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פונט  Proמולטי־לשוני
מבית אאא

פלוני מעוגל הוא גרסה מעוגלת
וחברותית לפונט פלוני הפופולארי.
הקצוות המעוגלים בשילוב עם
צורות־האות הגיאומטריות הופכים
אותו לנעים ומאיר פנים .הוא לוטש
בקפידה ועובד מצויין במגוון משקליו
גם בכותרות וגם כטקסט־רץ –
למראה צעיר וידידותי להפליא.
פלוני מעוגל מכיל  1,113תווים ,המון
 OpenType™ Featuresותמיכה
מלאה באנגלית ,רוסית ועוד 228
שפות לטיניות וקיריליות ,ועל כן
מדובר בפונט אידיאלי לשימוש
באותיות עבריות לצד אנגלית.

אאאא

אאאא

אא

פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא
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✱ פלוני מעוגל ,פלוני מעוגל־יד ואלמוני נרכשים בנפרד

...

כותרת

אבגדהוזחטיכךלמ
םנןסעפףצץקרשת
1234≠5678≠1234
AaBbCcDdEeFfGg
ŤßДДЖðŧþÿşĦé
%^!?:;"'.=↕+@&({[
↯$☯§№לאЮΩ☆₹
₿∞✲stשא‱*¶‽
AØQAÅAª⎀¤CA
◌☑☮❞☺♦✪≈✱♥
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 תווים ותומך בצורה מלאה1127 פלוני מעוגל כולל
 שפות לטיניות228  רוסית ועוד, אנגלית,בעברית
.וקיריליות
Yiddish

ײ ױ װ ִי ַיי

רשימת תווים

Hebrew

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
א
ְ א
ֻ ֹ א ּא
ֳ א אִַא אֲָא
ֵ א
ֶ א
ֱ
Basic Latin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Basic Cyrillic

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЧЦШЩЬЪЫЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхчцшщьъыэюя
Number & Fractions

0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
0123456789 ⁄0123456789 ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅐ ⅛ ⅑ ⅒
🄋➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉⓿❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
Ligatures, Swashes & Alernates

0 1 7 & CA Q Q Q J A M
ff ffi ffl fi fl st g a j A V M W V A W M
% ₪ ₪ ₪ ₪ כ ע לא םגו שש ממ שא אאא ׯ
אדהכלםרת
Punctuation & Quotation Marks

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

‱‰%+−×÷=≠<>≤≥±≈~=¬∞∅√∂∫∏µ ∑
Currencies

♦₽₺₹₩₿฿¢¤$€ƒ£¥₪
Units of measure

78µF 123kΩ 32°C #8 №69 ℮180g 1·5ℓ
Arrows & Keyboard Shortcut Symbols

⏎↑↗→↘↓↙←↖↔↕⇞⇟↯⎀ ⇪⌫⌦⇱⌥⌘⎇⇓⇧⇩
Misc, Symbols & Ornaments

©®♀♂⚥☿™|¦^@&❡¶§†‡◊⬡▤⁑✱☑✲❛❜❝❞
⁕☮☯☺◌◆◇⬢⬡⬟⬠■□▲△▼▽●○★☆♥♡
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 תווים ותומך1127 פלוני מעוגל מעוגל כולל
 רוסית ועוד, אנגלית,בצורה מלאה בעברית
. שפות לטיניות וקיריליות228

)רשימת תווים (המשך

Multilingual Latin

ÁĂǍÂÄÀĀĄÅǺÃ ÆǼĆČÇĈĊÐĎĐEÉĔĚÊËĖÈĒĘẼ
ĞǦĜĢĠĦĤĲÍĬǏÎÏİÌĪĮĨĴĶĹĽĻĿŁḾŃŇŅŊÑÓŎǑÔÖ
ÒŐŌǪØǾÕŒÞŔŘŖŚŠŞŜȘẞƏŦ Ť Ţ ȚÚŬǓÛÜǗǙǛ
ǕÙŰŪŲŮŨWẂŴẄẀÝŶŸỲȲỸŹŽŻ
áăǎâäàāąåǻãæǽćčçĉċðďđéĕěêëėèēęẽəğǧĝģ
ġħĥıíĭǐîïìĳīįĩȷ ĵķĺľļŀłḿńŉňņŋñóŏǒôöòőōǫøǿõœþ
ŕřŗśšşŝșßŧťţțúŭǔûüǘǚǜǖùűūųůũẃŵẅẁýŷÿỳȳỹź
žż
Multilingual Cyrillic

ЃҐЀЍЌЎЏЉЊЅЄІЇЈЋЂѢӁӸД ЛФ
ѓґѐѝќўџљњѕєіїјћђѣӂД Лф
Small Caps Latin

AÁĂǍÂÄÀĀĄÅǺÃÆǼBCĆČÇĈĊDÐĎĐEÉĔĚÊËĖÈĒĘẼF
GĞǦĜĢĠHĦĤIĲÍĬǏÎÏİÌĪĮĨJĴKĶLĹĽĻĿŁMḾNŃŇŅŊÑOÓŎ
ǑÔÖÒŐŌǪØǾÕŒPÞQRŔŘŖSŚŠŞŜȘẞƏTŦŤŢȚUÚŬǓÛ
ÜǗǙǛǕÙŰŪŲŮŨVWẂŴẄẀXYÝŶŸỲȲỸZŹŽŻ
Small Caps Cyrillic

АБВГЃҐДЕЀЁЖЗИЙЍКЌЛМНОПРСТУЎФХЧЦШЩЏЬЪ
ЫЉЊЅЄЭІЇЈЋЮЯЂѢӁӸДЛФ
Small Caps Height Numbers and Symbols

0123456789 01
$€₿฿£₽₹₩¥₪%✱#/©№\|!?&״׳
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Small Caps

כל משקלי הפונט כוללים אותיות לטיניות וקיריליות ,מספרים וסמלים מסוג
 ,SMALL CAPSשאותם ניתן לשלב בטקסטים עם עברית .האותיות הן אותיות
 UPPER CASEלטיניות וקיריליות שהותאמו במיוחד לגובה האותיות העבריות.

xאXx
על־מנת להשתמש בהן יש להפעיל את אופציית ה־ Small Capsבתוכנות
הגרפיות .מומלץ להשתמש באותיות אלה בכותרות ,לוגואים ,על אריזות
ובטקסטים קצרים הכוללים עברית לצד אנגלית .בטקסט־רץ לעומת זאת
מומלץ לא להפעיל את האופציה.

UPPER CASE

עברית

Small Caps

lower case

אבג ABC abc 123 ABC 123
עברית

מספרים לעברית

לטינית לעברית

מספרים רגילים

אותיות לטיניות קטנות

אותיות לטינית גדולות

Small Caps Glyphs

AÁĂǍÂÄÀĀĄÅǺÃÆǼBCĆČÇĈĊDÐĎĐEÉĔĚ
ÊËĖÈĒĘẼFGĞǦĜĢĠHĦĤIĲÍĬǏÎÏİÌĪĮĨJĴKĶ
L Ĺ Ľ Ļ Ŀ Ł M Ḿ N Ń Ň Ņ Ŋ Ñ O Ó Ŏ ǑÔ Ö Ò Ő Ō Ǫ Ø Ǿ Õ Œ
PÞQRŔŘŖSŚŠŞŜȘẞƏTŦŤŢȚUÚŬǓÛÜǗǙǛ
ǕÙŰŪŲŮŨVWẂŴẄẀXYÝŶŸỲȲỸZŹŽŻАБВ
ГЃҐДЕЀЁЖЗИЙЍКЌЛМНОПРСТУЎФХЧЦШ
ЩЏЬЪЫЉЊЅЄЭІЇЈЋЮЯЂѢӁӸДЛФ00112
&׳״?!|3456789$€฿£₽₹₩¥%✱#©₿№\/₪

hpבףHH

Ascender
Caps Height

Hebrew / Small Caps Height
x-Height

Baseline

Hebrew Descender
Latin Descender

פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא

alefalefalef.co.il/ploni-round

7

אנטומיה של פונט
מולטי־לשוני מעוגל

החלק התחתון של האות ג' דומה
בצורניותו לחלק העליון של האות
הלטינית  ,rכחלק מהשפה העגולה
של אותיות הפונט.

הצורות והעיקולים של האותיות שומרים על עקביות עיצובית
לאורך כל הפונט .הן התווים העבריים והן התווים הלטיניים שומרים
על שפה טיפוגרפית אחידה .עם זאת ישנן הפתעות ושבירות
מכוונות של ה״חוקים״ הללו כדי להוסיף עניין ועושר צורני לפונט.

קווים אלכסוניים המסתיימים בצורה
חדה נתעגלו כמעין נקניקיה על מנת
לעדן את השפיץ שלהם.

האותיות בעלות העיקולים בחלק
התחתון שלהן קיבלו התייחסות
עיצובית זהה .כמו כן הן יורדות מתחת
לשורת בסיס האות כפיצוי אופטי.

rג ש UלZ
הנקודות של הניקוד
העברי קיבלו טיפול
יסודי במקביל לנקודות
ה־ diacriticsהלטיניים.

כדי להתאים את העברית אל
הלטינית – עוגלו האותיות
העבריות עד כמה שאפשר
מבלי שזה ייראה מוזר.

אותיות עבריות ולטיניות בעלות
יציאות קצרות עוקלו בצורה דומה
ליצירת הרמוניה ביניהן.

eכ Cתfyj
לאורך כל הפונט – בכל השפות
והתווים – גגות ובסיסי האותיות
המסתיימים בפתיחה שמאלה קיבלו
טיפול זוויתי דומה.

הגגות והבסיסים הקצרים עוקלו
פנימה בגרסה המעוגלת ,לעומת
הגרסה הרגילה של פלוני.

נ tב5aפ
פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא
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טקסטים בשפות שונת

) מופעלSMALL CAPS( עברית

, בגלקסיית שביל החלב,BBCלפי אתר ה־
 יש בין,שבה שוכנת מערכת השמש שלנו
. מיליארד כוכבים400 ל־200
English

A galaxy ( )גלקסיהis a system of
stars, dust, and dark matter.
יידיש

 און די גַאנצע,הַאלטן זיך בַיים ָאּפגרינד
. דֶר ִייד ַאלע ּפלַאנעטן שריפֿט,וועלט
Latin (Deutsch)

Die Milchstraße gehört zu den
größeren Galaxien und besitzt etwa
300 Milliarden 32/3
Small Caps

Ploni  פלוני מעוגלsupports small
caps Which are at the size of the
HEBREW letters and can be used
in a Mixed Case fashion.
alefalefalef.co.il/ploni-round
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טקסטים בשפות שונת

Russian (Cyrillic)

11 pt / 15 L

Иври́т (עבְרִ ית
ִ ) — язык семитской семьи;
государственный язык Израиля; язык некоторых
еврейских общин и диаспор. Древняя форма
иврита (древнееврейский язык) — традиционный
и священный язык иудаизма. Современный иврит
возрождён и адаптирован как разговорный и
официальный язык Государства Израиль в XX
веке.Само слово עבְרִ ית
ִ иврит переводится с
языка иврит как прилагательное «еврейская».
Женский род здесь употребляется потому, что
Latin (Norwegian)

10 pt / 14 L

יידיש

 איז ַא, גערופֿן ביי אידן מַאמע לשון, אידיש אדער יודיש,יידיש
 מיליָאן יידן1.5 שּפרַאך װָאס װערט הַיינט גערעדט פֿון ארום
, מיליָאן מענטשן איבער דער װעלט3,142,560 און בַאקַאנט ביי
 די יידישע שּפרַאך שטַאמט.בעיקר פֿונעם ַאשכנזישן ָאּפשטַאם
איבערהויּפט פֿון מיטל הויכדייטש װָאס מען הָאט ַאמָאל גערעדט
 פֿון דער,)אין איירָאּפע (ווָאס איז דאן געווען בַאקַאנט ַאלס ַאשכנז
שּפרַאך הָאט זיך אויך געמַאכט די דייטשע שפרַאך ָאדער אויך
 (נישט ַאזוי ווי טייל מענטשן מיינען.בַאקַאנט ַאלס ניי הויכדויטש
 א גרויסער טייל פֿון ווערטער אין יידיש.)ַאז יידיש קומט פֿון דייטש
 און אויך, לשון הקודש10%  בערך,קומט פֿון דייטשער ָאפֿשטַאמונג

9 pt / 13 L

Hebrew ( )עבריתis 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.

Latin (Norwegian)

עברית

 ממשפחת השפות האפרו,) היא שפה שמיתIvrit( עבְרִ ית
ִ
, הידועה כשפתם של היהודים ושל השומרונים,אסיאתיות
אשר ניב מודרני שלה משמש כשפה הרשמית והעיקרית
עבֶר מופיע במקרא כשמו של
ֵ  השם.של מדינת ישראל
 המושג עברי נזכר במקרא.אחד מאבותיו של אברהם אבינו
 אולם שמה של שפתם של,פעמים רבות ככינוי לבני ישראל
 ייתכן. וגם בשם שפת כנען,"העברים מכונה במקרא "יהודית
שהשם 'יהודית' היה רק שם הניב שדובר בממלכת יהודה או
 ממלכת, להבדיל מהניב של ממלכת הצפון,באזור ירושלים
 המקור הקדום ביותר המזכיר את המונח עברית.ישראל

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
Latin (English)

עברית

, ממשפחת השפות האפרו אסיאתיות,) היא שפה שמיתIvrit( עבְרִ ית
ִ
 אשר ניב מודרני שלה,הידועה כשפתם של היהודים ושל השומרונים
עבֶר
ֵ  השם.משמש כשפה הרשמית והעיקרית של מדינת ישראל
 המושג.מופיע במקרא כשמו של אחד מאבותיו של אברהם אבינו
 אולם שמה של,עברי נזכר במקרא פעמים רבות ככינוי לבני ישראל
. וגם בשם שפת כנען,"שפתם של העברים מכונה במקרא "יהודית
ייתכן שהשם 'יהודית' היה רק שם הניב שדובר בממלכת יהודה או
. ממלכת ישראל, להבדיל מהניב של ממלכת הצפון,באזור ירושלים
 הוא,המקור הקדום ביותר המזכיר את המונח עברית כשם השפה
. לפנה"ס2מקור יווני מן המאה ה־

8 pt / 12 L

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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יידיש
 איז ַא שּפרַאך װָאס, גערופֿן ביי אידן מַאמע לשון, אידיש אדער יודיש,יידיש
 מיליָאן3,142,560  מיליָאן יידן און בַאקַאנט ביי1.5 װערט היי ַנט גערעדט פֿון ארום
 די יידישע. בעיקר פֿונעם ַאשכנזישן ָאּפשטַאם,מענטשן איבער דער װעלט
שּפרַאך שטַאמט איבערהויּפט פֿון מיטל הויכדייטש װָאס מען הָאט ַאמָאל
 פֿון דער,)גערעדט אין איירָאּפע (ווָאס איז דאן געווען בַאקַאנט ַאלס ַאשכנז
שּפרַאך הָאט זיך אויך געמַאכט די דייטשע שפרַאך ָאדער אויך בַאקַאנט ַאלס
 א.) (נישט ַאזוי ווי טייל מענטשן מיינען ַאז יידיש קומט פֿון דייטש.ניי הויכדויטש
10%  בערך,גרויסער טייל פֿון ווערטער אין יידיש קומט פֿון דייטשער ָאפֿשטַאמונג
. און אויך סלאווישע שפראכן,לשון הקודש
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משקלים

10

Light
ABCDEFGHIjאבגדהוזחט
לייט
Regular
ABCDEFGHIjאבגדהוזחט
רגיל
Medium
ABCDEFGHIjאבגדהוזחט
מדיום
DemiBold ABCDEFGHIjאבגדהוזחט
דמי־בולד
Bold
ABCDEFGHIjאבגדהוזחט
בולד
UltraBold ABCDEFGHIjאולטרה־בולד אבגדהוזחט
alefalefalef.co.il/ploni-round

פלוני מעוגל
 מולטי לשוני מבית אאאPro פונט

11

משקלים

משפחת פלוני מעוגל כוללת  8משקלים כדי שתוכלו
להשתמש איתם במגוון רחב של עיצובים ושילובים משגעים.
כולם הותאמו לכותרות וחלקם הותאמו לטקסט־רץ (גם

לייט Light

אּבֶגֹדֻ הַו ְזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
ֳ
AAaBBbCCcDDdEEeFFfGGgДЖФйф
ŊŘðŧßffi™‽ ⅒☺*$&¶()0123456789שא
רגיל Regular

אּבֶגֹדֻ הַו ְזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
ֳ
AAaBBbCCcDDdEEeFFfGGgДЖФйф
ŊŘðŧßffi™‽ ⅒☺*$&¶()0123456789שא
מדיום Medium

אּבֶג ֹ ֻדהַו ְזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
ֳ
AAaBBbCCcDDdEEeFFfGGgДЖФйф
ŊŘðŧßffi™‽ ⅒☺*$&¶()0123456789שא
דמי־בולד DemiBold

ֳ
אּבֶג ֹ ֻדהַו ְזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AAaBBbCCcDDdEEeFFfGGgДЖФйф
ŊŘðŧßffi™‽ ⅒☺*$&¶()0123456789שא
בולד Bold

ֳ
אּבֶג ֹ ֻדהַו ְזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AAaBBbCCcDDdEEeFFfGGgДЖФйф
ŊŘðŧßffi™‽ ⅒☺*$&¶()0123456789שא
אולטרה־בולד UltraBold

ֳ
אּבֶג ֹ ֻדהַו ְזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AAaBBbCCcDDdEEeFFfGGgДЖФйф
ŊŘðŧßffi™‽⅒☺*$&¶()0123456789שא

פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא
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ÄBÇD ְּבג ַד
ַ א
ֳ
מפל למשקלי טקסט־רץ
משקל רגיל

AbBbCcDdEeFfGgHhIi 24pt אבגדהוזחטיכךלמםנןסע
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 12pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 11pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 10pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 9pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 8pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 7pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 6pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

The quick brown
fox Jumps over
the lazy dog

30 pt

השועל הזריז קפץ
מעל הכלב העצלן
שישב במלונה

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

11 pt

) היא צביר כוכבים הסובביםGalaxy( גלקסיה
 גלקסיות שכנות.כולם יחדיו עם הגלקסיה
מרכיבות צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים
 מרבית הגלקסיות.מהרבה צבירי גלקסיות
ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים
 ביקום קיימות מאות מיליארדי.קלים לזיהוי
 טלסקופים מודרניים מאתרים.גלקסיות

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
are categorized according to their visual morpholog

7 pt

)Galaxy(  גלקסיה.גלקסיה היא המבנה הסדור הגדול ביותר ביקום
היא צביר כוכבים שאינטראקציה כבידתית קושרת אותם יחד
 גלקסיות שכנות מרכיבות.והם סובבים כולם יחדיו עם הגלקסיה
 מרבית.צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים מהרבה צבירי גלקסיות
.הגלקסיות ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים קלים לזיהוי
 טלסקופים מודרניים.ביקום קיימות מאות מיליארדי גלקסיות
 ועם שיפור הטכנולוגיה מתגלות,מאתרים כמאתיים מיליארד
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ÄBÇDּבג ַ ְד
ַ א
ֳ
מפל למשקלי טקסט־רץ
משקל מדיום

AbBbCcDdEeFfGgHhIi 24pt אבגדהוזחטיכךלמםנןסע
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 12pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 11pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 10pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 9pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 8pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 7pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 6pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

The quick brown
fox Jumps over
the lazy dog

30 pt

השועל הזריז קפץ
מעל הכלב העצלן
שישב במלונה

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

11 pt

) היא צביר כוכבים הסובביםGalaxy( גלקסיה
 גלקסיות שכנות.כולם יחדיו עם הגלקסיה
מרכיבות צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים
 מרבית הגלקסיות.מהרבה צבירי גלקסיות
ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים
 ביקום קיימות מאות מיליארדי.קלים לזיהוי
 טלסקופים מודרניים מאתרים.גלקסיות

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
are categorized according to their visual morpholog

7 pt

)Galaxy(  גלקסיה.גלקסיה היא המבנה הסדור הגדול ביותר ביקום
היא צביר כוכבים שאינטראקציה כבידתית קושרת אותם יחד
 גלקסיות שכנות מרכיבות.והם סובבים כולם יחדיו עם הגלקסיה
 מרבית.צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים מהרבה צבירי גלקסיות
.הגלקסיות ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים קלים לזיהוי
 טלסקופים מודרניים.ביקום קיימות מאות מיליארדי גלקסיות
 ועם שיפור הטכנולוגיה מתגלות,מאתרים כמאתיים מיליארד
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ֳ
ÄBÇDּבג ַ ְד
ַ א
מפל למשקלי טקסט־רץ
משקל דמי־בולד

AbBbCcDdEeFfGgHhIi 24pt אבגדהוזחטיכךלמםנןסע
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 12pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 11pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 10pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 9pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 8pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 7pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 6pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

The quick brown
fox Jumps over
the lazy dog

30 pt

השועל הזריז קפץ
מעל הכלב העצלן
שישב במלונה

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

11 pt

) היא צביר כוכבים הסובביםGalaxy( גלקסיה
 גלקסיות שכנות.כולם יחדיו עם הגלקסיה
מרכיבות צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים
 מרבית הגלקסיות.מהרבה צבירי גלקסיות
ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים
 ביקום קיימות מאות מיליארדי.קלים לזיהוי
 טלסקופים מודרניים מאתרים.גלקסיות

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
are categorized according to their visual morpholog

7 pt

)Galaxy(  גלקסיה.גלקסיה היא המבנה הסדור הגדול ביותר ביקום
היא צביר כוכבים שאינטראקציה כבידתית קושרת אותם יחד
 גלקסיות שכנות מרכיבות.והם סובבים כולם יחדיו עם הגלקסיה
 מרבית.צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים מהרבה צבירי גלקסיות
.הגלקסיות ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים קלים לזיהוי
 טלסקופים מודרניים.ביקום קיימות מאות מיליארדי גלקסיות
 ועם שיפור הטכנולוגיה מתגלות,מאתרים כמאתיים מיליארד
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מפל למשקלי טקסט־רץ
משקל בולד
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AbBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRr 7pt 0123456789אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
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The quick brown
fox Jumps over
the lazy dog

30 pt

השועל הזריז קפץ
מעל הכלב העצלן
שישב במלונה

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

11 pt

) היא צביר כוכבים הסובביםGalaxy( גלקסיה
 גלקסיות שכנות.כולם יחדיו עם הגלקסיה
מרכיבות צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים
 מרבית הגלקסיות.מהרבה צבירי גלקסיות
ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים
 ביקום קיימות מאות מיליארדי.קלים לזיהוי
 טלסקופים מודרניים מאתרים.גלקסיות

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
are categorized according to their visual morpholog

7 pt

)Galaxy(  גלקסיה.גלקסיה היא המבנה הסדור הגדול ביותר ביקום
היא צביר כוכבים שאינטראקציה כבידתית קושרת אותם יחד
 גלקסיות שכנות מרכיבות.והם סובבים כולם יחדיו עם הגלקסיה
 מרבית.צבירי גלקסיות וצבירי־על מורכבים מהרבה צבירי גלקסיות
.הגלקסיות ניתנות לסיווג נוח לאוסף מוגבל של מבנים קלים לזיהוי
 טלסקופים מודרניים.ביקום קיימות מאות מיליארדי גלקסיות
 ועם שיפור הטכנולוגיה מתגלות,מאתרים כמאתיים מיליארד
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17

מפל למשקלי כותרת
משקל אולטרה־בולד

200 pt

מסע MAP
125 pt

אפרוח

אחשדרפנים
השועל הזריז קפץ
מעל הכלב העצלן
שישב במלונה

82 pt

46 pt

30 pt

a
a
a
a
aaa a

א

ShOck

Handgloves
The quick brown
fox Jumps over
the lazy dog

a
a
aa

א אאא

פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא
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פלוני מעוגל
משקלים

משקל אולטרה־בולד 124 ,נקודות | UltraBold weight, 124 pt

Meticulous & neutral sans-serif

Uppercase letters
אותיות קטנות באנגלית ,משקל רגיל 35 ,נקודות | Lower case, Regular weight, 35 pt

מערכת
אותיות גדולות באנגלית ,משקל בולד 59 ,נקודות | Upper case, Bold weight, 59 pt

Официальный язык
משקל לייט 167 ,נקודות | Light weight, 167 pt

תקשורת
משקל רגיל 52 ,נקודות | Regular weight, 52 pt

Prominent
משקל שחור 136 ,נקודות | Black weight, 136 pt

משקל אולטרה־לייט 112 ,נקודות | UltraLight weight, 112 pt

אבַדְּתָ
ה ֱ
עפַר ָארֶ ץ ,ו ְתִקְ ו ַת אֱנו ֹׁש ֶ
ה ֲ
ספִיחֶי ָ
ּתִשטֹף ְ
שחֲקּו מַ י ִםְ ׁ ,
בנ ִים ׁ ָ
א ָ
ֲ

December 10 1982
th

עברית מנוקדת ,משקל רגיל 18 ,נקודות | Hebrew marks, Regular weight, 18 pt

משקל אולטרה־בולד 53 ,נקודות | UltraBold weight, 53 pt

למראֶה צעיר ומלא ברק!
משקל מדיום 48 ,נקודות | Medium weight, 48 pt

פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא

alefalefalef.co.il/ploni-round

ֳק
19

עבְרִ י מְתֻ כְנ ָת
נ ִיּקּוד ִ
___

א
א ֳ
א אֱ ֲ
ְ
א ַא
א ֶ
א ֵ
ִ
א ֿ
פשּׂ
ָא ֻ
פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא
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הניקוד של פלוני מעוגל עוצב ו ְתֻ כְנ ַת בקפידה
רבה .כל שילובי הניקוד המקובלים בעברית
וביידיש קיבלו טיפול מדויק ,דקדקני ומדוקדק.

א ֵ
א ִ
א ֳ
א ֲ
א ֱ
ְ
א אֶַאָאא ֹאֻּא
ב ב ֹבֻּב
ב ַ
ב ֶ
ב ֵ
ב ִ
ב ֳ
ב ֲ
ב ֱ
ְ
ב בֿ ָ
ג ְג ֱ ג ֲ ג ֳ ג ִג ֵ ג ֶ ג ַג ָג ֹג ֻּג
ְד דֱ דֲ דֳ ִד ֵד ֶד ַד ָד ד ֹ ֻד ּד
ה ה ֹהֻּה
ה ַ
ה ֶ
ה ֵ
ה ִ
ה ֳ
ה ֲ
ה ֱ
ְ
ה ָ
ו ְו ֱו ֲו ֳו ִו ֵו ֶו ַו ָֹו ו ֻּו
ז ְ זֱ זֲ זֳ ז ִ ז ֵ ז ֶ ז ַ ז ָז ֹז ֻּז
ח
חח ֹ ֻ
ח ַ
ח ֶ
ח ֵ
ח ִ
ח ֳ
ח ֲ
ח ֱ
ְ
ח ָ
ח ּ
ט ּט
טט ֹ ֻ
ט ַ
ט ֶ
ט ֵ
ט ִ
ט ֳ
ט ֲ
ט ֱ
ְ
ט ָ
י ְי ֱי ֲי ֳי ִי ֵי ֶי ַי ָי ֹי ֻּי
ככִכֵכֶכַכֿכָכֹכֻּכ ךְךָּך
כְכֱכֲ ֳ
ל ְ לֱ לֲ לֳ ל ִ לֵ לֶ לַ לָל ֹל ֻּל
מ ּמ
ממ ֹ ֻ
מ ַ
מ ֶ
מ ֵ
מ מֱ מֲ מֳ ִ
ְ
מ ָ
נ ְנ ֱנ ֲנ ֳנ ִנ ֵנ ֶנ ַנ ָנ ֹנ ֻּנ
ס ּס
סס ֹ ֻ
ס ַ
ס ֶ
ס ֵ
ס ִ
ס ֳ
ס ֲ
ס ֱ
ְ
ס ָ
ע ּ
ע
ע עָע ֹ ֻ
ע ַ
ע ֶ
ע ֵ
ע ִ
ע ֳ
ע ֲ
ע ֱ
ְ
פ ֿ
פ פ ֹפֻּפ
פ ַ
פ ֶ
פ ֵ
פ ִ
פ ֳ
פ ֲ
פ ֱ
ְ
פ ָ
צ צָצ ֹצֻּצ
צ ַ
צ ֶ
צ צִ ֵ
צ ֳ
צ ֲ
צְ ֱ
קְ קֱ קֲ קֳ קִ קֵ קֶ קַ קָ ק ֹקֻ ּק
רְ רֱ רֲ רֳ רִ רֵ רֶ רַ רָ ר ֹרֻ ּר
שְ שֱ שֲ שֳ שִ שֵ שֶ שַ שָ ש ֹשֻ ּש
שְׁ שֱׁ שֲׁ שֳׁ שִׁ שֵׁ שֶׁ שַׁ שָׁ שׁ ֹשֻׁ שׂ
ת ּת
ת תָ ת ֹ ֻ
ת תֵ תֶ תַ ֿ
ת תֱ תֲ תֳ ִ
ְ

 כל כך מולטי שנוסף.פלוני מעוגל הוא פונט מולטי־לשוני
 שפות לטיניות228 אנגלית ורוסית הוא תומך ב־,על עברית
: הנה רשימת השפות המלאה שבהן הוא תומך.וקיריליות

מולטי־לשוני

Ḿǚļŧiłīñğűåŀ
Tokelauan
Tongan
Tshiluba
Tsonga
Tswana
Tumbuka
Turkish
)Turkmen (Latin
Tuvaluan
Tzotzil
)Uzbek (Latin
Venetian
Vepsian
Volapük
Võro
Wallisian
Walloon
Waray-Waray
Warlpiri
Wayuu
Welsh
Wik-Mungkan
Wiradjuri
Wolof
Xavante
Xhosa
Yapese
Yindjibarndi
Zapotec
Zarma
Zazaki
Zulu
Zuni
)Belarusian (Cyrillic
Bulgarian
Common
Hill Mari
Komi-Permyak
Macedonian
)Moldovan (Cyrillic
)Montenegrin (Cyrillic
Russian
Rusyn
)Serbian (Cyrillic
Ukrainian
 עבריתHebrew
 יידישYiddish

Papiamento
Piedmontese
Polish
Portuguese
Potawatomi
’Q’eqchi
Quechua
Rarotongan
Romanian
Romansh
Rotokas
)Sami (Inari Sami
)Sami (Lule Sami
)Sami (Northern Sami
)Sami (Southern Sami
Samoan
Sango
Saramaccan
Sardinian
Scottish Gaelic
)Serbian (Latin
Seri
Seychellois Creole
Shawnee
Shona
Sicilian
Silesian
Slovak
Slovenian
)Slovio (Latin
Somali
Sorbian (Lower
)Sorbian
Sorbian (Upper
)Sorbian
)Sotho (Northern
)Sotho (Southern
Spanish
Sranan
)Sundanese (Latin
Swahili
Swazi
Swedish
Tagalog
Tahitian
Tetum
Tok Pisin

Kikongo
Kinyarwanda
Kiribati
Kirundi
Klingon
)Kurdish (Latin
Ladin
Latin
Latino sine Flexione
Latvian
Lithuanian
Lojban
Lombard
Low Saxon
Luxembourgish
Maasai
Makhuwa
Malay
Maltese
Manx
Māori
Marquesan
Megleno-Romanian
Meriam Mir
Mirandese
Mohawk
)Moldovan (Latin
Montagnais
)Montenegrin (Latin
Murrinh-Patha
Nagamese Creole
Nahuatl
Ndebele
Neapolitan
Ngiyambaa
Niuean
Noongar
Norwegian
Novial
Occidental
Occitan
Old Icelandic
Old Norse
Onĕipŏt
Oshiwambo
)Ossetian (Latin
Palauan

Estonian
Faroese
Fijian
Filipino
Finnish
Folkspraak
French
Frisian
Friulian
)Gagauz (Latin
Galician
Ganda
Genoese
German
Gikuyu
Gooniyandi
Greenlandic
)(Kalaallisut
Guadeloupean Creole
Gwich’in
Haitian Creole
Hän
Hawaiian
Hiligaynon
Hopi
)Hotcąk (Latin
Hungarian
Icelandic
Ido
Igbo
Ilocano
Indonesian
Interglossa
Interlingua
Irish
Istro-Romanian
Italian
Jamaican
)Javanese (Latin
Jèrriais
Kaingang
Kala Lagaw Ya
)Kapampangan (Latin
Kaqchikel
)Karakalpak (Latin
)Karelian (Latin
Kashubian

alefalefalef.co.il/ploni-round

Abenaki
Afaan Oromo
Afar
Afrikaans
Albanian
Alsatian
Amis
Anuta
Aragonese
Aranese
Aromanian
Arrernte
)Arvanitic (Latin
Asturian
Atayal
Aymara
Azerbaijani
)Bashkir (Latin
Basque
)Belarusian (Latin
Bemba
Bikol
Bislama
Bosnian
Breton
Cape Verdean Creole
Catalan
Cebuano
Chamorro
Chavacano
Chichewa
Chickasaw
Cimbrian
Cofán
Cornish
Corsican
Creek
)Crimean Tatar (Latin
Croatian
Czech
Danish
Dawan
Delaware
Dholuo
Drehu
Dutch
Esperanto

פלוני מעוגל
 מולטי לשוני מבית אאאPro פונט
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מולטי־לשוני

דוגמאות לשפות הנתמכות בצורה מלאה בפלוני
:מעוגל

Cornish

עברית

ĀāĒēĪīŌ ōŪūÜü

אבגדהוזחטי
כך למםנןסעפף
צץקרשת
א
ְ א
ֻ ֹ א ּא
ֳ א ָא
ֲ א ַא
ִ א
ֵ א
ֶ א
ֱ

Crotian

ČčĆćĐđŠšŽž
Czech

ÁáČčĎ ďÉéĚěÍíŇň
Ó ó Ř ř Š šŤ ť Ú ú Ů ů Ý ž

יידיש

ÁáÅåÆæÉéÍí
Ó ó Ø ø Ú úÝý

א ַא ָא ּב ב בֿ ג ד ה ו ּו ֹו װ
ז ח ט י יִ ײ ײַ ּכ כ ך ל
ֿ מ ם נ ן ס ע ּפ
פפף
צ ץ ק ר ש ׂש ּת ת

Dutch

English

À à Â â Ä ã Èè Éé Êê Ëë Í í Ï
ïĲĳÓóÔôÖöÚúÛûÜü
Č č Ĝ ĝ Ĥ ĥĴ ĵ Ŝ ŝ Ŭ ŭ

AaBbCcD dEeFf
GgHhIiJjKkLlMm
NnOoPpQqRrSs
T t U u V v W w X x Y yZ z

Estonian

Russian

ÄäÕõÖöŠšÜüŽž

А а Б б В в Гг Д д Е е Ё
ёЖжЗзИиЙйКкЛл
М м Н н О о П п Р р С сТ т
УуФ фХхЧчЦц ШшЩщ
Ь ьЪ ъ Ы ы Э э Ю ю Я я

Danish

Esperanto

Feroese

ÁáÆæ ðÍíÓóØø
Ú úÝý
Finnish, Scots

ÄäÅåÖöŠšŽž
French

ÀàÂâÆæÇçÈèÉéÊêË
ë Î î Ï ï Ô ô Œ Ù ù Û û Ü üŸÿ

Basque

ÇçÑñÜü
Catalan

ÀàÈèÉéÍíÏïĿŀÑñ
ÒòÓóÚúÜü

← המשך בעמוד הבא
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Norwegian, Nynorsk, Bokmal

German

ÀàÁáÅåÆæÈèÉéÊê
ÒòÔôØø

ÀàÄäÉéÖ öÜüß

Polish

ĄąĆćĘęŁłŃńÓ ó
ŚśŹźŻż

Greek Transliterated

Á á Éé Í í Ï ï Ó ó Ú úÝý
Hawaiian

ĀāĒēĪīŪū

Portuguese

Hungarian

ÀàÁáÂâÃãÇçÈèÉéÊê
ÌìÒòÓóÔôÕõÚúÜü

ÁáÉéÍíÓóÖöŐő
ÚúÜüŰű

Slovak

Icelandic

ÁáÄäČčĎ ďÉé
ÍíĹĺĹľŇňÓóÔôŔŕ
Š šŤ ť Ú ú ýŽ ž Ý ý

ÁáÆæ ðÉéÍíÓ óÖ ö
þ Þ Ú úÝý

Slovenian

ÄäĆćČčĐđÖöŠšÜüŽž
Spanish

ÁáÇÇÉéÍÍÏÏÑñ
ÓóÚúÜü

Irish

ÁáÉéÍíÓ óÚú
Italian

ÀàÁáÈèÉéÍíÌìÎîÏï
ÒòÓóÙùÚú
Latvian

ÀàÁáÄäÅåÉéÖ öÜü

ĀāČčĒēĢģĪīĶķĻļ
ŅņŌōŖŗŠšŪūŽž

Maltese

Lithuanian

ÀàĊċÈèĢģĦħÌÌÎÎ
ÒòÙùŻż

Ą ą Č č Ęę Ėė Į į
ŠšŲųŽž

Welsh

Turkish

À à Á á Â â Ä ä Èè Éé Êê Ëë
ÌìÍíÎîÏïÒòÓóÔôÖö
Ù ù Ú ú Ü üÝýŶŷŸÿ Ŵŵ

ÂâÇÇĞğÎÎİıÖöŞşÛûÜü

Swedish

Romanian

ÂâĂăÎîȘș

alefalefalef.co.il/ploni-round
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טקסט־רץ בכמה שפות לטיניות
:שונות להמחשה

מולטי־לשוני
סימנים דיאקריטיים

Danish

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.

German

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.

Icelandic

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 hörgárbyggð.

Lithuanian

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.

Turkish

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.

Albanian

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.

Swedish

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.

Spanish

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.
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Optional OpenType Features

פונט פלוני מעוגל כולל פֿיצ׳רים רבים של  OpenTypeליצירת טיפוגרפיה אולטרה־
מקצועית .הפונט כולל תוספות ושכלולים שיעזרו לכם לסדר את הטיפוגרפיה שלכם
עם שליטה רבה בתוצאה הסופית .חלק מהאופציות כוללות :וריאציות לאותיות ,אנגלית
בגובה העברית ,שברים ,סוואשים וכמה סטים של מספרים וליגטורות .כדי להפעיל את
הפיצ׳רים הללו חפשו את אפשרויות ה־ OpenTypeבתוכנה שעימה אתם עובדים.
כאן לינק למדריך המלא

OPENTYPE
FEATURES
לפני

Small Caps

Small Cap Symbols

Contextual Alternates

פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא

אחרי

א ← 8aHא8aH
&…#$& ← …#$
gg ← gg
gj ← g j
alefalefalef.co.il/ploni-round

אחרי

לפני

יי ַ י ִ ← ַיי ִי
ָ ֳק ך ָ ← ֳק ך
ע
1
a
g
y
%%
0

← ע
← 1
← a
← g
← y
← %
← 0
₪₪₪₪
alefalefalef.co.il/ploni-round

Yiddish Features &
Historical Ligatures

ניקוד עברי מדוקדק

Stylistic Alternates

Multiple Size Symbols

פלוני מעוגל
 מולטי לשוני מבית אאאPro פונט

אחרי

לפני

ffi ← ffi
ff fi fl ffl
אש ← שא
st ← st
כא ← אכ

Standard Ligatures

Discretionary Ligatures

CA CA CA CA CA CA
AA ← A
QQQ ← Q
& ← &
alefalefalef.co.il/ploni-round

Optional Swashes

פלוני מעוגל
 מולטי לשוני מבית אאאPro פונט

Justification Alternates
כאשר מפעילים את הפיצ׳ר הזה על
בלוק טקסט (המיושר ביישור בלוק)
הפֿיצ׳ר מחליף ,במידת הצורך ,אותיות
לגרסה הרחבה שלהן כדי למלא את
רוחב השורה במקום רווחים ו/או שבירת
מילים .זה נותן לבלוק הטקסט מראה
ייחודי ואסתטי למדי ,ומשמש תחליף
מרענן ל־( hyphernationשימוש במקף
לפיצול מילים).

לפני

אחרי

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

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

אדהכלםרת
אדהכלםרת
אדהכלםרת
אדהכלםרת
אדהכלםרת
אדהכלםרת
Localized Forms

פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא

Д ←Д
л ← л
alefalefalef.co.il/ploni-round
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Optional OpenType Features
סטים של מספרים

Standard Figures
המספרים הסטנדרטיים עוצבו בגובה
אותיות ה־ UPPERCASEהלטיניות.

SmalCaps Figures
בהפעלת אופציית ה־Small Caps
תקבלו מספרים נמוכים יותר ,שעוצבו
לגובה האותיות העבריות.

Oldstyle
אלו מספרים מיוחדים שעולים ויורדים
מהשורה המומלצים לשימוש בטקסט־
רץ לטיני או לתאריכים על הזמנות
למשל.

Tabular
מספרי ״מונוספייס״ ,בעלי רוחב אחיד,
המיועדים להצגת מספרים בטבלאות
כאשר רוצים שהמספרים יהיו מסודרים
אחד מעל השני בטור.

Black Circled Numbers
מספרים בתוך עיגולים שחורים
(בכל המשקלים) .למרות שזה נראה
טריוויאלי ,הם שימושיים מאד –
למיספור רשימות ,תרשימים וכו׳.

Fractions
שברים אינסופיים ,בכל הוריאציות
הקיימות .לספרי מתכונים .דו״חות
שנתיים ,סטטיסטיקות וכו׳.

Numerators, Denominators

פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא

1,234,567.89
1,23,4567.89
1,234,567.89
1,234,567.89
⓿❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
🄋➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉

1/10 ← 1/10

123456789/123456789
alefalefalef.co.il/ploni-round
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Optional OpenType Features
Tilted Letters & Swashes

SS02

אותיות ה־ UPPERCASEכוללות וריאציות נטויות ומעוטרות כדי שתוכלו ליצור
שילובים משגעים .כדי להשתמש בפיצ׳רים הפעילו את אופציות ה־OpenType
המתאימה בתוכנה הגרפית שעימה אתם עובדים.

DLIG

SS01

SWSH

Default

ABRACADABRA
Tilt right

רגיל

SS01

Tilt Left

SWSH

SS02

SS03

A A A A A
M M M M
V
V V
W
W W
7 7
J
J
פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא

alefalefalef.co.il/ploni-round

Optional OpenType Features
Swash Action

אולטרה־לייט

30

77 pt

METALICA
מדיום

77 pt

אולטרה־בולד

77 pt

COCA COLA
JAVAscript.
alefalefalef.co.il/ploni-round

פלוני מעוגל
 מולטי לשוני מבית אאאPro פונט

Optional OpenType Features
Swash Action

31

לייט

107 pt

אולטרה־בולד

76 pt

רגיל
 בולד,רגיל

123 pt
25 pt

AHAVA
JAM
AICA

№074
gate 3E Seat 15b Class E

alefalefalef.co.il/ploni-round

פלוני מעוגל
 מולטי לשוני מבית אאאPro פונט

Optional OpenType Features
Swash Action

32

אולטרה־בולד
רגיל

73 pt

בולד
לייט

79 pt

שחור

67 pt

Volvo A47
87M✪

AVOCADO
MICHAEL
JORDAN
alefalefalef.co.il/ploni-round

פלוני מעוגל
 מולטי לשוני מבית אאאPro פונט

Optional OpenType Features
אופן־טייפ פיצ׳רז בעברית

33

63 pt

שחור

❞אין החַייכן למד❝
ליגטורות סודיות

חלפים סגנונים

חלפים הקשריים

מספרי Oldstyle

אַיילת ממששת שאנבים
בגלל  1,480הכרישים
של ישרלא בע״מ!
ללא הפעלת אופן־טייפ פֿיצ׳רז

איילת ממששת אשנבים
בגלל  1,480הכרישים
של ישראל בע״מ!
פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא

alefalefalef.co.il/ploni-round
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Optional OpenType Features
שברים ,מונה ומכנה

½
⅓
⅔
¼
¾
⅕
⅙
⅐
⅛
⅑
⅒
⁄

בעזרת תווי השברים של פלוני מעוגל תוכלו לכתוב את כל שילובי השברים
הקיימים .שימושי מאוד אם אתם מעצבים למשל ספר מתכונים ,דו״ח שנתי ,גרפים
ואינפוגרפיקות .הוראות שימוש :הפעילו את אופציית ה־ Fractionsבפאנל ה־
 OpenTypeשל התוכנה הגרפית שעימה אתם עובדים.

½ ½ ½ ½ ½
⅓ ⅓ ⅓ ⅓ ⅓
⅔ ⅔ ⅔ ⅔ ⅔
¼ ¼ ¼ ¼ ¼
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
⅕ ⅕ ⅕ ⅕ ⅕
⅙ ⅙ ⅙ ⅙ ⅙
⅐ ⅐ ⅐ ⅐ ⅐
⅛ ⅛ ⅛ ⅛ ⅛
⅑ ⅑ ⅑ ⅑ ⅑
⅒ ⅒ ⅒ ⅒ ⅒
1234567890⁄1234567890 ⁄

פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא

alefalefalef.co.il/ploni-round

פלוני מעוגל כולל סמלים מוסכמים המיועדים לייצוג
 הסמלים.קיצורי מקלדת או לכל שימוש יצירתי אחר
.הותאמו כמובן לכל המשקלים

Alt+Shift+Cmd+P

סמלי מקלדת

פחות קּול

⌥⇧⌘P
! סופר קּול

ייצוג מקש במקלדת

Command (or Cmd / Apple key)
Option/Alt (Mac)
Alt (PC)
Shift
Caps Lock
Control (Mac)
Control (PC)
Return/Enter
Arrow Keys
Page up/down
Delete Left
Delete Right
Menu
Insert
Open New Window
Download

alefalefalef.co.il/ploni-round

סמל מתוך פונט פלוני מעוגל

⌘⌘⌘⌘⌘⌘
⌥⌥⌥⌥⌥⌥
⎇⎇⎇⎇⎇⎇
⇧⇧⇧⇧⇧⇧
⇪⇪⇪⇪⇪⇪
^^^^^^
✲✲ ✲✲✲✲
⏎⏎⏎⏎⏎⏎
←↓↑→
⇟⇞⇟⇞⇟⇟
⌫⌫⌫⌫⌫⌫
⌦⌦⌦⌦⌦⌦
▤▤▤▤▤▤
⎀⎀⎀⎀⎀⎀
⇱⇱⇱⇱⇱⇱
⇓⇓⇓⇓⇓⇓

פלוני מעוגל
 מולטי לשוני מבית אאאPro פונט
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 רוסית, אנגלית, תווים ותומך בצורה מלאה בעברית1127 פלוני מעוגל כולל
: הנה רשימת התווים ה(כמעט) מלאה. שפות לטיניות וקיריליות228 ועוד

מפת תווים

36

ְ א
ֻ ֹ א ּא
ֳ א ָא
ֲ א ַא
ִ א
ֵ א
ֶ אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
א
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabc
defghijklmnopqrstuvwxyzАБВГДЕЁЖ
ЗИЙКЛМНОПРСТУФХЧЦШЩЬЪЫЭЮЯа
бвгдеёжзийклмнопрстуфхчцшщьъыэ
юя012345678901234567890123456789
01234567890123456789⅙⅘⅗⅖⅕¾¼⅔⅓½
ÁĂǍÂÄÀĀĄÅǺÃÆǼĆČÇĈĊÐĎĐEÉĔĚÊËĖÈĒ
ĘẼĞǦĜĢĠĦĤĲÍĬǏÎÏİÌĪĮĨĴĶĹĽĻĿŁḾŃŇŅŊÑÓ
ŎǑÔÖÒŐŌǪØǾÕŒÞŔŘŖŚŠŞŜȘẞƏŦŤŢȚÚŬ
ǓÛÜǗǙǛǕÙŰŪŲŮŨWẂŴẄẀÝŶŸỲȲỸŹŽŻáă
ǎâäàāąåǻãæǽćčçĉċðďđéĕěêëėèēęẽəğǧĝ
ģġħĥıíĭǐîïìĳīįĩȷĵķĺľļŀłḿńŉňņŋñóŏǒôöòőōǫ
øǿõœþŕřŗśšşŝșßŧťţțúŭǔûüǘǚǜǖùűūųůũẃ
ŵ ẅ ẁý ŷ ÿ ỳ ȳ ỹ ź ž ż ª º A Á Ă Ǎ Â Ä À Ā Ą Å Ã Æ B C Ć Č Ç Ċ D
ÐĎĐEÉĚÊËĖÈĒĘFGĞĜĢĠHĦĤIĲÍǏÎÏİÌĪĮJĴKĶLĹ
ĽĻĿŁMḾNŃŇŅŊÑOÓǑÔÖÒŐŌØÕŒPÞQRŔŘŖSŚ
ŠŞŜȘTŦŤŢȚUÚŬǓÛÜǗǙǛǕÙŰŪŲŮVWẂŴẄẀX
Y Ý Ŷ Ÿ Ỳ Z Ź Ž Ż А Б В Г Ѓ ҐД Е Ѐ Ё Ж З И Й Ѝ К Ќ Л М Н О П Р С Т
УЎФХЧЦШЩЏЬЪЫЉЊЅЄЭІЇЈЋЮЯЂѢӁӸДЛФ
✱¥£฿€$%#©₿№ƒ&|!?\"׳/◆◇ײַAV7MWAVMW
& Q Q Q A A J CA M % 0 1 g y a j ff ffi ffl fi fl st
 " ' ־. \ / # *  ע אכ ממ שש םגו אאא של שא לא װ ױ ײ₪ ₪ ₪ ₪
◌ • › ‹ » « - – — ) ( ] [ } { _ · ☺ ☯ ☮ ¿ ? ‽ ¡ ! … , ; :
➉➈➇➆➅➄➃➂➁➀🄋♂⁕♀⓿❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿
‰‱§❡¶&@^¦|°№¥£₪€$¤¢฿♦₩₽₺₹‘‚’”„“
∂ µ √ ∑ ∏ ∫ ∅ ∞ ℮ ℓ ⇟ ⇞ ¬ = ~ ≈ ± ≥ ≤ >< ≠ = ÷ × − + ™ ® © %
⇩⇧⇓⇱↯↕↔↖←↙↓↘→↗↑✲⌘⌥⌫⌦⇪⎀✱▤◊‡†
⏎⎇ ♂♀☿⚥☑☒❛❜❝❞○●⬡⬢⬠⬟□■△▲▽▼☆★♡♥
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פלוני מעוגל
 מולטי לשוני מבית אאאPro פונט
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כותרת

...

אנציקלופדיה
תלמודית

Talmudic
Encyclopedia

אינטליגנציה
מלאכותית

Artificial
Intelligence

אקרוסטיכון
אלפביתי

Alphabetical
Acrostic

אבגדהוזחטיכלמ
נסעפצקרשתלא
AaBbCcDdEeFfGg
01234567890
ŤßĐãìĮðŧþÿşĦé
↯$☯№§☆&@+↕=.";:?!^%
¶✲₿✱≈✪❞◌ ‱
פלוני מעוגל Ploni
לייט Light

אבגדהוזחטיכלמ
נסעפצקרשתלא
AaBbCcDdEeFfGg
01234567890
ŤßĐãìĮðŧþÿşĦé
↯$☯№§☆&@+↕=.";:?!^%
¶✲₿✱≈✪❞◌ ‱
פלוני מעוגל Ploni
מדיום Medium

אבגדהוזחטיכלמ
נסעפצקרשתלא
AaBbCcDdEeFfGg
01234567890
ŤßĐãìĮðŧþÿşĦé
↯$☯№§☆&@+↕=.";:?!^%
¶✲₿✱≈✪❞◌ ‱
פלוני מעוגל Ploni
בולד Bold

פלוני
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא

alefalefalef.co.il/ploni

אבגדהוזחטיכלמ
נסעפצקרשתלא
AaBbCcDdEeFfGg
01234567890
ŤßĐãìĮðŧþÿşĦé
↯$☯№§☆&@+↕=.";:?!^%
¶✲₿✱≈✪❞◌ ‱
פלוני מעוגל Ploni
רגיל Regular

אבגדהוזחטיכלמ
נסעפצקרשתלא
AaBbCcDdEeFfGg
01234567890
ŤßĐãìĮðŧþÿşĦé
↯$☯№§☆&@+↕=.";:?!^%
¶✲₿✱≈✪❞◌ ‱
פלוני מעוגל Ploni
דמי־בולד DemiBold

אבגדהוזחטיכלמ
נסעפצקרשתלא
AaBbCcDdEeFfGg
01234567890
ŤßĐãìĮðŧþÿşĦé
↯$☯№§☆&@+↕=.";:?!^%
¶✲₿✱≈✪❞◌ ‱
פלוני מעוגל Ploni
אולטרה־בולד UltraBold

 6MצG
E €Sב
ẞפ #ש
...

פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא
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UltraBold
ביקור התזמורת
1940's Music
גבעת חיים איחוד
JANET JACKSON
אולטרה־בולד
פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא
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כותרת

...

Ploni Round Bold
ירושלים-תל־אביב
15.06.2019
גבעת התחמושת
ØSTNORDISKE
משקל בולד
פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא
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כותרת

...

DemiBold
ואלס עם בשיר
$1,234,567.00
מדרשת בן־גוריון
LEBRON JAMES
משקל דמי־בולד
פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא
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Medium
אפרים קישון
1234567890
האחשדרפנים
!Språkene öga
משקל מדיום
פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא
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כותרת

...

Regular
תעלת בלאומילך
15.06.2019
אנציקלופדיה בע״מ
Joaquin Phoenix
משקל רגיל
פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא
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כותרת

...

Light
עיר של מלאכים
№627 ℮180g
הנרייטה סאלד
!Lady Gaga
משקל לייט
פלוני מעוגל
פונט  Proמולטי לשוני מבית אאא
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פלוני
alefalefalef.co.il/ploni

★
CO
STA
RICA
 מולטי־לשוניPro פונט
מבית אאא
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פלוני מעוגל
 מולטי לשוני מבית אאאPro פונט

