דבר העורכת
לקוראים שלום,
אנחנו שולחים לכם בשמחה את גיליון  99ומתרגשים מאד לקראת גיליון ה.100-
בחודש הבא נצא לחופש ולכן נתראה ב 1.11-עם גיליון חגיגי במיוחד!
בהזדמנות זו נאחל לכל התלמידים ,המחנכים וההורים לילדים במערכת החינוך שנת
לימודים טובה ,פוריה ומוצלחת! תמשיכו ללמוד ,לחקור ולהתפתח גם בשנה זו.

בול "בהצלחה" ( )good luckשהונפק בליכטנשטיין ב1992-

אז מה בגיליון? מנחם לדור כותב על תקשורת לפני  200שנה .אבינועם טלמן מספר
על תומס אדיסון שתרם רבות לתחות התקשורת .בפינת הנפקות מהעולם נכיר בולים
של מדליסטים אולימפיים .ולבסוף ,בכל גיליון ,חידון בולאי נושא פרסים.
שלכם ,שביט

תקשורת למרחקים ארוכים – לפני  200שנה
מנחם לדור
הדרך היחידה להעברת הודעה ביבשה מאדם אחד לשני עד סוף המאה ה 18-הייתה
על ידי כתיבתה על נייר והעברתה מהכותב לנמען .ההודעה הועברה על ידי שליח –
בהליכה/ריצה או ברכיבה על סוס (ובמקומות מסוימים על גמלים ואפילו על פילים).
ברור שהדבר לקח הרבה זמן – שעות ואף ימים .מרכבות הדואר נסעו במהירות של
כשמונה ק"מ לשעה וביממה יכלו לעבור מרחק של כמאה ק"מ.
העברה מהירה יותר של המסר ,באמצעות פרש בודד על סוס דוהר ,יכלה להגיע
למרחק של עד  160ק"מ ביום ,אך ברור שהדבר דרש החלפת סוסים כל  20-10ק"מ
בתחנות שהיו לאורך הדרך (בארץ הן נקראות 'חאן') ולעתים אפילו החלפה של הרוכב
עצמו.
במסורת היהודית ,אצל האינדיאנים באמריקה וגם במקומות
אחרים ,נהוג היה להודיע על אירועים חשובים (כמו למשל ראש
חודש ,חג וכדומה) באמצעות מדורות בפסגות ההרים .ברור שאי
אפשר להעביר בצורה כזאת הודעה מפורטת .במרחקים קצרים
ניתן היה להשתמש בדגלים.
בסוף המאה ה ,18-לאחר המהפכה הצרפתית ,העלה מהנדס
צרפתי בשם קלוד שאפ ( )Claude Chappeאת הרעיון של רשת
טלגרף אופטית .הרעיון היה לבנות מגדלים במקומות בולטים –
כגון על ראשי גבעות – או להשתמש בבניינים גבוהים קיימים
ולהתקין עליהם עמוד עם מוט ובשני קצותיו שתי זרועות שניתן
היה להזיז .הזזת הזרועות נעשתה על ידי אדם שעמד בתחתית
העמוד ,ובאמצעות תנועות ידיים הזיז את הזרועות שבחוץ .כל
אחת מהזרועות יכלה להיות בשבעה מצבים (זוויות) שונים .המוט
שמחבר את שתי הזרועות יכל להיות בארבעה מצבים שונים
(אופקי ,נטוי ימינה וכו') .בסך הכל ניתן היה להגיע ל 196-מצבים
שונים ) (7x7x4שסימנו אותיות או צירופי מילים ומשפטים
שכיחים.
המגדלים נבנו במרחקים של  20-10ק"מ האחד מהשני ,כך שצופה
במגדל אחד יכל לראות את מצב זרועות המגדל השני .הצופה הזה
הנחה את חברו שעמד בתחתית העמוד להעביר את הזרועות
למצב זהה לזה שהוא רואה .בכך יכלה התחנה השלישית לקבל
את המסר וכך הלאה עד לתחנת היעד .המרחק בין המגדלים
הוגבל כיוון שבאותה תקופה המשקפות לא היו מפותחות מאד
והיה צורך להסתמך על קו ראיה בין המגדלים .מכאן גם החיסרון
הגדול של המערכת :אם לא ניתן לראות את המגדל הסמוך (בלילה
או כשיש ערפל) אז כל המערכת שבתה מפעילות .בבול מימין ניתן

לראות את המגדל המרכזי בפריס ,1840 ,ממנו יצאו חמישה קווים לרחבי צרפת.

חותמת שמראה שתי תחנות עוקבות של המערכת

הרעיון של שאפ אושר על ידי
הממשלה הצרפתית והמערכת
החלה לפעול בשנת  1792בין
פריז לעיר ליל שמצפון לה (כ200-
ק"מ) עם  16תחנות .שדר הועבר
במקום ביומיים – בשעה אחת!
במשך השנים הורחבה הרשת
ואף הופעלה בארצות נוספות –
גרמניה ,איטליה ועוד .בשיאה,
התפרסה הרשת על פני כ5,000-
ק"מ ולמעלה מ 550-תחנות
ברלין
ונציה,
עד
והגיעה
ואמסטרדם.

בחלק העליון של הגלויה אפשר לראות מפה של קו הטלגרף,
מהעיר מץ שבצרפת לעיר מיינץ שבגרמניה – למעלה מ 200-ק"מ.

המערכת שימשה בעיקר למסרים של הצבא הצרפתי ונפוליאון עשה בה שימוש
לשליטה על הצבא והאימפריה שלו .לאחר התאבדותו של קלוד שאפ ,המשיכו אחיו
לנהל את הרשת וניסו לשכנע גורמים מסחריים שונים להשתמש בה אך נכשלו בכך.
המערכת שווקה חיים עם הקמתה של רשת הטלגרף שהופעלה בחשמל על גבי כבלים
יעודיים באמצע המאה ה.19-
לסיום ,הנה תמונה של מברק שנשלח מפריס לשטרסבורג שבצרפת בשנת 1809
באמצעות הטלגרף האופטי של שאפ .המברק נשלח מפריס בשעה  16:00אחה"צ
והגיע לשטרסבורג (מרחק כ 500-ק"מ) בשעה  12:00בצהריים למחרת .להזכירכם
שבשעות החושך לא ניתן היה להעביר שדרים ,ומכאן שהוא הועבר מעשית תוך שעות
בודדות .אפשר לראות שהאלה המעופפת באמצע החלק העליון של המברק מחזיקה
בידה את מערכת הזרועות של השיטה החדשה (דאז).

למידע נוסף חפשו  Claude Chappeביוטיוב.

לתגובות ניתן לפנות למנחם בכתובתladorm@gmail.com :

תומס אלווה אדיסון
אבינועם טלמן
תומס אלווה אדיסון היה ממציא,
מדען ואיש עסקים אמריקאי אשר
הגה ויצר מוצרי צריכה רבים כמו
נורת החשמל והטלגרף.
אדיסון נולד ב 11-בפבואר 1847
בארצות הברית .הוא היה חירש
באופן חלקי בעקבות פיצוץ
שאירע במעבדה אשר הקים
בביתו בעוד בן  7בלבד .בעקבות
הארוע הוא מעולם לא למד בבית
ספר ציבורי אלא קיבל חינוך ביתי
מאמו .בצעירותו עבד כירקן
וכמוכר ממתקים .חייו השתנו
כשהחל לעבוד במפעל טלגרף
שכן לפתע הבין כי ביכולתו
לשכלל המצאות קיימות ,כמו
להפוך את הטלגרף למכונה אלקטרונית.
הוא עקר לניוארק שבניו ג'רסי שם החל לעבוד על פיתוחים והמצאות שונות .סך הכל
רשומים על שמו  1100פטנטים שונים רק בארצות הברית ועוד אלפים רבים בבריטניה,
צרפת וגרמניה .הוא החל להוציא עיתון בשם ""THE WEEKLY HERALD
שלראשונה הודפס בשיטת סרט נע (בדומה לימינו) ,אך המצאתו הראשונה הרשומה
כפטנט היא העט החשמלי המהווה בסיס לעט אשר משתמשים בה מקעקעי גוף בבואם
לקעקע.
אדיסון הגיע לתודעת הציבור ב-
 1877אז זכתה המצאתו –
הפונוגרף – להד ציבורי נרחב.
הפונוגרף היא המכונה הראשונה
אשר יכלה להקליט ואז להשמיע
קול .המצאה זו היוותה בסיס לכל
מכשירי ההקלטה הידועים לנו
מאז .ייחודה היה בכך שלראשונה
ניתן היה לצרוב את הקול על גבי
תקליט ובעזרת מנגנון בדומה
לגרמופון להשמיעו שוב.

הפונוגרף

את רוב המצאותיו המציא במוסד אשר
ייסד בעצמו – מעבדת המחקר מנלו
פארק .לראשונה בהיסטוריה הוקם מוסד
שמטרתו המוצהרת הייתה להביא לעולם
שיפורים טכנולוגיים רבים ככל האפשר.
הוא הבין כי ריבוי ידיים ומוחות העוסקים
באותו נושא יביא לתוצאות מהירות יותר.
היו אף תקופות כי מפעל ההמצאות הזה
עבד מסביב לשעון כאשר אדיסון מפקח
על כל הניסויים וההמצאות תוך מתן
תנאים סוציאליים חריגים לאותה תקופה
– מזון ושתייה מרובים ,מוסיקה לכל
אורך שעות העבודה ואף בונוסים
כספיים.
יחד עם זאת ,היה ביכולתו לקחת
עיצובים קיימים של מוצרים אשר עדיין
היו בתהליכי פיתוח אצל אחרים ולהביסם
בדרך ליצירת המוצר המוגמר ,רישומו
אדיסון במנלו פארק
כפטנט ושיווקו לציבור .אחד מהמוצרים
הללו היה נורת החשמל .בשנת  1879היו מספר
ממציאים אשר עבדו על המצאה זו במקביל .אדיסון
היה הראשון שהצליח ליצור נורה הדולקת לזמן רב
יותר מכולם שכן ווידא שחמצן לא ייכנס לחלל הנורה
ובכך יגרום לקיצור חייה .ההמצאה נרשמה בכפטנט
בשנה זו ומאז ,כמו שאומרים ,הכל היסטוריה .אגב,
קיימות עדייין שתי נורות מקוריות מהייצור המקורי של
אדיסון :הן נמצאות במוסד אשר ייסד ומודלקות פעם
בשנה ליום אחד – יום הולדתו של אדיסון.
בכדי לשווק את הנורות הללו ניסה אדיסון לפתח רשת
חשמל העובדת על גנרטורים ופועלת
כזרם ישר ( .)DCהוא התעקש על
פיתוח הרשת ואף ניהל מלחמה
עקובה מול ממציאי זרם החילופין
ושותפו
טסלה
ניקולא
(,)AC
וסטינגהאוס .אדיסון לא בחל בשום
אמצעי בכדי לנצח במלחמה זו –
מלחמת הזרמים – אך נכשל מסיבה
פשוטה :זרם החילופין היה מתאים
יותר לנורה החשמלית ,ניתן להעבירו

הנורה של אדיסון

ניקולא טסלה

למרחקים גדולים יותר ובעלות נמוכה יותר.
ציטוט ידוע של אדיסון הוא "אם אי אפשר למכור את זה ,אני לא אמציא את זה" והוא
אכן לא סטה ממוטו זה במשך כל ימיו .בזכות המצאותיו הרבות זכה לכינוי "הקוסם
ממנלו פארק" .המצאות חשובות נוספות המיוחסות לאדיסון הם:







מקרן הראינוע – איפשר לצפות
בסרטים על מסך גדול והיווה את
הבסיס לקולנוע של ימינו
שפורפרת הטלפון – (המוכרת
לנו כיום) ניתן לדבר ולשמוע
באותו זמן
קטר חשמלי
טורפדו מונחה

 גומי סינטתי
שפורפרת הטלפון של אדיסון
 נייר שעווה
 פלאורוסקופ – מכשיר המשתמש בקרני  Xבכדי לצלם ,פיתוח של הרנטגן.
 מכונת שאיבה – הבסיס לשואב האבק
אדיסון עסק כל ימיו בעסקיו ולא הקדיש זמן רב לנשותיו השונות או לילדיו שגדלו והפכו
לפרועים למדי .הוא לא הרבה להתקלח או להחליף בגדים ומרוב תשישות מעבודתו
הבלתי נלאית היה נרדם כמעט בכל מקום אפשרי – בעמידה ,על המדרגות בכניסה
לביתו ,על שולחן עבודתו ואף במעבדות השונות אשר במפעלו .דוגמא מצויינת
לאישיותו המעניינת של אדיסון הייתה שכאשר הפסיד את כל כספי הרווחים מהמצאת
נורת החשמל ( 4מיליון דולר של אותם ימים) בניסוי לזיקוק עופרת אמר" :טוב ,נו ,הלך
הכסף ,אבל הדרך שהוא הלך הייתה נפלאה!"

אדיסון נפטר ב 18-באוקטובר  1931משילוב של סוכרת ,כיב בקיבה ודלקת מעיים.
הוא היה בן  84במותו .הוא השאיר אחריו  3.5מיליון דפים המתעדים את עבודתו
לאורך שנות פעילותו .הוא כונה "האזרח המועיל ביותר באמריקה" עקב תרומתו הרבה
בתקופה כל כך קצרה לעיצוב פני הטכנולנוגיה של תקופתו ולמעברה מעידן הקיטור
ותאורת הגז לעולם החשמל והאלקרוניקה המוכר לנו כל כך .אדיסון תרם לקידמה
והמציא רבות מההמצאות הנמצאות בשימוש עד היום ,למרות שלא למד מעולם חינוך
פורמאלי .ניתן לסכם את חייו במשפט שהוא אמר בעצמו:
"לא נכשלתי ,פשוט מצאתי המון דרכים שלא עובדות" – תמציתו של גאון!

לתגובות ניתן לפנות לאבינועם בכתובתtalmana@gmail.com :

בולי מדליסטים אולימפיים
בולי ישראל לא מציגים אנשים חיים ולכן
בישראל אין עדיין בולים המציגים את
המדליסטים האולמפיים שלנו .לא כל המדינות
נוהגות כך – אוסטרליה למשל ,מנפיקה בול
וגיליונית עבור כל ספורטאי וספורטאית שזכו
במדלית זהב אולימפית ,החל מאוליפיאדת
סידני  .2000ביוני  ,2016ספורטאי אוסטרלי
בשם ג'ארד טולנט הוכרז כמנצח בענף ה50-
ק"מ הליכה באולימפיאדת לונדון  ,2012עקב
פסילתו של המתחרה הרוסי ,המנצח המקורי.
הוא כמובן זכה לרבל בול על כך יחד עם
המדליה המוזהבת.
ניו זילנד השכנה הגדילה לעשות השנה ,באולימפיאדת ריו – מיד עם דבר זכייתו או
זכייתה של אחד מספורטאיה במדליה (כלשהי – זהב ,כסף או ארד) ,הנפיקה ניו זילנד
בול וגיליון עבורו בהנפקת בזק .באתר שלהם הם ביקשו לבקר מדי פעם בזמן
המשחקים כדי להתעדכן בהנפקות הבולים ולא לפספס אף אחד מהם ...עם סיום
האולימפיאדה ניו זילנד הנפיקה גיליון של כל הבולים ,בכל אחד תמונה של הספורטאי
והמדליה בה זכה (או זכתה :)

גם בריטניה הנפיקה בול לכבוד כל מדליסט זהב באולימפיאדת לונדון :2012

ויש גם בולים המציגים את הספורטאים המיתולוגיים (עם קישור לויקיפדיה לקריאה
נוספת):

ג'סי אוונס על בול
מארצות הברית

קרל לואיס על בול מצרפת

נדיה קומנצ'י
על בול מרומניה

חידון מספר 99
איזו מדינה?
ארגון האומות המאוחדות (האו"ם) הנפיק
סדרת בולים ארוכה של דגלי המדינות
החברות בו.
של איזו מדינה הדגל הנראה בבול?

מי האיש?
מי הוא הספורטאי הנראה בבול?
באיזה מרוץ הוא היה אלוף אולימפי ובאילו
שנים?
מדוע הוא מופיע בבול יחף?
איזו חשיבות היסטורית הייתה לזכייתו
באולימפיאדה?

זהה את האתר
מהו האתר הנראה בבול?
באיזו עיר הוא נמצא?
מתי הוא נבנה?

את הפתרונות יש לשלוח למערכת  nosonchik@gmail.comעד ל 15-בספטמבר.
הפותרים מתבקשים לציין את גילם .בין הילדים ובני הנוער שיפתרו נכונה את החידות
יוגרל פרס בולאי מתנת איל"ת – אגודה ישראלית לבולאות תימאטית .התשובות
לחידות ושם הזוכה יפורסמו בגליון הבא.

פתרון חידון מספר 98
איזו מדינה?
לפנינו דגלה של טורקיה .הסהר והכוכב הם
סמלים נפוצים באיסלאם ,והאדום הוא צבעה
של טורקיה כבר מאות בשנים.

מי האיש?

האיש הוא לואי פסטר ,אבי
המיקרוביולוגיה .פסטר המציא את
תהליך פיסטור החלב ,מצא חיסון
למחלת הכלבת ,וביסס את העקרון לפיו
מחלות רבות נגרמות על ידי חיידקים.

זהה את האתר
זוהי אנדרטת וושינגטון ,המנציחה את נשיא
ארצות הברית הראשון ,ג'ורג' וושינגטון.
האנדרטה נמצאת בבירה האמריקאית ,אשר אף
היא קרויה על שם אותו נשיא .עבודות ההקמה
ארכו  40שנה ,והאנדרטה נחנכה בשנת .1888

בהגרלה שנערכה בין הפותרים נכונה עלה שמו של עומרי שוקרון בן ה .12-עומרי
זוכה בפרס בולאי מתנת איל"ת – אגודה ישראלית לבולאות תימאטית.

מכתבים למערכת – לכל תגובה ,הצעה או שאלה ניתן לפנות אלינו בכתובת

nosonchik@gmail.com

