
  

  

 דבר העורכת
  

  !לקוראים שלום

.  הצליחו האחים רייט להטיס את המטוס הראשון בהיסטוריה17/12/1903-בתאריך ה
המרחקים בין אנשים : הייתה זו תחילתה של מהפכה אמיתית בתחום התחבורה
כיום אנחנו משתמשים . ומדינות התקצרו ובמהרה נכנסו המטוסים לכל תחום בחיינו

חישבו על כך שרק לפני . 'וכו' עבודה וכו, תחבורה, לחמהמ, במטוסים לצרכי הגנה
... חשופים לסכנות מסכנות שונות,  שנים מסעות נמשכו חודשים אם לא שנים100

  !כיום ניתן להגיע אפילו עד אוסטרליה בתוך עניין של שעות ספורות

ברק איציק , ראשית. לרגל האירוע ההיסטורי נקדיש את הגיליון הנוכחי לנושא התעופה
, לאחר מכן. סוקר עבורנו את ההיסטוריה של האחים רייט ושל המצאתם המדהימה

לורנס פישר מציג את הצד הפחות יפה של שימושי המטוס במאמרו על טרור 
ואילו ,  בולים בנושא חברות תעופה–מיכה סנדר מספר לנו על האוסף שלו .  בשחקים

הקורא הצעיר . סוגיהם השוניםכהן מתחקה אחר תולדות העפיפונים ו" דובוש"יורם 
, כבכל גיליון, ולבסוף.  האדם שיכול לעוף–עומר ברק מציג את סיפורו של סופרמן 

  .חידון בולאי נושא פרסים

דואר ארצות הברית החליט : סיפור בולאי קצר
בין ) דואר אוויר(להשתמש במטוסים להעברת דואר 

 דמי. 1918פילדלפיה וניו יורק בשנת , וושינגטון
פי שמונה ממשלוח של ,  סנט24-הדואר נקבעו ל

לשם כך היה צורך להנפיק בול עם . מכתב רגיל
הוחלט שהוא יהיה באדום ובכחול וכן : הערך המיוחד

מנועי מסוג -חמטוס , שהמטוס שיישא את המכתבים

: היה צורך לפעול במהירות. יופיע עליו, ני'קרטיס ג
במשך . יםהשירות כבר הופעל ורק הבולים היו חסר
תחילה : שלושה ימים הודפסו גיליונות הבולים

וכשהוא התייבש הודפסה , הודפס החלק האדום
המדפיס ) ששרד(בגיליון אחד . בכחול" ני'ג"עליו 

הכניס את הגיליון להדפסה השנייה הפוך וכך 
הבולים סופקו ... המטוס הודפס עם הראש למטה

ת  ואספן הצליח לשים א13.5.1918-לבתי הדואר ב
ני 'ג" בולים של ה100ידו על הגיליון השגוי שהכיל 

הוא הבין את חשיבותו של הגיליון ומכר ". ההפוכה
, עם זאת!  רווח עצום–לסוחר $ 15,000-אותו ב

 נמכר בול 2007במכירה פומבית שנערכה בשנת 
ז חפשו א .150$-מוערך ב, אגב, הבול הרגיל... 977,500$-ני ההפוכה ב'בודד של הג

                ☺ שגיאות בהדפסות גם אתם

 שביט, שלכם                    

  הבול הנכון
 "ני ההפוכה'ג"ומתחתיו בול ה

   1/12/2009  24יק 'צנושאונ  ©



 

    ראשוני הטייסים–האחים רייט 
  איציק ברק

  

 הוא חלם –מאז החל האדם להלך על פני האדמה 
, הוא האמין שהכח לעוף ניתן לאלים ולמלאכים. לעוף

הוא שאף לעוף , אך כשראה את מעוף הציפורים
  .ולדאות כמותם

דורות למצוא את הדרך הרבה ניסיונות נעשו במשך ה
 הצליחו האחים 1873אך רק בשנת , להמריא אל על

הצרפתים מונגולפייה להעלות כדור פורח ממולא 
  . באוויר חם אל האוויר ולרחף עימו כברת דרך

שכן הם אינם ניתנים , לכדורים פורחים יש מגבלה
-לת המאה הבעיית הניווט באוויר נפתרה לראשונה בתחי. והם עפים עם הרוח, לניווט

כדור "שהיא למעשה , כאשר הרוזן הגרמני צפלין בנה לראשונה ספינת אוויר, 20
המאפשרים , מאורך עם מנועים ומדחפים" פורח

  .לנווט את הספינה

ספינות האוויר היוו במשך תקופה ארוכה כאמצעי 
שלא כאן , אך היו בעלי מגבלות רבות, הובלה אוויר

 19- כל המאה העל כן נעשו לאורך. המקום לפרטם
 מאמצים רבים לבנות כלי 20-ותחילת המאה ה

, טייס שיכול להמריא מבלי שיהא צורך למלאו בגז
  .יהיה קטן יחסית וניתן לניהוג קל באוויר

 (Wright)  ווילבור רייט-ים אורוויל ואהאחים האמריק
  ! היו הראשונים שהצליחו לעמוד במשימה

אשר בסוף , נוט' האמריקאי אוקטב צהצלחתם נסמכה במידה רבה על הצלחתו של
  .  בנה והעף דאונים גדולים המבוססים על עקרון של עפיפון19-המאה ה

 

 

 

 

  

  

  

  

 – דייטון –האחים רייט היו בעלי חנות קטנה למכירת ותיקון אופניים בעיר קטנה 
, נוט'הם שמעו וקראו על עבודתו של צ. במדינת אוהיו בצפון מזרח ארצות הברית

על   האחים הצרפתים מונגולפייה
  בול מהונגריה

  צפלין וספינת האוויר שבנה

 משמאל, נוט בבול מגבון'והדאון של צ, מימין, ל מרומניהובעל  האחים רייט 



 

 לנצל את הידע המכני שלהם על מנת להפוך את הדאונים לאמצעי טייס והחליטו
על מנת להעניק לו יציבות ולמנוע את , תחילה הם שכללו את הדאון עצמו. ממונע

, במנהרת רוח, את הנסיונות הראשונים עשו על דגמים מוקטנים. התהפכותו באוויר
כך , ש" קמ60ירות של במנהרה נשבה רוח במה. שגם אותה תכננו ובנו בכוחות עצמם

  .שניתן לנסות דגמים שונים מבלי לסכן טייס אנושי

כאשר הגיעו למסקנה כי הדאונים , 1901בשנת 
 הם בנו דאון בגודל –שלהם הינם יציבים ובטוחים 

האח הצעיר  . מטרים5עם מוטת כנפיים מעל , מלא
האח הבכור ווילבור . אורוויל הטיס אותו בהצלחה

ועל כן כל הטיסות , ה בגיל צעירהיה נכה עקב פציע
  . י אורוויל"בוצעו ע

הם , ומאוחר יותר המטוסים, את טיסות הדאונים
ליד , ב"הוציאו לפועל על הדיונות במזרח ארה

הם המשיכו לשכלל את הדאונים ולהגיע עמם  .העיירה קיטי הוק במדינת צפון קרוליינה
 . כוחות סוס12ן בעל עוצמה של במקביל פיתחו מנוע בנזי. לדאייה של מרחקים ניכרים

,  הם הגיעו לשלב שבו החליטו לבנות מטוס עם המנוע אותו פיתחו1903בשנת 
כאשר אורוויל ,  המריא המטוס בדיונות של קיטי הוק1903 בדצמבר 17ביום . כאמור

במשך ,  מטרים150טס למרחק ,  קילוגרם270במשקל ,  המטוס.צב שכיבהמנוהג בו ב
   ! שניות12

 
  מרינו- ןגלוית מירב מסעל סם של האחים ריים מטו

  

בכך החלה תקופה חדשה ומהפכנית בתולדות התעופה 
הם המשיכו לפתח . והאחים רייט זכו לתהילת עולם

ותוך זמן קצר יחסית הגיעו להישגים , ולשכלל את מטוסם

   של האחים רייט דאונם
 בול מקונגועל 



 

 מפתחים וממציאים רבים הלכו בעקבותיהם .עם מטוסים גדולים וחזקים יותר, גדולים 
   "!!השמיים הם הגבול"– וכמו שאומרים –

  

במיוחד רבו . אך טבעי הוא שאחים רייט זכו להנצחה על גבי בולים רבים ברחבי העולם
ל גם דואר ישרא.  שנה לטיסה ההיסטורית100במלאת , 2003הוצאות הבולים בשנת 

  .כיבד אז את זיכרם בסידרת בולים

  
  ים רייטהנפקת ישראל לרגל טיסתם ההסטורית של האח

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   il.net.inter@ifib בכתובת לאיציקלתגובות והערות ניתן לפנות 

  :כתבו לנו? רוצים להחליף בולים
  com.gmail@nosonchik 
  
  



 

  טרור בשחקים

  לורנס פישר

 

סוף סוף חופשה מזה שבע .  לפני שבוע חזרתי מטיול באיטליה–אפתח בחוויה אישית 
יצאתי ביום חמישי וסוכנות הנסיעות אמרה לי שיש להגיע לשדה התעופה . שנים

 שהייתי צריך הטיסה יצאה בחמש בבוקר מישראל כך. כשלוש שעות לפני הטיסה
 הייתי צריך .לצאת מהבית באחת בלילה, קרי, להגיע לשדה התעופה בשתיים בלילה

דלפק , וכרגיל, חזרתי ממילנו. גם לעמוד בתור שעה ארוכה לבדיקה של צוות הביטחון
לאחר בדיקת בטחונית . הטיסות לישראל היה בקצה המרוחק ביותר של שדה התעופה

מי .  לקצה השני של השדה לבדיקת תיק הגב שליעל נשלחתי-קפדנית של צוות אל
מדוע זה ? למה. 'בזבוז זמן וכד, טירטורים? ל"מאיתנו לא חווה חוויה דומה כשטס לחו

  . במאמר זה נבחן מספר סיבות?? מגיע לנו

בין , יליד קהיר,  היה יאסר ערפאת1959-ב
. ח"המייסדים והמנהיגים של ארגון פת

 מבוססת על הית של הארגון היההאידיאולוגי
. בכח, שחרור פלסטינה על ידי לחימה

הארגון היה הארגון הגדול ביותר מבין 
. הארגונים הפלסטיניים של אותה תקופה

 ינואר 13-הליגה הערבית שהתכנסה ב
על שייצג את - החליטה להקים ארגון1964

העם הפלסטינאי ויאגד את כל הארגונים 
  ביוני של אותה2-ב, בעקבות כך. השונים

 ארגון לשחרור –פ "השנה נוסד ארגון  האש
החברים בארגון היו כל הארגונים . פלסטינה

ולכן , הפלסטינאים דאז בייצוג לפי גודלם
 1969-ב. ח היה הייצוג הגדול ביותר"לפת

  . פ ודגל בלחימה ובפעולות איבה לשחרור פלסטין"נבחר ערפאת לראש ארגון אש

בין ,  וכללותחת מנהיגותו של ערפאתמאוד ח התגברו "פ ופת"פעולות הטרור של אש
 הטמינו פעילים של 1970 פברואר 21-ב, לדוגמא. פעולות טרור בדרכי אוויר, היתר
 לאחר דקות תשע.  מציריך לתל אביבSwissair של 330 בטיסתפצצה פ "אש

לאחר פעולה זו ובעקבות פחד .  נוסעים נהרגו47-ו  המטוס התפוצץציריךההמראה מ
כל הדואר לישראל הועבר דרך הים באניות למשך מספר חודשים , מותמפעולות דו

   .למרות ששולחי המכתבים והחבילות שילמו דמי דואר אויר

 יאסר ערפאת על בול מתימן



 

  
הממוענת למזרח ירושלים שהייתה על גבי המטוס השוויצרי שנחטף וניזוקה דוגמא למעטפה 

  מהפיצוץ

  

  

 
למרות שדמי הדואר ") דרך היםהתקבל ב"חותמת (שנשלחה בדרך הים , דוגמא למעטפה לישראל

  הם של משלוח בדרך האוויר וכן ישנה תווית של דואר אוויר

  



 

שנקרא אז ,  מחבלים של הצבא האדום היפני נחתו בשדה תעופה בן גוריון1972במאי 
הם . ונכנסו לאולם הנוסעים, שדה תעופה לוד

ביניהם ,  אנשים24החלו לירות לכל עבר ורצחו 
דען ידוע ואחיו של אפריים מ, אהרון קציר' פרופ
בטחון שדה התעופה . נשיא ישראל העתידי, קציר

היה ממוקד על פעולה אפשרית של ארגון 
פלסטינאי ולא חשבו שארגונים קיצוניים אחרים 

  . עלולים לפעול בישראל גם כן

מחבלים פלסטינאים , 1972באולימפיאדת מינכן 
, בו ישנו הספורטאים, חדרו לכפר האולימפי

. ולקחו מספר ספורטאים ישראלים כבני ערובה
לאחר ניסיון כושל של יחידות גרמניות לשחרר את 

 נרצחו על ידי 11בני הערובה הישראליים 
ראש ממשלת ישראל דאז גולדה . הטרוריסטים

מאיר החליטה לנקום במחבלים והוחלט בממשלה 
לאתר ולהרוג כל המחבלים 

היה " זעם האל". המעורבים ברצח
בצע והוא בוצע על ידי שם המ
המבצע היה מוצלח . המוסד

יחסית אבל הוביל לפעולות טרור 
. מעטפות נפץ –מסוג חדש 

מים "מכתבים אלו נשלחו לאח
. ישראלים ויהודים בכל העולם

שירות הדואר הדביק , כתגובה
 אדומה על הדואר המזהיר תווית

מפני סכנה אפשרית בפתיחת 
המדבקה הודבקה על . המעטפה

. ם גדולים או כבדיםמכתבי
כמו זה של , במשרדים חשובים

היו , משרד ראש הממשלה
בודקים את הדואר בשיקוף או 

ובתום הבדיקה , באמצעות קרינה
היו מחתימים את דבר הדואר 

". נבדק"או " שוקף"בחותמת של 
 שבדק את ןלפעמים קצין הביטחו

הפריט היה גם חותם על דבר 
   .הדואר

 אהרון קציר

 דוגמה למעטפה שהודבקה עליה תווית אזהרה אדומה



 

  
  וחתימת קצין הבטחון" נבדק"מת עם חותדוגמא למעטפה 

  

 1974 נובמבר 22-ב. הטרור בשחקים לא פסק והחלו ניסיונות לחטיפת מטוסים
הם . ארבעה חוטפים פלסטינאים חטפו מטוס של בריטיש איירוויס בדרכו לבומביי

 מעמיתיהם שהיו כלואים במצרים 13הנחיתו אותו בדובאי ודרשו אם שחרורם של 
לאחר תדלוק המטוס המריא ועבר לטריפולי ומשם . חרותובמדינות אירופאיות א

 מכתבים 20ידועים .  שעות84הטרוריסטים רצחו דייל בריטי אך נכנעו לאחר . לטוניס
בעיר פרת שבאוסטרליה המכתבים הוחתמו . שהיו על המטוס בדרכם לאוסטרליה

זו החותמת היחידה . לפני שהועברו ליעדם" עוכב עקב חטיפת מטוס"בחותמת 
  .ידועה של עיכוב העברת דואר עקב חטיפת מטוסה

  
  )מסומן בירוק ("עוכב עקב חטיפת מטוס"דוגמא למעטפה עם החותמת 

  



 

חטיפת המטוס הידועה ביותר הייתה זו של 
 1976 יוני 27-ב. 139טיסת אייר פראנס 

המריא המטוס מאתונה לפריז ונחטף בדרך 
על ידי שני פלסטינאים מהארגון העממי 

הוא .  גרמנים2ור פלסטין בשיתוף עם לשחר
, במבצע מדהים. הונחת באנטבה שבאוגנדה

יחידות מיוחדות של , שנקרא מבצע ברק
ל נכנסו לאנטבה והצליחו לשחרר את "צה

אחיו של . בני הערובה ולהחזיר אותם ארצה
ובת , ראש הממשלה הנוכחי, בנימין נתניהו

. ערובה אחת היו הקרבנות הבודדים במבצע
הוחלף שם המבצע ,  סיום המבצעלאחר

למבצע יונתן על שמו של מפקד סיירת 
  .שנהרג במבצע, ל יונתן נתניהו"סא, ל"מנכ

 תשעה עשר טרוריסטים של 2001 ספטמבר 11-ב: בוודאי שמעתם של אסון התאומים
שתי טיסות נוסעים . קעידה חטפו ארבעה מטוסים בתוך ארצות הברית-ארגון אל

הבניינים התמוטטו והרסו , הנוסעים נהרגו. אומים בניו יורקהוטסו לתוך מגדלי הת
הבניינים שהיו סמל של העיר ניו יורק נמחקו לחלוטין ושינו את העיר . בניינים סמוכים

הטיסה האחרונה . את המטוס השלישי ריסקו הטרוריסטים לתוך בניין בוושינגטון. לעד
. סו להשתלט על החוטפיםהתרסקה לתוך שדב בפנסילבניה לאחר שנוסעי המטוס ני

  ! בני אדם2,976בפיגועי התאבדות אלו נהרגו 

  
  מיטר המתעדת את אסון התאומיםחותמת 

  

רוב פעולות האיבה בשמיים שהיו בשנות הששים והשבעים היו נגד מטרות ישראליות 
טיסות לישראל וממנה נדרשות לנקוט בצעדי בטחון מיוחדים , כתוצאה מכך. ויהודיות

  .בטיסותינו" בזבוזי הזמן"ו" טרטורים"זו הסיבה לכל ה. ומחמירים

  
  
  
  
  
  

     com.gmail@gymtrainerלתגובות ניתן לפנות ללורנס בכתובת 
  

  שנים למבצע יונתן25חותמת לרגל 



 

    בוליםביגל חברות תעופה ע
  מיכה סנדר 

  

). 1903האחים רייט (התעופה היא מהפכה תחבורתית בת למעלה ממאה שנה 
המצאת המטוס והתפתחותו ככלי תחבורה ציבורי הייתה מהירה מאוד והחלה 

אם כי מספר חברות תעופה הוקמו עוד , בתחילת שנות העשרים של המאה הקודמת
כלי הטייס . עד אז רוב שימושו של המטוס היה לצרכים צבאיים. לפני שנות העשרים

 דרך נוסעים 20- ממטוסי בוכנה קטנים היכולים לשאת כ:התפתחו בצורה מדהימה
 800 ל 525 מסוגל לשאת בין ,380  איירבוס, שהאחרון בהם,מטוסי הסילון הענקיים

משך הטיסה קוצר בהרבה גם  .קולי הקונקורד- פיתוח מטוס הנוסעים העלועד נוסעים
ביטול הצורך לנחיתות ביניים ל תודותוגם , מהירות הגבוהה של המטוסים כיוםהבגלל 

מטוס הנוסעים שמסוגל לבצע את הטיסה הארוכה . לצורך תדלוקמרובות בין היעדים 
 שעות ללא חניית 19טיסה של  (500ן  סימ340ביותר ללא חנית ביניים הוא האיירבוס 

  ).ביניים

 איסוף הבולים התחיל. כאדם חובב בולים נמשכתי לאסוף בולים העוסקים בתעופה
 תעופה :יהוא מיזוג של שני מתחביביו אצלי בגיל צעיר מאוד בעזרת אבי וחברו

 נמלי תעופה וחברות :איסוף מתמקד אצלי בשני נושאיםה. אזרחית ואיסוף בולים
  .מאמר זה יתייחס  לאיסוף בולים בנושא חברות תעופה. התעופ

 

  Air Jamaica  המייק'חברת התעופה של ג – 1דוגמה 
  

 . המדינהל ידי נשלטות ע, כלומר,המדינות חברות התעופה הן חברות לאומיות ברוב
רוב הבולים  .במדינות אחרות החברות הן מסחריות גרידא ללא זיקה לממשל

 1דוגמה (תייחסים לחברות התעופה הפועלות באותן מדינות  במדינות מהמונפקים
מדינות אחרות מנפיקות בולים בנושא  .)Air Jamaicaמייקה  'חברת התעופה של ג

בולים מ , 2דוגמה (חברות תעופה ממדינות אחרות אם זה על חברה מסוימת 
Bermuda ו Bahamas מציגים את חברת תעופה הבריטית British Airways(  או

,  3דוגמה ( יכולה להיות סידרה של בולים המתייחסת למספר חברות תעופה וזש
   )St. Kitsסידרה מ

  



 

  

   מציגים את חברת תעופה הבריטיתBahamas ו Bermudaבולים מ  – 2דוגמה 

  

  סידרה של בולים המתייחסת למספר חברות תעופה – 3דוגמה 

  

אני מקפיד שסמל שלי באוסף הבולים 
) על זנב המטוסמצוי כ "בד(החברה 

 בברור על הבול וושם החברה יופיע
 מוקדשת לחברה הלאומית 4דוגמה (

 ולחברה Ethiopianהאתיופית 
  Air Lankaהלאומית של סרילנקה 

רק את זנב ניתן לראות בבולים אלו 
 גם אם לא מוצג ,כמובן). המטוס

 הבול אבל הוא על גבימטוס או סמל 
מוקדש לחברת התעופה יהיה לו 

 בול 5דוגמא (מקום של כבוד באוסף 
 שנה לקיומה 25יווני הונפק לכבוד 
  ). Olimpic של חברת התעופה 

  

  

  

  

  

 Ethiopian האתיופית התעופה תחבר – 4 הדוגמ

  .Air Lankaקה של סרילנהתעופה  תחברו

   שלחברת התעופה – 5 דוגמא

 Olimpic יוון

של  חברת התעופה  – 6ה דוגמ

 Lotפולין 



 

בנושא חברות התעופה יונפקו בולים בדרך כלל 
יובל או כל תאריך אחר לקיומה של , רגל עשורל

 שנה לקיומה של חברת 75 :6 דוגמה(החברה 
 וחברות היות ).Lotהתעופה הלאומית של פולין 

גיל חברות   ,כ ותיקות"התעופה הן לא כ
 80התעופה שעדיין שרדו לא עולה בהרבה על 

הבול הכי ותיק שמצוי באוסף שלי הוא . שנה
הונפק בגרמניה לכבוד עשור והוא  1936משנת 

  .לקיומה של חברת לופטהנזה

 בול בגלל היותם  להופיע עליש מטוסים שזוכים
וא ה האחרון שבהם. מיוחדים ומפורסמים

 לפני כשנה  שהוכנס לשרות380אירבוס ה
מכיוון  .ארבע חברות תעופהומשמש כיום 

 הרבה בולים עדייןאין שהמטוס הוא חדש כל כך 
המשלבים את המטוס עם חברת תעופה 

 נפק עם דמותוהבול הראשון שהו .המפעילה אותו
הותיקה האוסטרלית מוקדש לחברת התעופה 

Quantas ) 7דוגמא.(    

פיתוח משולב צרפתי (לא כך המצב עם הקונקורד 
 פרטים ממנו זכו לשרת 13 המטוס שרק – )בריטי

בריטיש ב 6-אייר פרנס וב 7(את עולם התעופה 
ייחודו בכך שעבר את ובשל צורתו ). איירוויס

מהירות הקול הוא זכה לכמות אדירה של בולים 
 צמד בולים 8דוגמה (א בצרפת ובריטניה וקוולאו ד

  ) St. Kitsמ 

 

 

  

  

 חברות תעופה המפעילות 3בארצנו פועלות כיום , לסיום
 –רק אל על . ירי אל על ארקיע וישרא:טיסות בינלאומיות
 בול וגם גיליון  להופיע על זכתה– החברה הלאומית

 כיום אל ).9דוגמא ( שנות קיומה 25מזכרת לכבוד של 
  . נחשבת למוביל הלאומי של ישראלל עדייןע

  

  

  

  
  

  il.net.zahav@stokton בכתובת יכהמללתגובות והערות ניתן לפנות 

 בשימוש לחברת 380אירבוס  – 7דוגמא 
 Quantas התעופה האוסטרלית

  הקונקורד- 8דוגמה 

  אל על- 9דוגמה 

  הקונקורד- 8דוגמה 



 

 עפיפונים

   כהן" דובוש"יורם 

  
  

. יק עוסק הפעם בדברים העפים מעל ראשינו'נושאונצ
אבל , םילדים אמנם לא מטיסים חלליות או אווירוני

. העפיפון הוא בין משחקי החוץ האהובים במיוחד על ילדים
אותו ,  חוטהעפיפון עף באוויר בכוון  הרוח  כשהוא קשור ל

  . אוחז  הילד
  

, לפני שנרוץ גם אנחנו עם עפיפון ביד במרחבים הפתוחים
, מקור העפיפונים הוא בסין: נתחיל בקצת היסטוריה

העפיפונים הסיניים נבנו .  שנה4500כנראה כבר לפני 
האגדות הסיניות מספרות על . מנייר ומבמבוק, ממשי

 ילד בזמן מלחמה למטרות תצפית שימוש בעפיפונים להרמת דגל לגובה או הרמת
ציפורים , עפיפונים בצורת חרקים) וגם ישנם בימינו(בזמנים קדומים היו . ומודיעין

  .12- בסוף המאה המרקו פולולאירופה הגיע העפיפון על ידי . ודרקונים

  
, אף כי עיקר השימוש בעפיפונים הוא לצורך תחביב ומשחק

המדען .  מדעייםהיו לעפיפונים גם שימושים בניסויים
מדינאי , הידוע יותר כסופר (מין פרנקלין'בנגהאמריקאי 

העיף ביום סערה עפיפון אליו ) ומחבר החוקה האמריקאית
פגיעת הברק במפתח המתכתי כמעט . קשר מפתח

אך הוכיחה כי הברק הוא , וחשמלה את פרנקלין למוות
ניסויו . בכך נוצר כליא הברק הראשון. התפרקות חשמלית

וליילמו 'גגם . רנקלין מונצח על גבי בול אמריקאישל פ

 הוא 1901בשנת : נעזר בעפיפונים, ממציא הרדיו, מרקוני
שהגיע לגובה של , העלה לאוויר אנטנה הקשורה לעפיפון

פאונדלנד -שמוקמה בניו, בעזרת אנטנה זו.  מטרים110

  

  .קונג-עפיפונים סיניים על גבי בולים מהונג

  

 

  פרנקלין נעזר בעפיפון
  .בהמצאת כליא הברק



 

הוא הצליח לקלוט שידור אלחוטי , שבקנדה
וקיאנוס שבצדו השני של הא, מאנגליה

  .  האטלאנטי
  

נדמה לי שכל ילד וכל ילדה יודעים כיצד לבנות 
 בעל צורת –עבור העפיפון הרגיל . עפיפון

 יש לקשור שני מוטות דקים בזוית –הדלתון 
אחר . ישרה ואליהם לחבר יריעה מבד או מנייר

לא לשכוח לקשט את , וכמובן. המגדיר את הצד התחתון, כך מוסיפים את הזנב
  .פיפון בציורים צבעונייםהע
  
  
  

  
כי גם המבוגרים , הם מגלים שההורים שמחים לעזור, אם הילדים מתקשים בבניה

חשוב להסביר לילדים שהמקום המתאים להעפת עפיפונים . נהנים להפריח עפיפונים
 רואים 1936–בבול הרוסי מ. שדות או שפת הים,  גנים ציבוריים–הוא המרחב הפתוח 

  .שאין להעיף עפיפון ליד חוטי חשמל, היושב על גג בית,  לילדמסביר" פיוניר"
  

אך יש עפיפונים , העפיפון הבסיסי ביותר הוא בצורת דלתון
כגון המשושה הנראה , בעלי צורות גיאומטריות אחרות

הבול מגרמניה מראה עפיפונים . באיגרת האוויר הישראלית
רץ נראה ובבול הטורקי כדור הא, בעלי צורות מורכבות יותר

  .כמו עפיפון עגול
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .לעפיפון יש זנב

 

  .קשירת המוטות

  

  

  !זהירות מחוטי חשמל

  

  .כדור הארץ כעפיפון

 

  .עפיפון משושה

  

  .עפיפונים במגוון צורות



 

 –עפיפונים רגילים : את העפיפונים ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות על פי החיווט
שניתן לשלוט על תנועתם באמצעות שני חוטים , ועפיפונים אירובטיים, בעלי חוט בודד

שלד , ףומעוצבים בצורת כנ, רוב העפיפונים האירובטיים הם תלת מימדיים. או יותר
. נעמי ומאיר אשלבעיצובם של ,  שלושה בולי עפיפונים1995-בארץ הונפקו ב. ועוד

הידוע גם , במרכזו ניצב עפיפון עממי משושה. הבול הימני מראה עפיפונים שטוחים
לצידו נראים עפיפון .  מילה שפרושה מטוס והלקוחה מהשפה הערבית–" טיירה"בשם 

 -הבול המרכזי מראה עפיפונים תלת מימדיים . בצורת דלתון ועפיפון בצורת ציפור
הבול השמאלי מציג עפיפונים אירובטיים . של קודי" עפיפון המלחמה"ו" עפיפון התיבה"

אוטו ברקע הבול הזה נראה שרטוט של . הנשלטים על ידי מספר חוטים, מודרנים

  . האדם הראשון שדאה בצורה מבוקרת, לילנטל

  
ראים כדאי לדעת לחובבי העפיפונים שבין הקו

 -שבארץ מתקיימות מידי שנה תחרויות עפיפונים 
. באוגוסט במוזיאון ישראל ובסוכות במעיין חרוד

בחול המועד פסח  מתקיים בארץ פסטיבל בין 
  . לאומי לעפיפונים בתל ערד

  
  
  

הבול , ועוד באווירה ישראלית משהו
משוודיה מראה ציור ילדים ובו עפיפון 

החלט ראוי לצרף בול וב, בצורת מגן דוד
עפיפונים , בכלל. זה גם לאוספי יודאיקה

כפי , פופולאריים מאוד בציורי ילדים
 .שניתן לראות ממבחר הבולים שלהלן

  

  

  עפיפון בצורת מגן דוד

  

  

  עפיפונים



 

המכילה ארבעה בולים המציגים , הנה דפית מתוך קונטרס בולים קנדי, ולסיום
 הודי שטיח גן "-עפיפון טלאים , עפיפון ספורטיבי: עפיפונים בעלי צורות מגוונות

הדרקון מרובה "ועפיפון , בצורת קופסה" ילדת גיבסון"עפיפון מסחרי , "מעופף
 אחד בצורת פירמידה בצבעי הדגל –ברקע מצוירים שני עפיפונים נוספים ". הרגלים
  . בשולי הדפית מופיע הסבר על כל אחת מהצורות. ואחד בצורת דבורה, הקנדי

  
  

   

  

  

  
  
  
  
  
  

   com.yahoo@dobush: לתגובות ניתן לפנות לדובוש בכתובת
 

  
  



 

  ס ו פ ר מ ן
  קעומר בר

  

חברת ו שוסטר בעבור 'רי סיגל והמאייר ג'י הכותב ג"סופרמן הוא גיבור על שנוצר ע
  . DC Comicsקומיקס בשם 

 ומאז הופיעה במבחר רב של Action Comics #1דמותו הופיעה לראשונה בחוברת 
סופרמן הוא דמות מוקדמת ומוכרת בסוגיית . קולנוע וספרים, טלוויזיה, רדיו: מדיות

הוא נשאר דמות , יותר מכך.  והייתה לו השפעה מכרעת על התפתחותהגיבורי העל
  .קומיקס פופולארית גם היום

  

  
  

                      
  
  

גליונית של הדואר האמריקאי המתאר את כל דמויות הקומיקס הידועות 
 )2006(. ן מוקפת בעיגולו של סופרמיתיו דמו.DC Comicsי "שפורסמו ע



 

  היסטוריה
  

" Super-Man"יצרו דמות בשם ) רת מערכת בסוף המאמרראו הע(*סיגל ושוסטר 
) שלטונו של סופרמן(" The Reign of the Super-Man"בסיפור קומיקס קצר בשם 

 הוא היה נבל על ולא –אך הדמות הייתה שונה מזו שאנו מכירים היום , 1933-שיצא ב
תו המוכרת את דמו.  הופעתו החיצונית הייתה שונה והוא מת בסוף הסיפור.גיבור על

רצועת קומיקס במטרה ליצור , היוצרים החלו לפתח מאוחר יותר באותה שנה
  . לעיתונות בכיכובובהמשכים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

דמותו של סופרמן עברה שכתוב משמעותי בעקבות סדרת הקומיקס , 80-בשנות ה
"Crisis of Infinite Earths") הופיע 1986בשנת . )משבר בעולמות האינסופיים 

י קורט סוון "י אלן מור ואויר ע"שנכתב ע" ?מה יעלה בגורלו של איש המחר"הסיפור 
 ואילו חלקו Superman #423חלקו הראשון הופיע בחוברת : שנכתב בשני חלקים

 בתור הסיפור האחרון הרשמי של Action Comics #583השני הופיעה בחוברת 
איש  ( The Man of Steel מיקס סופרמן שוכתב בסדרת הקו. סופרמן הקלאסי

הסדרה ניתקה את סופרמן מהעלילה הישנה . ון בריין'י ג" עה ואוירהשנכתב) הפלדה
 2004-נעשה ב, פחותמשמעותי  ,שכתוב נוסף. ונכתבה בגרסה חדשה ונפרדת

י מארק וייד "שנכתבה ע) זכות מלידה: סופרמן( Superman :Birthrightבסדרת 
  . סיס יו י לייניל פרנ"ואוירה ע

  
  

  

, מבחינה בולאית.  בקירגיסטן אשר באסיה2001שתי גליוניות אשר הונפקו בפברואר שנת 
  . מדובר בהנפקה פרטית אשר אינה מוכרת על ידי איגוד הבולאות העולמית



 

  :עלילתה של הדמות
  

שנחרבה " קריפטון"מוצאו של סופרמן הוא מכוכב הלכת 
הוא נשלח לכוכבינו בחללית . מיד כשנשלח לכדור הארץ 

" קריפטוני"שמו ה. אל -אל ולארה-ור' ג,י הוריו"מילוט ע
   . אל-קלהוא 

ונתן 'י בני הזוג ג"אל ע-אומץ קל, עם הגעתו לכדור הארץ
קלארק שגידלו אותו כבנם ונתנו לו את השם ומרתה קנט 

   . קנט
הוא התגורר בעיר . קלארק שמר על זהותו בסוד, כשבגר

 ".Daily Planet"מטרופוליס ועבד ככתב בעיתון ה
   .בשעות הפנאי הוא הגן על העולם מנבלים ורשעים

  
  
  
  

  :כוחותיה של הדמות
  

  כוח גופני עצום  •
  יכולת תעופה  •
  ו לכמעט בלתי פגיע חוסן גופני ההופך אות •
  מהירות  •
  יכולת חישה מוגברת  •
  ראיית חום  •
  נשיפת על  •

  
 , DC Comics : Action Comics סדרות קבועות של 5-כיום הוא ממשיך להופיע ב

Superman , Superman/Batman , All-Star Supermanו  -Superman 
Confidential והוא נשאר דמות קומיקס פופולארית גם היום .  

  

  
  1998, ארצות הברית

  
 ת הברית ואנגליהמארצו,  חותמות2

 



 

 :ערת מערכתה

  

. היה קנדי, האמן שיצר את הקומיקס סופרמן, ו שוסטר'ג 
ציוריו המוקדמות שלו היו בסגנון של מטרופולין אחרי 

 1923בשנת . עיר הולדתו, הבניינים קו הרקיע של טורונטו
, במדינת אוהיו שבארצות הברית, משפחתו עברה לקליבלנד

 כאשר הם 17השניים היו רק בני . רי סיגל'שם פגש את ג 
  . 1933יצרו סופרמן בשנת 

  
, על-גיבורי הנפיקה קנדה סדרת בולים בנושא 1995בשנת 

נעשה : אותם עיצבה בדומה לחוברות הקומיקס הנודעות

בגופן , שימוש בצבעים דומים לספרי הקומיקס הראשונים
והמחיר היה מוקף בעיגול דומה לצורה בה מופיע , דומה

  . המחיר על החוברת
זו היתה החוברת . מו הונפק רק בצורת חוברתהבול עצ

  !הגדולה ביותר שבה הונפק אי פעם בול בקנדה
  

בנוסף הנפיקה קנדה ליום הראשון רצועה של שלושה 
כאשר בכל אחד דמות של , בולים ומתחתיהם זוג נוסף

  . גיבור קומיקס חתומה בסגנון מיוחד
  

 גלויות מודפסות אשר בכל 5כמו כן הופקה סדרה של 
על הצד עם התמונה ולא בצד ת מהן מופיע הבול בהגדלה רבה ומודבק עליה הבול אח

 . גלוית מירב: דבר זה נקרא בבולאות התימטית. כמקובל בגלוית דואר רגילה, האחורי
 

 

  
  
  

  

 בול סופרמן

  
 חוברת הבולים

: וישמח לשמוע תגובותיכם בכתובת,  הינו חובב קומיקס מושבערקעומר ב
com.walla@2yonitbrk 

  
  

  וכך נראית חוברת הבולים מבפנים
 



 

  
 
 
 
 

   ?איזו מדינה
   ?איזו מדינה הנפיקה את הבול שלפניכם

  איי פארו  .א
  פינלנד. ב
  הפיליפינים. ג
  י'פיג. ד
  
  
  

   ?מי האיש
  ?מי האיש הנראה בבול
  ?איזו יבשת הוא גילה

  ? שהגיע, בטעות, לאן הוא חשב
  

  
  

  האתרזהה את 
  ?איך נקרא המוזיאון הזה

  ?באיזו עיר הוא נמצא
  מהי היצירת האמנות

  ?המפורסמת ביותר המוצגת בו
  
  
  

.  בנובמבר15- עד לcom.gmail@nosonchikאת הפתרונות יש לשלוח למערכת 
בין הילדים ובני הנוער שיפתרו נכונה את החידות . הפותרים מתבקשים לציין את גילם

התשובות .  אגודה ישראלית לבולאות תימאטית–ת "יוגרל פרס בולאי מתנת איל
  .לחידות ושם הזוכה יפורסמו בגליון הבא

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  42חידון מספר 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   23 פתרונות חידון מספר

  
   ?זו מדינהאי

  . סין–' התשובה הנכונה היא ד
  
  
  
  
  

   ?מי האישה
שעמדה , הבול מראה את אינדירה גנדי
.  שנה15בראש ממשלת הודו במשך 

היה ראש , וואהרלאל נהרו'ג, אביה
וכיהן בתפקיד , הממשלה הראשון של הודו

  .שנים רבות
   
  

 
  האתרזהה את 
שליד , "גשר שער הזהב"האתר הוא 

. סיסקו בארצות הבריתהעיר סאן פראנ
  .1937הגשר המרהיב ביופיו נחנך בשנת 

  
  
  
 

 11-ה בן עידון דורון בהגרלה שנערכה בין הפותרים נכונה עלה בגורל שמו של 
 אגודה ישראלית לבולאות –ת "ן זכה בפרס בולאי מתנת אילבנימי. וחצי

  .תימאטית
  
  
 

  :מכתבים למערכת ����
  

  :ניתן לפנות אלינו בכתובת, לכל תגובה הצעה או שאלה
  

com.gmail@nosonchik 


