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אאאאאאאאאא

כשרפאל פרנק עיצב את הפונט הקלאסי ״פרנק־ריהל״ לפני 110 שנים, 
הוא הגדיר במידה רבה את העברית המתחדשת הכתובה. הוא יצר 

לנו גשר בין האות העברית הקדומה והדתית, לבין העברית הלאומית, 
העשירה והתוססת. כזאת שמייצרת ספרות יפה, כותרות בעיתונים 

ושלטי חוצות. 

היום, בעידן הדיגיטלי, אנחנו זקוקים יותר מתמיד לזהוּת ויזואלית 
עברית, כזאת שהיא שורשית באותה המידה שהיא עדכנית. פונט 

פרנק־רי עוצב מתוך אהבה עצומה לאות העברית, ובמטרה להקפיץ 
את הגדוּלה של ״פרנק־ריהל״ למאה העשרים ואחת, מבלי לאבד את 

הקסם הקלאסי שלו. 

פרנק־רי כולל מערך תואם אותיות נטויות ייחודיות המשמשות 
להדגשה עדינה של האותיות ה״רגילות״ וכפונט עצמאי לכותרות 

ולטקסטים קצרים.

פרנק־רי הוא פונט סוּפר מקצועי, הכולל: נִקּוּד ֻמקְפָּד וְתִקְנִי, טַ֟ע֤֙מֵי֧־
 OpenType™ Features ,הִַ֒מּ֖קְָ֓רא֣֗ לעימוד טקסטים מקראיים

לשליטה בדקויות ובניואנסים הטיפוגרפיים ומערך תואם של אותיות 
באנגלית ותמיכה ב־146 שפות לטיניות. 

במבט ראשון פרנק־רי ירגיש מאד מוכר, אבל העין המיומנת תבחין 
בפרטים הקטנים ובניואנסים. הוא קריא מאד ומתאים גם לדפוס 

וגם לדיגיטל, בטקסט־רץ הוא ״שקוף״ וכפונט כותרות הוא דורש את 
הבמה. הוא פונט יומיומי, עכשווי ו... סוּפר שימושי.  

אברהם קורנפלד, אאא
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Hebrew

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
ֹ אֱאֶאֵאִאַאֲאָאֳֻאאְאּ

ﬞ֮ב ֩ב ֟ב ֠ב ֨ב ֘ב ֬ב ֞ב֫ב ֜ב֝ב ֗ב֡ב ֕ב ֔ב ֓ב ֒ב ֽב ֧ב ֣ב ֢ב ֑ב ֦ב ֖ב ֚בב֥ב ֛֭ב ב֤ב
Basic Latin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Number & Fractions

0123456789 ⁄0123456789 0123456789 0123456789
 ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ↉ ⅙ ⅐ ⅛ ⅑ ⅒

Multilingual Latin

ÁĂǍÂÄÀĀĄÅÃÆĆČÇĊÐĎĐÉĚÊËĖÈĒĘĞĜĢĠĦĤ
ÍǏÎÏİĮÌĪĴĲĶĹĽĻĿŁḾŃŇŅŊÑÓǑÔÖÒŐŌØÕŒÞŔ

ŘŖŚŠŞŜȘẞŦŤŢȚÚŬǓÛÜǗǙǛǕÙŰŪŲŮẂŴẄẀÝ
ŶŸỲŹŽŻáăǎâäàāąåãæćčçċðďđéěêëėèēęğĝģġħ
ĥıíǐîïìįīȷĵĳķĺľļŀłḿńňņŋñóǒôöòőōøõœþŕřŗśšşŝș

 ßŧťţțúŭǔûüǘǚǜǖùűūųůẃŵẅẁýŷÿỳźžżªº
Ligatures, Swashes & Alernates

!!! 0 Q f g fi fl ff ffi fb fj fh fk ffl st ct
  אא בב גג הה לל ממ פפ קק אאא שש חחח ששש ץע שא םגו לא

א ד ה כ ל ם ר ת ה ל ל ק ך ף ן ץ ע   
 % $ # @ ט ,  ׳ ״ ׳ ״

Punctuation & Quotation Marks

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

‱‰%++−×÷=≠<>≤≥±≈~¬∞√∂∫Δ∅∏∑
Currencies

₪¢¤$€₿ƒ£¥
Units of measure

78µF 123kΩ 32°C #8 №69 ℮180g 1·5ℓ
Misc, Symbols & Ornaments

←→©® ™ מ״עב | ¦^@&❡¶⁕§ †‡⁑⁂◊
⓪⓿①❶②❷③❸④❹⑤❺⑥❻⑦❼⑧❽⑨❾�❿

ׯ קפל☺   ✱♥■●▼▲○⁅☙❀❧⁆׃׀׆

פרנק־רי כולל 704 תווים ותומך בצורה מלאה בעברית, יידיש, רשימת תווים
אנגלית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, ספרדית ועוד 146 שפות 

לטיניות )ביניהן כל השפות הלטיניות של אירופה(. 

Yiddish

ײ ױ װ ִי יי ֿב ֿכ ֿפ
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גובה האותיות ועובי הקווים המרכיבים את האותיות הלטיניות 
הותאמו לאותיות העבריות. גובה האות העברית נקבע באיזור 

 lowercaseוה־ UPPERCASEביניים, ביחס של ⅖ בין אותיות ה־
הלטיניות. כך טקסטים שמכילים מילים בשתי שפות הכתיבה יהיו 

אחידים הן מבחינה סגנונית והן ב״צבע הטקסט״ על־גבי הדף או 
המסך.

התאמה בין עברית ללטינית

 Select האחשדרפנים
Hangloves ירושלים
Collective אשכוליות
8,265.00 $ אשטנגה!

123 ABC abc 123

Ascender

Caps Height
Hebrew Height

x-Height

Latin Descender
Hebrew Descender

עברית

Regular | משקל רגיל

Regular Natui | רגיל נטוי

Bold | בולד

Bold Natui | בולד נטוי

מספרים רגילים OldStyle אותיות לטינית גדולותאותיות לטיניות קטנותמספרים

BaselineHןpבh
אבג

https://alefalefalef.co.il/frank-re
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פרנק־רי מבקש לענות על צרכים של 
טיפוגרפיה עכשווית, ובד־בבד להיות 

נאמן לרוח האותיות שעיצב רפאל 
פרנק לפני 110 שנה. כל תו בפרנק־

רי נבנה מחדש בתשומת לב רבה לכל 
עיקול וקו. הושמה חשיבות עלינה 

על עבודת השימור של מה שאנחנו 
אוהבים בפונט הקלאסי ובמקביל 

להטמיע בפונט החדש איכויות של 
טיפוגרפיה עכשווית.

גופן ״פרנק־ריהל״ )מתוך קטלוג ברתהולד, 1924( 
עוצב כמערך של 27 אותיות עבריות, במשקל אחד. 

האותיות שעיצב רפאל פרנק נשענות על מורשת של 
התפתחות הכתב העברי, ועוצבו בהשראת האר־נובו 

וכתבי־יד ספרדיים.

פרנק־רי מול פרנק־ריהל

א
ח ט ש

תגי האות עוצבו מחדש וקיבלו יותר 
נכוחות, באופן אחיד בין האותיות.

מרכז הכובד של רגלי האותיות נדד לתחתית. הקונטרסט 
שנוצר עם גגות האות מקליל את האותיות.

האותיות, שעוצבו ברוח האר־נובו, הזדקקו למִשטור 
צורותיהן כדי שהן יהיו ברורות ומובחנות יותר.

אותיות רבות, כדוגמת ש׳ ו־ט׳  נדרשו לזיקוק והידוק של 
צורותיהן – היכן עובר קו ישר והיכן עיקול.

החללים הפנימיים של 
האותיות זכו לטיפול 

יסודי ומאוזן.

קווי האות מתחברים 
בצורה חלקה ומעוגלת 

ליצירת מקשה אחת – 
בהשראת צורות מהטבע כמו 

גבעולים וענפים.

כל עיקול ופינה 
טופלו בקפדנות רבה 
תוך מחשבה על התאמת 

האותיות לזמנים עכשוויים.

בשנת 1910 רפאל פרנק יישר את ראשי 
האותיות כדי ליצור שקט ויציבות. פונט 

פרנק־רי לוקח את העקרונות הללו קדימה 
עם ראשים ישרים ומסותתים יותר.

המשקל ה״מדיום״ של פרנק־רי 
מקביל לגרסא המקורית של 

פרנק־ריהל שכאמור כלל 
משקל אחד בלבד.

https://alefalefalef.co.il/frank-re
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השוואה של פונט פרנק־רי מול גרסת ״פרנק־ריהל״ פרנק־רי מול פרנק־ריהל
מקטלוג בצלאל בעריכת אילן מולכו.

אבגדהוזחטיכך
למםנןסע

פףצץקרשת
( (:;"!?,'.־ 

1234567890

אבגדהוזחטיכ
ךלמםנןסע

פףצץקרשת
) ):;"!?,'.־ 

1234567890

אאא – בית לטיפוגרפיה עברית

אאא – בית לטיפוגרפיה עברית

משקל מדיום

משקל בולד

פרנק־רי
פונט פרנק־רי עוצב מתוך אהבה לאות 

העברית ובמטרה להשיב את הגדוּלה אל 
הגופן הקלאסי ״פרנק־ריהל״. זהו פרק חדש 

בסיפורו של הפונט העברי שעיצב בצורה 
רבה את השפה העברית ב־110 השנים 

האחרונות. פרנק־רי שמחזיר את הכבוד 
לפונט הקלאסי ופותח עבורו אופק חדש. 

הוא קריא מאד ומתאים גם לדפוס וגם 
לדיגיטל, ״שקוף״ בטקסט־רץ ודורש לעצמו 

את הבמה ככותרת. הוא פונט יומיומי, 
עכשווי ו... סוּפר שימושי.

פרנק־רי
פונט פרנק־רי עוצב מתוך אהבה לאות 

העברית ובמטרה להשיב את הגדוּלה אל 
הגופן הקלאסי ״פרנק־ריהל״. זהו פרק חדש 

בסיפורו של הפונט העברי שעיצב בצורה 
רבה את השפה העברית ב־110 השנים 

האחרונות. פרנק־רי שמחזיר את הכבוד 
לפונט הקלאסי ופותח עבורו אופק חדש. 

הוא קריא מאד ומתאים גם לדפוס וגם 
לדיגיטל, ״שקוף״ בטקסט־רץ ודורש לעצמו 

את הבמה ככותרת. הוא פונט יומיומי, 
עכשווי ו... סוּפר שימושי.

פרנק־רי, 2020פרנק־ריהל מתוך קטלוג בצלאל, 1980

https://alefalefalef.co.il/frank-re
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האותיות העבריות הנטויות עוצבו במטרה לשמש כגרסת הדגשה לשילוב עם האותיות ה״רגילות״ 
של הפונט, וגם כדי שיוכלו לעמוד בפני עצמן כפונט עברי נטוי וייחודי. כיוון ההטיה הוא 

שמאלה – עם כיוון הקריאה, וכך גם האותיות הלטיניות הוטו לאותו כיוון. כיוון זה אינו טבעי 
לאות הלטינית מכיוון שהוא נוגד את כיוון הכתיבה, אך נעשו התאמות של עיקולי האותיות 

הלטיניות כדי שהן ישתלבו עם האותיות העבריות בצורה נעימה ושימושית.

אנטומיה של פונט עברי נטוי

זווית ההטייה של 14 מעלות נותנת 
לאותיות קצב דינמי, תוך שמירה על 

היציבות של כל אות.

האותיות הנטויות מכבדות 
את ה־DNA של הפונט 

הקלאסי המקורי.

הטיה מלאה בכל תווי 
וסמלי הפונט, כמו 

גם בליגטורות.

הבסיסים  המוטות  האותיות  ברוב 
כדי  מעלה  עולים  והגגות  מטה  נפתחים 
והקריאה. הכתיבה  ברצף  דינמיות  ליצור 

עוביים אחידים בין המשקלים 
שומרים על חיבור בין כל משקל 

לגרסא הנטויה שלה.

התווים הלטיניים הותאמות להטייה 
העברית כדי ששפות הכתיבה יעבדו 

יחד בצורה הרמונית.

וז
עע ככ

Qג צצ
לאלא

שש

https://alefalefalef.co.il/frank-re
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צב
ה״שטח הלבן״ שבתוך האותיות ובין האותיות זכה לטיפול יסודי 
ומעמיק כדי להקנות לכל אות ולכל שילובי האותיות איזון צורני 

וקריאוּת מקסימלית.

חללים פנימיים

ט ש ע פב
גא תב עא 

https://alefalefalef.co.il/frank-re
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התווים העבריים אל מול התווים הלטיניים שומרים על שפה טיפוגרפית אחידה ועקביות עיצובית. אנטומיה של פונט דו־לשוני
יחד עם זאת ישנן הפתעות ושבירות מכוונות במטרה להוסיף עניין ועושר צורני לאורך הפונט. הנה 

מפרט של חלק מההחלטות העיצוביות שהשפיעו על עיצוב האותיות העבריות והלטיניות.

בהשראת רגלי/שורשי האותיות העבריות, טופלו גם 
תווים לטיניים (כאן בדוגמא הסִפרה 4), כדי לסייע 

להם להתחבר ויזואלית אל האותיות העבריות.

הטרמינלים של האותיות ל׳ ו־ק׳ 
מתקשרים עם הטרמינלים של כל 

האותיות הלטיניות והמספרים.

העיקול הקטן שבפינה הימנית למעלה באותיות 
העבריות (כדוגמת ד׳, ז׳, ה׳) קיבל ביטוי גם 

בסימנים ובמספרים (לדוגמא בספרה 7).

העקב של האות ג׳ והזנב של האות Q זכו 
בטיפול דומה. גם בגרסה הרגילה של האותיות 

וגם בגרסת הליגטורה/סוואש.

סימני הניקוד העברי וטעמי־המקרא 
זכו לטיפול דומה לזה שקיבלו נקודות 

ה־diacritics הלטיניים.

ה״נגיסה״ הייחודית שקיימת בחדק 
של האותיות פ׳, ף׳ קיבלה ביטוי גם 

.G ,S באותיות לטיניות כמו

י6t׳ zS ה

7 ד
4ן

aל Qג
uֳא

אותיות עבריות ולטיניות בעלות יציאות צרות 
(״חוד״) טופלו בצורה דומה. כמו כן, אותיות 

מעוגלות יורדות מעט אל מתחת לשורת בסיס 
האות כפיצוי אופטי.

הסריפים העבריים הקלאסיים מקבלים 
ביטוי צורני גם באותיות לטיניות נבחרות 

(ובמספרים) על־מנת ליצור אחידות סגנונית 
ואיזון בין שתי השפות.

א&

Gפ
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אותיות הנטויות יכולות לשמש כהגדשה עדינה ונעימה כחלק 
מבלוק טקסט במקרים בהם לא רוצים שהאותיות יבלטו מתוך הדף 

כמו בהדגשה חזקה )בולד(.

שילוב אותיות נטויות 
כחלק מטקסט־רץ

רפאל פרנק נולד ב־11 במרץ 1867 בעיר איכֶנְהָאוזֶן שבגרמניה, 
והיה בנו של סוחר עתיקות. בתקופת לימודיו בקלן גילה 

משיכה למוזיקה ולשפה העברית. ב־1903 הגיע עם אישתו 
ושני ילדיו לעיר לייפציג ושימש בה החזן הראשי של הקהילה 

היהודית. מתוך הבנתו בשפות שונות והכשרתו כסופר סת״ם, 
עסק בקליגרפיה ועיצוב גופנים. ב־1908 הוא הוזמן, על־

ידי החברה האוונגלית לפרסום כתבי הקודש מאוניברסיטת 
לייפציג כדי לעצב עבורם פונט עברי שישמש לעימוד טקסטים 

עבריים חילוניים. לאחר כשנתיים השלים פרנק את מלאכת 
העיצוב: מערך של 27 אותיות עבריות, במשקל אחד. האות 

 (Type foundry) נחתכה בשנת 1910 במפעל יציקת אותיות
קטן בלייפצינג בשם C. F. Rühl שבהמשך התמזג לתוך בית 
היציקה ברתולד שהפיץ ומכר את האותיות לבתי דפוס ברחבי 
אירופה. הפונט נקרא Frank Rühl Hebräisch (פרנק ריהל 

עברית) או בקיצור ״פרנק־ריהל״.

רפאל פרנק נולד ב־11 במרץ 1867 בעיר איכֶנְהָאוזֶן שבגרמניה, 
והיה בנו של סוחר עתיקות. בתקופת לימודיו בקלן גילה 

משיכה למוזיקה ולשפה העברית. ב־1903 הגיע עם אישתו 
ושני ילדיו לעיר לייפציג ושימש בה החזן הראשי של הקהילה 

היהודית. מתוך הבנתו בשפות שונות והכשרתו כסופר סת״ם, 
עסק בקליגרפיה ועיצוב גופנים. ב־1908 הוא הוזמן, על־ידי 

החברה האוונגלית לפרסום כתבי הקודש מאוניברסיטת לייפציג 
כדי לעצב עבורם פונט עברי שישמש לעימוד טקסטים 

עבריים חילוניים. לאחר כשנתיים השלים פרנק את מלאכת 
העיצוב: מערך של 27 אותיות עבריות, במשקל אחד. האות 

 )Type foundry( נחתכה בשנת 1910 במפעל יציקת אותיות
קטן בלייפצינג בשם C. F. Rühl שבהמשך התמזג לתוך בית 
היציקה ברתולד שהפיץ ומכר את האותיות לבתי דפוס ברחבי 
אירופה. הפונט נקרא Frank Rühl Hebräisch )פרנק ריהל 

עברית( או בקיצור ״פרנק־ריהל״.

רפאל פרנק נולד ב־11 במרץ 1867 בעיר איכֶנְהָאוזֶן שבגרמניה, 
והיה בנו של סוחר עתיקות. בתקופת לימודיו בקלן גילה 

משיכה למוזיקה ולשפה העברית. ב־1903 הגיע עם אישתו 
ושני ילדיו לעיר לייפציג ושימש בה החזן הראשי של הקהילה 

היהודית. מתוך הבנתו בשפות שונות והכשרתו כסופר סת״ם, 
עסק בקליגרפיה ועיצוב גופנים. ב־1908 הוא הוזמן, על־ידי 

החברה האוונגלית לפרסום כתבי הקודש מאוניברסיטת לייפציג 
כדי לעצב עבורם פונט עברי שישמש לעימוד טקסטים 

עבריים חילוניים. לאחר כשנתיים השלים פרנק את מלאכת 
העיצוב: מערך של 27 אותיות עבריות, במשקל אחד. האות 

 )Type foundry( נחתכה בשנת 1910 במפעל יציקת אותיות
קטן בלייפצינג בשם C. F. Rühl שבהמשך התמזג לתוך בית 
היציקה ברתולד שהפיץ ומכר את האותיות לבתי דפוס ברחבי 
אירופה. הפונט נקרא Frank Rühl Hebräisch )פרנק ריהל 

עברית( או בקיצור ״פרנק־ריהל״.
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טקסט־רץ בשפות שונת
משקל רגיל

עִבְִרית )Ivrit( היא שפה שמית, ממשפחת השפות האפרו 
אסיאתיות, הידועה כשפתם של היהודים ושל השומרונים, אשר 

ניב מודרני שלה משמש כשפה הרשמית והעיקרית של מדינת 
ישראל. השם עֵבֶר מופיע במקרא כשמו של אחד מאבותיו של 
אברהם אבינו. המושג עברי נזכר במקרא פעמים רבות ככינוי 

לבני ישראל, אולם שמה של שפתם של העברים מכונה במקרא 
״יהודית״, וגם בשם שפת כנען. ייתכן שהשם 'יהודית' היה רק 
שם הניב שדובר בממלכת יהודה או באזור ירושלים, להבדיל 

מהניב של ממלכת הצפון, ממלכת ישראל. המקור הקדום ביותר 
המזכיר את המונח עברית כשם השפה, הוא מקור יווני מן המאה 

עִבְִרית )Ivrit( היא שפה שמית, ממשפחת השפות האפרו אסיאתיות, 
הידועה כשפתם של היהודים ושל השומרונים, אשר ניב מודרני שלה 

משמש כשפה הרשמית והעיקרית של מדינת ישראל. השם עֵבֶר מופיע 
במקרא כשמו של אחד מאבותיו של אברהם אבינו. המושג עברי נזכר 
במקרא פעמים רבות ככינוי לבני ישראל, אולם שמה של שפתם של 
העברים מכונה במקרא ״יהודית״, וגם בשם שפת כנען. ייתכן שהשם 

'יהודית' היה רק שם הניב שדובר בממלכת יהודה או באזור ירושלים, 
להבדיל מהניב של ממלכת הצפון, ממלכת ישראל. המקור הקדום ביותר 

המזכיר את המונח עברית כשם השפה, הוא מקור יווני מן המאה ה־2 

יידיש, אידיש אדער יודיש, גערופֿן ביי אידן מאַמע לשון, איז אַ 
שפּראַך װאָס װערט הייַנט גערעדט פֿון ארום 1.5 מיליאָן יידן און 

באַקאַנט ביי 3,142,560 מיליאָן מענטשן איבער דער װעלט, בעיקר 
פֿונעם אַשכנזישן אָפּשטאַם. די יידישע שפּראַך שטאַמט איבערהויפּט 

פֿון מיטל הויכדייטש װאָס מען האָט אַמאָל גערעדט אין אייראָפּע 
)וואָס איז דאן געווען באַקאַנט אַלס אַשכנז(, פֿון דער שפּראַך האָט 
זיך אויך געמאַכט די דייטשע שפראַך אָדער אויך באַקאַנט אַלס ניי 

הויכדויטש. )נישט אַזוי ווי טייל מענטשן מיינען אַז יידיש קומט פֿון 
דייטש(. א גרויסער טייל פֿון ווערטער אין יידיש קומט פֿון דייטשער 
אָפֿשטאַמונג, בערך 10% לשון הקודש, און אויך סלאווישע שפראכן.

Hebrew )עברית( is a West Semitic language of 
the Afroasiatic language family. Historically, it 
is regarded as the language of the Israelites and 
their ancestors, although the language was not 
referred to by the name Hebrew in the Tanakh. The 
earliest examples of written Paleo-Hebrew date 
from the 10th century BCE. Today, Hebrew is spoken 
by a total of 9 million people worldwide. Hebrew 
had ceased to be an everyday spoken language 
somewhere between 200 and 400 CE, declining 

Hebrew )עברית( is a West Semitic language of the Afroasiatic 
language family. Historically, it is regarded as the language of 
the Israelites and their ancestors, although the language was 
not referred to by the name Hebrew in the Tanakh. The earliest 
examples of written Paleo-Hebrew date from the 10th century 
BCE. Today, Hebrew is spoken by a total of 9 million people 
worldwide. Hebrew had ceased to be an everyday spoken 
language some where between 200 and 400 CE, declining since 
the aftermath of the Bar Kokhba revolt.

Jiddisch, jiddisk eller jødetysk er eit vestgermansk 
språk som blir tala av ca fire millionar hovudsakleg 
askenasiske jødar, over heile verda. Før Andre 
verdskrigen og holocaust/shoah blei språket tala 
av rundt ti millionar europeiske jødar, og det var 
daglegspråket deira, sjølve morsmålet )mame-loshn(, 
mens hebraisk berre var synagogespråket. Språket 
oppstod i Sentraleuropa i høgmellomalderen som ei 
blanding av høgtyske og sentraltyske målføre, og med 
mange lånord frå hebraisk og arameisk seinare òg frå 

pt / 15 L 11עברית

10 pt / 14 L

9 pt / 13 L

8 pt / 12 L

עברית

יידיש

יידיש

Latin )English(

Latin )English(

Latin )Norwegian(

Latin )Norwegian(

יידיש, אידיש אדער יודיש, גערופֿן ביי אידן מאַמע לשון, איז אַ שפּראַך װאָס 
װערט הייַנט גערעדט פֿון ארום 1.5 מיליאָן יידן און באַקאַנט ביי 3,142,560 מיליאָן 
מענטשן איבער דער װעלט, בעיקר פֿונעם אַשכנזישן אָפּשטאַם. די יידישע שפּראַך 

שטאַמט איבערהויפּט פֿון מיטל הויכדייטש װאָס מען האָט אַמאָל גערעדט אין 
אייראָפּע )וואָס איז דאן געווען באַקאַנט אַלס אַשכנז(, פֿון דער שפּראַך האָט זיך אויך 

געמאַכט די דייטשע שפראַך אָדער אויך באַקאַנט אַלס ניי הויכדויטש. )נישט אַזוי 
ווי טייל מענטשן מיינען אַז יידיש קומט פֿון דייטש(. א גרויסער טייל פֿון ווערטער 

אין יידיש קומט פֿון דייטשער אָפֿשטאַמונג, בערך 10% לשון הקודש, און אויך 
סלאווישע שפראכן.   במשך פון מער ווי 800 יאר איז יידיש געווען דער מאמע 

Jiddisch, jiddisk eller jødetysk er eit vestgermansk språk som blir tala 
av ca fire millionar hovudsakleg askenasiske jødar, over heile verda. 
Før Andre verdskrigen og holocaust shoah blei språket tala av rundt 
ti millionar europeiske jødar, og det var daglegspråket deira, sjølve 
morsmålet )mame-loshn(, mens hebraisk berre var synagogespråket. 
Språket oppstod i Sentraleuropa i høgmellomalderen som ei blanding av 
høgtyske og sentraltyske målføre, og med mange lånord frå hebraisk og 
arameisk — seinare òg frå slaviske språk. Namnet jiddisch tyder ‘jødisk’ 
og er opphavleg ei kortform for 'jidish taitsh', eller 'jødisk tysk'.
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טקסט־רץ בשפות שונת
משקל רגיל נטוי

עִבְִרית )Ivrit( היא שפה שמית, ממשפחת השפות האפרו 
אסיאתיות, הידועה כשפתם של היהודים ושל השומרונים, אשר 

ניב מודרני שלה משמש כשפה הרשמית והעיקרית של מדינת 
ישראל. השם עֵבֶר מופיע במקרא כשמו של אחד מאבותיו של 
אברהם אבינו. המושג עברי נזכר במקרא פעמים רבות ככינוי 

לבני ישראל, אולם שמה של שפתם של העברים מכונה במקרא 
״יהודית״, וגם בשם שפת כנען. ייתכן שהשם 'יהודית' היה רק שם 
הניב שדובר בממלכת יהודה או באזור ירושלים, להבדיל מהניב 
של ממלכת הצפון, ממלכת ישראל. המקור הקדום ביותר המזכיר 

את המונח עברית כשם השפה, הוא מקור יווני מן המאה ה־2 

עִבְִרית )Ivrit( היא שפה שמית, ממשפחת השפות האפרו אסיאתיות, 
הידועה כשפתם של היהודים ושל השומרונים, אשר ניב מודרני שלה 

משמש כשפה הרשמית והעיקרית של מדינת ישראל. השם עֵבֶר מופיע 
במקרא כשמו של אחד מאבותיו של אברהם אבינו. המושג עברי נזכר 

במקרא פעמים רבות ככינוי לבני ישראל, אולם שמה של שפתם של 
העברים מכונה במקרא ״יהודית״, וגם בשם שפת כנען. ייתכן שהשם 

'יהודית' היה רק שם הניב שדובר בממלכת יהודה או באזור ירושלים, 
להבדיל מהניב של ממלכת הצפון, ממלכת ישראל. המקור הקדום ביותר 

המזכיר את המונח עברית כשם השפה, הוא מקור יווני מן המאה ה־2 

יידיש, אידיש אדער יודיש, גערופֿן ביי אידן מַאמע לשון, איז ַא 
שפּרַאך װָאס װערט הייַנט גערעדט פֿון ארום 1.5 מיליָאן יידן און 

בַאקַאנט ביי 3,142,560 מיליָאן מענטשן איבער דער װעלט, בעיקר 
פֿונעם ַאשכנזישן ָאפּשטַאם. די יידישע שפּרַאך שטַאמט איבערהויפּט 

פֿון מיטל הויכדייטש װָאס מען הָאט ַאמָאל גערעדט אין איירָאפּע 
)ווָאס איז דאן געווען בַאקַאנט ַאלס ַאשכנז(, פֿון דער שפּרַאך הָאט 
זיך אויך געמַאכט די דייטשע שפרַאך ָאדער אויך בַאקַאנט ַאלס ניי 
הויכדויטש. )נישט ַאזוי ווי טייל מענטשן מיינען ַאז יידיש קומט פֿון 
דייטש(. א גרויסער טייל פֿון ווערטער אין יידיש קומט פֿון דייטשער 
ָאפֿשטַאמונג, בערך 10% לשון הקודש, און אויך סלאווישע שפראכן.

Hebrew )עברית( is a West Semitic language of 
the Afroasiatic language family. Historically, it is 
regarded as the language of the Israelites and their 
ancestors, although the language was not referred 
to by the name Hebrew in the Tanakh. The earliest 
examples of written Paleo-Hebrew date from the 
10th century BCE. Today, Hebrew is spoken by a total 
of 9 million people worldwide. Hebrew had ceased 
to be an everyday spoken language somewhere 
between 200 and 400 CE, declining since the 

Hebrew )עברית( is a West Semitic language of the Afroasiatic 
language family. Historically, it is regarded as the language of 
the Israelites and their ancestors, although the language was 
not referred to by the name Hebrew in the Tanakh. The earliest 
examples of written Paleo-Hebrew date from the 10th century 
BCE. Today, Hebrew is spoken by a total of 9 million people 
worldwide. Hebrew had ceased to be an everyday spoken 
language some where between 200 and 400 CE, declining since 
the aftermath of the Bar Kokhba revolt.

Jiddisch, jiddisk eller jødetysk er eit vestgermansk 
språk som blir tala av ca fire millionar hovudsakleg 
askenasiske jødar, over heile verda. Før Andre verdskrigen 
og holocaust/shoah blei språket tala av rundt ti millionar 
europeiske jødar, og det var daglegspråket deira, sjølve 
morsmålet )mame-loshn(, mens hebraisk berre var 
synagogespråket. Språket oppstod i Sentraleuropa i 
høgmellomalderen som ei blanding av høgtyske og 
sentraltyske målføre, og med mange lånord frå hebraisk 
og arameisk seinare òg frå slaviske språk. Namnet 

pt / 15 L 11עברית

10 pt / 14 L

9 pt / 13 L

8 pt / 12 L

עברית

יידיש

יידיש

Latin )English(

Latin )English(

Latin )Norwegian(

Latin )Norwegian(

יידיש, אידיש אדער יודיש, גערופֿן ביי אידן מַאמע לשון, איז ַא שפּרַאך װָאס 
װערט הייַנט גערעדט פֿון ארום 1.5 מיליָאן יידן און בַאקַאנט ביי 3,142,560 

מיליָאן מענטשן איבער דער װעלט, בעיקר פֿונעם ַאשכנזישן ָאפּשטַאם. די יידישע 
שפּרַאך שטַאמט איבערהויפּט פֿון מיטל הויכדייטש װָאס מען הָאט ַאמָאל גערעדט 
אין איירָאפּע )ווָאס איז דאן געווען בַאקַאנט ַאלס ַאשכנז(, פֿון דער שפּרַאך הָאט 
זיך אויך געמַאכט די דייטשע שפרַאך ָאדער אויך בַאקַאנט ַאלס ניי הויכדויטש. 

)נישט ַאזוי ווי טייל מענטשן מיינען ַאז יידיש קומט פֿון דייטש(. א גרויסער טייל 
פֿון ווערטער אין יידיש קומט פֿון דייטשער ָאפֿשטַאמונג, בערך 10% לשון הקודש, 

און אויך סלאווישע שפראכן. במשך פון מער ווי 800 יאר איז יידיש געווען 

Jiddisch, jiddisk eller jødetysk er eit vestgermansk språk som blir tala 
av ca fire millionar hovudsakleg askenasiske jødar, over heile verda. 
Før Andre verdskrigen og holocaust shoah blei språket tala av rundt 
ti millionar europeiske jødar, og det var daglegspråket deira, sjølve 
morsmålet )mame-loshn(, mens hebraisk berre var synagogespråket. 
Språket oppstod i Sentraleuropa i høgmellomalderen som ei blanding av 
høgtyske og sentraltyske målføre, og med mange lånord frå hebraisk og 
arameisk — seinare òg frå slaviske språk. Namnet jiddisch tyder ‘jødisk’ 
og er opphavleg ei kortform for 'jidish taitsh', eller 'jødisk tysk'.
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טקסט־רץ בשפות שונת
משקל בולד

עִבְִרית )Ivrit( היא שפה שמית, ממשפחת השפות האפרו 
אסיאתיות, הידועה כשפתם של היהודים ושל השומרונים, אשר 

ניב מודרני שלה משמש כשפה הרשמית והעיקרית של מדינת 
ישראל. השם עֵבֶר מופיע במקרא כשמו של אחד מאבותיו של 
אברהם אבינו. המושג עברי נזכר במקרא פעמים רבות ככינוי 

לבני ישראל, אולם שמה של שפתם של העברים מכונה במקרא 
"יהודית", וגם בשם שפת כנען. ייתכן שהשם ׳יהודית׳ היה רק שם 

הניב שדובר בממלכת יהודה או באזור ירושלים, להבדיל מהניב 
של ממלכת הצפון, ממלכת ישראל. המקור הקדום ביותר המזכיר 

את המונח עברית כשם השפה, הוא מקור יווני מן המאה ה־2 

עִבְִרית )Ivrit( היא שפה שמית, ממשפחת השפות האפרו אסיאתיות, הידועה 
כשפתם של היהודים ושל השומרונים, אשר ניב מודרני שלה משמש כשפה 

הרשמית והעיקרית של מדינת ישראל. השם עֵבֶר מופיע במקרא כשמו של אחד 
מאבותיו של אברהם אבינו. המושג עברי נזכר במקרא פעמים רבות ככינוי לבני 
ישראל, אולם שמה של שפתם של העברים מכונה במקרא "יהודית", וגם בשם 

שפת כנען. ייתכן שהשם ׳יהודית׳ היה רק שם הניב שדובר בממלכת יהודה 
או באזור ירושלים, להבדיל מהניב של ממלכת הצפון, ממלכת ישראל. המקור 

הקדום ביותר המזכיר את המונח עברית כשם השפה, הוא מקור יווני מן המאה 
ה־2 לפנה"ס. העברית היא שפה המשתייכת לקבוצת הלשונות השמיות הצפון 

יידיש, אידיש אדער יודיש, גערופֿן ביי אידן מאַמע לשון, איז אַ שפּראַך 
װאָס װערט הייַנט גערעדט פֿון ארום 1.5 מיליאָן יידן און באַקאַנט ביי 

3,142,560 מיליאָן מענטשן איבער דער װעלט, בעיקר פֿונעם אַשכנזישן 
אָפּשטאַם. די יידישע שפּראַך שטאַמט איבערהויפּט פֿון מיטל הויכדייטש 

װאָס מען האָט אַמאָל גערעדט אין אייראָפּע )וואָס איז דאן געווען באַקאַנט 
אַלס אַשכנז(, פֿון דער שפּראַך האָט זיך אויך געמאַכט די דייטשע שפראַך 

אָדער אויך באַקאַנט אַלס ניי הויכדויטש. )נישט אַזוי ווי טייל מענטשן 
מיינען אַז יידיש קומט פֿון דייטש(. א גרויסער טייל פֿון ווערטער אין 
יידיש קומט פֿון דייטשער אָפֿשטאַמונג, בערך 10% לשון הקודש, און 

אויך סלאווישע שפראכן. במשך פון מער ווי 800 יאר איז יידיש געווען 

Hebrew )עברית( is a West Semitic language of the 
Afroasiatic language family. Historically, it is 
regarded as the language of the Israelites and their 
ancestors, although the language was not referred 
to by the name Hebrew in the Tanakh. The earliest 
examples of written Paleo-Hebrew date from the 10th 
century BCE. Today, Hebrew is spoken by a total of 9 
million people worldwide. Hebrew had ceased to be 
an everyday spoken language somewhere between 
200 and 400 CE, declining since the aftermath of the 

Hebrew )עברית( is a West Semitic language of the Afroasiatic 
language family. Historically, it is regarded as the language 
of the Israelites and their ancestors, although the language 
was not referred to by the name Hebrew in the Tanakh. The 
earliest examples of written Paleo-Hebrew date from the 10th 
century BCE. Today, Hebrew is spoken by a total of 9 million 
people worldwide. Hebrew had ceased to be an everyday spoken 
language some where between 200 and 400 CE, declining since 
the aftermath of the Bar Kokhba revolt.

Jiddisch, jiddisk eller jødetysk er eit vestgermansk språk 
som blir tala av ca fire millionar hovudsakleg askenasiske 
jødar, over heile verda. Før Andre verdskrigen og 
holocaust/shoah blei språket tala av rundt ti millionar 
europeiske jødar, og det var daglegspråket deira, sjølve 
morsmålet )mame-loshn(, mens hebraisk berre var 
synagogespråket. Språket oppstod i Sentraleuropa i 
høgmellomalderen som ei blanding av høgtyske og 
sentraltyske målføre, og med mange lånord frå hebraisk 
og arameisk seinare òg frå slaviske språk. Namnet 

pt / 15 L 11עברית

10 pt / 14 L

9 pt / 13 L

8 pt / 12 L

עברית

יידיש

יידיש

Latin )English(

Latin )English(

Latin )Norwegian(

Latin )Norwegian(

יידיש, אידיש אדער יודיש, גערופֿן ביי אידן מאַמע לשון, איז אַ שפּראַך װאָס װערט הייַנט 
גערעדט פֿון ארום 1.5 מיליאָן יידן און באַקאַנט ביי 3,142,560 מיליאָן מענטשן איבער 

דער װעלט, בעיקר פֿונעם אַשכנזישן אָפּשטאַם. די יידישע שפּראַך שטאַמט איבערהויפּט 
פֿון מיטל הויכדייטש װאָס מען האָט אַמאָל גערעדט אין אייראָפּע )וואָס איז דאן געווען 

באַקאַנט אַלס אַשכנז(, פֿון דער שפּראַך האָט זיך אויך געמאַכט די דייטשע שפראַך אָדער 
אויך באַקאַנט אַלס ניי הויכדויטש. )נישט אַזוי ווי טייל מענטשן מיינען אַז יידיש קומט 
פֿון דייטש(. א גרויסער טייל פֿון ווערטער אין יידיש קומט פֿון דייטשער אָפֿשטאַמונג, 

בערך 10% לשון הקודש, און אויך סלאווישע שפראכן. במשך פון מער ווי 800 יאר איז 
יידיש געווען דער מאמע לשון פון א היפשער טייל יידן אין אייראפע, בעיקר אין דעם 

Jiddisch, jiddisk eller jødetysk er eit vestgermansk språk som blir tala 
av ca fire millionar hovudsakleg askenasiske jødar, over heile verda. 
Før Andre verdskrigen og holocaust shoah blei språket tala av rundt 
ti millionar europeiske jødar, og det var daglegspråket deira, sjølve 
morsmålet )mame-loshn(, mens hebraisk berre var synagogespråket. 
Språket oppstod i Sentraleuropa i høgmellomalderen som ei blanding av 
høgtyske og sentraltyske målføre, og med mange lånord frå hebraisk og 
arameisk — seinare òg frå slaviske språk. Namnet jiddisch tyder ‘jødisk’ 
og er opphavleg ei kortform for 'jidish taitsh', eller 'jødisk tysk'.
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משקל בולד נטוי

עִבְִרית )Ivrit( היא שפה שמית, ממשפחת השפות האפרו אסיאתיות, 
הידועה כשפתם של היהודים ושל השומרונים, אשר ניב מודרני שלה 

משמש כשפה הרשמית והעיקרית של מדינת ישראל. השם עֵבֶר מופיע 
במקרא כשמו של אחד מאבותיו של אברהם אבינו. המושג עברי נזכר 

במקרא פעמים רבות ככינוי לבני ישראל, אולם שמה של שפתם של 
העברים מכונה במקרא "יהודית", וגם בשם שפת כנען. ייתכן שהשם 

'יהודית' היה רק שם הניב שדובר בממלכת יהודה או באזור ירושלים, 
להבדיל מהניב של ממלכת הצפון, ממלכת ישראל. המקור הקדום 
ביותר המזכיר את המונח עברית כשם השפה, הוא מקור יווני מן 

המאה ה־2 לפנה"ס. העברית היא שפה המשתייכת לקבוצת הלשונות 

עִבְִרית )Ivrit( היא שפה שמית, ממשפחת השפות האפרו אסיאתיות, הידועה 
כשפתם של היהודים ושל השומרונים, אשר ניב מודרני שלה משמש כשפה 

הרשמית והעיקרית של מדינת ישראל. השם עֵבֶר מופיע במקרא כשמו של אחד 
מאבותיו של אברהם אבינו. המושג עברי נזכר במקרא פעמים רבות ככינוי לבני 
ישראל, אולם שמה של שפתם של העברים מכונה במקרא "יהודית", וגם בשם 

שפת כנען. ייתכן שהשם 'יהודית' היה רק שם הניב שדובר בממלכת יהודה 
או באזור ירושלים, להבדיל מהניב של ממלכת הצפון, ממלכת ישראל. המקור 

הקדום ביותר המזכיר את המונח עברית כשם השפה, הוא מקור יווני מן המאה 
ה־2 לפנה"ס. העברית היא שפה המשתייכת לקבוצת הלשונות השמיות הצפון 

יידיש, אידיש אדער יודיש, גערופֿן ביי אידן מַאמע לשון, איז ַא שפּרַאך 
װָאס װערט הייַנט גערעדט פֿון ארום 1.5 מיליָאן יידן און באַקַאנט ביי 

3,142,560 מיליָאן מענטשן איבער דער װעלט, בעיקר פֿונעם ַאשכנזישן 
אָפּשטַאם. די יידישע שפּרַאך שטַאמט איבערהויפּט פֿון מיטל הויכדייטש 

װָאס מען הָאט ַאמאָל גערעדט אין אייראָפּע )ווָאס איז דאן געווען 
באַקַאנט אַלס ַאשכנז(, פֿון דער שפּרַאך הָאט זיך אויך געמאַכט די דייטשע 

שפרַאך ָאדער אויך באַקַאנט אַלס ניי הויכדויטש. )נישט ַאזוי ווי טייל 
מענטשן מיינען ַאז יידיש קומט פֿון דייטש(. א גרויסער טייל פֿון ווערטער 
אין יידיש קומט פֿון דייטשער אָפֿשטַאמונג, בערך 10% לשון הקודש, און 
אויך סלאווישע שפראכן. במשך פון מער ווי 800 יאר איז יידיש געווען 

Hebrew )עברית( is a West Semitic language of the 
Afroasiatic language family. Historically, it is 
regarded as the language of the Israelites and their 
ancestors, although the language was not referred 
to by the name Hebrew in the Tanakh. The earliest 
examples of written Paleo-Hebrew date from the 10th 
century BCE. Today, Hebrew is spoken by a total of 9 
million people worldwide. Hebrew had ceased to be 
an everyday spoken language somewhere between 
200 and 400 CE, declining since the aftermath of the 

Hebrew )עברית( is a West Semitic language of the Afroasiatic 
language family. Historically, it is regarded as the language 
of the Israelites and their ancestors, although the language 
was not referred to by the name Hebrew in the Tanakh. The 
earliest examples of written Paleo-Hebrew date from the 10th 
century BCE. Today, Hebrew is spoken by a total of 9 million 
people worldwide. Hebrew had ceased to be an everyday spoken 
language some where between 200 and 400 CE, declining since 
the aftermath of the Bar Kokhba revolt.

Jiddisch, jiddisk eller jødetysk er eit vestgermansk 
språk som blir tala av ca fire millionar hovudsakleg 
askenasiske jødar, over heile verda. Før Andre verdskrigen 
og holocaust/shoah blei språket tala av rundt ti millionar 
europeiske jødar, og det var daglegspråket deira, sjølve 
morsmålet )mame-loshn(, mens hebraisk berre var 
synagogespråket. Språket oppstod i Sentraleuropa i 
høgmellomalderen som ei blanding av høgtyske og 
sentraltyske målføre, og med mange lånord frå hebraisk 
og arameisk seinare òg frå slaviske språk. Namnet 

pt / 15 L 11עברית

10 pt / 14 L

9 pt / 13 L

8 pt / 12 L

עברית

יידיש

יידיש

Latin )English(

Latin )English(

Latin )Norwegian(

Latin )Norwegian(

יידיש, אידיש אדער יודיש, גערופֿן ביי אידן מַאמע לשון, איז ַא שפּרַאך װָאס װערט הייַנט 
גערעדט פֿון ארום 1.5 מיליָאן יידן און באַקַאנט ביי 3,142,560 מיליָאן מענטשן איבער 

דער װעלט, בעיקר פֿונעם ַאשכנזישן אָפּשטַאם. די יידישע שפּרַאך שטַאמט איבערהויפּט 
פֿון מיטל הויכדייטש װָאס מען הָאט ַאמאָל גערעדט אין אייראָפּע )ווָאס איז דאן געווען 

באַקַאנט אַלס ַאשכנז(, פֿון דער שפּרַאך הָאט זיך אויך געמאַכט די דייטשע שפרַאך ָאדער 
אויך באַקַאנט אַלס ניי הויכדויטש. )נישט ַאזוי ווי טייל מענטשן מיינען ַאז יידיש קומט פֿון 

דייטש(. א גרויסער טייל פֿון ווערטער אין יידיש קומט פֿון דייטשער אָפֿשטַאמונג, בערך 
10% לשון הקודש, און אויך סלאווישע שפראכן.  במשך פון מער ווי 800 יאר איז יידיש 

געווען דער מאמע לשון פון א היפשער טייל יידן אין אייראפע, בעיקר אין דעם 19 טן און  

Jiddisch, jiddisk eller jødetysk er eit vestgermansk språk som blir tala 
av ca fire millionar hovudsakleg askenasiske jødar, over heile verda. 
Før Andre verdskrigen og holocaust/shoah blei språket tala av rundt 
ti millionar europeiske jødar, og det var daglegspråket deira, sjølve 
morsmålet )mame-loshn(, mens hebraisk berre var synagogespråket. 
Språket oppstod i Sentraleuropa i høgmellomalderen som ei blanding av 
høgtyske og sentraltyske målføre, og med mange lånord frå hebraisk og 
arameisk seinare òg frå slaviske språk. Namnet jiddisch tyder ‘jødisk’ og 
er opphavleg ei kortform for 'jidish taitsh', eller 'jødisk tysk'.
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אאא
משקלים

פרנק־רי רגיל
רגיל נטוי  

פרנק־רי מדיום
מדיום נטוי  

פרנק־רי בולד  
בולד נטוי

Frank Re Regular
Frank Re Natui  

Frank Re Medium
Frank Re Natui  
Frank Re Bold  

Frank Re Natui

https://alefalefalef.co.il/frank-re


20

alefalefalef.co.il/frank-re פונט פרנק־רי דו־לשוני

Regular רגיל

אֳבֶּגֹֻדהַוְזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת־יילגגששלא 
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo

…stŊŘðŧßffi™‽Q⅒☺*$&¶()0123456789
מדיום Medium )הכי קרוב למשקל המקורי שעיצב רפאל פרנק(

אֳבֶּגֹֻדהַוְזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת־יילגגששלא 
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo

…stŊŘðŧßffi™‽Q⅒☺*$&¶()0123456789
Bold בולד

אֳבֶּגֹֻדהַוְזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת־יילגגששלא 
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo

…stŊŘðŧßffi™‽Q⅒☺*$&¶()0123456789
Regular Natui רגיל נטוי

ֳאבֶּגֹֻדהַוְזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת־יילגגששלא 
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo

…stŊŘðŧßffi™‽Q⅒☺*$&¶()0123456789
Medium Natui מדיום נטוי

ֳאבֶּגֹֻדהַוְזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת־ַײלגגששלא 
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo

…stŊŘðŧßffi™‽Q⅒☺*$&¶()0123456789
Bold Natui בולד נטוי

ֳאבֶּגֹֻדהַוְזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת־יילגגששלא
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo

…stŊŘðŧßffi™‽Q⅒☺*$&¶()0123456789

משקלים

https://alefalefalef.co.il/frank-re
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זחטיכלמ
נסעפצק

רשת
) )?!‡;לא״*
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משקל רגיל21
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זחטיכלמ
נסעפצק

רשת
) )?!‡;לא״*
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משקל רגיל נטוי22
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זחטיכלמ
נסעפצק

רשת
) )?!‡;לא״*
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משקל בולד23
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זחטיכלמ
נסעפצק

רשת
) )?!‡;לא״*
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משקל בולד נטוי24
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קֳ
נִיקּוּד עִבְִרי מְתֻכְנָת 

אּ אֳאִאֵאֶאַאָאֹאֻ אְאֱאֲ
ּ ב ֹבֻ ָב ַבֿב ֶב ֵב ִב ֳב ֲב ֱב ְב ב

ּ ג ֻ ֹג ָג ַג ֶג ֵג ִג ֳג ֲג ֱג ְג ג
ּ ד ֹֻד ד ָד ַד ֶד ֵד ִד דֳ ֲד ֱד ְד

הּ ֹֻה הָה הַ הֶ הֵ הֳהִ הֲ הֱ הְ
ּ ו ֻ ֹו ָו ַו ֶו ֵו ִו ֳו ֲו ו ֱ ְו ו

ּ ֻז ֹז ָז ַז ֶז ֵז ִז ֳז ז ֲֶר ֱז ְז ז
חּ ֹֻח ח חָ חַ חֶ חֵ חִ חֳ חֲ חֱ חְ
ּט ֹֻט ט טָ טַ טֶ טֵ טִ טֳ טֲ טֱ טְ

ּ ֻי ֹי ָי ַי ֶי ֵי ִי ֳי ֲי ֱי ְי י
ּ ָך ְך ך  ּ כ ֹכֻ ָכ ֿכ ַכ ֶכ ֵכ ִכ ֳכ ֲכ ֱכ ְכ כ

ּ ל ֻ ֹל ָל ַל ֶל ֵל ִל ֳל ֲל ֱל ְל ל
מּ מֹֻמ מָ מַ מֶ מֵ מִ מֳ מֲ מֱ מְ

ּ ֻנ ֹנ ָנ ַנ ֶנ ֵנ ִנ ֳנ ֲנ ֱנ ְנ נ
סּ ֹסֻ סְסֱסֲסֳסִסֵסֶסַסָס
עּ ֹֻע ע עָ עַ עֶ עֵ ֳעִ ֲע ֱע ע עְ
פּ ֹפֻ ָפ ַפֿפ ֶפ ֵפ ִפ ֳפ ְפֱפֲפ פ
ּ צ ֹצֻ צְצֱצֲצֳצִצֵצֶצַצָצ
קּ ֹֻק ק קָ קַ קֶ קֵ קִ קֳ קֲ ֱק קְ

ּ ר ֹֻר ר ָר ַר ֶר ֵר ִר ֳר ֲר ֱר ְר
ּש שֹֻש שָ שַ שֶ שֵ שִ שֳ שֲ שֱ שְ
ׂש ׁשֹֻׁש ׁשָ ׁשַ ׁשֶ ׁשֵ ׁשִ ׁשֳ ׁשֲ ׁשֱ  ׁשְ

תּ ֹתֻ תֳתִתֵתֶתַתֿתָת תֲ תְתֱ

אְ אֱ אֲ אֳ
אָ אֻ אֶ אִ  
אַ אֵ פֿ ׁשּ

הניקוד של פרנק־רי עוצב וְֻתכְנַת בקפידה רבה. כל 
שילובי הניקוד המקובלים בעברית וביידיש קיבלו 

טיפול מדויק, דקדקני ומדוקדק.
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בנוסף לסימני הניקוד, כל המשקלים של פונט פרנק־רי כוללים מערך מלא בס״ד
של טַעֲמֵי־הַמִּקְָרא. סימנים אלו משמשים לעימוד של טקסטים מקראיים 

והם מופיעים מעל המילה, מתחתיה, לפניה או אחריה. הם מסמנים לקורא 
את נגינת המילים, את צורת ההגייה ואת חלוקת המשפט.

טעמי־המקרא

ב֑  אֶתְנַחְָתּ֑א
֒ ב֒  סֶגּוֹל

֓לֶת לְֶשׁ ב֓  ַשׁ
ֹ֔ן ב֔  זֵָקף ָקט
ב֕  זֵָקף גָּד֕וֹל

ב֖  טִפְָּח֖א 
ב֗  ְרבִיעִ֗י
ב֮  זְַרָקא֮ 

֙ טָא ב֙  פְַּשׁ
֨  ַקְדָמ֨א ב
ב֚  יְ֚תִיב
ב֛  תְִּב֛יר

֞יִם ב֞  גְֵּרַשׁ
ב֡  פָּזֵ֡ר

ב֟  ַקְרנֵי פָָר֟ה

 ֩ א ְקטַנָּה ב֩  תְּלִיָשׁ
ב֠  תְּ֠לִיָשא גְדוֹלָה

ב֜  ַאזְלָא־גֵֵּ֜רׁש
ב֥  ֵמְרָכ֥א
֤ ב֤  ַמהְפַּך
ב֧  ַדּרְגָּ֧א

ב֦  ֵמְרכָא כְּפוּלָ֦ה
ֹ ב֪  יֵָרחַ בֶּן יוֹמ֪ו
ב֝  גֵֵרׁש מוְּקָדם֝

֫ ב֫  עוֹלֶה
֬ ב֬  עִלוּי
֭ ֭ב  דחי

ב֘  צִנּוִֹרית֘
ּ ב֣׀ ֻמנַּ֣ח לְגְַרֵמ֣ה

בֽ׃ סוֹף פָּסֽוּק

ַמ֖יִם וְאֵ֥ת הָאֶָֽרץ׃  ֖ית בָָּר֣א אֱלִֹה֑ים אֵ֥ת הַשָּׁ בְֵּראִשׁ
֣י תְה֑וֹם  ֵ ךְ עַל־פְּנ ּ֙ וָבֹ֔הוּ וְחֹ֖שֶׁ וְהָאֶָ֗רץ ָהֽיְתָ֥ה תֹ֨הו

וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים מְְַרֶח֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י הַָמּֽיִם׃ וַיֹּ֥אמֶר 
אֱלִֹה֖ים יְִה֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃ וַיַּ֧רְא אֱלִֹה֛ים אֶת־
ֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הא֖וֹר וּבֵ֥ין  ִּּי־ט֑וֹב וַיַּבְד הָא֖וֹר כ

ךְ קָ֣רָא  ךְ׃ וַיִּקְָר֨א אֱלִֹה֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁ הַחֹֽשֶׁ
לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶָחֽד׃

֟ ֶ ׁשּ
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פרנק־רי הוא פונט מולטי־לשוני. כל כך מולטי שנוסף על 
עברית ואנגלית הוא תומך ב־146 שפות לטיניות.

רשימת השפות המלאה שבהן הוא תומך:

מולטי־לשוני

Ḿǚļŧiłīñğűåŀ
Afaan Oromo
Afrikaans
Albanian
Alsatian
Aragonese
Arapaho
Arrernte
Asturian
Aymara
Basque
Bislama
Blackfoot
Bosnian
Breton
Catalan
Cebuano
Chamorro
Cheyenne
Cimbrian
Corsican
Croatian
Czech
Dalecarlian
Danish
Dutch
English
Estonian
Faroese
Fijian
Filipino
Finnish
French
Frisian
Friulian
Galician
Gallegan
Genoese

German
Glosa
Guarani
Haitian Creole
Hawaiian
Hebrew עברית
Hiligaynon
Hmong Daw
Hopi
Hungarian
Ibanag
Icelandic
Ilokano
Indonesian
Interlingua
Irish
Irish Gaelic
Istro-Romanian
Italian
Japanese transliteration
Jèrriais
Kapampangan
Kashubian
Kiribati
Koongo
Korean transliteration
Kurdish
Ladin (Gardena)
Ladin (Valle di Badia)
Languedocien
Latin
Latvian
Lithuanian
Lojban
Lombard
Low Saxon
Lower Sorbian

Luxembourgeois
Macedo-Romanian
Malagasy
Malay (Latinized)
Maltese
Manx
Maori
Marshallese
Megleno-Romanian
Míkmaq
Mohawk
Montenegrin (Latinized)
Náhuatl
Naxi (Latinized)
Norfolk/Pitcairnese
Norwegian
Nyanja
Occitan
Oromo
Pangasinan
Papiamento
Pedi
Pinyan
Piedmontese
Polish
Portuguese
Potawatomi
Quechua
Romanian
Romansch
Rotokas
Rundi
Saint Lucia Creole
Inari Sami
Lule Sami
Samoan
Sardinian

Scots Gaelic
Serbian (Latinized)
Seychelles Creole
Shona
Sicilian
Slovak
Slovene
Somali
Sorbian
South Ndebele
Southern Sotho
Spanish
Swahili
Swati
Swedish
Tagalog
Tahitian
Tausug
Tetum
Tok Pisin
Tongan
Tswana
Turkish
Turkmen (Latinized)
Tuvalu
Upper Sorbian
Uyghur (Latinized)
Veps
Volapük
Votic
Walloon
Walpiri
Welsh
Xhosa
Yiddish יידיש
Zhuang
Zulu
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פירוט התווים שכלולים בפונט פרנק־רי, לפי שפות נבחרות:

המשך בעמוד הבא ←

מולטי־לשוני

עברית

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
אְ ֹאֻ אּ אֳ אָ אֲ אַ אִ אֵ אֶ אֱ

יידיש

ױ  ֹװ ּו ו ו ה ד ג ּֿב ב ב אָ אַ א
ל ך ּֿכ כ כ יי ײ ִי י ט ח ז

ֿפֿף פּ פ ע ס ן נ ם מ
ת ׂתּ ש ש ר ק ץ צ
ש ט ש ז ש ז ד

English

A a B b C cD d E eF f
G gH h I i J j K k L l M m

N n O oP p Q q R r S s
T t U uVvWwX xYy Z z

Albanian

Ç çË ë
Basque

Ç çÑ ñÜ ü
Catalan

À à È èÉ éÍ í Ï ï Ŀ ŀ Ñ ñ
Ò ò Ó óÚ ú Ü ü

Cornish

Ā ā Ē ēĪ ī Ō ōŪ ū Ü ü
Crotian

Č č Ć ćĐ đ Š š Ž ž

Czech

 Á á Č čĎ ď É éĚ ěÍ í Ň ň
Ó óŘ ř Š šŤ ť Ú Ú Ů ůÝž

Danish

Á á Å å Æ æ É éÍ í
Ó ó Ø øÚ úÝý

Dutch

 À à Â â Ä ã È èÉ éÊ êË ëÍ í Ï
ï Ĳ ĳ Ó ó Ô ô Ö öÚ ú Û û Ü ü

Esperanto

Č č Ĝ ĝĤ ĥĴ ĵ Ŝ ŝŬ ŭ
Estonian

Ä ä Õ õ Ö ö Š šÜ ü Ž ž
Feroese

Á á Æ æ ð Í í Ó ó Ø ø
Ú úÝý
Finnish, Scots

Ä ä Å å Ö ö Š š Ž ž
French

À à Â â Æ æ Ç çÈ èÉ éÊ êË
 ë Î î Ï ï Ô ô Œ Ù ù Û û Ü üŸÿ

Gaelic

À à Á á È èÉ é Ì ì
Ò ò Ó óÙ ù

Galician

Á á É éÍ í Ñ ñ Ó óÚ ú Ü ü

https://alefalefalef.co.il/frank-re


alefalefalef.co.il/frank-re פונט פרנק־רי דו־לשוני

German

À à Ä ä É é Ö öÜ ü ß
Greek Transliterated

 Á á É éÍ í Ï ï Ó óÚ úÝý
Hawaiian

Ā ā Ē ēĪ ī Ū ū
Hungarian

Á á É éÍ í Ó ó Ö ö Ő ő
Ú ú Ü ü Ű ű

Icelandic

Á á Æ æ ð É éÍ í Ó ó Ö ö
þÞ Ú úÝý

Indonesian

É é
Irish

Á á É éÍ í Ó óÚ ú
Italian

À à Á á È èÉ éÍ í Ì ì Î î Ï ï
Ò ò Ó óÙ ù Ú ú

Latvian

Ā ā Č čĒ ē Ģ ģ Ī ī Ķ ķ Ļ ļ
 Ņ ņ Ō ōŖ ŗ Š šŪ ū Ž ž

Lithuanian

ĄąČčĘęĖėĮ į
 Š šŲų Žž

Maltese

 À à Ċ ċÈ è Ģ ģĦ ħ Ì Ì Î Î
Ò òÙ ù Ż ż

Norwegian, Nynorsk, Bokmal

À à Á á Å å Æ æ È èÉ éÊ ê
Ò ò Ô ô Ø ø

Polish

Ą ą Ć ćĘ ęŁ ł Ń ń Ó ó
Ś ś Ź ź Ż ż

Portuguese

 À à Á á Â â Ã ã Ç çÈ èÉ éÊ ê
Ì ì Ò ò Ó ó Ô ô Õ õÚ ú Ü ü

Romanian

Â â Ă ă Î î Ș ș
Slovak

 Á á Ä ä Č čĎ ď É é
 Í í Ĺ ĺ Ĺ ľ Ň ň Ó ó Ô ôŔ ŕ

Š šŤ ť Ú ú ý Ž žÝý
Slovenian

Ä ä Ć ć Č čĐ đ Ö ö Š šÜ ü Ž ž
Spanish

Á á Ç Ç É éÍ Í Ï Ï Ñ ñ
 Ó óÚ ú Ü ü

Swedish

À à Á á Ä ä Å å É é Ö öÜ ü
Turkish

ÂâÇÇĞğÎ Î İıÖöŞşÛûÜü
Welsh

 À à Á á Â â Ä ä È èÉ éÊ êË ë
Ì ì Í í Î î Ï ï Ò ò Ó ó Ô ô Ö ö

Ù ù Ú ú Ü üÝýŶŷŸÿŴŵ
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Danish

Turkish

Icelandic

Swedish

German

Albanian

Lithuanian

Spanish

vinnuháskúlin socioøkonomisk toårige præhistorisk ildspåsættelse blåhval yderligtgående 
sommerhalvåret spalteåbninger traktatmæssige småøer slædepatruljen masseuddøen 
månelanding forhøjningerne verificérbar omstændigheder gråzone energiændring 
forårsjævndøgn råolie solformørkelse råmaterialerne idélandskab miljøpolitisk 
familiemønstre sammenhængende tiårige efterspørgslen bestræbelserne navneændringen.

kuzeydoğusunda sömürgesindeki büyükşehirler jönlerinden büyükşehirler gösterdiğinden 
hatâsına gösterdiğinden sağlandığından yüzölçümüyle lihtenştayn türkçeleştirme İsveççe 
sarnıçlarından harezmşahların türkçeçoğunluk moğollardan güçsüzleştiren miğfer 
birleşiklikten hükümetlerine öğretmenlerini ordugâhlarında sömürgesindeki yaratılışçılık 
çevrelenmiştir dönemiözel jübile gökçeören hikâyelerden popüleritesini hiçbirinin köfteler 
götürülmüştür düzenlemiştir jenaratörlerle gösterdiğinden yoğunlaşamamış.

bolsévismi býzans radíi dögun eðlisfræðinnar hljómsveitinni kákasusfjöll kynþáttur 
trúverðugleiki alþingishúsinu fúlegg pýþagóras möndulsnúnings höskuldur hópþrýstingur 
púls meðgöngutími kommúnistaríki mínóísk dýralæknir múhameðstrúar bandaríkjadalur 
óyggjandi cíceró matthíasdóttir lúxemborg straumlínulaga nútímaríkisins sigurðardóttir 
óumdeilanlegt landamæri miðpunktur dráp pílukast rannsóknarréttur hléborð þéttbýli 
hátíðarréttina skýrsla núningskraftar sveitarfélögin nýlendutímanum nýbygging 

tillfångatogs lübeck nakenfröiga påverkad entréportalen färdigställdes plånböcker vördnad 
oöverträffat dödsstraffets skådespelarna bronsålderns miljöproblem manér låglandsregion 
sexårsåldern försäkring ateljémuseum knäet jülichs småplaneter idéhistoria båtgravsfynden 
asteroidbältet klubblagsnivå stockholmsåsen arbetslösheten snöbollsjorden sammansättning 
tioårsperioden västergötland boskapsskötsel rättigheterna kilalléns herjárdalr.

dreißigjährige cünzer kellergewölbe nadelwälder schildkröte neueröffnung außerirdisch 
grundsätzlich aktivität düker gegenüber homöopathie großtechnisch nördlich aufmüpfig 
trübnis außerirdische flüstern französisch jöhlinger zähne erdölförderung lärmen 
prüfungsfragen dreizehenmöwe nordeuropäer großösterreich flussmündung spötter 
einschließlich trödelhandel gähnen gefährte düsenflugzeug unregelmäßig schönheit 
wirkungsgefüge kohleflöz großbritannien vernachlässigt berücksichtigen.

moskokëçarëse çika qindvjeçarëve përafërsisht përçueshmëri çnjerëzore sapoçliruar açuge 
kinezçe frashërllinjtë çmoheshin zanatçinj përgjithësisht biçakçinjtë viçët gjithçkaje 
termobërthamor hopçe çrregullimeve shfrytëzohet nxënësit ndriçoheshin përfaqësohet çuni 
françeskanë dojçland çshenjteronin bashkëjetese sapoçliruar malçan qindvjeçarëve bëmë 
bashkëperandor kundërshtarëve shëndet gjysmëboshtet njëanshmërinë bashkëqendrorë 
ndërkombëtare gjashtëkëndore thëologji këllyçit intelektualëve kërshëri çdo nukleosintezës 
menjëhershëm nënave përgjithësisht çpronësim.

centrfūga pasipriešinimo paruošų beprasidedantį neužšąlantis šcherų įdarbindavo 
plėšikavimu nuodingųjų šienapjūtė ramūnėlės tyzenhauzų suėmimai apčiaudėti išgelbėjanti 
iššūkis išblaškydamas saldžiarūgštė viršutiniąja nebegrįžtamas prancūziškai patręšdama 
reikšmingiausi panūdžių jūreivystė įeinančią džiūgaujančios savarankiškumą indoeuropiečių 
stačiatikybės atsidūrusiose prancūziškai atsinaujinusią aukščiausiųjų pajacų žečpospolita 
vandensrūva principų pūkelevičiūtės elektringąsias neužgniaužė kivirčui.

ejércitos acompañándose sulfúrico mayúsculas periódicamente praxídice artiodáctilos 
interpretación precientíficos cetoglutárico atribuírsele pirenáico júpiter entregándose 
pekín anaxágoras íñigo antidemócratas sintoísmo situándolos wéber comportándose 
séquito almuñécar meteorológicos marginocéfalos húngaros análogamente despropósitos 
potenciándose epidémicas interpretación fluorhídrico empequeñecidos centríolos rebajándose 
flúor basálticos fácilmente pájaros insectívoros informático.

טקסט־רץ במספר שפות לטיניות 
לדוגמא:

מולטי־לשוני
סימנים דיאקריטיים

https://alefalefalef.co.il/frank-re
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פונט פרנק־רי כולל פֿיצ'רים אופציונליים רבים של OpenType ליצירת טיפוגרפיה אולטרה־
מקצועית. הפונט כולל תוספות ושכלולים שיעזרו לכם לסדר את הטיפוגרפיה שלכם עם 
שליטה רבה בתוצאה הסופית. חלק מהאופציות כוללות: ליגטורות סטנדרטיות וסודיות, 

וריאציות לאותיות, שברים, סוואשים, מספרים ישנים ועוד. כדי להפעיל את הפיצ'רים הללו 
חפשו את אפשרויות ה־OpenType בתוכנה שעמה אתם עובדים. 

כאן לינק למדריך המלא

)CALT( חלפים הקשריים

פיצ'ר פרקטי שמחליף בין תווים 
בהתבסס על אותיות סמוכות.

gg
עֱ

gg
עֱ

←
←

OPENTYPE FEATURES

)SALT( חלפים סגנוניים

תווים אלטרנטיביים שימושיים 
לאותיות נבחרות. 

ל
״
׳

 f
 ₪
@
0

ל
״ ״ 
׳ ׳ 
 f

 ₪
@
0

←
←
←
←
←

 ←
←

אחרילפני

https://alefalefalef.co.il/frank-re
https://alefalefalef.co.il/opentype-features/
https://alefalefalef.co.il/opentype-features/
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)LIGA( ליגטורות סטנדרטיות

שילובי אותיות המופעלות באופן 
אוטומטי )ניתנים לכיבוי והפעלה 

בתוכנה בה אתם עובדים(. 

)DLIG( ליגטורות סודיות

ליגטורות מיוחדות שלא מוצגות 
כברירת מחדל ויש להפעילן באופן 

יזום כדי שתוצגנה.

וגם במשקלים הנטויים, כמובן:

ffi
!!!

ffi
!!!

fi fl ffi ffl  fb fj fh fk ff

ct אא בב גג הה חחח לל פפ 
קק ששש םגו ץע לא מ״עב

ct אא בב גג הה חחח לל פפ 
קק ששש םגו ץע לא מ״עב

שא
st
ממ

אש
st
ממ

←
←

←
←
←

אחרילפני OPENTYPE FEATURES

https://alefalefalef.co.il/frank-re
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מספרים סטנדרטיים 

המספרים הרגילים של הפונט עוצבו 
בגובה ה־UPPERCASE הלטיני.

)ONUM( מספרי אולד־סטייל

מערך נוסף של מספרים וסימנים 
תואמים שעולים ויורדים מהשורה. 

מומלצים לשימוש, לדוגמא, בטקסט־רץ 
לטיני או לכתיבת תאריכים יפים.

)FRAC( שברים

שימושי לעיצוב ספרי מתכונים, 
דוחות שנתִיים, אינפוגרפיקה וכו'.

%#$ 1,234,567.89
%#$ 1,234,567.89

)OMUN DNUM( מונה ומכנה

שברים אינסופיים שאיתם תוכלו לכתוב 
כל מספר בצורה יפה של שבר. 

1/10⅒
123456789/123456789

←

)SWSH( סוואשים אופציונליים

עיטורים והפתעות ששמים את 
טהכיף בטיפוגרפיה.

Q
ט
 Q 

←
←

)MARK MKMK( ניקוד עברי מדוקדק

שילובים בעייתיים של אותיות וסימני 
קֳ  חֹׁשקֳ  חֹׁשניקוד קיבלו טיפול מיוחד ודקדקני. ←

אחרילפני OPENTYPE FEATURES

https://alefalefalef.co.il/frank-re
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את  אלוהים  ברא  "בראשית, 
השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה 
תהום;  על־פני  וחושך  ובוהו  תוהו 
ורוח אלוהים מרחפת על־פני המים. 
ויאמר אלוהים, יהי אור; ויהי אור. 
וירא אלוהים את האור כי טוב; ויבדל 
החושך.  ובין  האור  בין  אלוהים 

יהנודהאי  לכה ןודא  יהנודהאי לכה ןודא  תלוכיה לעב

ִיהוה ֱֹי ְֹיָ י י

א ד ה כ ל ם ר ת
א ד ה כ ל ם ר ת

בראשית, ברא אלוהים את השמיים 
ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו 
ובוהו וחושך על־פני תהום; ורוח 
המים.  על־פני  מרחפת  אלוהים 
ויאמר אלוהים, יהי אור; ויהי אור. 
וירא אלוהים את האור כי טוב; ויבדל 
אלוהים בין האור ובין החושך. 

)JALT( חלפים ליישור בלוק

כאשר מפעילים את הפיצ'ר על 
בלוק טקסט, חלק מהאותיות 
מוחלפות באותיות מוארכות. 

שמות הקב"ה ו"כוונות השם"

ליגטורות וסימנים מיוחדים 
המיועדים לסידורים. 

אות ה' חלופית
)SS02(

מופעל אוטומטית 
)MKMK(

Justification alternates מופעל: יישור בלור רגיל:

OPENTYPE FEATURES
חלופות לכותרות ופֿיצ׳רים לספרי קודש

פיצ'רים שונים המשמשים, בין היתר, לעימוד של כתבים 
קדושים יהודיים )תנ״ך, סידור, תהילים וכו'(.

)DLIG(

)TITL( חלופות לכותרות

אותיות עם ״תורן מקוצץ״ 
לךןףקץ←לךןףקץו״שורשים״ מקוצרים. 

https://alefalefalef.co.il/frank-re
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אֱֽ אֳֽ אֲֽ

ב֯

ֿב ֿכ ֿפ ײ ױ װ ִי יי

אׇ אָ אָ אֳ   כּ כּ   וְ וְ 

אׇ אָ אָ אָ אׇ

֫ ב
ﬞב

)LIGA( חטף מתג

סימן הדגשת הברה

סימן הטמעה )מלעיל/מלרע(

סימן הדגשה לשפת לאדינו

ניקוד וסימנים ליידיש

סימני ניקוד בגדלים מיוחדים 
)SS03(

OPENTYPE FEATURES
ניקוד מיוחד

פונט פרנק־רי כולל סימני ניקוד מיוחדים לשימוש הכי מקצועי 
ומדוקדק שאי־פעם תעלו על דעתכם.

https://alefalefalef.co.il/frank-re
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את הליגטורות כדאי להפעיל כשאתם זקוקים לפתרון יצירתי לבעיות 
שילובי אותיות או אם אתם מחפשים להוסיף עניין לעיצוב שלכם. וגם 

סתם אם אתם במצב רוח מרומם לטיפוגרפיה נועזת.

ליגטורות )סודיות( בפעולה

אאוריקה! ההבדל הוא שישרלא חוגגת עצמאות. 
רפפורט יוץע מקקים מ״עב פחחח יא צלם חובבן. שאת 

חיל, גם יפה םגו אופה. מהממת על אמת. בגללכם 
אהיה עייפה. ששש... שקט!

אאוריקה! ההבדל הוא שישראל חוגגת עצמאות. 
רפפורט יועץ מקקים בע״מ. פחחח יא צלם חובבן. 

אשת חיל, גם יפה וגם אופה. מהממת על אמת. 
בגללכם אהיה עייפה. ששש... שקט!

אאוריקה! ההבדל הוא שישרלא חוגגת עצמאות. 
רפפורט יוץע מקקים מ״עב פחחח יא צלם חובבן. שאת 
חיל, גם יפה םגו אופה. מהממת על אמת. בגללכם 

אהיה עַײפה. ששש... שקט!

כָר ׂ ׁשֵבֶט ישִּשָ
טקסט רגיל )ללא ליגטורות(

)DLIG( ליגטורות מופעלות

)DLIG( ליגטורות מופעלות – משקל נטוי

https://alefalefalef.co.il/frank-re
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מפל
משקל רגיל

30 pt

פרנק־רי רגיל

a a a a a a a a a a a

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 11pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 12pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 10pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 9pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 8pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 7pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

AbBbCcDdEeFfGgHh 28pt אבגדהוזחטיכךלמםנןסע

עטלף חביב קפץ לתוך
 מזגן שהתפוצץ ליד
 בית האקליפטוס

The quick brown 
fox Jumps over 

the lazy dog

א א א א א א א א א א

גלקסיה )Galaxy( היא צביר כוכבים הסובבים
 כולם יחדיו עם הגלקסיה. גלקסיות שכנות

 מרכיבות צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים 
מהרבה צבירי גלקסיות. מרבית הגלקסיות

 ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים 
קלים לזיהוי. ביקום קיימות מאות מיליארדי 
גלקסיות. טלסקופים מודרניים מאתרים

A galaxy is a gravitationally bound system 
of stars, stellar remnants, interstellar gas

dust, and dark matter. The word galaxy is 
derived from the Greek galaxias, literally 

"milky", a reference to the Milky Way
Galaxies range in size from dwarfs with 
just a few thousand stars to giants with 

 )Galaxy( גלקסיה היא המבנה הסדור הגדול ביותר ביקום. גלקסיה
היא צביר כוכבים שאינטראקציה כבידתית קושרת אותם יחד
 והם סובבים כולם יחדיו עם הגלקסיה. גלקסיות שכנות מרכיבות
 צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים מהרבה צבירי גלקסיות. מרבית
 הגלקסיות ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים קלים לזיהוי.
 ביקום קיימות מאות מיליארדי גלקסיות. טלסקופים מודרניים

A galaxy is a gravitationally bound system of stars, remnants
interstellar gas, dust, and dark matter. The word galaxy is 

derived from the Greek galaxias, literally "milky", a reference 
to the Milky Way. Galaxies range in size from dwarfs with 

just a few thousand stars to giants with one hundred trillion 
stars, each orbiting its galaxy's center of mass. Galaxies 

8 pt

11 pt

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 6pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

https://alefalefalef.co.il/frank-re


38

alefalefalef.co.il/frank-re פונט פרנק־רי דו־לשוני

מפל
משקל מדיום

30 pt

פרנק־רי מדיום

a a a a a a a a a a a

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 11pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 12pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 10pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 9pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 8pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 7pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

AbBbCcDdEeFfGgHh 28pt אבגדהוזחטיכךלמםנןסע

עטלף חביב קפץ לתוך
 מזגן שהתפוצץ ליד
 בית האקליפטוס

The quick brown 
fox Jumps over 

the lazy dog

א א א א א א א א א א

גלקסיה (Galaxy) היא צביר כוכבים הסובבים
 כולם יחדיו עם הגלקסיה. גלקסיות שכנות

 מרכיבות צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים 
מהרבה צבירי גלקסיות. מרבית הגלקסיות

 ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים 
קלים לזיהוי. ביקום קיימות מאות מיליארדי 
גלקסיות. טלסקופים מודרניים מאתרים

A galaxy is a gravitationally bound system 
of stars, stellar remnants, interstellar gas

dust, and dark matter. The word galaxy is 
derived from the Greek galaxias, literally 

"milky", a reference to the Milky Way
Galaxies range in size from dwarfs with 
just a few thousand stars to giants with 

 (Galaxy) גלקסיה היא המבנה הסדור הגדול ביותר ביקום. גלקסיה
היא צביר כוכבים שאינטראקציה כבידתית קושרת אותם יחד
 והם סובבים כולם יחדיו עם הגלקסיה. גלקסיות שכנות מרכיבות
 צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים מהרבה צבירי גלקסיות. מרבית
 הגלקסיות ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים קלים לזיהוי.
 ביקום קיימות מאות מיליארדי גלקסיות. טלסקופים מודרניים

A galaxy is a gravitationally bound system of stars, remnants
interstellar gas, dust, and dark matter. The word galaxy is 

derived from the Greek galaxias, literally "milky", a reference 
to the Milky Way. Galaxies range in size from dwarfs with 

just a few thousand stars to giants with one hundred trillion 
stars, each orbiting its galaxy's center of mass. Galaxies 

8 pt

11 pt
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 מזגן שהתפוצץ ליד
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The quick brown 
fox Jumps over 
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גלקסיה )Galaxy( היא צביר כוכבים הסובבים
 כולם יחדיו עם הגלקסיה. גלקסיות שכנות

 מרכיבות צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים 
מהרבה צבירי גלקסיות. מרבית הגלקסיות

 ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים 
קלים לזיהוי. ביקום קיימות מאות מיליארדי 
גלקסיות. טלסקופים מודרניים מאתרים

A galaxy is a gravitationally bound system 
of stars, stellar remnants, interstellar gas
dust, and dark matter. The word galaxy is 
derived from the Greek galaxias, literally 

"milky", a reference to the Milky Way
Galaxies range in size from dwarfs with 
just a few thousand stars to giants with 

 )Galaxy( גלקסיה היא המבנה הסדור הגדול ביותר ביקום. גלקסיה
היא צביר כוכבים שאינטראקציה כבידתית קושרת אותם יחד
 והם סובבים כולם יחדיו עם הגלקסיה. גלקסיות שכנות מרכיבות
 צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים מהרבה צבירי גלקסיות. מרבית
 הגלקסיות ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים קלים לזיהוי.
 ביקום קיימות מאות מיליארדי גלקסיות. טלסקופים מודרניים

A galaxy is a gravitationally bound system of stars, remnants
interstellar gas, dust, and dark matter. The word galaxy is 

derived from the Greek galaxias, literally "milky", a reference 
to the Milky Way. Galaxies range in size from dwarfs with 

just a few thousand stars to giants with one hundred trillion 
stars, each orbiting its galaxy's center of mass. Galaxies 

8 pt

11 pt
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עטלף חביב קפץ לתוך
 מזגן שהתפוצץ ליד
 בית האקליפטוס

The quick brown 
fox Jumps over 

the lazy dog
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גלקסיה )Galaxy( היא צביר כוכבים הסובבים
 כולם יחדיו עם הגלקסיה. גלקסיות שכנות

 מרכיבות צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים 
מהרבה צבירי גלקסיות. מרבית הגלקסיות

 ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים 
קלים לזיהוי. ביקום קיימות מאות מיליארדי 
גלקסיות. טלסקופים מודרניים מאתרים

A galaxy is a gravitationally bound system 
of stars, stellar remnants, interstellar gas

dust, and dark matter. The word galaxy is 
derived from the Greek galaxias, literally 

"milky", a reference to the Milky Way
Galaxies range in size from dwarfs with 
just a few thousand stars to giants with 

 )Galaxy( גלקסיה היא המבנה הסדור הגדול ביותר ביקום. גלקסיה
היא צביר כוכבים שאינטראקציה כבידתית קושרת אותם יחד
 והם סובבים כולם יחדיו עם הגלקסיה. גלקסיות שכנות מרכיבות
 צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים מהרבה צבירי גלקסיות. מרבית
 הגלקסיות ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים קלים לזיהוי.
 ביקום קיימות מאות מיליארדי גלקסיות. טלסקופים מודרניים

A galaxy is a gravitationally bound system of stars, remnants
interstellar gas, dust, and dark matter. The word galaxy is 

derived from the Greek galaxias, literally "milky", a reference 
to the Milky Way. Galaxies range in size from dwarfs with 

just a few thousand stars to giants with one hundred trillion 
stars, each orbiting its galaxy's center of mass. Galaxies 

8 pt

11 pt

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 6pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

https://alefalefalef.co.il/frank-re


41

alefalefalef.co.il/frank-re פונט פרנק־רי דו־לשוני

מפל
משקל מדיום נטוי

30 pt

מדיום נטוי

a a a a a a a a a a a

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 11pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 12pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 10pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 9pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 8pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

 AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq 7pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

AbBbCcDdEeFfGgHh 28pt אבגדהוזחטיכךלמםנןסע

עטלף חביב קפץ לתוך
 מזגן שהתפוצץ ליד
 בית האקליפטוס

The quick brown 
fox Jumps over 
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גלקסיה )Galaxy) היא צביר כוכבים הסובבים
 כולם יחדיו עם הגלקסיה. גלקסיות שכנות

 מרכיבות צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים 
מהרבה צבירי גלקסיות. מרבית הגלקסיות

 ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים 
קלים לזיהוי. ביקום קיימות מאות מיליארדי 
גלקסיות. טלסקופים מודרניים מאתרים

A galaxy is a gravitationally bound system 
of stars, stellar remnants, interstellar gas

dust, and dark matter. The word galaxy is 
derived from the Greek galaxias, literally 

"milky", a reference to the Milky Way
Galaxies range in size from dwarfs with 
just a few thousand stars to giants with 

 (Galaxy( גלקסיה היא המבנה הסדור הגדול ביותר ביקום. גלקסיה
היא צביר כוכבים שאינטראקציה כבידתית קושרת אותם יחד
 והם סובבים כולם יחדיו עם הגלקסיה. גלקסיות שכנות מרכיבות
 צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים מהרבה צבירי גלקסיות. מרבית
 הגלקסיות ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים קלים לזיהוי.
 ביקום קיימות מאות מיליארדי גלקסיות. טלסקופים מודרניים

A galaxy is a gravitationally bound system of stars, remnants
interstellar gas, dust, and dark matter. The word galaxy is 

derived from the Greek galaxias, literally "milky", a reference 
to the Milky Way. Galaxies range in size from dwarfs with 

just a few thousand stars to giants with one hundred trillion 
stars, each orbiting its galaxy's center of mass. Galaxies 

8 pt

11 pt
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the lazy dog

א א א א א א א א א א

גלקסיה )Galaxy( היא צביר כוכבים הסובבים
 כולם יחדיו עם הגלקסיה. גלקסיות שכנות

 מרכיבות צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים 
מהרבה צבירי גלקסיות. מרבית הגלקסיות

 ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים 
קלים לזיהוי. ביקום קיימות מאות מיליארדי 
גלקסיות. טלסקופים מודרניים מאתרים

A galaxy is a gravitationally bound system 
of stars, stellar remnants, interstellar gas
dust, and dark matter. The word galaxy is 
derived from the Greek galaxias, literally 

"milky", a reference to the Milky Way
Galaxies range in size from dwarfs with 
just a few thousand stars to giants with 

 )Galaxy( גלקסיה היא המבנה הסדור הגדול ביותר ביקום. גלקסיה
היא צביר כוכבים שאינטראקציה כבידתית קושרת אותם יחד
 והם סובבים כולם יחדיו עם הגלקסיה. גלקסיות שכנות מרכיבות
 צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים מהרבה צבירי גלקסיות. מרבית
 הגלקסיות ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים קלים לזיהוי.
 ביקום קיימות מאות מיליארדי גלקסיות. טלסקופים מודרניים

A galaxy is a gravitationally bound system of stars, remnants
interstellar gas, dust, and dark matter. The word galaxy is 

derived from the Greek galaxias, literally "milky", a reference 
to the Milky Way. Galaxies range in size from dwarfs with 

just a few thousand stars to giants with one hundred trillion 
stars, each orbiting its galaxy's center of mass. Galaxies 

8 pt

11 pt
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Sir

The quick brown 
fox Jumps over 
the lazy dog
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לשם
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השועל הזריז קפץ 
מעל הכלב העצלן 

שישב במלונה
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פרנק־רי נטוי

 האחשדרפנים
Transitional Old Style Font
ֲאבָנִים ׁשָחֲקוּ ַמיִם, תִּׁשְטֹף סְפִיחֶיהָ עֲפַר ָאֶרץ, וְתְִקוַת ֱאנוֹׁש הֱֶאבְַדתָּ

Supreme
אנטומיה של טיפוגרפיה עברית

 העברית היא שפה המשתייכת לקבוצת הלשונות השמיות הצפון־מערביות 

מצברים 
אב־טיפוס של הגופן הנפוץ ביותר בדפוס בעברית

Prominent   
רפאל פרנק היה סופר סת״ם, חזן, מורה ומעצב גופנים עבריים

יום שבת ה־10 בדצמבר 1982
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פרנק־רי כולל 704 תווים ותומך בצורה מלאה בעברית, אנגלית ו־146 
שפות לטיניות. הנה רשימת התווים המלאה: 

מפת תווים
משקל מדיום

ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת  נ  ו ז ח ט י כ ך ל מ ם  א ב ג ד ה 
אא בב גג הה לל ממ פפ קק חחח יי שש ששש ל ע ץע שא םגו ׆ לא ׯ ה

אֱ אֲ אֳ אֶ אֵ אִ אְ ֻא אֱֽ אֲֽ אֳֽ אַ אׇ אָ אָ וֹ כּ א ד ה כ ל ם ר ת 
ב֑ ב֢ ב֤ ב֛ ב֥ ב֖ ב֦ ב֣ ב֧ בֽ ב֒ ב֓ ב֔ ב֕ ב֗ ב֡ ב֠ ב֩ ב֟ ב֨ ב֜ ב֞ ב֫ ב֬ ב֘ ﬞב ־ ׳ ״ ׃ ׀  
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
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ǜ ǖ ù ű ū ų ů v w ẃ ŵ ẅ ẁ x y ý ŷ ÿ ỳ z ź ž ż
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פרנק־רי כולל 704 תווים ותומך בצורה מלאה בעברית, אנגלית ו־146 
שפות לטיניות. הנה רשימת התווים המלאה: 

מפת תווים
משקל מדיום נטוי

ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת  נ  י כ ך ל מ ם  ז ח ט  ו  א ב ג ד ה 
אא בב גג הה לל ממ פפ קק חחח ַײ שש ששש ל ע ץע שא םגו ׆ לא ׯ ה

ֱא ֲא ֳא ֶא ֵא ִא ְא ֻא אֱֽ אֲֽ אֳֽ ַא ׇא ָא ָא וֹ כּ א ד ה כ ל ם ר ת 
֩ ב֟ ב֨ ב֜ ב֞ ב֫ ב֬ ב֘ בﬞ ־ ׳ ״ ׃ ׀   ב֑ ב֢ ב֤ ב֛ ב֥ ב֖ ב֦ ב֣ ב֧ ֽב ב֒ ב֓ ב֔ ב֕ ב֗ ב֡ ב֠ ב
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 № 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ⁄ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ↉ ⅙ ⅐ ⅛ ⅑ ⅒
A Á Ă Ǎ Â Ä À Ā Ą Å Ã B Æ C Ć Č Ç Ċ D Ð Ď Đ E É Ě 
Ê Ë Ė È Ē Ę F G Ğ Ĝ Ģ Ġ H Ħ Ĥ I Í Ǐ Î Ï İ Į Ì Ī J Ĵ Ĳ K Ķ 
L Ĺ Ľ Ļ Ŀ Ł M Ḿ N Ń Ň Ņ Ŋ Ñ O Ó Ǒ Ô Ö Ò Ő Ō Ø Õ Œ 
P Þ Q R Ŕ Ř Ŗ S Ś Š Ş Ŝ Ș ẞ T Ŧ Ť Ţ Ț U Ú Ŭ Ǔ Û Ü Ǘ 
Ǚ Ǜ Ǖ Ù Ű Ū Ų Ů V W Ẃ Ŵ Ẅ Ẁ X Y Ý Ŷ Ÿ Ỳ Z Ź Ž Ż
a á ă ǎ â ä à ā ą å ã æ b c ć č ç ċ d ð ď đ e é ě ê 
ë ė è ē ę f g ğ ĝ ģ ġ h ħ ĥ i ı í ǐ î ï ì į ī j ȷ ĵ ĳ k ķ 
l ĺ ľ ļ ŀ ł m ḿ n ń ň ņ ŋ ñ o ó ǒ ô ö ò ő ō ø õ œ 
p þ q r ŕ ř ŗ s ś š ş ŝ ș ß t ŧ ť ţ ț u ú ŭ ǔ û ü ǘ ǚ 
ǜ ǖ ù ű ū ų ů v w ẃ ŵ ẅ ẁ x y ý ŷ ÿ ỳ z ź ž ż
Q ª º f g fi fl fb fh fj fk ff ffi ffl st ct , . * ⁑ ⁂ ; : , … •
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כותרת 49...

פונט פרנק־רי דו־לשוני

האורכיטוב
בספר חיים ברכה
מצב היהודים בבווריה 
ויפח באפיו נשמת חיים ויהי

אין הבדל באושר חיי האדם בעולם, בין העשירים או בין העניים. העני 
סובל, אך גם העשיר סובל לא פחות ממנו, וההבדל הוא במין וצורת הסבל. 
והמאושר הוא איננו מצטער בקושי חייו. הנאהבים והנעימים בחייהם

אלקים  ברא  בראשית 
את השמים ואת הארץ

שם בארץ הצבי במושבת 
אחינו חיים חדשים יפרחו

והארץ היתה תהו 
ובהו וחשך על פני

התורה היא חיים 
למחזיקיה. אשה

פרנק־רי במשקל מדיום 20 נקודות

פרנק־רי במשקל מדיום 52 נקודות

פרנק־רי במשקל מדיום 66 נקודות

פרנק־רי במשקל מדיום 86 נקודות

פרנק־רי במשקל מדיום 134 נקודות

פרנק־רי במשקל מדיום 28 נקודות

פרנק־רי במשקל מדיום 40 נקודות

פרנק־רי במשקל מדיום 26 נקודות

פרנק־רי במשקל מדיום 38 נקודות

פרק חדש בסיפור של פרנק ריהל

אאא – בית לטיפוגרפיה עברית

פרנק־רי

alefalefalef.co.il/frank-re
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Make Frank great again

Make Frank great again

Make Frank great again

Make Frank great again

Make Frank great again

Make Frank great again

Make Frank great again

Make Frank great again

Make Frank great again

Make Frank great again

Make Frank great again

Make Frank great again
Make Frank great again
Make Frank great again
Make Frank great again
Make Frank great again

Make Frank great again

אם אין אני לי פרנק־רי לי
אם אין אני לי פרנק־רי לי

אם אין אני לי פרנק־רי לי
אם אין אני לי פרנק־רי לי

אם אין אני לי פרנק־רי לי
אם אין אני לי פרנק־רי לי

אם אין אני לי פרנק־רי לי
אם אין אני לי פרנק־רי לי

אם אין אני לי פרנק־רי לי
אם אין אני לי פרנק־רי לי

אם אין אני לי פרנק־רי לי
אם אין אני לי פרנק־רי לי

אם אין אני לי פרנק־רי לי
אם אין אני לי פרנק־רי לי

אם אין אני לי פרנק־רי לי

אם אין אני לי פרנק־רי לי

אם אין אני לי פרנק־רי לי

אאא – בית לטיפוגרפיה עברית alefalefalef.co.il/frank-re

פרק חדש בסיפור של פרנק ריהל פרנק־רי

https://alefalefalef.co.il/frank-re
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Regular

קיבוץ מעברות

17/18/2020

אחרית הימים

MOSQUITO

משקל רגיל
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Medium

ירושלים-תל־אביב

1940's Music

גבעת התחמושת

Harmonizer

משקל מדיום
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Bold

ביקור התזמורת

Handgloves

גבעת חיים איחוד

ØSTNORDISKE

משקל בולד
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Regular Natui

ואלס עם בשיר

$1,234,567.00

מדרשת בן־גוריון

SAGITTARIUS

רגיל נטוי
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Medium Natui

אפרים קישון

1234567890

הבית של פיסטוק

SPRÅKENE 

מדיום נטוי
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Bold Natui

תעלת בלאומילך

15.06.2019

והאחשדרפנים

Hamburger

בולד נטוי
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אל"ף

Frank Reפרנק־רי

v2

א
Unicode 05D0
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st

Frank Reפרנק־רי

v2

st
s+t DLIG
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ט

Frank Reפרנק־רי

v2

ט
Unicode 05D8 SWSH
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ּׂש

Frank Reפרנק־רי

v2

ּׂש
Unicode FB2D
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❡

Frank Reפרנק־רי

v2

❡
Unicode 2761
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⅗

Frank Reפרנק־רי

v2

⅗
Unicode 2157
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g

Frank Reפרנק־רי

v2

g
Unicode 0067
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☺

Frank Reפרנק־רי

v2 Unicode 263A

☺
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ׯ

Frank Reפרנק־רי

v2 Unicode 05EF

ׯ
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‽

Frank Reפרנק־רי

v2 Unicode 203D

‽
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♥

Frank Reפרנק־רי

v2 Unicode 2665

♥
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לא

Frank Reפרנק־רי

v2 Unicode FB4F

לא
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@

Frank Reפרנק־רי

v2 Unicode 0040 SS01

@
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fj

Frank Reפרנק־רי

v2 f+j LIGA

fj
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‡

Frank Reפרנק־רי

v2

‡
Unicode 2021
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קפל

Frank Reפרנק־רי

v2

קפל
LIGA ל+פ+ק
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