חדש!

כולל נִ ּקוּד מָ לֵא
ואנגלית!

גופן אלכימאי  Proהמוצג כאן לראשונה,
הינו שדרוג והרחבה של גופן אלכימאי -
אחד הפונטים הסנס־סריפיים הפופולריים
והאיכותיים ביותר בישראל ,מאז הושק
על ידי עודד עזר בשנת .2001
אלכימאי  Proכולל  9משקלים דו־לשוניים
(עברית־אנגלית) ומנוקדים 9 ,משקלים נטויים
דו־לשוניים ומנוקדים 4 ,משקלים צרים
ו־ 2משקלים רחבים.
גבעתיים ,ינואר 2014
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אלכימאי  Proכולל  9משקלים דו־לשוניים
(עברית־אנגלית) ומנוקדים

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
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אלכימאי־נטוי  Proכולל  9משקלים דו־לשוניים
(עברית־אנגלית) ומנוקדים

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת

א א א א א א א א א
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מודעה בפונט אלכימאי Pro

אולטרא

שחור
(תמכור גם קרח לאסקימוסים)
דוגמת כותרת בנגטיב
באלכימאי  Proשחור
© עודד עזרhttp://www.hebrewtypography.com / � / 2014 ,

טקסט בנגטיב בפונט
אלכימאי  Proנטוי
שמןa continuous ,
loop of material

וזוהי כותרת לדוגמא
באלכימאי  Proדקיק
משנה באלכימאי  Proשמנמן נטוי
טקסט לדוגמא בפונט אלכימאי  Proרגיל ,כולל פסקה בא�נ
גלתית .1מסוע מורכב משתי גלגלות ,עם לולאה רציפה המ�ס
תובבת סביבן .הגלגלות ממונעות ומגלגלות את הרצועה ואת
החומר המונח עליו קדימה .מסועים משמשים רבות להעברה
של חומר תעשייתי וחקלאי כגון תבואה ,פחם ומחצבים .כמו
כן ,המסועים משמשים לפריקה עצמאית של מטוסי תובלה,
ספינות משא וקרונות משאA conveyor belt (or belt .
conveyor) consists of two or more pulleys, with a
 continuous loop of material - the conveyor beltthat rotates about them. One or both of the pulleys
are powered, moving the belt and the material on
.the belt forward

 .1הערת שוליים לדוגמא
בפונט אלכימאי Pro
נטוי קל .מסוע מורכב
משתי גלגלות ,עם
לולאה רציפה המסתוט
בבת סביבן .הגלגלות
ממונעות ומגלגלות את
הרצועה ואת החומר
המונח עליו קדימה.

מדרגות נעות ומדרכות נעות גם משתמשות בטכנולוגיה זו ,2כמו
גם פסי ייצור .חנויות משתמשות לעתים במסוע על מנת להניע
הסחורות לקופה.
בהשוואה למערכת המתוארת לעיל ,מערכת הרצפה הנעה היא
טכנולוגיה המשתמשת בלוחות על מנת להזיז משא על הרצ־
פה .השוואה נוספת היא מערכת המסוע הגלגל המשתמשת
בסדרה של ארגזים מסתובבים .המסוע הארוך בעולם ממוקם
בסהרה המערבית .אורכו  100ק"מ ,ממכרות הפוספט (זרחה)
של בו קרא עד לחוף הדרומי ללאיון.

מנגנון המסוע משמש מרכיב בהפצה ואחסנה ממוכנת .בשילוב
עם בקרת שליטה ממוחשבת ורציף מצויד ,ניתן להגיע להפצה
יעילה של ייצור ,סיטונאות וקמעונות .המסוע נחשב למערכת
החוסכת בכוח אדם והמאפשרת לכבודה גדולה לנוע במהירות
דרך תהליך ,ובכך מאפשרת לחברות לשלוח ולקבל כמויות
גדולות יותר של כבודה עם פחות מקום אחסון ופחות הוצאות

 .2עוד הערת שוליים
לדוגמא בפונט אלכימאי
 Proנטוי קל .מסוע
מורכב משתי גלגלות,
עם לולאה רציפה המסט
תובבת סביבן .הגלגלות
ממונעות ומגלגלות את
הרצועה ואת החומר
המונח עליו קדימה.

אלכימאי Pro
קליל
וקליל נטוי

נִיק ֹולָא ְפלַאמֶ ל ( Nicholasאו
;Nicolas Flamel1340–,)1418
היה אלכימאי צרפתי שחי במאה
ה־ 14בפריז.
על פי האגדה ,פלאמל היה גדול
האלכימאים של אירופה והאדם
היחיד שהצליח להשיג את שני
היעדים של האלכימיה :יצירת אבן
החכמים ההופכת עופרת לזהב,
ורקיחת שיקוי חיי הנצח אשר
באמצעותו הוא ואשתו פָ ְר ֶנלָה חיים
חיי נצח.
פלאמל חמד את סודה הטרנסמו�ט
ציה (הפיכת מתכת אחת לאחרת
ובפרט לזהב) ממלומד יהודי.
הוא הצליח להפוך שלוש פעמים
חצי ליטרא כספית לכסף טהור
ואת הכסף לזהב על ידי אבן אדומה
והתעשר עושר רב .דמותו של ניקו־
לס פלמל מוזכרת בסדרת הספרים
ארי ּפוֹ טֶ ר”.
“הַ ִ
© עודד עזרhttp://www.hebrewtypography.com / � / 2014 ,

אלכימאי  Proאלכימאי  Proאלכימאי  Proאלכימאי Pro
שמן
שמנמן
רגיל
קל
ושמנמן נטוי ושמן נטוי
ורגיל נטוי
וקל נטוי

נִ יק ֹולָא ְפלַ אמֶ ל ( Nicholasאו
;Nicolas Flamel1340–,)1418
היה אלכימאי צרפתי שחי במאה
ה־ 14בפריז.
על פי האגדה ,פלאמל היה גדול
האלכימאים של אירופה והאדם
היחיד שהצליח להשיג את שני
היעדים של האלכימיה :יצירת אבן
החכמים ההופכת עופרת לזהב,
ורקיחת שיקוי חיי הנצח אשר
באמצעותו הוא ואשתו פָ ְר ֶנלָה חיים
חיי נצח.
פלאמל חמד את סודה הטרנסמו�ט
ציה (הפיכת מתכת אחת לאחרת
ובפרט לזהב) ממלומד יהודי.
הוא הצליח להפוך שלוש פעמים
חצי ליטרא כספית לכסף טהור
ואת הכסף לזהב על ידי אבן אדומה
והתעשר עושר רב .דמותו של ניקו־
לס פלמל מוזכרת בסדרת הספרים
ארי ּפוֹ טֶ ר”.
“הַ ִ

נִ יקוֹלָ א ְפלַ אמֶ ל ( Nicholasאו
;Nicolas Flamel1340–,)1418
היה אלכימאי צרפתי שחי במאה
ה־ 14בפריז.
על פי האגדה ,פלאמל היה גדול
האלכימאים של אירופה והאדם
היחיד שהצליח להשיג את שני
היעדים של האלכימיה :יצירת אבן
החכמים ההופכת עופרת לזהב,
ורקיחת שיקוי חיי הנצח אשר
באמצעותו הוא ואשתו פָ ְרנֶלָה
חיים חיי נצח.
פלאמל חמד את סודה הטרנסמו�ט
ציה (הפיכת מתכת אחת לאחרת
ובפרט לזהב) ממלומד יהודי.
הוא הצליח להפוך שלוש פעמים
חצי ליטרא כספית לכסף טהור
ואת הכסף לזהב על ידי אבן
אדומה והתעשר עושר רב .דמותו
של ניקולס פלמל מוזכרת בסדרת
ארי ּפוֹ טֶ ר”.
הספרים “הַ ִ

נִ יקוֹ לָ א ְפלַ אמֶ ל ( Nicholasאו
נִ יקוֹלָ א ְפלַ אמֶ ל ( Nicholasאו
;Nicolas Flamel1340–,)1418
;Nicolas Flamel1340–,)1418
היה אלכימאי צרפתי שחי במאה היה אלכימאי צרפתי שחי במאה
ה־ 14בפריז.
ה־ 14בפריז.
על פי האגדה ,פלאמל היה גדול
על פי האגדה ,פלאמל היה גדול
האלכימאים של אירופה והאדם
האלכימאים של אירופה והאדם
היחיד שהצליח להשיג את שני
היחיד שהצליח להשיג את שני
היעדים של האלכימיה :יצירת
היעדים של האלכימיה :יצירת
אבן החכמים ההופכת עופרת
אבן החכמים ההופכת עופרת
לזהב ,ורקיחת שיקוי חיי הנצח
לזהב ,ורקיחת שיקוי חיי הנצח
אשר באמצעותו הוא ואשתו
אשר באמצעותו הוא ואשתו
פָ ְרנֶלָ ה חיים חיי נצח.
פָ ְרנֶלָ ה חיים חיי נצח.
פלאמל חמד את סודה הטרנסמו�ט פלאמל חמד את סודה הטרנ�ס
ציה (הפיכת מתכת אחת לאחרת מוטציה (הפיכת מתכת אחת
לאחרת ובפרט לזהב) ממלומד
ובפרט לזהב) ממלומד יהודי.
הוא הצליח להפוך שלוש פעמים יהודי .הוא הצליח להפוך שלוש
פעמים חצי ליטרא כספית לכסף
חצי ליטרא כספית לכסף טהור
טהור ואת הכסף לזהב על ידי
ואת הכסף לזהב על ידי אבן
אדומה והתעשר עושר רב .דמותו אבן אדומה והתעשר עושר רב.
של ניקולס פלמל מוזכרת בסדרת דמותו של ניקולס פלמל מוזכרת
ארי ּפוֹ טֶ ר”.
בסדרת הספרים “הַ ִ
ארי ּפוֹ טֶ ר”.
הספרים “הַ ִ

דוגמת פונט אלכימאי  Proעם ניקוד מלא

דוגמת פונט אלכימאי  Proנטוי עם ניקוד מלא

הַ ְ ּצ ָרצַ ר א ֵֹהב ְמאוֹד לְ ַנ ֵּגן וְ גַם
וְבילָה ּ ָכל
ל ׁ ִָשיר .הוּא נִ גֵןַ ׁ ,שר ִ ּ
הַ ַּקיִ ץ .הוּא הָ יָה ָשׂמֵ ַח ,וְ ִהזְ ִמין
לֵהנוֹת
הֲ מוֹן יְ ִד ִידים ׁ ֶש ָּבא ּו ָ
יקה ׁ ֶש ּל ֹו וּמֵ ַה ּ ִש ְׂמ ָחה
מֵ ַה ּמו ִּס ָ
ׁ ֶש ּלוֹ .לַ ְנּמָ לִ ים לֹא ָהיָה זְ מָ ן
לְ בַ ּלוֹתֵ .הן עָ ְמלוּ ָּכל ַה ַ ּקיִ ץ.
ַה ְנּמָ לִ ים אָ ְספוּ גַ ְר ִעינִ ים אֲ אֳ אֱ אֵ אַ אָ אֻ אֶ ְא
וְ ָא ְגרוּ ָמזוֹ ן לִ ימֵ י ַהחוֹ ֶרף .אֹ ּא שׁ שׂ שּׁ שּׂ שּ
הַ ְ ּצ ָרצַ ר אֹהֵ ב ְמאוֹד ְל ַנ ּ ֵגן ְוגַם
ל ׁ ִָשיר .הוּא ִנגֵןַ ׁ ,שר ו ְִּבילָה ּ ָכל
הַ ּ ַקיִץ .הוּא הָ יָה ָשׂמֵ חַ  ,ו ְִהזְ ִמין
הֲ מוֹ ן י ְִד ִידים ׁ ֶש ָּבא ּו לֵהָ נוֹ ת
יקה ׁ ֶש ּלוֹ וּמֵ הַ ּ ִש ְׂמחָ ה
מֵ הַ ּמו ִּס ָ
ׁ ֶש ּלוֹ  .ל ְַנּמָ לִ ים לֹא הָ יָה זְ מָ ן
לְ בַ ּלוֹ ת .הֵ ן עָ ְמלוּ ּ ָכל הַ ַּקיִ ץ.
הַ ְנּמָ לִ ים אָ ְספוּ גַ ְר ִעינִ ים
וְאָ גְ רוּ מָ זוֹ ן לִ ימֵ י הַ חוֹ ֶרף.
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פונט אלכימאי  Proכולל ,בנוסף לסט המספרים
הרגילים  -גם סט שברים ,סט מספרים בריווח
אחיד (מונוספייס) לטבלאות ,סט מספרים בגובה
אות אנגלית ראשית ,בסגנון  ...Old styleועוד.

0123456789
0123456789

0123456789
0123456789

0123456789

0123456789

0123456789
0123456789

0123456789
0123456789

0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
© עודד עזרhttp://www.hebrewtypography.com / � / 2014 ,

אהבת?
גופן אלכימאי  Proזמין בפורמט  otfלתוכנות גרפיות
וכן בכל הפורמטים למסך ולאינטרנט
woff ,eot, svg, ttf
לרכישת רשיון שימוש בגופן אלכימאי Pro
(משקלים בודדים או כל המשפחה):
http://bit.ly/1ep4SoZ
להקליק כאן:

תודה!
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