
גופן עכשווי לטקסט רץ 
טגרטה־טקטס )לטינית, פיטר בילאק, 2007( היא משפחת ג�ו

פני טקסט עכש��ית, שע�צבה במי�חד לשימ�ש בעית�נ�ת 
בסיסיים,  טקסט  משקלי  ארבעה  כ�ללת  היא  המ�דפסת. 

המי�עדים לגדלי טקסט קטנים. 
כך  דרג�תוביניים,  בשל�ש  מפ�רט  �סגנ�ן  משקל  כל 
בהפקת  הטקסט”  ״צבע  את  באמצע�ת�  לדייק  שאפשר 
�כי�״ב(  ז�ל  נייר  ר�טציה,  )הדפסת  נמ�כה  באיכ�ת  דפ�ס 
לסיד�ר  אמנם  ע�צב  הג�פן  הטקסט.  בל�ק  את  לשבש  בלי 

�די מ�דפס�ת  למהד�ר�ת  גם  מתאים  ה�א  אך  ובעית�ן, 
גרטה־טקסט  זכה  בו2007  �ספרים.  מגזינים  של  גיטלי�ת 
 .Type Directors Club בפרס מצ�ינ�ת בעיצ�בוא�ת של
בעיצ�בו מצ�ינ�ת  בפרס  עברית  גרטה־טקסט  זכה  בו2017 

בתחר�ת  שני  �בפרס   ,Type Directors Club של  א�ת 
 .Granshan הבינלא�מית

Greta Text Latin )Peter Bil’ak, 2007( is a contem-
porary typeface family specifically designed for 
the demands of newspaper printing.

It consists of four primary text weights 
and is optimised for small sizes. Each weight 
and style is designed in three different grades, 
so that text colour can be adjusted under the 
extreme conditions of newspaper production. 

Although the typeface was intended for 
newspaper production, it is also ideal for other 
typographic situations such as print and elec-
tronic editions of magazines and books.

גרטה טקסט
גרטה טקטסט

Greta Text
Greta Text

غريتا نص
Грета текст

Грета 
текст

גרטה טקסט
גרטה טקסט

Greta Text
Greta Text

غريتا نص
 Грета текст

Грета текст

גרטה טקסט
גרטה טקסט

Greta Text
Greta Text

غريتا نص
Грета текст

Грета текст

גרטה טקסט
גרטה טקסט

Greta Text
Greta Text

غريتا نص
Грета текст

Грета текст

בולד
בולד קורטסיב

 Bold
Bold Italic

سميك
Жирный

Жирный 
курсив

מדיום
מדיום קורסיב

Medium
Medium Italic

متوسط
Средний

Средний 
курсив

רגיל
רגיל קורסיב

Regular
Regular Italic

كتاب
Регулярный

 Регулярный
курсив

קל
קל קורסיב

Light
Light Italic

ضوء
Легкий

Легкий курсив

לטינית: פיטר בילאק
עברית: מיכל סהר

ערבית: קריסטיאן סרקיס
קירילית: גייאנה בגדסריאן

© Typotheque / Hagilda
hagilda.com / typotheque.com

01234  Aqiof תפלאס
56789  Ggbjx מיבגף

גרטה־טקסט לייט )-( גרטה־טקסט לייט )+(

גרטה־טקסט רגיל )-( גרטה־טקסט רגיל )+(

גרטה־טקסט מדיום )-( גרטה־טקסט מדיום )+(

גרטה־טקסט בולד )-( גרטה־טקסט בולד )+(

Greta Text Light )-( Greta Text Light )+(

Greta Text Regular )-( Greta Text Regular )+(

Greta Text Medium )-( Greta Text Medium )+(

Greta Text Bold )-( Greta Text Bold )+(

 מאחר שטקסט עיתונאי מחזיק אותיות גדולות )capitals( וספרֹות במינון גבוה, 
בגרטה־טקסט קוּצר במיוחד גובהם של סימני דפוס אלה.

 דרגות הביניים )+/-( מאפשרות לפצות על התפשטות הדיו על הנייר ולתקן 
 מבחינה אופטית את הבדלי המשקל הקלים, הניכרים בהדפסת טקסט על רקע 

בהיר )פוזיטיב( או כהה )נגטיב(. 

הסגנון הקורסיבי ְמאמץ תנועות קליגרפיות מן העברית ומן הערבית

هאל צم
e זמئك

Greta Text Hebrew גרטה־טקסט עברית 



הגוגנהיים באבו־דאבי
Abu Dhabi Guggenheim 

מוזיאון הגוגנהיים הודיע אשמ על תוכניותיו להקים באבו דאבי 
מוזיאון לאמנות, בעיצובו של פרנק גרי. למוזיאון הדגל בניו יורק יש 

שלוחות בלאס וגאס, ברלין, ונציה, בילבאו — אבל המיזם במפרץ 
הפרסי עתיד להיות ההרפתקה הגדולה ביותר עד כה. בסוכנויות 
הידיעות פורסם כי המוזיאון ימוקם על לשון־יבשה מלאכותית, 

שתגלוש לתוך המפרץ, באזור שעדיין אינו מיושב, ליד אבו־דאבי. 
הבניין, שיעלה יותר מ־200 מיליון דולר, יוקם תוך 5 שנים, ויכסה 

97 דונם. "זו יוזמה אמביציוזית, בקנה מידה מדהים, ויש להם את 
השמאבים לעשות זאת", אמר מנהל הקרן תוסמ קרנס, לאחר שחתם 

על העסקה עם המשמלה והשמפחה המלכותית באבו-דאבי. "יהיה 
לכך השפעה אדירה על הדרך בה נתפסת יצירתיות בחלק הזה של 

העולם". אבו דאבי היא אחת מ-7 המדינות באיחוד האמירויות.

מ�זיא�ן הג�גנהיים ה�דיע אמש על ת�כני�תי� להקים באב� 
דאבי מ�זיא�ן לאמנ�ת, בעיצ�ב� של פרנק גרי. למ�זיא�ן הדגל 

בני� י�רק יש של�ח�ת בלאס �גאס, ברלין, �נציה, בילבא� — 
אבל המיזם במפרץ הפרסי עתיד להי�ת ההרפתקה הגד�לה 

בי�תר עד כה. בס�כנ�י�ת הידיע�ת פ�רסם כי המ�זיא�ן 
ימ�קם על לש�ןויבשה מלאכ�תית, שתגל�ש לת�ך המפרץ, 

באז�ר שעדיין אינ� מי�שב, ליד אב�ודאבי. הבניין, שיעלה 
י�תר מו200 מילי�ן ד�לר, י�קם ת�ך 5 שנים, �יכסה 97 ד�נם. 

"ז� י�זמה אמביצי�זית, בקנה מידה מדהים, �יש להם את 
המשאבים לעש�ת זאת", אמר מנהל הקרן ת�מס קרנס, 

לאחר שחתם על העסקה עם הממשלה �המשפחה המלכ�תית 
באב�-דאבי. "יהיה לכך השפעה אדירה על הדרך בה נתפסת 
יצירתי�ת בחלק הזה של הע�לם". אב� דאבי היא אחת מ-7 

המדינ�ת באיח�ד האמיר�י�ת.

מוזיאון הגוגנהיים הודיע אשמ על תוכניותיו להקים באבו דאבי 
מוזיאון לאמנות, בעיצובו של פרנק גרי. למוזיאון הדגל בניו יורק יש 

שלוחות בלאטס וגאטס, ברלין, ונציה, בילבאו — אבל המיזם במפרץ 
הפרטסי עתיד להיות ההרפתקה הגדולה ביותר עד כה. בטסוכנויות 
הידיעות פורטסם כי המוזיאון ימוקם על לשון־יבשה מלאכותית, 

שתגלוש לתוך המפרץ, באזור שעדיין אינו מיושב, ליד אבו־דאבי. 
הבניין, שיעלה יותר מ־200 מיליון דולר, יוקם תוך 5 שנים, ויכטסה 
97 דונם. "זו יוזמה אמביציוזית, בקנה מידה מדהים, ויש להם את 

השמאבים לעשות זאת", אמר מנהל הקרן תוסמ קרנטס, לאחר שחתם 
על העטסקה עם המשמלה והשמפחה המלכותית באבו-דאבי. "יהיה לכך 
השפעה אדירה על הדרך בה נתפטסת יצירתיות בחלק הזה של העולם". 

אבו דאבי היא אחת מ-7 המדינות באיחוד האמירויות.

מוזיאון הגוגנהיים הודיע אמש על תוכניותיו להקים 
באבו דאבי מוזיאון לאמנות, בעיצובו של פרנק גרי. 

למוזיאון הדגל בניו יורק יש שלוחות בלאס וגאס, ברלין, 
ונציה, בילבאו — אבל המיזם במפרץ הפרסי עתיד להיות 

ההרפתקה הגדולה ביותר עד כה. בסוכנויות הידיעות 
פורסם כי המוזיאון ימוקם על לשון־יבשה מלאכותית, 
שתגלוש לתוך המפרץ, באזור שעדיין אינו מיושב, ליד 

אבו־דאבי. הבניין, שיעלה יותר מ־200 מיליון דולר, 
יוקם תוך 5 שנים, ויכסה 97 דונם. "זו יוזמה אמביציוזית, 
בקנה מידה מדהים, ויש להם את המשאבים לעשות זאת", 
אמר מנהל הקרן תומס קרנס, לאחר שחתם על העסקה עם 

הממשלה והמשפחה המלכותית באבו-דאבי. "יהיה לכך 
השפעה אדירה על הדרך בה נתפסת יצירתיות בחלק הזה 

של העולם". אבו דאבי היא אחת מ-7 המדינות באיחוד 
Committed to innovation, the Solomon R. Gug-
genheim Foundation collects, preserves, and inter-
prets modern and contemporary art, and explores 
ideas across cultures through dynamic curatorial 
and educational initiatives and collaborations. 
With its constellation of architecturally and 
culturally distinct museums, exhibitions, pub-
lications, and digital platforms, the foundation 
engages both local and global audiences.

Committed to innovation, the Solomon R. 
Guggenheim Foundation collects, preser
ves, and interprets modern and contempo-
rary art, and explores ideas across cultures 
through dynamic curatorial and education-
al initiatives and collaborations. With its 
constellation of architecturally and cultur-
ally distinct museums, exhibitions, publica-
tions, and digital platforms, the foundation 
engages both local and global audiences.

Committed to innovation, the Solomon R. Gug-
genheim Foundation collects, preser
ves, and interprets modern and contempo-
rary art, and explores ideas across cultures 
through dynamic curatorial and educational 
initiatives and collaborations. With its 
constellation of architecturally and culturally 
distinct museums, exhibitions, publications, 
and digital platforms, the foundation engages 
both local and global audiences.

Committed to innovation, the Solomon R. 
Guggenheim Foundation collects, preser
ves, and interprets modern and contem-
porary art, and explores ideas across 
cultures through dynamic curatorial and 
educational initiatives and collaborations. 
With its constellation of architecturally 
and culturally distinct museums, exhibi-
tions, publications, and digital platforms, 
the foundation engages both local and 
global audiences.
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במשמע�ת  ִאּזֵן  אוזון[  ]ש�רש  ז׳   1◀ מֹאְז•נַ•ִים 
עֹ�ד  ָחָכם  קֶֹהלֶת  ָהיָה  ׁשֶ ״ְ�יֵֹתר  �מדידה:  שקילה 
ה”  ִלים ַהְרּבֵ ן ְמׁשָ ּקֵ ר ּתִ ַעת ֶאת ָהָעם ְ�ִאּזֵן ְ�ִחּקֵ ד ּדַ ִלּמַ
�ר�ב  יב, ט(. �א�לם התרג�מים הקד�מים  )קהלת 
הפרשנים קשר� זאת ד��קא למילה אֶֹזן במשמע 
ּזֶֶרת  ּבַ ַמִים  ְ�ׁשָ ַמִים  ֳעלֹ�  ׁשָ ּבְ ָמַדד  ״ִמי   | ׳האזין’. 
ָהִרים  לֶס  ּפֶ ּבַ ַקל  ְ�ׁשָ ָהָאֶרץ  ֲעַפר  ִלׁש  ָ ׁשּ ּבַ ְ�ָכל  ן  ּכֵ ּתִ
מֹאְזנִָים” )ישעיהו מ, יב(. רבים סב�רים  �ְּגָבעֹ�ת ּבְ
אוזן,  המילה  מן  גז�רה  מאזניים  המילה  כי 
נרא�ת  המילים  שתי  בעברית  א�מנם  היא.  �לא 
שייכ�ת לא�ת� הש�רש, אך מן הערבית �הארמית 
ע�לה בביר�ר שמד�בר בש�רשים ש�נים. צ�רתה 
)أُْذن(  ֻאְד׳ן  היא  אֶֹזן  המילה  של  הערבית 
העיצ�ר  את  משמרת  הערבית  ֻאְדנָא.  �בארמית 
 ,)this במילה th �השמי הקד�ם ד׳ )הגיית� כמ
�איל� בעברית ה�א נעתק דרך קבע לוז �בארמית 
לוד. לע�מת זאת המקבילה הערבית של מֹאְזנִַים 
היא ִמיַזאן )ِميَزان( בוז רגילה, �כך גם בארמית: 
בכיפת  כ�כבים  קב�צת  ז׳   2◀ מֹוְזנַיָּא.   מֹוְזנָָון, 
נמצא  במאזניים  בי�תר  הקר�ב  הכ�כב  השמים: 
במרחק 77 שנ�ת א�ר מכד�ר הארץ.  ◀3 ז׳ )♎( 

Li•bra [lēbrə]   ▶n. From Latin scāla, 
usually in plural scālae ▶1. )in ancient 
Rome( a unit of weight, equivalent to 
12 ounces )0.34 kg(. It was the forerun-
ner of the pound. ▶2. a pair of scales, 
balance ▶3. a level )a device for mak-
ing horizontal(. ▶4. Libra )♎( is the 
seventh astrological sign in the Zodiac. 
It spans the 180–210th degree of the 
zodiac, between 180 and 207.25 degree 
of celestial longitude. Under the trop-
ical zodiac, Sun transits this area on 
average between )northern autumnal 
equinox( September 23 and October 22, 
and under the sidereal zodiac, the sun 
currently transits the constellation of 
Libra from approximately October 16 
to November 17: Why in the world have I 
waited till the day your libra gets its nihil 
obstat from Christopher Lemondrop to send 
you a note. — [libra; plural noun: librae].

]ש�רש אוזון[ ִאּזֵן  מֹאְז•נַ•ִים ◀1 ז׳ 
�מדידה:  שקילה  במשמע�ת 
עֹ�ד  ָחָכם  קֶֹהלֶת  ָהיָה  ׁשֶ ״ְ�יֵֹתר 

ר  ְ�ִחּקֵ ְ�ִאּזֵן  ָהָעם  ֶאת  ַעת  ּדַ ד  ִלּמַ
ה” )קהלת יב, ט(.  ִלים ַהְרּבֵ ן ְמׁשָ ּקֵ ּתִ

קשר�  הפרשנים  �ר�ב  הקד�מים  התרג�מים  �א�לם 
ָמַדד  ״ִמי   | ׳האזין’.  אֶֹזן במשמע  ד��קא למילה  זאת 
ִלׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ  ָ ׁשּ ן ְ�ָכל ּבַ ּכֵ ּזֶֶרת ּתִ ַמִים ּבַ ֳעלֹ� ַמִים ְ�ׁשָ ׁשָ ּבְ

غريتاגרטה
Greta

גרטה 
Greta
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גרטה־טקסט גופן עכשווי לעיתונות, למגזינים ולספרים
Greta Text A Contemporary Typeface for 

Newspapers, Magazines and Books  
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