Noam Text נֹעם טקסט
Resilience, progress, and harmony in a masterfully made Hebrew and Latin typeface family, by Adi Stern

about the typeface
Adi Stern’s Noam Text shows that typographic progress
is often in the small things — in the perfecting of familiar
traditions and in staying loyal to the spirit of what came
before. It can’t really be called progress unless it honours its
history. In this way, TypeTogether is happy to introduce Noam
Text: A Hebrew and companion Latin type family that builds
on its heritage with the twin tools of honour and progress.
Since 1908, the Frank-Rühl fonts have dominated the Hebrew
book and newspaper market. Noam Text’s design goal was
to create a coherent family with both Latin and Hebrew serif
text typefaces, each authentic to its own script, and which
would serve as an alternative to last century’s predecessor.
In short order, users will recognise Noam Text as a source
of progress in its bilingual abilities. Hebrew and Latin have
opposite reading directions, creating many issues: opposing
directionality of the open counters; vertical stress in Latin, but
horizontal in Hebrew; fewer extenders in Hebrew; and no Hebrew
capital letters. All these have been taken into account in Noam
Text’s modern design. Of unique importance — all punctuation
marks have a Hebrew version, which makes each script
complete and uncompromising. Among other technologically

styles & scripts

advanced details, Noam Text was programmed for all expected
scenarios of mixing Hebrew, Latin, figures, and punctuation.
Noam Text is intended mostly for setting long texts, so it strives
to achieve maximum legibility in minimum space with its large
x-height, short and fairly condensed Latin capitals, large and open
counters, and low contrast. Originally derived from the Hebrew,
the shallow horizontal curves and strong baseline serifs provide
dynamism and enhance the reading flow. Noam Text Latin’s italic
is rounded and reading friendly, is condensed to generate a lighter
texture than the roman, and has a flowing stance. These virtues
help it endure harsh printing conditions and subpar inks and paper.
Noam Text’s three total weights provide a proper solution
for integrating texts in both scripts, as well as a contemporary
alternative for use in books, newspapers, and magazine design.
Aligned with TypeTogether’s commitment to produce highquality type for the global market, the complete Noam Text
family displays an impressive amount of discretion, applying
to wide use-cases by not edging too close to religious motifs
or imbibing in secular indulgence. This means Noam Text can
be the go-to family across the board and capitalise on the
desire for clear typographic progress in this modern age.

Noam Text נֹעם טקסט רגיל
Noam Text Italic נֹעם טקסט
Noam Text Bold נֹעם טקסט כבד
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noam text, poster specimen

גופן טקסט רב לשוני

«Hebrew and Latin»

שיבוץ מתאים
" בסוף מגיעים,״אם הולכים ישר

ְ ּב ִע ְב ִרית וְ ָל ִטינִ ית

Warschauer Straße
STURDY, STABLE, WARM AND PLEASANT TO READ

אנדרלמוסיה
Multiscript layout for books and newspapers
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noam text, character set sample
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noam text, text settings hebrew & latin

)18/22 pt (regular + ss01

שלא כמו עבודת  letteringהעוסקת ברצף אותיות מסוים וידוע
מראש ,עיצוב גופנים ( )typefacesהוא מעשה מורכב ,ארוך
וקשה הרבה יותר .על מעצב הגופן ליצור סדרה של סימנים גרפיים
(אותיות וסימני פיסוק) שאמורים להיראות היטב בכל רצף נתון גם
מבחינה אסתטית וגם מבחינת קריאוּת .במילים אחרות :כל אות
)18/22 pt (bold + ss01

שלא כמו עבודת  letteringהעוסקת ברצף אותיות מסוים וידוע
מראש ,עיצוב גופנים ( )typefacesהוא מעשה מורכב ,ארוך
וקשה הרבה יותר .על מעצב הגופן ליצור סדרה של סימנים גרפיים
(אותיות וסימני פיסוק) שאמורים להיראות היטב בכל רצף נתון גם
מבחינה אסתטית וגם מבחינת קריאוּת .במילים אחרות :כל אות
)16/18 pt (regular + ss01

שלא כמו עבודת  letteringהעוסקת ברצף אותיות מסוים וידוע מראש,
עיצוב גופנים ( )typefacesהוא מעשה מורכב ,ארוך וקשה הרבה יותר.
על מעצב הגופן ליצור סדרה של סימנים גרפיים (אותיות וסימני פיסוק)
שאמורים להיראות היטב בכל רצף נתון גם מבחינה אסתטית וגם מבחינת
קריאוּת .במילים אחרות :כל אות אמורה לתפקד טוב לצד כל אות אחרת
בשלל ההרכבים האפשריים .מעצבי הגופנים שיצאו לאור בשנות ה־50
)16/18 pt (bold + ss01

שלא כמו עבודת  letteringהעוסקת ברצף אותיות מסוים וידוע מראש,
עיצוב גופנים ( )typefacesהוא מעשה מורכב ,ארוך וקשה הרבה יותר.
על מעצב הגופן ליצור סדרה של סימנים גרפיים (אותיות וסימני פיסוק)
שאמורים להיראות היטב בכל רצף נתון גם מבחינה אסתטית וגם מבחינת
קריאוּת .במילים אחרות :כל אות אמורה לתפקד טוב לצד כל אות אחרת
בשלל ההרכבים האפשריים .מעצבי הגופנים שיצאו לאור בשנות ה־50
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noam text, text settings hebrew & latin

)12/14 pt (bold+ ss01

שלא כמו עבודת  letteringהעוסקת ברצף אותיות
מסוים וידוע מראש ,עיצוב גופנים ( )typefacesהוא
מעשה מורכב ,ארוך וקשה הרבה יותר .על מעצב הגופן
ליצור סדרה של סימנים גרפיים (אותיות וסימני פיסוק)
שאמורים להיראות היטב בכל רצף נתון גם מבחינה
אסתטית וגם מבחינת קריאוּת .במילים אחרות :כל אות
אמורה לתפקד טוב לצד כל אות אחרת בשלל ההרכבים
האפשריים .מעצבי הגופנים שיצאו לאור בשנות ה־50
הושפעו מן הסתם מן השינויים שחלו בצורת האותיות
במופעי הלטרינג שסביבם .כולם שלחו יד גם בעבודות
לטרינג ועיצוב גרפי או לפחות היו מעורבים בהן או ליוו
אותן ,ולכולם היה עניין ברור ומובהק במסורת האות
)10/12 pt (bold+ ss01

שלא כמו עבודת  letteringהעוסקת ברצף אותיות מסוים וידוע
מראש ,עיצוב גופנים ( )typefacesהוא מעשה מורכב ,ארוך
וקשה הרבה יותר .על מעצב הגופן ליצור סדרה של סימנים גרפיים
(אותיות וסימני פיסוק) שאמורים להיראות היטב בכל רצף נתון גם
מבחינה אסתטית וגם מבחינת קריאוּת .במילים אחרות :כל אות
אמורה לתפקד טוב לצד כל אות אחרת בשלל ההרכבים האפשריים.
מעצבי הגופנים שיצאו לאור בשנות ה־ 50הושפעו מן הסתם מן
השינויים שחלו בצורת האותיות במופעי הלטרינג שסביבם .כולם
שלחו יד גם בעבודות לטרינג ועיצוב גרפי או לפחות היו מעורבים
בהן או ליוו אותן ,ולכולם היה עניין ברור ומובהק במסורת האות
העברית ובהתפתחותה .משה שפיצר ( ,)Spitzerהנרי פרידלנדר
( )Friedlaenderוצבי נרקיס ( )Narkisאספו וטיפחו אוספי
תצלומים של כתבי־יד ,מצבות ,כתובות חקוקות באבן ועוד .שפיצר,
פרידלנדר ודוד גם כתבו על הכתב העברי ותולדותיו .מטבע הדברים

)8/10 pt (bold+ ss01

שלא כמו עבודת  letteringהעוסקת ברצף אותיות מסוים וידוע מראש ,עיצוב
גופנים ( )typefacesהוא מעשה מורכב ,ארוך וקשה הרבה יותר .על מעצב הגופן
ליצור סדרה של סימנים גרפיים (אותיות וסימני פיסוק) שאמורים להיראות היטב בכל
רצף נתון גם מבחינה אסתטית וגם מבחינת קריאוּת .במילים אחרות :כל אות אמורה
לתפקד טוב לצד כל אות אחרת בשלל ההרכבים האפשריים .מעצבי הגופנים שיצאו
לאור בשנות ה־ 50הושפעו מן הסתם מן השינויים שחלו בצורת האותיות במופעי
הלטרינג שסביבם .כולם שלחו יד גם בעבודות לטרינג ועיצוב גרפי או לפחות היו
מעורבים בהן או ליוו אותן ,ולכולם היה עניין ברור ומובהק במסורת האות העברית
ובהתפתחותה .משה שפיצר ( ,)Spitzerהנרי פרידלנדר ( )Friedlaenderוצבי
נרקיס ( )Narkisאספו וטיפחו אוספי תצלומים שלכתבי־יד ,מצבות ,כתובות חקוקות
באבן ועוד .שפיצר ,פרידלנדר ודוד גם כתבו על הכתב העברי ותולדותיו .מטבע
הדברים ציירו מעצבים אלה אותיות כל העת — לפני שיצרו את הגופנים שיתוארו
להלן ,בתוך יצירתם ולאחריה.
יותר מכל אדם אחר היה ד"ר משה שפיצר ( )1982-1900פטרונה של האות העברית
המודרנית .שפיצר חקר את תולדות האות ,כתב על אודותיה ,יזם גופנים חדשים,

)12/14 pt (regular+ ss01

שלא כמו עבודת  letteringהעוסקת ברצף אותיות
מסוים וידוע מראש ,עיצוב גופנים ( )typefacesהוא
מעשה מורכב ,ארוך וקשה הרבה יותר .על מעצב הגופן
ליצור סדרה של סימנים גרפיים (אותיות וסימני פיסוק)
שאמורים להיראות היטב בכל רצף נתון גם מבחינה
אסתטית וגם מבחינת קריאוּת .במילים אחרות :כל אות
אמורה לתפקד טוב לצד כל אות אחרת בשלל ההרכבים
האפשריים .מעצבי הגופנים שיצאו לאור בשנות ה־50
הושפעו מן הסתם מן השינויים שחלו בצורת האותיות
במופעי הלטרינג שסביבם .כולם שלחו יד גם בעבודות
לטרינג ועיצוב גרפי או לפחות היו מעורבים בהן או ליוו
אותן ,ולכולם היה עניין ברור ומובהק במסורת האות

)10/12 pt (regular+ ss01

שלא כמו עבודת  letteringהעוסקת ברצף אותיות מסוים וידוע
מראש ,עיצוב גופנים ( )typefacesהוא מעשה מורכב ,ארוך
וקשה הרבה יותר .על מעצב הגופן ליצור סדרה של סימנים גרפיים
(אותיות וסימני פיסוק) שאמורים להיראות היטב בכל רצף נתון גם
מבחינה אסתטית וגם מבחינת קריאוּת .במילים אחרות :כל אות
אמורה לתפקד טוב לצד כל אות אחרת בשלל ההרכבים האפשריים.
מעצבי הגופנים שיצאו לאור בשנות ה־ 50הושפעו מן הסתם מן
השינויים שחלו בצורת האותיות במופעי הלטרינג שסביבם .כולם
שלחו יד גם בעבודות לטרינג ועיצוב גרפי או לפחות היו מעורבים
בהן או ליוו אותן ,ולכולם היה עניין ברור ומובהק במסורת האות
העברית ובהתפתחותה .משה שפיצר ( ,)Spitzerהנרי פרידלנדר
( )Friedlaenderוצבי נרקיס ( )Narkisאספו וטיפחו אוספי
תצלומים של כתבי־יד ,מצבות ,כתובות חקוקות באבן ועוד .שפיצר,
פרידלנדר ודוד גם כתבו על הכתב העברי ותולדותיו.

)8/10 pt (regular+ ss01

שלא כמו עבודת  letteringהעוסקת ברצף אותיות מסוים וידוע מראש ,עיצוב
גופנים ( )typefacesהוא מעשה מורכב ,ארוך וקשה הרבה יותר .על מעצב הגופן
ליצור סדרה של סימנים גרפיים (אותיות וסימני פיסוק) שאמורים להיראות היטב בכל
רצף נתון גם מבחינה אסתטית וגם מבחינת קריאוּת .במילים אחרות :כל אות אמורה
לתפקד טוב לצד כל אות אחרת בשלל ההרכבים האפשריים .מעצבי הגופנים שיצאו
לאור בשנות ה־ 50הושפעו מן הסתם מן השינויים שחלו בצורת האותיות במופעי
הלטרינג שסביבם .כולם שלחו יד גם בעבודות לטרינג ועיצוב גרפי או לפחות היו
מעורבים בהן או ליוו אותן ,ולכולם היה עניין ברור ומובהק במסורת האות העברית
ובהתפתחותה .משה שפיצר ( ,)Spitzerהנרי פרידלנדר ( )Friedlaenderוצבי
נרקיס ( )Narkisאספו וטיפחו אוספי תצלומים שלכתבי־יד ,מצבות ,כתובות חקוקות
באבן ועוד .שפיצר ,פרידלנדר ודוד גם כתבו על הכתב העברי ותולדותיו .מטבע
הדברים ציירו מעצבים אלה אותיות כל העת — לפני שיצרו את הגופנים שיתוארו
להלן ,בתוך יצירתם ולאחריה.
יותר מכל אדם אחר היה ד"ר משה שפיצר ( )1900–1982פטרונה של האות העברית
המודרנית .שפיצר חקר את תולדות האות ,כתב על אודותיה ,יזם גופנים חדשים,
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noam text, text setting comparison hebrew & latin

12/15 pt (regular + ss01)

כשהייתי בן שש ראיתי פעם תמונה נהדרת בספר אשר
. אודות החיים ביערות בראשית,"שמו "סיפורים אמיתיים
 הנה.נראה בה נחש בואה בעת שהוא הוא בולע חיה
 "נחשי בואה בולעים את: בספר נאמר.העתק של התמונה
 לאחר. בלי ללעוס אותו קודם לכן,טרפם כשהוא שלם
ישנים במשך שישה חודשים
ֵ  והם,זאת אין ביכולתם לזוז
" בימים. אשר נחוצים להם כדי לעכל את הטרף,תמימים
 ולאחר,ההם הרהרתי רבות אודות הרפתקאות בג'ונגל
 הצלחתי לצייר את,מספר נסיונות בעפרונות צבעוניים
. הוא נראה כך.הציור הראשון שלי — ציור מס' אחד
 ושאלתי אותם,הראיתי את יצירת המופת שלי למבוגרים

10/13 pt (regular + ss01)

כשהייתי בן שש ראיתי פעם תמונה נהדרת בספר אשר שמו "סיפורים
 נראה בה נחש בואה. אודות החיים ביערות בראשית,"אמיתיים
: בספר נאמר. הנה העתק של התמונה.בעת שהוא הוא בולע חיה
 בלי ללעוס אותו,"נחשי בואה בולעים את טרפם כשהוא שלם
ישנים במשך שישה
ֵ  והם, לאחר זאת אין ביכולתם לזוז.קודם לכן
" בימים. אשר נחוצים להם כדי לעכל את הטרף,חודשים תמימים
 ולאחר מספר נסיונות,ההם הרהרתי רבות אודות הרפתקאות בג'ונגל
 הצלחתי לצייר את הציור הראשון שלי — ציור,בעפרונות צבעוניים
, הראיתי את יצירת המופת שלי למבוגרים. הוא נראה כך.מס' אחד
 "מדוע שתמונה: הם ענו.ושאלתי אותם אם התמונה מפחידה אותם
 אלא ציור,של כובע תפחיד אותנו?" אבל לא היה זה ציור של כובע
 לכן ציירתי תמונה נוספת בה.של נחש בואה בעת שהוא מעכל פיל
 תמיד. כדי שהמבוגרים יוכלו להבינה,נראה תוכו של נחש הבואה

8/11 pt (regular+ ss01)
,"כשהייתי בן שש ראיתי פעם תמונה נהדרת בספר אשר שמו "סיפורים אמיתיים
 הנה. נראה בה נחש בואה בעת שהוא הוא בולע חיה.אודות החיים ביערות בראשית
 בלי, "נחשי בואה בולעים את טרפם כשהוא שלם: בספר נאמר.העתק של התמונה
ישנים במשך שישה חודשים
ֵ  והם, לאחר זאת אין ביכולתם לזוז.ללעוס אותו קודם לכן
" בימים ההם הרהרתי רבות אודות. אשר נחוצים להם כדי לעכל את הטרף,תמימים
 הצלחתי לצייר את, ולאחר מספר נסיונות בעפרונות צבעוניים,הרפתקאות בג'ונגל
 הראיתי את יצירת המופת שלי. הוא נראה כך.הציור הראשון שלי — ציור מס' אחד
 "מדוע שתמונה של: הם ענו. ושאלתי אותם אם התמונה מפחידה אותם,למבוגרים
 אלא ציור של נחש בואה בעת,כובע תפחיד אותנו?" אבל לא היה זה ציור של כובע
 כדי, לכן ציירתי תמונה נוספת בה נראה תוכו של נחש הבואה.שהוא מעכל פיל
 ציור מס' שתיים שלי נראה. תמיד יש להסביר להם דברים.שהמבוגרים יוכלו להבינה
 ותחת זאת, מבחוץ או מבפנים, הפעם המבוגרים יעצו לי להניח לציור נחשי בואה.כך
 זו הסיבה לכך. חשבון ודקדוק, היסטוריה,להקדיש את מאמצי ללימוד גיאוגרפיה
 כשלונותיהם.שבגיל שש ויתרתי על מה שהיה עשוי להיות קריירה מפוארת של צייר
 מבוגרים לעולם אינם מבינים.של ציור מס' אחד וציור מס' שתיים ריפו את ידי

Source: Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry 1943
www.type-together.com | © 2017 all rights reserved
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Once when I was six years old I saw a
magnificent picture in a book, called True
Stories from Nature, about the primeval forest.
It was a picture of a boa constrictor in the act
of swallowing an animal. Here is a copy of the
drawing. In the book it said: ‘Boa constrictors
swallow their prey whole, without chewing
it. After that they are not able to move, and
they sleep through the six months that they
need for digestion.” I pondered deeply, then,
over the adventures of the jungle. And after

10/13 pt (regular & italic)

Once when I was six years old I saw a magnificent
picture in a book, called True Stories from Nature, about
the primeval forest. It was a picture of a boa constrictor
in the act of swallowing an animal. Here is a copy of the
drawing. In the book it said: ‘Boa constrictors swallow their
prey whole, without chewing it. After that they are not able to
move, and they sleep through the six months that they need for
digestion.” I pondered deeply, then, over the adventures
of the jungle. And after some work with a colored pencil
I succeeded in making my first drawing. My drawing
number one. It looked something like this. I showed my
masterpiece to the grown-ups, and asked them whether
the drawing frightened them. But they answered:

8/11 pt (regular & italic)
Once when I was six years old I saw a magnificent picture in a book,
called True Stories from Nature, about the primeval forest. It was a
picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. Here
is a copy of the drawing. In the book it said: ‘Boa constrictors swallow
their prey whole, without chewing it. After that they are not able to move, and
they sleep through the six months that they need for digestion.” I pondered
deeply, then, over the adventures of the jungle. And after some work
with a colored pencil I succeeded in making my first drawing. My
drawing number one. It looked something like this. I showed my
masterpiece to the grown-ups, and asked them whether the drawing
frightened them. But they answered: ‘Frighten? Why should any one
be frightened by a hat?” My drawing was not a picture of a hat. It was
a picture of a boa constrictor digesting an elephant. But since the
grown-ups were not able to understand it, I made another drawing:
I drew the inside of a boa constrictor, so that the grown-ups could
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כשהייתי בן שש ראיתי פעם תמונה נהדרת בספר
 אודות החיים ביערות,"אשר שמו "סיפורים אמיתיים
 נראה בה נחש בואה בעת שהוא הוא בולע.בראשית
 "נחשי: בספר נאמר. הנה העתק של התמונה.חיה
 בלי ללעוס,בואה בולעים את טרפם כשהוא שלם
 והם, לאחר זאת אין ביכולתם לזוז.אותו קודם לכן
 אשר נחוצים,ישנים במשך שישה חודשים תמימים
ֵ
" בימים ההם הרהרתי רבות.להם כדי לעכל את הטרף
 ולאחר מספר נסיונות,אודות הרפתקאות בג'ונגל
 הצלחתי לצייר את הציור,בעפרונות צבעוניים

11/14 pt (bold + ss01)

13/16 pt (bold)

Once when I was six years old I saw a
magnificent picture in a book, called ‘True
Stories from Nature’, about the primeval
forest. It was a picture of a boa constrictor
in the act of swallowing an animal. Here
is a copy of the drawing. In the book it
said: ‘Boa constrictors swallow their
prey whole, without chewing it. After
that they are not able to move, and they
sleep through the six months that they

11/14 pt (bold)

כשהייתי בן שש ראיתי פעם תמונה נהדרת בספר אשר שמו
 נראה בה. אודות החיים ביערות בראשית,""סיפורים אמיתיים
. הנה העתק של התמונה.נחש בואה בעת שהוא הוא בולע חיה
 בלי, "נחשי בואה בולעים את טרפם כשהוא שלם:בספר נאמר
ישנים
ֵ  והם, לאחר זאת אין ביכולתם לזוז.ללעוס אותו קודם לכן
 אשר נחוצים להם כדי לעכל את,במשך שישה חודשים תמימים
," בימים ההם הרהרתי רבות אודות הרפתקאות בג'ונגל.הטרף
 הצלחתי לצייר את,ולאחר מספר נסיונות בעפרונות צבעוניים
 הראיתי. הוא נראה כך.הציור הראשון שלי — ציור מס' אחד
 ושאלתי אותם אם התמונה,את יצירת המופת שלי למבוגרים
 "מדוע שתמונה של כובע תפחיד: הם ענו.מפחידה אותם
 אלא ציור של נחש,אותנו?" אבל לא היה זה ציור של כובע

Once when I was six years old I saw a magnificent
picture in a book, called ‘True Stories from
Nature’, about the primeval forest. It was a picture
of a boa constrictor in the act of swallowing an
animal. Here is a copy of the drawing. In the
book it said: ‘Boa constrictors swallow their
prey whole, without chewing it. After that they
are not able to move, and they sleep through
the six months that they need for digestion.’
I pondered deeply, then, over the adventures of
the jungle. And after some work with a colored
pencil I succeeded in making my first drawing.

9/12 pt (bold + ss01)
כשהייתי בן שש ראיתי פעם תמונה נהדרת בספר אשר שמו "סיפורים
 נראה בה נחש בואה בעת שהוא. אודות החיים ביערות בראשית,"אמיתיים
 "נחשי בואה בולעים את: בספר נאמר. הנה העתק של התמונה.הוא בולע חיה
, לאחר זאת אין ביכולתם לזוז. בלי ללעוס אותו קודם לכן,טרפם כשהוא שלם
 אשר נחוצים להם כדי לעכל את,ישנים במשך שישה חודשים תמימים
ֵ והם
 ולאחר מספר," בימים ההם הרהרתי רבות אודות הרפתקאות בג'ונגל.הטרף
 הצלחתי לצייר את הציור הראשון שלי — ציור,נסיונות בעפרונות צבעוניים
 ושאלתי, הראיתי את יצירת המופת שלי למבוגרים. הוא נראה כך.מס' אחד
 "מדוע שתמונה של כובע תפחיד: הם ענו.אותם אם התמונה מפחידה אותם
 אלא ציור של נחש בואה בעת שהוא,אותנו?" אבל לא היה זה ציור של כובע
 כדי, לכן ציירתי תמונה נוספת בה נראה תוכו של נחש הבואה.מעכל פיל
 ציור מס' שתיים. תמיד יש להסביר להם דברים.שהמבוגרים יוכלו להבינה
 מבחוץ או, הפעם המבוגרים יעצו לי להניח לציור נחשי בואה.שלי נראה כך
 חשבון, היסטוריה, ותחת זאת להקדיש את מאמצי ללימוד גיאוגרפיה,מבפנים

9/12 pt (bold)
Once when I was six years old I saw a magnificent picture in
a book, called ‘True Stories from Nature’, about the primeval
forest. It was a picture of a boa constrictor in the act of
swallowing an animal. Here is a copy of the drawing. In the
book it said: ‘Boa constrictors swallow their prey whole,
without chewing it. After that they are not able to move,
and they sleep through the six months that they need for
digestion.’ I pondered deeply, then, over the adventures
of the jungle. And after some work with a colored pencil I
succeeded in making my first drawing. My drawing number
one. It looked something like this. I showed my masterpiece
to the grown-ups, and asked them whether the drawing
frightened them. But they answered: ‘Frighten? Why should
any one be frightened by a hat?’ My drawing was not a

Source: Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry 1943
www.type-together.com | © 2017 all rights reserved
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תדלגו מהר על הפרעות

תדלגו מהר על הפרעות

ֶח ְב ֶר'ה ֶח ְב ֶר'ה ַהזְ ַּמן ָק ָצר,
ְּת ַד ְ ּלג ּו ַמ ֵהר ַעל ַה ּ ְפ ָרעוֹ ת -
ַּת ְמ ִׁשיכ ּו יָ ָׁשר ֵמ ִח ַ ּבת ִצ ּיוֹ ן
ַעד סוֹ ף ַהחוֹ ֶב ֶרת ,אוֹ ֵקי?

ֶח ְב ֶר'ה ֶח ְב ֶר'ה ַהזְ ַּמן ָק ָצר,
ְּת ַד ְ ּלג ּו ַמ ֵהר ַעל ַה ּ ְפ ָרעוֹ ת -
ַּת ְמ ִׁשיכ ּו יָ ָׁשר ֵמ ִח ַ ּבת ִצ ּיוֹ ן
ַעד סוֹ ף ַהחוֹ ֶב ֶרת ,אוֹ ֵקי?

)12/16 pt (bold + ss01

)12/16 pt (regular + ss01

מה זותי שמה לנו במרק
יֵ ׁש ָל ְך ֻמ ּ ָשׂג ֶע ְדנָ ה ָמה זוֹ ִתי
ָש ָׂמה ָלנ ּו ק ֶֹדם ַ ּב ָּמ ָרק??
ָ ּכל ָהא ֶֹכל עוֹ ֶלה ִלי.

מה זותי שמה לנו במרק
יֵ ׁש ָל ְך ֻמ ּ ָשׂג ֶע ְדנָ ה ָמה זוֹ ִתי
ָש ָׂמה ָלנ ּו ק ֶֹדם ַ ּב ָּמ ָרק??
ָ ּכל ָהא ֶֹכל עוֹ ֶלה ִלי.

מה זה מרוצה

מה זה מרוצה

ּיב ֶרתַ ,א ְּת לוֹ ַק ַחת ֶאת זֶ ה ְׁשנַ יִ ם ְ ּביוֹ ם.
ִג ֶ
ֶא ָחד ַעל ַה ֹּב ֶקר ְו ֶא ָחד ַ ּב ַ ּליְ ָלה ִל ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשנָ ה.
ּיב ֶרתַ ,א ְּת ִּת ְהיִ י ָמה זֶ ה ְמ ֻר ָצּה.
ַּת ֲא ִמינִ י ִלי ִג ֶ

יב ֶרתַ ,א ְּת לוֹ ַק ַחת ֶאת זֶ ה ְׁשנַ יִ ם ְ ּביוֹ ם.
ִ ּג ֶ
ֶא ָחד ַעל ַה ֹּב ֶקר וְ ֶא ָחד ַ ּב ַ ּליְ ָלה ִל ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשנָ ה.
יב ֶרתַ ,א ְּת ִּת ְהיִ י ָמה זֶ ה ְמ ֻר ָצּה.
ַּת ֲא ִמינִ י ִלי ִ ּג ֶ

)10/12 pt (bold + ss01

)10/12 pt (regular + ss01

קשקוש אבי

קשקוש אבי

ִק ְׁשקו ּׁש ָא ִבי.
ֵאין ַעל טוֹ יוֹ ָטה.

ִק ְׁשקו ּׁש ָא ִבי.
ֵאין ַעל טוֹ יוֹ ָטה.

יהודה ורומא משומש

יהודה ורומא משומש

יסטוֹ ְריָ ה ְ ּגבו ָּרה ָו ֶמ ֶרד ֵח ֶלק ֵ ּבית
ַּת ִגּיד ,יֵ ׁש ְל ָך או ַּלי ִה ְ
יבה ֶע ְליוֹ נָ ה יְ הו ָּדה ְורוֹ ָמא ְמ ֻׁש ָּמ ׁש?
ְל ֲח ִט ָ

יסטוֹ ְריָ ה ְ ּגבו ָּרה וָ ֶמ ֶרד ֵח ֶלק ֵ ּבית
ַּת ִ ּגיד ,יֵ ׁש ְל ָך או ַּלי ִה ְ
יבה ֶע ְליוֹ נָ ה יְ הו ָּדה וְ רוֹ ָמא ְמ ֻׁש ָּמ ׁש?
ְל ֲח ִט ָ

ראית מזג אויר

ראית מזג אויר

ית ֶמזֶ ג ֲא ִויר ַאלּ וֹ ן?
ָר ִא ָ

ית ֶמזֶ ג ֲאוִ יר ַאלּ וֹ ן?
ָר ִא ָ

Source: ©Admiel Kosman
www.type-together.com | © 2017 all rights reserved
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That the publication of the ‘Origin of Species’ marked
an epoch in the development of the natural sciences
is well known to the layman. That the combination
of the very words origin and species embodied an
intellectual revolt and introduced a new intellectual
temper is easily overlooked by the expert.
18/22 pt (regular)

That the publication of the ‘Origin of Species’ marked
an epoch in the development of the natural sciences
is well known to the layman. That the combination
of the very words origin and species embodied an
intellectual revolt and introduced a new intellectual
temper is easily overlooked by the expert.
18/22 pt (bold)

That the publication of the ‘Origin of Species’ marked
an epoch in the development of the natural sciences
is well known to the layman. That the combination
of the very words origin and species embodied an
intellectual revolt and introduced a new intellectual
temper is easily overlooked by the expert.

Source: The Influence of Darwin on Philosophy by John Dewey, 1910
www.type-together.com | © 2017 all rights reserved
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12/14 pt (regular)

That the publication of the
‘Origin of Species’ marked an
epoch in the development of the
natural sciences is well known
to the layman. That the combination of the very words origin
and species embodied an intellectual revolt and introduced a
new intellectual temper is easily
overlooked by the expert. The
conceptions that had reigned
in the philosophy of nature and
10/12 pt (regular)

That the publication of the ‘Origin of
Species’ marked an epoch in the development of the natural sciences is well
known to the layman. That the combination of the very words origin and
species embodied an intellectual revolt
and introduced a new intellectual temper is easily overlooked by the expert.
The conceptions that had reigned in
the philosophy of nature and knowledge for two thousand years, the conceptions that had become the familiar
furniture of the mind, rested on the
assumption of the superiority of the
8/10 pt (regular)

That the publication of the ‘Origin of Species’
marked an epoch in the development of the
natural sciences is well known to the layman.
That the combination of the very words origin
and species embodied an intellectual revolt and
introduced a new intellectual temper is easily
overlooked by the expert. The conceptions that
had reigned in the philosophy of nature and
knowledge for two thousand years, the conceptions that had become the familiar furniture of
the mind, rested on the assumption of the superiority of the fixed and final; they rested upon
treating change and origin as signs of defect and
unreality. In laying hands upon the sacred ark of
absolute permanency, in treating the forms that
had been regarded as types of fixity and perfection as originating and passing away, the ‘Origin

12/14 pt (italic)

That the publication of the ‘Origin
of Species’ marked an epoch in the
development of the natural sciences
is well known to the layman. That
the combination of the very words
origin and species embodied an
intellectual revolt and introduced
a new intellectual temper is easily overlooked by the expert. The
conceptions that had reigned in the
philosophy of nature and knowledge
for two thousand years, the concep10/12 pt (italic)

That the publication of the ‘Origin of Species’ marked an epoch in the development
of the natural sciences is well known to
the layman. That the combination of the
very words origin and species embodied an
intellectual revolt and introduced a new intellectual temper is easily overlooked by the
expert. The conceptions that had reigned in
the philosophy of nature and knowledge for
two thousand years, the conceptions that
had become the familiar furniture of the
mind, rested on the assumption of the superiority of the fixed and final; they rested
upon treating change and origin as signs of
8/10 pt (italic)

That the publication of the ‘Origin of Species’ marked
an epoch in the development of the natural sciences is
well known to the layman. That the combination of the
very words origin and species embodied an intellectual
revolt and introduced a new intellectual temper is
easily overlooked by the expert. The conceptions that
had reigned in the philosophy of nature and knowledge
for two thousand years, the conceptions that had
become the familiar furniture of the mind, rested on
the assumption of the superiority of the fixed and final;
they rested upon treating change and origin as signs of
defect and unreality. In laying hands upon the sacred
ark of absolute permanency, in treating the forms that
had been regarded as types of fixity and perfection as
originating and passing away, the ‘Origin of Species’
introduced a mode of thinking that in the end was
bound to transform the logic of knowledge, and hence

Source: The Influence of Darwin on Philosophy by John Dewey, 1910
www.type-together.com | © 2017 all rights reserved
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That the publication of the
‘Origin of Species’ marked an
epoch in the development of
the natural sciences is well
known to the layman. That the
combination of the very words
origin and species embodied an intellectual revolt and
introduced a new intellectual
temper is easily overlooked by
the expert. The conceptions
that had reigned in the philos10/12 pt (bold)

That the publication of the ‘Origin
of Species’ marked an epoch in the
development of the natural sciences
is well known to the layman. That
the combination of the very words
origin and species embodied an
intellectual revolt and introduced
a new intellectual temper is easily overlooked by the expert. The
conceptions that had reigned in the
philosophy of nature and knowledge
for two thousand years, the conceptions that had become the familiar
furniture of the mind, rested on the
8/10 pt pt (bold)

That the publication of the ‘Origin of Species’
marked an epoch in the development of the
natural sciences is well known to the layman.
That the combination of the very words origin
and species embodied an intellectual revolt
and introduced a new intellectual temper is
easily overlooked by the expert. The conceptions that had reigned in the philosophy
of nature and knowledge for two thousand
years, the conceptions that had become the
familiar furniture of the mind, rested on the
assumption of the superiority of the fixed
and final; they rested upon treating change
and origin as signs of defect and unreality. In
laying hands upon the sacred ark of absolute
permanency, in treating the forms that had
been regarded as types of fixity and perfection
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11/13 pt (bold)

11/13 pt (regular)

11/13 pt (italic)

11/13 pt (bold)
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Die Ende 1831 begonnene und fast
fünf Jahre andauernde Reise mit
der HMS Beagle, die den jungen
Darwin einmal um die Welt führte, war zugleich Schlüsselerlebnis
und Grundlage für sein späteres
Werk. Der breiten Öffentlichkeit
wurde Darwin erstmals durch

Darwin a vu de son vivant la
théorie de l’évolution acceptée par
la communauté scientifique et le
grand public, alors que sa théorie sur la sélection naturelle a dû
attendre les années 1930 pour être
généralement considérée comme
l’explication essentielle du pro-

Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 12 de febrero de 1809–1882)
fue un naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente (y el primero, compartiendo
este logro de forma independiente
con Alfred Russel Wallace) de
los que plantearon la idea de la

Byl synem lékaře a vnukem
botanika. Vystudoval teologii na
University of Cambridge, studia
ukončil v roce 1831. Zpočátku se
zabýval studiem geologických
formací v horách Walesu, načež
se roku 1831 vydal na 1742 dnů
trvající výzkumnou cestu kolem

Vecāki uzskatīja, ka arī dēlam jākļūst par ārstu, tāpēc Darvins uzsāka medicīnas studijas Edinburgas
Universitātē. Tomēr izrādījās,
ka Čārlzs nespēj skatīties uz asinīm. Pēc diviem studiju gadiem,
kad viņš bija novērojis dažas bez
anestēzijas veiktas operācijas,

Source: Charles Darwin in Wikipedia
www.type-together.com | © 2017 all rights reserved

Die Ende 1831 begonnene und fast
fünf Jahre andauernde Reise mit
der HMS Beagle, die den jungen
Darwin einmal um die Welt führte,
war zugleich Schlüsselerlebnis und
Grundlage für sein späteres Werk. Der
breiten Öffentlichkeit wurde Darwin
erstmals durch seinen 1839 heraus-

Darwin a vu de son vivant la théorie de
l’évolution acceptée par la communauté
scientifique et le grand public, alors
que sa théorie sur la sélection naturelle
a dû attendre les années 1930 pour
être généralement considérée comme
l’explication essentielle du processus
d’évolution. Au xxie siècle, elle constitue

Charles Robert Darwin (Shrewsbury,
12 de febrero de 1809–1882) fue un
naturalista inglés, reconocido por
ser el científico más influyente (y el
primero, compartiendo este logro de
forma independiente con Alfred Russel
Wallace) de los que plantearon la idea
de la evolución biológica a través de la

Byl synem lékaře a vnukem
botanika. Vystudoval teologii na
University of Cambridge, studia
ukončil v roce 1831. Zpočátku se
zabýval studiem geologických
formací v horách Walesu, načež
se roku 1831 vydal na 1742 dnů
trvající výzkumnou cestu kolem

Vecāki uzskatīja, ka arī dēlam jākļūst
par ārstu, tāpēc Darvins uzsāka medicīnas studijas Edinburgas Universitātē.
Tomēr izrādījās, ka Čārlzs nespēj
skatīties uz asinīm. Pēc diviem studiju
gadiem, kad viņš bija novērojis dažas
bez anestēzijas veiktas operācijas, viņš
pameta medicīnu un sāka Kembridžas

Die Ende 1831 begonnene und fast
fünf Jahre andauernde Reise mit
der HMS Beagle, die den jungen
Darwin einmal um die Welt führte, war zugleich Schlüsselerlebnis
und Grundlage für sein späteres
Werk. Der breiten Öffentlichkeit
wurde Darwin erstmals durch

Darwin a vu de son vivant la théorie de l’évolution acceptée par la
communauté scientifique et le
grand public, alors que sa théorie
sur la sélection naturelle a dû attendre les années 1930 pour être
généralement considérée comme
l’explication essentielle du pro-

Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 12 de febrero de 1809–1882)
fue un naturalista inglés, reconocido por ser el científico más
influyente (y el primero, compartiendo este logro de forma
independiente con Alfred Russel
Wallace) de los que plantearon

Byl synem lékaře a vnukem
botanika. Vystudoval teologii na
University of Cambridge, studia
ukončil v roce 1831. Zpočátku se
zabýval studiem geologických
formací v horách Walesu, načež
se roku 1831 vydal na 1742 dnů
trvající výzkumnou cestu kolem

Vecāki uzskatīja, ka arī dēlam
jākļūst par ārstu, tāpēc Darvins
uzsāka medicīnas studijas
Edinburgas Universitātē. Tomēr
izrādījās, ka Čārlzs nespēj skatīties uz asinīm. Pēc diviem studiju
gadiem, kad viņš bija novērojis
dažas bez anestēzijas veiktas

noam text, opentype features – hebrew

יי ײַ

יי ײַ

discretionary ligatures

1234567890
:,…!.?;—–- ־״׳
₪€¥¢£$%

1234567890
:,…!.?;—–- ’”־
₪€¥¢£$%

stylistic set 01 (hebrew only)

ָ ּק
ַ ּק
ֵ ּק
ֶ ּק
ִ ּק
ְ ּק
ָק
ַק
ֵק
ֶק

ּע
ְּע
ֲּע
ֳּע
ִּע
ֵּע
ֶּע
ַּע
ע
ֹּ
ָּע

ָך
ְך

ּא
ְ ּא
ֲ ּא
ֳ ּא
ִ ּא
ֵ ּא
ֶ ּא
ַ ּא
ָ ּא
א
ֹּ
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ָ ּק
ַ ּק
ֵ ּק
ֶ ּק
ִ ּק
ְ ּק
ָק
ַק
ֵק
ֶק

ּע
ְּע
ֲּע
ֳּע
ִּע
ֵּע
ֶּע
ַּע
ע
ֹּ
ָּע

ָך
ְך

ּא
ְ ּא
ֲ ּא
ֳ ּא
ִ ּא
ֵ ּא
ֶ ּא
ַ ּא
ָ ּא
א
ֹּ

hebrew

noam text, open type features

all caps

¿para texto? [1708 a–b]		

¿PARA TEXTO? [1708 A–B]

ligatures

Frijol, Bonfire, Traffic,
Afluent, Waffle

Frijol, Bonfire, Traffic,
Afluent, Waffle

discretionary ligatures

Pitta

Pitta

0123456789£$¢€¥

0123456789£$¢€¥

0123456789£$¢€¥

0123456789£$¢€¥

0123456789£$¢€¥

0123456789£$¢€¥

tabular lining figures

0123456789£$¢€¥

0123456789£$¢€¥

numerator / denominator

0123456789/0123456789		 0123456789/0123456789

fractions

1/2 3/4 1/46 5/7 217/985		

superior / inferior

H2O Xb8 y3 				H2O Xb8 y3

ordinals

1a 2o				

historical form (long s)

Lost paradise		Loſt paradiſe

turkish/azeri/crimean tatar

findik FINDIK		
findik FINDIK

romanian/moldovian

Mulţumesc MULŢUMESC 		 Mulţumesc MULŢUMESC

catalan

NOVEL·LA, cal·ligrafia 		
NOVEL·LA, cal·ligrafia

proportional old style

proportional lining

tabular old style
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1/2 3/4 1/46 5/7 217/985

1a 2o

noam text, character set, hebrew

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשתךםןףץ

basic set

ךםןףץ

final forms

ַײ ײ

yiddish support

תּשּרּקּצּפּףּסּנּמּלּכּךּיּטּזּוּהּדּגּבּאּשּׂשּׁ

dagesh

���������� — – ״ ׳ ׀ ֿ ־

punctuation

ְ ֱ ֲ ֳ ִ ֵ ֶ ַ ָ ֹ ֻ ּ ֽ ׁ ׂ שׂ שׁ אָ אַ וֹ� � � � � � � � ׇ

nikkud (vowel marks)

₪1234567890
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numbers & currency

noam text, character set, latin, uprights

uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÀÁÂÃÄ
Å Ā Ă Ą Ǻ ÇĆ Ĉ Ċ Č Ď Đ Ĝ Ğ Ġ Ģ Ĥ Ħ È É Ê Ë Ē Ĕ Ė Ę Ě Ì Í Î Ï Ĩ
ĪĬĮİĴĶĹĻĽĿŁÑŃŅŇÒÓÔÕÖØŌŎŐǾŔŖŘŚŜŞŠ
ȘŢŤŦȚÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴÝŶŸŹŻŽŊÆǼŒÐÞĲ

lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzàáâãäåāăą
ǻçćĉċčďđèéêëĕėęěĝğġģĥħ ìíîïĩīĭįıĵȷķĺļľŀłñ
ńņňŉòóôõöøōŏőǿŕŗřśŝşšșţťŧțùúûüũūŭůű
ųŵýÿŷźżžŋæǽœðþßĳſ�

standard ligatures

ff ffi ffl fi fl ĳ

discretionary ligatures

tt

punctuation

& . , : ; … _— – - ¡! ¿? „ “ ” ‘ ’‚ ' " « » ‹ › / \ • · ( ) [ ] { } * † ‡ @ #

superscripts

H⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹

subscripts

H₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉

figures & currency (default)

0123456789$¢£¥€¤₪�

figures & c. (proportional old style)

0123456789$¢£¥€ƒ%‰

figures & currency (tabular old style)

0123456789$¢£¥€ƒ

figures & c. (proportional lining)

0123456789$¢£¥€ƒ%‰

figures & currency (tabular lining)

0123456789$¢£¥€ƒ

numerator & denominator

H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∕ 0 1 2 34 5 6 7 8 9

fractions

H¼½¾ ⅓⅔⅛ ⅜⅝⅞

symbols

¶©®§™^°◊¦℮■◆◊★

math symbols

≈~÷×=≠ < >≤≥∞∫+−±|¬⁄¦∆∏Ω∑∂√µπ

accents
ordinals
case sensitive
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H¯`´¸˘˙˚˛˜˝
Hªº
-@

noam text, character set, italics

uppercase

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZÀÁÂ ÃÄÅĀĂĄ
Ǻ ÇĆ Ĉ Ċ Č Ď Đ Ĝ Ğ Ġ Ģ Ĥ Ħ È É Ê Ë Ē Ĕ Ė Ę Ě Ì Í Î Ï Ĩ Ī Ĭ Į İ Ĵ Ķ Ĺ Ļ Ľ Ŀ
ŁÑŃŅŇÒÓÔÕÖØŌŎŐǾ ŔŖŘŚŜŞŠȘŢŤŦȚÙÚÛÜŨŪ
ŬŮŰŲŴÝŶŸŹŻŽŊÆǼŒÐÞĲ

lowercase

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzàáâãäåāăąǻçćĉ
ċčďđèéêëĕėęěĝğġģĥħìíîïĩīĭįıĵȷķĺļľŀłñńņňŉòóô
õöøōŏőǿŕŗřśŝşšșţťŧțùúûüũūŭůűųŵýÿŷźżžŋæǽ
œðþßĳſ�

standard ligatures

ff ffi ffl fi fl ĳ

discretionary ligatures

tt

punctuation

& . , : ; … _— – - ¡! ¿? „ “ ” ‘ ’‚ ' " « » ‹ › / \ • · ( ) [ ] { } * † ‡ @ #

superscripts

H⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹

subscripts

H₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉

figures & currency (default)

0123456789$¢£¥€¤₪�

figures & c. (proportional old style)

0123456789$¢£¥€ƒ%‰

figures & currency (tabular old style)

0123456789$¢£¥€ƒ

figures & c. (proportional lining)

0123456789$¢£¥€ƒ%‰

figures & currency (tabular lining)

0123456789$¢£¥€ƒ

numerator & denominator

H0123456789∕0123456789

fractions

H¼½¾ ⅓⅔⅛ ⅜⅝⅞

symbols

¶©®§™^°◊¦℮■◆◊★

math symbols

≈~÷×=≠ < >≤≥∞∫+−±|¬⁄¦∆∏Ω∑∂√µπ

accents
ordinals
case sensitive
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H ¯`´¸˘˙˚˛˜˝
Hªº
-@

noam text, language support

Supported languages include (Latin):
Afrikaans, Albanian, Asu, Basque, Bemba, Bena, Bosnian, Breton, Catalan, Chiga, Congo
Swahili, Cornish, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Embu, English, Esperanto, Estonian, Faroese,
Filipino, Finnish, French, Galician, Ganda, German, Gusii, Hungarian, Icelandic, Indonesian,
Irish, Italian, Jola-Fonyi, Kabuverdianu, Kalaallisut, Kalenjin, Kamba, Kikuyu, Kinyarwanda,
Latvian, Lithuanian, Luo, Luyia, Machame, Makhuwa-Meetto, Makonde, Malagasy, Malay,
Maltese, Manx, Maori, Meru, Morisyen, North Ndebele, Norwegian Bokmål, Norwegian
Nynorsk, Nyankole, Oromo, Polish, Portuguese, Romanian, Romansh, Rombo, Rundi, Rwa,
Samburu, Sango, Sangu, Sena, Serbian (Latin), Shambala, Shona, Slovak, Slovenian, Soga,
Somali, Spanish, Swahili, Swedish, Swiss German, Taita, Teso, Vunjo, Welsh, Zulu, …

Supported languages include (hebrew):
Hebrew, Yiddish, and Ladino.

extended typographic features:
Basic ligatures, 4 sets of figures (lining, tabular lining, old-style, tabular old-style), arbitrary
fractions, superiors & inferiors, discretionary ligatures, ordinals, class kerning, case sensitive
characters, dingbats, arrows, contextual alternates.

the designer

Professor Adi Stern (b. 1966) is the current
president of Bezalel Academy of Arts and
Design, Jerusalem, Israel’s first and leading
art and design academy. He is a graphic
designer, type designer, and design educator
who graduated from Bezalel and received his
Master’s in Typeface Design from University
of Reading, UK.
Since 1994, Adi’s own leading visual
communication studio has specialised in
design for cultural institutions, as well as
in book design and typography. Adi writes,
consults, and lectures on the history and
design of the Hebrew alphabet.
Adi’s works have been exhibited internationally, reaping several awards, including
the Tokyo Type Directors Club (TDC) Prize
and New York Art Dwirectors Club Silver
and Bronze awards. Additional recognition
garnered from: TDC New York; Design and
Art Direction (D&AD); International Society
of Typographic Designers (ISTD); Society
of Environmental Graphic Designers (SEGD);
and the Israeli Ministry of Education and
Culture Design award.
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Upgrade from single weight
to full bundle

Buy a single weight (or more) now and get
reimbursed if you buy the whole font bundle
later at any time. This is a great way to explore
a new typeface without full commitment. To
take advantage of this, please write and email
to info@type-together.com

custom work

We offer custom type solutions tailored to the
customer’s needs. This may include new typefaces developed from scratch, font modifications of existing typefaces, extension of language support or creation of logotypes.
Please contact us for details.
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