Lecture du texte : http://www.morim.com/stylobic.mp3

העט הכדורי

ֵעט הפלסטיק הפשוט השפיע מאוד על חיינו .הכול התחיל
כאשר עיתונאי יהודי הונגרי בֵשם לאסלו בירו ,המציא עט.
זה היה ַפֶּט ְנט פשוט וחכם ,כי אפשר היה לכתוב בעט בלי
לגעת ַבְּדיוֹ ולהתלכלך .זה היה "העט ה ַכּדוִּרי" הראשון.
במלחמת העולם השנייה ,כאשר חיילים אמריקניים הגיעו
לאירופה ,הם עדיין לא הכירו את העט הכדורי ,והשתמשו
ַבְּדיוֹ ֶשהם הביאו ֵמַהבּית כדי לכתוב .החיילים התלוננו,
ֶשהדיו נוזל ומלכלך את המכתבים שהם כותבים ואת
המדים )הבגדים( שלהם .העט הכדורי של בירו היה פתרון
זול ונוח לבעיה הזאת .גם הטייסים אהבו להשתמש בו ,כי
הם ראו ,שאפשר להשתמש בעט גם ְכֶּשָטסים גבוה מאוד.
מאז גדל מאוד מספר המשתמשים בעט הזה.
בשנת  1945קנה מיליונר בשם מרסל ביק מפעל של עטים
על-יד פאריז .הוא החליט לקנות את ה ַפֶּט ְנט של העט
הכדורי ,להשקיע כסף ,להתקדם ולשפר את הטכנולוגיה של
העט .וכך "נולד" עט חדש  -עט 'ביק' .העט הוא טוב ,נוח
לשימוש וזול .החברה שהתחילה ְכּמפעל קטן בצרפת אחרי
המלחמה מוכרת עד היום מיליוני עטים בכל חודש ,ואפשר
לקנות אותם בכל מקום בעולם.
היום ,אחרי  60שנה ,מייצרים במפעל "ביק" סוגים שונים
של עטים .העט הכדורי הפשוט חוגג בימים אלה אירוע
היסטורי ֶשאין רבים כמוהו :הנהלת החברה במפעל בצרפת
הודיעה ,שהיא מכרה את העט ה...100,000,000,000 -
מעובד ע''פ מקורות שונים ,סרג' פרידמן  -רשת אורט צרפת.
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ָהֵעט ַה ַכּדּוִּרי

ֵעט ַה ְפַּלְסִטיק ַה ָפּשׁוּט ִה ְשׁ ִפּיַע ְמאוֹד ַעל ַחֵיּינוַּ .ה ֹכּל ִהְתִחיל
ַכֲּא ֶשׁר ִעתּוַֹנאי ְיהוִּדי הוּ ְנָגִּרי ְבּ ֵשׁם ַלאְסלוֹ ִבּירוִֹ ,הְמִציא ֵעט.
תּב ְבֵּעט ְבִּלי
ֶזה ָהָיה ַפֶּט ְנט ָפּשׁוּט ְוָחָכםִ ,כּי ֶאְפ ָשׁר ָהָיה ִלְכ ֹ
ָלַגַעת ַבְּדּיוֹ וְּלִהְתַלְכֵלְךֶ .זה ָהָיה "ָהֵעט ַה ַכּדּוִּרי" ָהִראשׁוֹן.
ְבִּמְלֶחֶמת ָהעוָֹלם ַה ְשּׁ ִנָיּהַ ,כֲּא ֶשׁר ַחָיִּלים ָאֶמִריָק ִנ ִיּים ִה ִגּיעוּ
ְלֵאירוֹ ָפּהֵ ,הם ֲעַד ִין לֹא ִה ִכּירוּ ֶאת ָהֵעט ַה ַכּדּוִּריְ ,וִה ְשׁ ַתּ ְמּשׁוּ
תּבַ .הַחָיִּלים ִהְתלוֹ ְננוּ,
ַבְּדּיוֹ ֶשֵׁהם ֵהִביאוּ ֵמַה ַבּ ִית ְכֵּדי ִלְכ ֹ
ֶשַׁהְדּיוֹ נוֵֹזל וְּמַלְכֵלְך ֶאת ַה ִמְּכ ָתִּבים ֶשֵׁהם כּוְֹתִבים ְוֶאת
ַה ַמִּדּים )ַה ְבָּגִדים( ֶשׁ ָלֶּהםָ .הֵעט ַה ַכּדּוִּרי ֶשׁל ִבּירוֹ ָהָיה ִפְּתרוֹן
זוֹל ְונוַֹח ַל ְבָּעָיה ַה ֹזּאתַ .גּם ַה ַטָּיִּסים ָאֲהבוּ ְלִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ בּוִֹ ,כּי
ֵהם ָראוֶּ ,שֶׁאְפ ָשׁר ְלִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ָבַּעט ַגּם ְכּ ֶשׁ ָטִּסים ָגּבוֹ ַהּ ְמאוֹד.
ֵמָאז ָגַּדל ְמאוֹד ִמְס ָפּר ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ָבַּעט ַהֶזּה.
ִבּ ְשַׁנת ָ 1945קָנה ִמיְליוֶֹנר ְבּ ֵשׁם ָמְרֶסל ִבּיק ִמְפָעל ֶשׁל ֵעִטים
ַעלָ-יד ָפִּריז .הוּא ֶהְחִליט ִל ְקנוֹת ֶאת ַה ָפֶּט ְנט ֶשׁל ָהֵעט ַה ַכּדּוִּרי,
ְלַה ְשׁ ִקיַע ֶכֶּסףְ ,לִהְתַקֵדּם וְּל ַשׁ ֵפּר ֶאת ַה ֶטְּכנוֹלוְֹגָיה ֶשׁל ָהֵעט.
ְוָכְך "נוַֹלד" ֵעט ָחָדשׁ ֵ -עט ' ִבּיק'ָ .הֵעט הוּא טוֹב ,נוַֹח ְל ִשׁמּוּשׁ
ְוזוֹלַ .הֶחְבָרה ֶשִׁהְתִחיָלה ְכִּמְפָעל ָקָטן ְבָּצְרַפת ַאֲחֵרי ַה ִמְּלָחָמה
חֶדשְׁ ,וֶאְפ ָשׁר ִל ְקנוֹת
מוֶֹכֶרת ַעד ַהיּוֹם ִמיְליוֵֹני ֵעִטים ְבָּכל ֹ
אוָֹתם ְבָּכל ָמקוֹם ָבּעוָֹלם.
ַהיּוֹםַ ,אֲחֵרי ָ 60שָׁנהְ ,מַי ְצִּרים ְבִּמְפָעל " ִבּיק" סוּ ִגים שׁוֹ ִנים
ֶשׁל ֵעִטיםָ .הֵעט ַה ַכּדּוִּרי ַה ָפּשׁוּט חוֵֹגג ְבָּיִמים ֵא ֶלּה ֵארוַּע
ִהיְסטוִֹרי ֶשֵׁאין ַר ִבּים ָכּמוֹהוַּ :ה ְנָהַלת ַהֲחֵבָרה ַבּ ִמְּפָעל ְבָּצְרַפת
הוִֹדיָעהֶ ,שִׁהיא ָמְכָרה ֶאת ָהֵעט ה...100,000,000,000 -
מעובד ע''פ מקורות שונים ,סרג' פרידמן  -רשת אורט צרפת.
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פעלים :
שם הפועל
להשפיע
להתלכלך
להשתמש
להתלונן
להשקיע
להתקדם
לשפר
לחגוג
להודיע

בניין
הפעיל
התפעל
התפעל
התפעל
הפעיל
התפעל
פיעל
פעל
הפעיל

הוא  -עבר
השפיע
התלכלך
השתמש
התלונן
השקיע
התקדם
שיפר
חגג
הודיע

הוא הווה
משפיע
מתלכלך
משתמש
מתלונן
משקיע
מתקדם
משפר
חוגג
מודיע

Traduction
influencer
se salir
utiliser
se plaindre
investir
progresser
améliorer
célébrer
annoncer

Vocabulaire

פשוט
עיתונאי
פטנט
חייל ,חיילים
דיו
נוזל
עט כדורי
שימוש
סוג
אירוע
הנהלה
חברה
מפעל

simple
journaliste
brevet
)soldat(s
encre
liquide
stylo à bille
utilisation
sorte
événement
direction
société
usine
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שאלות
'' .1העט הכדורי היה פיתרון נוח וזול לבעייה הזאת'' מה הייתה
הבעייה ?
 .2מדוע פתר העט הכדורי את הבעייה ?
 .3מי המציא את העט הכדורי הראשון ?
 .4מהם היתרונות של העט ''ביק'' ?
 .5למה חוגגים עכשיו במפעל ''ביק'' ?
 .6מי היה מרסל ביק ?

