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בולים מספרים

ממנה  חלק  מדעים.  פינת  מופיעה  טבעון  קריית  גרינברג  ע"ש  אורט  ביה"ס  באתר 

מוקדש לאתרים המתארים אירועים שונים הקשורים לפיזיקה. הרעיון לכך התעורר 

”אגודת  של  העת  כתב  מחוברות  אחת   ,2009 שנת  בסוף  אליי,  הגיעה  כאשר  אצלי 

בולאי האטום ביפן" (Philately Atom Japan (PAJ) Bulletin). בחוברת זו הייתה 

כתבה קצרה (באנגלית, ולא ביפנית כמו חלק ניכר מהכתבות) על גילויים אקראיים 

שאפשר  הבנתי  לפתע  הרדיואקטיביות.  וגילוי   x קרינת  גילוי  הוזכרו  שבה  בפיזיקה 

לספר סיפורים הקשורים לפיזיקה כפי שהם באים לידי ביטוי על בולי דואר שהופיעו 

במדינות שונות. כל תלמיד, מורה או כל מי שקצת מתעניין יוכל להכיר את האירועים 

גם בלי לשבת בשיעורי פיזיקה ובאותה ההזדמנות גם ליהנות מהעושר שמופיע על הבולים (וזה רק טיפה בים).

הרדיואקטיביות  ועל  רנטגן  קונרד  וילהלם  שגילה   x-ה קרינת  על  מספר  מספרים"  ”בולים  שכותרתו  האחד  האתר 

בכתבות  יש  הגילויים,  של  ההיסטוריות  לעובדות  פרט  קירי.  ומארי  פייר  ידי  על  ונחקרה  בקרל  הנרי  ידי  על  שהתגלתה 

ציטוטים מדברי המדענים שעסקו בחקר התופעות, וכן תיאור של יישומיהם העכשוויים. בולי דואר שמלווים את הכתבות 

ואיורים  ביומיום  וברדיואקטיביות   x בקרינת  שימושים  רנטגן,  וצילומי  ניסוי  מערכות  המדענים,  דיוקנאות  את  נושאים 

שונים הקשורים לגילויים.

הוא  הסיפור  אורך  בגלל  האטום".  פצצת  על  מספרים  ”בולים  השם  את  נושא  אחר  אתר 

מחולק לארבעה חלקים. החלק הראשון מוקדש בעיקר לליזה מייטנר שהצליחה לתת את 

ההסבר הנכון לתוצאות הניסוי שבוצע על ידי אוטו האן ופריץ שטרסמן בשנת 1938 ושבו 

הנאצית  גרמניה  של  הפרויקט  על  מספר  השני  החלק  לראשונה.  האורניום  אטום  בוקע 

שמטרתו הייתה לפתח פצצה ש"תגרום להרס רב במאמץ מינימלי" ושבראשו עמד וורנר 

היזנברג. החלק השלישי מספר כיצד החל המירוץ לייצור פצצת אטום בארצות הברית 

וכיצד הוקם הכור הגרעיני הראשון בשיקגו על ידי אנריקו פרמי. 

החלק האחרון מתאר את סיפור פיתוח פצצת האטום בלוס אלמוס (במדינת ניו מקסיקו) ומה שהתרחש בעת הניסוי 

הראשון של פיצוץ אטומי. כמו כן הוא עוסק בהטלת שתי הפצצות על הירושימה ונגסקי שהביאו לסיומה של מלחמת 

העולם השנייה. את הסיפורים מלווים בולי דואר רבים שנושאים בעיקר את דיוקנאות הפיזיקאים שעסקו במחקר ובפיתוח 

בכתובת תמצאו  האתרים  את  השלכתה.  ותוצאות  האטום  פצצת  האטום,  ביקוע  של  איורים  גם  אך 
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