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משקלים וסגנונות

Liebling
גנילביל

Liebling Thin
גנילביל דק
Liebling Light
גנילביל קל
Liebling Regular
גנילביל רגיל
Liebling Medium
גנילביל בינוני
Liebling Bold
גנילביל שמן
Liebling Heavy
גנילביל כבד
Liebling Black
גנילביל בלאק

אודות

מאפיינים

משפחת אותיות בהשראת הסגנון הבינלאומי והגרפיקה
השימושית של שנות ה 30-בארץ ישראל ,בשבעה משקלים
ושלוש חלופות לכל אות .הפונט פותח בשנת  2016במסגרת
תכנית ליבלינג של מרכז העיר הלבנה.

שלוש חלופות סגנונויות
ספרות Old-Style, Lining, Tabular, Local, Fractions
סימני פיסוק
סימנים מתמטיים
סימנים נוספים
ניקוד
מטבע

מעצב

שנה

שפות

ינק יונטף

2016

עברית ,לטינית
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא
חברה .זה רעך יצחק הטייס,
מתעופף כנשר גדול בין שמים
וארץ .כך התרסק נפץ על גוזל
קטן ,שדחף את צבי למים .לכן
חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד,
כי משפטי לאסף גוים לקובצי
ממלכות ,לשפך עליהם זעמי כל
חרון אפי ,כי באש קנאתי תאכל
כל הארץ .או הנסה אלהים ,לבוא
לקחת לו גוי מקרב גוי ,במסת
באתת ובמופתים ובמלחמה וביד
חזקה ובזרוע נטויה ,ובמוראים

Grumpy wizards make toxic
brew for the evil Queen and
Jack. One morning, when
Gregor Samsa woke from
troubled dreams, he found
himself transformed in his
bed into a horrible vermin.
He lay on his armour-like
back, and if he lifted his
head a little he could see his
brown belly, slightly domed
and divided by arches into
stiff sections. The bedding
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא
חברה .זה רעך יצחק הטייס,
מתעופף כנשר גדול בין שמים
וארץ .כך התרסק נפץ על גוזל
קטן ,שדחף את צבי למים .לכן
חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד,
כי משפטי לאסף גוים לקובצי
ממלכות ,לשפך עליהם זעמי כל
חרון אפי ,כי באש קנאתי תאכל
כל הארץ .או הנסה אלהים ,לבוא
לקחת לו גוי מקרב גוי ,במסת
באתת ובמופתים ובמלחמה וביד
חזקה ובזרוע נטויה ,ובמוראים

Grumpy wizards make
toxic brew for the evil
Queen and Jack. One
morning, when Gregor
Samsa woke from troubled
dreams, he found himself
transformed in his bed into
a horrible vermin. He lay
on his armour-like back,
and if he lifted his head a
little he could see his brown
belly, slightly domed and
divided by arches into stiff
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Grumpy wizards make toxic
דג סקרן שט בים זך ולפתע
brew for the evil Queen
מצא חברה .זה רעך יצחק
and Jack. One morning,
הטייס ,מתעופף כנשר גדול בין
when Gregor Samsa woke
שמים וארץ .כך התרסק נפץ
from troubled dreams, he
על גוזל קטן ,שדחף את צבי
found himself transformed
למים .לכן חכו לי נאם ה׳ ליום
in his bed into a horrible
קומי לעד ,כי משפטי לאסף
vermin. He lay on his
גוים לקובצי ממלכות ,לשפך
armour-like back, and if
עליהם זעמי כל חרון אפי ,כי
he lifted his head a little
באש קנאתי תאכל כל הארץ.
he could see his brown
או הנסה אלהים ,לבוא לקחת
belly, slightly domed and
לו גוי מקרב גוי ,במסת באתת
divided by arches into stiff
ובמופתים ובמלחמה וביד
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Grumpy wizards make
דג סקרן שט בים זך ולפתע
toxic brew for the evil
מצא חברה .זה רעך יצחק
Queen and Jack. One
הטייס ,מתעופף כנשר גדול בין
morning, when Gregor
שמים וארץ .כך התרסק נפץ
Samsa woke from
על גוזל קטן ,שדחף את צבי
troubled dreams, he
למים .לכן חכו לי נאם ה׳ ליום
found himself transformed
קומי לעד ,כי משפטי לאסף
in his bed into a horrible
גוים לקובצי ממלכות ,לשפך
vermin. He lay on his
עליהם זעמי כל חרון אפי ,כי
armour-like back, and if
באש קנאתי תאכל כל הארץ.
he lifted his head a little
או הנסה אלהים ,לבוא לקחת
he could see his brown
לו גוי מקרב גוי ,במסת באתת
belly, slightly domed and
ובמופתים ובמלחמה וביד
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Grumpy wizards make
דג סקרן שט בים זך ולפתע
toxic brew for the
מצא חברה .זה רעך יצחק
evil Queen and Jack.
הטייס ,מתעופף כנשר גדול בין
One morning, when
שמים וארץ .כך התרסק נפץ
Gregor Samsa woke
על גוזל קטן ,שדחף את צבי
from troubled dreams,
למים .לכן חכו לי נאם ה׳ ליום
he found himself
קומי לעד ,כי משפטי לאסף
transformed in his bed
גוים לקובצי ממלכות ,לשפך
into a horrible vermin.
עליהם זעמי כל חרון אפי ,כי
He lay on his armour-like
באש קנאתי תאכל כל הארץ.
back, and if he lifted his
או הנסה אלהים ,לבוא לקחת
head a little he could see
לו גוי מקרב גוי ,במסת באתת
his brown belly, slightly
ובמופתים ובמלחמה וביד
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דג סקרן שט בים זך ולפתע
מצא חברה .זה רעך יצחק
הטייס ,מתעופף כנשר גדול
בין שמים וארץ .כך התרסק
נפץ על גוזל קטן ,שדחף את
צבי למים .לכן חכו לי נאם ה׳
ליום קומי לעד ,כי משפטי
לאסף גוים לקובצי ממלכות,
לשפך עליהם זעמי כל חרון
אפי ,כי באש קנאתי תאכל
כל הארץ .או הנסה אלהים,
לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי,
במסת באתת ובמופתים

Grumpy wizards make
toxic brew for the
evil Queen and Jack.
One morning, when
Gregor Samsa woke
from troubled dreams,
he found himself
transformed in his bed
into a horrible vermin.
He lay on his armour-like
back, and if he lifted his
head a little he could see
his brown belly, slightly
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דג סקרן שט בים זך ולפתע
מצא חברה .זה רעך יצחק
הטייס ,מתעופף כנשר גדול
בין שמים וארץ .כך התרסק
נפץ על גוזל קטן ,שדחף את
צבי למים .לכן חכו לי נאם ה׳
ליום קומי לעד ,כי משפטי
לאסף גוים לקובצי ממלכות,
לשפך עליהם זעמי כל חרון
אפי ,כי באש קנאתי תאכל
כל הארץ .או הנסה אלהים,
לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי,
במסת באתת ובמופתים

Grumpy wizards make
toxic brew for the
evil Queen and Jack.
One morning, when
Gregor Samsa woke
from troubled dreams,
he found himself
transformed in his bed
into a horrible vermin.
He lay on his armour-like
back, and if he lifted his
head a little he could see
his brown belly, slightly
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