בולי תקופת מנהלת העם

קובנה ,סוכת א .מאפו באלקסוט
מספר קטלוגי37 :

התווית
המדפיס :קרן קיימת לישראל
הסדרה:
גולה 4
שנת ההנפקה1943 :
ערך נקוב 10 :מא"י (מיל ארץ ישראלי)
גודל :גובה  37מ"מ ,רוחב  30מ"מ
צבע :התווית הודפסה בשבעה צבעים :כחול כהה ,חום כהה,
זית ,ירוק ,שחור ,חום בהיר ,כחול בהיר.
רק שלושה מן הצבעים שימשו להכנת בולי מנהלת העם:
כחול כהה ,זית ,ירוק.

הגיליון
מספר התוויות בגיליון40 :
מבנה הגיליון 4 :שורות של  10תוויות
הערות:
עשרת הבולים השייכים לסדרה "גולה  "4הודפסו
יחד באותו גיליון .כל אחד מן הבולים הופיע 4
פעמים בגיליון.

המשך.../

העיצוב
המעצב:
הכיתוב:
התמונה:

לא ידוע
קובנה סוכת א .מאפו באלקסוט
"סוכת אברהם מאפו" ברובע אלקסוט ,בפרוורי
העיר קובנה שבליטא.
סמלי  12השבטים בהיקף הבול.

מידע נוסף
בעיתון דבר ,ב 2-באוקטובר  ,1931התפרסמו הדברים הבאים
כחלק ממאמר בשם "בגבולות ליטא" ,פרי עטו של כותב אלמוני
שחתם בשם "ברכה":
"ואולי ידעת סופר עברי ואברהם מאפו שמו? אותו סופר אשר
כתב את הספר היפה "אהבת ציון" .בקובנה העיר עובר נהר
הנימן .על מימיו האפורים מהלכות בימות הקיץ ספינות ודוברות,
בימות החורף הוא קפוא ,וחבורות ילדים ומבוגרים עליו יחליקו.
מעבר לנימן – הרים וגבעות מכוסים עצים ,יערות לרוב .וגבעה
אחת שם אשר אלקסוט ייקרא לה ,עד היום הזה נשתיירו בראשה
עמודי סוכה ישנה נושנה ,עליה מראים בני קובנה בגאווה :הנה,
כאן ישב מאפו והיטיב כל כך לתאר את מראות ארץ ישראל.
הנימן היה לו הירדן ואלקסוט – הררי אפרים ,כי כרבים וטובים
כמוהו לא ראה האיש את הארץ בעיניו .כן ,כן.
אל תתפלא ,איפוא ,אם בטיילך ברחובות קובנה הצרים,
האפורים ,אשר המוני ישראל חיים בהם ,תתקלנה עיניך בשלט
אשר אותיותיו הזרות בשפה הליטאית תאמרנה לך :מאפו גאטוה
(רחוב מאפו)".

המשך.../

הדפס הרכב
סוג הדפס הרכב
צבע
התווית

תל אביב

תל אביב

חיפה

סגול

אדום

שחור

זית

ירוק
כחול כהה
הערות:
הטבעת הדפס הרכב על התוויות בחיפה בוצעה ביום  9במאי
.1948

המשך.../

תמונת הבול

