גלידה

מעצב גופן :שוקי דיין
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את פונטשוק הקמתי מתוך רצון ותעוזה להכניס חדשנות באות
העברית במקביל להתעננות העקבית בטיפוגרפיה הלטינית
העולמית .הגופנים מפותחים בקפידה ,ברמת גימור גבוהה ,בעלי
מקצב מתוחכם ,ריווח עקבי ,ויסודות נוספים המרכיבים גופן
מושקע איכותי .הגופנים מבוקשים בקרב מעצבים בכירים ,הזקוקים
לספקטרום ביטויים רחב וחדשני.

עברי/אנגלי -תואם דו"ל
 3משקלים

A
א

I created Fontshok out of a desire and daring
to introduce innovation in the Hebrew
alphabet, in parallel to the constant stagnation
in Latin typography worldwide. The fonts are
developed carefully, with a high level of finish,
with sophisticated rhythm, consistent spacing,

משקל רגיל עברי/אנגלי בגודל  12פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך רצון
ותעוזה להכניס חדשנות באות
העברית במקביל להתעננות העקבית
בטיפוגרפיה הלטינית העולמית.

I created Fontshok out
of a desire and daring to
introduce innovation in
the Hebrew alphabet, in

משקל רגיל עברי/אנגלי בגודל  22פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות
משקל רגיל עברי/אנגלי בגודל  55פוינט

שוקי דיין  -פיתוח גופנים מוקפדים ,פלא’ 054-88-695-66 :בני ברק ,ישראל.
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את פונטשוק הקמתי מתוך רצון ותעוזה להכניס חדשנות באות
העברית במקביל להתעננות העקבית בטיפוגרפיה הלטינית
העולמית .הגופנים מפותחים בקפידה ,ברמת גימור גבוהה ,בעלי
מקצב מתוחכם ,ריווח עקבי ,ויסודות נוספים המרכיבים גופן
מושקע איכותי .הגופנים מבוקשים בקרב מעצבים בכירים ,הזקוקים
לספקטרום ביטויים רחב וחדשני.

עברי/אנגלי -תואם דו"ל
 3משקלים

A
א

I created Fontshok out of a desire and daring
to introduce innovation in the Hebrew
alphabet, in parallel to the constant stagnation
in Latin typography worldwide. The fonts are
developed carefully, with a high level of finish,
with sophisticated rhythm, consistent spacing,

משקל מודגש עברי/אנגלי בגודל  12פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך רצון
ותעוזה להכניס חדשנות באות
העברית במקביל להתעננות העקבית
בטיפוגרפיה הלטינית העולמית.

I created Fontshok out
of a desire and daring to
introduce innovation in
the Hebrew alphabet, in

משקל מודגש עברי/אנגלי בגודל  22פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות
משקל מודגש עברי/אנגלי בגודל  55פוינט
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את פונטשוק הקמתי מתוך רצון ותעוזה להכניס חדשנות באות
העברית במקביל להתעננות העקבית בטיפוגרפיה הלטינית
העולמית .הגופנים מפותחים בקפידה ,ברמת גימור גבוהה ,בעלי
מקצב מתוחכם ,ריווח עקבי ,ויסודות נוספים המרכיבים גופן
מושקע איכותי .הגופנים מבוקשים בקרב מעצבים בכירים ,הזקוקים
לספקטרום ביטויים רחב וחדשני.

עברי/אנגלי -תואם דו"ל
 3משקלים

A
א

I created Fontshok out of a desire and
daring to introduce innovation in the
Hebrew alphabet, in parallel to the constant
stagnation in Latin typography worldwide.
The fonts are developed carefully, with a high
level of finish, with sophisticated rhythm,

משקל שחור עברי/אנגלי בגודל  12פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך רצון
ותעוזה להכניס חדשנות באות
העברית במקביל להתעננות העקבית
בטיפוגרפיה הלטינית העולמית.

I created Fontshok out
of a desire and daring to
introduce innovation in
the Hebrew alphabet, in

משקל שחור עברי/אנגלי בגודל  22פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות
משקל שחור עברי/אנגלי בגודל  55פוינט
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Shuki
Dayan
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גלידה

מעצב גופן :שוקי דיין

עברי/אנגלי -תואם דו"ל
 3משקלים

דוגמא למשקלים מנוקדים

ְּא ֱ ּב ֲ ּגדֳּ ִּה ֵ ּו ֶ ּז ַּח ָּט ּי ֻ ֹּכ ָך ְּל ּמםֱ ֲ ּנ ֳּןס ֲּע ִּפף ֵּּצץ ֶ ּּקרַּ ּ ָׂש ּתֹפֿכֿבֿﭏ
ֹלהים ְמ ַר ֶחפֶ ת ַעל
ֹלהים ֵאת ַה ּ ָש ׁ ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ?{ :ב} וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה תֹה ּו וָ בֹה ּו וְ ח ֶֹש ׁ ְך ַעל ְּפנֵ י ְתהוֹם וְ רו ַּח ֱא ִ
אש ׁית ָ ּב ָרא ֱא ִ
ְ ּב ֵר ִ
ֹלהים ֵ ּבין ָהאוֹר ו ֵּבין ַהח ֶֹש ׁךְ:
ֹלהים ֶאת ָהאוֹר ִ ּכי טוֹב וַ ַ ּי ְבדֵּ ל ֱא ִ
ֹלהים יְ ִהי אוֹר וַ יְ ִהי אוֹר{ :ד} וַ ַ ּי ְרא ֱא ִ
ֹאמר ֱא ִ
ְּפנֵ י ַה ָּמיִ ם{ :ג} וַ ּי ֶ
ֹלהים יְ ִהי ָר ִק ַיע ְ ּבתו ְֹך ַה ָּמיִ ם
ֹאמר ֱא ִ
ֹלהים לָ אוֹר יוֹם וְ לַ ח ֶֹש ׁ ְך ָק ָרא לָ יְ לָ ה וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֶא ָחד( :פ) {ו} וַ ּי ֶ
{ה} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
ֹלהים ֶאת ָה ָר ִק ַיע וַ ַ ּי ְבדֵּ ל ֵ ּבין ַה ַּמיִ ם ֲא ֶש ׁר ִמ ַּת ַחת לָ ָר ִק ַיע ו ֵּבין ַה ַּמיִ ם ֲא ֶש ׁר ֵמ ַעל לָ ָר ִק ַיע
וִ ִיהי ַמ ְבדִּ יל ֵ ּבין ַמיִ ם לָ ָמיִ ם{ :ז} וַ ַ ּי ַעשׂ ֱא ִ
ֹלהים יִ ָ ּקו ּו ַה ַּמיִ ם ִמ ַּת ַחת ַה ּ ָש ׁ ַמיִ ם
ֹאמר ֱא ִ
ֹלהים לָ ָר ִק ַיע ָש ׁ ָמיִ ם וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֵש ׁנִ י( :פ) {ט} וַ ּי ֶ
וַ יְ ִהי כֵ ן{ :ח} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
ֹלהים ִ ּכי טוֹב{ :יא}
ֹלהים לַ ַ ּי ָ ּב ָש ׁה ֶא ֶרץ וּלְ ִמ ְקוֵ ה ַה ַּמיִ ם ָק ָרא יַ ִּמים וַ ַ ּי ְרא ֱא ִ
ֶאל ָמקוֹם ֶא ָחד וְ ֵת ָר ֶאה ַה ַ ּי ָ ּב ָש ׁה וַ יְ ִהי כֵ ן{ :י} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
ֹלהים ַּת ְד ֵש ׁא ָה ָא ֶרץ דֶּ ֶש ׁא ֵעשֶׂ ב ַמזְ ִר ַיע זֶ ַרע ֵעץ ְּפ ִרי עֹשֶׂ ה ְּפ ִרי לְ ִמינ ֹו ֲא ֶש ׁר זַ ְרע ֹו ב ֹו ַעל ָה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי כֵ ן{ :יב} וַ ּתוֹצֵ א
ֹאמר ֱא ִ
וַ ּי ֶ
משקל רגיל מנוקד בגודל  15פוינט

ְּא ֱ ּב ֲ ּגדֳּ ִּה ֵ ּו ֶ ּז ַּח ָּט ּי ֻ ֹּכ ָך ְ ּל ּמםֱ ֲ ּנ ֳּןס ֲּע ִּפף ֵּּצץ ֶ ּּקרַּ ּ ָשׂ ּתֹפֿכֿבֿﭏ
ֹלהים ְמ ַר ֶחפֶ ת ַעל
ֹלהים ֵאת ַה ּ ָש ׁ ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ?{ :ב} וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה תֹה ּו וָ בֹה ּו וְ ח ֶֹש ׁ ְך ַעל ְּפנֵ י ְתהוֹם וְ רו ַּח ֱא ִ
אש ׁית ָ ּב ָרא ֱא ִ
ְ ּב ֵר ִ
ֹלהים ֵ ּבין ָהאוֹר ו ֵּבין ַהח ֶֹש ׁךְ:
ֹלהים ֶאת ָהאוֹר ִ ּכי טוֹב וַ ַ ּי ְבדֵּ ל ֱא ִ
ֹלהים יְ ִהי אוֹר וַ יְ ִהי אוֹר{ :ד} וַ ַ ּי ְרא ֱא ִ
ֹאמר ֱא ִ
ְּפנֵ י ַה ָּמיִ ם{ :ג} וַ ּי ֶ
ְ
ְ
ֹלהים יְ ִהי ָר ִק ַיע ְ ּבתוֹך ַה ָּמיִ ם
ֹאמר ֱא ִ
ֹלהים לָ אוֹר יוֹם וְ לַ ח ֶֹש ׁך ָק ָרא לָ יְ לָ ה וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֶא ָחד( :פ) {ו} וַ ּי ֶ
{ה} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
ֹלהים ֶאת ָה ָר ִק ַיע וַ ַ ּי ְבדֵּ ל ֵ ּבין ַה ַּמיִ ם ֲא ֶש ׁר ִמ ַּת ַחת לָ ָר ִק ַיע ו ֵּבין ַה ַּמיִ ם ֲא ֶש ׁר ֵמ ַעל לָ ָר ִק ַיע
וִ ִיהי ַמ ְבדִּ יל ֵ ּבין ַמיִ ם לָ ָמיִ ם{ :ז} וַ ַ ּי ַעשׂ ֱא ִ
ֹלהים יִ ָ ּקו ּו ַה ַּמיִ ם ִמ ַּת ַחת ַה ּ ָש ׁ ַמיִ ם ֶאל
ֹאמר ֱא ִ
ֹלהים לָ ָר ִק ַיע ָש ׁ ָמיִ ם וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֵש ׁנִ י( :פ) {ט} וַ ּי ֶ
וַ יְ ִהי כֵ ן{ :ח} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
ֹלהים ִ ּכי טוֹב{ :יא}
ֹלהים לַ ַ ּי ָ ּב ָש ׁה ֶא ֶרץ וּלְ ִמ ְקוֵ ה ַה ַּמיִ ם ָק ָרא יַ ִּמים וַ ַ ּי ְרא ֱא ִ
ָמקוֹם ֶא ָחד וְ ֵת ָר ֶאה ַה ַ ּי ָ ּב ָש ׁה וַ יְ ִהי כֵ ן{ :י} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
ֹלהים ַּת ְד ֵש ׁא ָה ָא ֶרץ דֶּ ֶש ׁא ֵע ֶשׂב ַמזְ ִר ַיע זֶ ַרע ֵעץ ְּפ ִרי ֹע ֶשׂה ְּפ ִרי לְ ִמינ ֹו ֲא ֶש ׁר זַ ְרע ֹו ב ֹו ַעל ָה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי כֵ ן{ :יב} וַ ּתוֹצֵ א
ֹאמר ֱא ִ
וַ ּי ֶ
משקל מודגש מנוקד בגודל  15פוינט

ְּא ֱ ּב ֲ ּגדֳּ ִּה ֵ ּו ֶ ּז ַּח ָּט ּי ֻ ֹּכ ָך ְ ּל ּמםֱ ֲ ּנ ֳּןס ֲּע ִּפף ֵּּצץ ֶ ּּקרַּ ּ ָשׂ ּתֹפֿכֿבֿﭏ
ֹלהים ְמ ַר ֶחפֶ ת ַעל
ֹלהים ֵאת ַה ּ ָש ׁ ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ?{ :ב} וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה תֹה ּו וָ בֹה ּו וְ ח ֶֹש ׁ ְך ַעל ְּפנֵ י ְתהוֹם וְ רו ַּח ֱא ִ
אש ׁית ָ ּב ָרא ֱא ִ
ְ ּב ֵר ִ
ֹלהים ֵ ּבין ָהאוֹר ו ֵּבין ַהח ֶֹש ׁךְ:
ֹלהים ֶאת ָהאוֹר ִ ּכי טוֹב וַ ַ ּי ְבדֵּ ל ֱא ִ
ֹלהים יְ ִהי אוֹר וַ יְ ִהי אוֹר{ :ד} וַ ַ ּי ְרא ֱא ִ
ֹאמר ֱא ִ
ְּפנֵ י ַה ָּמיִ ם{ :ג} וַ ּי ֶ
ְ
ְ
ֹלהים יְ ִהי ָר ִק ַיע ְ ּבתוֹך ַה ָּמיִ ם
ֹאמר ֱא ִ
ֹלהים לָ אוֹר יוֹם וְ לַ ח ֶֹש ׁך ָק ָרא לָ יְ לָ ה וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֶא ָחד( :פ) {ו} וַ ּי ֶ
{ה} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
ֹלהים ֶאת ָה ָר ִק ַיע וַ ַ ּי ְבדֵּ ל ֵ ּבין ַה ַּמיִ ם ֲא ֶש ׁר ִמ ַּת ַחת לָ ָר ִק ַיע ו ֵּבין ַה ַּמיִ ם ֲא ֶש ׁר ֵמ ַעל לָ ָר ִק ַיע
וִ ִיהי ַמ ְבדִּ יל ֵ ּבין ַמיִ ם לָ ָמיִ ם{ :ז} וַ ַ ּי ַעשׂ ֱא ִ
ֹלהים יִ ָ ּקו ּו ַה ַּמיִ ם ִמ ַּת ַחת ַה ּ ָש ׁ ַמיִ ם ֶאל
ֹאמר ֱא ִ
ֹלהים לָ ָר ִק ַיע ָש ׁ ָמיִ ם וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֵש ׁנִ י( :פ) {ט} וַ ּי ֶ
וַ יְ ִהי כֵ ן{ :ח} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
ֹלהים ִ ּכי טוֹב{ :יא}
ֹלהים לַ ַ ּי ָ ּב ָש ׁה ֶא ֶרץ וּלְ ִמ ְקוֵ ה ַה ַּמיִ ם ָק ָרא יַ ִּמים וַ ַ ּי ְרא ֱא ִ
ָמקוֹם ֶא ָחד וְ ֵת ָר ֶאה ַה ַ ּי ָ ּב ָש ׁה וַ יְ ִהי כֵ ן{ :י} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
ֹלהים ַּת ְד ֵש ׁא ָה ָא ֶרץ דֶּ ֶש ׁא ֵע ֶשׂב ַמזְ ִר ַיע זֶ ַרע ֵעץ ְּפ ִרי ֹע ֶשׂה ְּפ ִרי לְ ִמינ ֹו ֲא ֶש ׁר זַ ְרע ֹו ב ֹו ַעל ָה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי כֵ ן{ :יב} וַ ּתוֹצֵ א
ֹאמר ֱא ִ
וַ ּי ֶ
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