 48עמודים  +עטיפה
 14x21ס”מ (סגור)
 14x42ס”מ (פתוח)
הדפסה פנים 3 :צבעים דו–צדדי
נייר פנים :נ”ע לבן  90גר’
עטיפה :איגינסון חד–צדדי  170גר’
הדפסה 2 :צבעים  +לכה חד–צדדי
גימור :כריכת סיכות
משקל :עד  200גר’
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קרטיב ( /הטייס)
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בלאק

הגילדה כותרת

פופאייס
חץ למטרה!
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אסקימו לימון
 35נק.

אננס? משמש? מנטה?
 120נק.
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הגילדה קלאסיק

הגילדה 2008

מכונת כתיבה
מכונת כתיבה
מכונת כתיבה
מכונת כתיבה

 40נק.

 36נק.

 32נק.

 24נק.

ארבל הגילדה Arbel Hagilda

Typewriter
Typewriter
Typewriter
Typewriter

מכונת כתיבה

 18נק.

Typewriter

מכונת כתיבה

 12נק.

Typewriter

מכונה להדפסה ידנית של תמלילים על נייר בדיד .מכונת הכ־
תיבה מהווה את הגרסה המקורית הפשוטה והקדמונית של המעבד
תמלילים המוכר לנו כיום באמצעות המחשב והמדפסת .היא יצאה
לשיווק מסחרי ב 1874-ובמשך כמאה שנים שימשה כלי חשוב
להפקת מסמכים שונים במשרד ובבית .המכונה חדלה להתקיים
בשימושה המקורי והפכה לפריט נוסטלגי שנמכר ככזה בחנויות
ובאתרי אינטרנט .תוכן ענייניםמכונת כתיבה פועלת על העי־
קרון של הטבעת צורה של אות או מספר על גבי נייר .למכונה
יש סידרה של מוטות מעוגלים המורכבים על מסגרת סיבובית.

 10נק.

A typewriter is a mechanical, electromechanical,
or electronic device with a set of “keys” that,
when pressed, cause characters to be printed on a
document, usually paper. In the late 19th century
and at the start of the 20th century, a person
who operated such a device was sometimes called
a “typewriter” but it then became more common
to call the person a typist. For much of the 20th
century, typewriters were indispensable tools


פונט ( / #37מיכל סהר)

בולד

אאא

א א א בב

בבבבב יציאת
חירום

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;)(—–/:׀{}[]¾¼½1234567890=+*><$₪%”'!?#
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;)(—–/:׀{}[]¾¼½1234567890=+*><$₪%”'!?#
רגיל



 190נק.

526301
תחנה
זהירות  /סכנה  /חשמל

אש
עמדת כיבוי

הגילדה 2008

 105נק.

א

הגילדה 2008

הגילדה כותרת

הגילדה כותרת

פונט #37

 405נק.

 75נק.

 40נק.



אינפרא פונט ( /הטייס)

הגילדה 2008

הגילדה כותרת

הגילדה כותרת

הגילדה 2008

גדול

בולד

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןף ץ
;1234567890=+*><$₪%'"!?#)(—–/:
רגיל

קל

מילים

#461
 60נק.

אמקור
אמפא

 25נק.



בוילר

 25נק.

 85נק.

מיקרוגל
 105נק.

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890=+*><$₪%'"!?#)(—–/:
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890=+*><$₪%'"!?#)(—–/:

אינפרא פונט

עץ

 60נק.

!

גלי אינפרא אדום
 30נק.

%₪

 100נק.



Italy צרפת
Maccabi Block מכבי בלוק

Japan
France
Canada
Brazil
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. נק85

. נק65

. נק50

. נק35

הגילדה טקסט

שוויץ
דנמרק
אנגליה
מצרים
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2008 הגילדה
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ספירט
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*
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*
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כוס חלב דפוס ( /הטייס)
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הגילדה כותרת

כוס חלב דפוס

בולד

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890=+*><$₪%”'!?#}{][)(—–/:
רגיל

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890=+*><$₪%”'!?#}{][)(—–/:
קל

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890=+*><$₪%”'!?#}{][)(—–/:

 160נק.

 130נק.

שמן לבן

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890=+*><$₪%”'!?#}{][)(—–/:
סימנים

‐₪ן+,01!"#$׳*)–:;%&'(-ר—אולסמףע
םנג/6543הד כ>=<:2789קש.טיך−צץ״תפ
18

 60נק.

19

אהרוני הגילדה ( /מיכל סהר)
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 125נק.

 60נק.

סמל
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רס”ן רא”ל

 100נק.
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אהרוני הגילדה

 140נק.
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א1
פרנק–ריהל הגילדה ( /נדב שלו+מיכל סהר)

 250נק.

רגיל

הגילדה קלאסיק
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א 1א1
 170נק.

 110נק.
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המקור
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ְ
הגילדה קלאסיק

פרנק–ריהל הגילדה

א1

 20נק.

שער אחורי......עמ' !65

:מכתבים למערכת:

עֹורך
?”/סוףּ ְ /ד ַבר ַה ֵ
 25נק.

לא!לציטוט:
 65נק.

 90נק.

 100נק.

 145נק.

(ב)
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שאו בגאון את דגל ישראל
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בגאון את דגל ישראל

ַא
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הצבי הגילדה
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דגל ישראל
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 165נק.
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המעשן סריף  /המעשן סנס ( /הטייס)

הגילדה 2008

הגילדה כותרת

ניקוטין
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אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890*><$₪%"'!?#}{][)(—–/:

המעשן סנס נטוי  -רגיל

המעשן סריף נטוי  -רגיל

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890*><$₪%"'!?#}{][)(—–/:

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890*><$₪%"'!?#}{][)(—–/:
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 185נק.

*

עטרן  4מ"ג  /ניקוטין  0.4מ"ג

העישון מזיק .לבריאות!

..........................
............................
 55נק.

לאקי סטרייק
 105נק.

29

בלנדר מוצר ( /מיכל סהר)

הגילדה 2008

הגילדה כותרת

בולד

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;123456789*><$₪%”'!?#}{)(—–/:
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;123456789*><$₪%”'!?#}{)(—–/:
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;123456789*><$₪%”'!?#}{)(—–/:
רגיל

סטנסיל

30
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26
הגילדה 2008

הגילדה כותרת

2 6 0 5 7

2 6 0 5

 25נק.

 35נק.

 55נק.

2

 85נק.

——
—

90
 90נק.

 50נק.

 115נק.

בלנדר מוצר

צו ב
ג
ד
ו
אסור! נזר! ל!

86 0 3

 25נק.

 110נק.

 250נק.

 195נק.

 160נק.

 125נק.
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בלנדר ( /מיכל סהר)

הגילדה 2008

בלאק

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890=+*><$₪%”'!?#)(—–/:
בולד

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890=+*><$₪%”'!?#}{)(—–/:
רגיל

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890=+*><$₪%”'!?#}{)(—–/:
קל

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890=+*><$₪%”'!?#}{)(—–/:
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הגילדה טקסט

גנבים
הגילדה טקסט

גנבים
גנבים

גנבים

גנבים
גנבים

גנבים

 20נק.

 30נק.

 40נק.

 70נק.

 85נק.

זזזזז
 100נק.

זזזז

זז

 55נק.

סססס

הגילדה 2008

בלנדר

33

רענן ( /הטייס)

המרענןהרשמי!

 40נק.

כדורסל ליגה ז'
כדורסל ליגה ז'

המרענןהרשמי!

 34נק.

כדורסל ליגה ז'

המרענןהרשמי!

 26נק.

כדורסל ליגה ז'

 20נק.

כדורסל ליגה ז'

המרענןהרשמי!

443

 30נק.

”א
ת

 30נק.

 160נק.

י

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890=+*><$₪%”“"'!?#}{][)(—–/:

 120נק.

–ם

עד...2008
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הגילדה 2008

רב
ע
מ רח
ז
מ ום
ר
דפון
צ

המרענןהרשמי!

הגילדה 2008

 46נק.

הגילדה טקסט

הגילדה כותרת

דרום ( /מיכל סהר)

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890=+*><$₪%”'!?#}{)(—–/:
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כוס חלב ( /הטייס)

הגילדה 2008

ג

הגילדה כותרת

 24נק.

חלב עמיד
טרה

 24נק.

 115נק.

 24נק.

3%

תוספת סידן

ת ..........
?‐ותס'ש.

שק
בשקית!
 45נק.

׳ה
ו&-ס'ש.

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890=+*><$₪%”'!?#}{][)(—–/:
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צילצול

צילצול

צילצול
 55נק.

 165נק.

 45נק.

הגילדה 2008

יוגרט

גד
תנבה
שטראס

 75נק.

הגילדה כותרת

סמי–קאמבק ( /מיכל סהר)

צילצול
 115נק.

 165נק.

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890=+*><$₪%"'!?#}{)(—–/:
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א1
אלנבי סריף ( /מיכל סהר)

1

הגילדה 2008

הגילדה כותרת

א1
76 54 3 2

 210נק .

 200נק.

 180נק.

 120נק.

 150נק.

א1

 120נק.

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשתךםןףץ
;1234567890=+*><$₪%"'!?#}{][)(—–/:
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 100נק.

 75נק.

א1

 80נק.

 40נק.

א1

8

 20נק.

9

0

בדיקות טקסט
מכבי בלוק  -רגיל 8.5 :נק.

מכבי בלוק  -קל 8.5 :נק.

ארבל הגילדה  -רגיל 9.5 :נק.

תל–אביב-יפו ,היא עיר במחוז תל אביב,
המרכזית בגוש דן והשנייה באוכלוסייתה
בישראל .תל–אביב היא מטרופולין המהווה
את מרכז הכלכלה ,התרבות והמסחר של
ישראל .כמקום השוקק חיים כל שעות הי־
ממה ,זכתה לכינוי "עיר ללא הפסקה" .לאור
העובדה שתל אביב הייתה העיר היהודית
הראשונה שהוקמה במסגרת התנועה הציונית
שלא כחלק מהיישוב הישן ,היא זכתה לכינוי
'העיר העברית הראשונה’ .בעיר ממוקמים
גם מרכזי המערכת הבנקאית ,קריית צה"ל,

תל–אביב-יפו ,היא עיר במחוז תל אביב,
המרכזית בגוש דן והשנייה באוכלוסייתה
בישראל .תל–אביב היא מטרופולין המהווה
את מרכז הכלכלה ,התרבות והמסחר של יש־
ראל .כמקום השוקק חיים כל שעות היממה,
זכתה לכינוי "עיר ללא הפסקה" .לאור
העובדה שתל אביב הייתה העיר היהודית
הראשונה שהוקמה במסגרת התנועה הציונית
שלא כחלק מהיישוב הישן ,היא זכתה לכינוי
'העיר העברית הראשונה’ .בעיר ממוקמים
גם מרכזי המערכת הבנקאית ,קריית צה"ל,

תל–אביב-יפו ,היא עיר במחוז תל אביב,
המרכזית בגוש דן והשנייה באוכלוסייתה
בישראל .תל–אביב היא מטרופולין המהווה
את מרכז הכלכלה ,התרבות והמסחר של
ישראל .כמקום השוקק חיים כל שעות הי־
ממה ,זכתה לכינוי "עיר ללא הפסקה" .לאור
העובדה שתל אביב הייתה העיר היהודית
הראשונה שהוקמה במסגרת התנועה הציונית
שלא כחלק מהיישוב הישן ,היא זכתה לכינוי
'העיר העברית הראשונה’ .בעיר ממוקמים
גם מרכזי המערכת הבנקאית ,קריית צה"ל,

Maccabi Block - Regular: 8.5 pt.

Maccabi Block - Light: 8.5 pt.

Arbel Hagilda - Regular: 9.5 pt.

New York City (officially The City
of New York) is the largest city in
the state of New York and the largest
city in the United States. The center
of the New York metropolitan area, it
ranks among the largest urban areas
in the world. For more than a century,
it has been one of the world’s major
centers of commerce and finance.
New York City is rated as an alpha
world city for its global influences

New York City (officially The City
of New York) is the largest city in
the state of New York and the largest
city in the United States. The center
of the New York metropolitan area, it
ranks among the largest urban areas
in the world. For more than a century,
it has been one of the world’s major
centers of commerce and finance.
New York City is rated as an alpha
world city for its global influences

New York City (officially The
City of New York) is the largest
city in the state of New York and
the largest city in the United
States. The center of the New York
metropolitan area, it ranks among
the largest urban areas in the
world. For more than a century, it
has been one of the world’s major
centers of commerce and finance.
New York City is rated as an
39

בדיקות טקסט

בדיקות טקסט
בלנדר  -קל 9 :נק.

בלנדר  -רגיל 9 :נק.

לימון ארק  -קל 8.5 :נק.

פרנק–ריהל הגילדה  -רגיל 9 :נק.

מרים הגילדה  -רגיל 8.5 :נק.

אהרוני הגילדה  -רגיל 8.5 :נק.

תל–אביב-יפו ,היא עיר במחוז תל אביב,
המרכזית בגוש דן והשנייה באוכלוסייתה
בישראל .תל–אביב היא מטרופולין המהווה את
מרכז הכלכלה ,התרבות והמסחר של ישראל.
כמקום השוקק חיים כל שעות היממה ,זכתה
לכינוי "עיר ללא הפסקה" .לאור העובדה שתל
אביב הייתה העיר היהודית הראשונה שהוקמה
במסגרת התנועה הציונית שלא כחלק מהיישוב
הישן ,היא זכתה לכינוי 'העיר העברית הרא־
שונה' .בעיר ממוקמים גם מרכזי המערכת
הבנקאית ,קריית צה"ל ,הבורסה לניירות ערך,

תל–אביב-יפו ,היא עיר במחוז תל אביב,
המרכזית בגוש דן והשנייה באוכלוסייתה
בישראל .תל–אביב היא מטרופולין המהווה את
מרכז הכלכלה ,התרבות והמסחר של ישראל.
כמקום השוקק חיים כל שעות היממה ,זכתה
לכינוי "עיר ללא הפסקה" .לאור העובדה שתל
אביב הייתה העיר היהודית הראשונה שהוקמה
במסגרת התנועה הציונית שלא כחלק מהיישוב
הישן ,היא זכתה לכינוי 'העיר העברית הרא־
שונה' .בעיר ממוקמים גם מרכזי המערכת
הבנקאית ,קריית צה"ל ,הבורסה לניירות ערך,

תל–אביב-יפו ,היא עיר במחוז תל אביב ,המרכזית
בגוש דן והשנייה באוכלוסייתה בישראל .תל–אביב
היא מטרופולין המהווה את מרכז הכלכלה ,התר־
בות והמסחר של ישראל .כמקום השוקק חיים כל
שעות היממה ,זכתה לכינוי "עיר ללא הפסקה".
לאור העובדה שתל אביב הייתה העיר היהודית
הראשונה שהוקמה במסגרת התנועה הציונית
שלא כחלק מהיישוב הישן ,היא זכתה לכינוי 'העיר
העברית הראשונה' .בעיר ממוקמים גם מרכזי
המערכת הבנקאית ,קריית צה"ל ,הבורסה לניירות
ערך ,שגרירויות ונציגויות בינלאומיות ומערכות

תל–אביב-יפו ,היא עיר במחוז תל אביב ,המרכזית
בגוש דן והשנייה באוכלוסייתה בישראל .תל–אביב
היא מטרופולין המהווה את מרכז הכלכלה ,התרבות
והמסחר של ישראל .כמקום השוקק חיים כל שעות
היממה ,זכתה לכינוי "עיר ללא הפסקה" .לאור
העובדה שתל אביב הייתה העיר היהודית הראשו־
נה שהוקמה במסגרת התנועה הציונית שלא כחלק
מהיישוב הישן ,היא זכתה לכינוי 'העיר העברית
הראשונה' .בעיר ממוקמים גם מרכזי המערכת
הבנקאית ,קריית צה"ל ,הבורסה לניירות ערך,
שגרירויות ונציגויות בינלאומיות ומערכות העיתונים

תל–אביב-יפו ,היא עיר במחוז תל אביב ,המרכזית
בגוש דן והשנייה באוכלוסייתה בישראל .תל–אביב
היא מטרופולין המהווה את מרכז הכלכלה ,התרבות
והמסחר של ישראל .כמקום השוקק חיים כל שעות
היממה ,זכתה לכינוי "עיר ללא הפסקה" .לאור
העובדה שתל אביב הייתה העיר היהודית הראשונה
שהוקמה במסגרת התנועה הציונית שלא כחלק
מהיישוב הישן ,היא זכתה לכינוי 'העיר העברית
הראשונה' .בעיר ממוקמים גם מרכזי המערכת
הבנקאית ,קריית צה"ל ,הבורסה לניירות ערך,
שגרירויות ונציגויות בינלאומיות ומערכות העיתונים

תל–אביב-יפו ,היא עיר במחוז תל אביב ,המרכזית
בגוש דן והשנייה באוכלוסייתה בישראל .תל–אביב
היא מטרופולין המהווה את מרכז הכלכלה ,התר־
בות והמסחר של ישראל .כמקום השוקק חיים כל
שעות היממה ,זכתה לכינוי "עיר ללא הפסקה" .לאור
העובדה שתל אביב הייתה העיר היהודית הראשונה
שהוקמה במסגרת התנועה הציונית שלא כחלק
מהיישוב הישן ,היא זכתה לכינוי 'העיר העברית
הראשונה' .בעיר ממוקמים גם מרכזי המערכת הבנ־
קאית ,קריית צה"ל ,הבורסה לניירות ערך ,שגרירויות
ונציגויות בינלאומיות ומערכות העיתונים הגדולים.

רענן  -קל 10.5 :נק.

כוס חלב  -קל 11 :נק.

כוס חלב דפוס  -קל 11 :נק.

הצבי הגילדה  -קל 9.5 :נק.

סמי–קאמבק  -רגיל 8 :נק.

אינפרא פונט  -קל 10 :נק.

תל–אביב-יפו ,היא עיר במחוז תל אביב ,המר–
כזית בגוש דן והשנייה באוכלוסייתה בישראל.
תל–אביב היא מטרופולין המהווה את מרכז
הכלכלה ,התרבות והמסחר של ישראל .כמקום
השוקק חיים כל שעות היממה ,זכתה לכינוי
"עיר ללא הפסקה" .לאור העובדה שתל אביב
הייתה העיר היהודית הראשונה שהוקמה במסג–
רת התנועה הציונית שלא כחלק מהיישוב הישן,
היא זכתה לכינוי 'העיר העברית הראשונה' .בעיר
ממוקמים גם מרכזי המערכת הבנקאית ,קריית
צה"ל ,הבורסה לניירות ערך ,שגרירויות ונציגויות

תל–אביב-יפו ,היא עיר במחוז תל אביב,
המרכזית בגוש דן והשנייה באוכלוסייתה
בישראל .תל–אביב היא מטרופולין המהווה
את מרכז הכלכלה ,התרבות והמסחר של
ישראל .כמקום השוקק חיים כל שעות הי־
ממה ,זכתה לכינוי "עיר ללא הפסקה" .לאור
העובדה שתל אביב הייתה העיר היהודית
הראשונה שהוקמה במסגרת התנועה הציונית
שלא כחלק מהיישוב הישן ,היא זכתה לכינוי
'העיר העברית הראשונה' .בעיר ממוקמים
גם מרכזי המערכת הבנקאית ,קריית צה"ל,

תל–אביב-יפו ,היא עיר במחוז תל אביב ,המר־
כזית בגוש דן והשנייה באוכלוסייתה בישראל.
תל–אביב היא מטרופולין המהווה את מרכז
הכלכלה ,התרבות והמסחר של ישראל .כמקום
השוקק חיים כל שעות היממה ,זכתה לכינוי "עיר
ללא הפסקה" .לאור העובדה שתל אביב הייתה
העיר היהודית הראשונה שהוקמה במסגרת
התנועה הציונית שלא כחלק מהיישוב הישן ,היא
זכתה לכינוי 'העיר העברית הראשונה' .בעיר
ממוקמים גם מרכזי המערכת הבנקאית ,קריית
צה"ל ,הבורסה לניירות ערך ,שגרירויות ונציגויות

תל–אביב-יפו ,היא עיר במחוז תל אביב ,המרכזית
בגוש דן והשנייה באוכלוסייתה בישראל .תל–אביב
היא מטרופולין המהווה את מרכז הכלכלה ,הת־
רבות והמסחר של ישראל .כמקום השוקק חיים
כל שעות היממה ,זכתה לכינוי "עיר ללא הפסקה".
לאור העובדה שתל אביב הייתה העיר היהודית
הראשונה שהוקמה במסגרת התנועה הציונית
שלא כחלק מהיישוב הישן ,היא זכתה לכינוי 'העיר
העברית הראשונה' .בעיר ממוקמים גם מרכזי
המערכת הבנקאית ,קריית צה"ל ,הבורסה לניירות
ערך ,שגרירויות ונציגויות בינלאומיות ומערכות

תל–אביב-יפו ,היא עיר במחוז תל אביב ,המר־
כזית בגוש דן והשנייה באוכלוסייתה בישראל.
תל–אביב היא מטרופולין המהווה את מרכז
הכלכלה ,התרבות והמסחר של ישראל .כמקום
השוקק חיים כל שעות היממה ,זכתה לכינוי "עיר
ללא הפסקה" .לאור העובדה שתל אביב הייתה
העיר היהודית הראשונה שהוקמה במסגרת
התנועה הציונית שלא כחלק מהיישוב הישן ,היא
זכתה לכינוי 'העיר העברית הראשונה' .בעיר
ממוקמים גם מרכזי המערכת הבנקאית ,קריית
צה"ל ,הבורסה לניירות ערך ,שגרירויות ונצי־

תל–אביב-יפו ,היא עיר במחוז תל אביב,
המרכזית בגוש דן והשנייה באוכלוסייתה
בישראל .תל–אביב היא מטרופולין המהווה
את מרכז הכלכלה ,התרבות והמסחר
של ישראל .כמקום השוקק חיים כל שעות
היממה ,זכתה לכינוי "עיר ללא הפסקה".
לאור העובדה שתל אביב הייתה העיר
היהודית הראשונה שהוקמה במסגרת
התנועה הציונית שלא כחלק מהיישוב הישן,
היא זכתה לכינוי 'העיר העברית הראשו־
נה' .בעיר ממוקמים גם מרכזי המערכת
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קרטיב
הגילדה  | 08מילים

הגילדה  | 08מילים

אינפרא

42

43

אהרוני הגילדה  -בלאק | בולד | מדיום | רגיל | צר
מילים!

		
אינפרא פונט  -בולד | רגיל | קל |

(חבילה )$200

(חבילה )$200

אלנבי סנס  -בלאק | בולד | מדיום | רגיל | קל
אלנבי סריף  -בלאק | בולד | רגיל

בלנדר מוצר  -בולד | רגיל | סטנסיל

41 ,40 ,9-8

(חבילה )$200

(חבילה )$120

ארבל הגילדה  -בולד | מדיום | רגיל
Bold | Medium | Regular - Arbel Hagilda
בלנדר  -בלאק | בולד | רגיל | קל

דוטס

38

המעשן סריף  -בלאק | בולד | רגיל |

(חבילה )$190

(חבילה )$120

31-30

(חבילה )$180

חיים הגילדה  -בולד | רגיל | חיים צר

חיים רך הגילדה  -בולד | רגיל
40 ,33-32

--

--

(חבילה )$200

בלאק | בולד | רגיל | בלאק | בולד | רגיל

--

(חבילה )$240

(חבילה )$200

דרום–מערב  -בלאק | בולד | רגיל | קל | קליל

המעשן סנס -

39 ,5-4

גופן עברי חדש  -בולד | מדיום | קל | פרינט | פרינט קל
(חבילה )$35

41 ,21-20

דרום  -בלאק | בולד | רגיל | קל | קליל

35

(חבילה )$240

(חבילה )$120

(חבילה )$140

29-28

29-28

--

(חבילה )$80

לימון ארק  -בלאק | בולד | רגיל | קל | בלוק
מילים!

(חבילה )$240

בלאק | בולד | רגיל

--

כוס חלב  -בולד | רגיל | קל | לבן | ?ף׳.
כוס חלב דפוס  -בולד | רגיל | קל | לבן | $0שז
אינפרא | קרטיב

--

(חבילה )$200

(חבילה )$200

(חבילה )$200

40 ,36

40 ,19-18

40 ,13-12

43 ,42

מכבי  -בולד | רגיל | קל
Bold | Regualr | Light - Maccabi

--

מכבי בלוק  -בלאק | בולד | רגיל | קל
Black | Bold | Regualr | Light - Maccabi Block

מן  -בולד | מדיום | קל

(חבילה )$130

מרים הגילדה  -בלאק | בולד | מדיום | רגיל
ניו–פונט  -בלאק | בולד | מדיום | רגיל

(חבילה )$160

סימן קריאה  -בלאק | בולד | רגיל | קל | קליל

(חבילה )$200

סמי–קאמבק  -בלאק | בולד | מדיום | רגיל

ספידמן  -בלאק | בולד | מדיום | קל | גרוב

39 ,11-10

--

(חבילה )$160

(חבילה )$200

(חבילה )$160

(חבילה )$100

פלסטיק  -בלאק | בולד | רגיל | קל | בלוקס

(חבילה )$220

(חבילה )$280

פונט  - #37בולד | רגיל

7-6

40 ,27-26

--

פלשתינה  -בלאק | רגיל | חלול

(חבילה )$120

--

פרנקריהל הגילדה — בולד | רגיל

(חבילה )$120

41 ,23-22

קריסטייל  -רגיל | חלול

קרטיב  -בלאק | בולד | רגיל | קרח |

רענן  -בלאק | בולד | רגיל | קל

--

41 ,37

15-14

(חבילה )$200

17-16

* המחירים צמודים לשער יציג ,ולא פחות משער 4.2

(חבילה )$80

מילים!

(חבילה )$180

--

(חבילה )$200

43 ,3-2

40 ,34

מידע שימושי...
 מחיר משקל בודד (עד  10משקלים) *( 55$ >--למעט פרנקריהל  65$למשקל) מעל  10משקלים  45$ >--למשקל מחירי המשפחות השלמות בהנחה  10%הנחה נוספת על קנייה של  5משפחות  20%הנחה על קנייה של  10משפחות ומעלה למשדרגים פונט ל– >-- Open typeעלות של  20$למשקל  Open typeמנוקד  >--עלות נוספת של  30$למשקל הפונטים שלנו בפורמטיםOpen type (Cross platform), TTF (PC), Type 1 (Mac):©  2008-2000כל הזכויות שייכות ל”הגילדה”  -מיכל סהר ודני מירב (הטייס)

* המחירים צמודים לשער יציג ,ולא פחות משער 4.2

מיכל סהר  / 052-3611679הטייס 052-4754233
www.hagilda.com

קונספט :נועם פרידמן
עיצוב :נועם פרידמן ו”הגילדה”

-

