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ותיק | קל | בינוני | שמן | שחור   מעצב | צביקה רוזנברג 

עולה על 
הבמה עם 
מחיאות כפיים. 

מצחיק, ברור
שהיה מצחיק!

רק בהופעה הראשונה שלו סוס אחד נכנס לבר מצוה. ואז הכל התחיל...



זרימה | רגיל   מעצבת | שרה בת-אל

כל בוקר קם מר זעפני 
ולא מוצא את השוקו 

שהיה במטבח מקודם.



חובלים | קל | בינוני | שמן   מעצב | אורי הראל 

במזג אויר קריר
אפשר וגם רצוי

לשחות קילומטר בלי לחזור
בתנאי שדה הרוח המערבית 

מצליפה על הטייסים כך 
שהטונה לא מספיקה להבשיל 

במועד ב'.

לזינוק



חמץ | בינוני    מעצב | דוד שפירא 

מי שטרח בערב שבת 

חשב שהיום
יום גשר והחנויות סגורות, 

ולכן לא משלמים היום 
שעות נוספות.



ולפתע פתאום
רציתי לשנות

במקום חיריק יבוא

ויטיל עלי תפקיד.
חטף פתח

אמילי  | בינוני   מעצב | דוד שפירא 



אשר | מיתאר | צבע A | צבע B    מעצב | דוד שפירא 



ג'נטלמנטש  | שמן | מיתאר קל/בינוני/שמן   מעצב | דוד שפירא 

עניבהקוד לבוש
נעלים לא חובה
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GlimaPro | Medium | Bold |     מעצב | אורי הראל 

Letters aremusic
your eyes

to
enjoy the glory of hand 
made letterforms, as long 
as they are still made the 
old traditional way.



אורון
אורון חדש  | שחור | שחור צר   מעצב | אשר אורון 

חייבים לעצור

לא טובה לעור הפנים. 
קול פנימי אומר לי לשים 

קרם לחות.

בצורת
פ



התפוחים
בניגוד לבננות, אינם 

מסכנים את 
הולכי רגל. אופניים חשמליים כן 

מסכנים הולכי רגל. לכן אין להעמיס 
בננות על ילד מגיל תשע.

מנטון | קל | בינוני | שמן   מעצב | אורי הראל

פ



טלמון  | בינוני |    מעצב | יוסי בירן

כמו עבד נרצע למרותם,
החצפתי מילים

שברתי כלים
לקחתי שבויים

דילגתי על משוכות, 
החזרתי מנות.



יותמי
כמה פעמים צעקתי

שמי שנוגע לי עוד פעם בצלחת

הפסטרמה...

יותמי | קל | בינוני | שמן   מעצב | יוסי בירן



מי ששם קינמון

יעטי | בינוני | שמן   מעצב | דוד שפירא

ישים הל בקרמבו ...

 בקפה



לקריאות | בינוני | שמן | שחור   מעצב | צביקה רוזנברג

ולפתע פתאום רציתי לשנות
במקום חיריק יבוא חטף פתח

ויטיל עלי תפקיד חדש.
בנעלי עקב ובגב זקוף

אתהלך לי בעולם
אחייך בנימוס, אסתיר את דעתי

לא יגלו את סודי
לא יפצחו את דמותי.



באישון ליל כשהתריסים מוגפים
אחלוץ עקבים ואפסע לי קלות

רגליי יחפות.
ואחזור לי אט אט

אל חבריי הטובים 
4 האותיות ו-2 החיריקים.

מוסכמות  | בינוני | צר   מעצב | צביקה רוזנברג



קסם  | בינוני |   מעצב | צביקה רוזנברג )על בסיס כתב יד עתיק(

ארבע אותיות ושני חיריקים
חבריי לחיים

כבול אותי לשלל תפקידים
בראו צלידי אחות תאומה

לא זהה יל אך דומה לצעמי
ארבע אותיות ושני חיריקים

דנו אותי לקץ הימים.



לדמות מפורסמת אנו 
קוראים סלב, אך ראוי 

שנדייק ונקרא לו

חשבשוב
וזאת מפני שהוא רק 
חושב שהוא חשוב...

מעצב | צביקה רוזנברג סלב  | קל | בינוני | שמן | שחור   



יש בפינה של רחוב הרצל

בייגלה חם
שאמנם פתוח ביום ובלילה,

אבל בסלמה אין.

סלמה | רגיל | שמן   מעצב | צביקה רוזנברג



מלמלה  | רגיל   מעצב | צביקה רוזנברג

אם ראית סרט ובו שמלות עד הרצפה

עם שרוכים בגב
אמור מעתה: ראיתי סרט מלמלה. 

השרוכות



שץ כנף | בינוני    מעצב | שאול שץ

        המוסיף שומשום לחלה השרוכות
עליו  חזקה  כאילו  הרי  מתוקה 
שירים ידיו ויאמר: באמת שלא 

אכלתי כלום מהבוקר.

כל



חובה עליכם
להזהר משנה זהירות בעת שאתם 

אוכלים את הדג מפני שזו העונה בה 
דגים אינם שוחים עם הזרם.

שץ הדר  | בינוני | שמן   מעצב | שאול שץ



פרוזדור  | בינוני | שמן   מעצב | צביקה רוזנברג

השטח חייב להיות נקי לפני

הצביעה
במיוחד עליך לנקות היטב חיפושיות, 

צרצרים, רמשים ותולעי משי שרגישים 
מאד לצבע סינטטי*

*פעם הם התחילו להתגרד 
אפילו מריח של נפט.



נו באמת, כל החבורה שם 
שמשחקים מטקות, יש פה

כמה כרישים
שמנסים לאכול

בשקט.
שחף  | בינוני | שמן   מעצב | דוד שפירא



שש שש | בינוני | שמן   מעצב | דוד שפירא

ביוקר?
למה שמתנות

זולות לא יעלו



sales@masterfont.co.il 03-5773000www.masterfont.co.il

עד כאן, החדשות לגופן.
כל אוסף הפונטים העשיר מחכה לכם באתר.

שיהיה לכם לקריאות!

http://www.masterfont.co.il
http://www.masterfont.co.il
http://www.masterfont.co.il/

