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פאוזה? פינות עגולות... מכופפות... 
 רעננות... עדינות... מלטפות... 
לכותרות מדושנות שיגרמו 

לכל מילה להשמע גם רצינית, 
אבל גם קצת שובבינה.

78 וק׳
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סנס-סריף רך, עגלגל ונעים, בעל עובי 
קו אחיד, ב-4 משקלים. מתאים במיוחד 
לכותרות. מרגע שיצא הפך לפופולארי 
מאוד עבור מיתוגים. למשל פנאי פלוס, 

הוט, נת״ע, קרביץ, דואר ישראל ועוד 
רבים וטובים.

פאוזה קלפאוזה
פאואה רגיל
הזואה שמן

פאוזה שחור

תףקתכם וסגוווו©

ספרות
סימני פיסוק

סימנים נוספים
סימנים מתמטיים

ניקוד
מטבע
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2002ינק יונטף
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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, 

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 

36 וק׳
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דג סקרן שט בים אך ולפתע 
מצא חברה. אה רעך יצחק 

הטייס, מתעופף כנשר גדול בין 
שמים וארץ. כך התרסק נפץ 
על גואל קטן, שדחף את צבי 

למים. לכן חכו לי נאם ה׳ ליום 
קומי לעד, כי משפטי לאסף 

גוים לקובצי ממלכות, לשפך 
עליהם אעמי כל חרון אפי, כי 

באש קנאתי תאכל כל הארץ. 

36 וק׳

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-
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דג סקרן שט בים אך ולהתע 
מצז חברה. אה רעך יצחק 

הטייס, מתעוהף כנשר גדול בין 
שמים וזרץ. כך התרסק נהץ 
על גואל קטן, שדחף זת צבי 

למים. לכן חכו לי נזם ה׳ ליום 
קומי לעד, כי משהטי לזסף 

גוים לקובצי ממלכות, לשהך 
עליהם אעמי כל חרון זהי, כי 

בזש קנזתי תזכל כל הזרץ. 

36 וק׳

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-
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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 

36 וק׳

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 
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