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הבולאי. השירות באולם מוצג התערוכה, ציירי

 דברי בכל שלהם בבול פתח־תקווה תושבי
ליי• ומחוצה בארץ ששלחו הדואר
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הקטן השגריר

 ההת־ את מציגים אחרים וספים
 הבריטי. המנדט הכרזת לאחר פתחות

 מאחר מאד, זעומות היו הבולאיות ההוצאות
 מעונינים היו לא הבריטי הדואר ושלטונות

 ארץ׳ בולי של הבולאי המבחר בהגדלת
 הסדרות מספר בהוצאת הסתפקו הם ישראל.
 הדואר, שירותי של תקינה לפעולה ההכרחי
המתאימים. בערכים
 אס־ שום כמעט אין כנראה, כך, משום

 בולי של אוספים בתביל המציגים פנים
 הם זה בשטח היחידים המוצגים המנדט.
 גרוש״, 1 בן הכחול בבול ״מחקר התצוגה

 העוסקת מישראל, אהרליך ג׳ני הגברת של
ופרטים־מיוחדים. טעויות בעלי בולים באוסף

 של ארוכה שורה מוצגת זאת, לעומת
 המרובה ההתעניינות על המוכיחה אוספים,

 רבים לוחות־תצוגד, ישראל. מדינת בבולי
ש לישראל הקיימת הקרן בולי את מציגים

 מלפני ובוהו התוהו בתקופת בשימוש יוד,
 עברי, דואר בולי את המדינה, הכרזת

 של שמה על שהוחלט לפני עוד שהודפסו
 ישראל, דואר בולי ואת החדשה, המדינה
היום. ועד 1948 אוגוסט מאז שיצאו
 לענין זכו זו תקופה של החותמות גם

ב ״צפת חותמת ביניהן בולטות מיוחד.
 המנותק״ המערבי ״הגליל חותמת מצור״,

 צרורות על שהוטבעה הים״, ״דרך והחותמת
 על הקרב בזמן מנהריה, שנשלחו הדואר

המערבי. והגליל עכו
 ״הבול בורג: יוסף ד״ר הדואר, שר סיכם

 מתורגמת זו דעה ביותר״. הקטן השגריר הוא
 באופן הבולאי, השרות אנשי פקידיו, בידי

 של והמגוזנות הרבות ההוצאות ביותר: מעשי
כך. על מעידות ישראל, בולי

 בשורה מקומו את תפש הישראלי הבול
 קצר זמן תוך העולם, בולי של הראשונה

 לו היקנו ונדירותו, היפה חיצוניותו מאד.
 הישראליים האוספים והראיה, מכובד. מעמד

 ושאינם יהודים חוץ־לארץ, אספני של הרבים
יהודים.

 הכרה תביל תערוכת היתד, זו מבחינה
 מדינת של בחשיבותם מעשית בינלאומית

כולו. הבולים בעולם הישראלי והבול ישראל

 אוסף בצד בבולים״, ״דת של מושלם־כמעט
 הוא גם היפה״, ״אמריקה הנושא על שני
ספלמן. של

וערו מאורגנים בתביל האוספים מרבית
 מגוונים הנושאים מרכזי. לנושא בהתאם כים

 בולים, על מפות בבולים, מוסיקאים ביותר:
טעו אוסף מיוחדות׳ חותמות בולי־ספורט,

 ראשון יום בחותמת חתומים בולים יות,
ממשלות. ראשי נשיאים, העולם, מדינות מכל

למ מארצות־הברית, בס ביאטרים הגברת
ה מן העולם״. מכל ״סוסים מציגה של,

 נושא תמיד היו שהסוסים מסתבר אוסף
 מרוב אך בעולם. הבולים ציירי על חביב

 על להשתלט בם הגברת הצליחה לא סוסים
 על בעיקר להתרכז החליטה היא הנושא.
 ,1956 שנת לבין 19ה־ המאה שבין תקופה

כ ״.1925 עד התקופה על מיוחד ״דגש עם
 משוכללות מכונות תפסו 1925 שמאז נראה
ה על האביר הסום של מקומו את יותר
הקטן. בול

 מועדוני לטלפון, המוקדשים אוספים ליד
 התפתחות בבולים, החשמלי הקשר רוטארי,
 התנ״ו הנאצים, נפגעי והבזק׳ הדואר שירותי

משו בלתי במצב הבריטיות: ו״המושבות
 למחקר המוקדשים האוספים בולטים מש״,

 הקמתם מאז בארץ־ישראל, הדואר שירותי
תביל. תערוכת ועד
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ה־ ששירותי בעולם מדינה כמעט ין ^
ומסועפים, מסובכים כה היו שלה דואר

 שלפני בשנים בארץ־ישראל שהיו אלה כמו
 השולטן בשלוט הראשונה, העולם ■מלחמת
אל־חמיד. עבד התורכי
 פעלו במדינה, שפעל התורכי לדואר פרט
אי אנגלי, גרמני, אוסטרי, דואר גם בתוכה
 פשוטה: היתד, השיטה ורוסי. צרפתי טלקי,

 מהשלטונות לכך היתר שקיבלה מדינה, כל
גב היא משלה. בית־דואר פתחה התורכיים׳

 המקובלים השירות דמי את מהלקוחות תה
 את החתימה בוליה, את להם מכרה בארצה,
 ל־ אותם ושלחה בחותמותיה הדואר צרורות
העולם. חלקי בכל מוענים

 בית־דואר כל גדולה. היתה ההתחרות
 ככולם שרובם לקוחותיו, על להתחבב רצה
 הכריז למשל, האוסטרי, הדואר יהודים. היו
ב המדינה בתוך למשלוח מכתבים יקבל כי

למ למשלוח בשירותיו ישתמשו אם חינם,
יהו מנהל מינה הרוסי הדואר אחרות. דינות

לקוחות. למשוך כדי די,
למער התורכי הדואר יצא אלה כל נוכח

 1914 בשנת כי מעידים תביל מוצגי כה.
בעב דואר־תורכי חותמת לשימוש הוכנסה

או המציג מארצות־הברית, רוזמן סול רית.
 בתי מששת וחותמות בולים של מושלם סף

 צעד כי הסביר אז, שפעלו השונים הדואר
ה לאור במינה, מיוחדת ג׳סטה היחיד, זה

 לא הבריטי המנדט שלטון ימי שבכל עובדה
בעברית. אחת חותמת אפילו היתד,

 סול מציג בה במסגרת׳ מתגלה מענין פרט
 על־ידי שהוצא פתח־תקווה, בול את רוזמן
להוצ היוזמה .1909 בשנת האוסטרי הדואר

 שהתקשר המושבה, מוזעד באה הבול את
הד לה הציע האוסטרי, הדואר הנהלת עם

רש הברה תמורת בעברית מיוחד בול פסת
המושבה. בתחומי האוסטרי בדואר מית

 בול הדפיסה והמושבה נחתם החוזה
 ״פתח־ הכותרת את עליו שנשא מלבני,
ואו בספרות פארא, 14 הערך ואת תקווה״

 עץ היה הבול על הציור עבריות. תיות
ב נעוצה ומחרשה מבשיל־פרי, תפוחי־זהב

השתמשו הבריטי לכיבוש עד שמסביב. שדה

 הבולים אספני בין ביותר הנוקובלות השיטות אחתהנשיא הנושא:
 מתוך אחד עמוד נראה בתמונה הנושאים. שיטת ׳היא

 דפים לעצמו הדפיס מארצות־הברית אונגר הרי האספן זו. בשיטה אסוף בולים, אלבום
וויצמן, הנשיא בול את גם כולל האוסף הבול. נושא על טקסט הכוללים מצוירים,

מסתח הממוצע המבקר כפילפולי־סרק. אלה
 צעדיו בראשית כבר פיסות־הנייר משלל רר

הע האולמות עשרת מתוך הראשון באולם
 בין להבדיל לו קשה אלה, בתנאים נקיים.
 שה־ אלה רק ״מעניין״. סתם לבין ״טוב״
 יכולים בחייהם מרכזי נושא מהחיים בולים
ולשפוט. לקבוע

 את משאירות אינן השיפוט תקנות אולם
 של הבלתי־מרוסנת לראות־עיניהם הקביעה

 יחלקו השופטים כי קובעות הן השופטים.
 ויזכו אותם ימיינו לאוספים, הנקודות את

תכו לפי והקטנים הגדולים בפרסים אותם
 מידת הבולים, איכות ברורות: בולאיות נות

 הרושם האוסף, סידור הבולים, של הנדירות
 האספן, של בקיאותו האוסף, מן הכללי

הנושא. של פיתוחו ומידת הנושא הכתובות,
תקנון השופטים: בהרכב מעניין פרט

 לתערוכה השופטים חבר כי קובע פי״פ
ש לפחות, חברים 15מ־ יורכב בינלאומית י

 מזו שונה ללאומיות להשתייך צריכים רובם
 כשהורכב התערוכה. את המארגנת הארץ של

 טבעי באורח התעוררה תכיל, חבר־שופטי
ה של ״לאומיותם״ מכוזנת למה השאלה

ל פרט יהודים, לבחור שאין משמע לאום,
ישראל. תושבי

 יהודי אף במקרה: לגמרי נפתרה הבעיה
בחבר לכהן נבחר לא ישראל למדינת מחוץ

 של במינה מיוחדת גלריה המהווה י,שופטים,
 העולם. קצות מכל וותיקים בולים אספני

המל האוסף שומר ווילסון, ג׳ון סיר בצד
 אוסף שהוא הבריטי׳ המלוכד, בית של כותי

יוש בעולם, ביותר והמושלם הגדול הבולים
 מספרד, חוסר,־מריה בוראם־פליו ד,בארון בים

 לינדקודיסט והארי מהונגאריה שרנק לואיס
 ״מיסטר בכינויו הידוע מארצות־הברית,

ועור בעליו גם ושהוא בול״) (״מר סטמפ״
בולאים. שבועון של כו
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הסוס עד

ך ך* ר  איסוף־ד,בולים תחביב מהתה כלל ד
 האספן. של הרגילים לעיסוקיו פורקן

 העיסוקים את משלים רק האוסף לפעמים
הא הדת איש מציג למשל, כך, האחרים.
אוסף ספלמן פראנסיס הקארדינאל מריקאי
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הרואר התפתחות הראתה סבגןריס,

בורג לדוקטור
 כי הסבירו הכתובה המלה פרשני שופטים. ד,מענ־ האוספים בעלי הם ומי בתערוכה,

 את הביעו ספקנים מגוריהם. לארץ הכוונה העין? את ביותר והמושכים ביותר יינים
של המדויק לפירוש היא הכתנה כי הדעה שאלות שתי נשמעות אספן, שאינו למי

לאירופה, מירושלים שנשלחה גלויהבירושלים גרמני דואר
 בחותמת גרמני, דואר בול נושאת

התורכים. בזמן הדואר שירותי ששת בולי באוסף המוצגים אחד זהו (ימין). ירושלים״
בטוח־תקווה אוסטרי דואר

הרצל״. יערות בן־שמן, פועל, הולד, ״אברהם המעטפה: יעל הכתובת (שמאל).
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