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עדכון: 15.9.12 
סט אותיות מלא 

בעברית ולטינית, 
כולל "בולד”,

3 סטים של ספרות 
ְוִניּקּוד ְמתּוְכָנת!

Update: 15.9.12  
Full Latin/Hebrew 
character set, with 
3 numeral sets, 
italics and small 
caps features!
Open Font: Design and documentation of a new 
Hebrew-Latin typeface, optimized for screen and 
free for use.
———————————————————————————————
Sample text in French: L'ouragan Vince a été la 21e 
tempête tropicale, égalant le record de la saison 
cyclonique 1933 avec 21 cyclones, et le onzième ouragan 
de la saison cyclonique 2005 de l'océan Atlantique. Vince 
se développa à l'extrême est de l'Atlantique et resta 
dans cette zone un moment avant de prendre...

אות פתיחה: עיצוב ותיעוד יצירת טיפוס־אות 
עברית מותאם למסך וחופשי לשימוש.

———————————————————————————————
בשנים האחרונות מתחזקת מגמה שבה אפילו דוברי 

עברית מעדיפים כתיבה וקריאה באנגלית על פני עברית. 
אתרים ישראליים מוותרים על העברית בכלל ועושה רושם 
שמקומה של העברית ברשת ובמכשירים ניידים בפרט ועל 

גבי מסכים בכלל הולך ונדחק. אין ספק שלגלובליזציה 
ולשליטתה של השפה האנגלית ברשת יש תפקיד מרכזי 
במגמה אך ישנו היבט נוסף לבעיה שאיתו דווקא ניתן...

ַמִים, ְוֵאת ָהָאֶרץ.  ָרא ֱאלִֹהים, ֵאת ַהָשּׁ ית, ָבּ ֵראִשׁ א ְבּ
ֵני ְתהוֹם; ְורּוַח  ְך, ַעל־ְפּ ב ְוָהָאֶרץ, ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהוּ, ְוחֶֹשׁ

ֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ְיִהי אוֹר;  ִים. ג ַוי ֵני ַהָמּ ֱאלִֹהים, ְמַרֶחֶפת ַעל־ְפּ
ל ֱאלִֹהים,  י־טוֹב; ַוַיְּבֵדּ ַוְיִהי־אוֹר. ד ַוַיְּרא ֱאלִֹהים ֶאת־ָהאוֹר, ִכּ

ְך  ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאוֹר יוֹם, ְוַלחֶֹשׁ ְך. ה ַוִיּ ין ָהאוֹר ּוֵבין ַהחֶֹשׁ ֵבּ
ָקָרא ָלְיָלה; ַוְיִהי־ֶעֶרב ַוְיִהי־בֶֹקר, יוֹם ֶאָחד. 

The Concert in Central Park 
is the first live album by 
American folk rock duo Simon 
and Garfunkel, released...

פונט פתוח )שם זמני( — פונט חדש של הגילדה 
יחד עם מושון זר־אביב בתמיכת איגוד האינטרנט הישראלי

Open font )temporary name( — a new font by hagilda, in collaboration 
with Mushon Zer-Aviv, with the support of The Israel Internet Association 

—A perfect Hebrew/Latin match—
זה רעך יצחק הטייס the lazy dog, מתעופף כנשר גדול בין שמים 
וארץ. jumps over זה רעך יצחק brown fox מתעופף כנשר גדול 
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