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Æ&№¥®שא0123456789

סטנגה הוא פונט דו־לשוני צעיר ואנרגטי
בעל מבנה אותיות צר ויציב .הוא מאופיין
בקצוות מעוגלים וקימורים רכים השוברים
את הנוקשות ומאזנים אותו .זהו פונט אוורירי
ונעים לקריאה העובד נהדר בכותרות ,לוגואים,
שילוט וקטעי טקסט קצרים.
פונט סטנגה עוצב על־ידי ערן בכרך בשנת
 .2012מאז ועד היום הפונט זכה לפופולאריות
רבה וכיום ניתן לראות אותו מופיע על אריזות
מזון ,תדמיות ,תוכניות טלויזיה ,שילוט ועוד.
בשנת  2021עיצבה אנה חורש תוספת של
אנגלית ותמיכה ב־ 219שפות לטיניות –
באותיות  ,Uppercaseוכן נוספו לו שני
משקלים חדשים :אולטרה־לייט ודמי־בולד.
פונט סטנגה דו־לשוני
alefalefalef.co.il/stanga

אבגדהוזחטיכךלמ
םנןסעפףצץקרשת
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
01234567890
ǖƏǿΩ∆ş§ĳœħñå
¤¥₹₺$€₩₿≈₪‽
¶@±‰&*;״:})
פונט סטנגה דו־לשוני
alefalefalef.co.il/stanga
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פירוט תווים

פונט סטנגה כולל  372תווים .הוא מכיל את כל אותיות
האלפבית העברי ,אותיות לטיניות  ,UPPER CASEספרות,
סמלים וליגטורות שימושיות.

עברית

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
א ֱא ֶא ֵא ִא ַא ֲא ָא ֳא ֹּא ֻא ְ
לטינית בסיסית

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
מספרים

0 0123456789
לטינית  -שפות אירופה

ÁĂǍÂÄÀĀĄÅǺÃÆǼĆČÇĈĊÐĎĐÉĔĚÊËĖÈĒĘẼĞǦ
ĜĢĠĦĤĲÍĬǏÎÏİÌĪĮĨĴĶĹĽĻĿŁḾŃŇŅÑŊÓŎǑÔÖÒŐŌǪ
ØǾÕŒÞŔŘŖŚŠŞŜȘẞƏŦŤŢȚÚŬǓÛÜǗǙǛǕÙŰŪŲŮ
ŨẂŴẄẀÝŶŸỲȲỸŹŽŻ
ליגטורות ואותיות חליפיות

ﭏ שא םגו  ₪נ ת אאא
סימני פיסוק וסמלים

…*#־‘“‚'„"\•:;,.!¡_‽?¿—–-«»‹›·/
@©~%‰<+−×÷=>¤¢$€₪₹₺₽₿₩£¥
)(][}{†‡…№πμΔΩ∂√≈≠≤≥◌ª²³¹º
¶§&∞→←��^®™|°
פונט סטנגה דו־לשוני
alefalefalef.co.il/stanga
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טקסטים דו־לשוניים

28 pt / 31 L

עברית

עִבְרִית ( )hebrewהיא 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

) 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

20 pt / 22 L

עברית

עִבְרִית ( )hebrewהיא 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 שדובר בממלכת יהודה או באזור ירושלים,
להבדיל מהניב של ממלכת הצפון ,ממלכת ישראל.

פונט סטנגה דו־לשוני
alefalefalef.co.il/stanga

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, Hebrew is
spoken by a total of 9 million people
worldwide. Hebrew had ceased to be an
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משקלים
___

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשתשאלא
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzÆŊŘðŧß
¶®™‽*₹₿$₩#%±§&¶()№0123456789
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשתשאלא
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzÆŊŘðŧß
¶®™‽*₹₿$₩#%±§&¶()№0123456789
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשתשאלא
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzÆŊŘðŧß
¶®™‽*₹₿$₩#%±§&¶()№0123456789
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשתשאלא
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzÆŊŘðŧß
¶®™‽*₹₿$₩#%±§&¶()№0123456789
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשתשאלא
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzÆŊŘðŧß
¶®™‽*₹₿$₩#%±§&¶()№0123456789
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשתשאלא
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzÆŊŘðŧß
¶®™‽*₹₿$₩#%±§&¶()№0123456789

אולטרה־לייט

לייט

רגיל

דמי־בולד

בולד

שחור

משפחת סטנגה כוללת  6משקלים כדי
שתוכלו לעצב איתם במגוון רחב של שימושים
ושילובים משגעים.

UltraLight

Light

Regular

DemiBold

פונט סטנגה דו־לשוני
alefalefalef.co.il/stanga

Bold

Black

7

אופן־טייפ פֿיצ׳רז
___

פונט סטנגה מכיל כמה  Open Type Featuresהמפורטים כאן.
לקריאה עוד על אופן־טייפ פיצ׳רז במגזין אות־אות־אות – כנסו ללינק:
alefalefalef.co.il/opentype-features

ליגטורות סודיות

אש ← שא
אל ← לא
חלופות הקשריות

₪ 100 ← ₪ 100
0123 ← 0123
חלופות הקשריות

נב ← נב
תב ← תב
ניקוד מתּוכנת מדוקדק

א ֶ א ֵ א ִ א ֻ א ֲ א ֱ א ֳ ֳק פ ּֿש ׂ
פונט סטנגה דו־לשוני
alefalefalef.co.il/stanga
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שֳׁ
עבְרִ י מּתּוכְנ ַת
נ ִיּקּוד ִ
___

אֱ אֲ אֳ אְ
אּ א ִ א ֵ א ֶ
א ֻ א ֹא ַ א ָ
פונט סטנגה דו־לשוני
alefalefalef.co.il/stanga

פונט סטנגה כולל ניקוד הקפדני שבקפדנים!

א ְא ֱא ֲא ֳא ִא ֵא ֶא ַא ָא ֹא ֻא ּ
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 ֹדֻד ּ
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
ח ְח ֱח ֲח ֳח ִח ֵח ֶח ַח ָח ֹח ֻח ּ
ט ְט ֱט ֲט ֳט ִט ֵט ֶט ַט ָט ֹט ֻט ּ
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 ּ
ס ְס ֱס ֲס ֳס ִס ֵס ֶס ַס ָס ֹס ֻס ּ
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 ּ
קְ קֱ קֲ קֳ קִ קֵ קֶ קַ קָק ֹקֻ ק ּ
רְ רֱ רֲ רֳ רִ רֵ רֶ רַ רָר ֹרֻר ּ
שְ שֱ שֲ שֳ שִ שֵ שֶ שַ שָש ֹש ֻּש
שְׁ שֱׁ שֲׁ שֳׁ שִׁ שֵׁ שֶׁ שַׁ שָׁשׁ ֹשׁ ֻּשׁ
ּש ׂ ְּש ׂ ֱּש ׂ ֲּש ׂ ֳּש ׂ ִּש ׂ ֵּש ׂ ֶּש ׂ ַּש ׂ ָּש ׂ ֹּש ׂ ֻּש ׂ
ת ְת ֱת ֲת ֳת ִת ֵת ֶת ַת ֿת ָת ֹת ֻת ּ

פונט אוורירי ונעים
űpÞĒŗçåšĖ ŁËȚŦeŕŞ

כותרות ,לוגואים ,שילוט וקטעי טקסט קצרים

שוודי
מסאז׳
jump up and get down
פונט צעיר ואנרגטי בעל מבנה אותיות יציב וקלאסי

האחשדרפנים
Eran Bacharach
פונט סטנגה דו־לשוני
alefalefalef.co.il/stanga

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

!אליפות הסטנגה
!אליפות הסטנגה
!אליפות הסטנגה
!אליפות הסטנגה
!אליפות הסטנגה

Stanga is back

Stanga is back

Stanga is back

Stanga is back

Stanga is back

Stanga is back

Stanga is back

! אליפות הסטנגהStanga is back
Stanga
is
back
!אליפות הסטנגה
! אליפות הסטנגהStanga is back
!אליפות הסטנגה
!אליפות הסטנגה
!אליפות הסטנגה
!אליפות הסטנגה
!אליפות הסטנגה

21 pt

!אליפות הסטנגה

19 pt

!אליפות הסטנגה

17 pt

Stanga is back

!אליפות הסטנגה

Stanga is back

Stanga is back

Stanga is back

Stanga is back

Stanga is back

פונט סטנגה דו־לשוני
alefalefalef.co.il/stanga

17 pt
19 pt

21 pt

23 pt

25 pt

27 pt

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 אולטרה־לייט

א ֳב ַּגַדְה ֱÄBÇđê
אבגדהוזחטיכךל0123456789ABCDefghijks
אבגדהוזחטיכךלמ0123456789ABCDefghijklmno
אבגדהוזחטיכךלמםנןסע0123456789ABCDefghijklmnopqrs

השועל הזריז קפץ The quick brown
מעל הכלב העצלן fox Jumps over
מקריית־מלאכי the lazy dog
סטנגה הוא פונט דו־לשוני צעיר ואנרגטי בעל
מבנה אותיות צר ויציב .הוא מאופיין באותיות צר
ויציבות ,קצוות מעוגלים וקימורים רכים השוברים
את הנוקשות ומאזנים אותו .זהו פונט אוורירי
ונעים לקריאה העובד נהדר בכותרות ,לוגואים,
שילוט וקטעי טקסט קצרים .פונט סטנגה עוצב

This youthful, energetic font looks great
in titles, logos, signage and short passages
of text. Stanga is a youthful, energetic
font with a stable classical letter form.
It has light, soft curves that break its
stiffness and balance it out. It’s a pleasant,
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שש
פונט סטנגה דו־לשוני
alefalefalef.co.il/stanga

ש שש ש

שש ש ש ש
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מפל
משקל לייט

א ֳב ַ ּגַדְה ֱÄBÇđê
אבגדהוזחטיכךל0123456789ABCDefghijks
אבגדהוזחטיכךלמ0123456789ABCDefghijklmno
אבגדהוזחטיכךלמםנןסע0123456789ABCDefghijklmnopqrs

השועל הזריז קפץ The quick brown
מעל הכלב העצלן fox Jumps over
מקריית־מלאכי the lazy dog
סטנגה הוא פונט דו־לשוני צעיר ואנרגטי בעל
מבנה אותיות צר ויציב .הוא מאופיין באותיות צר
ויציבות ,קצוות מעוגלים וקימורים רכים השוברים
את הנוקשות ומאזנים אותו .זהו פונט אוורירי
ונעים לקריאה העובד נהדר בכותרות ,לוגואים,
שילוט וקטעי טקסט קצרים .פונט סטנגה עוצב

This youthful, energetic font looks
great in titles, logos, signage and short
passages of text. Stanga is a youthful,
energetic font with a stable classical
letter form. It has light, soft curves that
break its stiffness and balance it out.

g
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g
gg

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

ששש
פונט סטנגה דו־לשוני
alefalefalef.co.il/stanga

שש ש ש

ששש ש
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מפל
משקל רגיל

א ֳב ַ ּגַדְה ֱÄBÇđê
אבגדהוזחטיכךל0123456789ABCDefghijks
אבגדהוזחטיכךלמ0123456789ABCDefghijklmno
אבגדהוזחטיכךלמםנןסע0123456789ABCDefghijklmnopqrs

השועל הזריז קפץ The quick brown
מעל הכלב העצלן fox Jumps over
מקריית־מלאכי the lazy dog
סטנגה הוא פונט דו־לשוני צעיר ואנרגטי בעל
מבנה אותיות צר ויציב .הוא מאופיין באותיות
צר ויציבות ,קצוות מעוגלים וקימורים רכים
השוברים את הנוקשות ומאזנים אותו .זהו פונט
אוורירי ונעים לקריאה העובד נהדר בכותרות,
לוגואים ,שילוט וקטעי טקסט קצרים .פונט

This youthful, energetic font looks
great in titles, logos, signage and short
passages of text. Stanga is a youthful,
energetic font with a stable classical
letter form. It has light, soft curves that
break its stiffness and balance it out.

g
g
g
gg

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

ששש
פונט סטנגה דו־לשוני
alefalefalef.co.il/stanga

שש ש ש

ששש ש
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מפל
משקל דמי־בולד

א ֳב ַ ּגַדְה ֱÄBÇđê
אבגדהוזחטיכךל0123456789ABCDefghijks
אבגדהוזחטיכךלמ0123456789ABCDefghijklmno
אבגדהוזחטיכךלמםנןסע0123456789ABCDefghijklmnopqrs

השועל הזריז קפץ The quick brown
מעל הכלב העצלן fox Jumps over
מקריית־מלאכי the lazy dog
סטנגה הוא פונט דו־לשוני צעיר ואנרגטי בעל
מבנה אותיות צר ויציב .הוא מאופיין באותיות
צר ויציבות ,קצוות מעוגלים וקימורים רכים
השוברים את הנוקשות ומאזנים אותו .זהו פונט
אוורירי ונעים לקריאה העובד נהדר בכותרות,
לוגואים ,שילוט וקטעי טקסט קצרים .פונט

g
g
g
gg

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

ששש
פונט סטנגה דו־לשוני
alefalefalef.co.il/stanga

This youthful, energetic font looks
great in titles, logos, signage and short
passages of text. Stanga is a youthful,
energetic font with a stable classical
letter form. It has light, soft curves
that break its stiffness and balance it
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מפל
משקל בולד

א ֳב ַ ּגַדְה ֱÄBÇđê
אבגדהוזחטיכךל0123456789ABCDefghijks
אבגדהוזחטיכךלמ0123456789ABCDefghijklmno
אבגדהוזחטיכךלמםנןסע0123456789ABCDefghijklmnopqrs

השועל הזריז קפץ The quick brown
מעל הכלב העצלן fox Jumps over
מקריית־מלאכי the lazy dog
סטנגה הוא פונט דו־לשוני צעיר ואנרגטי בעל
מבנה אותיות צר ויציב .הוא מאופיין באותיות
צר ויציבות ,קצוות מעוגלים וקימורים רכים
השוברים את הנוקשות ומאזנים אותו .זהו
פונט אוורירי ונעים לקריאה העובד נהדר
בכותרות ,לוגואים ,שילוט וקטעי טקסט
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This youthful, energetic font looks
great in titles, logos, signage and short
passages of text. Stanga is a youthful,
energetic font with a stable classical
letter form. It has light, soft curves
that break its stiffness and balance it
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The quick brown השועל הזריז קפץ
fox Jumps over מעל הכלב העצלן
the lazy dog מקריית־מלאכי
This youthful, energetic font looks
great in titles, logos, signage and short
passages of text. Stanga is a youthful,
energetic font with a stable classical
letter form. It has light, soft curves
that break its stiffness and balance it
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סטנגה הוא פונט דו־לשוני צעיר ואנרגטי
 הוא מאופיין.בעל מבנה אותיות צר ויציב
 קצוות מעוגלים,באותיות צר ויציבות
וקימורים רכים השוברים את הנוקשות
 זהו פונט אוורירי ונעים.ומאזנים אותו
, לוגואים,לקריאה העובד נהדר בכותרות

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

ששש

שששש

שששש

פונט סטנגה דו־לשוני
alefalefalef.co.il/stanga

16

מפת תווים

17

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפף
צ ץ ק ר ש ת א ֶ א ֵ א ִ א ַ א ֲ א ָ א ֳ א ּ א ֻ א ְ שא םגו ﭏ
AÁĂǍÂÄÀĀĄÅǺÃÆǼBCĆČÇĈĊDÐ
ĎĐEÉĔĚÊËĖÈĒĘẼFGĞǦĜĢĠHĦĤI
ĲÍĬǏÎÏİÌĪĮĨJĴKĶLĹĽĻĿŁMḾNŃŇŅÑ
ŊOÓŎǑÔÖÒŐŌǪØǾÕŒPÞQRŔŘŖS
ŚŠŞŜȘẞƏTŦŤŢȚUÚŬǓÛÜǗǙǛǕÙŰ
ŪŲŮŨVWẂŴẄẀXYÝŶŸỲȲỸZŹŽŻ
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9‚ ' « · » „״# ! ¡ ¿ ? ‽
><=÷×−+§…_{}[]()׆־,./\∞*
∂ √ ∑ ∆ ∫ ± ≤ ≥ π μ Ω º ª% ‰ ^ ° ™ ~ ≈
№‡|¦—–-ı† ¹²³∞&@®©←→¶
$¤¢₪₪◌•��¥₩£€₹₿ƒ₽₺
פונט סטנגה דו־לשוני
alefalefalef.co.il/stanga

ש§5
¶gא
ערן בכרך

עברית

2012

אנה חורש

לטינית

2021

.il/stanga
.co

סטנגה
Stanga

עיצוב

שפות

שנה

f

alefalefale

