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 שבלונה! שהרי כל קטלוג אותיות
 מוכרח שיהיה לו איזה סטנסיל. 

 או שניים. או שלושה. ואילו 
 יהיו לנו ארבעה סטנסילים- דיינו. 

THEY SPEAK ENGLISH TOO
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פונט-כותרת בשלושה סגנונות 
שונים. נוצר בהשראת אוסף שבלונות 

ישן שהיה ברשותי. בעבר הלא-
רחוק, שבלונות מסוג זה היו מאוד 

פופולאריות בקרב בעלי מלאכה.

שנלונה 1שבלונה
הבלונה 2
שבלונה 3

שבלונה 4

תהקוכם לסגבלבל©
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דג סקרן שט נים זך ולפתע מצא חנרה. זה רעך 
יצחק הטייס, מתעופף כנשר גדול נין שמים 

וארץ. כך התרסק נפץ על גוזל קטן, שדחף את 
צני למים. לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד, 

כי משפטי לאסף גוים לקונצי ממלכות, לשפך 
עליהם זעמי כל חרון אפי, כי נאש קנאתי תאכל 

כל הארץ. או הנסה אלהים, לנוא לקחת לו גוי 
מקרנ גוי, נמסת נאתת ונמופתים ונמלחמה 

וניד חזקה ונזרוע נטויה, ונמוראים גדלים: ככל 
אשר־עשה לכם ה' אלהיכם, נמצרים – לעיניך. זה 
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דג סקרן הט בים זך ולפתע מצא חברה. זה רעך יצחק 
הטייס, מתעופף כנהר גדול בין המים וארץ. כך התרסק 
נפץ על גוזל קטן, הדחף את צבי למים. לכן חכו לי נאם 

ה׳ ליום קומי לעד, כי מהפטי לאסף גוים לקובצי ממלכות, 
להפך עליהם זעמי כל חרון אפי, כי באה קנאתי תאכל 

כל הארץ. או הנסה אלהים, לבוא לקחת לו גוי מקרב 
גוי, במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע 
נטויה, ובמוראים גדלים: ככל אהר־עהה לכם ה' אלהיכם, 
במצרים – לעיניך. זה הדבר אהר צוה ה׳ לקטו ממנו איה 

לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפהתיכם איה לאהר באהלו 
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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.
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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 
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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 was hardly 
able to cover it and seemed ready to slide off any 
moment. His many legs, pitifully thin compared with 
the size of the rest of him, waved about helplessly 
as he looked. 
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