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דבר העורך
שלום לכם,
"נושאון" עוסק הפעם בצינורות :יוחנן מי-רז מסביר כיצד מחברים שני צינורות
באמצעות ריתוך או הלחמה ,לירוי פרץ משתמש בהם ככלי נשיפה מוסיקליים ויצחק
ברק מחדיר בהם אבק שריפה והופך אותם לרקטות .המאמר של גדעון רענן מספר
על מערכות הצנרת העיקריות הנמצאות בצוללת – גוף אשר לו עצמו צורה של צינור.
רצינו לכלול בחוברת גם מאמר על כלי הדם בגוף האדם ,אך לצערנו ,בשל נסיבות
בריאותיות ,נבצר מחברנו ד"ר הדי פייבל להשלים את המאמר בזמן .אנו מאחלים
להדי בשם כל החברים החלמה מהירה ובריאות שלמה.
באמצע מרץ התקיימה האספה השנתית שלנו .דיווח על האספה מופיע בעמוד .24
בתום האספה שמענו הרצאה מעניינת מחברנו פרופ' חיליק לימור על הבול כאמצעי
תקשורת המונים ,וכיצד מדיניות ההנפקות של המדינה מבטאת את ערכיה .חיליק
הדגים את דבריו באמצעות בולי ישראל העוסקים באומנויות השונות.
בשולי האספה השנתית ברצוננו לחזור על מספר הערות ביחס ל"נושאון" אשר צויינו
גם באספה עצמה .התפקיד שלנו הוא לערוך את העיתון ולא לכתוב אותו" .נושאון" הוא
ביטאון האגודה ,והאגודה היא אתם ,החברים .ככל שאתם תתרמו יותר ל"נושאון" כך
אנחנו נוכל להגיש לכם בסופו של דבר כתב עת איכותי יותר.

א י ל " ת  -דו"ח כספי לשנת 2019
הכנסות
דמי חבר
תמיכת ההתאחדות
יתרה משנה קודמת

19,820.00
2,000.00
14,864.48

סה"כ הכנסות

36,684.48

הוצאות
דפוס ועריכת "נושאון"
דואר
עמלות בנק הדואר
דמי חבר להתאחדות

11,348.00
2,338.70
275.85
7,455.00

סה"כ הוצאות

21,417.55

יתרה ליום 31.12.19

15,266.93

שיתוף הפעולה שלכם יכול לבוא
לידי ביטוי בכמה דרכים ,ובראש
ובראשונה באמצעות כתיבת
מאמרים .אם כל אחד מחברי
האגודה יכתוב ולו מאמר אחד
בשנה אנו נוכל להגיש לכם
גיליונות מלאים בחומר מעניין
ומגוון .מלבד כתיבת מאמרים
אתם יכולים (ומתבקשים) גם
להגיב למאמרים המתפרסמים.
קראתם מאמר מעניין? שילחו
תגובה למחבר המאמר .קראתם
מאמר (או חוברת שלמה)
את
שילחו
והתאכזבתם?
השגותיכם לעורכים .רק כך נוכל
ללמוד מה אנחנו עושים לא טוב
ולשפר בעתיד.
שלכם,
יורם ולורנס
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הלחמה וריתוך של צינורות
יוחנן מי-רז
קשה לדמיין את חיינו
בעולם המודרני לולא
מסוגלים
היינו
להשתמש בצינורות
באורכים שונים על פי
לכאורה
דרישה.
אפשר לייצר צינורות
בכל אורך נדרש ,אך
צינורות בגודל סטנדרטי מובלים לשטח ומרותכים שם.
אם יידרש צינור ארוך
במיוחד ,תהייה עלות הייצור גבוהה באופן בלתי נסבל .נוסף על כך ,יקשה מאוד לשנע
צינורות ארוכים ממפעל הייצור אל נקודת השימוש .הגיוני הרבה יותר ליהנות מיתרונות
הייצור ההמוני של צינורות במבחר קטרים ואורכים ולהתאים אותם לשימוש הנדרש
מהם באמצעות חיתוכם או באמצעות חיבור כמה צינורות לקבלת הגודל הרצוי .מאמר
זה יעסוק בדרך שבה מחברים שני צינורות יחד באמצעות הלחמה או ריתוך.
כדי להדגים את חשיבותו של תהליך הריתוך ,נתבונן במוביל הארצי – מערכת
משולבת של תעלות וצינורות ,שמטרתה שאיבת המים מאגם הכינרת והובלתם למרכז
הארץ ולדרומה .אורך הקו של המוביל הארצי הוא יותר מ 300-קילומטר .ברור שאף
מפעל אינו יכול לייצר צינור כזה ביחידה אחת ,ולכן נדרשת יכולת לחבר צינורות רבים
ליחידה אחת שאין בה נזילות .צינורות המוביל הארצי (ומפעלי מים אחרים בארץ)
מורכבים אפוא מיחידות שאורכן  6או  12מטר ,וקוטרן הפנימי  66אינץ'.

איגרת אוויר ישראלית ועליה צילום הצינור של מפעל המים ירדן–נגב ,שהוא חלק מהמוביל הארצי
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פעולת החיבור של שני צינורות יכולה להתבצע
באמצעות הלחמה או באמצעות ריתוך .שתי
הפעולות מתבססות על מקור חום ,אשר
בעזרתו מתיכים מוצק לנוזל למשך פרק זמן
קצר .בהלחמה משתמשים בחומר נוסף
הנקרא לַ חַ ם ,שטמפרטורת ההתכה שלו
נמוכה יותר מאשר זו של שני הרכיבים,
במקרה שלנו שני הצינורות ,שאותם אנו רוצים
לחבר .באמצעות חימום הלחם הופך לנוזל,
הלחמה רכה באלקטרוניקה.
ואז מורחים אותו כדבק בין שני הצינורות.
בול מסדרה שהוקדשה לשילוב
אנשים בעלי מוגבלויות בעבודה
לאחר שמקור החום מורחק מהאזור ,הלחם
מתקרר חזרה למצב מוצק ,וה"דבק" מתקשה.
בתעשיית האלקטרוניקה רווח השימוש בהלחמה המכונה "רכה" ,כלומר כזו הנעשית
בטמפרטורות נמוכות מ 450-מעלות צלזיוס .בחיבור צינורות נדרשת לרוב הלחמה
"קשה" ,הנעשית בטמפרטורות גבוהות יותר.
כאמור ,הלחמה קשה היא דרך נפוצה לחיבור שני צינורות ,אלא שנקודות החיבור
נותרות כמעין "עקב אכילס" של הצינור המחובר .התפר שבין הצינורות מוחזק בכוחו
של הלחם ,ומטבע הדברים ,מדובר במתכת חלשה יותר מאשר הצינור עצמו ,ולכן גם
עמידה פחות בפני לחצים .מסיבה זו ,כאשר מדובר במערכות הדורשות עמידות גבוהה
בתנאים של לחץ גבוה ,מעדיפים להשתמש בריתוך במקום בהלחמה.

איגרת אוויר מבלגיה שמוצגת בה פעולת ריתוך של קורת מבנה.
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ריתוך היא פעולת חיבור של שני גופי מתכת (או של שני פולימרים) הכוללת שלושה
שלבים :ראשית ,הקצוות של שני הגופים מותכים עד לנקודה שבה הם נעשים רכים.
בשלב השני הם מוצמדים זה לזה כדי שיהפכו לגוף אחד .השלב האחרון הוא שלב
קירור ,שבו הם חוזרים למצב מוצק .בחלק מהמקרים מוסיפים למקום החיבור עוד
מתכת הנקראת "חומר מילוי" ,כדי לחזק את החיבור הנוצר .את חומר המילוי מגישים
לאזור המגע באופן ידני או באופן מכני באמצעות מכשיר הריתוך ,ובמקרים מסוימים
אף מניחים אותו שם מראש.
שיטת הריתוך הבסיסית ביותר היא באמצעות בעירה.
ראש המבער מזרים תערובת של גז מתלקח וחמצן
לנקודת הריתוך .תערובת הגזים בוערת בטמפרטורה
גבוהה של כ 3,100-מעלות צלזיוס ומחממת את
המתכות שאותן אנו רוצים לרתך .יתרונה של השיטה
הוא בפשטותה ובמחירה הזול ,המתאפשר משום
שהיא אינה דורשת ציוד מתוחכם .החיסרון הבולט של
ריתוך באמצעות בעירה הוא שתהליך החימום אינו
ממוקד ,ולכן נדרשת כמות גדולה של אנרגיה לביצוע
הריתוך ,ולפיכך זמן הקירור ארוך למדי .שיטת ריתוך
זו הינה הנפוצה ביותר לריתוך צינורות ולביצוע
תיקונים.

ריתוך באמצעות בעירה

שיטת ריתוך אחרת ,אשר בה החימום מוגבל לנקודות המגע בלבד ,היא באמצעות
אלקטרודה מצופה .כאן החימום מושג באמצעות זרם חשמלי .כאשר יש הפרש מתחים
בין שני גופים נפרדים הקרובים זה לזה יכולה להיווצר פריצה חשמלית ביניהם .כאשר
הפריצה היא רגעית ,היא יוצרת ניצוץ .דוגמא לכך המוכרת לנו היטב מחיי היומיום,
היא הברק ,אשר נוצר מפריקה רגעית של החשמל הסטטי הנמצא בעננים .לעומת
זאת ,כאשר פריצת החשמל רציפה ,היא נקראת "קשת חשמלית".

חותמת ביול שבה מוצג ריתוך בעזרת אלקטרודה מצופה .מכשיר הריתוך מחובר לכבל ההארקה ,כנדרש.

קשת חשמלית נוצרת כאשר הפרש המתחים בין שני הגופים הוא גבוה ,ובהתאם לכך
גם הזרם החשמלי הינו חזק .זרם כזה גורם להיווצרות חום ,אשר מתיך את קצותיהם
של שני חלקי המתכת ויוצר גומת היתוך ביניהן .החיבור בין המתכות מתבצע תוך כדי
התקדמות עם האלקטרודה בתוך נתיב גומת ההיתוך ,מצב המאפשר הוספת חלקיקי
מתכת – "חומר מילוי" מהאלקטרודה עצמה .במהלך הריתוך הציפוי של האלקטרודה
משחרר גז המגן על נקודת הריתוך הנוזלית ומונע חדירת חמצן אליה .דבר זה הינו רב
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חשיבות ,משום שחמצון החומר עלול להחליש את תפר הריתוך וליצור בו סדקים.
כמובן שבמהלך הריתוך האלקטרודה מתקצרת ,ולכן יש להחליף אותה מדי פעם.
בלי קשר לשאלה באיזו שיטת ריתוך השתמשו ,ברור
לכל כי מדובר בפעולה שיש בה סכנות רבות ,משום
שהיא נעשית בתנאי קיצון .משום כך יש להקפיד
שבעתיים על נושא הבטיחות .סטייה מהתקנות
ומהנהלים עלולה להסתיים באסון כבד .ראשית ,ברור
שרק אדם מיומן רשאי לעסוק במלאכה .הן על פי
התקן הישראלי והן על פי התקנים הבינלאומיים ,על
כל אדם העוסק בריתוך להיות מוסמך מטעם גורם
מורשה ,כגון המכללה לריתוך.
לפני תחילת העבודה על הרתך לוודא כי סביבת
העבודה בטוחה דייה .ריתוך היא פעולה הכרוכה
בטמפרטורה גבוהה ,ולכן יש לוודא כי אין בסביבה
חומרים דליקים וכן לדאוג להימצאותו של ציוד לכיבוי
אש בהישג יד .כאשר הריתוך נעשה בתוך צינור
בקוטר רחב (או בתוך מיכל או במקום סגור מכל סוג
שהוא) ,יש לוודא כי קיים בתוכו אוויר במידה
מספקת .כמו כן יש להציב יונק עשן בסמוך לקצה
הצינור .אם מדובר בריתוך באמצעות אלקטרודה
מצופה ,פעולה שלביצועה דרוש מתח חשמלי גבוה,
יש לוודא כי מכשיר הריתוך והצינורות המרותכים
מחוברים להארקה.
נוסף לכל אלה הרתך נדרש ,כמובן ,לציוד מגן אישי.
ראשית ,הוא חייב להשתמש בכפפות הגנה ,בשל
החום הרב הכרוך בעבודתו .נוסף על כך ,הוא חייב ללבוש סינר מעור ,כדי להגן על
גופו ,ולעטות מסכה מיוחדת להגנה על העיניים .למסכה יש תפקיד כפול :היא מגינה
על העיניים גם משבבי מתכת העלולים להינתז במהלך העבודה וגם מפני הקרינה
הבוהקת הנוצרת בתהליך .כאשר מתכות מחוממות לטמפרטורה גבוהה הן פולטות
קרינה אלקטרומגנטית חזקה ,הקרויה במדע בשם "קרינת גוף שחור" .עיקר הקרינה
ריתוך בתוך צינור

קרינת גוף שחור :גופים בטמפרטורה גבוהה פולטים קרינה אלקטרומגנטית בעוצמה גבוהה.
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הוא בתחום האור הנראה ,והיא עלולה לסנוור את הרתך .חמור מכך ,המתכות פולטות
גם קרינה משמעותית בתחום האולטרה-סגול ,אשר עלולה לפגוע בקרנית העין ואף
לשרוף את הרשתית ,כלומר לגרום לעיוורון .מסיבה זו מסכת המגן היא כהה במיוחד,
כך שהיא מונעת את חדירת הקרינה האולטרה-סגולה לאזור העיניים.

מימין :ציוד בטיחות הדרוש לעובד בשעת ריתוך .יש להשתמש בכפפות ,בסינר
מעור ובמסכה לעיניים .במרכז :המסכה נועדה להגן על העיניים גם מפני שבבי
מתכת הניתזים לכל עבר .משמאל :ללא שימוש במסכת מגן ,הקרינה הבוהקת
הכרוכה בריתוך עלולה לגרום לעיוורון.

קוראי "נושאון" יודעים כמובן ,כי בולים משמשים את המדינה להעברת מסרים
לאזרחיה ,ובין השאר הם כלי עזר לחינוך בנושא הבטיחות .שלושת הבולים הנראים
כאן למעלה הם דוגמא לכך ,באשר הם מראים שימוש נכון באמצעי בטיחות .בחרתי
לסיים מאמר זה בדוגמה נגדית – בול שנראה בו ליקוי בטיחות חמור ,כנראה בשל
חוסר ידיעה של המעצב .בבול הרוסי המוצג
כאן ,הלקוח מהנפקה לציון "נוער עובד",
נראה צמד רתכים בשעת עבודה .הבחור
היושב מרתך ,בשעה שעמיתו העומד
מחליף את האלקטרודה .כפי שהסברנו
לעיל ,במהלך הריתוך האלקטרודה
"תורמת" חומר מילוי לתהליך הריתוך ,ולכן
היא מתקצרת ,ומכאן שצריך להחליף אותה
מדי פעם .למרבית הצער ,הרתך העומד
חשוף לחלוטין לקרינה הנוצרת מפעולת
הריתוך של חברו ,מצב שהוא לא תקין
בעליל .כללי הבטיחות מחייבים שיריעת
ברזנט תחצוץ בין הפועל לבין נקודת
הריתוך ותגן עליו מקרינה ומסנוור.
יוחנן מי-רז עבד במשך שנים כרתך בחברת החשמל ,והוא בעל ניסיון עשיר
בשיטות הריתוך שהוזכרו במאמר זה .בהמשך היה יוחנן מדריך ובוחן רתכים
ואחר כך הממונה על הבטיחות בחברת החשמל .התצוגה שלו "ונשמרתם מאוד
לנפשותיכם" זכתה כמה פעמים במדליה מוזהבת ברמה הבין-לאומית .כתובתו
למשלוח תגובותmeyraz1@bezeqint.net :
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כלי נשיפה
לירוי פרץ
כמעט כל חפץ יכול לשמש להפקת צלילים ,אבל בשם "כלי נגינה" אנו משתמשים
לתיאור חפצים שמטרתם העיקרית היא יצירת מוזיקה .את כלי המוזיקה נוהגים לחלק
למשפחות על פי מאפיינים שלהם ,אך קיימות שיטות חלוקה שונות ,ואין שיטה אחת
המקובלת באופן אוניברסאלי .אחת ממשפחות כלי הנגינה הקיימת בכל שיטה של
חלוקה היא משפחת כלי הנשיפה ,ובה נעסוק במאמר זה.
בצורה גסה ,אפשר להגדיר כלי נשיפה כצינורות המפיקים צלילים כאשר נושפים בהם.
את כלי הנשיפה אנו מחלקים לשתי תת-קבוצות הנקראות "כלי נשיפה מעץ" ו"כלי
נשיפה ממתכת" .שמות אלה מבוססים על החומרים שמהם היו כלי הנגינה עשויים
בעבר ,אך כיום רוב "כלי הנשיפה מעץ" עשויים ממתכת ,כך שהשמות מטעים במידה
רבה .לאמיתו של דבר החלוקה אינה מתבססת על החומרים שבהם משתמשים ,אלא
על הדרך שבה מופק הצליל.

החליל – כלי נשיפה מעץ .דבר בולים מרומניה עם תוספת תשלום עבוד משלוח בדואר רשום.

כלי נשיפה מעץ
כלי הנגינה העיקריים הכלולים במשפחה זו הם חליל ,חלילית ,אבוב ,בסון ,קלרינט
וסקסופון .רובם ,פרט לסקסופון החריג במבנהו ,בנויים כצינור ישר וארוך ,וזאת בניגוד
לכלי נשיפה העשויים ממתכת ,שהם לרוב בעלי גוף מפותל.
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על אף שבפועל הוא עשוי מתכת,
הסקסופון נחשב לכלי נשיפה
עשוי מעץ בשל הפייה שלו

נקודת המפתח להבחנה בין כלי נשיפה העשויים מעץ
לאלה העשויים ממתכת היא הפייה .הנגינה בכלי
הנשיפה מעץ נעשית תוך הכנסת הפייה אל תוך הפה
ונשיפה .לפייה מוצמדת פיסת במבוק המכונה "עלה".
בקלרינט ובסקסופון מדובר בעלה בודד ,והנשיפה
גורמת לו לרטוט במהירות גבוהה .כלים אלה מכונים
"בעלי העלה הבודד" .לעומתם יש כלים בעלי עלה
כפול – האבוב והבסון .הפייה בכלים אלה מורכבת
מזוג עלים המוצמדים זה לזה ,והנשיפה מתבצעת דרך
הרווח שביניהם .החליל הוא יוצא הדופן שבכל כלי
הנשיפה מעץ :את הפייה שלו לא מכניסים לתוך הפה,
אלא מחזיקים אותה מול הפה ונושפים מרחוק אל תוך
החור .בכל הווריאציות האלה ,מבנה הפייה גורם לכך
שהצליל של כלי העץ הוא מעט רך יותר ביחס לכלי
הנשיפה העשויים מתכת.

קלרינט

אבוב

מאפיין נוסף של כלי נשיפה מעץ הוא היותם מחוררים לכל אורכם ,דבר הנראה היטב
בבול שבו מוצג הקלרינט .גם במאפיין זה הסקסופון הוא חריג ,ואף לבסון אין חירור.
באמצעות מיקום האצבעות על גבי החורים יכול הנגן
לקבוע את גובה הצליל שהכלי מפיק .תוצאה נוספת של
קיום החורים היא שהצליל של כלי הנשיפה מעץ מתפזר
בכיוונים שונים בעוצמה לא שווה .הדבר בא לידי ביטוי
בהקלטות :להקלטת כלי נשיפה מעץ דרושים לפחות שני
מיקרופונים ,ובגלל פיזור הצליל ,קשה יותר לתעד את
נגינתם באופן נאמן למציאות.
אי אפשר לסיים סקירה על כלי נשיפה מעץ מבלי להקדיש
מקום לעתיק שבכלים אלה – החליל .על פי הסברה,
מקור השם הוא בהיותו של הכלי חלול ,אך יש המאמינים
כי הכלי זכה לשמו בשל הצליל הנובע ממנו המזכיר
יבבה .החליל מוזכר בתנ"ך ובמבחר יצירות אמנות ,כגון
"החלילן מהמלין" ובאופרה "חליל הקסם".

חלילית
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ישנם סוגים וטיפוסים רבים של חלילים ,ביניהם
חליל הצד או הפיקולו .אחד מסוגי החליל הוא
החלילית – כלי נגינה שהיה פופולארי מאוד
בקרב בני נוער בארץ במשך שנים רבות .כמעט
בכל תרבות יש את טיפוס החליל המקומי שלה:
הקאוואל בארצות הבלקן ,הקראנטיק בהודו,
הוואשינט באתיופיה וכו' .בחותמת משמאל
נראית האוקרינה – סוג חליל הקיים בצורה זו או
אחרת בתרבויות רבות ,כולל במרכז אמריקה
ובסין .לאוקרינה צורה מעוגלת עם חור נשיפה
בחזית ומספר רב של חורי יציאת אוויר בגוף.

אוקרינה

כלי נשיפה ממתכת
כלי הנגינה העיקריים הכלולים במשפחה זו הם חצוצרה ,בריטון ,טרומבון ,טובה ,קרן
יער וקורנית .ציינו לעיל שבעת הנגינה בכלי נשיפה מעץ הפייה מוכנסת לפה .לעומת
זאת ,בעת הנגינה בכלי נשיפה ממתכת הפה הוא שמוכנס לתוך הפייה .האוויר הננשף
לתוך הפייה עובר לכל אורך הכלי ויוצא מפתח היציאה היחיד – הפעמון אשר בקצהו.
את גובה הצליל קובע חלל התהודה של הכלי :ככל שגוף הכלי (הצינור המקשר בין
הפייה לבין הפעמון) ארוך יותר ,כך הצליל שהוא מפיק נמוך יותר .בטובה האורך
הכולל של הצינור הוא הגדול ביותר מכל כלי המתכת ,ולכן צלילה נמוך מאוד.

מימין לשמאל :חצוצרה ,טובה וטרומבון

אנו מבדילים בין כמה סוגים של כלי נשיפה ממתכת.
הכלים הטבעיים (כמו הביוגל) מאופיינים בכך שאין
בהם שסתומים ,והנגן משנה את גובה הצליל בעזרת
מתיחות שפתיים וחוזק הנשיפה בלבד .בכלי מתכת עם
שסתומים הנגן נעזר בשלושה או בארבעה שסתומים
המופעלים בעזרת האצבעות .רוב כלי הנשיפה ממתכת
הם בעלי שסתומים :גם החצוצרה וקרן היער ,אשר היו
בעבר כלים טבעיים ,הם בעלי שסתומים מזה כמאתיים
שנה .הטרומבון הוא כלי יוצא דופן ,משום שהנגן נעזר
בחַ ליק המאפשר לו להאריך או לקצר את אורך הצינור,
כפי שרואים בחותמת מגרמניה.

הביוגל הוא כלי נשיפה טבעי.
צמד בולים לא מנוקבב
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לכלי הנשיפה משתי הקבוצות ,ממתכת
ומעץ ,נודע תפקיד חשוב בכל הרכב
תזמורתי סימפוני .כאשר המלחין מעוניין
בקול תרועה עוצמתי בעל דינמיקה
חזקה ,סביר להניח שהוא ייתן תפקיד
זה לכלי הנשיפה ממתכת .אם רוצה
המלחין גוון צליל מיוחד בעל אופי
אידילי ,הוא ישתמש בכלי הנשיפה מעץ
בשילוב עם כלי הקשת .לעומת זאת,
בתזמורות של מצעדים נראה בעיקר את
כלי הנשיפה ממתכת ,וזאת בשל
עוצמתם הרבה.

כריכת קונטרס שבה נראים נגן קרן יער
וארבעת השסתומים של הכלי.

מברק ברכה אנגלי המקושט בציור של תזמורת צועדת ובה טובה ,סוזפון ,טרומבון וקרן יער

כאשר מדברים על כלי נשיפה ,אני נשאל פעמים רבות על העוגב .ברוב החלוקות של
כלי הנגינה מקובל לשייך את העוגב לכלי המקלדת ,יחד עם הפסנתר והצ'מבלו .אלא
שבפסנתר ובצ'מבלו הצליל מופק כתוצאה מהרעדת מיתר (אשר מושגת באמצעות
הפעלת המקלדת) ,ואילו בעוגב מקור הצליל הוא הרעדת אוויר בצינורות ארוכים,
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בדומה לכלי נשיפה מעץ .משום כך יש הטועים לחשוב כי העוגב הוא כלי נשיפה .אף
שזוהי ,כאמור ,טעות ,אני מרשה לעצמי להוסיף במסגרת מאמר זה כמה מילים על כלי
הנגינה הגדול ביותר בעולם ,שהוא לטעמי גם אחד המרשימים שבהם.
העוגב הוא כלי עתיק ,ואת המצאתו מייחסים לקטסיביוס  −ממציא ומתמטיקאי יווני
שחי באלכסנדריה במאה השלישית לפני הספירה .כבר בימי הביניים המוקדמים היה
העוגב כלי נפוץ .באותה תקופה שלטה הכנסייה בעולם המוזיקה ,ולכן רוב העוגבים
הותקנו בקתדראלות ,ובהן גם נמצא את העוגבים העתיקים ביותר הקיימים כיום.

מימין :העוגב שבכנסיית סנט יעקב בהמבורג הוא משנת  ,1693והוא הגדול ביותר בצפון אירופה מתקופת
הבארוק .משמאל :עוגב מתוצרת חברת "ריגר" ,הנמצא באולם הקונצרטים "מוזיקפראיין" שבווינה.

מבנה העוגב כולל בין שתיים לחמש מערכות קלידים ומערכת דוושות המופעלת
בעזרת הרגליים .כל קליד שנלחץ משחרר שסתום הגורם לדחיסת אוויר באמצעות
מפוח .האוויר הדחוס נע לתוך צינור מתכתי (אחד או יותר) הדומה לחליל ,וכך מופק
הצליל .לכל אחד מהקלידים ,אשר מספרם יכול להגיע עד לחמש מאות ,יש גוון צליל
שונה .העוגב מתפרש על פני קירות שלמים בקתדראלות המתנשאות לגובה רב ,וממש
קשה להאמין ,שכבר לפני מאות שנים הצליחו ליצור כלי כה גדול המפיק ללא שימוש
בחשמל צלילים כה ענוגים.
לירוי פרץ ,נער בן  ,13מנגן בכינור ובפסנתר ואוסף פריטים בנושא מוזיקה
ומלחינים (גם על גבי מטבעות ושטרות) וכן בולים מגרמניה ,מאוסטריה ומשוויץ.
לירוי מתעניין גם במדעים כגון כימיה ,פיזיקה ואסטרופיזיקה .לתגובות:
learoy1107@gmail.com

הספריה הבולאית לרשותכם!
אתם מוזמנים לבקר בספריה הבולאית של התאחדות בולאי ישראל
במשרדי ההתאחדות ברחוב פינסקר  ,2תל אביב .הספריה פתוחה בימי
חמישי בין השעות  9:00ל .15:30-ניתן לשאול ספרים גם באמצעות הדואר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות ליעל בטלפון .03-6295547
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בסבך הצנרת שבחלל הצוללת
גדעון רענן
מבקר המטייל לאורכה של צוללת (לרוחבה של הצוללת קשה ,מן הסתם ,לטייל) אינו
יכול שלא להבחין במגוון רחב של סוגי צינורות בכל אשר יילך ולכל אשר יפנה את
מבטו .צינורות מוטמעים במבנה הצוללת ,לאורך הדפנות והתקרה ,והם חלק בלתי
נפרד ממראה חלל הצוללת .מתחת לפני הסיפון נמצאים צינורות נוספים הנסתרים מן
העין .כל אוניה היא עתירת צינורות ,אך אין כלי שיט המתחרה בצוללת במגוון ובכמות
הצינורות שבה.

מכתב שנשלח בשנת  1961מאורוגוואי לישראל בדואר ים וניזוק בדרך כתוצאה מהתפוצצות צינור מים
בבטן האוניה ,כפי שמעידה החותמת בצד שמאל .אחד הבולים אף נשר מהמעטפה בגלל הרטיבות.

גוף הלחץ
גוף הצוללת ,המכונה גם "גוף הלחץ" ,הוא החלל היבש שבו חי ומתפקד הצוות .בגוף
הלחץ מותקנות רוב מערכות ההנעה ומערכות הלחימה אשר בזכותן גוף גיאומטרי
מתכתי הופך למערכת הנשק המשוכללת המכונה צוללת.
מזה שנים רבות שגוף הצוללת הוא בעל צורה של גליל מוארך ,ולכן הוא מכונה "צינור".
לקצה הקדמי של הצוללות המודרניות צורת כיפה .לחלקן האחורי מבנה קוני ההולך
וצר ,ואף הוא בעל קצה כיפתי .צורה אופיינית זו של גוף הלחץ מוסתרת במידת מה על
ידי חלל נוסף העוטף את גוף הלחץ – הסיפון .שטח הסיפון מאפשר התנהלות נוחה
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יותר על גביו כאשר הצוללת במצב על-מימי .על גבי
הסיפון קיים מבנה נוסף האופייני לכל הצוללות והוא
"הסנפיר" ,אשר לו מספר תפקידים כגון תמיכת התרנים
וייצוב הצוללת בעת שיוטה התת-מימי.
הממדים האופיניים של גוף הלחץ תלויים בסוג מערכת
ההנעה של הצוללת וביעודה .צוללת תקיפה בסדר גודל
בינוני בעלת מערכת הנעה קונוונציונאלית היא בעלת
הדחק של  1,800עד  2,100טון .קוטר גוף הלחץ
בצוללת כזו הוא בערך  6.5מטרים ואורכו כ 60-מטר.
הגדולות שבצוללות הן הצוללות הגרעיניות ,אשר
נושאות טילים בליסטיים החמושים בראשי נפץ
גרעיניים .בצי האמריקאי הן מכונות "המפציצים" .קוטר
גוף הלחץ שלהן יכול להגיע לכדי  12מטר ואורכו עד כדי
 170מטר .צוללות אלה הן בעלות הדחק של 15,000
עד  18,000טון.

גוף הלחץ הוא בעל צורת גליל

דפית מתוך קונטרס יוקרה בריטי שבו צילום צוות של צוללת

הצוות
צוות הלוחמים ,שמתפקידו לתפעל את מערכות הצוללת ,חי בחללו של גוף הלחץ.
מלבד האתגרים הטכניים והמקצועיים ,עומד בפני אנשי הצוות אתגר נוסף שאינו פשוט
כלל :עליהם לחיות את חיי היום-יום כשהם סגורים בחלל ה"צינור" במשך כמה
שבועות ,ובמקרה של הצוללות הבליסטיות אף כמה חודשים .מדובר בסדר גודל של
 50–30אנשי צוות בצוללות קונוונציונליות ו 180–120-אנשי צוות בצוללות גרעיניות
גדולות .לא פשוט להיות סגור זמן ממושך כל כך בחלל כה קטן ולשמור על יכולת
תפקוד ראויה ועל מורל גבוה.
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חלל הצוללת הוא מעין עיר
קטנה ,אשר חייבת לספק את כל
צרכיה באופן עצמאי .על פי
המימרה השחוקה ,כל דבר
בצה"ל נחלק לשלושה ,ואומנם
גם את מערכות הצנרת בצוללת
אפשר לחלק לשלוש משפחות
שונות :מערכות הנשק ,מערכות
שבזכותן הצוללת היא אמצעי
לוחמה ומערכות הנדרשות לחיי
היום-יום של אנשי הצוות .כדי
להקל על ההתמצאות בסבך
הצנרת ולהבדיל בין הצינורות
השונים נהוג לסמן על גבי הצינור
קוד פסים בצבע מסוים המאפיין
את המערכת שאליה שייך
הצינור .בהערכה גסה קיימות
בצוללת יותר מ 15-מערכות
צנרת שונות ,ולכן השימוש בקוד
צבעים הוא חיוני בהחלט .תקצר
חתך של צוללת שבו נראות חלק ממערכות
היריעה במאמר זה מלפרט את
הצינורות הרבות שבה ,ובכלל זה כל התרנים.
כל המערכות ,ועל מרביתן גם לא
קיים חומר בולאי .לכן בהמשך המאמר אתייחס רק למספר מצומצם של מערכות צנרת
ייחודיות ומעניינות.

מערכות נשק
הצינורות בעלי הקוטר הגדול ביותר בצוללת הינם הצמ"טים – צינורות משגרי טורפדו
או טילים .צוללות תקיפה מצויידות בדרך כלל בארבעה עד שמונה צמ"טים הממוקמים
בחלקן הקדמי ,בחזית גוף הלחץ .שיגור הטורפדות נעשה קדימה ,כמו ברוב כלי
הנשק .הקוטר של צינורות הטורפדו הוא כ 600-מילימטר ואורכם הוא  10–8מטרים.

למעלה :צוללת אמריקאית מתקופת מלחמת העולם
השנייה משגרת טורפדו מהצמ"טים בחרטום.
משמאל :צוללת גרעינית צרפתית משגרת טיל בליסטי
מצמ"ט אנכי שבמרכזה.

בצוללות הנושאות טילים בליסטיים מותקנים גם  24–12צמ"טים אנכיים ,הממוקמים
במרכז הצוללת ,בצמוד לסנפיר .הצינורות האלה סגורים ומכוסים ומשתלבים באופן
טבעי במבנה הגיאומטרי החיצוני של גוף הצוללת ,וזאת כדי לא לפגוע בצורתה
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ההידרודנמית ולא להפריע לתנועתה במים .פעולת הירי של הטילים הבליסטיים היא
אנכית (או ליתר דיוק ,כמעט אנכית) ,שהרי מדובר בטילים לטווח רחוק .צינורות
הטילים הבליסטיים גדולים יותר משמעותית :קוטרם נע סביב  2.5מטרים ואורכם מגיע
לכדי  12עד  15מטרים .בין אם מדובר בטורפדו ובין אם מדובר בטיל ,הצמ"טים
נפתחים באופן הידראולי בסמוך למועד שבו יש לשגר אמצעי לחימה מתוכם.

גיליון מזכרת שבו נראית צוללת רוסית מדגם "דלתא" .אפשר להבחין בארבע דלתות צמ"טים פתוחות
בחרטום הצוללת ובדלתות הצמ"טים האנכיים הפתוחות מאחורי סנפיר הצוללת .בבול נראית צוללת
תקיפה גרעינית אמריקאית מדגם "סיוולף".

מערכות תפקוד קרבי
הזכרנו לעיל שבמערכות השיגור של הצוללות משולבת הפעלה הידראולית .עניין זה
מקשר אותנו באופן טבעי לנושא המערכת ההידראולית ,שהיא אחת המערכות
הנרחבות ביותר בצוללת .זו מערכת עתירת צינורות אשר מקשרת ומפעילה מגוון רחב
של מערכות ,בעיקר כאלה אשר נדרש בעבורן כוח הפעלה רב :פתחי הצמ"טים ,הגאי
כיוון ,מדפי היגוי קדמיים ואחוריים והתרנים השונים ,בכללם גם הפריסקופים.

המערכת ההידראולית עשויה מפלדה בלתי מחלידה .חותמת ביול
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צינורות המערכת ההידראולית פרוסים לכל אורכה של הצוללת ,החל ממנגנוני פתיחת
הצמ"טים בחרטום ועד לאלה המפפעילים את מדפי ההיגוי בירכתיים .צינורות
המערכת ההידראולית הם בעלי טווח רחב מאוד של קטרים ,החל ממילימטרים בודדים
ועד מאות מילימטרים .הדופן של הצינורות
במערכת ההידראולית הינו עבה במיוחד ,כדי
שהם יוכלו לעמוד בלחצים פנימיים גבוהים,
אשר יכולים להגיע לכדי  300אטמוספירות.
צינורות אלה עשויים מפלדה בלתי מחלידה
(פלב"מ) ,כדי שהנוזל ההידראולי הזורם
במערכת לא יגרום לקורוזיה.

צוללת הצי הפרואני עם תרנים
מורמים :הפריסקופ ותורן המכ"מ

בעזרת הפריסקופ ניתן לראות אל מחוץ
לצוללת כשהיא בעומק צלילה רדוד.

חוק ארכימדס :גוף השקוע במים מאבד
ממשקלו כמשקל המים שהוא דוחה

מערכת נוספת המופעלת באופן הידראולי היא
מערכת התרנים .צוללת משתמשת במגוון
רחב של תרנים כאשר היא נמצאת בצלילה
רדודה קרוב לפני הים .הרמתם והוצאתם של
התרנים אל מחוץ לצוללת אל מעל פני הים
מאפשרת לצוללת לשמור על חשאיותה מתחת
לפני הים אך יחד עם זאת להיות "קשורה" אל
העולם החיצון.
הפריסקופים,
הם
שבתרנים
הידועים
המאפשרים לראות אל מחוץ לצוללת כשזו,
כאמור ,בצלילה רדודה .תורן חשוב אחר הוא
תורן השינור ,ה"שנוקרל" ,שהוא גם בעל
הקוטר הגדול ביותר .באמצעות השנורקל
הצוללת יונקת אוויר המאפשר בצוללות
קונוונציונליות להניע את מנועי הדיזל ובכך
לטעון את המצברים .תרנים נוספים הינם
כאלה השייכים למערכת הלחימה של הצוללת,
ובכללם תרני המכ"ם (מגלה כיוון ומרחק),
אנטנות קשר ,מטע"דים אופטיים (מטע"ד –
מטען יעודי) וחיישנים הקשורים ללוחמה
אלקטרונית .התרנים אף הם סוג של צינורות
המאופיינים בקטרים של  400–200מילימטר
ובאורכים של  12–8מטרים .בדרך כלל הם
מצופים בחומרים קשים ממשפחת הכרום
והניקל למניעת שחיקתם אל מול מערך
האטמים בעת פעולת ההרמה וההורדה
התכופה.
מערכת אחרת של הצוללת שמשתמשים בה
בצינורות היא מערכת האיזון והפיצוי .כאן
נזדקק למעט פיזיקה :חוק ארכימדס ,שהוא
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חוק בסיסי בהידרוסטטיקה ,קובע כי על כל גוף הטבול במים פועל כוח המנוגד לכוח
הכובד והשווה בערכו למשקלם של המים שאותם הגוף דוחה .בניסוח אחר אפשר
לומר כי הגוף מאבד ממשקלו כמשקל המים שהוא דוחה .מכאן השימוש במושג
"הדחק" ביחס למשקלם של כלי שייט .קיימת חשיבות רבה ל"משקלה" של הצוללת
בעת צלילה ולזווית האורכית שבה היא משייטת .השאיפה היא שהצוללת תהייה
"שקולה" ,כלומר שמשקלה במים בעת צלילה יהיה אפס .באשר לאיזונה השאיפה
שהצוללת תהיה מאוזנת או בעלת זווית קטנה לעליה.
פעילות השקילה והאיזון מבוצעת באופן שוטף בעת הצלילה כמענה לשינויי השקילה
המתרחשים מפעילות שגרתית .פעולות יום-יומיות כגון צריכת דלק או אכילת מזון על
ידי הצוות גורמים לצוללת להיות "קלה" יותר .לעומת זאת ככל שהצוללת יורדת לעומק
רב יותר ,כך גוף הלחץ שלה מתכווץ כתוצאה מלחץ הים וגורם להקטנת נפחה ולכך
שהיא דוחה פחות מים ,ולכן היא הופכת "כבדה" יותר.

מערכת מד העומק משתמשת בצינורות
נחושת דקים ובמערך שעוני לחץ.

מקשרת
והפיצוי
האיזון
מערכת
באמצעות צנרת העשויה ברונזה בין כמה
מיכלים האוגרים מי ים אשר נמצאים
לאורכה ולרוחבה של הצוללת .באמצעות
הכנסת מים אל המיכלים או הוצאתם
מהם (בעזרת משאבות כמובן) אפשר
לשלוט על "משקלה" .העברת מים בין
המיכלים השונים מאפשרת לאזן את
הצוללת ולשלוט בזווית האורכית שבה
היא משייטת.
מערכת נוספת המושתתת על צינורות
והינה יחודית לצוללת היא מערכת מדידת
העומק .מערכת זו נסמכת על צינורות
נחושת בקוטר קטן יחסית ותפקידה
להעביר את הנתון הקריטי להישרדותה
של הצוללת – העומק שבו היא נמצאת –
למערכת הניווט ולמערכת הנשק
שבצוללת .צנרת זו מעבירה את מי הים
אל שעוני מדי העומק .מחוברים אליה
הלחץ
את
המתרגמים
רגשים
ההידרוסטטי של מי הים לאות חשמלי
ומזינים אותו כנתון לחישובים שמבצעות
מערכות הנשק.

מערכות לחיי היום-יום
מערכת הנשימה בחירום מבוססת על עקרון דומה
לבלוני החמצן שנושאים עימם צוללנים.

פרט למערכות מי השתייה ,הרחצה,
הסניטציה ומיזוג האוויר ,מותקנת בכל
הצוללות בעולם מערכת ייחודית לנשימה
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בחירום .מערכת זו נדרשת כאשר פורצת שריפה בחלל הצוללת ,כאשר האוויר מזדהם
בגזים רעילים הדולפים ממערכות שונות או באירוע טביעה שבו מבוצעת היחלצות
מהצוללת .בכל האירועים הללו הצוות חובש מסכות נשימה המתחברות באמצעות
צינור גמיש קצר אל צנרת מערכת הנשימה בחירום .החיבור נעשה באמצעות נעיצת
קצה צינור הגמיש אל פיית חיבור מהיר במערכת.
מערכת הצינורות לנשימה בחירום עשויה פלב"מ .קוטר הצינורות הוא 25–12
מילימטר .המערכת מגיעה לכל פינה בצוללת ,ולאורכה מצויות עשרות נקודות חיבור
מהיר .זוהי מערכת עצמאית המופרדת משאר מערכות האוויר בצוללת .האוויר הזורם
בה מותאם לנשימה והוא באיכות גבוהה.

סיכום
הטיפול בתקינותם ובאחזקתם של כלל הצינורות השונים נתון באחריותה של המחלקה
הטכנית אשר בראשה עומד הקצין הטכני הראשי המכונה בציים רבים "צ'יף" .בדרך
כלל הצ'יף הוא מהנדס מכונות בהכשרתו ,בוודאי בצוללות בעלות הנעה גרעינית ,והוא
כפוף ישירות למפקד הצוללת .הכרת המערכות ושליטה מלאה באופן הפעלתן ,ובכלל
זה גם ביחסי הגומלין בין המערכות השונות ,הינן קריטיות לבטיחותה של הצוללת
ולניהול שגרת החיים היום-יומית בתוכה.
גדעון רענן אוסף בולים בנושאים שונים הקשורים לים ובעיקר בנושא הצוללות.
מומלץ לבקר באתר האינטרנט שלו בכתובת .www.submarinesonstamps.co.il
לתגובותraanan18@zahav.net.il :

שלם את דמי החבר לשנת  2020עוד היום!
את דמי החבר בסך  ₪ 80( ₪ 160לנוער) ניתן לשלם באמצעות:

✓ העברה בנקאית :בנק הדואר (בנק  ,)09סניף  ,001חשבון
מספר  .7315171בפרטי ההעברה יש לציין את שם המעביר
ואת השנה בעבורה מתבצע התשלום.
✓ משלוח המחאה בדואר :יש למלא צ'ק לפקודת איל"ת ,ולשלוח
לגזבר האגודה רן ברש לכתובת :רחוב היורה  ,1ת.ד,8484 .
גן יבנה .7086131
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צינורות מעופפים – תולדות הרקטות
יצחק ברק
הרקטות והטילים המטילים את חתיתם עלינו כיום הם למעשה "צינורות" עמוסים
בחומרי נפץ ,והם מתבססים לעיתים על טכנולוגיות משוכללות לצורכי ניווט והפעלה.
מקורן של הרקטות הוא במזרח הרחוק :הסינים גילו את חומרי הנפץ כבר במאה
התשיעית ואולי אף לפני כן .הם פיתחו את
ה"אבקה השחורה" המורכבת מגופרית ,אבקת
פחם ואשלגן חנקתי – כולם חומרים המצויים
בטבע .הם השתמשו בהם ליצירת זיקוקים
למטרות שעשועים וטקסים .תושבי לאוס וצפון
תאילנד אימצו את טכנולוגיית הרקטות .הם לקחו
צינורות העשויים מעץ במבוק ,מילאו אותם
באבקת שריפה והשתמשו בהם במהלך טקסים
מסורתיים שהתפללו בהם להורדת גשם.

הגהת אומן לבול של לאוס שמתואר בו שימוש בזיקוקים בטקס תפילה.

למטרות צבאיות השתמשו ברקטות לראשונה במאה ה 13-במלחמת סין-מונגוליה.
הסינים ירו צרורות של חיצים בוערים מתוך סלים שאותם כינו "קיני צרעות" (סוג של
קטיושות מוקדמות?!) .אלה חוללו פאניקה בקרב המונגולים ,וכתוצאה מכך נסו
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הלוחמים המונגולים על נפשם .המונגולים עצמם אימצו את כלי הנשק החדש במסע
הכיבושים שלהם ,שבמסגרתו הם הפכו להיות האימפריה היבשתית הגדולה ביותר
בהיסטוריה .במהלך כיבושיהם באירופה הם השתמשו בחיצים עמוסים באבקת שריפה
בוערת וכך הטילו אימה על אויביהם.

מעט מאוחר יותר ,במאה ה ,14-ניצלו האנגלים את המלחמות הפנימיות בקרב
האצילים הצרפתים ,פלשו לשטחים בצרפת ובכך החלו את מלחמת מאה השנים.
בשנת  1429הטילו האנגלים מצור ממושך על העיר אורליאן (כ 200-קילומטר דרומית
לפריז) .נערה צעירה בת  ,17ז'אן ד'ארק ,סיפרה כי האל נגלה לה וציווה עליה לפרוץ
את המצור .היא התגנבה
אל העיר מצוידת בחרב
ובשריון והובילה מתקפה
כנגד האנגלים .במהלך
המתקפה שיגרו הכוחות
הצרפתים מטחי רקטות
מעבר לחומות וגרמו
שבעקבותיה
לבהלה
ברחו האנגלים משדה
הקרב .כשנתיים מאוחר
ראשי
האשימו
יותר
הכנסייה את ז'אן ד'ארק
בכך שהיא מכשפה .היא
הועלתה על המוקד בכיכר
העיר ,והיא בת  19בלבד.
בפיתוח
הבא
הצעד
הרקטות שייך למהנדס
האוסטרי קונראד האס.
האס כתב ספר המתאר
ייצור רקטות שונות ,ובו
תיאר לראשונה רקטה
רב-שלבית.

הגהת צבע לבול המוקדש לז'אן ד'ארק .הגהה זו בוצעה לאחר
הקשיית המטבעת ,ולכן היא מודפסת על נייר דק .בסך הכול
נבחנו עשרים צבעים שונים ,ומכל אחד מהם הוכן עותק בודד.
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קונראד האס והמצאתו – רקטה דו-שלבית

במאה ה 18-ניהלו האנגלים מסע
כיבושים בהודו .בעת שניסו לכבוש
את מחוז מייסור ,שילח הסולטן טיפו
גשם של רקטות לעבר הכוחות
האנגלים ,ואלו נסו על נפשם בבהלה.
מהנדס אנגלי ,וויליאם קונגריב,
שמע על האופן המוצלח שבו
השתמשו ההודים ברקטות .הוא
התלהב מהרעיון ופיתח בעבור הצבא
האנגלי רקטות ארוכות טווח ,שבהן
במלחמת
בהצלחה
השתמשו
האזרחים שהתחוללה באותה תקופה
בצפון אמריקה.

מימין :הסולטן טיפו .משמאל :הרקטה ארוכת
הטווח שפיתח וויליאם קונגרייב

קצין אוסטרי בשם וינצנץ פון
אוגוסטין ,בן למשפחת אצולה ,שמע על פיתוחיו של קונגריב .הוא נסע לאנגליה כדי
ללמוד בפרוטרוט על הטכנולוגיה החדשה .הוא חזר לאוסטריה מלא התלהבות ,הקים
יחידה שנקראה "קומנדו הזיקוקים" ופיקד עליה בשנים  .1838–1814שמה של
היחידה מטעה :אין מדובר ביחידת קומנדו העוסקת במופעי זיקוקים ,אלא בגדוד
ארטילריה המשגר רקטות ארוכות טווח.
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מכתב מקופל שנשלח בשנת  1841ממפקדת יחידת ה"קומנדו זיקוקים" .שם היחידה מצוין בכתב יד
בראש .המכתב נשלח בדואר צבאי והיה פטור מתשלום .בצד ימין למעלה נראית חותמת הגעה של וינה.

אדם אחר ששמע על אודות
קונגריב והושפע ממנו היה
המהנדס הרוסי אלכסנדר
דימיטרייביץ' זאסיאדקו
אשר פיתח רקטות בעבור
הצבא הרוסי .בין השאר
הוא ייצר סוללה היכולה
לשגר  6רקטות בו-זמנית,
המצאה שאותה ניתן אולי
לתאר כקטיושה הראשונה.
המדען האוקראיני ניקולאי
איבנוביץ' קיבלצ'יץ' ערך
ניסיונות בכוח הנעה רקטי.
הוא הוצא להורג לאחר
שהיה מעורב בהתנקשות
באמצעות רקטה בצאר
הרוסי אלכסנדר השני.
עד כאן ראינו בעיקר שימוש
ברקטות ככלי נשק בשדה
הקרב .במאה העשרים
נערך מחקר מעמיק על
השימוש ברקטה דו-שלבית
גם בתחום התעופה .אחד
מחלוצי התעופה הרוסית,
קונסטנטין אדוארדוביץ'

קיבלצ'יץ נאסר והוצא להורג לאחר ההתנקשות בצאר .גלוית מרב
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צ'יולקובסקי ,פרסם בשנת  1903מאמר מדעי מקיף על אודות הנעה רקטית.
האמריקאי רוברט גודרד ,ממבשרי תחילתה של התעופה המודרנית ,רשם בשנת
 1914שני פטנטים על הנעה רקטית .מאוחר יותר היה גודרד מעורב בפיתוח טילים
בעבור צבא ארצות הברית .נושא ההנעה הרקטית היה רב חשיבות בכיבוש החלל ,כך
שסיפורן של הרקטות ,כפי שהובא לעיל ,יכול להיכלל גם באוספים בנושא זה.

אלכסנדר זאסיאדקו ,אבי הקטיושה

צ'יולקובסקי

רוברט גודרד

יצחק ברק ,יושב ראש איל"ת ,אוסף ומציג בנושא תולדות התעופה מראשיתה
ועד לשנת  .1914התצוגה שלו זכתה פעמים מספר במדליה מוזהבת גדולה
בתערוכות בינלאומיות .כתובתו למשלוח תגובותifib@inter.net.il :

דיווח על האספה השנתית
האספה השנתית של איל"ת התקיימה ביום חמישי  12במרץ במוזיאון ארץ ישראל
ברמת אביב .למרבית הצער בשל "אפקט הקורונה" הייתה הנוכחות באספה דלילה.
יושב ראש איל"ת יצחק ברק סיכם את פעילות האגודה וציין כי במהלך  2019נערכו 6
מפגשים ,שבהם ניתנו הרצאות במגוון נושאים בולאיים .רן ברש ,המשמש בתפקיד
הכפול של מזכיר וגזבר האגודה ,דיווח כי בסוף שנת  2019היו באיל"ת  103חברים,
שניים יותר מאשר בשנה הקודמת .רן גם הציג את הדו"ח הכספי ,המובא בעמוד
מספר  .2דמי החבר שנגבו במהלך  2019כוללים גם חובות עבר של חברים אחדים.
לעומת זאת ,התשלום של דמי החבר להתאחדות בולאי ישראל הוא גם בעבור שנת
 .2018בסך הכול תקציב האגודה מאוזן ,והיתרה בסוף השנה דומה מאוד לזו של
השנה שעברה.
עורך הביטאונים של האגודה יורם לוביאניקר דיווח על פרסומי האגודה בשנה
החולפת .גם בשנה זו יצאו ארבעה גיליונות של "נושאון" (הנושאים :שמחות ,מכות
מצרים ,צבעים והמזרח התיכון) וארבעה גיליונות של "נושאונט" תוך שמירה מלאה על
לוח הזמנים .עשרים חברים תרמו מאמרים וידיעות לפרסומים האלה ,ותודתנו נתונה
להם .באמצע השנה עברנו להדפסת "נושאון" בצבע מלא ,ולכל הדעות מדובר בשדרוג
משמעותי ,התורם רבות להנאת החברים.
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וואו!
כאספנים וכמציגים אנחנו תמיד
מחפשים פריטים מעניינים ובלתי
שגרתיים ,כאלה שהמתבונן בהם
יגיד "וואו!" .הכוונה אינה בהכרח
סיפורי מעטפות
לפריטים יקרים מבחינה כספית,
אלא לפריטים הגורמים לנו
לורנס פישר
להתרגש .אני אוהב במיוחד
לראות באוסף פריט אשר מעולם
לא ראיתי כמוהו באוספים
מקבילים ואשר למרות זאת הינו קשור באופן הדוק לנושא האיסוף .כשאני רואה פריט
כזה אני שואל את עצמי" :איך לא חשבו על זה קודם?" ,והמילה "וואו!" יוצאת מפי.
לפני כמה חודשים השתתפתי בתערוכת בולים – אליפות אירופה בבולאות תמטית,
שנערכה בעיר ורונה באיטליה .אחת התצוגות בתערוכה הייתה של אספן ספרדי בשם
פרנסיסקו פיניילה  −תצוגה העוסקת במסעותיו של כריסטופר קולומבוס .התצוגה
נהדרת ,וזכתה (בצדק!) במקום הראשון בתערוכה כולה .ניגשתי ללמוד את התצוגה
משלושה טעמים :ראשית ,נושא התצוגה עניין אותי .שנית ,שמעתי שמדובר בתצוגה
מעולה מבחינה תמטית ובולאית גם יחד ,ולכן ראוי היה להקדיש לה זמן .הסיבה
השלישית היא שרציתי לבחון כיצד מטפל המציג בנקודה ספציפית :איזבלה הראשונה,
מלכת קסטיליה ,סייעה במימון מסעותיו של קולומבוס ,ולכן היא זוכה להתייחסות
נרחבת בתצוגה של פיניילה .עבור בני העם היהודי ,איזבלה זכורה כמי שאחראית
לגירוש יהודי ספרד ,ולכן אני מתייחס אליה במסגרת התצוגה שלי .חשבתי לעצמי,
שייתכן כי אקבל בתצוגה הספרדית רעיונות היכולים לסייע לי לשפר את הדרך שבה
אני "מטפל" באיזבלה.
ואמנם ,במסגרת הדיון באיזבלה צד את עיני פריט מסויים והקריאה "וואו!" נמלטה מפי
בקול רם .זו הייתה מעטפה אשר נשלחה ב 29-בנובמבר  1582לעיר טולדו ומוענה
לדייגו פינדה ,יועץ רשמי ל"משרד הקדוש בסן קריסטובל" .שם תמים למראה זה הוא
למעשה שמו של משרד האינקוויזיציה בטולדו.
האינקוויזיציה הספרדית נוסדה בשנת  1478על ידי פרדיננד השני ,מלך ארארגון,
ואיזבלה הראשונה ,מלכת קסטיליה .מטרתה הייתה לכפות על הנוצרים בספרד ,ובהם
גם האנוסים ,את חוקי הדת הקתולית הרשמית .האינקוויזיציה פעלה בסמכות
הממלכה ,כלומר ,הייתה לה הסמכות לחקור ולהעניש גם יחד .בעת הקמתה כמעט
והשלימו הנוצרים את כיבושה מחדש של ספרד מידי המוסלמים ,והקמת האינקוויזיציה
נועדה להבטיח את ההומוגניות הדתית של חצי האי האיברי .מעריכים כי במהלך שלוש
מאות שנות קיומה חקרה האינקוויזיציה הספרדית כ 150,000-איש ,ומתוכם הוצאו
להורג בין  3,000ל 5,000-איש .הסניף של האינקוויזיציה בטולדו הוקם בשנת ,1485
ובית הדין שלו מוקם בכנסיית סן קריסטובל ,מבנה שהיה בעבר מסגד ואשר נהרס
ברובו במהלך המאה ה.18-
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התצוגה שלי "הבית הלאומי היהודי – מאבקנו להשרדות" עוסקת בתולדותיו של העם
היהודי .גירוש יהודי ספרד ,האנוסים והאינקוויזיציה – כל אלה הם חלק מנושא האיסוף
שלי ,ולמרות זאת מעולם לא עלה בדעתי לחפש מכתבים של האינקוויזיציה הספרדית.
אחרי שהתאוששתי ממראה המעטפה באוסף הספרדי ,פניתי למשימה הבאה –
להשיג מכתב דומה לאוסף שלי .כתבתי למר פיניילה והוא הפנה אותי לסוחר שממנו
רכש את המעטפה שלו .לשמחתי הרבה התברר שלאותו סוחר יש עוד מעטפה דומה,
שאותה רכשתי מייד .אני שמח להגיד שהמחיר היה סביר בהחלט ונמוך בהרבה ממה
שאפשר היה לצפות ביחס למכתב נדיר שכזה בן כ 450-שנה .על פי דברי הסוחר
שמכר לי את המכתב ,נמצאים כיום בידיים פרטיות פחות מ 15-מכתבים אשר מוענו
למשרד האינקוויזיציה בטולדו לפני שנת  1600לספירה .המכתב "שלי" ,הנראה כאן,
נשלח ב 8-במרץ  1575ממדריד לטולדו ,וגם הוא ממוען למיודענו דייגו פינדה במשרדי
האינקוויזיציה .עלות המשלוח של מכתב בתוך ספרד באותה תקופה הייתה חצי ריאל
ספרדי ,ואכן על גבי המכתב מצוין כי נגבו דמי דואר בשיעור זה.

על פי כללי התצוגה ,שמו של מקבל המכתב הוא בגדר מידע פרטי ולא דוארי .כיוון
שבמקרה זה שולם מחיר מלא בעבור משלוח הדואר ,הרי ששם המקבל לא השפיע על
תעריף הדואר ,ולכן ,על פי כללי התצוגה ,לא ניתן להציג פריט זה במסגרת דיון
באינקוויזיציה הספרדית.
למרות זאת בכוונתי להציג את הפריט הזה בגאווה גדולה .לי לא ידוע על אף פריט
בולאי אחר שאפשר להשתמש בו להצגת האינקוויזיציה הספרדית ,נושא אשר לטעמי
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יש לו חשיבות תמטית רבה .כאשר מדובר בפריט כה ישן ,מיוחד ומרגש ,אני מרשה
לעצמי להפר את הכללים .ברור לי שכל שופט סביר יבין בדיוק את השיקולים שלי ,ואני
לא אפסיד ניקוד על חוסר ידע בולאי .למעשה ,על פי כללי התצוגה החדשים ,אשר
ייכנסו לתוקף במהלך שנה זו ,ניתן להציג מספר מצומצם של פריטים גבוליים כאלה,
אם יש לכך הצדקה תמטית .כלל זה נועד בדיוק כדי לאפשר הצגת פריטים מסוג זה,
אשר ייגרמו ,כך אני מאמין ,לכל צופה ישראלי או יהודי להגיד "וואו!".
לורנס פישר אוסף פריטים בולאיים בנושא תולדות הציונות והסכסוך הישראלי-
ערבי ומציגם תחת הכותרת "הבית הלאומי היהודי – מאבקנו להישרדות".
כתובתו למשלוח תגובותgymtrainer@gmail.com :

לא קיבלת את נושאונט?
"נושאונט" ,העיתון הבולאי המקוון
הראשון בשפה העברית ,מופץ ארבע
פעמים בשנה .חברי איל"ת זכאים
לקבל אותו ללא תשלום ,אולם לצורך
הפצת "נושאונט" אנו זקוקים לכתובת
הדואר האלקטרוני ) (e-mailשלכם.
כתובתכם תשמש את ועד האגודה
ואת העורכים לצורכי פעילות האגודה בלבד ,ולא ייעשה בה כל שימוש אחר.
פנו אלינו עוד היום לכתובת  ,noson.ed@gmail.comוגם אתם תקבלו
את "נושאונט" .נשמח גם לשלוח לכם גיליונות קודמים על פי בקשה.

בקרוב ב"נושאון" – גיליון בנושא "כוכבים"
אם ברצונכם לפרסם מאמר במסגרת זו ,אנא פנו אל עורכי "נושאון"
בהקדם באמצעות הדואר האלקטרוני או בדואר רגיל.
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הזהו מברק?
בתערוכת בולים בחו"ל
ראיתי באחד האוספים
את טופס המברק של
הקרן הקיימת לישראל
המוצג כאן .בין הנוכחים
בתערוכה התעורר ויכוח
האם פריט מרהיב ביופיו
זה ראוי לתצוגה .האם לטופס המברק של הקק"ל היה מעמד דוארי כלשהו או שמא
מדובר בסך הכול בנייר מכתבים נאה?

הפנינו את השאלה לפרופסור שאול לדני ,בולאי עתיר ניסיון שהוא גם אספן של כל
דבר הקשור לקק"ל .תשובתו אינה מותירה מקום לספק" :טופסי המברק" של הקק"ל
אינם מברקים ,אלא ניירות מעוטרים בלבד ,אשר לא היה להם כל מעמד דוארי .הטופס
שלפנינו אינו נושא על גביו בול רשמי אלא תווית של הקק"ל וחותמת פרטית ,לא
דוארית ,של הארגון .ככל הנראה הוא נשלח ליעדו בתוך מעטפה ,כמכתב רגיל .קיימים
גם טפסים דומים אשר נשלחו בדואר מקופלים ומבויילים ,כמכתבים רגילים ולא
כמברקים .טפסים כאלה אינם פריטים הראויים לשימוש במסגרת תצוגה תחרותית.

