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למה אני אוהב אותיות?

בגיל 17 החלטתי שראוי שתהיה הגדה של פסח 
בצורת מגילה, ממש כמו ספר תורה, אבל כזו 

שמגולגלת לגובה. כחומר גלם, בחרתי בגליל נייר 
של קופה רושמת, אותו פרשתי על השולחן, ועם 
רפידוגרף דק כתבתי את ההגדה באותיות דפוס 
מרובעות. ממש כמו סופר סת"ם, מתחתי אותיות 
מסויימות כמו ם' עד סוף השורה כדי לשמור על 

שוליים ישרים.

במרווחים שנוצרו במכוון, שתלתי איורים זעירים 
ששימשו לעיטור הטקסט. כתיבת ההגדה נמשכה 

עד לפסוק המכריז על ארוחת החג - שם היא 
נפסקה ביום שהתגייסתי לצה"ל.

המשיכה שלי לאותיות התעצמה יותר בעת השירות 
בבית הדפוס הצבאי, כשעמדתי מוקסם במשך 

שעות מול מכונת הלינוטייפ אשר "ירקה" שורות 
עופרת לוהטות.

רק כשהגעתי ללימודים בבצלאל הבנתי שהדרך 
להבנה של האות העברית עוברת בבחינה מעמיקה 

של כל המרכיבים הצורניים והסגנוניים שלה. 
תחת עינו הפקוחה של המרצה שלי לטיפוגרפיה, 
פרופ' אשר אורון, היה עלי לצייר את האות פ' של 

 פרנקריהל בגודל A4, ביד חופשית ללא כלי
עזר שהם.

החיפוש אחר אותיות עבריות שתתאמנה לדרישות 
המעצבים הגרפיים ולמדפסות הלייזר של סוף 

שנות השמונים, הביא אותי למסקנה שעלי לעצב 
אותן בעצמי וליצור ספרית פונטים עבריים יש 

מאין.

וכך, מתוך האהבה לאות העברית והחיפוש הסקרני 
והמתמיד אחר הקשר בין שורשיה לתרבות ימינו, 

 הקמתי את מסטרפונט לפני יותר מעשרים
וחמש שנה.

קצת עלינו

אנחנו מתקשרים באמצעות מילים והאות היא אבן 
היסוד של כל עיצוב ושל הדרך בה אנו מתבטאים 

בכל המדיות. האות הכתובה היתה והינה בעלת 
השפעה מכרעת על תרבויות, על התפתחות 

האמנות, החינוך והמדע.

מכיוון שאנחנו במסטרפונט מאוד נהנים לעשות 
את מה שאנחנו הכי אוהבים, אנחנו מתרעננים 

בעיצוב פונטים חדשים כל הזמן, וקשובים לצרכים 
המגוונים של השוק והתעשייה.

אנו מודים לקהל לקוחותינו על האמון הבלתי 
מעורער בפונטים של מסטרפונט, על המיילים 

והמשובים המעצימים. נמשיך לטפח את הרמה 
המקצועית הגבוהה עבורכם.

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

חבר ומרצה באיגודים בינלאומיים של מעצבי אותיות, 
ומחזיק בפרסים בינלאומיים וישראליים בעיצוב אותיות.

ספריית הפונטים המקיפה והאיכותית בעברית
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ספר הפונטים המלא של מסטרפונט מכיל למעלה 
מ-2,000 סוגי אותיות.

האוסף מכיל גישות עיצוביות שונות ורעננות, 
בקטגוריות שונות, כדי לתת מענה לצרכים 

המשתנים של עולם הדפוס והמדיה האלקטרונית.

להזמנת ספר הפונטים המלא טלפנו : 03-5773000.

את ספר הפונטים 
המלא כבר יש לכם?

ליכם! לינו והוא בדרך א טלפנו א

5



כבר לא צריך להתפשר - הפונטים שהשתמשת 
בהם בפרינט, מעכשיו חיים גם באתר האינטרנט 

שלך. הנוכחות של המותג שלך ברשת תהיה עקבית 
על פי הקו העיצובי שלך.

בעבר, יכלו מעצבי אתרים לצפות מראש איך 
יראה האתר שלהם לגולשים רק בתנאי שהגבילו 
עצמם והשתמשו בפונטים הבסיסיים של מערכות 

ההפעלה, שממילא יש לכולם. רשימת פונטים דלה 
זו כונתה "גופני רשת בטוחים", ואם רצית כותרות 

בפונט מיוחד, היה עליך לשתול קבצי תמונה עם כל 
הכותרות ועם כל המגבלות שבכך.

ואז המציאו את טכנולוגיית Font-face – הפונטים 
יושבים על שרת האתר, והדפדפן יודע "לשדר" 

אותם כפונטים חיים יחד עם דף האינטרנט למחשב 
 ,Font-face של הגולש. כשמשתמשים בתקן של

הדפדפן מוריד את הפונט באופן זמני ומשתמש בו 
לתצוגה חיה של הטקסט. למותר לציין שהפונטים 

עוברים אופטימיזציה להבטחת איכות תצוגה 
מירבית. סוף סוף, חופש עיצובי למעצב וללקוח.

 

יתרונות מידיים:

1. עקביות עיצובית, הפרינט עובר לאינטרנט בלי 
 פשרות של פונטים.

2. הפונטים נשארים קריאים וצלולים גם בהגדלה 
 או בהקטנה של הדפדפן.

3. מכיוון שמדובר בטקסט, העמודים נטענים 
 במהירות.

4. הטקסט זמין למנועי החיפוש, ומאפשר קידום 
 טוב יותר של האתר במנועי החיפוש.

5. ניתן להעתיק טקסט חי ואף לכתוב באמצעותו 
)במילוי טפסים מקוונים למשל(.

פונטים חיים

פונטים חיים ברשת - איך זה עובד?

כשאתה רוכש פונט רשת, כל שצריך לעשות הוא 
להתקין את הפונט על השרת של האתר, ולהוסיף 
שורת קוד המפנה אל הפונט בקובץ העיצוב של 

האתר )CSS(. בפעם הבאה שהאתר יעלה לאוויר 
יוצגו בו הפונטים החיים שבחרת. כאן תוכל לשנות 

את הפונטים בכל עת.

גופני הרשת של מסטרפונט

כעת ניתן לרכוש ולהטמיע כל פונט מספריית 
מסטרפונט )כולל כל משפחת נרקיס( באתר ללא 

התחייבות וללא דמי מנוי. פונטי הרשת שלנו 
עוברים טיפול מיוחד המבטיח את חדותם על 

המסך בכל רזולוציה. הפונט יישלח אליך בארבעה 
פורמטים )TTF, WOFF, SVG, EOT(, כך שיהיה 

תואם ויוצג בהצלחה בכל סוגי הדפדפנים.

תקן Font-face נתמך בכל הדפדפנים המקובלים, 
כך שהגולשים יראו את האתר שלך בדיוק כפי 

שעיצבת אותו:

• Google Chrome™ version 4.0 and later

• Mozilla® Firefox® version 3.5 and later

• Microsoft® Internet Explorer® version 
4 and later

• Opera™ version 10.10 and later

• Apple® Safari® (Webkit) version 3.1 
and later

• Apple® Mobile Safari®, version 3.0 
and later

לנו נראים מצויין גם ברשת הפונטים ש
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רשת

 סטודיו למשחק
ניסן נתיב

רגעים

reshet.tv

www.nissan-nativ.org.il

www.momentos.co.il

י ג ב י א ה  ש מ

 תאטרון היום, ברובו הגדול הוא תיאטרון שפשט
 את הרגל, תיאטרון שלא מחדש כלום.

 אני חושב שזה מזל גדול שיש מקום כזה, כמו
 הסטודיו, שיוצאים ממנו שחקנים יוצרים, שחלקם

 גם כותבים, שחלקם מיד הולכים לבימוי, שבוער
 בהם משהו. והבעירה הזאת, אני חושב, זה מה

שהסטודיו הזה מייצר.

אודות     מסלולי לימוד      הצגות

מירוץ למיליון

מערכת רגעים
מתרגשים, מצלמים ומשתפים

התחברות | הרשמה רגעים

s
פונטים בשימוש:

 • אפליקציה קל
• אפליקציה בינוני

s
פונטים בשימוש:

 • רוזנברג טקסטיל
   מרובע קל

s
פונטים בשימוש:

 • אורון קל
• אורון שחור

7

http://reshet.tv/
http://www.nissan-nativ.org.il/
http://www.momentos.co.il/


אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ

תל-גופן | פונט מקורי 
 בהשראת רחובות העיר

תל אביב
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האהבה שלי לאותיות היא אהבה ישנה כבר למעלה 
מ-40 שנה, עוד מתקופת הלימודים בבצלאל.

כבר 12 שנה אני רוכב על אופני הרים. חוץ 
מרכיבות שטח אני מת על רכיבה אורבנית בתל 

אביב. העיר פתאום כל כך קטנה וקומפקטית והכל 
כל כך קרוב. ברכיבות אני נעזר בתוכנת ניווט, 

ובסוף כל רכיבה אני מקבל למייל שלי את המסלול 
שבו רכבתי, מצוייר על גבי מפת הרחובות.

הקווים המתפתלים של המסלול עוקבים אחרי קווי 
המיתאר של הרחובות בהם רכבתי ויוצרים צורות 

מיוחדות. מהר מאד גיליתי את הקסם שבציורים 
המשונים האלו - היה בהם לא אחת רמז לאותיות 

בעברית. 

התחלתי לחקור את העניין ולרכב באופניים 
ברחובות שיש להם צורות של אותיות עבריות.

לאחר שרכבתי בכל המסלולים, העברתי אותם 
למחשב כדי להשתמש בהם כבסיס לאותיות 

אותן אצייר. עברתי כמובן על האותיות אחת אחת 
והשקעתי בהן עוד סבב של עידון ותיקון למען 
הקריאות. הרי אבות העיר תל אביב לא באמת 

התכוונו לצייר אותיות בחולות העיר.

יש צורה מאד אופיינית לצורת החיבור של 
הרחובות במפה, ובאמת, לכל אורך התהליך, 

השתדלתי לשמור על הצורות המיוחדות של מפגשי 
הרחובות בעיצוב הסופי של האותיות.

מאוסף האותיות הזה יצרתי פונט חדש, מאד תל 
אביבי ויוצא דופן - פונט תל-גופן.

פרויקט תל-גופן

לצפייה בסרטון לחצו כאן

אופן מעצב גופן
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 אנו שמחים להגיש לך את אוסף הפונטים 2013-2014.
הקדשנו מחשבה רבה לכל אות ותו, והתוצאה היא 
 אוסף המקיף קשת רחבה של סגנונות ייחודיים.
 אנו מקווים כי הוא ישמש אותך ליצירת עיצובים

נפלאים, מלאי נוכחות ועושר חזותי.

הפונטים
נהנינו לעצב. תיהנו!
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

904
אבריל

AvrilMF

נועה דוד א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

רגיל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

שחור

זחטיכלמנסעפצקרשת  אבגדהו
ךםןףץ1234567890 )?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

944
איזמרגד

IzmargadMF

נועה דוד א

זחטיכלמנסעפצקרשת  אבגדהו
) ךםןףץ1234567890 )?!

רגיל

זחטיכלמנסעפצקרשת  אבגדהו
) ךםןףץ1234567890 )?!

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

שחור

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

כבד
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
)!?( 1234567890 ךםןףץ

בינוני

שטח צפוני מזה ביערות

905
אינטלקט

IntelectMF

אור הראל א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
)!?( 1234567890 ךםןףץ

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתשמן
) ! ?( 1234567890 ךםןףץ

בינוני

שטח צפוני מזה ביערות

906
אינספור

EinsforMF

אור הראל א
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שטח צפוני מזה ביערות

945
אלפון

AlphonMF

צביקה רוזנברג  אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשא
תךםןףץ1234567890)?!(

דקיק

שטח צפוני מזה ביערות

948
אלפחורס

AlfachoresMF

נועה דוד א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרש
תךםןףץ1234567890)?!(

קל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרש
) !?(1234567890 תךםןףץ

רגיל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרש
תךםןףץ1234567890)?!(

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרש
תךםןףץ1234567890)?!(

שחור

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרש
תךםןףץ1234567890)?!(

כבד

קל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
שתךםןףץ1234567890 )?!(

בינוני

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
שתךםןףץ1234567890 )?!(

שמן

שחור

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
שתךםןףץ1234567890 )?!(

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
שתךםןףץ1234567890 )?!(
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

קל

שטח צפוני מזה ביערות

907
אפליקציה

AplikaziaMF

צביקה רוזנברג א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

בינוני

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

שחור

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

כבד

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

דקיק

שטח צפוני מזה ביערות

946
אפרכסת

AfarkesetMF

נועה דוד א

זחטיכלמנסעפצקרשת  אבגדהו
ךםןףץ1234567890)?!(

קל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890)?!

רגיל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890)?!

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890)?!

שחור

זחטיכלמנסעפצקרשת  אבגדהו
) ךםןףץ1234567890 )?!

צר קל

זחטיכלמנסעפצקרשת  אבגדהו
) !?( 12345678 9 ךםןףץ0

צר

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

צר שמן
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

949
אצטבה

ItstabaMF

נועה דוד א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ! ךםןףץ1234567890)?

רגיל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ! ךםןףץ1234567890)?

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

שחור

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

כבד

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

דקיק

שטח צפוני מזה ביערות

947
אפרסמון

AfarsemonMF

נועה דוד א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890)?!

קל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890)?!

רגיל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890)?!

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890)?!

שחור

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

כבד
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
)!?( 1234567890 ץ ךםןף

רגיל

שטח צפוני מזה ביערות

908
בירן כתב

BiranKtavMF

יוסי בירן א
 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
) שתךםןףץ1234567890)?!

רגיל

שטח צפוני מזה ביערות

964
ברזל

BarzelMF

רן ניסים א
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
זג ןג אל ךםןףץ1234567890 )?!( �

רגיל

שטח צפוני מזה ביערות

909
ברתולומאו

BartolomeoMF

מיכאל גורנשטיין א
 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

ךםןףץ1234567890 )?!(
קל

שטח צפוני מזה ביערות

950
גזברות

GizbarutMF

צביקה רוזנברג א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

בינוני

זחטיכלמנסעפצקרשת  אבגדהו
) ךםןףץ1234567890 )?!

שמן
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951
גזברות סריף

GizbarutSerifMF

צביקה רוזנברג א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרש
תךםןףץ1234567890)?!(

בינוני

שטח צפוני מזה ביערות

910
גלאם רוק

GlamRockMF

נועה דוד א
 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

ךםןףץ1234567890 )?!(
קל

שטח צפוני מזה ביערות

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

בינוני

זחטיכלמנסעפצקרשת  אבגדהו
) ךםןףץ1234567890 )?!

שמן
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סעפצקרש מנ כל י  אבגדהוזחט
) ףץ1234567890)?! ן ךם ת

בינוני

י מזה ביערות שטח צפונ

912
גנאש

GanacheMF

צביקה רוזנברג א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

911
גלימה

GlimaMF

אור הראל א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

רגיל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

צר קל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

צר

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

צר שמן
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) !?(1234567890 ךםןףץ

רגיל

שטח צפוני מזה ביערות

940
גרפולוג

GraphologMF

קרן בויקו  אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתא
ךםןףץ1234567890 )?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

913
דוקומנטרי

DocumentaryMF

אור הראל א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

רגיל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

שמן
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

914
הייטקיסט

HighTechistMF

אור הראל א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

בינוני

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

שמן
כלמנסעפצקרשת  אבגדהוזחטי

) ךםןףץ1234567890 )?!

בינוני

שטח צפוני מזה ביערות

915
הכוהנת הגדולה

HakohenetHagdolaMF

מיטל כהן א
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קרשת עפצ ס נ מ ל כ י חט ז ו ה גד ב  א
) ! ? ( 12 ץ34567890 ף ן ם ך

רגיל

שטח צפוני מזה ביערות

952
הרצל פתוח

HerzelOpenMF

דוד שפירא  אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשא
ץ1234567890 )?!( תךםןף

רגיל

שטח צפוני מזה ביערות

953
ויקטור חבז

VictorHabazMF

ויקטור חבז א

סעפצקרש  אבגדהוזחטיכלמנ
ץ1234567890 )?!( תךםןף

שמן
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

954
חליפה

ChalifaMF

צביקה רוזנברג א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890)?!

בינוני

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

שחור

965
חיימון 13

Haimon13MF

דוד שפירא א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

רגיל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890)?!

שמן
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955
חליפה סריף

ChalifaSerifMF

צביקה רוזנברג

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

בינוני

שטח צפוני מזה ביערות

916
חרדל

HardalMF

גיל חובן א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

קל

שטח צפוני מזה ביערות

א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

בינוני

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

שחור

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

שמן
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זחטיכלמנסעפצקרשת  אבגדהו
)!?( 1234567890 ךםןףץ

רגיל

שטח צפוני מזה ביערות

903
יוסף

YosefMF

מיכאל גורנשטיין א

זחטיכלמנסעפצקרשת  אבגדהו
)!?( 1234567890 ךםןףץ

בינוני

זחטיכלמנסעפצקרשת  אבגדהו
)!?( 1234567890 ךםןףץ

שמן

זחטיכלמנסעפצקרשת  אבגדהו
)!?( 1234567890 ךםןףץ

שחור

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
)! ?(1234567890 שתךםןףץ

רגיל

שטח צפוני מזה ביערות

942
יתדות

YetedotMF

דוד שפירא א
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טיכלמנ ח וז ה ד בג  א
ףץ רשתךםן פצק  סע

)! ? ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

רגיל

שטח צפוני מזה ביערות

918
כופר

KoferMF

דוד שפירא א

רגיל

8TdÂÆfD0

917
כביסה

KvisaMF

מסטרפונט I

CAig7m0N
4MKIHEÍ|
ÆfSFGkÕ:
åjbÌvuhs
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
שתךםןףץ1234567890 )?!(

רגיל

שטח צפוני מזה ביערות

919
כפרי

KafriMF

מיכאל גורנשטיין  אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשא
) תךםןףץ1234567890 )?!

רגיל

שטח צפוני מזה ביערות

956
כתיבה תמה מרובע

KtivaTamaSquareMF

נועה דוד א

זחטיכלמנסעפצקרש  אבגדהו
) תךםןףץ1234567890 )?!

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרש
) תךםןףץ1234567890 )?!

מרוסק
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סעפצקרשת נ מ ל כ י זחט  אבגדהו
) ! ? ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ץ ף ךםן

לש אש נש וש

רגיל

שטח צפוני מזה ביערות

920
לבונטין

LevontinMF

נועה דוד א

עפצקרשת ס נ מ ל כ י זחט ו  אבגדה
) ! ? ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ץ ף ךםן

לש אש נש וש

שמן
זחטיכלמנסעפצקרשת  אבגדהו

ךםןףץ1234567890 )?!(
קל

שטח צפוני מזה ביערות

939
ליהי

LihiMF

דוד שפירא א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

בינוני
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
שתךםןףץ1234567890 ) ?!(

בינוני

שטח צפוני מזה ביערות

966
לעולם לא

LeolamLoMF

אור הראל א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
שתךםןףץ1234567890 )?!(

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשמן
שתךםןףץ1234567890)?!(

רגיל

שטח צפוני מזה ביערות

921
מוצאי שבת

MotsaeyShabbatMF

דוד שפירא א
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
)!?(1 2 3 4 5 6 7 8 9 שתךםןףץ0

נטוי

שטח צפוני מזה ביערות

969
מיכאל מובלט
Michael3DMF

דוד שפירא א

למנסעפצקר  אבגדהוזחטיכ
)!?( 1234567890 ץ ךםןף שת

בינוני

שטח צפוני מזה ביערות

922
מלכות

MalchutMF

אברהם לוי א
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

דקיק

שטח צפוני מזה ביערות

957
מסקרפונה

MascarponeMF

נועה דוד א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

קל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

רגיל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

רשתשחור ק צ פ ע נס למ כ י ט ח ז ו ה ד ג ב  א
) ! ?(1 2 3 45 67 8 9 ףץ0 ן ךם

רגיל

שטח צפוני מזה ביערות

937
מפרשית

MifrasitMF

אור הראל א
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אבגדהוזחטיכלמנ
 סעפצקרשתךםןףץ
)!?(1234567890

שחור

שטח צפוני מזה ביערות

923
מרשמלו

MarshmeloMF

נועה דוד א
מנסעפצקר ל כ זחטי  אבגדהו
) !?( 1234567890 ץ ף שתךםן

בינוני

שטח צפוני מזה ביערות

958
מתכתבת

MitkatevetMF

צביקה רוזנברג א

מנסעפצקר ל כ זחטי דהו  אבג
) !?( 1234567890 ץ ף שתךםן

שמן
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) !? ךםןףץ1234567890)

קל

שטח צפוני מזה ביערות

959
נאור

NaorMF

אלירן גולן א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

רגיל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
)! ךםןףץ1234567890)?

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

רגיל

שטח צפוני מזה ביערות

943
נילוס

NilusMF

מיכאל גורנשטיין א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

נטוי

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

שמן

זחטיכלמנסעפצקרשת  אבגדהו
ךםןףץ1234567890 )?!(

שמן נטוי

34

http://www.masterfont.net/files/959.pdf
http://www.masterfont.net/files/943.pdf


 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
שתךםןףץ1234567890 )?!(

בינוני

שטח צפוני מזה ביערות

961
סימניה

SimaniaMF

צביקה רוזנברג א  אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
שתךםןףץ1234567890 )?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

960
סוודר

SvederMF

צביקה רוזנברג א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
שתךםןףץ1234567890 )?!(

בינוני

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
שתךםןףץ1234567890 )?!(

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
שתךםןףץ1234567890 )?!(

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשחור
שתךםןףץ1234567890 )?!(

שמן
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

962
פעמונית

PaamonitMF

נועה דוד א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

רגיל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

שחור

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

כבד

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

קל

שטח צפוני מזה ביערות

968
פקולטה

FacultaMF

צביקה רוזנברג א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

בינוני

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

שחור
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

924
קולורבי

KolorabiMF

אור הראל א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

בינוני

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

938
קורטוב

KortovMF

אור הראל א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

רגיל

זחטיכלמנסעפצקרשת ו  אבגדה
) ! ? ( 1 2 ךםןףץ34567890

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ! ךםןףץ1234567890 )?

שחור
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

בינוני

שטח צפוני מזה ביערות

925
קיוביק

CubicMF

רונן בש  אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתא
ךםןףץ1234567890)?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

926
קייצי

KayziMF

עוזי בטיש א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890)?!

בינוני

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890)?!

שמן
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

בינוני

שטח צפוני מזה ביערות

927
קרטינג

KartingMF

יוסף סלוק  אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשא
תךםןףץ1234567890 )?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

928
רבולוציה

RevoluziaMF

צביקה רוזנברג א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרש
תךםןףץ1234567890 )?!(

בינוני

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרש
תךםןףץ1234567890 )?!(

שמן
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

963
רגע לפני

RegaLifneyMF

אור הראל א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

רגיל

כלמנסעפצקרשת זחטי  אבגדהו
ףץ1234567890)?!( ךםן

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

צר קל

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

צר

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרש
תךםןףץ1234567890 )?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

929
רוגטקה

RugatkaMF

צביקה רוזנברג א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרש
תךםןףץ1234567890 )?!(

בינוני

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרש
תךםןףץ1234567890 )?!(

שמן
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

930
רוזנברג טקסטיל מרובע

RosenbergTextileSquareMF

צביקה רוזנברג א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

בינוני

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

שחור

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

931
רוקח

RokachMF

צביקה רוזנברג א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

בינוני

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

שמן

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
) ךםןףץ1234567890 )?!

שחור
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890)?!(

בינוני

שטח צפוני מזה ביערות

932
שבע ברכות

ShevaBrachotMF

ה. בלוך א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
)!?(1234567890 ןףץ ךם

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתשמן
1234567890)?!(לא זנ גנ ץ ךםןף

בינוני

שטח צפוני מזה ביערות

933
שושנים

ShoshanimMF

צביקה רוזנברג א
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר
שתךםןףץ1234567890)?!(

בינוני

שטח צפוני מזה ביערות

934
שיתוף

ShitufMF

אור הראל א
 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקר

שתךםןףץ1234567890)?!(
רגיל

שטח צפוני מזה ביערות

967
שערים

ShearimMF

רן ניסים א
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 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

בינוני

שטח צפוני מזה ביערות

935
שקופיות

ShkufiotMF

אור הראל א

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

שמן

כלמנסעפצקרשת זחטי  אבגדהו
ךםןףץ1234567890 )?!(

קל

שטח צפוני מזה ביערות

936
תיאוריה
TeoriaMF

צביקה רוזנברג א

כלמנסעפצקרשת זחטי  אבגדהו
ךםןףץ1234567890 )?!(

בינוני

 אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
ךםןףץ1234567890 )?!(

שמן

כלמנסעפצקרשת  אבגדהוזחטי
) ךםןףץ1234567890 )?!

שחור
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אנחנו תמיד שמחים לקחת חלק ביצירה מקורית 
 וסקרנים לראות עיצובי אותיות חדשים ומפתיעים.

אם ברצונכם להציע לנו טיפוס אות חדשה פרי 
עיצובכם המקורי, שלחו אלינו את הצעתכם:

sales@masterfont.co.il

יצרתם פונט חדש?
ל תעצבו למגירה, שתפו אותנו. א
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הפונטים החדשים / אינדקס
לחצו על שם הפונט על מנת לצפות במשפחה

12אבריל                                

12איזמרגד                                   

13אינטלקט                                  

13אינספור                                 

14אלפון                                    

14אלפחורס                                  

15אפליקציה                                

15אפרכסת                                 

16אפרסמון                                

16אצטבה                                  

17בירן כתב                        

17ברזל                                     

18ברתולומאו                              

18גזברות                                   

19גזברות סריף                                  

19גלאם רוק                         

20גלימה                                        

20גנאש                                  

21גרפולוג                                   

21דוקומנטרי                                

22הייטקיסט                                 

22הכוהנת הגדולה                        

23הרצל פתוח                                  

23ויקטור חבז                                  

24חיימון 13                                  

24חליפה                                    

25חליפה סריף                                    

25חרדל                                      

26יוסף                                    

26יתדות                                  

                 Iue 27כביסה

27כופר                             

28כפרי                           

                                           28

29לבונטין                                    

29ליהי                                       

30לעולם לא                                      

30מוצאי שבת                     

31מיכאל מובלט                                    

31מלכות                              

כתיבה תמה מרובע

46



 למעלה מ-2,000 סוגי אותיות
 מחכים לכם בספר הפונטים המלא.
להזמנת הספר טלפנו: 03-5773000.

וזה עוד לא הכל...

32מסקרפונה                             

32מפרשית                                    

33מרשמלו                           

33מתכתבת                                    

34נאור                                      

34נילוס                                     

35סוודר                                    

35סימניה                                   

36פעמונית                                  

36פקולטה                                  

37קולורבי                                    

37קורטוב                                   

38קיוביק                                       

38קייצי                            

39קרטינג                                

39רבולוציה                          

40רגע לפני                                 

40רוגטקה                           

41רוזנברג טקסטיל מרובע         

41רוקח                                           

42שבע ברכות                         

42שושנים                             

43שיתוף                                     

43שערים                                   

44שקופיות                              

44תיאוריה                         
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