
העט הכדורי

ֵעט הפלסטיק הפשוט השפיע מאוד על חיינו. הכול התחיל 
כאשר עיתונאי יהודי הונגרי בֵשם לאסלו בירו, המציא עט. 
ַ ּפֶטְנט פשוט וחכם, כי אפשר היה לכתוב בעט בלי  זה היה 

ַ ּכד ּוִרי" הראשון.  ַ ּבְדי ֹו ולהתלכלך. זה היה "העט ה לגעת 
במלחמת העולם השנייה, כאשר חיילים אמריקניים הגיעו 
לאירופה, הם עדיין לא הכירו את העט הכדורי, והשתמשו 
ַ ּבְדי ֹו ֶשהם הביאו ֵמַה ּבית 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 
ְ ּכֶשָטסים גבוה מאוד.  הם ראו, שאפשר להשתמש בעט גם 

מאז גדל מאוד מספר המשתמשים בעט הזה.
בשנת 1945 קנה מיליונר בשם מרסל ביק מפעל של עטים 
ַ ּפֶטְנט של העט  על-יד פאריז. הוא החליט לקנות את ה
הכדורי, להשקיע כסף, להתקדם ולשפר את הטכנולוגיה של 
העט. וכך "נולד" עט חדש - עט 'ביק'. העט הוא טוב, נוח 
ְ ּכמפעל קטן בצרפת אחרי  לשימוש וזול. החברה שהתחילה 
המלחמה מוכרת עד היום מיליוני עטים בכל חודש, ואפשר 

לקנות אותם בכל מקום בעולם.
היום, אחרי 60 שנה, 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...
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ַ ּכ ּד ּוִרי ָהֵעט ַה

ֹ ּכל ִהְתִחיל  ִ ּפיַע ְמא ֹוד ַעל ַחֵ ּיינ ּו. ַה ְ ׁש ָ ּפ ׁש ּוט ִה ְ ּפַלְסִטיק ַה ֵעט ַה
ִ ּביר ֹו, ִהְמִציא ֵעט.  ֵ ׁשם ַלאְסל ֹו  ְ ּב ָ ּגִרי  ֶ ׁשר ִע ּת ֹוַנאי ְיה ּוִדי ה ּוְנ ַ ּכֲא
ְ ּבִלי  ְ ּבֵעט  ֹ ּתב  ָ ׁשר ָהָיה ִלְכ ִ ּכי ֶאְפ ָ ּפ ׁש ּוט ְוָחָכם,  ַ ּפֶטְנט  ֶזה ָהָיה 

ַ ּכ ּד ּוִרי" ָהִרא ׁש ֹון.  ַ ּבְ ּדי ֹו  ּוְלִהְתַלְכֵלְך. ֶזה ָהָיה "ָהֵעט ַה ָלַגַעת 
ִ ּגיע ּו  ִ ּיים ִה ֶ ׁשר ַחָ ּיִלים ָאֶמִריָקִנ ַ ּכֲא ְ  ּׁשִנָ ּיה,  ְ ּבִמְלֶחֶמת ָהע ֹוָלם ַה
ְ ּמ ׁש ּו  ַ ּת ְ ׁש ַ ּכ ּד ּוִרי, ְוִה ִ ּכיר ּו ֶאת ָהֵעט ַה ָ ּפה, ֵהם ֲעַדִין לֹא ִה ְלֵאיר ֹו
ֹ ּתב. ַהַחָ ּיִלים ִהְתל ֹוְננ ּו,  ְ ּכֵדי ִלְכ ַ ּבִית  ֶ ׁשֵהם ֵהִביא ּו ֵמַה ַ ּבְ ּדי ֹו 
ֶ ׁשֵהם  ּכ ֹוְתִבים ְוֶאת  ָ ּתִבים  ִ ּמְכ ְ ּדי ֹו נ ֹוֵזל  ּוְמַלְכֵלְך ֶאת ַה ֶ ׁשַה
ִ ּפְתר ֹון  ִ ּביר ֹו ָהָיה  ֶ ׁשל  ַ ּכ ּד ּוִרי  ָ ּלֶהם. ָהֵעט ַה ֶ ׁש ְ ּבָגִדים)  ַ ּמִ ּדים (ַה ַה
ִ ּכי  ֵ ּמ ׁש  ּב ֹו,  ַ ּת ְ ׁש ַ ּטָ ּיִסים ָאֲהב ּו ְלִה ֹ ּזאת. ַ ּגם ַה ְ ּבָעָיה ַה ז ֹול ְונ ֹוַח ַל
ַ ּה ְמא ֹוד.  ָ ּטִסים ָ ּגב ֹו ֶ ׁש ְ ּכ ָ ּבַעט ַ ּגם  ֵ ּמ ׁש  ַ ּת ְ ׁש ָ ׁשר ְלִה ֶ ׁשֶאְפ ֵהם ָרא ּו, 

ֶ ּזה. ָ ּבַעט ַה ִ ׁשים  ְ ּמ ַ ּת ְ ׁש ִ ּמ ָ ּפר ַה ֵמָאז ָ ּגַדל ְמא ֹוד ִמְס
ֶ ׁשל ֵעִטים  ִ ּביק ִמְפָעל  ֵ ׁשם ָמְרֶסל  ְ ּב ְ ׁשַנת 1945 ָקָנה ִמיְלי ֹוֶנר  ִ ּב
ַ ּכ ּד ּוִרי,  ֶ ׁשל ָהֵעט ַה ָ ּפֶטְנט  ָ ּפִריז. ה ּוא ֶהְחִליט ִלְקנ ֹות ֶאת ַה ַעל-ָיד 
ֶ ׁשל ָהֵעט.  ֶ ּטְכנ ֹול ֹוְגָיה  ֵ ּפר ֶאת ַה ַ ׁש ֶ ּכֶסף, ְלִהְתַקֵ ּדם  ּוְל ְ ׁשִקיַע  ְלַה
ִ ׁש ּמ ּו ׁש  ִ ּביק'. ָהֵעט ה ּוא ט ֹוב, נ ֹוַח ְל ְוָכְך "נ ֹוַלד" ֵעט ָחָד ׁש - ֵעט '
ִ ּמְלָחָמה  ְ ּבָצְרַפת ַאֲחֵרי ַה ְ ּכִמְפָעל ָקָטן  ֶ ׁשִהְתִחיָלה  ְוז ֹול. ַהֶחְבָרה 
ָ ׁשר ִלְקנ ֹות  ֹחֶד ׁש, ְוֶאְפ ְ ּבָכל  מ ֹוֶכֶרת ַעד ַה ּי ֹום ִמיְלי ֹוֵני ֵעִטים 

ָ ּבע ֹוָלם. ְ ּבָכל ָמק ֹום  א ֹוָתם 
ִ ּביק" ס ּוִגים  ׁש ֹוִנים  ְ ּבִמְפָעל " ְ ּצִרים  ָ ׁשָנה, ְמַי ַה ּי ֹום, ַאֲחֵרי 60 
ֶ ּלה ֵאר ּוַע  ְ ּבָיִמים ֵא ָ ּפ ׁש ּוט ח ֹוֵגג  ַ ּכ ּד ּוִרי ַה ֶ ׁשל ֵעִטים. ָהֵעט ַה
ְ ּבָצְרַפת  ִ ּמְפָעל  ַ ּב ָ ּכמ ֹוה ּו: ַהְנָהַלת ַהֲחֵבָרה  ִ ּבים  ֶ ׁשֵאין ַר ִהיְסט ֹוִרי 

ֶ ׁשִהיא ָמְכָרה ֶאת ָהֵעט ה- 100,000,000,000... ה ֹוִדיָעה, 
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פעלים :

Traductionהוא הווההוא - עברבנייןשם הפועל

influencerמשפיעהשפיעהפעיללהשפיע

se salirמתלכלךהתלכלךהתפעללהתלכלך

utiliserמשתמשהשתמשהתפעללהשתמש

se plaindreמתלונןהתלונןהתפעללהתלונן

investirמשקיעהשקיעהפעיללהשקיע

progresserמתקדםהתקדםהתפעללהתקדם

améliorerמשפרשיפרפיעללשפר

célébrerחוגגחגגפעללחגוג

annoncerמודיעהודיעהפעיללהודיע

Vocabulaire

simple פשוט

journaliste עיתונאי

brevet פטנט

soldat(s) חייל, חיילים

encre דיו

liquide נוזל

stylo à bille עט כדורי

utilisation שימוש

sorte סוג

événement אירוע

direction הנהלה

société חברה

usine מפעל
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שאלות

1. ''העט הכדורי היה פיתרון נוח וזול לבעייה הזאת'' מה הייתה
     הבעייה ? 

2. מדוע פתר העט הכדורי את הבעייה ?  
 

                 
3. מי המציא את העט הכדורי הראשון ? 

4. מהם היתרונות של העט ''ביק''  ? 

5. למה חוגגים עכשיו במפעל ''ביק'' ? 

6. מי היה מרסל ביק  ?
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