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פדרה־סנס עברית
About

Available Styles

Fedra Sans was originally commissioned as a
corporate font for a German insurance company, as
part of their new visual identity.
The typeface reflects the original brief: it humanises
the communicated message and adds simple, informal
elegance. The most important criterion was to create
a typeface that works equally well on paper and on the
computer screen, and is consistent across all computer
platforms. The typeface attempts to reconcile two
opposing design approaches: the rigidity of a typeface
designed for the computer screen and the flexibility of
handwriting.
Today Fedra Sans is one of the most popular
typefaces around. In 2007 FontShop published the
first independent typeface ranking provided by an
independent jury of international experts, which
included Fedra Sans in its 100 Best Typefaces of All
Time, (Helvetica was No. 1, Univers 10, Fedra Sans 40,
ahead of Gotham, Lexicon, Caslon, Caecilia, etc.)
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the designers

Peter Bilak works in the field of editorial, graphic, and type
design. In 1999 he started Typotheque type foundry, in 2000,
together with Stuart Bailey he co-founded art & design journal
Dot Dot Dot, in 2012 he started Works That Work, a magazine
of unexpected creativity, in 2015 together with Andrej Krátky
he co-founded Fontstand.com, a font rental platform. He
collaborates with the choreographer Lukas Timulak on creation
of modern dance performances, and together they started
Make-Move-Think.org, a foundation for interdisciplinary
artistic collaborations. Peter is teaching at the Type & Media,
postgraduate course at the Royal Academy of Arts, The Hague.
Member of AGI (Alliance Graphique Internationale).
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Michal Sahar is a Tel Aviv based type designer, graphic designer
and a senior lecturer at The Bezalel Academy of Arts and Design,
Jerusalem. Since 2017 she is the Head of Typography and Graphic
Design Studies at the Visual Communication Department,
Bezalel Academy. She is a co-founder of Hagilda type foundry
(active since 2002).
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hebrew

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
ָ ְ אָ אַאּבּגּדּהֹוּוּזּטּיּכּך ך
ֹּ ֹ ךּל ל
לּמּנּסּפּףּצּקּרׁשׂשּשּׁשּׂשּת
ּ ּ

ְ ָ ַ ֶ ֵ ֻ ִ ֹ ּ ֳ ֲ ֱ ׇ
punctuation and symbols

¡!¿?#%‰ &*-–—(.,:;) }{][)(״ ׳ ־¢€$¥£ƒ₪
|«»‹›¶••−×+±÷∞≤≥<>=≠≈†‡§@°©®™

© 2017, Typotheque.com. For information purposes only.

Fedra Sans Bold, 23pt

Fedra Sans was originally commissioned as
a corporate font for a German insurance
company, as part of their new visual
identity. The typeface reflects the original
brief: it humanises the communicated
message and adds simple, informal
elegance. The most important criterion
was to create a typeface that works equally
well on paper and on the computer screen,
and is consistent across all computer
platforms. The typeface attempts to reconcile
two opposing design approaches: the rigidity of
a typeface designed for the computer screen and
the flexibility of handwriting.
Fedra Sans Regular, 9pt

Fedra Sans was originally commissioned as a corporate
font for a German insurance company, as part of their new
visual identity. The typeface reflects the original brief: it
humanises the communicated message and adds simple,
informal elegance. The most important criterion was to
create a typeface that works equally well on paper and on
the computer screen, and is consistent across all computer
platforms. The typeface attempts to reconcile two opposing
design approaches: the rigidity of a typeface designed for the
computer screen and the flexibility of handwriting.
After the first versions of the typeface were completed and
digitised, the project was cancelled as the client was acquired
by another, even larger, multinational corporation. This put
a premature end to the story of the custom font. Since a lot
of work had already been done, we decided to complete the
typeface, adding extra weights. Shortly before the planned
release date of the typeface, the studio was broken into, and
our computers and back-up system containing all the font
data were stolen. What initially seemed like the ultimate
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designer’s disaster was actually beneficial for Fedra. The
incident delayed its release, allowing us to re-examine the
early design decisions, made under the assumption that the
font would be exclusive to the company and never publicly
available. The new version is more versatile, offering a wider
range of fonts and a number of special typographic features.
Many characters were redrawn, creating a more flexible type
family. Today Fedra Sans is one of the most popular typefaces
around.
In 2007 FontShop published the first independent typeface ranking
provided by an independent jury of international experts, which
included Fedra Sans in its 100 Best Typefaces of All Time, (Helvetica
was No. 1, Univers 10, Fedra Sans 40, ahead of Gotham, Lexicon,
Caslon, Caecilia, etc.) Fedra Sans is also Typotheque’s most extensive
font. Besides the Latin, the font family also supports Armenian,
Bengali, Cyrillic, Devanagari, Greek, Hebrew, Inuktitut and Tamil
writing scripts, thus supporting over two billion native speakers.

Fedra Sans Bold, 23pt

פדרה־סנס הוזמנה במקור כגופן ייעודי לחברת ביטוח
גרמנית ,במסגרת תהליך המיתוג של החברה .הגופן
שיקף את בקשת המזמינים “להאניש” את המסר של
החברה באמצעים של פשטוּת ואלגנטיות לא פורמלית.
הקריטריון החשוב ביותר היה לפתח גופן שיעבוד
היטב הן בדפוס והן במגוון סביבות מסך .הגופן מאגד
שתי תפיסות עיצוביות מנוגדות :אות בעלת צורות
קשוחות ומוצקות ,ואותיות הומניסטיות יותר,
המזכירות את מקצב כתב היד .עם השלמת הגרסה
הדיגיטלית הראשונה של הגופן ,בוטל הפרויקט של חברת
הביטוח (שנרכשה על־ידי תאגיד בינלאומי) .כיוון שעברנו
כברת דרך ועבודה רבה כבר נעשתה ,החלטנו להמשיך
לפתח את הגופן ולהוסיף לו משקלים.
Fedra Sans Regular, 9pt

פדרה־סנס הוזמנה במקור כגופן ייעודי לחברת ביטוח גרמנית ,במסגרת
תהליך המיתוג של החברה .הגופן שיקף את בקשת המזמינים “להאניש”
את המסר של החברה באמצעים של פשטוּת ואלגנטיות לא פורמלית.
הקריטריון החשוב ביותר היה לפתח גופן שיעבוד היטב הן בדפוס והן
במגוון סביבות מסך .הגופן מאגד שתי תפיסות עיצוביות מנוגדות :אות
בעלת צורות קשוחות ומוצקות ,ואותיות הומניסטיות יותר ,המזכירות את
מקצב כתב היד .עם השלמת הגרסה הדיגיטלית הראשונה של הגופן ,בוטל
הפרויקט של חברת הביטוח (שנרכשה על־ידי תאגיד בינלאומי).
כיוון שעברנו כברת דרך ועבודה רבה כבר נעשתה ,החלטנו להמשיך לפתח
את הגופן ולהוסיף לו משקלים — אבל זמן קצר לפני ההשקה המתוכננת
פרצו לסטודיו ,והמחשבים והגיבויים שהכילו את קבצי הפונט נגנבו.
ה״אסון” הזה היה בסופו של דבר לטובת פדרה .האירוע המְצער הביא
לדחיית ההשקה ואיפשר לנו לבחון מחדש החלטות עיצוביות מוקדמות
משלבי הפיתוח של הגופן התאגידי הייעודי .הגרסה החדשה ורסטילית
הרבה יותר ,ומציעה שלל סגנונות ואפיונים טיפוגרפיים מיוחדים .רבים מן
התווים צוירו מחדש ,כך שהתקבלה משפחת גופנים גמישה יותר .היום
פדרה־סנס היא בין הגופנים הפופולריים בסביבה.
ב־ 2007פרסמה  Fontshopרשימת גופנים שדורגה (לראשונה) על־ידי
צוות מומחים בינלאומי עצמאי .פדרה־סנס נכללה ברשימת מאה הגופנים
הטובים בכל הזמנים ,לצד הלווטיקה (מקום ראשון) ,או יוניברס (מקום

עשירי) .פדרה־סנס הגיעה למקום הארבעים ,כשהיא עוקפת את גותהאם,
לקסיקון ,קאסלון ,ססיליה ועוד).
פדרה־סנס היא גם משפחת הגופנים הרחבה ביותר של טיפוטק .מלבד
הלטינית ,הגופן תומך בארמנית ,בנגלית ,קירילית ,דוונגארי ,יוונית ,עברית,
אינוקטיטוט וכתבי טמיל — כלומר ,היא פונה ליותר משני מיליארד דוברי
שפות שונות ברחבי העולם.
קרן סולומון ר‘ גוגנהיים אוספת ,משמרת ומפרשת אמנות מודרנית
ועכשווית ,ומחקרת רעיונות בתרבויות באמצעות יוזמות ואוצרות דינמיות
חינוכיות ושיתופי פעולה .עם הקונסטלציה של המוזיאונים ,התערוכות,
הפרסומים והפלטפורמות הדיגיטליות ,עוסקת
הקרן הן בקהל המקומי והן ברמה הגלובלית.
נשיא ארה“ב דונלד טראמפ איים היום (שישי) כי מנהיג צפון־קוריאה קים ג‘ונג און
“ייבחן כפי שלא נבחן מעולם” .דבריו בטוויטר מגיעים בתגובה לאיום מפיונגיאנג
לפיו ארה“ב תשלם על הנאום התוקפני של טראמפ בעצרת האו“ם ,וכי בתגובה
נשקל הצעד החריף ביותר בהיסטוריה“ .קים ג‘ונג און” ,כתב טראמפ בטוויטר,
“הוא ללא ספק אדם משוגע שלא אכפת לו להרעיב את בני עמו או להרוג אותם.
הוא ייבחן כמו שלא נבחן מעולם”.
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FEDRA SANS LIGHT, 9PT

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,

FEDRA SANS LIGHT ITALIC, 9PT

דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא
 מתעופף, זה רעך יצחק הטייס.חברה
 כך.כנשר גדול בין שמים וארץ
 שדחף את,התרסק נפץ על גוזל קטן
 לכן חכו לי נאם ה׳ ליום.צבי למים
 כי משפטי לאסף גוים,קומי לעד
 לשפך עליהם זעמי,לקובצי ממלכות
 כי באש קנאתי תאכל,כל חרון אפי
 לבוא, או הנסה אלהים.כל הארץ
 במסת באתת,לקחת לו גוי מקרב גוי

FEDRA SANS BOOK, 9PT

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

FEDRA SANS BOOK ITALIC, 9PT

דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא
 מתעופף, זה רעך יצחק הטייס.חברה
 כך.כנשר גדול בין שמים וארץ
 שדחף את,התרסק נפץ על גוזל קטן
 לכן חכו לי נאם ה׳ ליום.צבי למים
 כי משפטי לאסף גוים,קומי לעד
 לשפך עליהם זעמי,לקובצי ממלכות
 כי באש קנאתי תאכל,כל חרון אפי
 לבוא, או הנסה אלהים.כל הארץ
 במסת באתת,לקחת לו גוי מקרב גוי

FEDRA SANS DEMI, 9PT

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

דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא
, זה רעך יצחק הטייס.חברה
מתעופף כנשר גדול בין שמים
 כך התרסק נפץ על גוזל.וארץ
 לכן חכו. שדחף את צבי למים,קטן
 כי,לי נאם ה׳ ליום קומי לעד
משפטי לאסף גוים לקובצי
 לשפך עליהם זעמי כל,ממלכות
 כי באש קנאתי תאכל כל,חרון אפי
 לבוא, או הנסה אלהים.הארץ
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.דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה
 מתעופף כנשר,זה רעך יצחק הטייס
 כך התרסק נפץ.גדול בין שמים וארץ
 לכן. שדחף את צבי למים,על גוזל קטן
 כי,חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד
,משפטי לאסף גוים לקובצי ממלכות
 כי באש,לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי
 או הנסה.קנאתי תאכל כל הארץ
, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי,אלהים
במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד

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

דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא
 מתעופף, זה רעך יצחק הטייס.חברה
 כך.כנשר גדול בין שמים וארץ
 שדחף את,התרסק נפץ על גוזל קטן
 לכן חכו לי נאם ה׳ ליום.צבי למים
 כי משפטי לאסף גוים,קומי לעד
 לשפך עליהם זעמי,לקובצי ממלכות
 כי באש קנאתי תאכל כל,כל חרון אפי
 לבוא לקחת, או הנסה אלהים.הארץ
 במסת באתת,לו גוי מקרב גוי

FEDRA SANS MEDIUM ITALIC, 9PT

דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא
, זה רעך יצחק הטייס.חברה
מתעופף כנשר גדול בין שמים
, כך התרסק נפץ על גוזל קטן.וארץ
 לכן חכו לי.שדחף את צבי למים
 כי משפטי,נאם ה׳ ליום קומי לעד
 לשפך,לאסף גוים לקובצי ממלכות
 כי באש,עליהם זעמי כל חרון אפי
 או הנסה.קנאתי תאכל כל הארץ
 לבוא לקחת לו גוי מקרב,אלהים

FEDRA SANS BOLD, 9PT

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

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
FEDRA SANS DEMI ITALIC, 9PT

FEDRA SANS MEDIUM, 9PT

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

Grumpy wizards make toxic brew .דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה
for the evil Queen and Jack. One
 מתעופף כנשר,זה רעך יצחק הטייס
morning, when Gregor Samsa
 כך התרסק נפץ.גדול בין שמים וארץ
woke from troubled dreams, he
 לכן. שדחף את צבי למים,על גוזל קטן
found himself transformed in his  כי משפטי,חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד
bed into a horrible vermin. He lay
 לשפך,לאסף גוים לקובצי ממלכות
on his armour-like back, and if he
 כי באש,עליהם זעמי כל חרון אפי
lifted his head a little he could see , או הנסה אלהים.קנאתי תאכל כל הארץ
his brown belly, slightly domed
 במסת,לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי
and divided by arches into stiff
באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה

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

דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא
 מתעופף, זה רעך יצחק הטייס.חברה
 כך.כנשר גדול בין שמים וארץ
 שדחף את,התרסק נפץ על גוזל קטן
 לכן חכו לי נאם ה׳ ליום.צבי למים
 כי משפטי לאסף גוים,קומי לעד
 לשפך עליהם זעמי,לקובצי ממלכות
 כי באש קנאתי תאכל כל,כל חרון אפי
 לבוא לקחת, או הנסה אלהים.הארץ
 במסת באתת,לו גוי מקרב גוי
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא
, זה רעך יצחק הטייס.חברה
מתעופף כנשר גדול בין שמים
, כך התרסק נפץ על גוזל קטן.וארץ
 לכן חכו לי.שדחף את צבי למים
 כי משפטי,נאם ה׳ ליום קומי לעד
 לשפך,לאסף גוים לקובצי ממלכות
 כי באש,עליהם זעמי כל חרון אפי
 או הנסה.קנאתי תאכל כל הארץ
 לבוא לקחת לו גוי מקרב,אלהים

Grumpy wizards make toxic
דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא
brew for the evil Queen and
 מתעופף, זה רעך יצחק הטייס.חברה
Jack. One morning, when Gre-  כך התרסק.כנשר גדול בין שמים וארץ
gor Samsa woke from trou. שדחף את צבי למים,נפץ על גוזל קטן
bled dreams, he found himself
 כי,לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד
transformed in his bed into a
,משפטי לאסף גוים לקובצי ממלכות
horrible vermin. He lay on his
 כי,לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי
armour-like back, and if he
 או הנסה.באש קנאתי תאכל כל הארץ
lifted his head a little he could
, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי,אלהים
see his brown belly, slightly
במסת באתת ובמופתים ובמלחמה
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 ومؤسســة ســولومون ر غ،ملتزمــة باالبتــكار
, קרן סולומון ר׳ גוגנהיים אוספת,מחויבת לחדשנות
 ويس، وحفظ وتفسري الفن الحديث واملعارص,משמרת ומפרשת אמנות מודרנית ועכשווית
ומחקרת רעיונות בתרבויות באמצעות יוזמות األفكار عرب الثقافات من خالل مبادرات دينا
 وبفضل مج. تنظيمية والتعليمية والتعاون.כיות ושיתופי פעולה-ואוצרות דינמיות חינו
 املتاحف واملعارض واملنشورات الرقمية واملع, התערוכות,עם הקונסטלציה של המוזיאונים
 تقوم املؤسسة بإرشاك ال، הקרן والثقافية املختلفة,הפרסומים והפלטפורמות הדיגיטליות
. املحلية والعاملية.עוסקת הן בקהל המקומי והן ברמה הגלובלית
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he made an exception in this case. | phreses
the exception proves the rule proverb
the fact that some cases do not follow
a rule proves that the rule applies in
all other cases. take exception to object strongly to; be offended by: they took
exception to his bohemian dominator. with
the exception of except; not including. without exception with no one or
nothing excluded.
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Joyce Joyce Joyce
יוליסס יוליסס יוליסס
George George
פֶ ְד•רָ ה ,פדרה אורוול אורוול אורוול
1984 1984 1984
פרנץ פרנץ פרנץ
kafka kafka
kafka
המשפט המשפט
המשפט
Thomas Thomas
Thomas
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מאן מאן מאן
 aaaaaאאאאא
◀[ 1ביוונית עתיקה]Φαίδρα :
פדרה היא דמות מהמיתולוגיה היוונית .שמה
נגזר מהמלה היוונית ( φαιδρόςפאידרוס),
שמשמעותה בהיר .פדרה הייתה
בתו של מִינו ֹס ,רעייתו של
תֶז ָאוּס ואמם של דֶמו ֹפו ֹן
ּ
מאתונה ושל אֲקמָ־
אס .פדרה מתאהבת
בבנה החורג הִי ּ
פו ֹל ִיטו ֹס
Phaedra ▶1 In Greek mythology
/fidrə/ [Ancient Greek: Φαίδρα, Phaidra (A.K.A.
Fedra) is the daughter of Minos and
Pasiphaë, wife of Theseus, sister of
Ariadne, and the mother of Demophon of Athens and Acamas.
فايدرا ◀[ 1اليونانية القديمة )Fedra( ]Φαίδρα :يف
األساطري اليونانية هي ابنة مينوس وباسيفاي
ومـــع أختهـــا أريـــادين أخذهـــا ثيســـيوس إىل
أثينــا لتصبــح زوجتــه .ويف الطريــق إليوســيس

פדרה ,פרסקו מפומפיי 60-20 ,לפנה״ס
Phaedra, a fresco from Pompeii, 60-20 BC
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