈÓ†ÍÂ˙†¯˜ÈÚ·Â

˙‡È¯˜†ÔÓÊ·†ÔÓÂÈÓ‰†ÂÁÂÓ†¨‰˘ÚÓÏ†Æ‡¯Â˜‰

¯˘‡†ÌÈÏÈÓ‰†˙ÂÂÓ˙†ÈÙ†ÏÚ†ÛÁ¯Ó†¨ËÒ˜Ë

Ï‡È¯Âˆ

˙˘¯˜ˆÙÚÒÓÏÎÈËÁÊÂ‰„‚·‡

®∞±≤≥¥μ∂∑∏π©ªÛıÔÌÍ°ø

‡ ¯ Ê Ú † Ô Â  È

˙ÂË˘Ù·†¯È·ÒÓ‰

Ì‰Ï˘†‰È¯ÂË„Â˜·˘†ÌÈÙ‡Ó‰†ÏÎ

ÂÊÎ˘†‰¯Âˆ·†Â‰˘Ó†È‡

ÌÈ¯Â‡ËÓ‰†Ì˘‚

Ë
˙Â·È˘Á†˙ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰†˙Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â

ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó†¨‰·È˙Î‰†ÈÏÎ†Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï

ÍÎ†¨‰·È˙·†‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰†ÔÈÚ‰˘

‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·†Æ¯Ù˙˘˙†˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯

ËÈÈÂÙ†±≤†‰ËÓÏ†¨ËÈÈÂÙ†∏†‰ÏÚÓÏ

Ô Â Ë ¯ · † ˙ È ¯ È ‡BËÈÈÂÙ†≤∞†‰ËÓÏ†¨ËÈÈÂÙ†±≤†‰ÏÚÓÏ

Used for writing in Ancient Egypt, perhaps
as early as the First Dynasty, although
the first evidence is from the account
books of King Neferirkare Kakai of the
Fifth Dynasty. Papyrus sheets were glued
together to form a scroll. Tree bark such

WE HAVE GOT ALSO THE NAME OF

This typography Requires

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Datura
Papyrus, a thick paper-like material made
by weaving the stems of the papyrus plant,
then pounding the woven sheet with a hamme
like tool, was used for writing in Ancient Egypt,

 Can I please ask you

IT’S ON THE AIR

Your head will collapes, But there’s nothing in

„ÂÒÈ‰
˜ Â Ï ‚ † Ï Ï È ‰

˙˘¯˜ˆÙÚÒÓÏÎÈËÁÊÂ‰„‚·‡
®∞±≤≥¥μ∂∑∏π©ªÛıÔÌÍ°ø

˙Â·È˘Á†˙ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰†˙Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â
ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó†¨‰·È˙Î‰†ÈÏÎ†Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï
ÍÎ†¨‰·È˙·†‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰†ÔÈÚ‰˘

È¯Âˆ‰†‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·†Æ¯Ù˙˘˙†˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯
¯˙ÂÈ†·ÂË†ËÏ˜‰Ï†Â˙ÏÂÎÈ·†Ê‡†¨¯˙ÂÈ†˜‰·ÂÓ

Ì„‡‰†Ï˘†Â„ÈˆÓ†¨ıÓ‡Ó†ÌÂÓÈÈÓ†ÍÂ˙†¯˜ÈÚ·Â
˙‡È¯˜†ÔÓÊ·†ÔÓÂÈÓ‰†ÂÁÂÓ†¨‰˘ÚÓÏ†Æ‡¯Â˜‰

˙‡†˙ÂË˘Ù·†¯È·ÒÓ†„ÂÓÚ‰

Ì‰Ï˘†‰È¯ÂË„Â˜·†ÌÈ˜Â˙Ó‰†ÌÈÙ‡Ó‰Ó

ÂÊÎ†‰¯Âˆ·†Â‰˘Ó†Ì˘Â¯†È‡˘Î

˙˘‚¯Ó‰†‰ÂÚ†Ï‡
·ˆ˜†Ï˘†‰ÏÂ„‚†˙ÂÓÎ

˘˙Â·È˘Á†˙ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰†˙Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â
ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó†¨‰·È˙Î‰†ÈÏÎ†Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï
ÍÎ†¨‰·È˙·†‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰†ÔÈÚ‰˘
‰·Ó‰Â †‰„ÈÓ·†Æ¯Ù˙˘˙†˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯

ËÈÈÂÙ†±∏†‰ËÓÏ†¨ËÈÈÂÙ†±∞†‰ÏÚÓÏ

‰Ï‚ÈÈ·††„ÂÒÈ‰††‰¯ÂË„††Ï‡È¯Âˆ††ˇ†ÌÈ˘„Á†ÌÈËÂÙ



Ó¢Ú·†ËÈ·ËÂÙ†˙¯·ÁÏ†˙Â¯ÂÓ˘†¨Â·†ÌÈ‚ˆÂÓ‰†ÌÈËÂÙ‰Â†‰Ê†‚ÂÏË˜†ÏÚ†˙ÂÈÂÎÊ‰†ÏÎ π∏

˙˘¯˜ˆÙÚÒÓÏÎÈËÁÊÂ‰„‚·‡
®∞±≤≥¥μ∂∑∏π©ªÛıÔÌÍ°ø

Â̇Ë˘Ù·†† È̄·ÒÓ‰

Ì‰Ï˘†‰È¯ÂË„Â˜·˘†ÌÈÙ‡Ó‰†ÏÎ

ÂÊ†‰¯Âˆ·Â†¯Á‡†Â‰˘Ó†È‡

ÂÈ̆ ÎÚ†Â‡ÈËÁ‰†Ì‰˘

Ë¯Â‚ÂÈ
‡ ¯ Ê Ú † · „ 

˙Â·È˘Á†˙ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰†˙Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â

ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó†¨‰·È˙Î‰†ÈÏÎ†Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï

ÍÎ†¨‰·È˙·†‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰†ÔÈÚ‰˘

‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·†Æ¯Ù˙˘˙†˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯

·ÂË†ËÏ˜‰Ï†Â˙ÏÂÎÈ·†Ê‡†¨¯˙ÂÈ†˜‰·ÂÓ†È¯Âˆ‰

Ï˘†Â„ÈˆÓ†¨ıÓ‡Ó†ÌÂÓÈÈÓ†ÍÂ˙†¯˜ÈÚ·Â†¯˙ÂÈ

Ù
˙Â·È˘Á† ˙ÓÈÈ˜† ÒÂÙ„‰† ˙Â‡·† Ì‚˘† ÍÎÓ† Ú·Â

ÏÎÎ˘† ÌÂ˘Ó† ¨‰·È˙Î‰† ÈÏÎ† Ï˘† ‰ÓÈ¯Ê‰† ·È˙Ï

ÍÎ† ¨‰·È˙·† ‰Î¯„† ˙‡† ‡ˆÓ˙† ˙‡¯Â˜‰† ÔÈÚ‰˘

È¯Âˆ‰†‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·†Æ¯Ù˙˘˙†˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯

ËÈÈÂÙ†±≥†‰ËÓÏ†¨ËÈÈÂÙ†π†‰ÏÚÓÏ

˙˘¯˜ˆÙÚÒÓÏÎÈËÁÊÂ‰„‚·‡
®∞±≤≥¥μ∂∑∏π©ªÛıÔÌÍ°ø

˙ÂË˘Ù·†‰¯È·ÒÓ˘

Ì‰Ï˘†‰È¯ÂË„Â˜·˘†ÌÈÙ‡Ó‰†ÏÎ

ÂÊÎ†‰¯Âˆ·Â†Â‰˘Ó†È‡

˘„Á†‡Ë‡ËÓ†ÏÚ

˙ÂÙ˘ÂÎÓ
‚ Â Ó Ï ‡ † Â È Ê

˙Â·È˘Á†˙ÓÈÈ˜†ÒÂÙ„‰†˙Â‡·†Ì‚˘†ÍÎÓ†Ú·Â
ÏÎÎ˘†ÌÂ˘Ó†¨‰·È˙Î‰†ÈÏÎ†Ï˘†‰ÓÈ¯Ê‰†·È˙Ï
ÍÎ†¨‰·È˙·†‰Î¯„†˙‡†‡ˆÓ˙†˙‡¯Â˜‰†ÔÈÚ‰˘

È¯Âˆ‰†‰·Ó‰Â†‰„ÈÓ·†Æ¯Ù˙˘˙†˙Â‡È¯˜‰†˙Ó¯
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פונט "אסף"

אסף

משקל רגיל

אבגדהוזחטיכךלמ
םנןסעפףצץקרשת	

”&!?	1234567890

משקל מודגש

אבגדהוזחטיכךלמ
םנןסעפףצץקרשת	

”&!?	1234567890

הגרפיקה	השימושית,	ככל	אמנות	אחרת,	אינה	
תלויה	על	בלימה.	שרשיה	נעוצים	בקרקע	הקובעת	

את	פרצופה.	הקרקע	וכל	אשר	עליה	הם	חומר	בידה,	
ואין	לתאר	אף	הישג	אחד	בשדה	הגרפיקה	בלי	שורש	
זה,	כי	למי	פונה	הגרפיקן	בפלקטים	ובמודעות	שלו,	

הגרפיקה	השימושית,	ככל	אמנות	אחרת,	אינה	
תלויה	על	בלימה.	שרשיה	נעוצים	בקרקע	הקובעת	

את	פרצופה.	הקרקע	וכל	אשר	עליה	הם	חומר	בידה,	
ואין	לתאר	אף	הישג	אחד	בשדה	הגרפיקה	בלי	שורש	
זה,	כי	למי	פונה	הגרפיקן	בפלקטים	ובמודעות	שלו,	

על תלויה	 אינה	 אחרת,	 אמנות	 ככל	 השימושית,	 הגרפיקה	
פרצופה.	 את	 הקובעת	 בקרקע	 נעוצים	 שרשיה	 בלימה.	
הקרקע	וכל	אשר	עליה	הם	חומר	בידה,	ואין	לתאר	אף	הישג	

אחד	בשדה	הגרפיקה	בלי	שורש	זה,	כי	למי	פונה	הגרפיקן	
בפלקטים	ובמודעות	שלו,	בסמלים	ובפרוספקטים,	בעטיפות	
ליבו	 ואת	תשומת	 פונה,	 הוא	 הרחב	 לקהל	 הרי	 ובחבישות?	

המיוחד!	 ובצביונן	 האופיניות	 ביצירותיו	 למשוך	 רוצה	 הוא	
על	הגרפיקן	לקנות	את	לב	הקהל	לשם	מטרה	מיוחדת,	כי	
ההדסים	 זר	 לשם	 ולא	 עשויים,	 לשמן	 לא	 הגרפיקן	 מעשי	

המפוקפק	העתיד	לבוא.	מעשיו	מיועדים	לחיים,	לחיי	השעה.
קל הדבר	 יהא	 אל	 היא.	 אחריות	 מלאת	 הזו	 השעה	 	אך	
בעיננו,	ואל	יחשב	כפרזה,	כאמרה	בעלמא.	הן	אחריות	גדולה	

הגרפיקה	בלי	שורש	זה,	כי	למי	פונה	הגרפיקן	

	הם	חומר	בידה,	ואין	לתאר	אף	הישג	אחד	בשדה

משקל	מודגש,	7	פוינט 	
הגרפיקה	השימושית, 		

ככל	אמנות	אחרת,	אינה 		
תלויה	על	בלימה.	שרשיה 		
נעוצים	בקרקע	הקובעת 		
את	פרצופה.	הקרקע	וכל 		

משקל	רגיל,	7	פוינט 	
הגרפיקה	השימושית, 		

ככל	אמנות	אחרת,	אינה 		
תלויה	על	בלימה.	שרשיה 		
נעוצים	בקרקע	הקובעת 		
את	פרצופה.	הקרקע	וכל 		

מעצב: אליהו פריד

אות כותרת מעודנת, רכה ופשוטה, ובה המרובע והעיגול מחמיאים אחד לשני. גופן זה מאזכר אותיות עץ והוא 
טוב לשימוש ככותרת לטקסטים.

פונט "אסף"

רטרוספקטיבה	במוזיאון	באר	שבע	לאמנות	כנענית

סוף	ב האמנותי	השלט	של	 הרוח	 להלך	 ניגוד	
שנות	החמישים	ובשנות	השישים	של	המאה	
אמנותיות	 להשפעות	 מוכוון	 שהיה	 ה־20,	
המושג	 את	 ביצירתו	 שבזי	 פיתח	 אירופאיות,	
	”מזרח־תיכוניות”.	בעיצובו	של	מושג	זה	הוא	עושה
	שימוש	במוטיבי	המדבר,	האור,	והאבן	המקומית.
האיקונוגרפיה	של	מוטיבים	אלו	מתייחסת	הן	לארץ	
ישראל	ואזורה	והן	לתרבות	הנוודית-שבטית.	הפסל	
”רוג'ום”,	 פסלו	 הוא	 זה	 ממוטיב	 הראשון	 החשוב	
”שמים	 של	 בתערוכה	 והוצג	 	1953 בשנת	 שנוצר	
חדשים”	בשנת	1957.	הפסל,	ששמו	מקשר	אותו	
לקבוצת	 מקור	 היווה	 העתיקים,	 האבנים	 גלי	 אל	
עבודות	דומות	בשם	”כבישי	הנגב”	שנוצרו	בגדלים	
נוצרו	 זה,	 כולם	שם	 הנושאים	 שונים.	הפסלים,	

בשנים	1963-1965.

אברהם	שבזי

משקלים2א	א	

	מצאתי		
		באבנים	אלו
פנים	עתיקות	

שהתאבנו	וחיכו	
לרגע	שאגלה	

ואגאל	את	הסיפור	
שלהן	מן	השיכחה	

הקדמונית.	
נדמה	שהתשובה	
לשאלת	השפה	
הפיסולית	של	
המזרח־התיכון	

מצויה	בהן.

בתופעות	המרחב	
המדבריות	הידועות	
כגלי	האבן,	הוא	זיהה	
”סימבוליות”,	כיוון	
שהם	מתפקדים	

”במקום	בו	אין	לזיכרון	
	האנושי	נקודת	אחיזה

בזמן	ובמרחב”

מבוסס על צורה:  

הגרפיקה	השימושית,	ככל	אמנות	
אחרת,	אינה	תלויה	על	בלימה.	

שרשיה	נעוצים	בקרקע	הקובעת	

הגרפיקה	השימושית,	ככל	אמנות	
אחרת,	אינה	תלויה	על	בלימה.	

שרשיה	נעוצים	בקרקע	הקובעת	
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פונט "פטפטת"

ריימונד אבקסיס  סמי אלמגרבי   זוהרה אלפסיה  
פלפל אל־מסרי   לויקוס  גראציה 

כל האלבומים ניתנים לרכישה בחנות האחים אזולאי ברח' רזיאל 29 )ליד מגדל השעון(, יפו.

יפו
קֹוליפון מציגים בגאווה

ות 
 ליל

הרוח האבודה של

אפלה משכרת עם מיטב אמני קוליפון

ח
במועדון "הׂשוְלָטאן"

אריס סאן, טריפונאס, צלילי העוד, ג'ו עמאר

מעצב: אליהו פריד

גופן מסוג "אות כותרת" ילדותי ושובב. בצורות שלו הוא מביע תחושה של פטפוט עם תנועות הידים של ילדות 
שלא מפסיקות לפטפט.  

משקל קל

י ט ח ז ו ה ד ג ב  א
ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך  כ
" & ! ? ת ש ר ק ץ צ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

הגרפיקה השימושית, 
ככל אמנות אחרת, אינה 

תלויה על בלימה. שרשיה 
נעוצים בקרקע הקובעת 
את פרצופה. הקרקע וכל 

פטפטת מבוסס על צורה:  

הקרקע וכל אשר עליה הם חומר בידה,
ואין לתאר אף הישג אחד בשדה הגרפיקה

בסמלים ובפרוספקטים,
בעטיפות ובחבישות?
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מעצב: אליהו פריד

אותנטיקה הוא גופן רהוט הטבעי מאוד במבע שלו, והוא נועד לטקסט של מכתבים ידידותיים. 
הגופן מביע חברות קשר וידידות כנה, יש בצורניות שלו מידה של יציבות, אך מהול ברּכות. 

אותנטיקה מבוסס על צורה:  

פונט "אותנטיקה"פונט "אותנטיקה"

משקל רגיל

י ט ח ז ו ה ד ג ב א
ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ
” & ! ? ת ש ר ק ץ צ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

הגרפיקה השימושית, ככל אמנות 
אחרת, אינה תלויה על בלימה. 

שרשיה נעוצים בקרקע הקובעת את 
פרצופה. הקרקע וכל אשר עליה 
הם חומר בידה, ואין לתאר אף 

הקרקע וכל אשר עליה הם חומר בידה,
ואין לתאר אף הישג אחד בשדה הגרפיקה

בסמלים ובפרוספקטים,
בעטיפות ובחבישות?

 הריני לאשר כי המכתב המצורף הנו שקרי לחלוטין

וכי כל קשר בינו לבין המציאות הנו מקרי בהחלט

ולא יעלה על הדעת כי יש ביניהם דמיון או קשר.

אי לכך ובהתאם לזאת אני חותם על מסמך זה 

ביודעין ובהסכמה מלאה של שני הצדדים.

בחוסר כבוד רב,

הגרפומן!
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מעצב: אליהו פריד

הגופן סטודטית הוא פונט רהוט בעל אופי נשי. צורת האות והכתיבה שלו יוצרות אשליה כאילו שזה נכתב בכתב 
יד ממש. הנטייה של הגופן כלפי מעלה ואלכסון והמשיכות הרחבות של האותיות נ' וט' יוצרות תחושה רגשית 

וחיובית מאוד ומביע תחושה של חמלה, רוך, ונעימות.  

סטודנטית מבוסס על צורה:  

פונט "סטודנטית "פונט "סטודנטית"

י ט ח ז ו ה ד ג ב  א
ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ
” & ! ? ת ש ר ק ץ צ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

הגרפיקה השימושית, ככל אמנות 
אחרת, אינה תלויה על בלימה. 

שרשיה נעוצים בקרקע הקובעת את 
פרצופה. הקרקע וכל אשר עליה 
הם חומר בידה, ואין לתאר אף 

הקרקע וכל אשר עליה הם חומר בידה,
ואין לתאר אף הישג אחד בשדה הגרפיקה

בסמלים ובפרוספקטים,
בעטיפות ובחבישות?

חמודי, אני מבינה ומזדהה עם הקושי שלך, אני יודעת שיש 

לך בעייה קשה של קשב וריכוז, ושהלימודים המתישים גורמים 

לך למתחים וחרדות, ושהמעי הרגיז שלך מונע ממך לשבת 

ללמוד יותר מ6 דקות רצוף, ועם כל זאת אני מבינה שאתה 

צריך שאעזור לך עם שליפים במבחן, אבל בקיצור

שלך, הסטודנטית.

 מזה !!תשכח 
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פונט "אטרקציה"פונט "אטרקציה"

 גופן גרפי מסוג אות ראווה, אשר השימושיות שלו היא למילה אחת או שתיים או לקטע טקסט קצר מאוד. 
השמוש בפונט מומלץ מ-24 פוינט ומעלה. אמנם טווח השימוש שלו קטן, אך בקונטקסט המתאים הוא עשוי 

להקצין את סגנון העיצוב.
  

משקל רגיל

אבגדהוזחטיכך
למםנןסעפףצץ
קרשת?!$%&”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

הגרפיקה השימושית, 
ככל אמנות אחרת, 

אינה תלויה על בלימה. 
שרשיה נעוצים בקרקע 

הקובעת את פרצופה. 

אטרקציה מבוסס על צורה:  

הקרקע וכל אשר עליה הם חומר בידה, 
ואין לתאר אף הישג אחד בשדה 

בסמלים ובפרוספקטים, 
בעטיפות ובחבישות? 

ווהו!
מיגלצ’ות 2000
”ממבה שחורה”

ה
לל

א
י

ן!
א

לג
ב

חדש! רכבת ההרים המהירה והחדשנית 
המגיעה למהירות מסחררת של 356 קמ”ש

פופ

מעצב: אליהו פריד
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אר-נובו, בסגנון  עיטורים  עם  יהודי־קליגרפי  בסגנון  מרובעות  אותיות  המשלב  מובהק  ראווה  אות  מסוג   גופן 
ומתאים בעיקר למילים קצרות וגדולות.

נויבירט פלאות

בסמלים ובפרוספקטים, 
בעטיפות ובחבישות?

עץ
מבוסס על צורה:  

משקל רגיל

אבגדהוזחטי
כךלמםנןסע
פףצץקרשת

מ�גוני

אר נובו
יוגנדשטיל

מעצב: אברהם נויבירט

ספר

ראווה
כותרת
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רהוט

מקורות

פונט "נויבירט פלאות"פונט "נויבירט פלאות"
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שוסור
גופן מוצר בעל אופי לועזי, המאופיין במבנה מעוגל, קונטרסט בין הקווים האנכיים לקווים האופקיים הדקים יותר, 

ומעין ענבלים הנתלים מחלקה העליון של האות.  גופן זה מתאים לשימוש בכותרות גדולות ובמילים בודדות.

קוסמטיקה מבוסס על צורה:  

בסמלים ובפרוספקטים, בעטיפות 
ובחבישות? הרי לקהל הרחב הוא פונה, 

עצי בשמים עם
נגיעות קינמון
 “הגנן שמטפח את הגן, עושה

את העולם הרבה יותר יפה ומעניין“

פה פור טואה!

מעצב: משה נחמן רביבו
ט

4 פוינ
7

ש, 
מודג

קל רגיל ו
ש

מ

פונט "קוסמטיקה"פונט "קוסמטיקה"

 הגרפיקה השימושית, ככל
אמנות אחרת, אינה תלויה 
על בלימה. שרשיה נעוצים
בקרקע הקובעת את פרצופה.

 הגרפיקה השימושית, ככל
אמנות אחרת, אינה תלויה 
על בלימה. שרשיה נעוצים
בקרקע הקובעת את פרצופה.

משקל רגיל

ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל
” & % $ ! ? ת ש ר ק
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

משקל מודגש

ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל
” & % $ ! ? ת ש ר ק
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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פונט "שיפנוק"

המילה שיפנוק הוא שילוב של המילה שי ופינוק. אופי הגופן נע בין הגרפי לקליגרפי.
הגופן רך, ילדותי ונאיבי, ומתאים לקומיקס, אריזות חטיפים, ולפרסום שובב וכיפי.  

משקל קל

י ט ח ז ו ה ד ג ב  א
ןסעפף םנ כךלמ
צץקרשת?!&”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

הגרפיקה השימושית, 
ככל אמנות אחרת, 

אינה תלויה על בלימה. 
שרשיה נעוצים בקרקע 
הקובעת את פרצופה. 

שיפנוק

פונט "שיפנוק"

מבוסס על צורה:  

הקרקע וכל אשר עליה הם חומר בידה, 
ואין לתאר אף הישג אחד בשדה הגרפיקה

בסמלים ובפרוספקטים, 
בעטיפות ובחבישות?

מעצב: אליהו פריד

רֹון,  הֹוד ַהּשָׁ ירֹות ּבְ ֵבית ּדִ ּבְ
ָמר ַעל ֶאֶדן ַחּלֹון,  ׁשֹוֶמֶרת ִמׁשְ

ה,  ה ׁשוָּעִלית ְקַטְנַטּנָ ְלּבָ ֶבת ּכַ יֹוׁשֶ
ָמה ְלָבָנה.  לוּ ר ּפְ ְוָלּה ִעּטוּ

ְרָוָתּה חוָּמה, ַאף חוּם ְוָרטֹוב,  ּפַ
ּה ָהְרחֹוב.  ּלָ ה, ְוׁשֶ ְלּכָ ִהיא ַהּמַ
ַנַחת  עֹוְבֵרי ָהֹאַרח הֹוְלִכים ּבְ

ת ְונֹוַבַחת. ֶקׁשֶ ְזָנָבה ְמַקׁשְ ְוִהיא ּבִ

ִמיְלִקי
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http://www.fontype.co.ilפונט:

נקודות49

נקודות49משקל: גודל:

גודל:

אות

משקל:

מבוסס על צורה:  

]1[מתוךעמוד ]1[

אות ראווהאליהו פריד מעצב: 

אקסליבריס ראווה

מודגש

רגיל

ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
”&!?  1234567890 צץקרשת 

ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
”&!?  1234567890 צץקרשת 

 עיצוב טיפוגרפי מעניין
מצריך עבודה עמוקה

מודגש

עיצוב טיפוגרפי מעניין
מצריך עבודה עמוקה

רגיל

אקסליבריס
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אליהו פריד מעצב: 

49

49משקל: גודל:

49

28

משקל

אות רהוטה
מבוסס על צורה:  

רגיל

קל

]1[מתוךעמוד ]1[

קל

כבד

רגיל

כבד

עיצוב טיפוגרפי מעניין

ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
”!?  1234567890 צץקרשת 

ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
”!?  1234567890 צץקרשת 

עיצוב טיפוגרפי מעניין

ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
”!?  1234567890 צץקרשת 

עיצוב טיפוגרפי מעניין

בייגלה רהוטה

בייגלה
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נקודותמשקל: גודל:
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אות

אות ראווהמעצב:  יעקב אנשין

49 גודל:

49 משקל:

49

מבוסס על צורה:  

]1[מתוךעמוד דבשראווה]1[

דבש

כבד

ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
”&!?  1234567890 צץקרשת 

מודגש

ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
”&!?  1234567890 צץקרשת 

רגיל

ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
 1234567890 צץקרשת 

כבד

עיצוב טיפוגרפי מעניין

מודגש  

עיצוב טיפוגרפי מעניין

רגיל

עיצוב טיפוגרפי מעניין
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מודגש

רגיל

מודגש

רגיל

ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
.,!?  1234567890 צץקרשת 

ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
.,!?  1234567890 צץקרשת 

 עיצוב טיפוגרפי מעניין
מצריך עבודה עמוקה

עיצוב טיפוגרפי מעניין
מצריך עבודה עמוקה

זרימה רהוטה

זרימה
מבוסס על צורה:  

אות רהוטהאלישבע סוכובלנסקימעצבת:  |
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אות

אות כותרתאליהו פריד מעצב: 
מבוסס על צורה:  

רגיל

רגיל

]1[מתוךעמוד משטכותרת]1[

ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
.,&!?  1234567890 צץקרשת 

עיצוב טיפוגרפי מעניין
מצריך עבודה עמוקה,

מחקר, ואף מוכנות
 לניסויים שונים

משט
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מבוסס על צורה:  

עמוד

]1[מתוך ]1[

אות ראווהמעצב:  יעקב אנשין

ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
.,&!?  1234567890 צץקרשת 

 עיצוב טיפוגרפי מעניין
מצריך עבודה עמוקה

עיצוב טיפוגרפי מעניין
מצריך עבודה עמוקה

סופת עלים ראווה

מודגש

רגיל

מודגש

רגיל

סופת עלים

ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
.,&!?  1234567890 צץקרשת 
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אות ראווהמעצב: 

עטרהראווה

ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
 1234567890 צץקרשת 

ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
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הגרפיקה השימושית ככל אמנות אחרת אינה תלויה על בלימה. שרשיה 

נעוצים בקרקע הקובעת את פרצופה. הקרקע וכל אשר עליה הם חומר 

בידה, ואין לתאר כל הישג בשדה הגרפיקה בלי שורש זה, כי למי פונה 

הגרפיקן בפלקטים ובמודעות שלו, בסמלים ובפרוספקטים, בעטיפות 

ובחבישות? הרי לקהל הרחב הוא פונה, ואת תשומת ליבו הוא רוצה למשוך 
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