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 רון מירב: ערך

 9.2008, חיפה

 על



 .חותמות ביול ואיסופן

במצגת זו אנסה  . איסוף חותמות ביול הוא איסוף מרתק בעיני     

 .לתת לכם טעימה בנושא זה

כל החותמות  . אני אוסף חותמות ביול מעל שלושים שנה 

הינן מתוך  , פרט לזו שבשקופית האחרונה, המופיעות במצגת זו

 .האוסף שלי

 .  ברשימות התפוצה שלכם, אשמח אם תשלחו את המצגת הלאה     



 ?מהי חותמת ביול
,  י השולח באמצעות מכונת ביול"חותמת ביול מוטבעת על המעטפה ע 

 .במקום הדבקת בול

י מוסדות וחברות גדולות כדי לחסוך זמן  "מכונות הביול נרכשות ע 
 .ומאמץ במשלוח כמויות דואר גדולות

רשויות הדואר במדינות השונות מוציאות הנחיות מדויקות באשר   
 .עיצוב חותמות הביול וכיוצא באלו, לאופן השימוש במכונות הביול

 
 

 

 

 

 

  

 

 .ב"שני האיורים לקוחים מתוך קובץ ההנחיות של רשות הדואר בארה 

 
 



(  postage meter or franking machine) מכונות ביול

    היסטוריה קצרה

אך מעולם לא , י קרל בוש בפריז"ע1884מכונת הביול הראשונה הומצאה בשנת  
 .  נעשה בה שימוש

י הרוזן האיטלקי דטלמו די ברזה  "המכונה הראשונה שפעלה ממש נבנתה ע 
. יורק-בניו 1896בשנת ( באמצעות מטבעות)והוכנסה לשימוש ציבורי , סאבוניאן

 .מסיבה לא ידועה השימוש בה הופסק כעבור מספר חודשים

נעשה שימוש לא רציף במכונות ( אוסטרליה, בריטניה, נורבגיה)במדינות נוספות  
 .ביול במשך העשורים הבאים

, ניו זילנד הינה המדינה שבה השימוש הרצוף הממושך ביותר של מכונות ביול 
 . ועד היום 1907-החל מ

באותה שנה איגוד הדואר  . שימשו המכונות לביול מקומי בלבד 1920עד  
אישר השימוש במכונות ביול ובכך סלל הדרך לשימוש ( UPU)הבינלאומי 
 . בינלאומי

  

חלקם כבר אינם  )יצרנים שונים של מכונות ביול  100-ברשותי רשימה של כ 
 (.קיימים

 

 

  

 



 מכונות ביול

משמאל מכונת ביול מן הראשונות ללא ". בואוס-פיטני"מכונות ביול מתוצרת  

משנות השבעים של המאה  " מודרנית"מימין מכונה . אפשרות לשנות את הסכום

 .  הקודמת



 מכונות ביול

 

 

  

 

 

 

 

 

 .שוויץ,  Haslerבתמונה מכונת ביול חדישה מתוצרת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשום עליה  –קלה לזיהוי ( משמאל)ב "החותמת מארה. ושתי חותמות שנוצרו במכונה כזו
אני נעזר בקטלוג  –לגבי החותמת מישראל . מימדי-מימין לברקוד הדו, שם המכונה במאונך

 .עמודים שברשותי 1200חותמות בן  



 חותמות ביול

חלקים 3-חותמת הביול מורכבת לרוב מ. 

 (.סכום הביול)בחלק הימני שם המדינה והעריך 

לשמאלו חלק עגול ובו שם בית הדואר  והתאריך  . 

 (.לא תמיד קיים)ולבסוף לוגו או סלוגן של החברה 

לכל מכונה מספר מזהה המופיע , בישראל 

 .בצד הימני של החותמת 

  ישנם גם עיצובים אחרים לחותמות ביול והנה 

 .כמה מהם לדוגמה 

 



  משלוח דברי דואר מבוילים

  בתמונה)נדרש לקבל אישור להפעלת מכונת ביול . העניין לא כל כך פשוט, טוב 

נדרש לקחת את הדואר המוחתם (. ב"מארה 1934טופס אישור משנת  – השמאלית

בתמונה  )כאשר לכל סוג דואר מעטפה שונה , לסניף הדואר בתוך מעטפה גדולה

 (.  בלבד  first classמיועדת לדואר, אחת מסוגי המעטפות – האמצעית

 (.1940שובר משנת  בתמונה הימנית)שובר זיהוי , כמובן, ולמעטפה צריך לצרף 

 



 צבע חותמת הביול
שגם לגביו קיים  , ועוד לא דיברנו על הדיו

 . אדוםהדיו בדרך כלל . מפרט מחייב

ניתן למצוא לעתים חותמות ביול  , ב"בארה

 .  ירוקאו  כחול, בצבע שחור

 הן נדירותצהוב או  חוםחותמות בצבע. 

 

 

 

צבעית כבר ראיתם-וחותמת דו? 



 צבע חותמת הביול
ועברו לכחול עם  , בגרמניה השתמשו בצבע אדום בתקופת המרק הגרמני 

כלומר כחול  , אבל ניתן למצוא גם חותמות בצבעים ההפוכים. המעבר ליורו

 .במרקים ואדום ביורו

 



 צבע חותמת הביול

 ?ובישראל  

 .אדוםצבע החותמת תמיד   

 

 

 

 

 !  כמעט תמיד... המממ  



 ?לשם מה –אוסף חותמות ביול 

חותמות ביול מהוות אוסף פילטלי   
 (.בולאי)

לפי נושאים או  , ניתן לאסוף לפי ארצות 
 .כחלק ממחקר בולאי

 

 :נושאים/דוגמאות לאיסוף לפי ארצות 

 

  אופנועים, תחבורה –בריטניה. 

  בירה, אלכוהול –גרמניה. 

  ציפורים, בעלי חיים –גרמניה. 

 אמצעי תשלום, בנקים –ב "ארה  
קים 'שימו לב לסלוגן המעודד שימוש בצ) 
 (.לפני בואם של כרטיסי האשראי 

 



 ארצות ונושאים

  50-באוסף שלי כיום חותמות מ 
 .מדינות שונות

 

 :ועוד חותמות לדוגמה   

 

 צילום –יפן  . 

 ספנות –ברזיל. 

 השייכת , חותמת הזו את –גרמניה
ניתן לשייך לנושאים , לעיריית ברלין

אתרים , חיות, מגדלים, תעופה: רבים
 .רק צריך לבחור... היסטוריים

 

  



 ישראל: האוסף העיקרי

10,000-בישראל נמכרו עד כה כ 
 .מכונות ביול

 מאותה ( וריאציה)כל תשנית
נחשבת לחותמת  –מכונת ביול 

 .שונה וראויה לאיסוף
2  החותמות הראשונות משמאל–

.  5373' תשניות ממכונת ביול מס
ההבדל ביניהן הוא בחותמת 
: העגולה עם שם סניף הדואר

וגם הכיתוב , בראשונה עיגול כפול
 .  שונה

  החותמת התחתונה היא ממכונת
שימו לב איך    –ביול חדשה יותר 

: בן גוריון לאנגלית. ת.תורגם נ
N.T.BEN-GURION  . 

 N.T =NEMAL TEUFA,  כלומר    
 !פרס החותמת המשעשעת    



 ועוד חותמת משעשעת

זו . והנה עוד חותמת באותו סגנון 

אינה חותמת של מכונת ביול כי אם 

ובה הכיתוב  , חותמת אירוע

 :באנגלית

 

 LOD SEDE TEUFA. 

 

אולי עוד לא ידעו אנגלית בשנת  

1957? 



 ישראל: האוסף העיקרי

1956החותמת משנת  . 1' מכונת ביול מס: מכונת הביול הראשונה בארץ. 

 



 ישראל: האוסף העיקרי

  מובן שגם בימי המנדט

הבריטי היו מכונות ביול  

 .בארץ

 

  חותמת של האוניברסיטה

 .1940משנת , העברית

 

 

 

 

 וחותמת של הסוכנות

 .1937משנת , היהודית



 חותמת עירומה

 הנה חותמת ביול של נציגיHasler 
 .  בישראל

חותמת זו שימשה כנראה להדגמה   
המכשיר ושם בית ' כיוון שמס, בלבד

 . הדואר אינם מופיעים

חותמת שבה חסרים פרטים נקראת   
 .חותמת עירומה

  והנה דוגמה לחותמת עירומה
אלא , לא חותמת ביול)מקנדה 

אשר נעשה בה  , (חותמת דואר
שימוש בתקופת מלחמת העולם 

שם העיר נמחק מן הגלופה  . השניה
כדי למנוע מן האויב לדעת  מהיכן  

 .נשלח המכתב

  

 



 proofחותמת 

 חותמתproof    היא חותמת ביול אשר מוטבעת לצורך בדיקה ותיעוד
 .  לפני תחילת השימוש הדוארי

  המאפיין  חותמת כזו שהיא מוטבעת בדרך כלל על גבי ריבוע נייר או
או  , 999או , 000לעתים הערך הינו . ולא על מעטפה, בריסטול

1234  . 

 והנה דוגמה של חותמתproof   מבריטניה, 1923משנת.  ׂ  
 

 



  "טובה"חותמת 
 טובה"חותמת "(FAVOR PROOF )לרוב  , היא חותמת שהוטבעה למזכרת

 .לאחר תחילת השימוש

כיון שלא שימשו לביול לדברי דואר  , חותמות אלו ערכן נמוך מבחינה בולאית
 (.  ממישהו" טובה"צריך רק לבקש )בפועל וגם בגלל שלא קשה להשיגן 

וזאת עליכם  . בתערוכות בולים הצגת חותמת כזו תגרור לרוב הורדה בניקוד
 . שכללי ההצגה בתערוכות בולים הם מפורטים ונוקשים, לדעת

עם סיפור קטן, החותמת שכאן היא חותמת טובה. 



 סיפור קטן

בתקופת מלחמת לבנון השניה נאלצתי לברר משהו בדחיפות במשרדי מס   

הופניתי  , כיון שבחיפה כל משרדי הממשלה והמוסדות היו סגורים.  הכנסה

 .למשרדי מס הכנסה בחדרה

 .  על שולחן אחד הפקידים ראיתי מכתב למשלוח עם חותמת שלא היתה לי 

ביקשתי שיטביע לי  , וכשהגעתי אליו, מיד שאלתי מי אחראי על הדואר היוצא 

ערך  ) 000כאשר הערך הוא , על גבי דף לבן, חותמת כזו ממכונת הביול שלהם

לקח לי יותר משעה להסביר את העניין (. ממשי מחייב את חשבונם בדואר

בעלי תפקיד  3-4אחרי שעברתי , ולקבל לבסוף אישור מאחד האחראים במקום

 .שלא ידעו להחליט אם מותר הדבר או אסור

 .היום האחרון למלחמת לבנון השניה: שימו לב לתאריך המוטבע בחותמת 

 :למי שפספס את השקופית הקודמת, ואותה חותמת שוב 

  



 חותמות חברת חשמל: מתוך האוסף
 (חותמות שונות שבאוסף 22מתוך )



  חותמות בנקים : מתוך האוסף
 (ל"חותמות בנקים ישראליים ועוד כמאה מחו 45מתוך )

בנק החקלאות 

 

 

בנק לפתוח התעשיה 

 

 

 

בנק ערבי ישראלי 

 

 

 

בנק ברקליס 



 ועוד חותמות בנקים

 

בנק ישראל 

 

 

בנק לאומי 

 

 

 הפועלים –בנק משכן 

 

 

בנק אוצר החייל 



 (3)בנקים 

 .   י בריטניה"בנק א

 .שימו לב לכתובת שעל המעטפה

 



 ועוד כמה עובדות
 (לא תשנו טוב בלילה אם לא תדעו) 

החוק מתיר רק להחכיר או להשכיר   –ב אין אפשרות לקנות מכונת ביול "בארה

 .מכונות

 אפגניסטן ואלבניה הן שתי המדינות היחידות בעולם בהן אין שימוש במכונות

 .ביול

 ב  "שתיים מהן בטריטוריה של ארה, מכונות ביול 3באנטארקטיקה מוצבות

 .זילנד-והשלישית בטריטוריה של ניו

 בגלל הזיופים הרבים  1995בניגריה הופסק השימוש במכונות ביול בערך בשנת

ומורכבת כנראה משתי  , החותמת המצורפת היא מזויפת. של חותמות ביול

 .חותמות ידניות

 

 

 



 ?איך אתם משתלבים באוסף

 העבירו אותן   –במקום לזרוק מעטפות דואר משומשות
 ! אלי

  כאשר אתם זורקים ניירת ישנה מן הארכיון או מן
 .שמרו לי את מעטפות הדואר שתמצאו –הבוידעם 

באוסף שלי כמה אלפי חותמות שונות מכל העולם  ,
 .מישראל 1800-מתוכן כ

  בעזרתכם הפעילה אוכל להגיע לאוסף גדול יותר
 .יותר ומעניין

אשמח , אם מי מכם יחליט לאסוף חותמות ביול
 .לשלוח חותמות כפולות  שברשותי

  



 יש סיבה לעיתוי המצגת

 לא   2010חברת דואר ישראל הודיעה לאחרונה כי החל מינואר

 .תאפשר שימוש במכונות ביול שאינן דיגיטליות

הן יוצאו משימוש ולא  , מאחר ורוב המכונות בארץ אינן דיגיטליות

 .תהיה עוד אפשרות למצוא חותמות ממכונות אלו

לכן אני משתדל כעת להגיע לכמה שיותר חותמות שונות. 

הנה דוגמה לעיצוב החדש של חותמת ממכונת ביול דיגיטלית  ,

 :צרפת, neopostמתוצרת 



 :לסיכום

ששמרתם עבורי במקום לזרוק )שילחו המעטפות  

 :  לפי הכתובת( לפח

 ,  31080חיפה , 8032ד "ת, רון מירב 

 .או הודיעו לי ואגיע אליכם 

: ל שלי"כתובת הדוא 

ronmerav@bezeqint.net 

 .אשמח לקבל תגובות למצגת זו ולענות על כל שאלה 

 

 !תודה
 

mailto:ronmerav@bezeqint.net


  

 Ha en bra dag –שיהיה לכם יום נהדר 
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  אתרי אינטרנט
מתוכם בחרתי , ישנם עשרות אתרים מעניינים הקשורים לחותמות ביול 

 :להפנותכם לשלושה

 http://www.postalhistory.ca/index.htmחותמות ביול מבוצואנה     •

 

  /http://www.meterfranking.co.ukחותמות ביול מבריטניה     •

 

אוסף מיוחד של חותמות ביול מכל העולם בנושא צבים •
http://utenti.lycos.it/turtlemeterstamps/ 

 

אשר  , בואוס-בכתובת הבאה סרטון המציג מכונת ביול חדישה של חברת פיטני 
בעידן הדיגיטלי מדובר בהרבה מעבר ! דברי דואר בדקה 120-מסוגלת לטפל   ב

 .דקות 4:40אורך הסרטון .    להחתמת מעטפות דואר
/wmv/pitneybowes.download.akamai.com16415http://mfile.akamai.com/ 

.asx450central/DM/DM-/wm.pitneybowes.na16415/ 
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