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October Hebrew Condensed
אוקטובר עברית מוצר
About

Available Styles

October is a warmer version of November. While
November is a rational, utilitarian typeface
inspired by street signage, October has a different
relationship to its industrial past.

Condensed Hairline
מוצר היירליין
Condensed Thin
מוצר דק
Condensed Extra Light מוצר אקסטרה־דק
Condensed Light
מוצר קל
Condensed Regular
מוצר רגיל
Condensed Medium
מוצר מדיום
Condensed Bold
מוצר בולד
Condensed Heavy
מוצר כבד
Condensed Black
מוצר בלאק

October emanates the same no-frills, no-nonsense
attitude as November, but its rounded stroke
endings lend it a friendlier character useful for
signage, branding, headlines and even editorial
purposes.
It is available in three logical widths (Normal,
Condensed, Compressed), and five writing scripts
(Latin, Cyrillic, Greek, Hebrew and Arabic).

Design

Latin
Peter Bilak, 2016
Hebrew Peter Bilak and Daniel Grumer, 2017
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October HAIRLINE, 11pt

October condensed HAIRLINE, 11pt

October compressed HAIRLINE, 11pt

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 bel-

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

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

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

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

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

October Thin, 11pt

October condensed Thin, 11pt

October compressed Thin, 11pt

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 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 di-

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,

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

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

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

October Extra light, 11pt

October condensed Extra light, 11pt

October compressed Extra light, 11pt

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

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

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,

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

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

October light, 11pt

October condensed light, 11pt

October compressed light, 11pt

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

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

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

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

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

October regular, 11pt

October condensed regular, 11pt

October compressed regular, 11pt

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

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,

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

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

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

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

October medium, 11pt

October condensed medium, 11pt

October compressed medium, 11pt

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

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 bel-

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

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

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

 זה רעך.דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה
 מתעופף כנשר גדול בין שמים,יצחק הטייס
 שדחף את, כך התרסק נפץ על גוזל קטן.וארץ
, לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד.צבי למים
 לשפך,כי משפטי לאסף גוים לקובצי ממלכות
 כי באש קנאתי,עליהם זעמי כל חרון אפי
 לבוא לקחת, או הנסה אלהים.תאכל כל הארץ
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October bold, 11pt

October condensed bold, 11pt

October compressed bold, 11pt

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

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

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

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

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

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

October heavy, 11pt

October condensed heavy, 11pt

October compressed heavy, 11pt

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

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

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

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

October black, 11pt

October condensed black, 11pt

October compressed black, 11pt

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

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

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

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

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

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

My Life in
the Fast Lane
החיים חלפו לי
קצת מהר מדי
Luppa
Chups
tptq candy co.

הרינג
וצ׳יפס
ממתקים מהולנד בע״מ

#JUMP
AIRMAX→
→DREAMS

תחרות ההטבעות
השנתית

ח׳ בחשוון תשע״ח
OCTOBER 31 2017
ירושלים
Jerusalem

What Comes After
מה יהיה אחרי ממשקי
User-friendly Design? ?המשתמש המתחנפים
The design industry needs a new way to talk to
users–one that isn’t just friendly, but respectful.
“User-friendly” was coined in the late 1970s, when
software developers were first designing interfaces
that amateurs could use. In those early days, a friendly
machine might mean one you could use without
having to code. Forty years later, technology is
hyper-optimized to increase the amount of time you
spend with it, to collect data about how you use it, and
to adapt to engage you even more. Meanwhile, other
aspects of our tech have remained difficult to use,
from long, confusing privacy policies to a lack of explanation on why and when your data is being collected,
much less how it’s being protected. While some
aspects of apps and platforms have become almost
too easy to use–consider how often Facebook invites
you to check out a friend’s latest update or new comment–others remain frustratingly opaque, like, say, the
way Facebook crafts advertising to your behavior.
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, זה רעך יצחק הטייס.דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה
 כך התרסק נפץ על גוזל.מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ
 כי, לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד. שדחף את צבי למים,קטן
 לשפך עליהם זעמי כל,משפטי לאסף גוים לקובצי ממלכות
, או הנסה אלהים. כי באש קנאתי תאכל כל הארץ,חרון אפי
 במסת באתת ובמופתים ובמלחמה,לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי
 ככל אשר־עשה לכם: ובמוראים גדלים,וביד חזקה ובזרוע נטויה
 זה הדבר אשר צוה ה׳ לקטו ממנו. במצרים – לעיניך,ה' אלהיכם
איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר באהלו
 שהתגלה באחרונה באזור, מין חדש של צדפה.תקחו
 נושא מעתה באופן רשמי,האוקיינוס השקט ליד הפיליפינים
 מבקר המסעדות של ״הארץ״ ופרשן,את שמו של ד״ר שגיא כהן
, צוות המדענים שגילה את מין הצדפה.כדורגל בערוץ הספורט
 החליט להביע את תודתו על,שלא היה מוכר עד כה למדע
 שמו הרשמי של המין החדש.עזרתו של כהן במלאכת הזיהוי
 הקשר של כהן לעולם הצדפות החל.הוא ״טוקטונה שגיאכהני״
בעקבות החלטתו להרחיב את תחומי ההתעניינות שלו
 שהחל לעסוק בשאלה כיצד הגדירו, כהן.כהיסטוריון של המדע
 גילה עניין בזיהוי מיני, מינים חדשים19מדענים במאה ה־

סינגל ספיד
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