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  מאגרי פונטים מקצועיים וחינמיים

ארגז הכלים למעצב
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www.facebook.com/photoshopmasterisrael

כדאי גם להצטרף לקבוצת המקצוענים שלנו בפייסבוק:
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הקדמה

על תפקידו של הפונט בעיצוב נכתב לא מעט. בכוחו להעביר מסר, לשדר תחושות ורגשות ולספר סיפור מעבר למילים הכתובות. 
הבחירה בפונט המתאים היא לעיתים משימה לא קלה, בפרט בעידן בו יש שפע של פונטים ודרישה גדלה לייחוד ובידול. העיצוב 

לרשת ולהתקנים ניידים העלה מחדש על נס את חשיבותה של הטיפוגרפיה. אומנות סידור המלל היא כיום יותר מהקפדה על 
מרווחים וחללים והדגש הוא על קריאות. מעצבים רואים במאגר הפונטים שלהם כלי מרכזי במלאכת העיצוב ומאמר זה מבקש 

להרחיב את הארסנל. מעצבים בתחילת דרכם מלינים על עלותם הגבוהה של חבילות הפונטים שיצרני הפונטים בישראל מציעים 
ופונים למאגרי פונטים חינמיים. מאמר זה אמנם מספק רשימה מפורטת של אתרים המציעים פונטים עבריים לשימוש חופשי, 

אך דוחק בקוראים להרחיב את אפשרויות העיצוב ולהשקיע בפונטים איכותיים שעוצבו בידי טיפוגרפים מקומיים מוכשרים. סדרת 
מאמרים זו תספק מידע חיוני שיעשיר את ארגז הכלים של כל מעצב. נשמח אם תוכלו לשתף אותנו בתובנות, קישורים והשראות 

המשמשות אתכם על בסיס קבוע בעבודתכם באתר או בדף הפייסבוק שלנו. 

פונטים עבריים מסחריים
אם אתם מחפשים איכות טיפוגרפית בלתי מתפשרת, רמת גימור 
גבוהה ומגוון איכותי של פונטים בסגנונות שונים, הרי שהשקעה 

בפונט המתאים עשוייה להתברר כאחת ההשקעות הנבונות 
שעשיתם. יצרני הפונטים בארץ מציגים ספריות פונטים עשירות 

ומציעים עסקאות המתבססות על מחיר משקל בודד בפונט. 
משקלים הם עוביים שונים של אותו פונט. אלו מאפשרים לקבוע 
הדגשות, כותרות, מלל רץ ועוד. מחירי משקל בודד נעים בין 45 
ל-300 שקל, כשלרוב יש הגבלה על הזמנת משקלים מינימלית 

ברכישה אחת. יצרני הפונטים בארץ מעודדים רכישת חבילות 
פונטים, באמצעות הוזלת עלויות. ניתן כיום לרכוש במבצע 

חבילות משתלמות במחיר של כ-18 שקל למשקל ומבצעים 
מיוחדים לסטודנטים. נקדים ונציין שמחירוני הפונטים נחלקים 

לשני מסלולים- לדפוס )Print( ולרשת )Web(. רכישת רשיון 
מקנה את הזכות להשתמש בפונט על פי המסלול שנבחר בעת 
הרכישה, מחירי המסלולים שונים. לרוב הרשיון מאפשר שימוש 

בפונט בחמישה מחשבים שונים. מעבר לכך קיימים ספקי פונטים 
מקצועיים המציעים פונטים התומכים בניקוד, טעמי המקרא, 

פונטים לאפליקציה, פונט מותג )פונט השייך למותג אחד בלבד(, 
פונט עיטורים )אורנמנטים(, פונט סימנים, פונט דו-לשוני )כולל 

אותיות עבריות ולטיניות באותו עיצוב( ועוד. רצוי להחזיק במספר 
סוגי פונטים, ההמלצה היא לרכוש משפחות פונטים שלמות, על 

כלל משקליהן כדי לאפשר גמישות עיצובית מלאה.

סוגי פונטים
ניתן לסווג פונטים בהתאם לשימוש )כותרות, מלל רץ וכדומה(, 

בהתאם לצורתם ואפילו לפי התקופה בהיסטוריה בה הם נפוצו. 
סיווגנו עבורכם את הנפוצים ביותר:

סריף )Serif(- פונט זה מתאפיין בתגים )שפיצים( בקצה האות 
.Roman ובעובי משתנה. סריף לועזי מכונה גם

סנס סריף )Sans Serif(- פונט ללא תגים, לרוב בעל עובי אחיד.

סלאב סריף )Slab Serif(- פונטים בעלי תגים הזהים לעובי האות.
רהוט )Script(- פונט המבוסס על כתב יד.
קליגראפי- פונט הדומה לכתב קליגראפי.

פונטים עבריים חינמיים
כאמור, ההמלצה שלנו היא לפנות קודם כל למאגרי פונטים 

מקצועיים. יצרני הפונטים בישראל מציעים מאגר איכותי של 
פונטים המקנים לעיצוב מראה מקצועי. יחד עם זאת, לא מעט 

מעצבים בתחילת דרכם וסטודנטים דלי אמצעים מחפשים 
חלופה, ולו זמנית, למאגרים המקצועיים וזו מספקת מגוון 

לא רע של פונטים. קיבצנו עבורכם כמעט את כל הפונטים 
החינמיים שניתן להוריד מהרשת. נסייג ונציין שלא כל הפונטים 
באותה רמה ועל אף שמדובר בעניין של טעם, נמליץ לבחון את 
השימוש בחלקם בקפידה. נחזור ונציין שלפני הורדת כל פונט 

כדאי לקרוא את תנאי השימוש בו. 
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ספקי פונטים בארץ )פונטים עבריים(
טלפוןדואר אלקטרוניאתרמשווק

www.fontbit.co.ilinfo@fontbit.co.il03-6811211פונטביט
www.masterfont.co.il sales@masterfont.co.il03-5773000מסטרפונט

www.fontef.cominfo@fontef.com03-5605801פונטף
www.hagilda.comgil@michalsahar.co.il054-6648658הגילדה

www.hatayas.co.ildanny@hatayas.co.il052-4754233הטייס
www.otsela.co.ilotsela@netvision.net.il08-8681505אות סלע

http://alefalefalef.co.ilfonts@alefalefalef.co.il052-5624535אאא גופנים
www.fontype.co.ilinfo@fontype.co.il02-9999130פונטייפ

www.hebrewtypography.comodedezer@gmail.comעודד עזר
http://hafontia.comhafontia@gmail.comהפונטיה

http://www.photoshopmaster.co.il
https://www.facebook.com/photoshopmasterisrael
https://www.youtube.com/channel/UCUEdSTaVLAaNhqlPMtgEL4Q
http://www.photoshopmaster.co.il/#!shop---book/c1wcu
https://www.facebook.com/groups/645722772236207/
http://www.photoshopmaster.co.il
http://www.photoshopmaster.co.il/freefonts
http://www.photoshopmaster.co.il/freefonts
https://www.facebook.com/Photoshopmaster-851037968283904/
https://www.facebook.com/Photoshopmaster-851037968283904/
http://www.photoshopmaster.co.il


www.PhotoshopMaster.co.il  כל הזכויות שמורות ליגאל לוי © מתוך האתר

ארגז הכלים למעצב- מאגרי פונטים מקצועיים וחינמיים

3

אתרים המציעים פונטים עבריים חינמיים
רשימת פונטים חלקית )רשימה מלאה באתר(אתר

www.Freefonts.co.il

וארלה מעוגל, דנה יד, יידישקייט, אמנטיקה, אססיטנט, דוד ליבר, פרנק 
ריהל ליבר, היבו, מרים ליבר, רוביק, סקולר 1, סואז 1, אהרוני, אוזרד, אלף, 
אליאנה, אנקה, ארן, גלדיה, גן, דויד, דוריאן, דרוגולין, דרקון, הדסים, הילל, 

ז׳ורנל, חורב, טרשים, יהודה, כרמלה, כרמלית

http://culmus.sourceforge.net־שופר, כתר י״ג, הדסים, פשוט, סת״ם אשכנז וספרד, מרים, יהודה, אלי
ניה, דרוגולין, Caladings, מרים קצוב, פרנק ריהל, דוד, נחליאלי, אהרוני

webjunkie.co.il/FontsIndex.aspטנטקל פלישתים,  דלילה,  אביגייל,  טד,  טוש  בוי,  פונט  דיבוק,  קפה,  ציון, 
www.polonsky.co/freebies.htmlGP_Somali somo ,GP_Somali - font ,GP_English 

www.fontsproject.co.il
אוזרד, אליניה, אלף, דוד, דרוגולין, ז׳ורנל, חורב, כרמלית, כתר, נוט, נחליאלי, 
נחמה, סטופ מושן, סתם אשכנז, סתם ספרד, עסקים, פשו, פנינג, פליקס 

007, שונית

www.zooloo.co.il/fontzone אשם, בצפר, קפה, שוקו, דיבוק, אלדד, פיקסי, פלורסהיים, חלם, ראפ
עברי, אילנה, פארק היורה, קרמבו, טרמינטור, זעם, טדה

alefalefalef.co.il/resources/וארלה מעוגל, דנה יד, יידישקייט בולד, יידישקייט, נוט, כרמלית, כרמלהפונטים-בחינם

www.google.com/fonts ,פרנק ריהל ליבר, דוד ליבר, מרים ליבר, וארלה מעוגל, היבו, אמטיקה
סואץ 1, רוביק, אסיסטנט, סקולר 1, אלף

www.oketz.com/fonts/all.htmlשוקו, פטל, יואב, יואב רהוט, שמשון, שמשון עגול, אנארכיה, אריאנה, שטנגר
http://tinyurl.com/jftfna4פונטים חינמיים של הטייס(: פשוט, מחיר מומלץ, עוזי נטוי(

fontspace.com/category/hebrewעזרא, הרמטיקה, צבע תארי, קדוש סמריטן, בזנט, לוסט סיטי, חבקוק ועוד
http://tinyurl.com/zlc95d5אוסף של 3500 פונטים לשימוש אישי בלבד

israelgrafix.com/archives/4661עוזי נטוי, פתיל, פשוט, אופן סאנס, ספונטני, נוט, כרמלה, כרמלית, אלף

printing-pro.co.il/graphics-
software/fonts/free-fonts/

דוריאן, דרקון, הילל, הארלם, חורב, יהודה, כתב יד, כרמלית, לבבות, אליאנה, 
,Seven/סוון דרוגולין,  גן,  גלריה,  גוריון,  בן  אביגיל,  אנקה,  אלקטרוני,  אלף, 
שמוליק, קומיקס, פסקול, פליקס 007, עסקים, נחליאלי, נוט, מגדל העמק

www.imarketer.co.il/designing/
free-hebrew-fonts

עסקים, לחימה בדרקון, הפסקול, טוש-נחמה, תפוח, טקילה, סמוראי, 
אלטרוני, לבבות, קרנבל, קרנבל מקושט, נמס, עידן הקרח, חבלים, מקלות 
עץ, קרשים, בן גוריון, שמואל לירון, תמיר, גלדיה, אוזרד, ג׳ורנל, חורב, הילל, 
קידמה, נחליאלי, פשוט, יהודה, גן, קומיקס, אליניה, דוריאן, אנקה, כתב יד

https://sites.google.com/site/
funfun145s/funfun5004s

יואבקרוסיב, דיבוק, אנטיוכוס, קפה, אנארכי, דונקלברג, בצפר, לתת, לקחת, 
בננה, תמרוט, טורנס, שרון, דוג

www.cunliffethompson.com/fontשונית

http://opensiddur.org/tools/fonts

נחלאות, מירי, נחמה, פתיל, מגדל העמק, עסקים, טרשים, עוזרד, נוט, תנועה 
ליברה, שלמה, שלמה סמי-סתם, שלמה סתם, כתא ארם צובה, כתר, שופר, 

טעמי אשכנז, טעמי פרנק, קרדו, עזרא, הדסים, שמוליק, מקורות וילנה, מקורות 
רשי, דוריאן, משכית, ארימו, מרים, נחליאלי, סופר סתם אשכנז,סופר סתם 

ספרד, דרוגולין, ליבריישן סריף, כרמלה, כרמלית, אליניה אהרוני, פליקס 
007, קומיקס, פרימונו, גן, גלדיה, חורב,יהודה, רפוייל, כתב יד, אנקה

wazu.jp/gallery/Fonts_Hebrew.html

מרין, לוסידה סנס יוניקוד, לוסידה סנס טיירייטר, אהרוני, אלפאבטום יוניקוד, 
אריאל, אריאל יוניקוד, ביטסטרים סייברבייס, ביטסטרים סייברביט, קרדו, 

קריסנטי יוניקוד, קוד2000,  דויד, דויד טרנספרנט, דה ז׳ה וו סנס, אברסון 
מונו יוניקוד, לבנים ועוד

יש לקרוא את זכויות השימוש בפונטים באתר בקפידה, חלק מהפונטים מופיעים במספר אתרים 
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מורה נבוכים לפורמטים
רשת האינטרנט מציעה מגוון רחב של פונטים במגוון פורמטים. 

זה הזמן לעשות קצת סדר בבלאגן ולהבין מה טוב לנו וממה רצוי 
להתרחק.

TTF( True Type(- פורמט שפותח על ידי Apple וזמין לשימוש 
במחשבי מק ובמחשבי פיסי. מרבית הדפדפנים מסוגלים להציג פונטים 
מסוג זה. הפונט מזוהה בתפריט בדמות של האות הלטינית T כפולה.
pfb, pfm, lwfm( Type 1( - פורמט שפותח ע״י Adobe כחלק 

משפת הפוסטסקריפט ששימשה בתחילת הדרך את מדפסות 
Apple. תוכנות Adobe מתקשות עם פונטים מסוג זה וההמלצה 
היא להתרחק מהם. הפונט מזוהה בתפריט בדמות של  a אדומה 
 a בחלונות או דמות קובץ עם האות  pfb ,pfm ובעל סיומות של

בחלונות או lwfm במק.
OTF( Open Type(- פורמט שפותח במשותף על ידי 

מייקרוסופט ו-Adobe כהרחבה לפורמט TTF. לפורמט זה יתרונות 
רבים על שאר הפורמטים, הוא תומך במספר רב של תווים, הוא 
חוצה פלפורמות, תומך במאפיינים טיפוגרפים מתקדמים )ניקוד, 

הרחבת תווים, תווים חלופיים ועוד(. פורמט זה מומלץ לשימוש 
במערכות התומכות בו. 

eot- פורמט ייחודי של מייקרוסופוט לרשת המשמש את הדפדפן 
אקספלורר.

svg– פורמט המשמש התקנים ניידים כגון אייפון ואייפד.
Woff- סטנדרט פתוח המיועד לאינטרנט ונתמך על ידי דפדפנים 

מודרניים. 

פונטים לטיניים חינמיים
אם המבחר העברי החינמי לא מספק אתכם, הרי שפונטים לועזיים 

חינמיים קיימים בשפע. הרשת עמוסה באתרים המציעים פונטים 
מעניינים במגוון רחב של סגנונות. אתרים אלו מסווגים )ברובם( את 
הפונטים לפי קטגוריות שונות ומשונות. בדומה לשאר האתרים, גם 
כאן מומלץ לקרוא את זכויות השימוש. ראוי לציין שחלק מהאתרים 

מציעים גם פונטים לרכישה.

המלצות טכניות לעבודה עם פונטים
שפע האתרים להורדת פונטים עלול לגרום לחלקכם להוריד 

ולהשתמש בכמות מופרזת של פונטים. אך אליה וקוץ בה, ראשית 
ריבוי פונטים עלול להכביד מאוד על המערכת ובמקרים מסויימים 
לשבש את פעולתו של המחשב. ההמלצה הראשונית שלנו היא 

 Suitcase Fusion להשתמש בתוכנה לניהול מאגר הפונטים כגון
הזמינה למערכות ההפעלה חלונות ומק, או תוכנות דומות. תוכנות 

אלו מאפשרות לנהל את מאגר הפונטים בצורה חכמה, לאתר 
פונטים פגומים, להפעיל אוטומטית פונטים שבשימוש במסמך 

ועוד. כאמור, לא חכם להפעיל מספר רב של פונטים, מעבר לערעור 
יציבות המערכת והאטה בפעולתה, דמיינו את תפריט הפונטים 

של התוכנה נגלל לאין סוף ומיד תבינו שזה מיותר. חלק מהפונטים 
הניתנים להורדה מהאינטרנט נוצרו בפורמטים שאינם רצויים 

למערכות ולתוכנות החדשות )Type 1 ,Bitmap ועוד(. התוכנות של 
Adobe ידועות ברגישותן לפונטים פגומים. כך שאם אחת התוכנות 

מסרבת להיפתח או קורסת באופן תכוף, פונטים פגומים הם החשודים 
המידיים. בדקו איזה פונט נוסף למערכת לאחרונה והסירו אותו. עשו 
חסד עם המחשב והפעילו באופן קבוע רק פונטים שבשימוש שוטף.
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אתרים המציעים
פונטים לטיניים חינמיים

חלוקה אתר
לקטגוריות

www.dafont.com✔

www.1001freefonts.com✔

www.searchfreefonts.com✔

www.chank.com/freefonts.php✘

www.ffonts.net✔

www.highfonts.com✘

www.acidfonts.com✔

www.actionfonts.com✔

www.abstractfonts.com✘

www.fontarchive.com✔

www.fonthead.com/freeware✔

www.fontspace.com✘

http://cooltext.com/Fonts✔

font.downloadatoz.com✔

www.google.com/fonts✔

www.fontsquirrel.com✔

thinkdesignblog.com/category/fonts✘

www.fontastic.de✘

floodfonts.com/freefont/freefont.html✘

www.myfont.de✘

www.free-fonts.com✔

www.fonts101.com✘

www.fontstock.net✘

www.fontfreak.com✘

www.fonts2u.com✔

www.fonthead.com/freeware✔

http://fontso.com✘

אתרים מובילים בתשלום
www.myfonts.com✔

www.fonts.com✔

https://typekit.com✔

באתר  בפונטים  השימוש  זכויות  את  לקרוא  יש 
בקפידה. חלק מהאתרים מציעים גם פונטים לרכישה
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ארגז הכלים למעצב- מאגרי פונטים מקצועיים וחינמיים

הערת סיום: כן, אנחנו יודעים שהמילה העברית לפונט 
היא ׳גופן׳ ושהריבוי למילה לועזית )פונטים( כלל לא קיים 
בשפה העברית. יחד עם זאת מדובר במילה שהשתרשה 
בז׳רגון המקצועי ומובנת לכל משתמש מחשב. אז הפעם, 

ברשותכם, נחרוג ממנהגנו ונקרא להם בשמם- פונטים.
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כלים לעבודה עם פונטים
אתר תיאור

http://old.fontlab.com/font-editor/fontographer תוכנה לעיצוב ויצירת פונטים )בתשלום(
http://fontforge.github.io/en-US תוכנה לעיצוב ויצירת פונטים )חינמית-מק(

fontark.net/farkwp תוכנה ליצירת פונטים מבוססת דפדפן 
http://fontseek.com אתר לאיתור פונטים

www.fontsquirrel.com/tools/webfont-generator Web-כלי להמרת פונט לפורמט המתאים ל
pixelperfect.co.il/tutorials/fontface-in-hebrew מאמר המסביר הטמעת פונטים באמצעות CSS בלבד

www.fontsquirrel.com/matcherator אתר לזיהוי פונטים על פי תמונה
www.myfonts.com/WhatTheFont אתר לזיהוי פונטים על פי תמונה

www.whatfontis.com אתר לזיהוי פונטים על פי תמונה
www.fontspring.com/matcherator אתר לזיהוי פונטים על פי תמונה

www.microsoft.com/typography/fonts אתר מייקרוסופט המציג אלו פונטים מותקנים 
במחשב כברירת מחדל בכל תוכנה של מייקרוסופט

http://blog.spoongraphics.co.uk/articles/10-most-
popular-font-managers-for-mac-windows תוכנות לניהול פונטים )חינם ובתשלום(
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סדרת הספרים שלנו למקצוענים

Photoshop Cookbook 4
ספר זה מתמקד בעיקר בטכניקות 

מתקדמות לריטוש תמונות, כולל פרק מיוחד 
לחובבי שחזור תמונות ישנות ופגומות.

כל נושא מוסבר באמצעות תרגילים 
בשיטת צעד-אחר-צעד. את השיטות 

המוסברות בספר ניתן ליישם על כל תמונה.

Photoshop Cookbook 3
למעלה משלוש שנים של עבודה 

מאומצת, התגבשו לכדי שני ספרים -
פוטושופ קוקבוק 3 ופוטושופ קוקבוק 4.
ספר זה מתמקד ביסודות שילוב התמונות
הספר וכולל בין היתר פרק מפורט אודות

השיטות להפרדת אובייקט מהרקע )צריבות(.

Photoshop Cookbook 2
כמעט 50 שנות ניסיון מצטבר בעיבוד 
תמונה ובצילום התגבשו לספר אחד. 

מתכונים למתקדמים, למקצוענים ולכל מי 
שלא מסתפק במה שלמד לבד...

ספר זה מיועד בעיקר לצלמים ולמקצועני 
ואוהבי פוטושופ.

תזרים עבודה נכון בפוטושופ	 
סודות הריטוש	 
שיקום ושיחזור של תמונות	 
תיקון חריגת צבע	 
אפקטים מיוחדים על מלל	 
יצירת איור מתמונה	 
צביעה אומנותית	 
שימוש חכם במברשות	 
יצירת טקסטורות ותבניות מיוחדות	 
החלפה מתקדמת של צבע	 
קישורים מיוחדים לייעול העבודה	 
 כל נושא מוסבר באמצעות תרגילים	 

בשיטת צעד-אחר-צעד

תזרים עבודה נכון בפוטושופ	 
יסודות הפוטומונטאז׳	 
ניהול צבע וכיול המערכת	 
הוספת צל לעצמים	 
אפקטים בתאורה	 
יצירת השתקפויות לעצמים	 
התאמת טמפרטורת צבע	 
יחסי גומלין בין עצם, תאורה וחומר	 
יצירת קומפוזיציות מורכבות	 
חידוד והעמקת פרטים	 
צריבה - שיטות להפרדת אובייקט מרקע	 
אפקטים מהסרטים	 
 כל נושא מוסבר באמצעות תרגילים	 

בשיטת צעד-אחר-צעד

ניהול מאגר תמונות	 
סודות ההיסטוגרמה	 
שיפור ניגודיות	 
המרה לשחור-לבן	 
הבהרה והכהייה	 
צביעה ואפקטים בצבע	 
תיקון סטיות צבע	 
העצמת רוויה	 
 	HDR -ו Raw :טכניקות מתקדמות
קוסמטיקה וטיפולי פנים	 
חידוד, תיקון עיוותי עדשה ועומק שדה	 
מסגרות ודפי אלבום	 
ניהול צבע וכיול המערכת	 
אוטומציה בפוטושופ	 

Lightroom- המדריך המלא לעיבוד תמונה

"התנ"ך" לעיבוד תמונה בתוכנת לייטרום. 430 עמודי צבע 
כרוכים בכריכה קשה מסכמים עבודה מאומצת בת שנתיים 
וחצי של שניים שמכורים לשלושה דברים: צילום, עיבוד 

תמונה וכתיבה. הספר נכתב כך שיתאים למשתמשים 
חדשים ולאלה שעושים בה שימוש יומי ומעוניינים להעמיק 

את ידיעותיהם בתוכנה ובו זמנית גם להכיר טכניקות 
מתקדמות. בספר משולבות מאות תמונות, צילומי מסך, 

הסברים מפורטים ועשרות טיפים מקצועיים. בנוסף, בספר 
משולבים מספר נספחים בנושאים חשובים כגון ניהול צבע, 

פרופילים של מצלמות, הדפסה, טכניקות למיון וארגון תמונות 
ומילון מונחים בתחום הצילום הדיגיטלי ועיבוד התמונה.

הספר נכתב על ידי יגאל לוי וערן בורוכוב
את הספר ניתן לרכוש במנטור בהנחה מיוחדת: 03-5291888

http://tinyurl.com/poq8u2m  :או באתר

הנושאים בספר:
■ מה בין לייטרום לפוטושופ	
■ ניהול תמונות ויצירת אוספים	
■ ״פיתוח״ תמונה	
■ 	)G.P.S( שימוש בנתוני איכון
■ יצירת אלבום תמונות	
■ אפשרויות ההדפסה מלייטרום	
■ יצירת אתר אינטרנט	
■ יצירת מצגת שקופיות	
■ עריכת וידאו	
■ גיבוי מאגר התמונות	
■ יצירת אפקטים לתמונות	
■ פורמטים, ייבוא וייצוא תמונות	
■ ניהול צבע מתקדם	
■ מילון מונחים	
■ טכניקות ושיטות עבודה מתקדמות	

ספר שני ב- ₪90
לחברים בדף הפייסבוק של האתר
www.photoshopmaster.co.il
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