איור חן קופולוביץ׳

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
♥¤0123456789שא®Æ‽∞&¥

אאא  -בית לטיפוגרפיה עברית מ"עב

מכמורת מעוגל היא הגרסא המעוגלת של פונט
מכמורת שנולד מתוך שלט הכניסה למושב
מכמורת .משם הפונט המשיך להתפתח דרך
הישענות על מקורות השראה של פונטים עבריים
קלאסיים כמו גופן אהרוני ואותיות עץ משנות
ה־ .40זהו פונט דו־לשוני ,צר ואסרטיבי בעל
צורניות ריבועית ,עגלגלה וחיננית .יש לו גישה
ניואנסית מפתיעה  -דבר שמקנה לו אופי ייחודי
ומובחן .האותיות הלטיניות ( )Capitalsעוצבו
כדי להפוך את מכמורת מעוגל לפונט שימושי
מאד לכותרות אופטימיות מצד אחד וטקסטים
קצרצרים ונעימים מצד שני.

פונט מכמורת מעוגל
alefalefalef.co.il/mikhmoret-rounded
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אבגדהוז
חטיכלמנס
עפצקרשת
abcdefgh
01234567
&‽*æ;״₪})
פונט מכמורת מעוגל
alefalefalef.co.il/mikhmoret-rounded
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פירוט תווים
___

פונט מכמורת מעוגל כולל  415תווים .הוא מכיל את כל
אותיות האלפבית העברי ,אותיות לטיניות ,UPPER CASE
ספרות ,סמלים וליגטורות שימושיות.

עברית

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אֱאֶאֵאִַא אֲָא אֳּא ֹאֻאְ
לטינית בסיסית

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
מספרים

0123456789
לטינית  -שפות אירופה

ÁĂÂÄÀĀĄÅÃÆĆČÇĊÐĎĐÉĚÊËĖÈĒĘĞĢĠĦÍ
ÎÏİÌĪĮĶĹĽĻŁŃŇŅŊÑÓÔÖÒŐŌØÕŒÞŔŘŖŚŠ
ŞȘŦŤŢȚÚÛÜÙŰŪŲŮẂŴẄẀÝŶŸỲŹŽŻß
ליגטורות ואותיות חליפיות

ﭏ אש אאא םגו 0 ₪
סימני פיסוק וסמלים

…*#־‚’‘”“„'"\•:;,.!!¡_‽??¿—–-«»‹›·/
¶§&@©®~%<+−×÷=>¤¢฿₿$$€฿₪£¥
מ"עב←→♥∞^{}[]()()™|°
פונט מכמורת מעוגל
alefalefalef.co.il/mikhmoret-rounded
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טקסטים דו־לשוניים
דוגמא לפסקאות

28 pt / 31 L

עברית

עִבְרִית ( )Ivritהיא שפה שמית,
ממשפחת השפות האפרו
אסיאתיות ,הידועה כשפתם של
היהודים ושל השומרונים ,אשר
ניב מודרני שלה משמש כשפה
הרשמית והעיקרית של מדינת
ישראל .השם עֵב ֶר מופיע במקרא
כשמו של אחד מאבותיו של
אברהם אבינו .המושג עברי נזכר
במקרא פעמים רבות ככינוי לבני

) is a Westעברית( Hebrew
Semitic language of the
Afroasiatic language
family. Historically, it is
regarded as the language
of the sjølve morsmålet
and their ancestors,
although the language
was not referred to by
the name Hebrew in the

20 pt / 22 L

עברית

עִבְרִית ( )Ivritהיא שפה שמית ,ממשפחת
השפות האפרו אסיאתיות ,הידועה כשפתם
של היהודים ושל השומרונים ,אשר ניב מודרני
שלה משמש כשפה הרשמית והעיקרית של
מדינת ישראל .השם עֵב ֶר 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

פונט מכמורת מעוגל
alefalefalef.co.il/mikhmoret-rounded

Latin

Latin

) is a West Semiticעברית( Hebrew
language of the Afroasiatic
language family. Historically, it
is regarded as the language of
the sjølve morsmålet 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,
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משקלים
___

משפחת מכמורת מעוגל כוללת  3משקלים
כדי שתוכלו לעצב איתם במגוון רחב של
שימושים ושילובים משגעים.

לייט Light

אֳּב ֶגֹדֻה ַו ְזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÆŊŘðŧÖß¶®♥™‽*$&¶()0123456
רגיל Regular

אֳּב ֶגֹדֻה ַו ְזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÆŊŘðŧÖß¶®♥™‽*$&¶()0123456
בולד Bold

אֳּב ֶגֹדֻהַו ְזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÆŊŘðŧÖß¶®♥™‽*$&¶()0123456

פונט מכמורת מעוגל
alefalefalef.co.il/mikhmoret-rounded
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אופן־טייפ פֿיצ׳רז
___

פונט מכמורת מעוגל מכיל כמה  Open Type Featuresהמפורטים כאן.
לקריאת עוד על אופן־טייפ פיצ׳רז מתוך מגזין אות־אות־אות  -כנסו ללינק:
alefalefalef.co.il/opentype-features

אש ← שא
ליגטורות סטנדרטיות

?! ← !?
ליגטורות סודיות

בע״מ ← מ"עב
חלפים סגנוניים

₪100 ← ₪ 100
0123 ← 0123
ניקוד מתּוכנת

אֶ אֵ אִ אֲ אֳ אֱ פ ּֿׂש
פונט מכמורת מעוגל
alefalefalef.co.il/mikhmoret-rounded
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עבְרִ י מּתּוכ ְנ ַת
נ ִיּקּוד ִ
___

פונט מכמורת מעוגל כולל ניקוד
הקפדני שבקפדנים!

שׁ
ֳ
א ֱא ֲא ֳא ְ
ּא אִאֵאֶ
אֻא ַֹא ָא

פונט מכמורת מעוגל
alefalefalef.co.il/mikhmoret-rounded

אְ אֱ אֲ אֳ אִ אֵ אֶַאָאא ֹאֻּא
ב ְב ֱב ֲב ֳב ִב ֵב ֶב ַב ֿב ָב ֹב ֻּב
ג ְג ֱג ֲג ֳג ִג ֵג ֶג ַג ָג ֹג ֻּג
דְ דֱ דֲ דֳ דִ דֵ דֶ דַ דָד ֹדֻּד
ה ְה ֱה ֲה ֳה ִה ֵה ֶה ַה ָה ֹה ֻּה
ו ְו ֱו ֲו ֳו ִו ֵו ֶו ַו ָֹו ו ֻּו
ז ְז ֱז ֲז ֳז ִז ֵז ֶז ַז ָז ֹז ֻּז
חְ חֱ חֲ חֳ חִ חֵ חֶ חַ חָח ֹחֻ חּ
טְ טֱ טֲ טֳ טִ טֵ טֶ טַ טָט ֹטֻּט
י ְי ֱי ֲי ֳי ִי ֵי ֶי ַי ָי ֹי ֻי ּ
כ ְכ ֱכ ֲכ ֳכ ִכ ֵכ ֶכ ַכ ֿכ ָכ ֹכ ֻּכ ך ְך ָּך
ל ְל ֱל ֲל ֳל ִל ֵל ֶל ַל ָל ֹל ֻּל
מ ְמ ֱמ ֲמ ֳמ ִמ ֵמ ֶמ ַמ ָמ ֹמ ֻּמ
נ ְנ ֱנ ֲנ ֳנ ִנ ֵנ ֶנ ַנ ָנ ֹנ ֻּנ
סְ סֱ סֲ סֳ סִ סֵ סֶ סַ סָס ֹסֻּס
ע ְע ֱע ֲע ֳע ִע ֵע ֶע ַע ָע ֹע ֻע ּ
פ ְפ ֱפ ֲפ ֳפ ִפ ֵפ ֶפ ַפ ֿפ ָפ ֹפ ֻּפ
צ ְצ ֱצ ֲצ ֳצ ִצ ֵצ ֶצ ַצ ָצ ֹצ ֻּצ
ְק ִק ֵק ֶק ַק קָק ֹקֻּק
ְר ֱר ֲר ֳר ִר ֵר ֶר ַר רָר ֹרֻּר
ש שָש ֹשֻּש
ש ַ
ש ֶ
ש ֵ
ש ִ
ש ֳ
ש ֲ
ש ֱ
ְ
שׁ ּשׁ
שׁ ַ
שׁ ֶ
שׁ ֵ
שׁ ִ
שׁ ֳ
שׁ ֲ
שׁ ֱ
ְ
שׁ שָׁשׁ ֹ ֻ
ּׂש ּׂשָּׂש ֹּׂשֻּׂש
ּׂש ַ
ּׂש ֶ
ּׂש ֵ
ּׂש ִ
ּׂש ֳ
ּׂש ֲ
ּׂש ֱ
ְ
תְ תֱ תֲ תֳ תִ תֵ תֶ תַ תֿ תָת ֹתֻּת
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פריסת משקלים
___

פונט ריבועי
אותיות עבריות ,משקל לייט 144 ,נקודות

űpÞĒŗçåšĖ ŁËȚŦeŕŞ

מסאז׳
אותיות לטיניות ,משקל בולד 70 ,נקודות

אותיות עבריות ,משקל בולד 230 ,נקודות

jump up and get down
אותיות לטיניות ,משקל לייט 65 ,נקודות

תקשורת
אותיות עבריות ,משקל רגיל 158 ,נקודות

מסעדת האחים  1984מ״עב
אותיות עבריות ,משקל בולד 65 ,נקודות

פונט מכמורת מעוגל
alefalefalef.co.il/mikhmoret-rounded

60 pt

55 pt

51 pt

48 pt

45 pt

42 pt

39 pt

36 pt

33 pt

30 pt

27 pt

25 pt

23 pt

מכמורת מעוגל
דו־לשוני

מכמורת מעוגל
דו־לשוני

מכמורת מעוגל
דו־לשוני

מכמורת מעוגל
דו־לשוני

מכמורת מעוגל
דו־לשוני

מכמורת מעוגל
דו־לשוני
מכמורת מעוגל

21 pt

דו־לשוני

19 pt

מכמורת מעוגל

17 pt

דו־לשוני

rounded

17 pt

mikhmoret

19 pt

rounded

21 pt

mikhmoret

23 pt

rounded

25 pt

mikhmoret

27 pt

rounded

mikhmoret

rounded

mikhmoret

rounded

mikhmoret

rounded

mikhmoret

rounded

Mikhmoret
פונט מכמורת מעוגל
alefalefalef.co.il/mikhmort-rounded

30 pt

33 pt

36 pt

39 pt

42 pt

45 pt

48 pt

52 pt

55 pt

60 pt
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מפל
משקל לייט

אֳּב ַגַדְÄBÇD
אבגדהוזחטיכךל0123456789ABCDefghij
אבגדהוזחטיכךלמ0123456789ABCDefghijklmno
אבגדהוזחטיכךלמםנןסע0123456789ABCDefghijklmnopqrs

השועל הזריז The quick
קפץ מעל הכלב brown fox
העצלן ביקום Jumps over
מִכְמֹורֶת הוא מושב בעמק חפר ,בסמוך לחוף
הים .היישוב ממוקם כ־ 9ק"מ צפונית לנתניה
ובסמוך לשפך נחל אלכסנדר לים התיכון ,סמוך
למפרץ ששימש בעבר נמל עתיק .מכמורת
נוסדה ב־ 1945על־ידי קבוצת חיילים משוחררי
הצבא הבריטי כמושב עובדים לדיג וחקלאות
שיתופית בע"מ .בשל עיסוק המייסדים בדיג

) is a moshavמִכ ְמֹרֶת Mikhmoret (Hebrew:
in central Israel. Located on the coast
of the Mediterranean Sea around
nine kilometres north of Netanya, it
falls under the jurisdiction of Hefer
Valley Regional Council. In 2015 it
had a population of 1,334. The moshav

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

א

a
a
aa

אאאא

פונט מכמורת מעוגל
alefalefalef.co.il/mikhmoret-rounded

אאאאא
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מפל
משקל רגיל

אֳּב ַגַדְÄBÇD
אבגדהוזחטיכךל0123456789ABCDefghi
אבגדהוזחטיכךלמ0123456789ABCDefghijklmno
אבגדהוזחטיכךלמםנןסע0123456789ABCDefghijklmnopqrs

השועל הזריז The quick
קפץ מעל הכלב brown fox
העצלן ביקום Jumps over
מִכ ְמֹורֶת הוא מושב בעמק חפר ,בסמוך
לחוף הים .היישוב ממוקם כ־ 9ק"מ צפונית
לנתניה ובסמוך לשפך נחל אלכסנדר לים
התיכון ,סמוך למפרץ ששימש בעבר נמל
עתיק .מכמורת נוסדה ב־ 1945על־ידי קבוצת
חיילים משוחררי הצבא הבריטי כמושב
עובדים לדיג וחקלאות שיתופית בע"מ .בשל

) is aמִכ ְמֹרֶת Mikhmoret (Hebrew:
moshav in central Israel. Located
on the coast of the Mediterranean
Sea around nine kilometres north
of Netanya, it falls under the
jurisdiction of Hefer Valley Regional
Council. In 2015 it had a population

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

א

a
a
aa

אאאא

פונט מכמורת מעוגל
alefalefalef.co.il/mikhmoret-rounded

אאאאא
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מפל
משקל בולד

אֳּב ַגַדְÄBÇD
אבגדהוזחטיכךל0123456789ABCDefg
אבגדהוזחטיכךלמ0123456789ABCDefghijklmno
אבגדהוזחטיכךלמםנןסע0123456789ABCDefghijklmnopqrs

השועל הזריז The quick
קפץ מעל הכלב brown fox
העצלן ביקום Jumps over
מִכ ְמֹורֶת הוא מושב בעמק חפר ,בסמוך
לחוף הים .היישוב ממוקם כ־ 9ק"מ
צפונית לנתניה ובסמוך לשפך נחל
אלכסנדר לים התיכון ,סמוך למפרץ
ששימש בעבר נמל עתיק .מכמורת
נוסדה ב־ 1945על־ידי קבוצת חיילים
משוחררי הצבא הבריטי כמושב עובדים

) is aמִכ ְמֹרֶת Mikhmoret (Hebrew:
moshav in central Israel. Located
on the coast of the Mediterranean
Sea around nine kilometres
north of Netanya, it falls under
the jurisdiction of Hefer Valley
Regional Council. In 2015 it had

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

א

a
a
aa

אאאא

פונט מכמורת מעוגל
alefalefalef.co.il/mikhmoret-rounded

אאאאא

מפת תווים
___

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפף
A Á Ă Â Ä À Ā Ą Å Ã Æ B Cצ ץ ק ר ש ת
ĆČÇĊDÐĎĐðEÉĚÊËĖÈĒĘFGĞ
ĢĠHĦIÍÎÏİÌĪĮJKĶLĹĽĻŁMN
ŃŇŅŊÑOÓÔÖÒŐŌØÕŒPÞQ
RŔŘŖSŚŠŞȘTŦŤŢȚUÚÛÜÙŰ
ŪŲŮVWẂŴẄẀXYÝŶŸỲZŹŽŻ
 אֶ אֵ אִ ַא אֲ ָא אֳ ּא ֹאֻ אְ שא םגו ﭏ אאאß
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9„« ‚ ’ # ! ¿ ? ‽ מ"עב
× − + § ־.  … _ { } [ ] ( ) ׆, / \ ∞* ₪ ₪
£€→•|-–—%∞^°™~><=÷
¶ $ $ ¤ ¢ @ ® © ₿฿ & ♥ ← | ¥
פונט מכמורת מעוגל
alefalefalef.co.il/mikhmoret-rounded
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ש
לפרטים ולרכישה

alefalefalef.co.il/mikhmoret-rounded

מכמורת מעוגל

