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 דיבור לוקח אותך לאן שתבקש, 
דבר לאן אתה רוצה. הרצון לדייק 
במילים - תכונה מרגיזה מאוד. 

במיוחד שבסוף אני עומד 
ושותק. כמו פקק תנועה.
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הכתב המופיע על שילוט הדרכים בישראל נוצר ע״י 
מהנדסים גרמנים אשר ביקשו ליצור צורות פשוטות, 

גיאומטריות, נקיות, שיהיו קלות ויעילות לחיתוך. 
התוצאה הייתה גופן גיאומטרי וישיר בעל ידידותיות 
מפתיעה. משפחת ״היציאה הבאה״ )2001( כוללת 4 
משקלים וסגנון מעוגל, המתאים לשימוש במקומות 

בהם נרצה לרכך מעט את טון הדיבור.
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מבא חברה. זה רעך יבחק הטייס, 
מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ. כך התרסק נפץ על גוזל 
קטן, שדחף את בבי למים. לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד, 

כי משפטי לאסף גוים לקובבי 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 גדלים: ככל אשר־עשה 

לכם ה' אלהיכם, במברים – לעיניך. זה הדבר אשר בוה ה׳ לקטו 
ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר 

באהלו תקחו. 
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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 גדלים: ככל 
אשר־עשה לכם ה' אלהיכם, במצרים – לעיניך. זה הדבר אשר 

צוה ה׳ לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם 
איש לאשר באהלו תקחו. 

40 וק׳
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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 
גדלים: ככל אשר־עשה לכם ה' אלהיכם, במצרים – לעיניך. 

זה הדבר אשר צוה ה׳ לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר 
לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר באהלו תקחו. 

40 וק׳
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מבא חברה. זה רעך יבחק 
הטייס, מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ. כך 

התרסק נפץ על גוזל קטן, שדחף את בבי למים. לכן 
חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד, כי משפטי לאסף גוים 

לקובבי 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 גדלים: 

ככל אשר־עשה לכם ה' אלהיכם, במברים – לעיניך. 
זה הדבר אשר בוה ה׳ לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר 

40 וק׳



fontef.com 8/15ההבהיה הציה תו גת קתפונטף

דג סקרן שט צהם זך ולפתע מבי חצרה. זה רעך הבחק הטההס, 
מתעופף כנשר גדול צהן שמהם וירץ. כך התרסק נפץ על גוזל 
קטן, שדחף ית בצה למהם. לכן חכו לה נים ה׳ להום קומה לעד, 

כה משפטה ליסף גוהם לקוצבה ממלכות, לשפך עלההם זעמה כל 
חרון יפה, כה ציש קניתה תיכל כל הירץ. יו הנסה ילההם, 

לצוי לקחת לו גוה מקרצ גוה, צמסת ציתת וצמופתהם וצמלחמה 
וצהד חזקה וצזרוע נטוהה, וצמוריהם גדלהם: ככל ישר־עשה 

לכם ה' ילההכם, צמברהם – לעהנהך. זה הדצר ישר בוה ה׳ לקטו 
ממנו יהש לפה יכלו עמר לגלגלת מספר נפשתהכם יהש לישר 

ציהלו תקחו. 

40 וק׳
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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 גדלים: ככל 
אשר־עשה לכם ה' אלהיכם, במצרים – לעיניך. זה הדבר אשר 

צוה ה׳ לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם 
איש לאשר באהלו תקחו. 

40 וק׳
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דג סקרן שט צהם זך ולפתע מבי חצרה. זה רעך הבחק 
הטההס, מתעופף כנשר גדול צהן שמהם וירץ. כך התרסק נפץ 

על גוזל קטן, שדחף ית בצה למהם. לכן חכו לה נים ה׳ להום 
קומה לעד, כה משפטה ליסף גוהם לקוצבה ממלכות, לשפך 

עלההם זעמה כל חרון יפה, כה ציש קניתה תיכל כל הירץ. 
יו הנסה ילההם, לצוי לקחת לו גוה מקרצ גוה, צמסת ציתת 

וצמופתהם וצמלחמה וצהד חזקה וצזרוע נטוהה, וצמוריהם 
גדלהם: ככל ישר־עשה לכם ה' ילההכם, צמברהם – לעהנהך. 

זה הדצר ישר בוה ה׳ לקטו ממנו יהש לפה יכלו עמר 
לגלגלת מספר נפשתהכם יהש לישר ציהלו תקחו. 

40 וק׳
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דג סקרן שט בהם זך ולפתע מבי חברה. זה רעך הבחק 
הטההס, מתעופף כנשר גדול בהן שמהם וירץ. כך 

התרסק נפץ על גוזל קטן, שדחף ית בבה למהם. לכן 
חכו לה נים ה׳ להום קומה לעד, כה משפטה ליסף גוהם 

לקובבה ממלכות, לשפך עלההם זעמה כל חרון יפה, 
כה ביש קניתה תיכל כל הירץ. יו הנסה ילההם, 

לבוי לקחת לו גוה מקרב גוה, במסת ביתת ובמופתהם 
ובמלחמה ובהד חזקה ובזרוע נטוהה, ובמוריהם גדלהם: 

ככל ישר־עשה לכם ה' ילההכם, במברהם – לעהנהך. 
זה הדבר ישר בוה ה׳ לקטו ממנו יהש לפה יכלו עמר 

40 וק׳
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