אנו מכריזים בזאת

Two thousand years ago the proudest
boast was “civis Romanus sum".
Today, in the world of freedom,
the proudest boast is...

. נק120 — אלף בלאק

john f. kennedy; u.s. president [Parochialstraße, west berlin; june 26, 1963] — Alef Regular 24 pt.

Ask what
you can do
for your
country.
— Alef Bold 64 pt.

Remembering that
I'll be dead soon is
the most important
tool I've ever enco–
untered to help me
make the big choices
in life.
— Alef Bold 36 pt.

I do not believe that any of us would exchange places
איני מאמין כי איש מאיתנו יחליף מקומות
with any other people or any other generation.
.עם אנשים אחרים או דור אחר
The energy, the faith, the devotion
which we bring to this endeavour
 המסירות שאנו מביאים למאמץ זה, האמונה,האנרגיה
will light our country and all who serve it.
.תדליק את הארץ וכל מי שמשרת אותה
And the glow from that fire can truly light the world.
.וזוהר הלהבה הזו יכול באמת להאיר את העולם
, ידידיי האמריקאים,וכך
And so, my fellow Americans,
;אל תשאלו מה המדינה יכולה לעשות בשבילכם
ask not what your country can do for you;
.שאלו מה אתה יכולים לעשות בשביל המדינה
john f. kennedy; u.s. president [Washington D.C. January 20, 1961]
Alef Regular 11 pt. — . נק11 אלף רגיל

But if we fail, then the whole world,
including the United States, including all
that we have known and cared for,
will sink into the abyss of a new dark age
made more sinister, and perhaps more
protracted, by the lights of perverted science.
Let us therefore brace ourselves to our
duties, and so bear ourselves, that if the
British Empire and its Commonwealth
last for a thousand years, men will still say,

This
Was
Their
Finest
Hour.

Winston Churchill; Prime Minister of the UK
[June 18, 1940] — Alef Regular 9 pt.

— Alef Black Italic 120 pt.

I have
a יש לי
dream
חלום
— Alef Bold 160 pt.

אין
מלך
.בישראל
ההנהגה
שלנו
!חלולה
. נק64 — אלף בלאק

 איך ייתכן שעם בעל כוחות יצירה,ואני שואל אתכם
 עם שידע,וחיות והתחדשות כמו העם שלנו
, מוצא עצמו כיום,לקומם עצמו מן האפר פעם אחר פעם
 במצב של,דווקא כשיש לו כוח צבאי גדול כל כך
? במצב שבו הוא שוב קורבן,רפיסות וחוסר אונים כאלה
, של חרדותיו,אבל הפעם הוא קורבן של עצמו
אחד הדברים הקשים שחידדה.של קוצר הראות שלו
...המלחמה האחרונה הוא התחושה ש
]...[
.ההנהגה הצבאית והמדינית שלנו חלולה
אני אפילו לא מדבר כעת על המחדלים הגלויים לעין
, של הפקרת העורף,של ניהול המלחמה
 אני מדבר,גם לא על השחיתויות הגדולות והקטנות
על כך שהאנשים המנהיגים את ישראל כיום
,אינם מסוגלים לחבר את הישראלים אל זהותם
ובוודאי שלא אל החלקים הבריאים והמחיים
.והמפרים של הזהות הזאת
. נק14 ] — אלף בלאק2006 , בנובמבר6[ ”דוד גרוסמן; "נאום המנהיגות החלולה

✏

steve jobs [stanford University; 2005] — Alef Black smallcaps 18 pt.

Dr. Martin Luther King Jr.
[Washington D.C; August 28, 1963] — Alef Bold 14 pt.

ניר ייני

when i was 17, i read a quote that went
something like: “if you live each day as if it was
your last, someday you'll certainly be right."
it made an impression on me, and since then,
for the past 33 years, i have looked in
the mirror every morning and asked myself:
“if today were the last day of my life,
would i want to do what i am about to do today?"
and whenever the answer has been “no"
for too many days in a row, i know i need
to change something.

מושון זר־אביב והגילדה
][מיכל סהר והטייס
 ניר ייני:הינטינג

]1981  ביוני27 ;מנחם בגין; "נאום הצ׳חצ׳חים” [כיכר מלכי ישראל
. נק9 — אלף רגיל

Mushon Zer Aviv & Hagilda
[Michal Sahar & Hatayas]
hinting: Nir Yenni

:עיצוב פוסטר
 סטודיו מיכל סהר,אמיר אברהם

, דודו טופז,פז- טו, מה שמו? דודו? דודו,אמש בכיכר הזאת עמד שחקן צעיר
, דממה מוחלטת, שלא נשמע זבוב,עכשיו דממה,כאן הוא אמר את הדברים הבאים
: הוא אומר את הדברים הבאים, באוזני מאה אלף אנשי המערך, דודו טופז,שמעו

[Tel Aviv; 2012]

. נק72 — אלף בולד

. נק36 — אלף בולד

[…] that one day this nation will
rise up and live out the true meaning
of its creed: “We hold these truths
to be self-evident, that all men are
created equal."
I have a dream that one day on
the red hills of Georgia, the sons of
former slaves and the sons of former
slave owners will be able to sit down
together at the table of brotherhood.
I have a dream that one day even
the state of Mississippi, a state
sweltering with the heat of injustice,
sweltering with the heat of oppression,
will be transformed into an oasis of
freedom and justice.
I have a dream that my four little
children will one day live in a nation
where they will not be judged by
the color of their skin but by
the content of their character.
I have a dream today!
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— Alef Black Small Caps 144 pt.

” של ישראל; "אני מאשים8 הנשיא ה־,משה קצב
. נק18 ] — אלף רגיל2007 , בינואר28[

]Regular/Bold/Black[  משקלים3 זמינה ב־otfגרסת ה־
. בלטיניתsmallcaps] ו־Italic[ ובסטייל נטוי
:תומך
]— עברית [כולל ניקוד מלא
]Basic Latin/Western, Central, Eastern European[ — לטינית מלאה
]Lining/Old Style/Small Caps/Tabular[  סטים נומרליים4 —
Ligatures and Diacritics —
Currencies and Symbols —

ich bin ein
berliner.
.אני סופגניה

 כאב לכם שאני נבחרתי לפני,"אני יודע מה כאב לכם
 כתבתם בכותרות. שנים וחצי להיות נשיא מדינת ישראל6
 "זה סוף-  כאשר נבחרתי להיות נשיא המדינה,ראשיות
 צריכים להתבייש שכך, אמצעי התקשורת,אתם."לציונות
אתם אומרים על החלטה דמוקרטית וחשאית של בית
!? זה סוף לציונות.הנבחרים
]...[
! אני לא דיברתי כלום,אתה אמרת די שישה חודשים
לא נעים לך לשמוע את האמת?! לא נעים לך
...2  (אני אסתדר) ערוץ, כן...2 לשמוע את האמת?! ערוץ
 שבמשך שישה חודשים2  זה אותו ערוץ...2  ערוץ,כן
".שופך את דמי

