
“בול ציון”, הבול הראשון שהנפיקה קק”ל בשנת 1902, הופץ בשבע-עשרה מדינות  ומחירו 
היה כערך המטבע הקטן ביותר בכל ארץ, מתוך רצון להפוך את רעיון גאולת הארץ לנגיש 

וזמין לכל יהודי העולם. 

יהודים רבים ברחבי העולם נהגו להדביק את בולי קק”ל לצד הבולים הרשמיים  של  
המדינות שבהן הם התגוררו, לעתים תוך סיכון אישי כבד בקנסות ואף בעונשי מאסר.

גם לאחר קום המדינה המשיכה קק”ל להנפיק בולים שעסקו בנושאי ציונות, בנופי  הארץ, 
בהיסטוריה ובמורשת היהודית, בסביבה ובטבע.  

 

בולי קק״ל

מאז החליט הקונגרס הציוני החמישי אשר התכנס בבאזל בחודש טבת תרס”ב )29-26 
בדצמבר 1901(, על הקמתה של קרן קימת לישראל, שימשו בולי קק”ל, נוסף על היותם 
אמצעי לגאולת קרקעות ארץ ישראל ושותפות גורל של יהדות הארץ והתפוצות, גם  סמל  

להתחדשות לאומית ואמצעי להסברה ולחינוך.

מאז הנפיקה קק”ל את הבול הראשון ועד עתה, הפיק מפעל הבולים של קק”ל כ-5,200 
סוגים שונים של בולים ובהם  כ-1,500 סדרות, המלווים ומתארים את מפעליה של  התנועה  

הציונית וקק”ל, אירועים בחיי העם והאומה ובחיי ארץ ישראל ומדינת ישראל.

בימים שטרם קום המדינה וכן בשלושת השבועות הראשונים שלאחר הקמתה שימשו 
בולי קק”ל למשלוח דברי דואר בארץ ותפקדו כבולי דואר לכל דבר. הדפסת הדפס רכב  
שאושרה על ידי “מנהלת העם” הפכה את בולי קק”ל לבולי הדואר הרשמיים של   “דאר”,

המדינה החדשה בתקופה שחלפה עד להנפקתם של בולי “דאר עברי”.
ֹ

ֹ

מפעל הבולים של קק”ל נמשך גם כיום ובולים חדשים מונפקים כל שנה.

ועל גמר תעודות על מופיעים הם סמלי־חינוכי. למקום השנים במרוצת זכו קק”ל בולי 
ולתחביב להנאה  ללמידה, מקור והסברתי, חינוכי אמצעי מהווים והם שונים, מסמכים 

לאספנים רבים בארץ ובעולם. 
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1901 

1 אין 1 1901 

1,631,316,312 1A אין 10 1901 

1B אין 2 1901 

1Ba 1901 

1Bb 1901 

1Bc 1901 

1Bd 1901 

1C 1901 

1a 1901 

1aa 1901 

1ab 1901 

1ac אין  1לילך 
מיל’ )ר( 

תכלת וחום, 
הכתובת 

מופיעה בכחול

ציון 1901 

1ad אין  1אדום 
מיל’ )ר( 

תכלת וחום, 
הכתובת 

מופיעה בכחול

ציון 1901 

 מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
קפלוב 

 מס’ קטלוג 
רוכלין 

תכלת וחום ציון 

תכלת וחום ציון 

תכלת וחום ציון 

אין  1אדום  תכלת וחוםציון 
מא”י )ר( 

אין  1לילך  תכלת וחוםציון 
מא”י )ר( 

אין  1אדום  תכלת וחוםציון 
מיל’ )ר( 

אין  1לילך  תכלת וחוםציון 
מיל’ )ר( 

אין אין תכלת וחום ציון 

אין תכלת וחום, ציון 
הכתובת 

מופיעה בכחול 

אין  1לילך 
מא”י )ר( 

תכלת וחום, 
הכתובת 

מופיעה בכחול

ציון 

אין  1אדום 
מא”י )ר( 

תכלת וחום, 
הכתובת 

מופיעה בכחול

ציון 



  

 

לילך   1 
מיל’ )ר( 

אדום   1 
מיל’ )ר(

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

1902 
מס’ קטלוג 

רוכלין 
מס’ קטלוג 

קפלוב 
עריך צבע נושא שנה 

אין 1 אין כחול ציון 1902 

אין 1a 1אדום  כחול ציון 1902 
מיל’ )ר( 

1b אין 1902 

אין 2 1902 

2a אין 1902 

2b אין 1902 

2c אין 1902 

2 3 1902 

2A 

2B 

1901 

1901 

1901 
2C 

2D 

2E 

1901 

1901 

1901 
2F 

2G 

2H 
1902 

2II 

כחולציון 

אין כחול ציון 

כחולציון 
 

 1לילך  כחולציון 
מיל’ )ר( 

 1אדום  כחולציון 
מא”י )ר( 

אין כחול כהה על ציון 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

 מהדורת 
1902 

אין כחול כהה על ציון 
תכלת 

 כחול כהה על ציון  מהדורת 
תכלת 

אין 

מהדורת 
1902 

 כחול כהה על ציון 
תכלת 

אין 

 מהדורת 
1902

כחול כהה על ציון 
תכלת 

אין 
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1902 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

 מהדורת 
1902 

 כחול כהה על ציון 
תכלת 

אין 

 מהדורת 
1902 

אין כחול כהה על ציון 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 

2K 

2L 

1902 
2M 

2N 

2O 

1902 

1902 

1902 
2P 

2Q 

2R 

1902 

1902 

1902 
2S 

2T 

2U 

1902 

1902 

1902 
2V 

2W 

2X 

1903 

1903 

1903 
2Y 

2Z 

2AA 

1903 

1903 

2BB 

2CC 

1903 

1903 

תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1902 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון מהדורת 
תכלת 

 1אדום  כחול כהה עלציון 
מיל’ )ר( תכלת 

 1לילך  כחול כהה עלציון 
מיל’ )ר( תכלת 

 1אדום  כחול כהה עלציון 
מא”י )ר( תכלת 

2DD 

2EE 

1903 

1903 

1903 
2FF 

2GG 

2HH 

1903 

1903 

1903 
2II 

2JJ 

2KK 

1903 

1903 

1903 
2LL 

2d 3a 1902 

2e 3b 1902 

2a 3c 1902 
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1902 

2b 3d 1902 

2c 1902 

3e 1902 

2g 3f 1902 

3g 1902 

3h 1902 

3i 1902 

3j 1902 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 1לילך  כחול כהה עלציון 
מא”י )ר( תכלת 

אין  1שחור  כחול כהה עלציון 
מא”י )ר( תכלת 

אין כחול כהה על ציון 
תכלת 

אין כחול כהה על ציון 
תכלת 

אין כוכב חום על ציון 
רקע אפור 

אין כוכב כחול על ציון 
רקע אפור 

אין כוכב אדום על ציון 
רקע אפור 

אין כוכב ירוק על ציון 
רקע אפור 



  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

1907 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

אין כוכב מושמט ציון 
על רקע אפור 

אין כוכב מושמט ציון 
על רקע 

ירוק-אפור 

אין כוכב מושמט ציון 
על רקע חום 

אין כוכב מושמט ציון 
על רקע 

ירוק-אפור 

אין כוכב מושמט ציון 
על רקע צהוב 

אין כחול ראשון לציון 

אין כחול עמום מגן דוד 
עם הבלטה 

לבנה 

אין ערמוני על 
אדום 

שחור על 
אדום 

אין טורקיז עם מגן דוד 
הבלטה לבנה 

אין אין כחול כהה ציון 

3k 1902 

3l-3p 1902 

3q-3u 1902 

3v-3z 1902 

3aa-3ee 1902 

4 10 1903 

3 5 1905 

4 6 1906official 
sealing
stamp 

5 7 1906official 
sealing
stamp 

6 8 1907 

9 1907 
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1907 

9a 1907 

9b 1907 

9c 1907 

9d 1907 

10 1907 

10a 1907 

10b 1907 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 1אדום  כחול כההציון 
מיל’ )ר( 

אין 

 1לילך  כחול כההציון 
מיל’ )ר( 

אין 

 1אדום  כחול כההציון 
מא”י )ר( 

אין 

 1לילך  כחול כההציון 
מא”י )ר( 

אין 

אין אין כחול כהה ציון 

 1אדום  כחול כההציון 
מיל’ )ר( 

אין 

 1לילך  כחול כההציון 
מיל’ )ר( 

אין 

איןאין כחול מגן דוד  11 1907 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1909 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

 פני 0.5לילך הרצל 
לשימוש 
באנגליה 

 סנט 1אפור-ירוק הרצל 
לשימוש 
בארה”ב 

 סנט 1אפור-ירוק הרצל 
לשימוש 
בארה”ב 

 קופייקות 2ירוק בהיר הרצל 
לשימוש 
ברוסיה 

 קופייקות 2ירוק בהיר הרצל 
לשימוש 
ברוסיה 

 קופייקות 2ירוק בהיר הרצל 
לשימוש 
ברוסיה 

 קופייקות 2ירוק בהיר הרצל 
לשימוש 
ברוסיה 

 קופייקות 2ירוק בהיר הרצל 
לשימוש 
ברוסיה 

 סנט 5אדום הרצל 
לשימוש 
בצרפת, 
רומניה, 

המזה”ת 

 סנט 5אדום הרצל 
לשימוש 
בצרפת, 
רומניה, 

המזה”ת 

7 12 1909 

8 13 1909 

13a 1909 

9 14 1909 

14a 1909 

14b 1909 

14c 1909 

14d 1909 

10 15 1909 

15a 1909 

 11| ק”לק בולי קטלוג



 12 | ק”לק בולי קטלוג

  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1909 

11 16 1909 

11a 16a 1909 

16b 1909 

16c 1909 

16d 1909 

16e 1909 

11b 16f 1909 

12 17 1909 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 הלר 5כחול הרצל 
לשימוש 

באוסטרו- 
הונגריה 

הלר 5 כחול על נייר הרצל 
לשימוש כחול 

באוסטרו- 
הונגריה 

 הלר 5כחול הרצל 
לשימוש 

באוסטרו- 
הונגריה 

 הלר 5כחול הרצל 
לשימוש 

באוסטרו- 
הונגריה 

 הלר 5כחול הרצל 
לשימוש 

באוסטרו- 
הונגריה 

 הלר 5כחול הרצל 
לשימוש 

באוסטרו- 
הונגריה 

 הלר 5כחול הרצל 
לשימוש 

באוסטרו- 
הונגריה 

 פניננג 5חום הרצל 
לשימוש 
בגרמניה 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1909 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

 פניננג 5חום הרצל 
לשימוש 
בגרמניה 

 פניננג 5חום הרצל 
לשימוש 
בגרמניה 

 פניננג 5חום הרצל 
לשימוש 
בגרמניה 

 פניננג 5חום הרצל 
לשימוש 
בגרמניה 

 פניננג 5חום הרצל 
לשימוש 
בגרמניה 

 פניננג 5חום הרצל 
לשימוש 
בגרמניה 

אין סגול נורדאו 

אפור-ירוק נורדאו 

אדום נורדאו 

כחול כהה נורדאו 

חום נורדאו 

אין לפיסגול נורדאו 
 0.5קפלוב,  
לשימוש 
באנגליה 

לפי רוכלין 

 סנט 0.5אפור-ירוק נורדאו 
לשימוש 

באמריקה 
לפי רוכלין 

12a 17a 1909 

12b 17b 1909 

12c 17c 1909 

12d 1909 

12e 1909 

12f 17d 1909 

18 1909 

19 1909 

20 1909 

21 1909 

22 1909 

16 23 1909 

18 24 1909 
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1909 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

ירוק בהיר נורדאו 

 קופייקה 1ירוק כהה נורדאו 
לשימוש 
ברוסיה, 

לפי רוכלין 

 סנט 2אדום נורדאו 
לשימוש 
בצרפת, 

רומניה 
והמזה”ת, 
לפי רוכלין 

 הלר 2כחול מלכותי נורדאו 
לשימוש 

באוסטרו 
הונגריה, 

לפי רוכלין 

 פניננג 2חום נורדאו 
לשימוש 

בגרמניה, 
לפי רוכלין 

 פניננג 2חום נורדאו 
לשימוש 

בגרמניה, 
לפי רוכלין 

אין סגול נורדאו 

ירוק בהיר נורדאו 

21 31 אדום נורדאו 1909 

22 32 כחול נורדאו 1909 

23 33 חום נורדאו 1909 

25 1909 

17 1909 

15 26 1909 

14 27 1909 

13 28 1909 

13a 28a 1909 

19 29 1909 

20 30 1909 



בולי קק״ל

1919-1910
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1911 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

אין סגול הכותל 
המערבי 

סגול הכותל 
המערבי 

אפור-ירוק הכותל 
המערבי 

אפור-ירוק הכותל 
המערבי 

אדום הכותל 
המערבי 

אדום הכותל 
המערבי 

אדום הכותל 
המערבי 

כחול הכותל 
המערבי 

כחול הכותל 
המערבי 

28 34 1911 

28a 34a 1911 

29 35 1911 

29a 35a 1911 

30 36 1911 

30a 36a 1911 

30b 1911 

31 37 1911 

31a 37a 1911 

31b 1911  כחול הכותל
המערבי 



  

 

 

 

   

1912 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

חום הכותל 
המערבי 

חום הכותל 
המערבי 

חום הכותל 
המערבי 

אין ירוק נוף ארץ- 
ישראל 

ירוק נוף ארץ- 
ישראל 

חום נוף ארץ- 
ישראל 

חום נוף ארץ- 
ישראל 

אדום נוף ארץ- 
ישראל 

אדום נוף ארץ- 
ישראל 

כחול נוף ארץ- 
ישראל 

כחול נוף ארץ- 
ישראל 

אפור-ירוק נוף ארץ- 
ישראל 

חום נוף ארץ- 
ישראל 

32 38 1911 

32a 38a 1911 

32b 1911 

24 39 1912 

24a 39a 1912 

25 40 1912 

25a 40a 1912 

26 41 1912 

26a 41a 1912 

27 42 1912 

27a 42a 1912 

43 1912 

44 1912 
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1914 

45 1912 

46 1912 

45 47 1914 

45a 47a 1914 

45b 47b 1914 

46 48 1914 

46a 48a 1914 

46b 48b 1914 

47 49 1914 

47a 49a 1914 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

סגול נוף ארץ- 
ישראל 

כחול נוף ארץ- 
ישראל 

אין חום וולפסון 

חום וולפסון 

חום וולפסון 

ירוק וולפסון 

ירוק וולפסון 

ירוק וולפסון 

אדום וולפסון 

אדום וולפסון 

47b 49b 1914  אדום וולפסון



  

1915 

48 50 1914 

48a 50a 1914 

48b 50b 1914 

48c 1914 

49 51 1914 

49a 51a 1914 

49b 51b 1914 

49c 1914 

35 52 1915 

35a 52a 1915 

34 53 1915 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

לילך וולפסון 

לילך וולפסון 

לילך וולפסון 

לילך וולפסון 

כחול וולפסון 

כחול וולפסון 

כחול וולפסון 

כחול וולפסון 

 התיישבות 
ובנייה בארץ- 

ישראל : 
 גימנסיה 
הרצליה 

צבעוני 

 התיישבות 
ובנייה בארץ- 

ישראל : 
 גימנסיה 
הרצליה 

 התיישבות 
ובנייה בארץ- 

ישראל : גן 
שמואל 

צבעוני 
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1915 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

 התיישבות 
ובנייה בארץ- 

ישראל : גן 
שמואל 

 התיישבות 
ובנייה בארץ- 
ישראל : בית 
ביער הרצל 

צבעוני 

 התיישבות 
ובנייה בארץ- 
ישראל : בית 
ביער הרצל 

 התיישבות 
ובנייה בארץ- 

ישראל : 
רחובות 

צבעוני 

 התיישבות 
ובנייה בארץ- 

ישראל : 
רחובות 

 התיישבות 
ובנייה בארץ- 

ישראל : שתילי 
זיתים 

צבעוני 

 התיישבות 
ובנייה בארץ- 

ישראל : שתילי 
זיתים 

 התיישבות 
ובנייה בארץ- 
ישראל : פתח 

תקווה 

צבעוני 

34a 53a 1915 

33 54 1915 

33a 54a 1915 

38 55 1915 

38a 55a 1915 

37 56 1915 

37a 56a 1915 

36 57 1915 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1915 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

התיישבות 
ובנייה בארץ- 

 פתח :ישראל
תקווה 

צבעוני התיישבות 
ובנייה בארץ- 

 בן שמן :ישראל

התיישבות 
ובנייה בארץ- 

 בן שמן :ישראל

צבעוני התיישבות 
ובנייה בארץ- 

 כנרת :ישראל

התיישבות 
ובנייה בארץ- 

 כנרת :ישראל

צבעוני התיישבות 
ובנייה בארץ- 

 :ישראל
בצלאל 

התיישבות 
ובנייה בארץ- 

 :ישראל
בצלאל 

צבעוני התיישבות 
ובנייה בארץ- 

 דגניה :ישראל

התיישבות 
ובנייה בארץ- 

 דגניה :ישראל

36a 57a 1915 

41 58 1915 

41a 58a 1915 

40 59 1915 

40a 59a 1915 

39 60 1915 

39a 60a 1915 

44 61 1915 

44a 61a 1915 
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1917 

43 62 1915 

43a 62a 1915 

42 63 1915 

42a 63a 1915 

51 64 1917 

51a 64a 1917 

51b 1917 

51c 1917 

51d 64b 1917 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני התיישבות 
ובנייה בארץ- 

 תל :ישראל
אביב 

התיישבות 
ובנייה בארץ- 

 תל :ישראל
אביב 

צבעוני התיישבות 
ובנייה בארץ- 

 גדרה :ישראל

התיישבות 
ובנייה בארץ- 

 גדרה :ישראל

חום על רקע מייסדי 
חום בהיר 

אין 
 משה :הציונות

הס 

 2אדום 
מיל’ )ר( 

חום על רקע 
חום בהיר

מייסדי 
 משה :הציונות

הס 

 5שחור 
מא”י )ר( 

חום על רקע 
חום בהיר

מייסדי 
 משה :הציונות

הס 

 5אדום 
מא”י )ר( 

חום על רקע 
חום בהיר

מייסדי 
 משה :הציונות

הס 

 5שחור 
מא”י )ר( 

חום על רקע 
חום בהיר

מייסדי 
 משה :הציונות

הס 



  

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

אדום 2  
מיל’ מעל 

שחור 
 10 מא”י 

 בתחתית 

1917 

51e 1917 

51f 64c 1917 

51g 1917 

64d חום על רקע 
חום בהיר 

מייסדי 
 משה :הציונות

1917 

הס 

50 65 חום על רקע 
חום בהיר 

מייסדי 
 משה :הציונות

1917 

מונטיפיורי 

51h 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין 2אדום  חום על רקע מייסדי 
מיל’ מעל חום בהיר  משה :הציונות

שחור הס 
 מא”י 10

בתחתית 
)ר( 

חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  משה :הציונות

הס 

אין חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  משה :הציונות

הס 

 2אדום 
מיל’ )ר( 

חום על רקע 
חום בהיר

מייסדי 
 משה :הציונות

מונטיפיורי 

 5שחור 
מא”י )ר( 

חום על רקע 
חום בהיר

מייסדי 
 משה :הציונות

מונטיפיורי 

 5אדום 
מא”י )ר( 

חום על רקע 
חום בהיר

מייסדי 
 משה :הציונות

מונטיפיורי 

 10שחור 
מא”י )ר( 

חום על רקע 
חום בהיר

מייסדי 
 משה :הציונות

מונטיפיורי 

אין חום על רקע  מייסדי 
חום בהירהציונות : משה 

מונטיפיורי 

)ר( 

50a 65a 1917 

50b 1917 

50c 1917 

50d 65b 1917 

50e 1917 
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1917 
 מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

קפלוב 
 מס’ קטלוג 

רוכלין 

חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  משה :הציונות

מונטיפיורי 

אין חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  משה :הציונות

מונטיפיורי 

חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  משה :הציונות

מונטיפיורי 

 2אדום 
מיל’ )ר( 

חום על רקע 
חום בהיר

מייסדי 
 :הציונות
שמואל 

מוהליבר 

 5שחור 
מא”י )ר( 

חום על רקע 
חום בהיר

מייסדי 
 :הציונות
שמואל 

מוהליבר 

 5אדום 
מא”י )ר( 

חום על רקע 
חום בהיר

מייסדי 
 :הציונות
שמואל 

מוהליבר 

 10שחור 
מא”י )ר( 

חום על רקע 
חום בהיר

מייסדי 
 :הציונות
שמואל 

מוהליבר 

אין  2אדום  חום על רקעמייסדי 
מיל’ מעל חום בהיר  :הציונות
שחור שמואל 

 מא”י 10מוהליבר 
בתחתית 

)ר( 

חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  :הציונות
שמואל 

מוהליבר 

50f 65c 1917 

50g 1917 

50h 65d 1917 

53 66 חום על רקע 
חום בהיר 

מייסדי 
 :הציונות
שמואל 

מוהליבר 

1917 

53a 66a 1917 

53b 1917 

53c 1917 

53d 66b 1917 

53e 1917 

53f 66c 1917 



 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1917 
 מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

קפלוב 
 מס’ קטלוג 

רוכלין 

אין חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  :הציונות
שמואל 

מוהליבר 

חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  :הציונות
שמואל 

מוהליבר 

 2אדום  חום על רקעמייסדי 
מיל’ )ר( חום בהיר  ליאון :הציונות

פינסקר 

 5שחור  חום על רקעמייסדי 
מא”י )ר( חום בהיר  ליאון :הציונות

פינסקר 

 5אדום  חום על רקעמייסדי 
מא”י )ר( חום בהיר  ליאון :הציונות

פינסקר 

 10שחור  חום על רקעמייסדי 
מא”י )ר( חום בהיר  ליאון :הציונות

פינסקר 

אין  2אדום  חום על רקעמייסדי 
מיל’ מעל חום בהיר  ליאון :הציונות

שחור פינסקר 
 מא”י 10

בתחתית 
)ר( 

חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  ליאון :הציונות

פינסקר 

אין חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  ליאון :הציונות

פינסקר 

53g 1917 

53h 66d 1917 

52 67 חום על רקע 
חום בהיר 

מייסדי 
 ליאון :הציונות

פינסקר 

1917 

52a 67a 1917 

52b 1917 

52c 1917 

52d 67b 1917 

52e 1917 

52f 67c 1917 

52g 1917 

חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  ליאון :הציונות

פינסקר 
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1917 

55 68 1917 

55a 68a 1917 

55b 1917 

55c 1917 

55d 68b 1917 

55e 1917 

55f 68c 1917 

55g 1917 

55h 68d 1917 

54 69 1917 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  הרמן :הציונות
שפירא 

 2אדום 
מיל’ )ר( 

חום על רקע 
חום בהיר

מייסדי 
 הרמן :הציונות
שפירא 

 5שחור 
מא”י )ר( 

חום על רקע 
חום בהיר

מייסדי 
 הרמן :הציונות
שפירא 

 5אדום 
מא”י )ר( 

חום על רקע 
חום בהיר

מייסדי 
 הרמן :הציונות
שפירא 

 2אדום 
מיל’ מעל 

שחור 
 מא”י 10

בתחתית 
)ר( 

חום על רקע 
חום בהיר

מייסדי 
 הרמן :הציונות
שפירא 

אין חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  הרמן :הציונות

שפירא 

חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  הרמן :הציונות
שפירא 

אין חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  הרמן :הציונות

שפירא 

חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  הרמן :הציונות
שפירא 

חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  :הציונות

תאודור הרצל 



  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

   

   

  

 
 

1918 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

 2אדום  חום על רקעמייסדי 
מיל’ )ר( חום בהיר  :הציונות

תאודור הרצל 

 5שחור  חום על רקעמייסדי 
מא”י )ר( חום בהיר  :הציונות

תאודור הרצל 

 5אדום  חום על רקעמייסדי 
מא”י )ר( חום בהיר  :הציונות

תאודור הרצל 

 10שחור  חום על רקעמייסדי 
מא”י )ר( חום בהיר  :הציונות

תאודור הרצל 

אין 2אדום  חום על רקע מייסדי 
מיל’ מעל חום בהיר  :הציונות

שחור תאודור הרצל 
 מא”י 10

בתחתית 
)ר( 

חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  :הציונות

תאודור הרצל 

אין חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  :הציונות

תאודור הרצל 

חום על רקע מייסדי 
חום בהיר  :הציונות

תאודור הרצל 

אין חום בהיר על  :הציונותמייסדי 
רקע לבן משה הס 

 2אדום  חום בהיר על :הציונותמייסדי 
מיל’ )ר( רקע לבן משה הס 

 10שחור  חום בהיר על :הציונותמייסדי 
מא”י )ר( רקע לבן משה הס 

חום בהיר על  :הציונותמייסדי 
רקע לבן משה הס 

חום בהיר על  :הציונותמייסדי 
רקע לבן משה 

מונטיפיורי 

54a 69a 1917 

54b 1917 

54c 1917 

54d 69b 1917 

54e 1917 

54f 69c 1917 

54g 1917 

54h 69d 1917 

57 70 1918 

57a 70a 1918 

57b 70b 1918 

57c 70c 1918 

56 71 1918 
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1918 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

56a 71a 2אדום  חום בהיר על 1918 :הציונותמייסדי 
מיל’ )ר( רקע לבן משה 

מונטיפיורי 

 :הציונותמייסדי 
מא”י )ר( 

חום בהיר על 
רקע לבן

 10שחור  
משה 

מונטיפיורי 

חום בהיר על  :הציונותמייסדי 
רקע לבן משה 

מונטיפיורי 

חום בהיר על  :הציונותמייסדי 
רקע לבן שמואל 

מוהליבר 

 2אדום 
מיל’ )ר( 

חום בהיר על 
רקע לבן

 :הציונותמייסדי  
שמואל 

מוהליבר 

 10שחור 
מא”י )ר( 

חום בהיר על 
רקע לבן

 :הציונותמייסדי  
שמואל 

מוהליבר 

חום בהיר על  :הציונותמייסדי 
רקע לבן שמואל 

מוהליבר 

חום בהיר על  :הציונותמייסדי 
רקע לבן ליאון פינסקר 

 2אדום  חום בהיר על :הציונותמייסדי 
מיל’ )ר( רקע לבן ליאון פינסקר 

 10שחור  חום בהיר על :הציונותמייסדי 
מא”י )ר( רקע לבן ליאון פינסקר 

חום בהיר על  :הציונותמייסדי 
רקע לבן ליאון פינסקר 

חום בהיר על  :הציונותמייסדי 
רקע לבן הרמן שפירא 

 2אדום  חום בהיר על :הציונותמייסדי 
מיל’ )ר( רקע לבן הרמן שפירא 

 10שחור  חום בהיר על :הציונותמייסדי 
מא”י )ר( רקע לבן הרמן שפירא 

חום בהיר על  :הציונותמייסדי 
רקע לבן הרמן שפירא 

56b 71b 1918 

56c 71c 1918 

59 72 1918 

59a 72a 1918 

59b 72b 1918 

59c 72c 1918 

58 73 1918 

58a 73a 1918 

58b 73b 1918 

59c 73c 1918 

61 74 1918 

61a 74a 1918 

61b 74b 1918 

61c 74c 1918 



  

  

   

   

  

 

 

 

  

  

  
 

  

  

 

 
 

 
 

1918 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

חום בהיר על  :הציונותמייסדי 
רקע לבן תאודור הרצל 

 2אדום  חום בהיר על :הציונותמייסדי 
מיל’ )ר( רקע לבן תאודור הרצל 

 10שחור  חום בהיר על :הציונותמייסדי 
מא”י )ר( רקע לבן תאודור הרצל 

חום בהיר על  :הציונותמייסדי 
רקע לבן תאודור הרצל 

אין כחול על רקע  70-75כמו 
לבן 

אין סגול על רקע  70-76כמו 
לבן 

אין כחול עם צ’לנוב 
מסגרת כסף 

אין  10שחור  כחול עםצ’לנוב 
מא”י )ר( מסגרת כסף 

אין  50אדום  כחול עםצ’לנוב 
מא”י )ר( מסגרת כסף 

אין סגול כהה כחול עם צ’לנוב 
מא”י 50 מסגרת כסף 

)ר( 

 50כחול  כחול עםצ’לנוב 
מא”י )ר( מסגרת כסף 

אין כחול צ’לנוב 

 10סגול  חום על ניירהרצל 
מא”י )ר( חום 

חום על נייר הרצל 
חום 

אין חום עם נופי ארץ- 
מסגרת ירוקה  :ישראל

על נייר לבן גימנסיה 
הרצליה, יפו 

60 75 1918 

60a 75a 1918 

60b 75b 1918 

60c 75c 1918 

76-81 1918 

82-87 1918 

62 88 1918 

62a 1918 

62b 1918 

62c 1918 

62d 88a 1918 

אין 89 1918 

63 90 1919 

63a 90a 1919 

66 91 1919 
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1919 

65 92 1919 

64 93 1919 

69 94 1919 

68 95 1919 

67 96 1919 

64a-69a 1919 

64b-69b 1919 

64c-69c 91a-96a 1919 

64d-69d 1919 

64e-69e 1919 

64f-69f 1919 

אין 91b-96b חום עם 
מסגרת ירוקה 

על נייר לבן 

נופי ארץ- 
ישראל 

1919 

אין 91ba-96ba חום עם 
מסגרת ירוקה 

על נייר חום 

נופי ארץ- 
ישראל 

1919 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין חום עם נופי ארץ- 
מסגרת ירוקה שדרות  :ישראל

על נייר לבן רוטשילד, 
תל-אביב 

אין חום עם נופי ארץ- 
מסגרת ירוקה בצלאל,  :ישראל

על נייר לבן ירושלים 

אין חום עם 
מסגרת ירוקה 

על נייר לבן 

נופי ארץ- 
 הבית :ישראל

ביער הרצל 

אין חום עם 
מסגרת ירוקה 

על נייר לבן 

נופי ארץ- 
 כנרת :ישראל

אין חום עם נופי ארץ- 
מסגרת ירוקה  בן שמן :ישראל

על נייר לבן 

אין חום עם 
מסגרת ירוקה 

על נייר לבן 

נופי ארץ- 
ישראל 

אין חום עם 
מסגרת ירוקה 

על נייר לבן 

נופי ארץ- 
ישראל 

נופי ארץ- 
מיל’ )ר( 

חום עם 
מסגרת ירוקה 

על נייר לבן

 2אדום  
ישראל 

חום עם נופי ארץ- 
מסגרת ירוקה 

על נייר לבן 

אין 
ישראל 

חום עם נופי ארץ- 
מיל’ )ר( 

 2אדום 
מסגרת ירוקה 

על נייר לבן

אין 
ישראל 

חום עם נופי ארץ- 
מסגרת ירוקה 

על נייר לבן 

אין 
ישראל 



בולי קק״ל

1929-1920
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1921 

72 97 1921 

71 98 1921 

70 99 1921 

75 100 1921 

74 101 1921 

73 102 1921 

76-81 103-108 1921 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין כחול  ארץ ארץ-נוף 
 איכר :ישראל
חורש 

נוף ארץ- 
 מערת :ישראל

אבשלום 

נוף ארץ- 
 מראה :ישראל

מפרץ חיפה 
מהר הכרמל 

נוף ארץ- 
 הר :ישראל

הצופים ועץ 
דקל 

נוף ארץ- 
 בית :ישראל

ספר למלאכה, 
חיפה 

נוף ארץ- 
 הגליל :ישראל

התחתון 

אין כתום נוף ארץ-ישראל 



  

 

 

 

 

  

 

1921 

82-87 109-114 1921 

88-93 114-120 1921 

94-99 121-126 1921 

70a-99a 97a-126a 1921 

70a-99a 1921 

100 127 1926 

103 128 1927 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין ערמוני נוף ארץ-ישראל 

אין שחור נוף ארץ-ישראל 

אין אפור-חום נוף ארץ-ישראל 

 5אדום  אפור-חוםנוף ארץ-ישראל 
מא”י )ר( 

 5שחור  אפור-חוםנוף ארץ-ישראל 
מא”י )ר( 

אין שחור על רקע  25חגיגות 
לבן לקק”ל 

אין שחור  :אישים ונופים
א.ד. גורדון 
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1927 

102 129 1927 

101 130 1927 

106 131 1927 

105 132 1927 

104 133 1927 

109 134 1927 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

שחור  :אישים ונופים
רבי ש. 

מוהליבר 

שחור  :אישים ונופים
תיאודור הרצל 

שחור  :אישים ונופים
אחד העם 

שחור  :אישים ונופים
יוסף 

טרומפלדור 

שחור  :אישים ונופים
הרמן שפירא 

שחור  :אישים ונופים
מפת ארץ- 

ישראל 



  

 

 

 
 

 

 

 

1927 

108 135 1927 

107 136 1927 

112 137 1927 

111 138 1927 

110 139 1927 

101a-172a 128a-175a 1927 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

שחור  :אישים ונופים
מגדל דוד 

שחור  :אישים ונופים
הטכניון 

שחור  :אישים ונופים
האוניברסיטה 

העברית 

שחור  :אישים ונופים
מקווה ישראל 

שחור  :אישים ונופים
מעיין חרוד 

 5שחור  שחוראישים ונופים 
מא”י )ר( 
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1927 

113-124 140-151 1927 

125-136 152-163 1927 

149-160 164-175 1927 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול בהיר אישים ונופים 

ורוד-חום אישים ונופים 

כתום בהיר אישים ונופים 



  

 

 

1927 

137-148 128x-139x 1927 

161-172 140x-151x 1927 

176 1927 

177 1927 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק אישים ונופים 

ורוד אישים ונופים 

אפור  :אישים ונופים
אחד העם 

אפור  :אישים ונופים
א.ד. גורדון 
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1927 

178 1927 

179 1927 

180 1927 

181 1927 

182 1927 

183 1927 

184 1927 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אפור  :אישים ונופים
תאודור הרצל 

אפור  :אישים ונופים
הטכניון 

אפור  :אישים ונופים
מפת ארץ- 

ישראל 

אפור  :אישים ונופים
מקווה ישראל 

אפור  :אישים ונופים
רבי ש. 

מוהליבר 

אפור  :אישים ונופים
הרמן שפירא 

אפור אישים 
 יוסף :ונופים

טרומפלדור 



  

 
 

 

 

1927 

185 1927 

186 1927 

187 1927 

188-199 1927 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אפור  :אישים ונופים
האוניברסיטה 

העברית 

אפור  :אישים ונופים
מגדל דוד 

אפור  :אישים ונופים
מעיין-חרוד 

כחול כהה אישים ונופים 
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1927 

200-211 1927 

212-223 1927 

176x-187x 1927 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום שוקולד אישים ונופים 

אדום-כתום אישים ונופים 

טורקיז אישים ונופים 



  

 

1927 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

188x-199x שזיף אישים ונופים 1927 

 5שחור  כל הצבעיםאישים ונופים 
מא”י )ר( 

176a-223a 1927 
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בולי קק״ל

1939-1930
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1933 

273 224 1933 

274 225 1933 

275 226 1933 

276 227 1933 

277 228 1933 

224a-228a 1933 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין אפור-שחור מוצקין 

חום מוצקין 

ירוק כהה מוצקין 

ירוק זית מוצקין 

כחול מוצקין 

 2אדום  מוצקין
מא”י )ר( 
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1933 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

224b-228b 3אדום  מוצקין 1933 
מא”י )ר( 

 5אדום  מוצקין
מא”י )ר( 

 10אדום  מוצקין
מא”י )ר( 

 2סגול  מוצקין
מא”י )ר( 

 2שחור  מוצקין
מא”י )ר( 

224c-228c 1933 

224d-228d 1933 

273a-277a 1933 

273b-277b 1933 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

1933 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

273c-277c 3סגול  מוצקין 1933 
מא”י )ר( 

 2שחור  מוצקין
מא”י )ר( 

 5סגול  מוצקין
מא”י )ר( 

 5שחור  מוצקין
מא”י )ר( 

 10סגול  מוצקין
מא”י )ר( 

 10שחור  מוצקין
מא”י )ר( 

אין ירוק ביאליק 
 :וארלוזרוב

ביאליק 

273d-277d 1933 

273e-277e 1933 

273f-277f 1933 

273g-277g 1933 

273h-277h 1933 

267 229 1933 
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1933 

268 230 1933 

269 231 1933 

270 232 1933 

271 233 1933 

272 234 1933 

267-270 229a-234a 1933 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול ביאליק 
 :וארלוזרוב

ביאליק 

חום ביאליק 
 :וארלוזרוב

ביאליק 

ירוק ביאליק 
 :וארלוזרוב
ארלוזרוב 

כחול ביאליק 
 :וארלוזרוב
ארלוזרוב 

חום ביאליק 
 :וארלוזרוב
ארלוזרוב 

 2סגול  ביאליק
מא”י )ר( וארלוזרוב 



  

  

  

  

1934 

267b-272b 229b-234b 1933 

267c-272c 229c-234c 1933 

267d-272d 229d-234d 1933 

278 235 1934 

279 236 1934 

280 237 1934 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 3סגול  ביאליק
מא”י )ר( וארלוזרוב 

 5סגול  ביאליק
מא”י )ר( וארלוזרוב 

 10סגול  ביאליק
מא”י )ר( וארלוזרוב 

אין ירוק ביאליק 

כחול כהה ביאליק 

כחול שמים ביאליק 
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1934 

281 238 1934 

282 239 1934 

283 240 1934 

278a-283a 235a-240a 1934 

278b-283b 235b-240b 1934 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום ביאליק 

אפור ביאליק 

ערמוני ביאליק 

שחור/ביאליק 
 2סגול  

מא”י )ר( 

שחור/ביאליק 
 3סגול  

מא”י )ר( 



  

 

 

1934 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

278c-283c 235c-240c 5סגול  ביאליק 1934 
מא”י )ר( 

 10סגול  ביאליק
מא”י )ר( 

ביאליק 

אין ירוק ארלוזרוב 

כחול ארלוזרוב 

חום ארלוזרוב 

278d-283d 235d-240d 1934 

278e-283e 235e-240e 1934 

241 1934 

242 1934 

243 1934 
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1934 

284 244 1934 

285 245 1934 

284a-285a 244a-245a 1934 

284b-285b 244b-245-b 1934 

284c-285c 244c-245c 1934 

284d-285d 244d-245d 1934 

286 246 1934 

287 247 1934 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין ירוק קרמניצקי 

חום קרמניצקי 

שחור/קרמניצקי 
 2סגול  

מא”י )ר( 

שחור/קרמניצקי 
 3סגול  

מא”י )ר( 

שחור/קרמניצקי 
 5סגול  

מא”י )ר( 

שחור/קרמניצקי 
 10סגול  

מא”י )ר( 

אין ירוק רוטשילד 

כחול רוטשילד 



  

 

 

 

 

 

1934 

288 248 1934 

289 249 1934 

286a-289a 246a-249a 1934 

286b-289b 1934 

286c-289c 1934 

286d-289d 246b-249b 1934 

286e-289e 246c-249c 1934 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

שחור רוטשילד 

חום רוטשילד 

 2שחור  רוטשילד
מא”י )ר( 

 2סגול  רוטשילד
מא”י )ר( 

 2אדום  רוטשילד
מא”י )ר( 

 3סגול  רוטשילד
מא”י )ר( 

 5סגול  רוטשילד
מא”י )ר( 
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1935 

286f-289f 246d-249d 1934 

290 250 1935 

291 251 1935 

290a-291a 250a-251a 1935 

290b-291b 250b-251b 1935 

290c-291c 250c-251c 1935 

290d-291d 250d-251d 1935 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 10סגול  רוטשילד
מא”י )ר( 

אין ירוק בהיר גולדברג 

ירוק-שחור גולדברג 

 2סגול  גולדברג
מא”י )ר( 

 3אדום  גולדברג
מא”י )ר( 

 5אדום  גולדברג
מא”י )ר( 

 10אדום  גולדברג
מא”י )ר( 



  

 

 

 

1935 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

אין ירוק הרב קוק 

ירוק בהיר הרב קוק 

כחול הרב קוק 

חום הרב קוק 

שחור הרב קוק 

 10שחור  הרב קוק
מא”י )ר( 

 10סגול  הרב קוק
מא”י )ר( 

 10אדום  הרב קוק
מא”י )ר( 

390 252 1935 

390a 1935 

391 253 1935 

392 254 1935 

393 255 1935 

390a-393a 252a-255a 1935 

390b-393b 1935 

390c-393c 1935 

 53| ק”לק בולי קטלוג



 54 | ק”לק בולי קטלוג

  

 

 

 

 

 

1936 

394 256 1936 

394a 256a 1936 

394b 256b 1936 

394c 256c 1936 

394d 256d 1936 

395 257 1936 

396 258 1936 

397 259 1936 

398 260 1936 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין חום על נייר הרצל 
לבן 

 2שחור  הרצל
מא”י )ר( 

 3שחור  הרצל
מא”י )ר( 

 5שחור  הרצל
מא”י )ר( 

 10שחור  הרצל
מא”י )ר( 

אין ירוק דיזנגוף 

כחול כהה דיזנגוף 

חום דיזנגוף 

שחור דיזנגוף 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1936 

395a-398a 257a-260a 1936 

395b-398b 257b-260b 1936 

257c-260c 1936 

257d-260d 1936 

395c-398c 1936 

395d-398d 1936 

399 261 1936 

400 262 1936 

401 263 1936 

399b-401b 261a-263a 1936 

399a-401a 261b-263b 1936 

402 264 1936 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 1סגול  דיזנגוף
מיל’ )ר( 

 1סגול  דיזנגוף
מא”י )ר( 

 1שחור  דיזנגוף
מא”י )ר( 

 2שחור  דיזנגוף
מא”י )ר( 

 2סגול  דיזנגוף
מא”י )ר( 

 2אדום  דיזנגוף
מא”י )ר( 

אין ירוק טרומפלדור 

כחול טרומפלדור 

שחור טרומפלדור 

 1סגול  טרומפלדור
מיל’ )ר( 

 1)ר(  טרומפלדור
סגול מא”י 

אין חום סוקולוב 

 5שחור  סוקולוב
מא”י )ר( 
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1936 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

שחור סוקולוב 
תשלום 

 5’ נוסף ‘
)ר( 

שחור סוקולוב 

 5סגול  סוקולוב
מא”י )ר( 

 5שחור  סוקולוב
מא”י )ר( 

 10שחור  סוקולוב
מיל’ )ר( 

שחור על נייר מפת ארץ- 
לבן ישראל 

כתום על נייר מפת ארץ- 
לבן ישראל 

כחול כהה על מפת ארץ- 
נייר תכלת ישראל 

שחור על נייר מפת ארץ- 
תכלת ישראל 

264b 1936 

403 265 1936 

402a-403a 1936 

403b 1936 

402c-403c 1936 

282 266 2 1936 

283 267 5 1936 

384 268 5 1936 

385 269 30 1936 



  

 

 

 

 

  

 

 

1936 

386 270 50 1936 

387 271 100 1936 

388 272 100 1936 

389 273 500 1936 

274 50 1936 
!1928 

174 275 100 1936 

175 276 100 1936 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק על נייר מפת ארץ- 
לבן ישראל 

חום על נייר מפת ארץ- 
צהוב ישראל 

כחול מתכתי מפת ארץ- 
על נייר לבן ישראל 

חום על נייר מפת ארץ- 
לבן ישראל 

ירוק על נייר מפת ארץ- 
לבן ישראל 

 :, שנה173

חום על נייר מפת ארץ- 
צהוב ישראל 

כחול מתכתי מפת ארץ- 
על נייר לבן ישראל 
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1937 

176 277 500 1936 

176a אין 500 1928( 

404 278 1936 

405 279 1936 

אין 280 10 1936 

אין 281 אין שחור מגן דוד 1937 

406 282 2כחול,  מגן דוד 1937 
עיגולים עם 
האות למ”ד 

406a 1937 

407 283 1937 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום על נייר מפת ארץ- 
לבן ישראל 

חום שחור מפת ארץ- 
ישראל לפי 

רוכלין 

אין כחול תרומת הנוער 
לגאולת 

האדמות 

ירוק תרומת הנוער 
לגאולת 

האדמות 

כחול על נייר מפת א”י 
לבן 

אין תכלת מגן דוד 

 2שחור,  מגן דוד
עיגולים עם 

האות נו”ן 



  

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

1937 

408 284 1937 

408a 1937 

409 285 1937 

409a 1937 

286 10 1937 

287 30 1937 

410 288 50 1937 

411 289 60 1937 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אדום עלמגן דוד 
 2נייר צהוב,  

עיגולים עם 
האות סמ”ך 

אין אדום בהיר על מגן דוד 
נייר צהוב 

 עיגולים 2ירוק,  מגן דוד
עם האות 

קו”ף 

אין ירוק בהיר, עם מגן דוד 
האות קו”ף 

מימין והעריך 
משמאל 

תכלת, עם מגן דוד 
האות יו”ד 

מימין והעריך 
משמאל 

כחול מלכותי, מגן דוד 
עם האות 

למ”ד 

שחור עם מגן דוד 
האות נו”ן 

מימין והעריך 
משמאל 

אדום על נייר מגן דוד 
צהוב, עם 

האות סמ”ך 
מימין והעריך 

משמאל 
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1937 

414 291 1937 

413 292 1937 

412 293 1937 

417 294 1937 

416 295 1937 

415 296 1937 

418-423 297-302 1937 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין ירוק עתיקות 
 :ומוסדות

מצדה 

ירוק עתיקות 
 :ומוסדות
הכותל 

המערבי 

ירוק עתיקות 
 :ומוסדות

מגדל דוד 

ירוק עתיקות 
 :ומוסדות

האוניברסיטה 
העברית 

ירוק עתיקות 
 בית :ומוסדות

הכנסת ישורון 

ירוק עתיקות 
 :ומוסדות

המוסדות 
הלאומיים 
בירושלים 

שחור ומוסדות עתיקות 



  

 

 

 

 

 

 

 

1937 

424-429 303-308 1937 

430-435 309-314 1937 

436-441 315-320 1937 

291a-320a 1937 

412f-441f 291b-320b 1937 

291c-320c 1937 

291d-320d 1937 

291e-320e 1937 

412a-441a 1937 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום ומוסדות עתיקות 

כחול ומוסדות עתיקות 

ירוק-שחור ומוסדות עתיקות 

 1שחור  ומוסדותעתיקות 
מא”י )ר( 

 2שחור  ומוסדותעתיקות 
מא”י )ר( 

 3שחור  ומוסדותעתיקות 
מא”י )ר( 

 5שחור  ומוסדותעתיקות 
מא”י )ר( 

 10שחור  ומוסדותעתיקות 
מא”י )ר( 

אין  1סגול  ומוסדותעתיקות 
מא”י )ר( 
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1937 

412b-441b 1937 

412c-441c 1937 

412d-441d 1937 

412e-441e 1937 

443 321 1937 

442 322 1937 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין  2סגול  ומוסדותעתיקות 
מא”י )ר( 

אין  3סגול  ומוסדותעתיקות 
מא”י )ר( 

אין  5סגול  ומוסדותעתיקות 
מא”י )ר( 

אין  10סגול  ומוסדותעתיקות 
מא”י )ר( 

אין ירוק  :הארץ ועמקיה
עמק יזרעאל 

)מגדל שמירה 
ביער בלפור( 

ירוק  :הארץ ועמקיה
מפת א”י 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

1937 

445 323 1937 

444 324 1937 

447 325 1937 

446 326 1937 

448-453 327-332 1937 

454-459 333-338 1937 

460-465 339-344 1937 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק  :הארץ ועמקיה
עמק זבולון 

)מפרץ חיפה( 

ירוק  :הארץ ועמקיה
עמק חפר )עין 

החורש( 

ירוק  :הארץ ועמקיה
עמק בית-שאן 

)ניר דוד( 

ירוק  :הארץ ועמקיה
עמק הירדן 

)דגניה( 

שחור הארץ ועמקיה 

חום הארץ ועמקיה 

כחול הארץ ועמקיה 

 63| ק”לק בולי קטלוג



 64 | ק”לק בולי קטלוג

  

 

 

 

 

 

1937 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

466-471 345-350 ירוק-שחור הארץ ועמקיה 1937 

 3סגול  הארץ ועמקיה
מא”י )ר( 

 5סגול  הארץ ועמקיה
מא”י )ר( 

 5שחור  הארץ ועמקיה
מא”י )ר( 

 25שחור  הארץ ועמקיה
מא”י )ר( 

 25שחור  הארץ ועמקיה
מיל’ )ר( 

442a-471a 321a-350a 1937 

442b-471b 1937 

442c-471c 321b-350b 1937 

442d-471d 321c-350c 1937 

442e-471e 321d-350d 1937 



  

 

 

 

 

 
 

 
 

1937 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

442f-471f 321e-350e 30שחור  הארץ ועמקיה 1937 
מיל’ )ר( 

ירוק  :ציונות דתית
הרב קלישר 

ירוק  :ציונות דתית
הרב קוק 

ירוק  :ציונות דתית
הרב מוהליבר 

ירוק  :ציונות דתית
כפר חסידים 

ירוק  :ציונות דתית
הכותל 

המערבי 

474 351 1938 

473 352 1938 

472 353 1938 

477 354 1938 

476 355 1938 
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1938 

475 356 1938 

478-483 357-362 1938 

484-489 363-368 1938 

490-495 369-374 1938 

472a-495a 351a-374a 1938 

496 375 1938 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק  :ציונות דתית
טירת צבי 

שחור ציונות דתית 

חום ציונות דתית 

כחול ציונות דתית 

 5שחור  ציונות דתית
מא”י )ר( 

אין ירוק הרצל 



  

 

 

 

1938 

497 376 1938 

498 377 1938 

1938 

496a-498a 375a-377a 1938 

496b-498b 375b-377b 1938 

496c-498c 345c-377c 1938 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול הרצל 

שחור הרצל 

חום הרצל 

 1סגול  הרצל
מא”י )ר( 

 2סגול  הרצל
מא”י )ר( 

 3סגול  הרצל
מא”י )ר( 

 67| ק”לק בולי קטלוג



 68 | ק”לק בולי קטלוג

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

1938 

496d-498d 375d-377d 1938 

496e-498e 375e-377e 1938 

496f-498f 1938 

496g-498g 1938 

 1938 378 :)שנה 500
 לפי 1939

רוכלין!( 

501 379 1938 

502 380 1938 

378a-380a 1938 

500a-502a אין 10סגול  שפירא 1938 
מיל’ )ר(, 

רוכלין 
מציין 

שנראה 
גם בדיו 

מעורבבת 
אדום-סגול 

500b-502b אין 10שחור  שפירא 1938 
מא”י )ר( 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 5סגול  הרצל
מא”י )ר( 

 10סגול  הרצל
מא”י )ר( 

אין  10שחור  הרצל
מא”י )ר( 

אין  10שחור  הרצל
מיל’ )ר( 

אין ירוק-שחור שפירא 

סגול שפירא 

חום שפירא 

 10אדום  שפירא
מיל’ )ר( 



בולי קק״ל

1949-1940
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1940 

510 381 1940 

512 382 1940 

)אפור 511 383 1940 

513 384 1940 

510a-513a 381a-384a 1940 

510b-513b 381b-384b 1940 

510c-513c 381c-384c 1940 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין ירוק הכותל 
המערבי 

סגול הכותל 
המערבי 

חום הכותל 
לפי רוכלין( המערבי 

כחול הכותל 
המערבי 

 1אדום  הכותל
מא”י )ר( המערבי 

 2אדום  הכותל
מא”י )ר( המערבי 

 3אדום  הכותל
מא”י )ר( המערבי 



  

  

  

  

  

 
 

 

 

1940 

510d-513d 381d-384d 1940 

510e-513e 1940 

510f-513f 381e-384e 1940 

510g-513g 381f-384f 1940 

515 385 1940 

514 386 1940 

517 387 1940 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 5אדום  הכותל
מא”י )ר( המערבי 

אין  10אדום  הכותל
מא”י )ר( המערבי 

 10סגול  הכותל
מא”י )ר( המערבי 

 10שחור  הכותל
מא”י )ר( המערבי 

אין חום וצהוב נשיאי 
 מקס :קק”ל

בודנהיימר 

חום וצהוב  :נשיאי קק”ל
הרמן שפירא 

חום וצהוב  :נשיאי קק”ל
נחמיה דה- 

לימה 

 71| ק”לק בולי קטלוג



 72 | ק”לק בולי קטלוג

  

 

1940 

516 388 1940 

518-521 389-392 1940 

522-525 393-396 1940 

525-529 397-400 1940 

534-537 401-404 1940 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום וצהוב  :נשיאי קק”ל
יונה קרמניצקי 

ירוק וצהוב נשיאי קק”ל 

ירוק ולבן נשיאי קק”ל 

שחור וצהוב נשיאי קק”ל 

כחול ותכלת נשיאי קק”ל 



  

 

 
 

 

 

1940 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

514a-537a אין 10סגול  נשיאי קק”ל 1940 
מא”י )ר( 

אין  10סגול  נשיאי קק”ל
מא”י )ר( 

על גב 
הבול 

אין כחול שמים הנרייטה סאלד 

טורקיז הנרייטה סאלד 

אפור הנרייטה סאלד 

חום הנרייטה סאלד 

514b-537b 1940 

538 405 1940 

539 406 1940 

540 407 1940 

541 408 1940 

 73| ק”לק בולי קטלוג



 74 | ק”לק בולי קטלוג

  

 

 

 
 

 

 
 

1940 

538a-541a 405a-408a 1940 

538b-541b 1940 

542 409 1940 

543 410 1940 

544 411 1940 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 5סגול  הנרייטה סאלד
מא”י )ר( 

אין  5שחור  הנרייטה סאלד
מא”י )ר( 

ורוד הנרייטה סאלד 

אין ירוק  :אל”ף-בי”ת
מצודת 

אוסישקין 

 :אל”ף-בי”ת
בן-שמן 

 :אל”ף-בי”ת
גבעת ברנר 



  

 

 

 

 

 

 

 

1940 

545 412 1940 

546 413 1940 

547 414 1940 

548 415 1940 

549 416 1940 

550 417 1940 

551 418 1940 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 :אל”ף-בי”ת
דגניה 

 :אל”ף-בי”ת
הרצליה 

 :אל”ף-בי”ת
שדה ורבורג 

 :אל”ף-בי”ת
זכרון יעקב 

 :אל”ף-בי”ת
חניתה 

 :אל”ף-בי”ת
טירת צבי 

 :אל”ף-בי”ת
ירושלים 
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1940 

552 419 1940 

553 420 1940 

554 421 1940 

555 422 1940 

556 423 1940 

557 424 1940 

558 425 1940 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 :אל”ף-בי”ת
כנרת 

 :אל”ף-בי”ת
כפר ברוך 

 :אל”ף-בי”ת
לכיש 

 :אל”ף-בי”ת
משמר העמק 

 :אל”ף-בי”ת
יקנעם 

 :אל”ף-בי”ת
נהריה 

 :אל”ף-בי”ת
חברון 



  

 

 

 

 

 

 

 

1940 

559 426 1940 

560 427 1940 

561 428 1940 

562 429 1940 

563 430 1940 

564 431 1940 

565 432 1940 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 :אל”ף-בי”ת
כפר סאלד 

 :אל”ף-בי”ת
עיינות 

 :אל”ף-בי”ת
פתח-תקווה 

 :אל”ף-בי”ת
תל יוסף 

 :אל”ף-בי”ת
צפת 

 :אל”ף-בי”ת
עין המפרץ 

 :אל”ף-בי”ת
קריית ביאליק 
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1940 

566 433 1940 

567 434 1940 

568 435 1940 

569 436 1940 

570-597 437-464 1940 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 :אל”ף-בי”ת
רמת דוד 

 :אל”ף-בי”ת
שומרון 

 :אל”ף-בי”ת
שריד 

 :אל”ף-בי”ת
תל אביב 

אדום אל”ף-בי”ת 



  

1940 

598-625 465-492 1940 

626-653 493-520 1940 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

סגול אל”ף-בי”ת 

כחול אל”ף-בי”ת 
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1940 

542a-653a 409a-520a 1940 

542b-653b 409b-520b 1940 

521 1940 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

שחור/אל”ף-בי”ת 
 5סגול  

מא”י )ר( 

שחור/אל”ף-בי”ת 
 10סגול  

מא”י )ר( 

 מא”י 1כחול-אפור חניתה 



  

 

 

 

 

 

1941 

522 1940 

523 1940 

524 1940 

654 525 1941 

655 526 1941 

656 527 1941 

657 528 1941 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 מא”י 1כחול בהיר חניתה 

 מא”י 5חום על נייר טרקטור 
לבן 

 מא”י 5חום על נייר טרקטור 
צהוב 

 מא”י 2ירוק הרצל 
בשחור 

 מא”י 5אדום הרצל 
בשחור 

 מא”י 10סגול הרצל 
בשחור 

אין כחול אוסישקין 
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1942 

658 529 1941 

657a-658a 1941 

657b-658b 1941 

657c-658c 528a-529a 1941 

657d-658d 528b-529b 1941 

657e-658e 528c-529c 1941 

657ea-658ea 1941 

659 530 1942 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

שחור אוסישקין 

אין  5שחור  אוסישקין
מא”י )ר( 

אין  5סגול  אוסישקין
מא”י )ר( 

 10שחור  אוסישקין
מא”י )ר( 

 10סגול  אוסישקין
מא”י )ר( 

הנפקה   נוספת, אוסישקין
 ללא מסגרת 

שחורה 

 10שחור  אוסישקין
מא”י )ר( 

אין כחול בילו 



  

 
 

1942 

660 531 1942 

661 532 1942 

662 533 1942 

663 534 1942 

659a-663a 530a-534a 1942 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

סגול בילו 

חום בילו 

אדמדם-חום בילו 

ירוק בילו 

שחור/בילו 
 5סגול  

מא”י )ר( 
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1942 

660b-663b 530b-534b 1942 

659c-663c 1942 

659d-663d 530c-530c 1942 

659e-663e 530d-534d 1942 

661g 1942 

659h-663h 530e-534e 1942 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 10שחור  בילו
מא”י )ר( 

 20שחור  בילו
מא”י )ר( 

 30שחור  בילו
מא”י )ר( 

 40שחור  בילו
מא”י )ר) 

 20שחור  בילו
מיל’ )ר( 

בילו 



  

 

 
 

  

1942 

664 535 1942 

665 536 1942 

666 537 1942 

667 538 1942 

664a-667a 535a-538a 1942 

668 539 1942 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין כחול כהה בן-יהודה 

חום אדמדם בן-יהודה 

ירוק בן-יהודה 

ירוק זית בן-יהודה 

 2שחור  בן-יהודה
מא”י )ר( 

תשלום כחול שמים בן-יהודה 
נוסף 

 2:בכחול
מא”י 
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1942 

669 540 1942 

670 541 1942 

671 542 1942 

672 543 1942 

673 544 1943 

674 545 1943 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

תשלום חום-שוקולד בן-יהודה 
נוסף

 5בשחור  
מא”י )ר( 

 מא”י 1כחול  שנה 40
לקק”ל 

 מא”י 10ירוק  שנה 40
לקק”ל 

 מא”י 50כתום על נייר  שנה 40
לבן לקק”ל 

אין כחול רופין 

שחור רופין 



  

 

 

 

 

 

1943 

675 546 1943 

675a 1943 

673b-675b 1943 

673c-675c 1943 

673d-675d 544a-546a 1943 

673e-675e 544b-546b 1943 

673f-675f 1943 

676 547 1943 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום רופין 

אין חום בהיר רופין 

אין  2סגול  רופין
מא”י )ר( 

אין  3שחור  רופין
מא”י )ר( 

 3סגול  רופין
מא”י )ר( 

 10שחור  רופין
מא”י )ר( 

אין  10סגול  רופין
מא”י )ר( 

אין שחור אליעזר יפה 
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1943 

677 548 1943 

678 549 1943 

679 550 1943 

680 551 1943 

681 552 1943 

682 551a-552a 1943 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום אליעזר יפה 

בשתי שחור אליעזר יפה 
הפינות 

 :התחתונות
 מא”י 10

בשתי חום אליעזר יפה 
הפינות 

 :התחתונות
 מא”י 10

אין חום ניסנבאום 

שחור ניסנבאום 

 10שחור  ניסנבאום
מאי”י )ר( 



  

 
 

 

1943 

680a-681a 551b-552b 1943 

683 553 1943 

684 554 1943 

685 555 1943 

686 556 1943 

683a-685a 553a-556a 1943 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

מוחתםניסנבאום 
 10שחור  

מא”י )ר( 

אין כחול קיש 

חום קיש 

אפור קיש 

ירוק קיש 

 5סגול  קיש
מא”י )ר( 
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1943 

683b-686b 1943 

683c-685c 1943 

553b-556b 1943 

553c-556c 1943 

688 557 10 1943 

691 558 1943 

692 559 1943 

689 560 1943 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 5שחור  קיש
מא”י )ר( 

 5סגול  קיש
מא”י

 40ושחור  
מא”י )ר( 

 40סגול  קיש
)ר( 

 40סגול  קיש
מא”י )ר( 

שחור  “גולה”- :גולה
צוייר ע”י ש. 

הירשברג 

שחור  “כפר :גולה
יהודי” - צוייר ע”י 
יעקב שטיינהרט 

שחור  “החרט”- :גולה
צוייר ע”י א.מ. 

ליליאן 

שחור  “גטו :גולה
פרנקפורט” 



  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

1943 

696 561 1943 

690 562 1943 

693 563 1943 

695 564 1943 

687 565 1943 

694 566 1943 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

שחור  “לא :גולה
יברח איש 

כמוני” - צוייר 
ע”י י. בודקו 

שחור  “פועל :גולה
יהודי” - צוייר 

ע”י הרמן 
סטרק 

שחור  :“פראג :גולה
בית הכנסת 
הישן-חדש” 

שחור  “בניין :גולה
הקהילה 
היהודית 
בוורשה” 

שחור  “רחוב :גולה
יהודי בוילנה” 

שחור  “רחוב :גולה
יהודי בטוניס” 
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1943 

697-706 567-576 1943 

707-716 577-586 1943 

717-726 587-596 1943 

727-736 597-606 1943 

737-746 607-616 1943 

747-756 617-626 1943 

758 627 10 1943 

765 628 1943 

757 629 1943 

762 630 1943 

761 631 1943 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול כהה גולה 

כחול בהיר גולה 

ירוק גולה 

ירוק זית גולה 

חום גולה 

אדמדם-חום גולה 

שחור  “בית :גולה
הכנסת ברודי” 

שחור  בית :גולה
הכנסת

ומקום בודפשט  
הולדתו של 

הרצל 

שחור  “רחוב :גולה
יהודי בקרקוב” 

שחור  “סוכתו :גולה
של מאפו 

באלקסוט ליד 
קובנה” 

שחור  :גולה
“בסערה” צוייר 
ע”י א.מ. ליליאן 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1943 

766 632 1943 

760 633 1943 

764 634 1943 

763 635 1943 

759 636 1943 

767-776 637-646 1943 

777-786 647-656 1943 

787-796 657-666 1943 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

שחור  “רחוב :גולה
יהודי בלובלין” 

שחור  “בית :גולה
הכנסת וולפה” 

שחור  “על :גולה
הסף” צוייר ע”י 

י. בודקו 

שחור  “רחוב :גולה
שמש בפראג” 

שחור  “ילד :גולה
יהודי” צוייר ע”י 

הרמן סטרק 

כחול כהה גולה 

כחול בהיר גולה 

ירוק גולה 
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1943 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

797-806 667-676 ירוק זית גולה 1943 

חום גולה 

חום אדמדם גולה 

כחול  “בית :גולה
הכנסת הספרדי 

ואשכנזי 
באמסטרדם” 

כחול  “חריף :גולה
ובקי” - פסל של 

אנטוקולסקי 

כחול  בית :גולה
המדרש של 

הבעש”ט 
במדזיבוז’” 

כחול  “רחוב :גולה
יהודי בבלגרד” 

כחול  “הנביא :גולה
אליהו” - דימוי 

מהגדת 
מנטואה 

807-816 677-686 1943 

817-826 687-696 1943 

829 697 10 1943 

832 698 1943 

831 699 1943 

835 700 1943 

836 701 1943 



  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1943 

830 702 1943 

833 703 1943 

828 704 1943 

827 705 1943 

834 706 1943 

837-846 707-716 1943 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול  :גולה
“רחוב יהודי 

בניקולסבורג” 

כחול  “משחקי :גולה
פורים” 

כחול  “דייג :גולה
יהודי בנמל 

סלוניקי” 

כחול  :גולה
“נודדים”- צוייר 

ע”י יעקב 
שטיינהרדט 

כחול  “בית :גולה
כנסת רש”י 

בורמס, וינה” 

ירוק גולה 
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1943 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

847-856 717-726 חום גולה 1943 

אין אין שחור גולה 

כחול גטו אמסטרדם 

כחול קזינו בבזל. 
מראה 

מהקונגרס 
הציוני הראשון 

כחול גירוש יהודים 
מפרנקפורט - 

תחריט ישן 

1943 

857 727 10 1943 

862 728 1943 

860 729 1943 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

1943 

866 730 1943 

864 731 1943 

863 732 1943 

861 733 1943 

865 734 1943 

858 735 1943 

859 736 1943 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול צלילי אלול- 
ציור ע”י א.מ. 

ליליאן 

כחול כלייזמר - צוייר 
ע”י פסטרנק 

כחול רומא - קשת 
טיטוס 

כחול רומא - בית 
כנסת 

כחול הסנדלר - צוייר 
ע”י שיק 

כחול טולדו - בית 
כנסת 

כחול וינה - קבר 
הרצל 
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1943 

1943 

867-876 737-746 1943 

877-886 747-756 1943 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין אין שחור גולה 

ירוק גולה 

חום גולה 



  

 

1944 

891 757 1944 

892 758 1944 

893 758 1944 

891a-893a 757a-759a 1944 

894 760 1944 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין שחור אהרונסון 

כחול אהרונסון 

חום אהרונסון 

 10סגול  אהרונסון
מא”י )ר( 

אין שחור טשרניחובסקי 
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1944 

895 761 1944 

896 762 1944 

894a-896a 760a-762a 1944 

894b-896b 760b-762b 1944 

897 763 1944 

898 764 1944 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול טשרניחובסקי 

חום טשרניחובסקי 

 10סגול  טשרניחובסקי
מיל’ )ר( 

 10שחור  טשרניחובסקי
מיל’ )ר( 

אין שחור כצנלסון 

כחול כהה כצנלסון 



  

 

1944 

899 765 1944 

900 766 1944 

901 767 1944 

902 768 1944 

897a-902a 763a-768a 1944 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול שמים כצנלסון 

ירוק כצנלסון 

חום כצנלסון 

חום-אדמדם כצנלסון 

 10סגול  כצנלסון
מא”י )ר( 
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1944 

897b-902b 763b-768b 1944 

903 769 10 1944 

904 770 1944 

905 771 1944 

906 772 1944 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 10שחור  כצנלסון
מא”י )ר( 

כחול שמים שטרוק 

ירוק שטרוק 

חום שטרוק 

חום-אדמדם שטרוק 



  

 

1944 

907 773 1944 

908 774 1944 

909 775 1944 

904a-905a 773a-775a 1944 

910 776 1944 

911 777 1944 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין שחור שטרוק 

כחול מתכתי שטרוק 

חום כהה שטרוק 

 10סגול  שטרוק
מא”י )ר( 

אין ירוק-כחול וייצמן 

ירוק וייצמן 
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1944 

912 778 1944 

913 779 1944 

914 780 5 1944 

915 781 10 1944 

916 782 1944 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום-אדמדם וייצמן 

סגול וייצמן 

ירוק וייצמן 

כחול וייצמן 

אין חום לילנבלום 



  

 

 

 

 

1945 

917 783 1944 

916a-917a 782a-783a 1944 

784 10 1945 

785 50 1945 

a 785 1945 

786 100 1945 

787 150 1945 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

שחור לילנבלום 

 10סגול  לילנבלום
מא”י )ר( 

כחול-אפור הבריגדה 
היהודית 

שחור ביאליק והרצל 

כחול ביאליק והרצל 

כחול ביאליק והרצל 

כחול פלדה ביאליק והרצל 
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1945 

788 1945 

789 1945 

790 1945 

788a-790a 1945 

788b-790b 1945 

788c-790c 1945 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין כחול טרומפלדור 

ירוק טרומפלדור 

חום טרומפלדור 

 5סגול  טרומפלדור
מא”י )ר( 

 10סגול  טרומפלדור
מא”י )ר( 

 30סגול  טרומפלדור
מא”י )ר( 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1945 

922 791 1945 

922a 1945 

923 791a 1945 

924 791b 1945 

925 791c 1945 

926 791d 1945 

927 792 1945 

927a 1945 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין כחול טכניון 

כחול טכניון 

מודפס כחול טכניון 
תשלום 

נוסף
 5בשחור  

 )ר(מא”י 

מודפס כחול טכניון 
תשלום 

נוסף
 50באדום  

מא”י )ר( 

מודפס כחול טכניון 
תשלום 

נוסף 
בכחול 

 מא”י 100
)ר( 

מודפס כחול טכניון 
תשלום 

נוסף
 200בסגול  

מא”י )ר( 

חום טכניון 

חום בהיר טכניון 

חום כהה טכניון 
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1945 

927c 1945 

927d 792a 1945 

927e 792b 1945 

928 793 1945 

928a 1945 

928b 793a 1945 

929 794 10 1945 

930 795 1945 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

טכניון 

 100סגול  חוםטכניון 
מא”י )ר( 

 100שחור  חוםטכניון 
מא”י )ר( 

סגול טכניון 

סגול טכניון 

 200שחור  סגולטכניון 
מא”י )ר( 

ירוק טכניון 

אין כחול האוניברסיטה 
העברית 



  

 

  

 

  

  

 

1945 

931 796 1945 

931a 1945 

932 797 1945 

932a 797a 1945 

930a-932a 1945 

933 798 10 1945 

ירוק  10 799 934  1945 האוניברסיטה 
העברית 

חום-אדמדם  10 800 935  1945 האוניברסיטה 
העברית 

כחול  1 801 936 ספורט יהודי  1945 

936a 1  כחול בהיר ספורט יהודי  1945 

937 802 5 1945 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק האוניברסיטה 
העברית 

 150סגול  ירוקהאוניברסיטה 
 )ר(מיל העברית 

חום-אדמדם האוניברסיטה 
העברית 

 150סגול  האוניברסיטה
 )ר(מא”י העברית 

 10שחור  האוניברסיטה
מא”י )ר( העברית 

כחול האוניברסיטה 
העברית 

חום ספורט יהודי 

חום בהיר ספורט יהודי 
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1945 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

ירוק ספורט יהודי 

ירוק בהיר ספורט יהודי 

אין כחול חנקין 

ירוק חנקין 

חום חנקין 

חום-אדמדם חנקין 

חום אדמדם חנקין 

חום אדמדם חנקין 

 2שחור  חום אדמדםחנקין 
מא”י )ר( 

 10שחור  חום אדמדםחנקין 
מא”י )ר( 

חנקין 

חנקין 

אין שחור הרב קוק 

 10שחור  הרב קוק
מא”י )ר( 

 10סגול  הרב קוק
מא”י )ר( 

מודפס הרב קוק 
תשלום 

נוסף
 100באדום  
על מגן 

דוד במרכז 
תחתית 

הבול )ר( 

כחול הרב קוק 

 10שחור  הרב קוק
)ר( 

938 803 10 1945 

938a 10 1945 

939 804 1945 

940 805 1945 

941 806 1945 

942 807 1945 

943 808 10 1945 

939a-943a 1945 

939b-943b 1945 

939c-943c 1945 

804a-805a 1945 

804b-808b 1945 

944 809 1945 

944a 809a 1945 

944b 1945 

945 1945 

946 810 1945 

946a 810a 1945 



  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

1945 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

 10סגול  הרב קוק
מא”י )ר( 

 20סגול  הרב קוק
מא”י )ר( 

 50סגול  הרב קוק
מא”י )ר( 

מודפס הרב קוק 
תשלום 

נוסף 
באדום 

 במרכז 50
תחתית 

הבול )ר( 

מודפס הרב קוק 
תשלום 

נוסף
 100באדום  

על מגן דוד 
אדום מימין 

ומשמאל. 
)ר( 

ירוק הרב קוק 

 10סגול  הרב קוק
)ר( 

 10סגול  הרב קוק
מא”י )ר( 

 20שחור  הרב קוק
)ר( 

 20סגול  הרב קוק
מא”י )ר( 

 30שחור  הרב קוק
)ר( 

 50סגול  הרב קוק
מא”י )ר( 

מודפס הרב קוק 
תשלום 

נוסף 
באדום 

 בפינה 50
השמאלית 

)ר( 

946b 810b 1945 

946c 810c 1945 

946d 810d 1945 

947 1945 

948 810e 1945 

950 811 1945 

811a 1945 

950a 811b 1945 

950b 1945 

950c 811c 1945 

950d 1945 

950e 811d 1945 

951 1945 
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1945 
מס’ קטלוג 

רוכלין 
מס’ קטלוג 

קפלוב 
עריך צבע נושא שנה 

952 811e מודפס 
תשלום 

נוסף 
באדום 

 על 100
מגן דוד 

משמאל 
)ר( 

הרב קוק 1945 

מודפס הרב קוק 
תשלום
 100נוסף  

באדום 
במרכז 

התחתית 
)ר( 

מודפס הרב קוק 
תשלום 

נוסף 
באדום 

משני 
הצדדים 

)ר( 

מודפס הרב קוק 
תשלום
 10נוסף  
בסגול 

משמאל 
לפורטרט 

)ר( 

חום הרב קוק 

 10שחור  הרב קוק
מא”י )ר( 

 10סגול  הרב קוק
מא”י )ר( 

 20סגול  הרב קוק
מא”י )ר( 

 50סגול  הרב קוק
מא”י )ר( 

953 1945 

954 1945 

955 1945 

956 812 1945 

956a 1945 

956b 812a 1945 

956c 812b 1945 

956d 812c 1945 



  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1945 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

מודפס הרב קוק 
תשלום 

נוסף 
באדום 

 על 50
מגן דוד 

משמאל. 
)ר( 

מודפס הרב קוק 
תשלום 

נוסף 
באדום 

 על 50
מגן דוד 

משמאל. 
)ר( 

מודפס הרב קוק 
תשלום 

נוסף 
באדום 

 במרכז 50
התחתית 

)ר( 

הרב קוק 

כחול בהיר הרב קוק 

ירוק הרב קוק 

מודפס כחול בהיר הרב קוק 
תשלום 

נוסף
 50באדום  
במרכז 

תחתית 
הבול )ר( 

מודפס הרב קוק 
תשלום 

נוסף
 50באדום  
במרכז 

תחתית 
הבול )ר( 

957 812d 1945 

957a 1945 

958 1945 

812da 1945 

959 813 1945 

714 1945 

960a 715 1945 

960 1945 
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1945 
מס’ קטלוג 

רוכלין 
מס’ קטלוג 

קפלוב 
עריך צבע נושא שנה 

962 816 מודפס 
תשלום 

נוסף 
באדום 

100 
בתחתית 

מרכז 
הבול )ר( 

ירוק הרב קוק 1945 

הרב קוק 

הרב קוק 

 10סגול  הרב קוק
)ר( 

חום הרב קוק 

אין אפור-כחול זכרון יעקב 

תשלום כחול הרצל 
נוסף

 10שחור  
מא”י )ר( 

תשלום כחול-אפור הרצל 
נוסף כחול 

 מא”י 10
)ר( 

כחול על נייר גטו וורשה 
אפור 

כחול כהה על גטו וורשה 
נייר קרם 

אין שחור אנילביץ’ 

כחול אנילביץ’ 

962a 1945 

961 1945 

961a 1945 

963 1945 

964 817 1945 

965 818 1946 

966 819 1946 

967 820 10 1946 

968 821 10 1946 

969 822 1946 

970 823 1946 

971 824 1946 

972 825 1946 

ירוק אנילביץ’ 

חום אנילביץ’ 



  

 
 

 
 

 

 

 

1946 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

חום בהיר אנילביץ’ 

שחור אנילביץ’ 

כחול אנילביץ’ 

ירוק אנילביץ’ 

חום אנילביץ’ 

אין שחור צנחנים )לוחמי 
חירות, לפי 

 צבי :רוכלין(
בן-יעקב 

 אבא :צנחנים
ברדיצ’ב 

 פרץ :צנחנים
גולדשטיין 

 חנה :צנחנים
סנש 

972a 1946 

973 826 10 1946 

974 827 10 1946 

975 828 10 1946 

976 829 10 1946 

977 830 1946 

978 831 1946 

979 832 1946 

980 833 1946 
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1946 

981 834 1946 

982 835 1946 

983 836 1946 

984-990 837-843 1946 

991-997 844-850 1946 

998-1004 851-857 1946 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 אנצ’ו :צנחנים
סירני 

 רפאל :צנחנים
רייס 

 :צנחנים
חביבה רייך 

כחול צנחנים 

ירוק צנחנים 

חום צנחנים 



  

 

1946 

977-1004 830a-857a 1946 

1005-1011 858-864 10 1946 

1012-1018 865-871 10 1946 

1019-10252 872-878 10 1946 

1029-1032 879-885 10 1946 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 10סגול  צנחנים
מא”י )ר( 

שחור צנחנים 

כחול צנחנים 

ירוק צנחנים 

חום צנחנים 
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1946 

1033 886 1946 

1034 887 1946 

1034a 1946 

1035 888 1946 

1036 889 ירוק עמק יזרעאל 1946 

1036a  10שחור 
מא”י )ר( 

1037 890 5 1946 

1037a 891 5 1946 

1037b 

1038 892 10 1946 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אין כתום עמק יזרעאל 

חום עמק יזרעאל 

 10שחור  עמק יזרעאל
מא”י )ר( 

כחול עמק יזרעאל 

חום עמק יזרעאל 

חום עמק יזרעאל 

כחול עמק יזרעאל 



  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

1946 

1038a 892a 1946 

1039 893 50 1946 

892a עמק יזרעאל 1946 

1040 894 אין ירוק בהיר ספינת 1946 
מעפילים 

1040a 894a 1946 

1040b 1946 

1040c 894b 1946 

1041 895 1946 

1042 896 10 1946 

1043 897 10 1946 

1044 10 1946 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

עמק יזרעאל 

ירוק עמק יזרעאל 

 20סגול  ספינת
מא”י )ר( מעפילים 

 250סגול  ספינת
 )ר(מא”י מעפילים 

 500סגול  ספינת
מא”י )ר( מעפילים 

אין ירוק כהה ספינת 
מעפילים 

ירוק בהיר ספינת 
מעפילים 

ירוק כהה ספינת 
מעפילים 

חום-ירקרק ספינת 
מעפילים 
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1946 

1048 898 1946 

899 1946 

900 1946 

901 1946 

902 1946 

902 1946 

1049 903 1946 

904 1946 

905 1946 

1050 906 1946 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 מא”י 1כחול טירת צבי 

 מא”י 3צהוב-ירוק טירת צבי 

 מא”י 3ירוק טירת צבי 

 מא”י 3ירוק כהה טירת צבי 

 מא”י 10אפור בהיר נמל תל-אביב 

 מא”י 10אפור צפחה נמל תל-אביב 

 מא”י 5צהוב-חום טרקטור 

 מא”י 50אפור-כחלחל סקר עמק 
החולה 

 מא”י 50כחול סקר עמק 
החולה 

 מא”י 50חום סקר עמק 
החולה 



  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

1947 

907 1946 

908 אין חום איכר חורש 1946 

1051 909 אין כחול כהה יובל 
להסתדרות 

הציונית 

1947 

1052 910 1947 

1052a 

1053 911 1947 

1054 912 1947 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 מא”י 50כחול-ירוק על סקר עמק 
נייר צהוב החולה 

כחול יובל 
להסתדרות 

הציונית 

כחול בהיר 

סגול יובל 
להסתדרות 

הציונית 

ירוק יובל 
להסתדרות 

הציונית 
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1947 

1055 913 1947 

1055a 914 1947 

1051a-1055a 909a-914a 1947 

1056 915 5 1947 

1057 916 10 1947 

1058 917 50 1947 

918 50 1947 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום יובל 
להסתדרות 

הציונית 

חום כהה יובל 
להסתדרות 

הציונית 

 10סגול  יובל
מא”י )ר( להסתדרות 

הציונית 

חום יובל 
להסתדרות 

הציונית 

ירוק יובל 
להסתדרות 

הציונית 

כחול כהה יובל 
להסתדרות 

הציונית 

ירוק רמת גן 



  

 

 

 

 

 

1948 

919 50 1947 

920 אין כחול על כסף רמת גן 1947 

1119 921 אין כחול על נייר מדינת היהודים 1948 
לבן 

1119a 921a 1948 

1121 922 1948 

1122 923 1948 

1120 924 1948 

1123 925 5 1948 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק כהה רמת גן 

מדינת היהודים 

חום על נייר מדינת היהודים 
לבן 

חום על נייר מדינת היהודים 
צהוב 

כחול על נייר מדינת היהודים 
כחול 

כחול על נייר מדינת היהודים 
לבן 
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1948 

1124 926 10 1948 

1125 927 50 1948 

928 1948 

929 1948 

928a-929a 1948 

930 1948 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום על נייר מדינת היהודים 
צהוב 

כחול על נייר מדינת היהודים 
כחול 

מודפס חום על נייר מדינת היהודים 
תשלום צהוב 

נוסף
 5בשחור  

 )ר(מא”י 

מודפס כחול על נייר מדינת היהודים 
תשלום כחול 

נוסף
 5בשחור  

 )ר(מא”י 

מודפס מדינת היהודים 
תשלום 

נוסף 
בשחור 

 מא”י 125
)ר( 

מודפס חום על נייר מדינת היהודים 
תשלום לבן 

נוסף
 10בשחור  

מא”י )ר( 



  

  
 

 
 

  
 

 
 

  

  

 

 

1948 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

מודפס 
תשלום 

נוסף
 5בשחור  

מא”י )ר( 

חום על נייר 
צהוב 

מדינת היהודים 

מודפס 
תשלום 

נוסף
 10בשחור  

מא”י )ר( 

כחול על נייר 
כחול 

מדינת היהודים 

חום על חום על נייר מדינת היהודים 
נייר לבן לבן 

חום על חום על נייר מדינת היהודים 
נייר צהוב צהוב 

חום על נייר נגב 
צהוב 

כחול על נייר נגב 
כחול 

931 1948 

392 1948 

933 1948 

934 1948 

1126 935 1948 

1127 936 1948 
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1948 

1128 937 1948 

1126a-1128a 935a-937a 1948 

1125b-1128b 1948 

1129 938 5 1948 

1130 939 10 1948 

1130 נגב 1948 

1131 940 50 חום על נייר נגב 1948 
חום 

1132 941 1948 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום על נייר נגב 
חום 

 10סגול  נגב
מא”י )ר( 

 20סגול  נגב
מא”י )ר( 

חום על נייר נגב 
צהוב 

כחול על נייר נגב 
כחול 

אין חום על נייר  :אל”ף בי”ת
צהוב אפיקים 

 :אל”ף בי”ת 1948 942 1133
בני ברית 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1135

1140

1145

1150

1155

1948 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

 גניגר :אל”ף בי”ת

 דגניה :אל”ף בי”ת

 :אל”ף בי”ת
הרצליה 

 :אל”ף בי”ת
כפר ויתקין 

 :אל”ף בי”ת
זכרון יעקב 

חניתה  :בי”תאל”ף 

 :אל”ף בי”ת
טירת צבי 

 :אל”ף בי”ת
ירושלים 

 כנרת :אל”ף בי”ת

 :אל”ף בי”ת
מעין ברוך 

 לכיש :אל”ף בי”ת

 :אל”ף בי”ת
משמר העמק 

יחיעם  :בי”תאל”ף 

 נהלל :אל”ף בי”ת

 :אל”ף בי”ת
כפר עציון 

 :אל”ף בי”ת
כפר סאלד 

 :אל”ף בי”ת
עין גב 

 :אל”ף בי”ת
פרדס חנה 

 :אל”ף בי”ת
תל יוסף 

 צפת :אל”ף בי”ת

 :אל”ף בי”ת
עין המפרץ 

1134 943 1948 

944 1948 

1136 945 1948 

1137 946 1948 

1138 947 1948 

1139 948 1948 

949 1948 

1141 950 1948 

1142 951 1948 

1143 952 1948 

1144 953 1948 

954 1948 

1146 955 1948 

1147 956 1948 

1148 957 1948 

1149 958 1948 

959 1948 

1151 960 1948 

1152 961 1948 

1153 962 1948 

1154 963 1948 

 :אל”ף בי”ת
קיסריה 
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1948 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

1156 965  1948 :אל”ף בי”ת
ראש פינה 

 שפר :אל”ף בי”ת

 שריד :אל”ף בי”ת

 תל חי :אל”ף בי”ת

כחול על כנייר אל”ף בי”ת 
כחול 

1157 966 1948 

1158 967 1948 

1159 968 1948 

1160-1187 969-996 1948 



  

1948 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

1188-1215 997-1024 חוםנייר  על חום אל”ף בי”ת 1948 
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1948 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

1216-1243 1025-1052 אדום על נייר אל”ף בי”ת 1948 
אפור 



  

 

1948 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

 5סגול  אל”ף בי”ת
מא”י )ר( 

1132a-1243a 941a-1052a 1948 
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1948 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 



  

1948 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 
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1948 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 



  

 

1948 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

 10סגול  אל”ף בי”ת
מא”י )ר( 

1132b-1143b 941b-1052b 1948 
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1948 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 



  

1948 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 
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1948 

1053 10 1948 

1245 1054 100 1948 

1246 1055 200 1948 

1247 1056 10 1948 

1248 1057 10 1948 

1249 1058 10 1948 

1250 1059 500/50 1948 
אצל 

רוכלין 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום על נייר אפיקים 
לבן 

ירוק רדיו 

כחול-סגול רדיו 

כחול כהה על הכותל 
נייר צהוב המערבי 

כחול בהיר על הכותל 
נייר לבן המערבי 

חום פתח תקווה 

ירוק פתח תקווה 

1268 1060 1948 

1969 1061 1948 

1270 1062 1948 

חום- צנון הגליל 

חום הגליל 

ירוק הגליל 



  

 

 
 

 
 

 
 

1949 

1271 1063 1948 

1272 1064 1948 

1273 1065 1948 

1274 1066 10 1948 

1275 1067 50 1948 

1276 1068 1949 

1277 1069 1949 

1278 1070 10 1949 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום הגליל 

חום הגליל 

ירוק הגליל 

חום - צנון הגליל 

ירוק הגליל 

כחול הכרזת 
העצמאות של 

ישראל 

חום הכרזת 
העצמאות של 

ישראל 

כחול הכרזת 
העצמאות של 

ישראל 
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1949 

1279 1071 50 1949 

1280 1072 1949 

1281 1073 1949 

1282 1074 1949 

1283 1075 10 1949 

1284 1076 50 1949 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום הכרזת 
העצמאות של 

ישראל 

כחול הדרך 
לירושלים 

ירוק הדרך 
לירושלים 

חום הדרך 
לירושלים 

כחול הדרך 
לירושלים 

חום הדרך 
לירושלים 



  

1949 

1285 1077 1949 

1286 1078 1949 

1287 1079 1949 

1288 1080 10 1949 

1989 1081 10 1949 

1290 1082 50 1949 

1291 1083 1949 

1292 1084 1949 

1293 1085 1949 

1294 1086 10 1949 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול נורדאו 

חום נורדאו 

ירוק נורדאו 

כחול נורדאו 

חום נורדאו 

ירוק נורדאו 

כחול ושחור הרצל 

ושחור צנון  חום הרצל

ירוק ושחור הרצל 

כחול ושחור הרצל 
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1949 

1295 1087 50 1949 

1443 1088 20 1949 

1444 1089 30 1949 

1445 1090 100 1949 

1296 1091 10 1949 

1293a a 1091 1949 

1297 1092 1949 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ושחור צנון  חום הרצל

ירוק ושחור הרצל 

ושחור צנון  חום הרצל

כחול שחור הרצל 

כחול כהה  שנה 25
להרצליה 

כחול בהיר  שנה 25
להרצליה 

שחור ויצמן 



  

 

 
 

  

1949 

1298 1093 1949 

1299 1094 1949 

1300 1095 1949 

1301 1096 1949 

1297b-1301b a- 1096 1092 1949 

1448 1097 10 1949 

1449 1098 20 1949 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק כהה ויצמן 

כחול ויצמן 

אדום ויצמן 

חום/ חום ויצמן 
שוקולד 

 25שחור  ויצמן
פרוטות 

)ר( 

חום ויצמן 

כחול ויצמן 
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1949 

1450 1099 50 1949 

1302 1100 1949 

1303 1101 1949 

1304 1102 1949 

1305 1103 10 1949 

1306 1104 20 1949 

1307 1105 50 1949 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אדום ויצמן 

כחול וצהוב בר אילן 

ירוק וצהוב בר אילן 

חום בר אילן 

כחול וצהוב בר אילן 

ירוק וצהוב בר אילן 

חום בר אילן 



  

 

1949 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

כחול וצהוב בר אילן 

ירוק וצהוב בר אילן 

חום בר אילן 

חום בר אילן 

ירוק בר אילן 

בר אילן 

חום רדיו 

כתום רדיו 

1308 1106 50 1949 

1309 1107 50 1949 

1310 1108 50 1949 

1464 1109 20 1949 

1465 1110 50 1949 

a 110 50 1949 

1311 1111 100 1949 

1312 1112 200 1949 
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בולי קק״ל

1959-1950
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1950 

1313 1113 10 1950 

1314 1114 50 1950 

1315 1115 1950 

1312a a 1115 1950 

1316 1116 1950 

1317 1117 1950 

1318 1118 10 1950 

1319 1119 20 1950 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק עפולה 

כחול עפולה 

כחול כהה מאירוביץ 

כחול בהיר מאירוביץ 

חום מאירוביץ 

ירוק מאירוביץ 

ירוק מאירוביץ 

חום מאירוביץ 
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1950 

1320 1120 50 1950 

1321 1121 1950 

1322 1122 1950 

1323 1123 1950 

1324 1124 10 1950 

1325 1125 20 1950 

1326 1126 50 1950 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק מאירוביץ 

כחול משמר הירדן 

כתום משמר הירדן 

שחור משמר הירדן 

כחול משמר הירדן 

כתום משמר הירדן 

שחור משמר הירדן 



  

 

 

  

 

1950 

1327 1127 1950 

1328 1128 1950 

1329 1129 10 1950 

1330 1130 20 1950 

1331 1131 1950 

1332 1132 1950 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום האוניברסיטה 
העברית 

ירוק האוניברסיטה 
העברית 

חום האוניברסיטה 
העברית 

ירוק האוניברסיטה 
העברית 

כחול הראשון המיליון 

אדום הראשון המיליון 
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1950 

1333 1133 10 1950 

1334 1134 50 1950 

1335 1135 1950 

1336 1136 1950 

1337 1137 1950 

1338 1138 10 1950 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול הראשון המיליון 

אדום הראשון המיליון 

אפור טרומפלדור 

ירוק טרומפלדור 

כחול טרומפלדור 

אפור טרומפלדור 



  

 

1950 

1339 1139 20 1950 

1340 1140 50 1950 

1341 1141 10 1950 

1342 1142 20 1950 

1343 1143 50 1950 

1344 1144 1950 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק טרומפלדור 

כחול טרומפלדור 

לבן וכחול רחובות 

ירוק וכחול רחובות 

סגול וכחול רחובות 

אדום סוף גלות תימן 
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1950 

1345 1145 1950 

1346 1146 1950 

1347 1147 10 1950 

1348 1148 20 1950 

1349 1149 50 1950 

1350 1150 1950 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אפור-ירוק סוף גלות תימן 

שחור סוף גלות תימן 

אדום סוף גלות תימן 

אפור- ירוק סוף גלות תימן 

שחור סוף גלות תימן 

ירוק מקווה ישראל 



  

 

1950 

1351 1151 1950 

1352 1152 1950 

1353 1153 10 1950 

1354 1154 20 1950 

1355 1155 50 1950 

1156 50 1950 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום מקווה ישראל 

כחול מקווה ישראל 

ירוק מקווה ישראל 

חום מקווה ישראל 

כחול מקווה ישראל 

כחול כהה  :השבטים 12
בנימין 
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1950 

1157 50 1950 

1158 50 1950 

1159 50 1950 

1160 50 1950 

1161 50 1950 

1162 50 1950 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול כהה  :השבטים 12
מנשה 

כחול כהה  :השבטים 12
אפרים 

כחול כהה  :השבטים 12
אשר 

כחול כהה  :השבטים 12
גד 

כחול כהה  :השבטים 12
נפתלי 

כחול כהה  :השבטים 12
דן 



  

 

 

 

 

 

1950 

1163 50 1950 

1164 50 1950 

1165 50 1950 

1166 50 1950 

1167 50 1950 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול כהה  :השבטים 12
זבולון 

כחול כהה  :השבטים 12
יששכר 

כחול כהה  :השבטים 12
יהודה 

כחול כהה  :השבטים 12
שמעון/לוי 

כחול כהה  :השבטים 12
ראובן 
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1950 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

1168-1179 כתום השבטים 12 1950 

סגול  השבטים 12

ירוק  השבטים 12

1180-1191 1950 

1192-1203 1950 



  

1950 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

1204-1215 כחול בהיר השבטים 12 1950 

לבן  השבטים 12

אפור  השבטים 12

1156a-1215a 1950 

115b-1215b 1950 
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1950 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

כל הצבעים  השבטים 12



  

1950 

1221-1216 1950 

1227-1222 1950 

1233-1228 1950 

1239-1234 1950 

1239X-1234X 1950 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק צעירי ישראל 

כתום אדום צעירי ישראל 

כחול צעירי ישראל 

ירוק- אפור צעירי ישראל 

אדום-לבן צעירי ישראל 
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1950 

1245-1240 1950 

1251-1246 1950 

1257-1252 1950 

1269-1258 1950 

1281-1270 1950 

1293-1282 1950 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום צעירי ישראל 

אדום עמוק צעירי ישראל 

סגול אדום צעירי ישראל 

חום מפת ישראל 

חום מפת ישראל 

שחור מפת ישראל 



  

1950 

1305-1294 1950 

1317-1306 1950 

1329-1318 1950 

1341-1330 1950 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אדום מפת ישראל 

ירוק בהיר מפת ישראל 

ירוק כהה מפת ישראל 

ירוק מפת ירושלים 
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1950 

1353-1342 1950 

1365-1354 1950 

1377-1366 1950 

1389-1378 1950 

1401-1390 1950 

1414-1402 1950 

1425-1415 1950 

1437-1426 1950 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום מפת ירושלים 

אדום מפת ירושלים 

חום מפת ירושלים 

שחור- ירוק מפת ירושלים 

כחול כהה מפת ירושלים 

אדום מפת עמק 
יזרעאל 

כחול כהה מפת עמק 
יזרעאל 

חום מפת עמק 
יזרעאל 



  

 

 

1950 

1950 

1950 

1356 1438 1950 

1357 1439 1950 

1358 1440 1950 

1359 1441 1950 

1360 1442 1950 

1361 1443 1950 

1443a-1441a 1950 

1369 1444 100 1950 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק מפת עמק 
יזרעאל 

אדום מפת עמק 
יזרעאל 

כחול עלייה לישראל 

ירוק עלייה לישראל 

כתום עלייה לישראל 

כחול עלייה לישראל 

ירוק עלייה לישראל 

כתום עלייה לישראל 

שחור עלייה לישראל 

סגול רדיו 
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1951 

1370 1445 100 1950 

1360a 1446 100 1950 

1368 1447 200 1950 

1371 1448 1951 

1372 1449 1951 

1373 1450 1951 

1374 1451 1951 

1375 1452 10 1951 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אדום בהיר רדיו 

חום אדום בהיר רדיו 

ורוד רדיו 

צהוב-חום  לקק”ל 50יובל 
וכחול כהה 

ירוק וכחול  לקק”ל 50יובל 
כהה 

אפור וכחול  לקק”ל 50יובל 
כהה 

כחול שמיים  לקק”ל 50יובל 
וכחול כהה 

צהוב חום  לקק”ל 50יובל 
וכחול כהה 



  

 

 

 

 

1951 

1376 1453 30 1951 

1377 1454 30 1951 

1378 1455 50 1951 

1379 1456 100 1951 

1380 1457 10 1951 

1381 1458 50 1951 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק וכחול  לקק”ל 50יובל 
כהה 

כתום-אדום  לקק”ל 50יובל 
וכחול כהה 

אפור וכחול  לקק”ל 50יובל 
כהה 

כחול שמים  לקק”ל 50יובל 
וכחול כהה 

ירוק חדרה 

חום חדרה 
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1951 

1382 1459 1951 

1383 1460 1951 

1384 1461 1951 

1385 1462 10 1951 

1386 1463 30 1951 

1387 1464 50 1951 

1388 1951 

1389 1465 10 1951 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק  לעמק 30
יזרעאל 

כחול  לעמק 30
יזרעאל 

ורוד  לעמק 30
יזרעאל 

ירוק  לעמק 30
יזרעאל 

כחול  לעמק 30
יזרעאל 

ורוד  לעמק 30
יזרעאל 

אדום בהיר הסתדרות 

חום צנון הסתדרות 



  

1951 

1390 1466 30 1951 

1391 1467 50 1951 

1392 1468 100 1951 

1465a- 1951 
1468a 

1469 1951 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק הסתדרות 

צהוב הסתדרות 

כחול הסתדרות 

שחור הסתדרות 

ירוק אשל אברהם 
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1951 

1470 1951 

1471 1951 

1472 10 1951 

1473 20 1951 

1474 50 1951 

1475 50 1951 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום אשל אברהם 

כחול אשל אברהם 

ירוק אשל אברהם 

חום אשל אברהם 

כחול אשל אברהם 

ירוק אשל אברהם 



  

 

 

1951 

1476 50 1951 

1477 50 1951 

1478 1951 

1479 1951 

1480 1951 

1362 1481 1951 

1363 1482 1951 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום אשל אברהם 

כחול אשל אברהם 

ירוק אשל אברהם 

חום אשל אברהם 

כחול אשל אברהם 

ירוק המכבייה 
השלישית 

חום המכבייה 
השלישית 
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1951 

1364 1483 1951 

1364a 1484 1951 

1365 1485 10 1951 

1366 1486 30 1951 

1367 1487 50 1951 

1393 1488 100 1951 

1395 1489 200 1951 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול כהה המכבייה 
השלישית 

כחול בהיר המכבייה 
השלישית 

ירוק המכבייה 
השלישית 

חום המכבייה 
השלישית 

כחול כהה המכבייה 
השלישית 

ירוק רדיו 

ירוק רדיו 

1394a 1490 200 1951  כחול בהיר רדיו



  

1952 

1394 1491 200 1951 

1396 1492 150 1952 

1396a 1492a 1952 

1397 1493 150 1952 

1398 1494 1952 

1494a 1952 

1399 1495 1952 

1400 1496 1952 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול כהה רדיו 

כחול כהה ויצמן 

כחול בהיר ויצמן 

כחול כהה ויצמן 

צהוב נגב 

צהוב כהה נגב 

חום סמולנסקין 

כחול סמולנסקין 
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1952 

1401 1497 50 1952 

1402 1498 50 1952 

1403 50 1952 

1404 50 1952 

1405 1499 10 1952 

1406 1500 50 1952 

1407 1501 1952 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול סמולנסקין 

ירוק סמולנסקין 

שחור סמולנסקין 

חום סמולנסקין 

ירוק  לראשון 70יובל 
לציון 

כחול  לראשון 70יובל 
לציון 

כחול מפעל החולה 



  

 
 

 
 

1952 

1408 1502 1952 

1409 1503 10 1952 

1410 1504 50 1952 

1411 1505 300 1952 

1411a 1506 300 1952 

1412 1507 20 1952 

1413 1508 50 1952 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק מפעל החולה 

ירוק זכרון יעקב 

כחול זכרון יעקב 

חום רדיו 

אדום-חום רדיו 

ירוק  שנות 50
הסתדרות 

המורים 

חום  שנות 50
הסתדרות 

המורים 
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1953 

1414 1509 1953 

1415 1510 1953 

1416 1511 1953 

1511a 1953 

1511b 1953 

1511c 1953 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול כבד את מוריך- 
מורה גבר 

עם תלמידים 
בכיתה 

ירוק כבד את מוריך- 
מורה מראה 

מקום בגלובוס 

חום כבד את מוריך- 
מורה אישה

מוסיקה מלמדת  
וגיאוגרפיה 

ירוק- אפור כבד את מוריך- 
בהירמורה אישה 

מוסיקה מלמדת  
וגיאוגרפיה 

ירוק-אפור כבד את מוריך- 
מורה אישה

מוסיקה מלמדת  
וגיאוגרפיה 

כחול-אפור כבד את מוריך- 
בהירמורה אישה 

מוסיקה מלמדת  
וגיאוגרפיה 



  

 
 

 

 
 

 

 

1953 

1511d 1953 

1511e 1953 

1417 1512 1953 

1418 1513 1953 

1419 1514 30 1953 

1420 1515 50 1953 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול - אפור כבד את מוריך- 
מורה אישה

מוסיקה מלמדת  
וגיאוגרפיה 

אפור עפרון כבד את מוריך- 
מורה אישה

מוסיקה מלמדת  
וגיאוגרפיה 

ירוק שפירא 

חום שפירא 

ירוק שפירא 

חום שפירא 
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1953 

1421 1516 10 1953 

1422 1517 30 1953 

1423 1518 10 1953 

1424 1519 50 1953 

1425 1520 50 1953 

1426 1521 300 1953 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק כפר סבא 

כחול כפר סבא 

כחול בנימינה 

חום בנימינה 

אפור כהה אימבר 

כחול רדיו 



  

 

1954 

1522 1954 

1523 1954 

1524 1954 

1525 1954 

1526 1954 

1527 1954 

1427 1528 50 1954 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק בר-מצווה 

כחול בר-מצווה 

כתום בר-מצווה 

ירוק בר-מצווה/ 
בת מצווה 

כחול בר-מצווה/ 
בת מצווה 

כתום בר-מצווה/ 
בת מצווה 

כחול עמק חפר 
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1954 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

כחול בהיר עמק חפר 

שחור בהיר קלישר 

כחול- אפור קלישר 

ירוק גלות - בית 
כנסת 

בבודפשט 
ומקום הולדת 

הרצל 

חום גלות - בית 
כנסת 

בבודפשט 
ומקום הולדת 

הרצל 

ירוק גלות - הקזינו 
בבזל 

חום גלות - הקזינו 
בבזל 

1427a 1954 

1428 1529 50 1954 

1429 1530 100 1954 

1430 1531 50 1954 

1431 1534 50 1954 

1432 1532 50 1954 

1433 1535 50 1954 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

1954 

1434 1533 50 1954 

1435 1536 50 1954 

1436 1537 50 1954 

1437 1538 1954 

1438 1539 1954 

1439 1540 1954 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק גלות - הקבר 
של הרצל 

בוינה 

חום גלות - הקבר 
של הרצל 

בוינה 

כחול בהיר גלות - בית 
הכנסת של 

רש”י 

כחול בהיר גלות - בית 
המדרש של 

הבעל שם טוב 

כחול בהיר גלות - בית 
כנסת טולדו 

כחול בהיר גלות - בית 
כנסת רומא 

 179| ק”לק בולי קטלוג



 180 | ק”לק בולי קטלוג

  

 

 

1954 

1440 1541 1954 

1441 1542 120 1954 

1441a 1542a 1954 

1442 1543 80 1954 

1446 1544 50 1954 

1447 1545 1954 

1451 1546 50 1954 

1452 1547 1954 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

גלות - בית 
כנסת ישן- 

חדש פראג 

כחול על אפור הרצל 

כחול הרצל 

אפור הר הרצל 

אדום חלוד עלייה שניה 
ואפור 

חום החיאת הנגב 

כחול רוטשילד 

ירוק תרומת הנוער 



  

1954 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

ירוק בהיר תרומת הנוער 

חום בן-צבי 

ירוק בן-צבי 

כחול בן-צבי 

טורקיז בן-צבי 

חום מפעל החולה 

ירוק מפעל החולה 

1452a 1954 

1453 1548 150 1954 

1454 1549 250 1954 

1455 1550 250 1954 

1456 250 1954 

1457 1551 50 1954 

1458 1552 100 1954 
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1955 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

מצויין 1459 1553 250 כחול מפעל החולה 1954 
כסגול 

1460 1554 5 1954 

1461 1555 10 1954 

1462 1556 10 1954 

1463 1557 50 1954 

1466 1558 300 1954 

1467 1559 50 1955 

1468 1560 1955 

חום המכבייה 
הרביעית 

כחול כהה המכבייה 
הרביעית 

כחול בהיר המכבייה 
הרביעית 

ירוק המכבייה 
הרביעית 

סגול רדיו 

כתום שרוף ייעור 

חום סאלד 



  

 
 

 
 

 

1955 

1468a 1560a 1955 

1468b 1560b 1955 

1469 1561 10 1955 

1470 1562 20 1955 

1471 1563 30 1955 

1472 1564 50 1955 

1473a 1565 50 1955 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 5סגול  חוםסאלד 
מיל א”י 

)ר( 

 10שחור  חוםסאלד 
מיל א”י 

)ר( 

כחול סאלד 

ירוק סאלד 

כתום שרוף סאלד 

אדום סאלד 

ירוק-כחול גימנסיה 
הרצליה 
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1955 

1473 1955 

1474 1566 100 1955 

1474a 1955 

1475 1567 10 1955 

1567a 10 1955 

1476 1568 30 1955 

1568a 30 1955 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק בהיר גימנסיה 
הרצליה 

ורוד גימנסיה 
הרצליה 

ורוד כהה גימנסיה 
הרצליה 

כחול תרומת אורח 

כחול בהיר תרומת אורח 

סגול תרומת אורח 

חום תרומת אורח 



  

1955 

1477 1569 50 1955 

1569a 50 1955 

1570 100 1955 

1478 1570a 100 1955 

1479 1571 250 1955 

1571a 250 1955 

1480 1572 500 1955 

1572a 500 1955 

1481 1573 10 1955 

1482 1574 50 1955 

1483 1575 50 1955 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול עמוק תרומת אורח 

ירוק תרומת אורח 

חום תרומת אורח 

ורוד תרומת אורח 

ירוק תרומת אורח 

כחול עמוק תרומת אורח 

אדום תרומת אורח 

סגול תרומת אורח 

כחול תרומת אורח 

כחול תרומת אורח 

חום אינשטיין 
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1955 

1484 1576 100 1955 

1485 1577 100 1955 

1486 1578 1955 

1486a 1578a 1955 

1578b 1955 

1578c 1955 

1578d 1955 

1579 1955 

1580 1955 

1580a 1955 

1487 1581 50 1955 

1488 1582 10 1955 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק אינשטיין 

סגול אינשטיין 

חום התנחלות בהר 

התנחלות בהר 

התנחלות בהר 

חום כהה התנחלות בהר 

שחור התנחלות בהר 

חום שוקולוד תרומת ערוגה 

צבע שיזוף תרומת ערוגה 

שחור תרומת ערוגה 

כחול הבריגדה 
היהודית 

כחול ילין 



  

 

 

 

 
  

 

1955 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

חום טרקטור 

כחול טרקטור 

כהה חום  1492חום צנון טרקטור 

בהיר חום  1491חום טרקטור 

 לילך, 1493סגול טרקטור 
 סגול 1494

 ירוק, 1945ירוק טרקטור 
1945a ירוק 

בהיר 

כחול טרקטור 

חום צנון טרקטור 

חום רדיו 

1489 1583 1955 

1490 1584 30 1955 

1585 50 1955 

1586 50 1955 

1587 100 1955 

1588 250 1955 

1496 1589 300 1955 

1497 1590 500 1955 

1498 1591 300 1955 

חום-אדום רדיו 
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1957 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

ירוק גאולת הקרקע 

 פרוטות 10כחול ולבן גאולת הקרקע 

 פרוטות 50חום גאולת הקרקע 

 פרוטות 50כחול ולבן גאולת הקרקע 

 מיל א”י 50כתום-צהוב גאולת הקרקע 

 כחול 1499חום בהיר רדיו 
רויאל 

כחול עדולם - 
נטיעה על צד 

ההר 

כחול עדולם - 
שומרים מגנים 

על עובדים 

כחול עדולם - 
טרקטור מנקה 

קרקע 

כחול עדולם - כפר 
שלם 

שזיף עדולם 

1593 1956 

1594 1956 

1595 1956 

1596 1956 

1597 1956 

1598 300 1956 

1599 1957 

1600 1957 

1601 1957 

1602 1957 

1603-1606 1957 



  

 
 

1957 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

1607-1610 חום- אפור עדולם 1957 

ירוק עדולם 

ורוד מבריק עדולם 

כחול דגל ירושלים 

חום שוקולד דגל ירושלים 

אדום-חום דגל ירושלים 

חום כיבוש ההר- 
סיקול אבנים 

ביד 

1611-1614 1957 

1603a-1606a 1957 

1615 50 1957 

1616 100 1957 

1616a 100 1957 

1502 1617 100 1957 
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1958 

1503 1618 1957 

1504 1619 1957 

1620 300 1957 

1621 300 1957 

1505 1622 50 1958 

1506 1623 50 1958 

1506a 1623a 1958 

1506b 1958 

1507 1624 100 1958 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום כיבוש ההר- 
סיקול אבנים 

בבולדוזר 

חום כיבוש ההר- 
ההר נקי 

סגול רדיו 

כחול בהיר רדיו 

טורקיז ושחור היכל שלמה 

חום בהיר היכל שלמה 
ושחור 

שזוף/ חום היכל שלמה 
בהיר 

חום כהה היכל שלמה 

טורקיז ושחור היכל שלמה 



  

 

 

 

 

 

1959 

1508 1625 100 1958 

1508a 1625a חום כהה היכל שלמה 1958 

1509 1626 100 כחול כהה יום העצמאות 1958 
 לישראל 10ה-

1510 1627 150 1958 

1511 1628 50 1959 

1511a 1628a 1959 

1628b 1959 

1512 1629 50 1959 

1513 1630 100 1959 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום בהיר היכל שלמה 
ושחור 

כחול בהיר יום העצמאות 
 לישראל 10ה-

ירוק כפר הס 

כפר הס 

כפר הס 

כתום, כחול, אילת 
סגול ואפור 

כתום, כחול, אילת 
סגול ואפור 
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1959 

1514 1631 100 1959 

1514a 1631a 1959 

1515 1632 100 1959 

1516 1633 100 1959 

1634 150 1959 

1635 1959 

1636 1959 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

סגול, כתום,  50יובל 
כחול ושחור לתל-אביב 

 60יובל 
לתל-אביב 

כחול גלות - 
בית כנסת 
בבודפשט 

ומקום הולדתו 
של הרצל 

כחול גלות - 
קזינו בבזל 

כחול כהה ביאליק והרצל 

 מיל 300חום כהה יער סאלד 
א”י 

 מיל 50חום כהה יער סאלד 
א”י 



  

 

 

 

 

 

 

1959 

1637 1959 

1637x 1959 

1638 1959 

1639 1959 

1640 1959 

1640x 1959 

1641 1959 

1517 1642 1959 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 מיל 30חום כהה יער סאלד 
א”י 

 מיל 20חום כהה יער סאלד 
א”י 

 מיל 300חום כהה יער סאלד 
א”י 

 מיל 50חום כהה יער סאלד 
א”י 

 מיל 30חום כהה יער סאלד 
א”י 

 מיל 20חום כהה יער סאלד 
א”י 

ירוק וכתום יער הילדים 

 אגורות 5סגול טרקטור 
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1959 

1517a 1642a 1959 

1518 1643 1959 

1519 1644 1959 

1521 1645 1959 

אגורות 50 1520 כתום טרקטור 1959 

לירה 1 1646 כתום- אדום טרקטור 1959 
ישראלית 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 אגורות 5שזיף טרקטור 

 אגורות 10ירוק טרקטור 

 אגורות 25חום טרקטור 

 אגורות 50כחול טרקטור 



בולי קק״ל

1969-1960
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1960 

1523 1647 10 1960 

1524 1648 15 1960 

1524a 1647a-1648a 1960 

1647b-1648b 1960 

1525 1649 10 1960 

1526 1650 10 1960 

1527 1651 10 1960 

1527a 1651a 10 1960 

1527b 1651b 10 1960 

1528 1652 10 1961 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול לבן  שנה 100
ושחור להולדת הרצל 

ירוק זית לבן  שנה 100
ושחור להולדת הרצל 

 שנה 100
להולדת הרצל 

 שנה 100
להולדת הרצל 

צהוב, ירוק יובל לדגניה 
ואדום 

לילך סאלד 

כחול ושחור ז’בוטינסקי 

ז’בוטינסקי 

ז’בוטינסקי 

ורוד, צהוב יום העצמאות 
וכחול  לישראל 13ה-



  

  

 

 

 

 

 

 

1962 

1529 1653 15 1961 

1530 1654 10 1961 

1531 1655 15 1962 

1532 1656 15 1962 

1533 1657 15 1962 

1534 1657a 15 1962 

1657b 1962 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק- כחול, יום העצמאות 
צהוב וכחול  לישראל 13ה-

ירוק, ורוד, חום יודפת 
ואפור 

אדום סגול על קלישר 
רקע ורוד 

אדום סגול על הס 
רקע ורוד 

חום וכחול  שנה 60
לקק”ל 

חום וירוק  שנה 60
לקק”ל 

חום  שנה 60
לקק”ל 
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1962 

1535 1658 25 1962 

1536 1659 50 1962 

1537 1660 15 1962 

1537a 1660a 1962 

1537b 

1538 1661 15 1963 

1539 1662 15 1963 

1540 1663 15 1963 

1541 1664 15 1964 

1664a 1964 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול בהיר ביאליק והרצל 

כחול כהה בן-צבי 

שחור על ויצמן 
כתום שרוף 

כתום על  אפור ויצמן
שרוף 

שחור וצהוב ויצמן 

חום, בז’ וכחול כורזים 

חום, בז’ וכחול יום העצמאות 
 לישראל 15ה-

ירוק, זית וכחול מודיעים 

ירוק ושחור יום העצמאות 
 לישראל 16ה-

ללא ירוק יום העצמאות 
 לישראל 16ה-



  

 

  

 

 

1964 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

ללא שחור  16יום הולדת 
לישראל 

חום ושזוף הבעל שם טוב 
)בעש”ט( 

כחול שזר 

טורקיז שזר 

אדום שזר 

1544a ורוד שזר 1964 

1667a- שזר 1964 
1666a 

ירוק ושחור  שנה לארגון 60
המורים 

כחול ושחור  שנה 30
להעפלה 

1664b 1964 

1542 1665 15 1964 

1543 1666 25 1964 

1543a 25 1964 

1544 1667 50 1964 

1545 1668 15 1964 

1546 1669 15 1964 
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1964 

1547 1670 25 1964 

1669a- 1964 
1670a 

1548 1671 15 1965 

1549 1672 15 1965 

1550 1673 15 1965 

1551 1674 15 1966 

1552 1675 25 1966 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ורוד ושחור  שנה 30
להעפלה 

שחור  שנה 30
להעפלה 

ירוק, אפור פיתוח הגליל 
וכתום 

חום, בז’, צהוב  17יום הולדת 
וירוק לישראל 

ירוק, כחול, ביצור גבול 
אפור וכתום הצפון 

חום בהיר, שרת 
וירוק- כחול 

ירוק זית וחום שרת 



  

  

 

1966 

1553 1676 15 1966 

1554 1677 15 1966 

1555 1678 25 1966 

1679 1966 

1680 1966 

1556 1681 15 1966 

1557 1682 25 1966 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול, ירוק יום העצמאות 
וחום  לישראל 18ה-

אדום ואפרסק שולחן ערוך 

ירוק זית וצהוב שולחן ערוך 
ירוק 

צהוב וירוק פיתוח יתיר 

אדום ושחור פרויקט יתיר 

צהוב וירוק פרויקט יתיר 

אדום ושחור פרויקט יתיר 
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1966 

1558 1683 15 1966 

1559 1684 15 1967 

1560 1685 25 1967 

1561 1686 ירוק וכחול דגל ישראל 1967 

1562 1687 0.15 אדום, אדום דגל ישראל 1967 
כהה וכחול 

1563 1688 0.25 1967 

1564 1689 0.5 1967 

1565 1690 1 1967 

1566 1691 10 1968 

1567 1692 15 1968 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום,בז’ וכחול הישובים 
הראשונים 

בנגב 

ירוק-צהוב, ביצור הגבול 
ירוק, חום המזרחי 

כחול,ירוק, חום ביצור הגבול 
המזרחי 

סגול וכחול דגל ישראל 

ירוק זית וחום דגל ישראל 

כחול בהיר דגל ישראל 
וכהה 

חום זית ושחור הכותל 
המערבי 

חום קקאו הכותל 
ושחור המערבי 



  

 

 

 

 

1968 

1568 1693 25 1968 

1569 1694 50 1968 

1570 1695 10 1968 

1571 1696 15 1968 

1572 1697 25 1968 

1573 1698 50 1968 

1574 1699 0.15 1968 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כתום ושחור הכותל 
המערבי 

ירוק ושחור הכותל 
המערבי 

ורוד מגדל דוד 

סגול מגדל דוד 

כחול מגדל דוד 

ירוק מגדל דוד 

חום וירוק  20יום הולדת 
לישראל 
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1969 

1575 1700 0.25 1968 

1576 1701 10 1969 

1577 1702 15 1969 

1578 1703 25 1969 

1579 1704 50 1969 

1580 1705 10 1969 

1581 1706 15 1969 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אפור-לילך  20יום הולדת 
וירוק לישראל 

ירוק-אפור מערכת 
וכחול המכפלה 

כחול-ירוק מערכת 
וירוק זית המכפלה 

חום-כתום מערכת 
ואדום המכפלה 

כתום-אדום מערכת 
וסגול-אדום המכפלה 

כחול וחום צנון קבר רחל 

ירוק וחום קבר רחל 



  

 

1969 

1582 1707 25 1969 

1583 1708 50 1969 

1584 1709 0.15 1969 

1585 1710 0.25 1969 

1586 1711 0.50 1969 

1587 1712 1 1969 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

אדום וסגול קבר רחל 

חום וכחול קבר רחל 

צהוב ושחור אשכול 

אפרסק וחום אשכול 

ירוק וירוק- אשכול 
שחור 

סגול ושחור- אשכול 
סגול 
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בולי קק״ל

1979-1970
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1970 

1588 1713 0.15 1970 

1589 1714 0.25 1970 

1590 1715 15 1970 

1591 1716 0.15 1971 

1592 1717 0.25 1971 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כתום וחום ניסנבאום 

כתום ואדום- ניסנבאום 
סגול 

ירוק-כחול דיזנגוף 
וחום 

ירוק וכחול  70יום הולדת 
לקק”ל 

שזיף וכחול  70יום הולדת 
לקק”ל 
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1971 

1593 1718 0.5 1971 

1594 1719 1 1971 

1595 1720 1971 

1596 1721 1971 

1597 1722 1971 

1598 1723 1971 

1599 1724 1971 

1600 1725 1971 

1601 1726 1971 

1602 1727 1971 

1603 1971 

1604 1971 

1605 1971 

1606 1971 

1607 1728 0.25 1971 

1608 1729 0.5 1971 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כתום וכחול  70יום הולדת 
לקק”ל 

חום שזוף  70יום הולדת 
וכחול לקק”ל 

שלח את עמי 

שלח את עמי 

שלח את עמי 

שלח את עמי 

שלח את עמי 

שלח את עמי 

שלח את עמי 

שלח את עמי 

שלח את עמי 

שלח את עמי 

שלח את עמי 

שלח את עמי 

שחור, אדום שלח את עמי 
וכחול 

שחור, אדום, שלח את עמי 
כחול וורוד 



  

 

 

 

 

 

 

 

1972 

1609 1730 0.75 1971 

1610 1731 1 1971 

1611 1732 0.15 1972 

1612 1733 0.25 1972 

1613 1734 0.5 1972 

1614 1735 1 1972 

1615 1736 0.15 1972 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

שחור, אדום, שלח את עמי 
כחול וירוק 

שחור, אדום, שלח את עמי 
כחול וחום 

כחול, אדום, מצפה רביבים 
שחור וחרדל 

כחול, אדום, מצפה רביבים 
שחור וכתום 

כחול, אדום, מצפה רביבים 
שחור וצהוב 

כחול, אדום, מצפה רביבים 
שחור וחום 

אדום יין, יער גווילי האש 
ושחור 
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1972 

1616 1737 0.25 1972 

1617 1738 0.5 1972 

1618 1739 1 1972 

1619 1740 1972 

1620 1741 1972 

1621 1742 1972 

1622 1743 1972 

1623 1744 1972 

1624 1745 1972 

1625 1746 לזכר 
הספורטאים 
האולימפיים 

1972 

1626 1747 לזכר 
הספורטאים 
האולימפיים 

1972 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כתום ושחור יער גווילי האש 

חום ושחור יער גווילי האש 

סגול ושחור יער גווילי האש 

לזכר 
הספורטאים 
האולימפיים 

לזכר 
הספורטאים 
האולימפיים 

לזכר 
הספורטאים 
האולימפיים 

לזכר 
הספורטאים 
האולימפיים 

לזכר 
הספורטאים 
האולימפיים 

לזכר 
הספורטאים 
האולימפיים 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

1973 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

לזכר 
הספורטאים 
האולימפיים 

לזכר 
הספורטאים 
האולימפיים 

לזכר 
הספורטאים 
האולימפיים 

לזכר 
הספורטאים 
האולימפיים 

לזכר 
הספורטאים 
האולימפיים 

כחול, ירוק ייעור 
ואדום 

שחור, כחול, לזכר י”א חללי 
אפור, אדום, האולימפיאדה 

צהוב, ירוק 
וסגול 

ירוק בהיר קריית חיים 
וכחול 

כחול-ירוק קריית חיים 
ושחור 

כתום וחום קריית חיים 

חום שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

דוד ברגר 

1627 1748 1972 

1628 1749 1972 

1629 1750 1972 

1630 1751 1972 

1624a-1619a; 1740a-1751a 1972 
1625a-1630a 

1752 1972 

1631 1753 0.25 1973 

1644 1754 0.25 1973 

1645 1755 0.5 1973 

1646 1755a 0.5 1973 

1756 1973 
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1973 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

1757 חום שיפור מראה 1973 
 :עיירות הפיתוח
יוסף גוטפרוינד 

חום שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

משה וינברג 

חום שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח
אליעזר חלפין 

חום שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

מרק סלוין 

חום שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

זאב פרידמן 

חום שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

יוסף רומנו 

חום שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

קהת שור 

חום שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח
אנדרי שפיצר 

חום שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

עמיצור שפירא 

חום שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

יעקב שפרינגר 

חום שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

אופקים 

חום שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

בית שאן 

1758 1973 

1759 1973 

1760 1973 

1761 1973 

1762 1973 

1763 1973 

1764 1973 

1765 1973 

1766 1973 

1767 1973 

1768 1973 



  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

1973 

1632 1781 0.25 1973 

1633 1782 0.25 1973 

1634 1783 0.25 1973 

1635 1784 0.25 1973 

1636 1785 0.25 1973 

1637 1786 0.25 1973 

1638 1787 0.25 1973 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כתום, סגול לזכר ספורטאי 
ושחור  :האולימפיאדה

דוד ברגר 

לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

יוסף גוטפרוינד 

לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

משה וינברג 

לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה
אליעזר חלפין 

לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

מרק סלוין 

לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

זאב פרידמן 

לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

יוסף רומנו 
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1973 

1639 1788 0.25 1973 

1640 1789 0.25 1973 

1641 1790 0.25 1973 

1642 1791 0.25 1973 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

קהת שור 

לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה
אנדרי שפיצר 

לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

עמיצור שפירא 

לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

יעקב שפרינגר 



  

 
 

 

 

 
 

  

  

 

1973 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

1643 1792 0.5 שחור, אפור, גליון זכרון 1973 
סגול וכתום מוקדש 

לזכרם של י”א 
הנרצחים 

ללא עריך כתום ושחור גליון זכרון מוקדש 
לזכרם של י”א 

הנרצחים 

ירוק, אדום, יום העצמאות 
כחול וזית  לישראל 25ה-

ירוק, אדום, יום העצמאות 
כחול וזית  לישראל 25ה-

1793 1973 

1647 1794 0.25 1973 

1648 1795 0.5 1973 

קפלוב 
מסתיים 
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1974 

1649 1796 0.25 1973 

1650 1797 0.5 1973 

1651 1798 1 1973 

1652 1799 0.25 1973 

1653 1800 0.5 1973 

1654 1801 1 1973 

1655 1802 0.25 1973 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

זית, צהוב אפרים קציר 
ושחור 

כתום בהיר אפרים קציר 
ושחור 

טורקיז ושחור אפרים קציר 

כתום צהוב, ש”י עגנון 
זית ושחור 

ירוק, סגול, ש”י עגנון 
כחול בהיר 

ושחור 

צהוב בהיר, ש”י עגנון 
זית ושחור 

זית- צהוב דוד בן גוריון 
ושחור 



  

 

  

  

  

1974 

1656 1803 0.5 1973 

1657 1804 0.25 1973 

1658 1805 0.5 1973 

1659 1806 2 1974 

1659a 1807 1974 

1660 1808 1974 

1661 1809 1974 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צהוב ושחור דוד בן גוריון 

ורוד סלמון מלחמת יום 
ושחור הכיפורים 

צנון, סגול מלחמת יום 
ושחור הכיפורים 

ורוד, ירוק זית דאר מנהלת 
וכתום העם 

מנהלת העם 

צבעוני גליל וגולן - 
נוף הכנרת 

צבעוני גליל וגולן - 
נוף הר מירון 
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1975 

1662 1810 1974 

1663 1811 0.5 צבעוני קריית שמונה 1975 

1664 1812 0.25 צהוב, חום רב יהודה 1975 
וחום-שחור אלקלעי 

1665 1813 0.5 1975 

1666 1814 0.25 1975 

1667 1815 0.25 1975 

1668 1816 0.25 1975 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני גליל וגולן - 
נוף הר חרמון 

חום כהה אברהם 
וצהוב זית הרצפלד 

צבעוני הישובים 
 :בצפון

גבול הצפון 

צבעוני הישובים 
 :בצפון

מצודת ישע 

צבעוני היישובים 
 :בצפון

ראש הנקרה 



  

 
 

  

  

  

  

  

  

1976 

1669 1817 0.5 1975 

1670 1818 1976 

1671 1819 1976 

1672 1820 1976 

1673 1821 1976 

1674 1822 1976 

1674a 1822a 1976 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני  :גיליון מזכרת
היישובים 

בצפון 

כחול וכחול בולי ציון 
טורקיז המחודשים 

כחול וכחול בולי ציון 
טורקיז המחודשים 

כחול וכחול בולי ציון 
טורקיז המחודשים 

כחול וכחול בולי ציון 
טורקיז המחודשים 

כחול וכחול בולי ציון 
טורקיז המחודשים 

כחול וכחול בולי ציון 
טורקיז המחודשים 
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1976 

1675 1823 1976 

1676 1824 0.5 1976 

1677 1825 1976 

1678 1826 1976 

1679 1827 1976 

1680 1828 1976 

1681 1829 1976 

1682 1830 1976 

1683 1831 1976 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול בהיר בולי ציון 
המחודשים 

כחול, צהוב רבי אליהו 
ושחור פרדס 

צבעוני פארק קנדה 

צבעוני  75יום הולדת 
לקק”ל 

סגול וכחול  75יום הולדת 
על רקע ירוק לקק”ל וציון 

תפוח המחודש 

צנון, סגול על  75יום הולדת 
רקע טורקיז לקק”ל וציון 

המחודש 

ירוק תפוח על  75יום הולדת 
רקע תכלת לקק”ל וציון 

המחודש 

כחול בהיר  75יום הולדת 
על רקע צנון- לקק”ל וציון 

סגול המחודש 

 75יום הולדת 
 וציוןלקק”ל 

המחודש 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

1976 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

1684 1832 1976 75יום הולדת 
לקק”ל וציון 

המחודש 

 75יום הולדת 
לקק”ל וציון 

המחודש 

 75יום הולדת 
לקק”ל וציון 

המחודש 

 75יום הולדת 
לקק”ל וציון 

המחודש 

שחור וזהב חומה ומגדל 

שחור וזהב חומה ומגדל 

1685 1833 1976 

1686 1834 1976 

1679-1686 1835 1976 

1687 1836 0.5 1976 

1684a 1837 0.5 1976 
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1977 

1688 1838 1 1977 

1689 1839 1 1977 

1690 1840 1 1977 

1691 1841 1 1977 

1692 1842 1 1977 

1693 1843 1 1977 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

זית ושחור הרצל 

חום צהבהב הרצל 
ושחור 

כתום וצבעוני יער הילדים 
היהודים 

כתום וצבעוני יער הילדים 
על רקע צהוב היהודים 

כתום וצבעוני יער הילדים 
על רקע היהודים 

תכלת 

כתום וצהוב יער הילדים 
על רקע צהוב היהודים 

זית 



  

  

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 
 

 
 

 
 

1978 

1694 1844 1 1978 

1695 1845 2 1978 

1696 1846 3 1978 

1697 1847 1978 
2.5 

1698 1848 1978 
2.5 

1699 1849 1 יום העצמאות 
 לישראל 30ה-

ודגל ישראל - 
גיליון מזכרת 

1978 

1700 1850 7.5 גיליון מזכרת 
לתערוכת 

הבולים תביר 
 בולים 78

1978 

1694-1695 

1701 1851 1 1978 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

שחור, ירוק, יום העצמאות 
כחול וזהב  לישראל 30ה-

כחול, ירוק דגל ישראל- 
כהה וזהב לתורה 

ולתעודה 

כחול, כחול דגל ישראל- 
פלדה וזהב לתורה 

ולתעודה 

דפוס רכב כחול, ירוק דגל ישראל- 
כהה וזהב לתורה 

ולתעודה 

דפוס רכב כחול, כחול דגל ישראל- 
פלדה וזהב לתורה 

ולתעודה 

צבעוני אקולוגיה 
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1979 

1702 1852 2 1978 

1703 1853 2 1978 

1704 1854 1 1978 

1705 1855 1 1978 

1706 1856 1 1978 

1707 1857 1 1979 

1708 1858 1 1979 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני עם אקולוגיה 
רקע צנון 

צבעוני עם אקולוגיה 
רקע צהוב 

חום וצהוב הנשיא יצחק 
בהיר נבון 

ירוק כהה הנשיא יצחק 
וצהוב בהיר נבון 

ירוק כהה, המשוררת רחל 
חום-צהוב, 
וחום-אדום 

צבעוני  שנה לארגון 70
השומר 

צבעוני  שנה לארגון 70
השומר 



  

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1979 

1709 1859 1 1979 

1710 1860 1979 

1711 1861 1979 

1712 1862 1979 

1713 1863 שקל הגאולה 1979 

1714 1864 5 כחול, אדום הוברט המפרי 1979 
וחום-אדום 

1715 1865 5 1979 

1716 1866 7.5 1979 

1717 1867 7.5 1979 

1718 1868 3 1979 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול, חום רבי אריה ליב 
בהיר וחום- פרומקין 

צנון 

כחול, חום רבי אריה ליב 
בהיר וחום- פרומקין 

צנון 

צבעוני על שקל הגאולה 
רקע צהוב 

צבעוני על שקל הגאולה 
רקע צהוב 

כחול, אדום הוברט המפרי 
וחום-אדום 

כחול, אדום הוברט המפרי 
וחום-אדום 

כחול, אדום הוברט המפרי 
וחום-אדום 

צבעוני  70יום הולדת 
לתל-אביב 

 :)נחום גוטמן
תל-אביב 

)1911 
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1979 

1719 1869 1979 

)1911 

1720 1870 4 1979 

1721 1871 1979 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני  70יום הולדת 
לתל-אביב 

 :)נחום גוטמן
תל-אביב 

צבעוני  70יום הולדת 
לתל-אביב 

 :)נחום גוטמן
בריכה בפרדס( 

צבעוני  70יום הולדת 
לתל-אביב 

 :)נחום גוטמן
בריכה בפרדס( 



בולי קק״ל

1989-1980
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1980 

1722 1872 3 1980 

1723 1873 1980 

1724 1874 1980 

1725 1875 7 1980 

1726 1876 1980 

1727 1877 1 1980 

1728 1878 5 1980 

1729 1879 15 1980 

1730 1880 2 1980 

1881 1 1980 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום כהה יצחק גרינבוים 
וחום- צהוב 

באדום  0.3חום כהה יצחק גרינבוים 
וחום- צהוב 

 שקל 1/2חום כהה יצחק גרינבוים 
וחום-צהוב 

חום יצחק נבון 
וחום-צהוב 

באדום  0.7חום יצחק נבון 
וחום-צהוב 

חום יצחק נבון 
וחום-צהוב 

זית וחום גולדה מאיר 

זית חום גולדה מאיר 

גולדה מאיר 

חום גולדה מאיר 

צבעוני תערוכת בולים  1980 16 1882 1731
ארצית בחיפה 



  

   

 

 

 

 

 

1981 

1732 1883 1 1/2 1980 

1733 1884 1980 

1734 1885 16 1980 

1735 1886 0.6 1980 

1736 1887 0.7 1980 

1737 1888 5 1980 

1738 1889 1981 

1739 1890 1981 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני תערוכת בולים 
שקל ארצית בחיפה 

צבעוני תערוכת בולים 
ארצית בחיפה 

צבעוני תערוכת בולים 
ארצית בחיפה 

ורוד, חום וירוק יגאל אלון 
זית 

ירוק כהה פיתחת שלום 
וסלמון 

ירוק כהה פיתחת שלום 
וסלמון 

 לקק”ל 80

 לקק”ל 80
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1982 

1740 1891 1981 

1741 1892 1981 

1742 1893 1981 

1743 1894 1981 

1744 1895 1981 

1745 1896 1981 

1746 1897 1981 

1747 1898 0.8 1981 

1748 1899 1 1/2 1981 

1749 1900 2 1981 

1750 1901 1981 

1751 1902 3 1982 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 לקק”ל 80

 לקק”ל 80

 לקק”ל 80

 לקק”ל 80

 לקק”ל 80

 לקק”ל 80

 לקק”ל 80

ירוק כהה, גאולה תתנו 
כתום וחום לארץ 

צבעוני חניון נופש 
פעיל 

צבעוני חניון נופש 
פעיל 

צבעוני חניון נופש 
פעיל 

כתום, צהוב דגל הלאום 
וכחול 



  

 

 

 
 

 
 

1982 

1752 1903 25 1982 

1751a 1904 3 1982 

1753 1905 5 1982 

1753a 1906 5 1982 

1754 1907 4 1982 

1755 1908 5 1982 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כתום, צהוב דגל הלאום 
וכחול 

כתום, צהוב דגל הלאום 
וכחול 

ירוק וצהוב יצחק נבון 

ירוק וצהוב יצחק נבון 

צבעוני תלבושות 
אתניות- כלה 

מאפגניסטן 

צבעוני תלבושות 
אתניות - כלה 

תימנית 
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1982 

1754a-1755a 1909 1982 

1756 1910 2 1983 

1757 1911 2 1983 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני  תלבושות :גליון
אתניות 

צבעוני אתרים 
 :בישראל

תל-אביב 

צבעוני אתרים 
 :בישראל

ירושלים, 
הכנסת 



  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

1983 

1758 1912 2 1983 

1759 1913 2 1983 

1760 1914 2 1983 

1761 1915 2 1983 

1762 1916 2 1983 

1763 1917 2 1983 

1764 1918 2 1983 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני אתרים 
 :בישראל

חיפה 

צבעוני אתרים 
 :בישראל

באר-שבע 
האוניברסיטה 

צבעוני אתרים 
 :בישראל

מצפה בגליל 

צבעוני אתרים 
 :בישראל
מצדה 

צבעוני אתרים 
 :בישראל

מעיין חרוד 

צבעוני אתרים 
 :בישראל

דגל ישראל 

צבעוני אתרים 
 :בישראל

פתחת שלום 
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1983 

1765 1919 2 1983 

1766 1920 1983 

1766a 1921 1983 

1767 1922 15 1983 

1768 1923 150 1983 

1769 1924 1983 

1770 1925 25 1983 

1770a 1926 25 1983 

1771 1927 200 1983 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני אתרים 
 :בישראל

עמק החולה 

צבעוני טע עץ במו 
ידיך 

צבעוני טע עץ במו 
ידיך 

צבעוני טע עץ במו 
ידיך 

צבעוני טע עץ במו 
ידיך 

כחול וכחול- דגל ישראל 
סגול 

כחול וכחול- דגל ישראל 
סגול 

כחול וכחול- דגל ישראל 
סגול 

כחול וכחול- דגל ישראל 
סגול 



  

 
 

 
 

 
 

  

  

 

 

1984 

1772 1928 1983 

1773 1929 10 1983 

1773a 1930 10 1983 

1774 1931 1983 

1775 1932 20 1983 

1776 1933 1983 

1777 1934 20 1983 

1778 1935 1984 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום כהה, בן גוריון 
חום-צהוב 

ושחור 

חום כהה, בן גוריון 
חום-צהוב 

ושחור 

חום כהה, בן גוריון 
חום-צהוב 

ושחור 

כחול בהיר הקופסה 
ואפור הכחולה 

כחול בהיר הקופסה 
ואפור הכחולה 

צבעוני הקופסה 
הכחולה 

צבעוני הקופסה 
הכחולה 

חום צנון, חום- יזכור 
צהוב ושחור 
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1984 

1779 1936 1984 

1780 1937 1984 

1781 1938 201 1984 

1782 1939 1984 

1783 1940 1984 

1784 1941 1984 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול אגם הנשיא חיים 
וחום-צהוב הרצוג 

כחול וכחול דגל ישראל 
בהיר על רקע 

לבן 

כחול, כחול  ישראלדגל 
בהיר וכחול 

כהה 

צבעוני  :המינים 7
תאנה 

צבעוני  :המינים 7
חיטה 

צבעוני  :המינים 7
זית 



  

 

  

  

1984 

1785 1942 1984 

1786 1943 1984 

1787 1944 1984 

1788 1945 1984 

1789 1946 1984 

1790 1947 1984 

1790a 1948 1984 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני  :המינים 7
גפן 

צבעוני  :המינים 7
דבש )תמר( 

צבעוני  :המינים 7
שעורה 

צבעוני  :המינים 7
רימון 

צבעוני  :המינים 7
גפן 

כחול, כחול הנשיא חיים 
בהיר ושחור הרצוג 

כחול, כחול הנשיא חיים 
בהיר ושחור הרצוג 
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1984 

1791 1949 1984 

1792 1950 1984 

1793 1951 1984 

1794 1952 100 1984 

1794a 1953 100 1984 

1795 1954 100 1984 

1795a 1955 100 1984 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צהוב-ירוק הנשיא חיים 
וירוק- שחור הרצוג 

שחור, אפור חיים נחמן 
וכחול ביאליק 

כחול כהה חיים נחמן 
וכחול בהיר ביאליק 

שחור, אפור חיים נחמן 
וכחול ביאליק 

שחור, אפור חיים נחמן 
וכחול ביאליק 

כחול כהה חיים נחמן 
וכחול בהיר ביאליק 

כחול כהה חיים נחמן 
וכחול בהיר ביאליק 



  

 

 

 
 

 

1985 

1796 1956 1985 

1797 1957 200 1985 

1798 1958 1985 

1799 1959 1985 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כתום בהיר  85ישראפיל 
וצבעוני 

צבעוני אדמונד דה 
רוטשילד 

צבעוני אדמונד דה 
רוטשילד- 

רמת הנדיב 

צבעוני  אדמונד :גיליון
דה רוטשילד 
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1985 

1800 1960 1985 

1801 1961 1985 

1802 1962 500 1985 

1803 1963 500 1985 

1804 1964 ₪ 1 1986 

1805 1965 ₪ 1 1986 

1806 1966 ₪ 1 1986 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול בהיר,  שנה 80
ירוק ושחור לנטיעת היער 

הראשון 

כחול בהיר,  שנה 80
ירוק ושחור לנטיעת היער 

הראשון 

כחול בהיר,  שנה 80
ירוק ושחור לנטיעת היער 

הראשון 

כחול בהיר,  שנה 80
ירוק ושחור לנטיעת היער 

הראשון 

כתום, צהוב דגל ישראל 
וכחול 

חום כהה, בן גוריון 
חום-צהוב 

ושחור 

כחול אגם הנשיא הרצוג 
וחום-צהוב 



  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1986 

1807 1967 ₪ 2 1986 

1808 1968 ₪ 0.5 1984 

1809 1969 ₪ 0.5 1984 

1810 1970 ₪ 0.5 1986 

1811 1971 ₪ 0.5 1986 

1812 1972 1986 

)1,4,5,7,8 

)2,9,10,11,12,19( 
1813 1973 1986 

1814 1974 1986 
,13,14( 

)15,16,17,20 

1815 1975 1986 
,1,2,4,5,7( 

)14 ,9,10,12 

1816 1976 1986 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול וכחול הדגל הלאומי 
בהיר על רקע 

לבן 

כחול, כחול הנשיא הרצוג 
בהיר ושחור 

צהוב-ירוק הנשיא הרצוג 
וירוק-שחור 

כחול בהיר, יערות קק”ל 
ירוק ושחור 

כחול בהיר, יערות קק”ל 
ירוק ושחור 

כחול בהיר ט”ו בשבט 
וכחול )בולים 

שחור ולבן ט”ו בשבט 

ירוק בהיר ט”ו בשבט 
ושחור 

צבעוני פורים 

שחור ולבן  3,8,13(פורים )
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1986 

1817 1977 ₪ 1 1986 

1818 1978 ₪ 1 1986 

1819 1979 1986 

1820 1980 1986 

1821 1981 1986 

1822 1982 1987 

1823 1983 ₪ 1 1987 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

ירוק בהיר בן גוריון 
ושחור 

כחול בהיר בן גוריון 
ושחור 

אדום, חום חנוכה 
וצהוב 

כחול ושחור יצחק טבנקין 

כחול ושחור יצחק טבנקין 

כתום, אדום,  שנה 60
ירוק, כחול לקרן קימת 

ושחור  :לישראל
מועצת 

המורים למען 
קק”ל 

כתום, אדום,  שנה 60
ירוק, כחול לקרן קימת 

ושחור  :לישראל
מועצת 

המורים למען 
קק”ל 



  

 

 

 

 

 

 

 

1987 

1824 1984 1987 

1825 1985 1987 

1826 1986 ₪ 1 1987 

1827 1987 1987 

1828 1988 ₪ 1 1987 

1829 1989 1987 

1830 1990 1987 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

שחור, אפור זכור השואה 
וצהוב 

חום צנון, איחוד ירושלים 
וצבעוני בהיר 

חום צנון, איחוד ירושלים 
וצבעוני בהיר 

חום כהה איחוד ירושלים 
וצבעוני כהה 

חום כהה איחוד ירושלים 
וצבעוני כהה 

חום בהיר ספר הזהב 
וכחול בהיר 

ורד סלמון ספר בר-מצווה 
וחום כהה 
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1987 

1831 1991 ₪ 1 1987 

1832 1992 1987 

1833 1993 ₪ 1 1987 

1834 1994 1988 

1835 1995 1988 

1836 1996 ₪ 1 1988 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

חום, כחול הכרזת 
בהיר ושחור העצמאות 

כחול, טורקיז,  שנים 40
ירוק ושחור לעצמאות 

ישראל 

כחול, טורקיז,  שנים 40
ירוק ושחור לעצמאות 

ישראל 

 בלי 1831כמו  שנים 40
הערך לעצמאות 

ישראל 
ותערכות 

בולים לאומית 

חום, כחול  שנים 40
בהיר, טורקיז, לעצמאות 

ירוק ושחור ישראל 
ותערכות 

בולים לאומית 

צבעוני משה ולוחות 
הברית 



  

 

 

1988 

1837 1997 ₪ 1 1988 

1838 1998 ₪ 1 1988 

1839 1999 1988 

1840 2000 1988 

1841 2001 ₪ 1 1/2 1988 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני משה ולוחות 
הברית 

צבעוני משה ולוחות 
הברית 

צבעוני שבת שלום 

צבעוני גליל 

צבעוני גליל 
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1988 

1842 2002 1988 

1843 2003 1988 

1844 2004 1988 

1845 2005 1988 

1846 2006 1988 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני משה לפני 
פרעה 

צבעוני משה לפני 
פרעה 

צבעוני משה והסנה 
הבוער 

צבעוני משה והסנה 
הבוער 

צבעוני על ייעור 
רקע ירוק 

בהיר 



  

 
 

 
 

 

 
 

1988 

1847 2007 1988 

1848 2008 ₪ 1 1988 

1849 2009 ₪ 1 1988 

1850 2010 ₪ 1 1988 

1851 2011 1988 

1852 2012 1988 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני על ייעור 
רקע כחול 

צבעוני על ייעור 
רקע ירוק 

בהיר 

צבעוני על ייעור 
רקע כחול 

צבעוני על ייעור 
רקע ירוק 

בהיר 

צבעוני עץ תחת עץ 

צבעוני עץ תחת עץ 
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1989 

1853 2013 1988 

1854 2014 1988 

1855 2015 1989 

1856 2016 1989 

1857 2017 ₪ 2 1989 

1858 2018 1989 

1859 2019 1989 

1860 2020 1989 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני עץ תחת עץ 

צבעוני עץ תחת עץ 

כחול ושחור הנשיא חיים 
הרצוג 

חום, כתום הנשיא חיים 
ושחור הרצוג 

חום, כתום הנשיא חיים 
ושחור הרצוג 

צבעוני ארץ זבת חלב 
ודבש - קק”ל 

צבעוני ארץ זבת חלב 
ודבש - קק”ל 

צבעוני ארץ זבת חלב 
ודבש - קק”ל 



  

 

 

 

  

 

 

1989 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

צבעוני ארץ זבת חלב 
ודבש - קק”ל 

צבעוני ארץ זבת חלב 
ודבש - קק”ל 

טע עץ במו 
ידיך 

היטל נוסף 
)ט”ו בשבט( 

היטל נוסף 
)ט”ו בשבט( 

היטל נוסף 
)ט”ו בשבט( 

1861 2021 1989 

1862 2022 1989 

1863 2023 ₪ 1 1989 

1864 2024 ₪ 1 1/2 1989 

1865 2025 ₪ 1 1/2 1989 

1866 2026 ₪ 1 1/2 1989 
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1990 

1867 2027 ₪ 1.5 1990 

1868 2028 ₪ 1.5 1990 

1869 2029 ₪ 1.5 1990 

1870 2030 1990 

1871 2031 1990 

1872 2032 1990 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צהוב, ירוק תן יד להצלת 
ושחור היער 

צבעוני תן יד להצלת 
היער 

קרם, שחור הרב יצחק הלוי 
הרצוג 

צבעוני כתר ירושלים 

צבעוני ארבעת ימים - 
ים המלח 

צבעוני ארבעת ימים - 
כנרת 
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1990 

1873 2033 1990 

1874 2034 1990 

1875 2035 1990 

1876 2036 ₪ 1 1/2 1990 

1877 2037 ₪ 1 1/2 1990 

1878 2038 ₪ 1 1/2 1990 

1879 2039 1990 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני ארבעת ימים - 
הים האדום 

צבעוני ארבעת ימים - 
הים התיכון 

חום כהה הרב קוק 
וצהוב זית 

חום ושחור אליעזר 
בן-יהודה 

כחול ושחור אליעזר 
בן-יהודה 

ירוק ושחור אליעזר 
בן-יהודה 

אדום, שחור זהירות 
ואפור בדרכים 



  

 

 

1991 

1880 2040 1990 

1881 2041 1990 

1882 2042 1990 

1883 2043 ₪ 1.5 1990 

1884 2044 ₪ 1.5 1990 

1885 2045 ₪ 1.5 1991 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני ראש השנה 

צבעוני סוכות 

צבעוני פסח 

צבעוני עלייה 
והתיישבות 

צבעוני עם שב אל 
אדמתו 

חום ברוך בן יהודה 
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1991 

1886 2046 ₪ 1.5 1991 

1887 2047 ₪ 1.5 1991 

1888 2048 ₪ 1.5 1991 

1889 2049 1991 

1890 2050 1991 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

כחול ברוך בן יהודה 

ירוק בהיר יער הילד 
וכהה ושחור העולה 

כחול בהיר יער הילד 
וכהה ושחור העולה 

 לקק”ל 90

צהוב וחום  לקק”ל 90



  

 

  

  

 

 

 

1992 

1891 2051 1991 

1897 2052 ₪ 1.5 1992 

1898 2053 ₪ 1.5 1992 

1899 2054 1992 

1900 2055 1992 

1901 2056 1.5 1992 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

 לקק”ל- 90
ספר הזהב 

שחור, כחול,  שנה 500
סגול לגירוש ספרד 

שחור, כחול,  שנה 500
סגול לגירוש ספרד 

צבעוני הציוני הקונגרס 
הל”ב 

צבעוני הציוני הקונגרס 
הל”ב 

איחוד ירושלים-
יום - נוסף היטל 
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1992 

1902 2057 1.5 1992 

1903 2058 1.5 1992 

1904 2059 1992 

1905 2060 1.5 1992 

1906 2061 1992 

1907 2062 1992 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

איחוד ירושלים- 
היטל נוסף - 

לילה 

כתר ירושלים 
היטל נוסף 

צבעוני כתר ירושלים 

צבעוני כתר ירושלים 

צבעוני לימן בנגב 

צבעוני מאגרי מים 



  

 
 

 
 

 

 

  

 

1994 

1908 2063 1 1/2 1993 

1909 2064 1 1/2 1993 

1910 2065 1 1/2 1993 

1911 2066 1 1/2 1993 

1912 2067 ₪ 3 1994 

1913 2068 ₪ 2 1994 

1914 2069 ₪ 1 1/2 1994 

1915 2070 1994 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

הקופסה 
הכחולה - 

היטל נוסף 

לימן בנגב - 
היטל נוסף 

מאגרי מים - 
היטל נוסף 

צבעוני אקולוגיה 

כחול וכחול דגל ישראל 
בהיר על לבן 

כחול כהה הנשיא עזר 
וכחול בהיר ויצמן 

חום שוקולד מנחם בגין 
ושחור 

אפור וצבעוני יונת השלום 

אפור וצבעוני יונת השלום 
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1994 

1917 2072 1994 

1918 2073 ₪ 1.5 1994 

2074 ₪ 1.5 1995 

2075 ₪ 1.5 1995 

2076 ₪ 1.5 1995 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני יונת השלום 

צבעוני  3שלום ב-
שפות 

מסתיים צבעוני גן ילדי ישראל- 
קטלוג  שנה 3000

רוכלין לירושלים 

צבעוני שער התנ”ך- 
 שנה 3000

לירושלים 

צבעוני שער עיר 
השלום - 

 שנה 3000
לירושלים 



  

 
 

1996 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

2077 צבעוני גיליון מזכרת - 1995 
 שנה 3000

לירושלים 

צבעוני יצחק רבין 

צבעוני רבין עם שובל 

2078 ₪ 1.5 1996 

2079 ₪ 1.5 1996 
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1997 

2080 ₪ 1.5 1997 

2081 ₪ 1.5 1997 

2082 ₪ 1.5 1997 

2083 ₪ 1.5 1997 

2084 ₪ 1.5 1997 

2085 ₪ 1.5 1997 

2086 ₪ 1.5 1997 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני  לקונגרס 100
הציוני הראשון 

צבעוני  לתנועת 70
המורים 

מניעת ִמדבור -
 50 שנה 

למדינת ישראל 

צבעוני 

צבעוני ייעור - 
 שנה 50

ישראל למדינת 

צבעוני חינוך ציוני - 
 שנה 50

ישראל למדינת 

ירוק בהיר, יעור- 
ירוק כהה  שנה 50

למדינת 
ישראל 

צבעוני הקופסה 
הכחולה ודגל

 50ישראל-  
שנה למדינת 

ישראל 



  

 
 

 
 

 

1997 

2087 ₪ 1.5 1997 

2088 ₪ 1.5 1997 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני  50מים- 
שנה למדינת 

ישראל 

צבעוני  שנה 50
למדינת 

ישראל - גיליון 
מזכרת 
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1998 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

צבעוני 1.5 ₪ 2089 הזכות לכבוד 1998 
והחובה לכבד- 

גיליון 

צבעוני  :שיקום נחלים
נימפאה 

צבעוני  :שיקום נחלים
שלדג 

2090 ₪ 1.5 1999 

2091 ₪ 1.5 1999 



  

 

 

1999 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

צבעוני 1.5 ₪ 2092  1999 :שיקום נחלים
מזכרת 

צבעוני ערבויות 
ומעורבות 

2093 ₪ 1.5 1999 
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בולי קק״ל

2009-2000
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2001 

2094 ₪ 2 2001 

2095 ₪ 2 2001 

2096 ₪ 2 2001 

2097 ₪ 1.5 2001 

2098 ₪ 1.5 2001 

2099 ₪ 1.5 2001 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני משה קצב 

צבעוני משה קצב - 
גיליון 

צבעוני משה קצב - 
עם שובל 

כחול, תכלת מים 
וירוק 

חום, כתום קרקע 
וירוק 

חום בהיר, חום ייעור 
כהה, כתום 
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2001 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

צבעוני 1.5 ₪ 2100 מים - יעור - 2001 
 מזכרת :קרקע

כחול, ירוק,  שנה לקרן 100
חום קימת לישראל 

צבעוני מנקים את 
ישראל 

צבעוני מנקים את 
ישראל - גיליון 

2101 ₪ 5.6 2001 

2102 ₪ 1.5 2002 

2103 ₪ 1.5 2002 



  

 

 

2004 

2104 ₪ 1.5 2002 

2105 ₪ 1.5 2003 

2106 ₪ 1.5 2003 

2107 ₪ 1.5 2004 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני הקופסה 
הכחולה 

צבעוני אילן רמון 

צבעוני אילן רמון - 
גיליון מזכרת 

צבעוני נעמי שמר 
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2004 

2108 ₪ 1.5 2004 

2109 ₪ 1.5 2004 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני נעמי שמר - 
חורשת 

האיקליפטוס 

צבעוני נעמי שמר - 
גיליון מזכרת 



בולי קק״ל

2018-2010
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2010 

2110 ₪ 2.0 2010 

2110a 2010 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני הנשיא שמעון 
פרס 

הנשיא קונטרס 
שמעון פרס 



  

 

 

2010 

2111 ₪ 3.0 2010 

2111a 2010 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני לתורה 
ולתעודה 

קונטרס לתורה 
ולתעודה 
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2011 

2112 ₪ 2.0 2011 

2113 ₪ 1.5 2012 

2114 ₪ 1.5 2012 

2115 ₪ 1.5 2013 

2116 ₪ 1.5 2014 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני שרפות 

צבעוני  שנים 110
לקק”ל 

צבעוני מחזירים את 
הצבע לטבע 

צבעוני שבילי רכיבה 
על אופניים 

צבעוני ראש 
הממשלה 

יצחק שמיר 



  

 
 

 

 

2014 

2117 ₪ 1.5 2014 

2118 ₪ 2 2014 

2119 ₪ 1.5 2014 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני ראש 
הממשלה 

אריאל שרון 

צבעוני הנשיא ראובן 
)רובי( ריבלין 

צבעוני עצים בארץ 
התנ”ך 
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2014 

2120 ₪ 1.5 2014 

2121 ₪ 1.5 2014 

2122 ₪ 1.5 2014 

2123 ₪ 1.5 2016 

2124 ₪ 1.5 2016 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני הפארק 
המטרופוליני 
בבאר שבע 

צבעוני הפארק 
המטרופוליני 

בירושלים 

צבעוני הפארק 
המטרופוליני 

בנשר 

צבעוני ט"ו בשבט 

צבעוני  115קק"ל 
ציונות אדם 

וסביבה 



  

 

 
 

2017 

2125 ₪ 1.5 2017 

2126 ₪ 1.5 2017 

מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 
רוכלין קפלוב 

צבעוני כרמית וחירן - 
התיישבות 

חדשה בנגב 

צבעוני מצפה אילן - 
חיזוק 

ההתיישבות 
בגליל 
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2018 
מס’ קטלוג מס’ קטלוג עריך צבע נושא שנה 

רוכלין קפלוב 

,2127a 2 ₪צבעוני  70קונטרס  2018
 2127-2132שנה למדינה 



אודות
הבולים
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מס’  קטלוג  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  

הבול הראשון שהנפיקה קרן קימת לישראל בשנת  1901 במטרה לחבר 
 את העם היהודי לסמליה ותמונותיה ובמטרה לגייס כספים. הבול הודפס 

בווינה ב- 30 מיליון עותקים והופץ בקרב הקהילות היהודיות בעולם.

 
 

 
 

 
 

  

אודות הבול 
קפלוב 

נושא שנה 

במטרה לחבר 1901הבול הראשון שהנפיקה קרן קימת לישראל בשנת  1 ציון 1901-2 
את העם היהודי לסמליה ותמונותיה ובמטרה לגייס כספים. הבול הודפס 

 מיליון עותקים והופץ בקרב הקהילות היהודיות בעולם. 30בווינה ב-

במטרה לחבר 1901הבול הראשון שהנפיקה קרן קימת לישראל בשנת  2 ציון 1901-2 
את העם היהודי לסמליה ותמונותיה ובמטרה לגייס כספים. הבול הודפס 

 מיליון עותקים והופץ בקרב הקהילות היהודיות בעולם. 30בווינה ב-

 במטרה לחבר 1901הבול הראשון שהנפיקה קרן קימת לישראל בשנת  3ציון  1901-2
את העם היהודי לסמליה ותמונותיה ובמטרה לגייס כספים. הבול הודפס 

 מיליון עותקים והופץ בקרב הקהילות היהודיות בעולם. 30בווינה ב-

, המושבה הציונית 1882בול זה הונפק לכבוד ראשון לציון, נוסדה  4ראשון לציון  1903
החקלאית הראשונה שהקימו אנשי העלייה הראשונה. שוכנת בקצהו 

הדרומי של גוש דן, וכיום היא העיר הרביעית באוכלוסייתה בישראל. 

בול זה נועד לחתום את קופסת התרומות בעבור נאמני קרן קימת  5מגן דוד  1905
לישראל בלבד. 

19066 official sealing 
stamp 

חותמת שעווה לצורך חתימת קופסאות התרומה ששימשו את קרן 
קימת לישראל. 

7 1906official sealing 
stamp 

חותמת שעווה לצורך חתימת קופסאות התרומה ששימשו את קרן 
קימת לישראל. 

 8מגן דוד  1907

 במטרה לחבר 1901הבול הראשון שהנפיקה קרן קימת לישראל בשנת  9ציון  1907
את העם היהודי לסמליה ותמונותיה ובמטרה לגייס כספים. הבול הודפס 

 מיליון עותקים והופץ בקרב הקהילות היהודיות בעולם. 30בווינה ב-

במטרה לחבר 1901הבול הראשון שהנפיקה קרן קימת לישראל בשנת  ציון 1907 
את העם היהודי לסמליה ותמונותיה ובמטרה לגייס כספים. הבול הודפס 

 מיליון עותקים והופץ בקרב הקהילות היהודיות בעולם. 30בווינה ב-

במטרה לחבר 1901הבול הראשון שהנפיקה קרן קימת לישראל בשנת  11 מגן דוד 1907 
את העם היהודי לסמליה ותמונותיה ובמטרה לגייס כספים. הבול הודפס 

 מיליון עותקים והופץ בקרב הקהילות היהודיות בעולם. 30בווינה ב-

בול זה הונפק לציון חמש שנים לפטירתו של בנימין זאב הרצל  12הרצל  1909
 עיתונאי, מחזאי, סופר-(, חוזה מדינת היהודים. הרצל )1904-1860

ומדינאי, מייסד זרם הציונות המדינית וההסתדרות הציונית העולמית,
. בשנת 1897מכנס הקונגרס היהודי הציוני הראשון בבאזל בשנת  

 לאחר הקמת מדינת ישראל הועלו עצמותיו ונקברו בהר הרצל. 1949
בין כתביו “מדינת היהודים” ו”תל-אביב”. 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק לציון חמש שנים לפטירתו של בנימין זאב הרצל 
)1904-1860(, חוזה מדינת היהודים. הרצל  -  עיתונאי, מחזאי, סופר

ומדינאי, מייסד זרם הציונות המדינית וההסתדרות הציונית העולמית,
מכנס הקונגרס היהודי הציוני הראשון בבאזל בשנת  1897. בשנת 

1949 לאחר הקמת מדינת ישראל הועלו עצמותיו ונקברו בהר הרצל. 
בין כתביו “מדינת היהודים” ו”תל-אביב”. 

13 הרצל 1909 

בול זה הונפק לציון חמש שנים לפטירתו של בנימין זאב הרצל 
 עיתונאי, מחזאי, סופר-(, חוזה מדינת היהודים. הרצל )1904-1860

ומדינאי, מייסד זרם הציונות המדינית וההסתדרות הציונית העולמית,
. בשנת 1897מכנס הקונגרס היהודי הציוני הראשון בבאזל בשנת  

 לאחר הקמת מדינת ישראל הועלו עצמותיו ונקברו בהר הרצל. 1949
בין כתביו “מדינת היהודים” ו”תל-אביב”. 

14 הרצל 1909 

בול זה הונפק לציון חמש שנים לפטירתו של בנימין זאב הרצל 
 עיתונאי, מחזאי, סופר-(, חוזה מדינת היהודים. הרצל )1904-1860

ומדינאי, מייסד זרם הציונות המדינית וההסתדרות הציונית העולמית,
. בשנת 1897מכנס הקונגרס היהודי הציוני הראשון בבאזל בשנת  

 לאחר הקמת מדינת ישראל הועלו עצמותיו ונקברו בהר הרצל. 1949
בין כתביו “מדינת היהודים” ו”תל-אביב”. 

15 הרצל 1909 

בול זה הונפק לציון חמש שנים לפטירתו של בנימין זאב הרצל 
 עיתונאי, מחזאי, סופר-(, חוזה מדינת היהודים. הרצל )1904-1860

ומדינאי, מייסד זרם הציונות המדינית וההסתדרות הציונית העולמית,
. בשנת 1897מכנס הקונגרס היהודי הציוני הראשון בבאזל בשנת  

 לאחר הקמת מדינת ישראל הועלו עצמותיו ונקברו בהר הרצל. 1949
בין כתביו “מדינת היהודים” ו”תל-אביב”. 

16 הרצל 1909 

בול זה הונפק לציון חמש שנים לפטירתו של בנימין זאב הרצל 
 עיתונאי, מחזאי, סופר-(, חוזה מדינת היהודים. הרצל )1904-1860

ומדינאי, מייסד זרם הציונות המדינית וההסתדרות הציונית העולמית,
. בשנת 1897מכנס הקונגרס היהודי הציוני הראשון בבאזל בשנת  

 לאחר הקמת מדינת ישראל הועלו עצמותיו ונקברו בהר הרצל. 1949
בין כתביו “מדינת היהודים” ו”תל-אביב”. 

17 הרצל 1909 

 1923-1849(,בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. חברו ועוזרו של הרצל, עיתונאי, 

סופר ורופא. בקונגרס הציוני הראשון נשא את נאומו המפורסם על 
 העלה את רעיון “יהדות 1898אודות מצב היהודים בעולם. בקונגרס ב-

השרירים” ובעקבותיו הוקמה תנועת מכבי הצעיר. 

18 נורדאו 1909 

 1923-1849(,בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. חברו ועוזרו של הרצל, עיתונאי, 

סופר ורופא. בקונגרס הציוני הראשון נשא את נאומו המפורסם על 
 העלה את רעיון “יהדות 1898אודות מצב היהודים בעולם. בקונגרס ב-

השרירים” ובעקבותיו הוקמה תנועת מכבי הצעיר. 

19 נורדאו 1909 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

 1923-1849(,בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. חברו ועוזרו של הרצל, עיתונאי, 

סופר ורופא. בקונגרס הציוני הראשון נשא את נאומו המפורסם על 
 העלה את רעיון “יהדות 1898אודות מצב היהודים בעולם. בקונגרס ב-

השרירים” ובעקבותיו הוקמה תנועת מכבי הצעיר. 

20 נורדאו 1909 

 1923-1849(,בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. חברו ועוזרו של הרצל, עיתונאי, 

סופר ורופא. בקונגרס הציוני הראשון נשא את נאומו המפורסם על 
 העלה את רעיון “יהדות 1898אודות מצב היהודים בעולם. בקונגרס ב-

השרירים” ובעקבותיו הוקמה תנועת מכבי הצעיר. 

21 נורדאו 1909 

 1923-1849(,בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. חברו ועוזרו של הרצל, עיתונאי, 

סופר ורופא. בקונגרס הציוני הראשון נשא את נאומו המפורסם על 
 העלה את רעיון “יהדות 1898אודות מצב היהודים בעולם. בקונגרס ב-

השרירים” ובעקבותיו הוקמה תנועת מכבי הצעיר. 

22 נורדאו 1909 

 1923-1849(,בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. חברו ועוזרו של הרצל, עיתונאי, 

סופר ורופא. בקונגרס הציוני הראשון נשא את נאומו המפורסם על 
 העלה את רעיון “יהדות 1898אודות מצב היהודים בעולם. בקונגרס ב-

השרירים” ובעקבותיו הוקמה תנועת מכבי הצעיר. 

23 נורדאו 1909 

 1923-1849(,בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. חברו ועוזרו של הרצל, עיתונאי, 

סופר ורופא. בקונגרס הציוני הראשון נשא את נאומו המפורסם על 
 העלה את רעיון “יהדות 1898אודות מצב היהודים בעולם. בקונגרס ב-

השרירים” ובעקבותיו הוקמה תנועת מכבי הצעיר. 

24 נורדאו 1909 

 1923-1849(,בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. חברו ועוזרו של הרצל, עיתונאי, 

סופר ורופא. בקונגרס הציוני הראשון נשא את נאומו המפורסם על 
 העלה את רעיון “יהדות 1898אודות מצב היהודים בעולם. בקונגרס ב-

השרירים” ובעקבותיו הוקמה תנועת מכבי הצעיר. 

25 נורדאו 1909 

 1923-1849(,בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. חברו ועוזרו של הרצל, עיתונאי, 

סופר ורופא. בקונגרס הציוני הראשון נשא את נאומו המפורסם על 
 העלה את רעיון “יהדות 1898אודות מצב היהודים בעולם. בקונגרס ב-

השרירים” ובעקבותיו הוקמה תנועת מכבי הצעיר. 

26 נורדאו 1909 

 1923-1849(,בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. חברו ועוזרו של הרצל, עיתונאי, 

סופר ורופא. בקונגרס הציוני הראשון נשא את נאומו המפורסם על 
 העלה את רעיון “יהדות 1898אודות מצב היהודים בעולם. בקונגרס ב-

השרירים” ובעקבותיו הוקמה תנועת מכבי הצעיר. 

27 נורדאו 1909 
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 1923-1849(,בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. חברו ועוזרו של הרצל, עיתונאי, 

סופר ורופא. בקונגרס הציוני הראשון נשא את נאומו המפורסם על 
 העלה את רעיון “יהדות 1898אודות מצב היהודים בעולם. בקונגרס ב-

השרירים” ובעקבותיו הוקמה תנועת מכבי הצעיר. 

28 נורדאו 1909 

 1923-1849(,בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. חברו ועוזרו של הרצל, עיתונאי, 

סופר ורופא. בקונגרס הציוני הראשון נשא את נאומו המפורסם על 
 העלה את רעיון “יהדות 1898אודות מצב היהודים בעולם. בקונגרס ב-

השרירים” ובעקבותיו הוקמה תנועת מכבי הצעיר. 

29 נורדאו 1909 

 1923-1849(,בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. חברו ועוזרו של הרצל, עיתונאי, 

סופר ורופא. בקונגרס הציוני הראשון נשא את נאומו המפורסם על 
 העלה את רעיון “יהדות 1898אודות מצב היהודים בעולם. בקונגרס ב-

השרירים” ובעקבותיו הוקמה תנועת מכבי הצעיר. 

30 נורדאו 1909 

 1923-1849(,בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. חברו ועוזרו של הרצל, עיתונאי, 

סופר ורופא. בקונגרס הציוני הראשון נשא את נאומו המפורסם על 
 העלה את רעיון “יהדות 1898אודות מצב היהודים בעולם. בקונגרס ב-

השרירים” ובעקבותיו הוקמה תנועת מכבי הצעיר. 

31 נורדאו 1909 

 1923-1849(,בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. חברו ועוזרו של הרצל, עיתונאי, 

סופר ורופא. בקונגרס הציוני הראשון נשא את נאומו המפורסם על 
 העלה את רעיון “יהדות 1898אודות מצב היהודים בעולם. בקונגרס ב-

השרירים” ובעקבותיו הוקמה תנועת מכבי הצעיר. 

32 נורדאו 1909 

 1923-1849(,בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. חברו ועוזרו של הרצל, עיתונאי, 

סופר ורופא. בקונגרס הציוני הראשון נשא את נאומו המפורסם על 
 העלה את רעיון “יהדות 1898אודות מצב היהודים בעולם. בקונגרס ב-

השרירים” ובעקבותיו הוקמה תנועת מכבי הצעיר. 

33 נורדאו 1909 

 שנה לחורבן בית המקדש הראשון, שהתרחש 2,500בול זה הונפק לציון 
 לפנה”ס. הכותל, מהמקומות הקדושים ביותר ליהודים בימינו, 587בשנת 

הוא חלקו המערבי של קיר תמ ך שהקיף את הר הבית ונבנה על ידיֶ
הורדוס בתקופת בית שני. עדויות למנהג להתפלל סמוך לכותל קיימות 

כבר מהמאה הרביעית לספירה. 

34 הכותל המערבי 1911 

בול זה מציג תמונת נוף אופיינית של ארץ ישראל. 39 נוף ארץ ישראל 1912 

(, נשיאה השני של 1914-1856בול זה הונפק לזכרו של דוד וולפסון )
ההסתדרות הציונית העולמית. מחובבי ציון הראשונים ועוזרו הקרוב של 
ָהרצל. ממייסדי אוצר התיישבות הילדים ונשיאו הראשון. הרבה במסעות

אל שליטי עולם לשם הסברת ענייני הציונות. 

47 וולפסון 1914 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הוא חלק מסדרה של בולים העוסקים בהתיישבות ובנייה בארץ 
ישראל. בבול מוצגת הגימנסיה העברית הרצלייה, שהייתה בית הספר 

התיכון הראשון בעולם שלמדו בו בעברית. גימנסיה הרצלייה הוקמה
 על אדמות קרן קימת לישראל בתל-אביב. 1905בשנת  

52 התיישבות ובנייה 
 :בארץ ישראל

גימנסיה הרצלייה 

1915 

בול זה הוא חלק מסדרה של בולים העוסקים בהתיישבות ובנייה בארץ 
ישראל. בבול מוצג קיבוץ גן שמואל השוכן ברמת מנשה. אדמות הקיבוץ

 על ידי גיסו של הרב שמואל מהוליבר לרגל שבעים 1895נרכשו בשנת  
שנה להולדתו כדי שישמשו לנטיעת פרדס אתרוגים. מתיישבי חדרה

לניהולהועברו  האדמות שמואל”. “גן שמו את לו נתנו הפרדס את עבדוֶ ש
 יושבו על ידי קבוצת חלוצים. בשנת 1913קרן קימת לישראל ובשנת  

 הצטרף לקיבוץ הארצי. 1935 הוכר גן שמואל כקבוצה ובשנת 1921

53a התיישבות ובנייה 
 גן :בארץ ישראל

שמואל 

1915 

בול זה הוא חלק מסדרה של בולים העוסקים בהתיישבות ובנייה 
בארץ ישראל. בבול מוצג בית הרצל ביער חולדה. לאחר מותו של 

 הוחלט לנטוע בחולדה יער לזכרו ובמרכזו בית שינציח 1904הרצל ב-
את שמו. עם השנים ננטש הבית ונזנח. לקראת חג יובל החמישים 

למדינת ישראל שוקם הבית בשיתוף פעולה של קרן קימת לישראל עם 
המועצה לשימור מבנים ואתרים הסטוריים ורשות שמורות הטבע והגנים 

הלאומיים. 

54 התיישבות ובנייה 
 :בארץ ישראל

בית ביער הרצל 

1915 

בול זה הוא חלק מסדרה של בולים העוסקים בהתיישבות ובנייה בארץ
 על ידי בני 1890ישראל. בבול מוצגת העיר רחובות, שנוסדה בשנת  

העלייה הראשונה. 

55a התיישבות ובנייה 
 :בארץ ישראל

רחובות 

1915 

בול זה הוא חלק מסדרה של בולים העוסקים בהתיישבות ובנייה בארץ 
ישראל. בבול מוצגת נטיעת עצי זית באדמות שרכשה קרן קימת 

לישראל. 

56 התיישבות ובנייה 
 :בארץ ישראל
שתילי זיתים 

1915 

בול זה הוא חלק מסדרה של בולים העוסקים בהתיישבות ובנייה בארץ 
ישראל. בבול מוצגת פתח תקווה, “אם המושבות”, המושבה הראשונה

. המושבה הוקמה על ידי אנשי 1878שנוסדה במרכז הארץ בשנת  
היישוב הישן שביקשו לכונן חברה יצרנית. המושבה הוקמה על אדמות 

שנרכשו מהכפר הערבי אומלבס. 

57 התיישבות ובנייה 
 :בארץ ישראל
פתח תקווה 

1915 

בול זה הוא חלק מסדרה של בולים העוסקים בהתיישבות ובנייה בארץ 
ישראל. בבול מוצגים חווה לימודית ומפעל לשימורים שהוקמו בבן-שמן 
על ידי ישראל בלקינד, ונוהלו על ידי יצחק וולקני-אלעזרי. החווה מוקמה

, באזור ריק 1904על אדמות שנרכשו על ידי קרן קימת לישראל בשנת  
מיהודים בקרבת לוד ווילהלמה. בחירת המיקום נבעה בעיקר משיקולים 

אסטרטגיים-התיישבותיים. 

58 התיישבות ובנייה 
 :בארץ ישראל

בן-שמן 

1915 

בול זה הוא חלק מסדרה של בולים העוסקים בהתיישבות ובנייה בארץ
 1908ישראל. בבול מוצג הנוף הנשקף מקבוצת כנרת, שנוסדה בשנת  

כמשק חקלאי. עם חברי כנרת נמנו אישים רבים מתנועת הפועלים 
הציונים, בהם המשוררת רחל. 

59 התיישבות ובנייה 
 :בארץ ישראל

כנרת 

1915 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הוא חלק מסדרה של בולים העוסקים בהתיישבות ובנייה בארץ 
ישראל. בבול מוצג בית הספר לאמנות ואמנויות בצלאל בירושלים, אשר

 על ידי הפסל והאמן הפרופ’ בוריס שץ. 1906נוסד בשנת  

60 התיישבות ובנייה 
 :בארץ ישראל

בצלאל 

1915 

בול זה הוא חלק מסדרה של בולים העוסקים בהתיישבות ובנייה בארץ 
ישראל. בבול מוצגת דגניה, “אם הקבוצות והקיבוצים”. דגניה היא

 על אדמות 1920הקבוצה הראשונה שהוקמה בארץ ישראל בשנת  
הכפר אום ג’וני שנרכשו על ידי קרן קימת לישראל ממזרח לירדן בשנת 

. מקור השם דגניה הוא בחמשת מיני הדגנים הגדלים בישראל. 1904

61 התיישבות ובנייה 
 :בארץ ישראל

דגניה 

1915 

בול זה הוא חלק מסדרה של בולים העוסקים בהתיישבות ובנייה בארץ 
ישראל. בבול מוצגת תל-אביב, העיר העברית הראשונה. העיר נוסדה

 כשכונה יהודית, צפונית ליפו, בשם “אחוזת בית”. שם העיר 1909בשנת  
לקוח משם סיפרו של הרצל “תל-אביב”. 

62 התיישבות ובנייה 
 :בארץ ישראל

תל-אביב 

1915 

בול זה הוא חלק מסדרה של בולים העוסקים ביישובים בארץ ישראל 
באותה עת. בבול מוצגת המושבה גדרה, אשר הוקמה באזור השפלה

 על ידי אנשי קבוצת ביל”ו )בית יעקב לכו ונלכה(. 1884בשנת  

63 התיישבות ובנייה 
 :בארץ ישראל

גדרה 

1915 

בול זה הוא חלק מסדרה של שישה דיוקנאות של מנהיגים בתנועה 
הציונית שהונפקו לציון עשרים שנה לפטירתו של הפרופ’ הרמן צבי 

(, ממבשרי -1812 1875שפירא. הבול מציג את דיוקנו של משה הס )
הציונות במערב אירופה. כתב את הספר “רומא וירושלים” ובו תיאר

, וניסח תכנית פעולה מעשית לציונות 1862את חזון שיבת ציון בשנת  
מדינית. 

64  :מייסדי הציונות
משה הס 

1917 

בול זה הוא חלק מסדרה של שישה דיוקנאות של מנהיגים בתנועה 
הציונית שהונפקו לציון עשרים שנה לפטירתו של הפרופ’ צבי הרמן 

 1885-1784( שפירא. הבול מציג את דיוקנו של סר משה מונטיפיורי )
בנקאי ועסקן ציבורי, שופט עליון ומראשי יהדות בריטניה. לחם לזכויות 

היהודים בעולם. סייע ליישוב הישן בארץ ישראל; הקים בית חולים, 
מוסדות חסד וצדקה, רכש את הפרדס הראשון ביפו, ואף יסד את 

שכונת משכנות שאננים, השכונה הראשונה מחוץ לחומות ירושלים. 

65  :מייסדי הציונות
משה מונטיפיורי 

1917 

בול זה הוא חלק מסדרה של שישה דיוקנאות של מנהיגים בתנועה 
הציונית שהונפקו לציון עשרים שנה לפטירתו של הפרופ’ צבי הרמן 

 1898-1824(,שפירא. הבול מציג את דיוקנו של הרב שמואל מהוליבר )
ממייסדי תנועת חיבת ציון והציונות הדתית. פעל להגירת היהודים 
מרוסיה לארץ ישראל. נפגש בפריז עם הברון רוטשילד ורתם אותו 

לתמיכה בהתיישבות בארץ ישראל. 

66  :מייסדי הציונות
שמואל מוהליבר 

1917 

בול זה הוא חלק מסדרה של שישה דיוקנאות של מנהיגים בתנועה 
הציונית שהונפקו לציון עשרים שנה לפטירתו של הפרופ’ צבי הרמן 

 1891-1821( שפירא. הבול מציג את דיוקנו של יהודה לייב, ליאון פינסקר )
הוגה דעות ורופא. ממייסדי תנועת חיבת ציון. בעקבות פרעות סופות

 ראה את פתרון בעיית היהודים בעצמאות טריטוריאלית. 1881בנגב  
את משנתו שטח בחיבור המפורסם “אוטואמנסיפציה”. ממכנסי ועידת 

 1884.קטוביץ ב-

67  :מייסדי הציונות
ליאון פינסקר 

1917 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הוא חלק מסדרה של שישה דיוקנאות של מנהיגים בתנועה 
הציונית שהונפקו לציון עשרים שנה לפטירתו של הפרופ’ צבי הרמן 

 1898-1840(,שפירא. הבול מציג את דיוקנו של צבי הרמן שפירא )
רב ופרופסור למתמטיקה, מראשוני תנועת חיבת ציון. מהוגי רעיון 

האוניברסיטה העברית בירושלים. העלה את רעיון הקמת קרן קימת 
לישראל בקונגרס הציוני הראשון בבאזל. 

68  :מייסדי הציונות
הרמן שפירא 

1917 

בול זה הוא חלק מסדרה של שישה דיוקנאות של מנהיגים בתנועה 
הציונית שהונפקו לציון עשרים שנה לפטירתו של הפרופ’ צבי הרמן 

שפירא. הבול מציג את דיוקנו של תאודור הרצל. 

69  :מייסדי הציונות
תאודור הרצל 

1917 

70 1875-1812(.בול זה מציג את דיוקנו של משה הס )  :מייסדי הציונות
משה הס 

1918 

71 1885-1784(.בול זה מציג את דיוקנו של סר משה מונטיפיורי )  :מייסדי הציונות
משה מונטיפיורי 

1918 

72 1898-1824(.בול זה מציג את דיוקנו של הרב שמואל מהוליבר )  :מייסדי הציונות
שמואל מוהליבר 

1918 

73 1891-1821(.בול זה מציג את דיוקנו של יהודה לייב ליאון פינסקר )  :מייסדי הציונות
ליאון פינסקר 

1918 

74 1898-1840(.בול זה מציג את דיוקנו של הפרופ’ צבי הרמן שפירא )  :מייסדי הציונות
הרמן שפירא 

1918 

-1904בול זה הונפק לציון עשרים שנה לפטירתו של בנימין זאב הרצל )
(, חוזה מדינת היהודים. 1860

75  :מייסדי הציונות
תאודור הרצל 

1918 

(, פעיל ארגון 1918-1863בול זה הונפק לציון פטירתו של יחיאל צ’לנוב )
“חובבי ציון”, ממייסדי אגודת הסטודנטים “בני ציון” בוארשה פולין, 

ממתנגדי תכנית אוגנדה, סגן יושב ראש ההנהלה הציונית. ברקע הבול 
מוצגת המושבה מגדל שהוא סייע לייסד. 

88 מגדל- צ’לנוב 1918

(, פעיל ארגון 1918-1863בול זה הונפק לציון פטירתו של יחיאל צ’לנוב )
“חובבי ציון”, ממייסדי אגודת הסטודנטים “בני ציון” בוארשה פולין, 

ממתנגדי תכנית אוגנדה, סגן יושב ראש ההנהלה הציונית. ברקע הבול 
מוצג נוף הר הכרמל. 

89 צ’לנוב - 
הר הכרמל 

1918 

 1917(. בנובמבר 2בול זה הודפס לציון יום השנה להצהרת בלפור )
 1904-1860(.בנימין זאב הרצל )

90 הרצל 1919 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המציינים חמש שנים 
להעברת המשרד הראשי של קרן קימת לישראל מהאג הולנד 
לירושלים ישראל. הבול מציג את הגימנסיה העברית הרצלייה. 

91  :נופי ארץ ישראל
גימנסיה הרצלייה, 

יפו 

1919 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המציינים חמש שנים 
להעברת המשרד הראשי של קרן קימת לישראל מהאג הולנד 

לירושלים ישראל. הבול מציג את שדרות רוטשילד בתל-אביב, אשר 
שמשו כמרכז החיים בעיר העברית הראשונה. 

92  :נופי ארץ ישראל
שדרות רוטשילד, 

תל-אביב 

1919 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המציינים חמש שנים 
להעברת המשרד הראשי של קרן קימת לישראל מהאג הולנד 

לירושלים ישראל. הבול מציג את בית הספר בצלאל. 

93  :נופי ארץ ישראל
בצלאל, ירושלים 

1919 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המציינים חמש שנים 
להעברת המשרד הראשי של קרן קימת לישראל מהאג הולנד 

לירושלים ישראל. הבול מציג את הבית ביער הרצל. 

94  :נופי ארץ ישראל
בית ביער הרצל 

1919 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המציינים חמש שנים 
להעברת המשרד הראשי של קרן קימת לישראל מהאג הולנד 

לירושלים ישראל. הבול מציג את ימת כנרת. 

95  :נופי ארץ ישראל
כנרת 

1919 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המציינים חמש שנים 
להעברת המשרד הראשי של קרן קימת לישראל מהאג הולנד 

לירושלים ישראל. הבול מציג את בן שמן. 

96  :נופי ארץ ישראל
בן-שמן 

1919 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים שהונפקו לציון העברת 
המשרד הראשי של קרן קימת לישראל לירושלים, ארץ ישראל. הבול 
מציג איכר אחר מחרשתו, והוא מייצג את פעולת קרן קימת לישראל 

לרכישת קרקע בארץ ישראל ועיבודן. 

97  :ארץ ישראלנוף 
איכר חורש 

1921 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים שהונפקו לציון העברת 
המשרד הראשי של קרן קימת לישראל לירושלים, ארץ ישראל. הבול 
מציג את מצבת הזיכרון של אבשלום, בנו של דוד המלך, בנחל קדרון 

בירושלים. 

98  :נוף ארץ ישראל
מערת אבשלום 

1921 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים שהונפקו לציון העברת 
המשרד הראשי של קרן קימת לישראל לירושלים, ארץ ישראל. הבול 

מציג תמונת נוף של מפרץ חיפה מהר הכרמל. 

99  :נוף ארץ ישראל
מראה מפרץ 

חיפה מהר 
הכרמל 

1921 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים שהונפקו לציון העברת 
המשרד הראשי של קרן קימת לישראל לירושלים, ארץ ישראל. הבול 

מציג תמונת נוף הר הצופים ובחזית עץ דקל. קרן קימת לישראל סייעה 
לרכישת אדמות הר הצופים. 

100  :נוף ארץ ישראל
הר הצופים ועץ 

דקל 

1921 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים שהונפקו לציון העברת 
המשרד הראשי של קרן קימת לישראל לירושלים, ארץ ישראל. הבול 
מציג את בית הספר למלאכה בחיפה, אשר הכשיר עובדים בני עדות 

וארצות שונות. 

101  :נוף ארץ ישראל
בית ספר 

למלאכה, חיפה 

1921 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים שהונפקו לציון העברת 
המשרד הראשי של קרן קימת לישראל לירושלים, ארץ ישראל. הבול 
מציג את נופי הגליל התחתון. שליחי קרן קימת לישראל יהושע חנקין 

והד”ר רופין סייעו ברכישת קרקעות הגליל התחתון. 

102  :נוף ארץ ישראל
הגליל התחתון 

1921 

שנים לקרן קימת לישראל. 25בול זה הונפק לציון יובל  127  לקרן 25חגיגות 
קימת לישראל 

1926
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
(, סופר והוגה דעות, 1922-1856גרמניה. הבול מציג את אהרן דוד גורדון )

שדגל בעבודת האדמה כדרך לגאולה והיה חבר קבוצת דגניה. 

128  :אישים ונופים
א”ד גורדון 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
 1898-1824(.גרמניה. הבול מציג את הרב שמואל מוהליבר )

129  רבי :אישים ונופים
ש’ מוהליבר 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
 1904-1860(.גרמניה. הבול מציג את בנימין זאב הרצל )

130  :אישים ונופים
הרצל 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
(, הוגה דעות 1928-1856גרמניה. הבול מציג את אשר צבי גרינברג )

 “אחד העם”. :ומראשי חובבי ציון. ידוע בשם העט

131  :אישים ונופים
אחד העם 

1927 

 שישה בולים של-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
מנהיגי ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה 

הונפקה לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת 
(. שירת 1920-1880לישראל גרמניה. הבול מציג את יוסף טרומפלדור )

בצבא הרוסי במלחמת יפן - רוסיה שם איבד את ידו וזכה בעיטור. חלוץ, 
ממייסדי גדוד נהגי הפרדות במסגרת הצבא הבריטי ותנועת “החלוץ” 

ברוסיה. ממגיני הגליל ומפקד ההגנה על תל-חי. נהרג בקרב על תל-חי
. אמרתו האחרונה הייתה” טוב למות בעד 1920בי”א באדר תר”פ  

ארצנו”. 

132  :אישים ונופים
יוסף טרומפלדור 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
 1898-1840(.גרמניה. הבול מציג את הפרופ’ צבי הירש הרמן שפירא )

133  :אישים ונופים
הרמן שפירא 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל
 1927.גרמניה. הבול מציג את מפת ארץ ישראל כפי שנראתה בשנת  

134  :אישים ונופים
מפת ארץ ישראל 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
גרמניה. הבול מציג את מגדל פצאל, אחד משלושת המגדלים שהציב 

הורדוס בחומת ירושלים. מכונה “מגדל דוד”. 

135  :אישים ונופים
מגדל דוד 

1927 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
גרמניה. הבול מציג את מבנה הטכניון בחיפה - בית הספר הטכני

 1912.הראשון שהוקם בארץ ישראל. נוסד בשנת  

136  :אישים ונופים
הטכניון 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
גרמניה. הבול מציג את בניין המכון למדעי היהדות באוניברסיטה העברית

 בהר הצופים בירושלים. 1925בירושלים. האוניברסיטה נוסדה בשנת  

137  :אישים ונופים
האוניברסיטה 

העברית 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
גרמניה. הבול מציג את בית הספר החקלאי מקווה ישראל. נוסד בשנת 

 על ידי אגודת כל ישראל חברים, ונוהל על ידי קארל נטר. מטרת 1870
בית הספר היה ללמד חקלאות את העולים לארץ ישראל. 

138  :אישים ונופים
מקווה ישראל 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
גרמניה. הבול מציג את מעיין חרוד בעמק יזרעאל. קיבוץ עין חרוד נוסד

 1921.בשנת  

139  :אישים ונופים
מעיין חרוד 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
(. הוגה דעות 1928-1856גרמניה. הבול מציג את אשר צבי גרינברג )

 “אחד העם”. :ומראשי חובבי ציון. ידוע בשם העט

176  :אישים ונופים
אחד העם 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
(, סופר והוגה דעות, 1922-1856גרמניה. הבול מציג את אהרון דוד גורדון )

דגל בעבודת האדמה כדרך לגאולה. חבר קבוצת דגניה. 

177  :אישים ונופים
א”ד גורדון 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
 1904-1860(.גרמניה. הבול מציג את בנימין זאב הרצל )

178  :אישים ונופים
הרצל 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
גרמניה. הבול מציג את מבנה הטכניון בחיפה - בית הספר הטכני

 1912.הראשון שהוקם בארץ ישראל. נוסד בשנת  

179  :אישים ונופים
הטכניון 

1927 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל
 1927.גרמניה. הבול מציג את מפת ארץ ישראל כפי שנראתה בשנת  

180  :אישים ונופים
מפת ארץ ישראל 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
גרמניה. הבול מציג את בית הספר החקלאי מקווה ישראל. נוסד בשנת 

 על ידי אגודת כל ישראל חברים, ונוהל על ידי קארל נטר. מטרת 1870
בית הספר היה ללמד חקלאות את העולים לארץ ישראל. 

181  :אישים ונופים
מקווה ישראל 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
 1898-1824(.גרמניה. הבול מציג את הרב שמואל מהוליבר )

182  רבי :אישים ונופים
ש. מוהליבר 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
 1898-1840(.גרמניה. הבול מציג את צבי הירש הרמן שפירא )

183  :אישים ונופים
הרמן שפירא 

1927 

 שישה בולים של-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
מנהיגי ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה 

הונפקה לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת 
(. שירת 1920-1880לישראל גרמניה. הבול מציג את יוסף טרומפלדור )

בצבא הרוסי במלחמת יפן - רוסיה שם איבד את ידו וזכה בעיטור. חלוץ, 
ממייסדי גדוד נהגי הפרדות במסגרת הצבא הבריטי ותנועת “החלוץ” 

ברוסיה. ממגיני הגליל ומפקד ההגנה על תל-חי. נהרג בקרב על תל-חי
. אמרתו האחרונה הייתה” טוב למות בעד ארצנו”. 1920בי”א באדר תר”פ  

184  :אישים ונופים
יוסף טרומפלדור 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
גרמניה. הבול מציג את בניין המכון למדעי היהדות באוניברסיטה

 בהר הצופים 1925העברית בירושלים. האוניברסיטה נוסדה בשנת  
בירושלים. 

185  :אישים ונופים
האוניברסיטה 

העברית 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
גרמניה. הבול מציג את מגדל פצאל, אחד משלושת המגדלים שהציב 

הורדוס בחומת ירושלים. מכונה “מגדל דוד”. 

186  :אישים ונופים
מגדל דוד 

1927 

 שישה בולים של מנהיגי-בול זה הונפק כחלק מסדרה של תריסר בולים 
ציונות ושישה נוספים המציגים אתרי נוף בארץ ישראל. הסדרה הונפקה 

לציון הכינוס הראשון של תנועת המורים למען קרן קימת לישראל 
גרמניה. הבול מציג את מעיין חרוד בעמק יזרעאל. קיבוץ עין חרוד נוסד

 1921.בשנת  

187  :אישים ונופים
מעיין חרוד 

1927 

 288| ק”לק בולי קטלוג



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

(, נשיא ועד 1933-1867בול זה הונפק לציון מותו של ליאו יהודה מוצקין )
הפועל הציוני ויושב ראש הקונגרסים הציוניים השישה-עשר והשמונה- 

עשר. 

224 מוצקין 1933 

בול זה הונפק לציון יום הולדתו השישים של חיים נחמן ביאליק 
(, סופר ומשורר שזכה בתואר “המשורר הלאומי”. בשנת )1934-1873

 התפרסם שירו הראשון “אל הציפור”. נטל חלק בתחייתה של 1891
השירה העברית. בשירתו התייחס לאירועים בעלי חשיבות לאומית.

 עלה לארץ ישראל והתגורר בבית שנבנה בעבורו בתל- 1924בשנת  
אביב. עמד בראש האקדמיה ללשון עברית. 

229 ביאליק 
 :וארלוזרוב

ביאליק 

1933 

235 1934-1873(.בול זה הונפק לציון פטירתו של חיים נחמן ביאליק ) ביאליק 1934 

(, סופר ומדינאי, 1933-1899בול זה הונפק לציון מותו של חיים ארלוזרוב )
מראשי תנועת העבודה. העלה את רעיון ההתקוממות היהודית 

וההשתלטות בכוח על ארץ ישראל, וכן פעל להעלאת יהודי גרמניה 
ורכושם לארץ ישראל באמצעות מנגנון “העברה”. נרצח על חוף ימה

 1933.של תל-אביב בשנת  

241 ארלוזרוב 1934 

(, נשיא קרן1934-1885בול זה הונפק לציון מותו של יונה קרמניצקי )
, מהפעילים הציוניים הראשונים. עמד 1907-1901קימת לישראל בשנים  

בראש בנק אפ”ק, אבי רעיון הנטיעות בארץ ישראל. 

244 קרמניצקי 1934 

בול זה הונפק לציון מותו של הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד 
(. רוטשילד כונה “הנדיב הידוע”, “אבי היישוב”. סייע )1845-1934

ברכישת אדמות ובעזרה למושבות הראשונות של העלייה הראשונה. 

146 רוטשילד 1934 

(, ממייסדי 1935-1860בול זה הונפק לציון מותו של יצחק לייב גולדברג )
אגודת חובבי ציון. סייע ברכישת אדמות, בין היתר רכש את אדמות 

הר הצופים והעבירם לקרן קימת לישראל. על אדמות אלו נבנתה 
האוניברסיטה העברית. ייסד את עיתון “הארץ”. 

250 גולדברג 1935 

 1935-1865(.בול זה הונפק לציון מותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק )
הרב הראשי של ארץ ישראל. ראה חשיבות ביישוב הארץ בדרך לגאולה. 

252 הרב קוק 1935 

(. עיצוב הבול1904-1860בול זה מציג את דיוקנו של בנימין זאב הרצל )
 1918.זהה לזה שהונפק בשנת  

256 הרצל 1936 

(, ממייסדי 1936-1861בול זה הונפק לציון מותו של הד”ר מאיר דיזינגוף )
שכונת “אחוזת בית” שממנה צמחה העיר העברית הראשונה תל-אביב. 

היה ראש העיר הראשון של תל-אביב. פעל למיסודה של העיר כ”עיר 
העברית הראשונה” בטיפוח השפה העברית וחיוב כתיבת שלטים של בתי 

מסחר בעברית. בזכות קשרים שטיפח עם השלטון העות’מאני ושלטון 
המנדט הבריטי הוא הצליח לפתח את העיר ולהרחיב את גבולותיה. 

257 דיזינגוף 1936 

261 1920-1880(.בול זה מציג את דיוקנו של יוסף טרומפלדור ) טרומפלדור 1936 

(, עיתונאי. תרגם 1936-1859בול זה הונפק לציון מותו של נחום סוקולוב )
לעברית את ספרו של הרצל “אלטנוילנד” וקרא לו “תל-אביב”. שימש

 1935-1931.יושב ראש ההנהלה הציונית העולמית בשנים  

264 סוקולוב 1936 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק להדבקה על גבי תעודות וחוזים עם חוכרי אדמות קרן 
קימת לישראל. הבול מציג את מפת ארץ ישראל ועליה מסומנים 

השטחים בבעלות קרן קימת לישראל. 

266 מפת ארץ ישראל 1936 

בול זה מציג איור של מפת ארץ ישראל וכותרת. תנועת המורים למען 
קרן קימת לישראל פנתה באחד מכינוסיה בבקשה לנוער לתרום למען 

קרן קימת לישראל. 

278 תרומת הנוער 
לגאולת האדמות 

1936 

בול זה מציג איור של מפת ארץ ישראל. 280 מפת ארץ ישראל 1936 

בול זה הונפק לשם עידוד יהודי התפוצות לעלות לארץ ישראל. הבול 
מציג מגן דוד ובתוכו בית. 

281 מגן דוד 1937 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המתארים אתרים 
היסטוריים ובנייני מוסדות שהוקמו על אדמות קרן קימת לישראל 
בירושלים. הבול מציג את מצדה, הר שטוח לחופו הדרומי של ים 

המלח. על פסגתו בנה הורדוס ארמון. שימש מקום התבצרות של 
אחרוני המורדים ברומאים ובראשם אלעזר בן-יאיר. סיפור עמידתם של 

המורדים מול הרומאים הפך לסמל לעמידה וגבורה. 

291  :עתיקות ומוסדות
מצדה 

1937 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המתארים אתרים 
היסטוריים ובנייני מוסדות שהוקמו על אדמות קרן קימת לישראל 

בירושלים. הבול מציג את הכותל המערבי. 

292  :עתיקות ומוסדות
הכותל המערבי 

1937 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המתארים אתרים 
היסטוריים ובנייני מוסדות שהוקמו על אדמות קרן קימת לישראל 

בירושלים. הבול מציג את מגדל פצאל, אחד משלושת המגדלים שהציב 
הורדוס בחומת ירושלים. מכונה “מגדל דוד”. 

293  :עתיקות ומוסדות
מגדל דוד 

1937 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המתארים אתרים 
היסטוריים ובנייני מוסדות שהוקמו על אדמות קרן קימת לישראל 
בירושלים. הבול מציג את האוניברסיטה העברית בירושלים. נוסדה

 בהר הצופים ירושלים על אדמות קרן קימת לישראל. 1925בשנת  

294  :עתיקות ומוסדות
האוניברסיטה 

העברית 

1937 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המתארים אתרים 
היסטוריים ובנייני מוסדות שהוקמו על אדמות קרן קימת לישראל 

בירושלים. הבול מציג את בית הכנסת ישורון בירושלים. 

295  :עתיקות ומוסדות
בית הכנסת 

ישורון 

1937 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המתארים אתרים
היסטוריים ובנייני מוסדות שהוקמו על אדמות קרן קימת לישראל 
בירושלים. הבול מציג את בניין המוסדות הלאומיים בירושלים, בו 

שוכנים משרדי קרן קימת לישראל והסוכנות היהודי, קרן היסוד 
והמגבית. במלחמת העצמאות הוחדרה מכונית תופת לחצר. בפיגוע 

 איש. 12נהרגו  

296  :עתיקות ומוסדות
המוסדות 
הלאומיים 
בירושלים 

1937 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המתארים את נופי
העמקים בארץ ישראל. הבול מציג את עמק יזרעאל. אדמות עמק 

יזרעאל נרכשו על ידי יהושע חנקין גואל האדמות והד”ר ארתור 
 השלימה קרן קימת לישראל את רכישת אדמות 1921רופין. בשנת  

 לכבוד הלורד בלפור. היער משקיף 1928העמק. יער בלפור ניטע ב-
על עמק יזרעאל. 

321  :הארץ ועמקיה
עמק יזרעאל 

)מגדל שמירה 
ביער בלפור 

1937 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המתארים את נופי 
העמקים בארץ ישראל. הבול מציג איור של מפת ארץ ישראל משנת 

. במפה נראית פרישת היישובים היהודיים ואזורים שקרן קימת 1937
לישראל נטעה בהם יערות. 

322  :הארץ ועמקיה
מפת ארץ ישראל 

1937 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המתארים את נופי 
העמקים בארץ ישראל. הבול מציג את עמק זבולון. העמק שוכן באזור 

מפרץ חיפה ונכלל בנחלת שבט זבולון ומכאן שמו. 

323  :הארץ ועמקיה
עמק זבולון 

)מפרץ חיפה( 

1937 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המתארים את נופי 
העמקים בארץ ישראל. הבול מציג את עמק חפר, השוכן בחלקו הצפוני

 1927.של השרון. אדמות העמק רכשו על ידי יהושע חנקין בשנת  

324  :הארץ ועמקיה
עמק חפר )עין 

החורש( 

1937 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים המתארים את נופי 
העמקים בארץ ישראל. הבול מציג את תמונת נוף של עמק בית שאן. 

אדמותיו נרכשו על ידי קרן קימת לישראל וקיבוץ ניר דוד שהוקם
 כגובה למרד הערבי וקרוי על שם 1936במסגרת “חומה ומגדל” בשנת  

דוד וולפסון. 

325  :הארץ ועמקיה
עמק בית שאן 

)ניר דוד( 

1937 

בול זה הונפק כחלק מסדרת של שישה בולים המתארים אתרים 
היסטוריים ובנייני מוסדות שהוקמו על אדמות קרן קימת לישראל 

בירושלים. 

326  :הארץ ועמקיה
עמק הירדן 

)דגניה( 

1937 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים ובה שלושה רבנים, שני 
יישובים דתיים והכותל המערבי. בול זה מציג את הרב צבי הירש קלישר 

(. ממבשרי חובבי ציון, הטיף ליישוב ארץ ישראל.  )1874-1795

351  הרב :ציונות דתית
קלישר 

1938 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים ובה שלושה רבנים, שני 
יישובים דתיים והכותל המערבי. בול זה מציג את הרב יצחק כהן קוק 

(. הרב הראשי של ארץ ישראל.  )1935-1865

352  הרב :ציונות דתית
קוק 

1938 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים ובה שלושה רבנים, שני 
יישובים דתיים והכותל המערבי. בול זה מציג את הרב שמואל מהוליבר 

.)1898-1824( 

353  הרב :ציונות דתית
מוהליבר 

1938 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים ובה שלושה רבנים, שני 
יישובים דתיים והכותל המערבי. בול זה מציג את כפר חסידים. נוסד

 בעמק זבולון על אדמות קרן קימת לישראל. 1924בשנת  

354  כפר :ציונות דתית
חסידים 

1938 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים ובה שלושה רבנים, שני 
יישובים דתיים והכותל המערבי. בול זה מציג את הכותל המערבי. 

355  :ציונות דתית
הכותל המערבי 

1938 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שישה בולים ובה שלושה רבנים, שני 
יישובים דתיים והכותל המערבי. בול זה מציג את טירת צבי. קיבוץ אשר

 בעמק בית שאן על אדמות קרן קימת לישראל. חלק 1937הוקם בשנת  
מישובי “חומה ומגדל”. 

356  :ציונות דתית
טירת צבי 

1938 

(. הוצאה1904-1860בול זה מציג את דיוקנו של בנימין זאב הרצל )
 1936.מחודשת של בול הרצל משנת  

375 הרצל 1938 

בול זה הונפק לציון ארבעים שנה לפטירתו של הפרופ’ צבי הרמן שפירא 
.)1898-1840( 

378 שפירא 1938 

בול זה הונפק במטרה למחות על הגזרות נגד היהודים בעקבות פרסום 
ה”ספר הלבן”. הבול מציג את תמונת הכותל המערבי. 

381 בול ירושלים 1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעה בולים ובהם הוגה הרעיון 
ושלושת הנשיאים הראשונים של קרן קימת לישראל. הבול מציג את 

(. היושב ראש הראשון של קרן 1865-1940דיוקנו של מ.י. בודנהיימר )
קימת לישראל. 

385 נשיאי קרן קימת 
 מקס :לישראל

בודנהיימר 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעה בולים ובהם הוגה הרעיון 
ושלושת הנשיאים הראשונים של קרן קימת לישראל. הבול מציג את 

 1898-1840(.דיוקנו של הפרופ’ צבי הרמן שפירא )

386 נשיאי קרן קימת 
 הרמן :לישראל
שפירא 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעה בולים ובהם הוגה הרעיון 
ושלושת הנשיאים הראשונים של קרן קימת לישראל. הבול מציג את 

(. יושב ראש הקרן הקיימת 1940-1882דיוקנו של נחמיה דה-לימה )
 1921-1919. בשנים לישראל

387 נשיאי קרן קימת 
 נחמיה :לישראל

דה לימה 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעה בולים ובהם הוגה הרעיון 
ושלושת הנשיאים הראשונים של קרן קימת לישראל. הבול מציג את 

(, נשיא קרן קימת לישראל בשנים 1934-1850דיוקנו של יונה קרמניצקי )
.1907-1901 

388 נשיאי קרן קימת 
 יונה :לישראל

קרמניצקי 

1940 

בול זה הונפק לציון יום הולדתה השמונים של הנרייטה סאלד 
(, ממייסדות אגודת הנשים “הדסה”, חברה בקונגרסים )1945-1860

הציוניים, מנהלת עליית הנוער מטעם ההנהלה הציונית. 

405 הנרייטה סאלד 1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את מצודת אוסישקין, קבוצת 

 1934(,יישובים באצבע הגליל שהוקמו בזמן מאורעות תרצ”ו-תרצ”ט )
 דן, דפנה ובית הלל. ההתיישבות נקראה על שמו של מנחם :בהם

אוסישקין, מנהיג ציוני סוציאליסטי ובאותו זמן יושב ראש קרן קימת 
לישראל. התכנית הייתה להקים במקום שישה יישובים שייצגו את כל 

 .הזרמים של התנועה הציונית

409  :אל”ף-בי”ת
מצודת אוסישקין 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את בן שמן, מושב עובדים

 1927. וכפר נוער שהוקם בשנת 1922שהוקם בשנת  

410  :אל”ף-בי”ת
בן-שמן 

1940 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את קיבוץ גבעת ברנר, שהוקם

 בשפלת החוף. הקיבוץ נקרא על שם הסופר יוסף חיים 1928בשנת  
ברנר. 

411  :אל”ף-בי”ת
גבעת ברנר 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את דגניה. 

412  :אל”ף-בי”ת
דגניה 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את העיר הרצלייה, שנוסדה

 בחוף השרון. העיר נושאת את שמו של בנימין זאב הרצל, 1924בשנת  
חוזה מדינת היהודים. 

413  :אל”ף-בי”ת
הרצלייה 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את שדה ורבורג, מושב עובדים,

 בשרון. נקרא על שם אוטו ורבורג נשיא ההסתדרות 1938נוסד בשנת  
הציונית. 

414  :אל”ף-בי”ת
שדה ורבורג 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את המושבה זיכרון יעקב,

 על ידי עולי העלייה הראשונה מרומניה. הברון 1882שנוסדה בשנת  
רוטשילד סייע לבנייתה והקים בה יקב. 

415  :אל”ף-בי”ת
זיכרון יעקב 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את קיבוץ חניתה, שהוקם

בגליל שהוקם  הראשון היישוב ומגדל”. “חומה מיישובי כחלק 1938בשנת  
המערבי בקרבת הגבול עם לבנון. 

416  :אל”ף-בי”ת
חניתה 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את קבוצת טירת צבי, שהוקמה

 על אדמות עמק בית שאן שנרכש על ידי קרן קימת 1937בשנת  
לישראל. 

417  :אל”ף-בי”ת
טירת צבי 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את ירושלים, בירת העם היהודי. 

418  :אל”ף-בי”ת
ירושלים 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את ימת כנרת. 

419  :אל”ף-בי”ת
כנרת 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את כפר ברוך, מושב שנוסד

 במערב עמק יזרעאל על אדמות קרן קימת לישראל. 1926בשנת  

420  :אל”ף-בי”ת
כפר ברוך 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את חבל לכיש, חבל ארץ 

בשפלת יהודה הקרוי על שם עיר קדומה. 

421  :אל”ף-בי”ת
לכיש 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את קיבוץ משמר העמק, 

 בעמק יזרעאל. תקציב ההתיישבות ניתן לו מקרן 1926שנוסד בשנת  
קימת לישראל. 

422  :אל”ף-בי”ת
משמר העמק 

1940 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את המושבה יקנעם, שנוסדה

 ביזמת יהושע חנקין. 1935בשת  

423  :אל”ף-בי”ת
יקנעם 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את העיר נהריה, שנוסדה בשנת 

 בגליל המערבי על ידי אנשי העלייה החמישית. שמה של העיר 1935
- הגעתון.לקוח מה”נהר” העובר במרכזה 

424  :אל”ף-בי”ת
נהריה 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את חברון, “עיר האבות”. אחת 

מארבע ערי הקודש בארץ ישראל, בהן חיו יהודים מסוף ימי הביניים ועד 
. בעיר מערת המכפלה - מקום קבורתם של אבות 19סוף המאה ה-

האומה אברהם, יצחק, יעקב ואמהות האומה שרה, רבקה ולאה. 

425  :אל”ף-בי”ת
חברון 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את כפר סאלד, קיבוץ שהוקם

 בצפון עמק החולה על אדמות שנרכשו על ידי קרן קימת 1942בשנת  
לישראל. הקיבוץ נקרא על שמה של הנרייטה סאלד. 

426  :אל”ף-בי”ת
כפר סאלד 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את עיינות. בית ספר תיכון

 על ידי ארגון נעמ”ת. 1934חקלאי, הוקם בשנת  

426  :אל”ף-בי”ת
עיינות 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את פתח תקווה. 

428  :אל”ף-בי”ת
פתח תקווה 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את הקיבוץ תל-יוסף, שהוקם

 בעמק יזרעאל על אדמות שנרכשו על ידי קרן קימת 1921בשנת  
לישראל. הקיבוץ נקרא על שם יוסף טרומפלדור. 

429  :אל”ף-בי”ת
תל יוסף 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את צפת. העיר הגבוהה ביותר 

 מטר מעל פני הים(, ממוקמת בגליל העליון, 900במדינת ישראל )כ-
אחת מארבע ערי הקודש בארץ ישראל. 

430  :אל”ף-בי”ת
צפת 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את קיבוץ עין המפרץ, שהוקם

 בעמק זבולון על אדמות שנרכשו על ידי קרן קימת 1938בשנת  
לישראל. 

431  :אל”ף-בי”ת
עין המפרץ 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את העיר קריית ביאליק.

 בעמק זבולון על ידי אנשי העלייה החמישית. העיר 1934שנוסדה בשנת  
נקראת על שם המשורר חיים נחמן ביאליק. 

432  :אל”ף-בי”ת
קריית ביאליק 

1940 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את רמת דוד. קיבוץ אשר הוקם

, בעמק יזרעאל. הקיבוץ נקרא ע”ש ראש ממשלת בריטניה 1926בשנת  
דוד לויד ג’ורג’, שכיהן בעת מתן הצהרת בלפור. 

433  :אל”ף-בי”ת
רמת דוד 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את השומרון, חבל ארץ במרכז 

ארץ ישראל. בצפון הוא גובל בעמק יזרעאל, במזרח בבקעת הירדן, 
בדרום - ביהודה ובמערב - בשרון. רוב השטח הררי והפסגות הגבוהות 

שבו הן הר בעל חצור, הר עיבל והר גריזים. 

434  :אל”ף-בי”ת
שומרון 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את שריד, קיבוץ אשר נוסד

 בחלקו המערבי של עמק יזרעאל על אדמות שנרכשו על 1926בשנת  
ידי קרן קימת לישראל. 

435  :אל”ף-בי”ת
שריד 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי אל”ף-בי”ת הכוללת אתרים, ערים 
ונקודות יישוב בארץ ישראל. הבול מציג את תל-אביב. 

436  :אל”ף-בי”ת
תל-אביב 

1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של חמישה בולים בנושא בניה והגנה 
בעיצוב אוטה ווליש. הבול מציג את חניתה, והונפק לציון יום השנה

 1938.הראשון לייסוד הקיבוץ במסגרת יישובי “חומה ומגדל” בשנת  

521 חניתה 1940 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של חמישה בולים בנושא בנייה
והגנה בעיצוב אוטה ווליש. הבול מציג טרקטור, ומסמל את רכישת 

הקרקעות על ידי קרן קימת לישראל, שנועדו לעיבוד חקלאי בעמק 
חפר, בעמק יזרעאל, בעמק בית שאן, בעמק הירדן, בעמק זבולון,  

בשרון, בשפלה ובנגב. 

523 טרקטור 1940 

שנה לפטירתו של הרצל. 36בול זה הונפק לציון  525 הרצל 1941 

1941-1863(,בול זה הונפק לציון פטירתו של מנחם מנדל אוסישקין )
 עמד 1941 ועד מותו בשנת 1935ממייסדי תנועת חיבת ציון. משנת  

בראש קרן קימת לישראל, בתקופת כהונתו נרכשו אדמות עמק 
יזרעאל. 

528 אוסישקין 1941 

בול זה הונפק לציון פעילותה של ביל”ו, תנועה ציונית שהוקמה ברוסיה 
ָכה”ְֵנלְְב לכו וֹקֲעֵַודגלה ביישוב ארץ ישראל. מקור שמה בפסוק “ּבית י

 ראשון לציון וגדרה. :)ישעיהו, ב, ה(. ביישובים שהוקמו על ידי התנועה

530 בילו 1942 

בול זה הונפק לציון עשרים שנה לפטירתו של אליעזר בן-יהודה 
(, מחיה השפה העברית ומחדשה. מייסד ועד הלשון )1922-1858

העברית, מייסד עיתון הצבי ועורכו, מחבר מילון בן-יהודה. 

535 בן-יהודה 1942 

בול זה הונפק לציון ארבעים שנה להיווסדה של קרן קימת לישראל.  שנה לקרן 40 541
קימת לישראל 

1942 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

 1943-1876(.בול זה הונפק לציון פטירתו של הד”ר ארתור רופין )
ממעצבי ההתיישבות הציונית בארץ ישראל. הקים את המשרד 

הארצישראלי לניהול פעילות ההתיישבות בארץ ישראל. יוזם הקמת 
קבוצות דגניה וינרת, עליית יהודי תימן, הקמת אחוזת בית, מרחביה 
והקמת חברת הכשרת היישוב. יושב ראש הסוכנות היהודית בשנים 

.1935-1933 

544 רופין 1943 

 1882-1943(.בול זה הונפק לציון פטירתו של אליעזר יפה )
מחלוצי העלייה השנייה, מקימי מושבי העובדים, ממייסדי נהלל, ממקימי 

“תנובה” ומנהלה הראשון ומעורכי כתב העת החקלאי. 

547 אליעזר יפה 1943 

 1943-1868(,בול זה הונפק לציון פטירתו של הרב יצחק ניסנבאום )
סופר, רב, ממייסדי תנועת “המזרחי”. מקורבו של הרב מוהליבר. 
כתב מאמרים ומחקרים על תולדות הציונות. נספה בגטו ורשה. 

551 ניסנבאום 1943 

1943-1888(,בול זה הונפק לציון מותון של בריגדיר פרדריק הרמן קיש )
 הצטרף להנהלה הציונית 1923מהנדס, איש צבא ומדינאי ציוני. בשנת  

ישראל הארץ  ההנהלה ראש המדינית, המחלקה מנהל ונעשה בירושלים
בסוכנות וחבר הקרן הקיימת לישראל. פעל להביא להסכם בין הערבים 

והיהודים. נהרג במערכה בטוניס בשירותו כמהנדס בצבא בריטניה. 

553 קיש 1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונה המביעה 
את נושא הגלות. אנשים צועדים אחרי מנהיג הצועד כפוף. 

557 - “גולה” :גולה
צויר על ידי ש’ 

הירשברג )אופקי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג חיתוך עץ של 
עיירה יהודית בחורף. 

558  “כפר יהודי” :גולה
 צויר על ידי-

יעקב שטיינהרט 
)אופקי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונת חרט 
הלבוש בבגדי עבודתו. 

559 - “החרט” :גולה
צויר על ידי א”מ 

ליליאן 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים במצבים 

שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונה מהגטו היהודי
 1808. ועד 1465שבעיר פרנקפורט א-מיין. בגטו זה ישבו יהודים משנת  

560  “גטו :גולה
פרנקפורט” 

)אנכי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תאור תמונה 
 “לא יברח איש כמוני”. :של זקן וצעיר ומעליהם הכתובת

561  “לא יברח :גולה
 צויר-איש כמוני” 

על ידי י’ בודקו 
)אנכי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונת יהודי 
הנושא על גבו משא כבד. 

562  “פועל :גולה
 צויר על-יהודי” 

ידי הרמן סטרק 
)אנכי( 

1943 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונה של בית 
הכנסת הישן-חדש בעיר העתיקה של פראג. 

563  “פראג, בית :גולה
הכנסת הישן- 
חדש” )אנכי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג את תמונת בניין 
הקהילה היהודית בעיר וורשה בפולין. 

564  “בניין :גולה
הקהילה היהודית 

בוורשה” )אנכי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג רחוב יהודי בעיר 
וילנה, ליטא. 

565  “רחוב יהודי :גולה
בוילנה” )אנכי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג סמטה ברובע 
היהודי בטוניס. 

566  “רחוב יהודי :גולה
בטוניס” )אנכי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונת בית 
הכנסת ברודי בגליציה. 

627  “בית :גולה
הכנסת ברודי” 

)אופקי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג את בית הכנסת 
היהודי בבודפשט הונגריה, בקרבתו הבית בו נולד בנימן זאב הרצל. 

628  בית הכנסת :גולה
בודפשט ומקום 

הולדתו של הרצל 
)אופקי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג רחוב יהודי בעיר 
קרקוב, פולין. 

629  רחוב יהודי :גולה
בקרקוב )אופקי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונה מהסוכה 
בה גר המשורר העברי אברהם מאפו בקובנה. 

630  סוכתו של :גולה
מאפו באלקסוט 

ליד קובנה” 
)אנכי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונה של שני 
יהודים יושבים, שקועים בהרהורים. 

631  “בסערה” :גולה
צוייר על ידי א”מ 

ליליאן )אופקי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג רחוב יהודי בעיר 
לובלין, פולין. 

632  “רחוב יהודי :גולה
בלובלין” )אופקי( 

1943 

 297| ק”לק בולי קטלוג



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

   
 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג את בית הכנסת 
בוולפה, פולין. המבנה בנוי מעץ, צורתו מרמזת על “אוהל מועד”. 

633  “בית :גולה
הכנסת וולפה” 

)אופקי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

 זקןבמצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג דמות 
ודמות צעיר, העומדים וצופים בחרדה על העתיד. 

634  “על הסף” :גולה
צוייר על ידי י. 
בודקו )אנכי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 
במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג את רחוב 

 19.השמש בגטו של פראג שהתקיים מהמאה העשירית ועד המאה ה-

635 שמש “רחוב  :גולה
בפראג” )אנכי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונת ילד 
יהודי. 

636  “ילד יהודי” :גולה
צוייר על ידי הרמן 

סטרק )אנכי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונה של שני 
בתי הכנסת האשכנזי והספרדי באמסטרדם. 

697 הכנסת “בית  :גולה
הספרדי ואשכנזי 

באמסטרדם” 
)אופקי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג פסל של שתי 
 החריף בלימוד הגמרא והבקי- בעל הידע. :דמויות יהודיות

698  “חריף :גולה
ובקי” - פסל של 

אנטוקולסקי 
)אופקי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונת הבקתה 
אשר שימשה כבית המדרש של הבעש”ט בעיירה מז’יבוז, אוקראינה. 

699  בית :גולה
המדרש של 

הבעש”ט 
במדזיבוז’” 

)אופקי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג רחוב יהודי 
בבלגרד בירת סרביה. 

700  “רחוב יהודי :גולה
בבלגרד” )אופקי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונה 
המתארת את אליהו הנביא הנכנס בשערי ירושלים. מתוך הגדה של 

פסח אשר נכתבה באנטובה איטליה. 

701  “הנביא :גולה
אלישע” - דימוי 

מהגדת מנטואה 
)אופקי( 

1943 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג רחוב יהודי בעיר 
ניקולסבורג, אוסטריה. 

702  “רחוב יהודי :גולה
בניקולסבורג” 

)אופקי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים

של יהודי  מנהג מתאר זה בול הגלות. רעיון את המביעות שונים, במצבים 
משחקים שנועדו לשמח. בתמונה מוצגים המשחקים מימי הביניים. 

703  “משחקי :גולה
פורים” )אנכי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונת נמל 
הדייג בסלוניקי יוון. 

704  “דייג יהודי :גולה
בנמל סלוניקי” 

)אופקי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג שלושה יהודים 
נודדים, צרורותיהם על שכמם. 

705  “נודדים” - :גולה
צוייר על ידי יעקב 

שטיינהרדט 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונת פנים 
בית הכנסת של רש”י בוורמס, וינה. התמונה מציגה את בית הכנסת, 

שולחן וספרי קודש מונחים. 

706  “בית כנסת :גולה
רש”י בורמס” 

)אופקי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג את גטו 
אמסטרדם בהולנד. 

727 גטו אמסטרדם 
)אנכי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונת הקזינו
 1897.בבאזל בו נערך הקונגרס הציוני הראשון בשנת  

728 מראה בבזל.  קזינו
מהקונגרס הציוני 

הראשון )אנכי( 

1943

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תיאור גירוש
 1614-1616.היהודים מפרנקפורט בשנים  

729 גירוש יהודים
-מפרנקפורט  

תחריט ישן )אנכי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג דמות יהודי זקן 
העומד בשדה ומעליו ציפורים נודדות. 

730  צויר-צלילי אלול 
על ידי א”מ ליליאן 

)אנכי( 

1943

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג כלייזמרים. 

731  צויר-כלייזמר 
על ידי פסטרנק 

)אנכי( 

1943
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונת “קשת 
טיטוס”, מצבת הזיכרון ברומא. 

732 רומא - קשת 
טיטוס )אנכי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונת בית 
הכנסת ברומא. מאחוריו כיפת כנסיית סנט-פטר. 

733 רומא - בית כנסת 
)אנכי( 

1943 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג ציור של סנדלר. 

734  צויר-הסנדלר 
על ידי זיק )אנכי( 

1943

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג את בית הכנסת 
 11.בטולדו ספרד מהמאה ה-

735 -טולדו 
בית כנסת )אנכי( 

1943

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעים בולים העוסקים בקהילות 
יהודיות, במרכזים עתיקים, במבנים היסטוריים, במצבות ובאנשים 

במצבים שונים, המביעות את רעיון הגלות. בול זה מציג תמונת המצבה 
על קברו של בנימין זאב הרצל בווינה אוסטריה. 

736 -וינה 
קבר הרצל )אנכי( 

1943

1919-1882(,שנים להיעלמו של אהרן אהרונסון ) 25בול זה הונפק לציון  
את הקים  החיטה”. “אם את גילה ניל”י. ארגון ומראשי מדינאי טבע, חוקר 

תחנת הניסיונות החקלאית בעתלית. בימי מלחמת העולם הראשונה 
הקים עם אחיו אלכסנדר, אחותו שרה ואבשלום פיינברג את ארגון 

המודיעין והריגול ניל”י לטובת הבריטים, ושימש יועץ לכיבוש ארץ ישראל 
מדי התורכים. נהרג במהלך טיסה מעל תעלת למאנש. 

757 אהרונסון 1944 

 1943-1875(,בול זה הונפק לציון פטירתו של שאול טשרניחובסקי )
משורר, מאבות השירה העברית. רופא. מתרגם יצירות מופת לעברית.

 לארץ ישראל. שירתו כוללת התייחסות לתנ”ך, טבע 1031עלה בשנת  
והשיבה לארץ ישראל. 

760 טשרניחובסקי 1944 

(, ממנהיגי 1943-1887בול זה הונפק לציון פטירתו של ברל כצנלסון )
תנועה העבודה, מייסד ועורך העיתון “דבר” והוצאת הספרים “עם 

עובד”. במלחמת העולם הראשונה התנדב לגדוד העברי, ופעל למען 
העלייה וההעפלה. 

763 כצנלסון 1944 

(, צייר 1944-1879בול זה הונפק לציון פטירתו של חיים אהרן שטרוק )
ומראשי תנועת “המזרחי. ציר לקונגרסים וחבר קרן קימת לישראל. צייר 

את דיוקנאות הרצל וגדולי הציונות. 

769 שטרוק 1944 

-1952בול זה הונפק לציון יום הולדתו השבעים של הד”ר חיים ויצמן )
. נשיא ההסתדרות 1952-1949(, נשיאה הראשון של מדינת ישראל 1874

הציונית העולמית, ממתנגדי תכנית אוגנדה, ממקימי מכון ויצמן. 

776 וייצמן 1944 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק לציון מאה שנים להולדתו של משה לייב לילינבלום 
(, סופר ומבקר עברי, מראשי חובבי ציון ברוסיה. מראשי)1910-1843

ההשכלה היהודית, פעל להקלת החומרות של הרבנים. תמך  
בציונות המעשית. 

782 לילנבלום 1944 

בול זה הונפק לציון הקמתה של הבריגדה היהודית, חטיבה יהודית 
שגויסה מיהודי היישוב בארץ ישראל לצבא הבריטי במלחמתו בנאצים 

במהלך מלחמת העולם השנייה. החטיבה השתתפה בלחימה באיטליה, 
ביוגוסלוויה ובאוסטרייה. לאחר סיום הלחימה סייעו לוחמי החטיבה

 1946.באיתור פליטי השואה. היחידה פורקה בשנת  

784 הבריגדה היהודית 1945 

בול זה מציג דיוקנאות של הד”ר הרצל וחיים נחמן ביאליק. 785 ביאליק והרצל 1945 

לקרב על הגנת תל-חי שבו נפל יוסף טרומפלדור. 25בול זה הונפק לציון  788 טרומפלדור 1945 

בול זה הונפק לציון עשרים שנה לפתיחת הטכניון העברי בחיפה. 791 טכניון 1945 

בול זה הונפק לציון עשרים שנה להקמת האוניברסיטה העברית 
בירושלים, “עץ הידע”. 

795 האוניברסיטה 
העברית 

1945 

 בולי ספורט שעניינם “היה אמיץ 32בול זה הונפק כחלק מסדרה של 
והוכיח כוח”. הבול נקרא “אות הספורט”. 

801 ספורט יהודי 1945 

 1945-1864בול זה הונפק לציון שמונים שנה להולדתו של יהושע חנקין )
מראשי העלייה הראשונה, “גואל אדמות העמק”. הוא ורעייתו אולגה 
בלקינד הקדישו את חייהם לגאולת אדמות ארץ ישראל בעבור קרן 

קימת לישראל, חברת הכשרת היישוב, יק”א ופיק”א. רכש את אדמות 
עמק יזרעאל, עמק זבולון, עמק החולה, עמק חפר ועוד. 

804 חנקין 1945 

בול זה הונפק לציון עשור למותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק 
.)1935-1865( 

809 הרב קוק 1945 

בול זה הונפק לציון חמישים שנה לספר “מדינת היהודים”. הבול, גרסה
, מציג את בנימין זאב הרצל. 1918חדשה לבול משנת  

818 הרצל 1946 

 הוקם בגטו 1942בול זה הונפק לציון שלוש שנים למרד גטו ורשה. ביולי 
ורשה ארגון של צעירים יהודים במטרה להתקומם נגד הנאצים. בראש

 פתחו הלוחמים 1943 למאי 1943הארגון עמד מרדכי אנילביץ. בין אפריל  
במרד נגד הנאצים שהחלו בחיסול הגטו. מרד זה הוא סמל לעמידה 

ולגבורה יהודית בשואה. 

820 גטו וורשה 1946 

בול זה הונפק לציון שלוש שנים למרד גטו ורשה. הבול מציג את מרדכי 
(, מפקד הארגון היהודי הלוחם ומנהיג המרד בגטו 1943-1919אנילביץ’ )

ורשה. חבר השומר הצעיר. הנהיג את לוחמי המרד בהתנגדות לנאצים
 1943.. נהרג בקרב באפריל 1943 עד אפריל 1943מינואר  

822 אנילביץ’ 1946 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שבעה בולים המציגים את שבעת 
הצנחנים היהודים מארץ ישראל שהתגייסו לסייע לצבא הבריטי 

במלחמת העולם השנייה, הוצנחו מעבר לקווי האויב הנאצי, נתפסו 
(. נשלח1944-1922והוצאו להורג. הבול מציג את צבי בן יעקב )

 או 1994לסלובקיה, נתפס ונרצח במחנה הריכוז מטהאוזן בדצמבר  
 1945.ינואר 

830 צנחנים 
)לוחמי חירות, 

 :לפי רוכלין(
צבי בן-יעקב 

1946 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שבעה בולים המציגים את שבעת 
הצנחנים היהודים מארץ ישראל שהתגייסו לסייע לצבא הבריטי 

במלחמת העולם השנייה, הוצנחו מעבר לקווי האויב הנאצי, נתפסו 
(. צנח1945-1920והוצאו להורג. הבול מציג את אבא ברדיצ’ב )

 במחנה הריכוז מטהאוזן. 1945בסלובקיה ונרצח בינואר  

831  :צנחנים
אבא ברדיצ’ב 

1946 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שבעה בולים המציגים את שבעת 
הצנחנים היהודים מארץ ישראל שהתגייסו לסייע לצבא הבריטי 

במלחמת העולם השנייה, הוצנחו מעבר לקווי האויב הנאצי, נתפסו 
(. הוצנח 1945-1923והוצאו להורג. הבול מציג את פרץ גולדשטיין )

ביוגוסלביה, חדר להונגריה שם נתפס ונרצח במחנה הריכוז אורניינבורג 
 1945. במארס 1ב-

832  :צנחנים
פרץ גולדשטיין 

1946 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שבעה בולים המציגים את שבעת 
הצנחנים היהודים מארץ ישראל שהתגייסו לסייע לצבא הבריטי 

במלחמת העולם השנייה, הוצנחו מעבר לקווי האויב הנאצי, נתפסו 
(. צנחה בהונגריה,1944-1921והוצאו להורג. הבול מציג את חנה סנש )

 על ידי המשטר ההונגרי הפרו- 1944נתפסה והוצאה להורג בנובמבר  
נאצי. 

833  :צנחנים
חנה סנש 

1946 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שבעה בולים המציגים את שבעת 
הצנחנים היהודים מארץ ישראל שהתגייסו לסייע לצבא הבריטי 

במלחמת העולם השנייה, הוצנחו מעבר לקווי האויב הנאצי, נתפסו 
(. הונחת באיטליה, 1944-1905והוצאו להורג. הבול מציג את אנצ’ו סירני )

 1944.  בנובמבר 18נתפס ונרצח בידי הנאצים במחנה הריכוז דאכאו ב-

834  :צנחנים
אנצ’ו סירני 

1946 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שבעה בולים המציגים את שבעת 
הצנחנים היהודים מארץ ישראל שהתגייסו לסייע לצבא הבריטי 

במלחמת העולם השנייה, הוצנחו מעבר לקווי האויב הנאצי, נתפסו 
(. הוצנח 1944-1914והוצאו להורג. הבול מציג את רפאל רייס )

ביוגוסלביה וחדר להונגריה. הוא נתפס ונרצח בידי הנאצים ועוזריהם 
 1944. בנובמבר 20הסלובקים בקבר אחים בקרמניצ’קה, סלובקיה, ב-

835  :צנחנים
רפאל רייס 

1946 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שבעה בולים המציגים את שבעת 
הצנחנים היהודים מארץ ישראל שהתגייסו לסייע לצבא הבריטי 

במלחמת העולם השנייה, הוצנחו מעבר לקווי האויב הנאצי, נתפסו
בסלובקיה, צנחה  )1944-1914(. רייך חביבה את מציג הבול להורג. והוצאו 

נתפסה נרצחה בידי הנאצים ועוזריהם הסלובקים ונקברה בקבר אחים 
 1944. בנובמבר 20בקרמניצ’קה, ב-

836  :צנחנים
חביבה רייך 

1946 

 שנה לגאולת הקרקעות בעמק. הבול מציג את 25בול זה הונפק לציון 
עמק יזרעאל. 

886 עמק יזרעאל 1946 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה מציג את ספינת המעפילים “שאר ישוב”. הספינה יצאה 
 באפריל 23מעפילים. ב- 733 ועל סיפונה 1947 באפריל 7מאיטליה ב-

ניהלו הבריטים קרב במטרה להשתלט על הספינה. הספינה נגררה 
לנמל חיפה והמעפילים גורשו לקפריסין. 

894 ספינת מעפילים 1946 

בול זה הוא חלק מסדרה מחודשת של בולים בנושא “בניה והגנה”
. הבול מציג את טירת צבי. 1940שהונפקו לראשונה בשנת  

898 טירת צבי 1946 

בול זה הוא חלק מסדרה מחודשת של בולים בנושא “בנייה והגנה”
. הבול מציג את נמל תל-אביב. 1940שהונפקו לראשונה בשנת  

902 נמל תל-אביב 1946 

בול זה הוא חלק מסדרה מחודשת של בולים בנושא “בנייה והגנה”
. הבול מציג טרקטור. 1940שהונפקו לראשונה בשנת  

טרקטור 1946 

בול זה הוא חלק מסדרה מחודשת של בולים בנושא “בנייה והגנה”
. הבול מציג את עמק החולה. 1940שהונפקו לראשונה בשנת  

904 סקר עמק החולה 1946 

בול זה מציג איכר חורש בשדה. 908 איכר חורש 1946 

בול זה הונפק לציון חמישים שנה לקונגרס הציוני הראשון בבאזל. 
ההסתדרות הציונית העולמית היא ארגון של התנועה הציונית שהוקם 

 בקונגרס הציוני 1897 בספטמבר 3ביזמתו של בנימין זאב הרצל ב-
הראשון שהתכנס בבזל שבשווייץ. ההסתדרות הציונית הוקמה כארגון 

גג לאיחוד פעולתם של כל הגופים הציוניים בעולם. ההסתדרות הציונית 
נמנית עם המוסדות הלאומיים שפעלו להגשמת מטרתה של התנועה 

הציונית - הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. כיום פועלת 
ההסתדרות הציונית לעידוד העלייה, להעמקת הקשר בין מדינת ישראל 

ויהדות התפוצות ולחינוך ציוני ויהודי בתפוצות. 

909 יובל להסתדרות 
הציונית 

1947 

1921 שנה להקמת העיר רמת גן. נוסדה בשנת 25בול זה הונפק לציון 
 הוכרה כרשות מקומית וניתן לה שמה רמת גן. 1926כמושבה, בשנת  

 הוכרזה לעיר. 1950בשנת 

918 רמת גן 1947 

 181בול זה הונפק לציון קבלת ההחלטה באו”ם המכונה תכנית החלוקה 
ב. הבול מציג את מפת ארץ ישראל ובה משורטטים גבולות החלוקה

 1947.כפי שנקבעו באו”ם בהחלטה בכ”ט בנובמבר  

921 מדינת היהודים 1948 

בול זה הונפק במטרה להראות את מפעל המים המוביל הארצי שנועד 
להוביל מים מכנרת לנגב במטרה להפריחו. הבול מציג את הנגב. 

935 נגב 1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי.
 בעמק הירדן. 1923הבול מציג את קיבוץ אפיקים, שנוסד בשנת  

941  :אל”ף-בי”ת
אפיקים 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי. 
הבול מציג את היישוב בני ברית. כיום “מולדת”, שנוסד במסגרת יישובי

. היישוב כונה על שם הארגון 1937“חומה ומגדל” בגליל התחתון בשנת  
היחיד העולמי שעוסק בפעילות חינוכית ואשר תרם להקמת יישובים 

בארץ ישראל. 

942  :אל”ף-בי”ת
בני ברית 

1948 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

 העברי.בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת 
העלייה חלוצי  ידי על 1922בשנת  נוסד אשר קיבוץ גניגר, את מציג הבול

השלישית בעמק יזרעאל על אדמות קרן קימת לישראל. 

943  :אל”ף-בי”ת
גניגר 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי. 
הבול מציג את דגניה. 

944  :אל”ף-בי”ת
דגניה 

1948 

 העברי.בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת 
הבול מציג את הרצלייה. 

945  :אל”ף-בי”ת
הרצלייה 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי.
 על 1929הבול מציג את מושב כפר ויתקין, מושב עובדים שנוסד בשנת  

אדמות עמק חפר שנרכשו על ידי קרן קימת לישראל. 

946  :אל”ף-בי”ת
כפר ויתקין 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי. 
הבול מציג את זיכרון יעקב. 

947  :אל”ף-בי”ת
זכרון יעקב 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי. 
הבול מציג את חניתה. 

948  :אל”ף-בי”ת
חניתה 

1948 

 העברי.בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת 
הבול מציג את טירת צבי. 

949  :אל”ף-בי”ת
טירת צבי 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי. 
הבול מציג את ירושלים, בירת מדינת ישראל. 

950  :אל”ף-בי”ת
ירושלים 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי.
 כמשק חקלאי. 1908הבול מציג את קבוצת כנרת, שנוסדה בשנת  

עם חברי כנרת נמנו אישים רבים מתנועת הפועלים הציוניים, בהם 
המשוררת רחל. 

951  :אל”ף-בי”ת
כנרת 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי.
. הקיבוץ ממוקם 1947הבול מציג את קיבוץ מעין ברוך, שנוסד בשנת  

בגליל העליון על אדמות שנרכשו על ידי קרן קימת לישראל בסמוך לגבול. 

952  :אל”ף-בי”ת
מעין ברוך 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי. 
הבול מציג את חבל לכיש. 

953  :אל”ף-בי”ת
לכיש 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי. 
הבול מציג את קיבוץ משמר העמק. 

954  :אל”ף-בי”ת
משמר העמק 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי.
 בגליל המערבי. 1946הבול מציג את קיבוץ יחיעם, שהוקם בשנת  

הקיבוץ נקרא על שם יחיעם וייץ ושלושה-עשר מחבריו שנהרגו בשיירת 
יחיעם. 

955  :אל”ף-בי”ת
יחיעם 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי. 
הבול מציג את מושב נהלל, מושב העובדים הראשון בארץ ישראל,

 בעמק יזרעאל. 1921שנוסד בשנת  

956  :אל”ף-בי”ת
נהלל 

1948 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי.
 בגוש עציון 1943הבול מציג את כפר עציון, קיבוץ דתי שהוקם בשנת  

בסיועה של קרן קימת לישראל. הקיבוץ הוחרב במלחמת השחרור 
והוקם מחדש לאחר מלחמת ששת הימים. 

957  :אל”ף-בי”ת
כפר עציון 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי.
 בצפון עמק 1942הבול מציג את כפר סאלד, קיבוץ אשר הוקם בשנת  

החולה, על אדמות שנרכשו על ידי קרן קימת לישראל. הקיבוץ נקרא 
על שמה של הנרייטה סאלד. 

958  :אל”ף-בי”ת
כפר סאלד 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי.
 לחופה המזרחי של 1937הבול מציג את קיבוץ עין גב, שהוקם בשנת  

כנרת על אדמות שנרכשו על ידי קרן קימת לישראל. 

959  :אל”ף-בי”ת
עין גב 

1948 

 העברי.בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת 
 בעזרת 1929הבול מציג את פרדס חנה, מושבה שהוקמה בשנת 

פיק”א. 

960  :אל”ף-בי”ת
פרדס חנה 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי.
 בעמק יזרעאל על 1921הבול מציג את קיבוץ תל-יוסף, שהוקם בשנת  

אדמות שנרכשו על ידי קרן קימת לישראל. הקיבוץ נקרא על שם יוסף 
טרומפלדור. 

961  :אל”ף-בי”ת
תל יוסף 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי. 
הבול מציג את צפת. 

962  :אל”ף-בי”ת
צפת 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי. 
הבול מציג את עין המפרץ. 

963 עין :אל”ף-בי”ת
המפרץ 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי. 
הבול מציג את קיסריה, עיר היסטורית שהוקמה על ידי הורדוס לחוף 

הים התיכון. היישוב הראשון שנכבש על ידי היהודים במלחמת יום 
העצמאות. כיום האתר הוא גן לאומי ולצדו היישוב הקהילתי היוקרתי 

קיסריה. 

964  :אל”ף-בי”ת
קיסריה 

1948 

 העברי.בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת 
 בגליל 1882הבול מציג את ראש פינה, מושבה אשר נוסדה בשנת 

העליון על ידי משפחות מאנשי הישוב הישן מצפת וננטש. בסיוע הברון 
המקום יושב מחדש על ידי אנשי העלייה הראשונה מרומניה. הברון 

הקים במקום תעשיית משי. 

965 ראש :אל”ף-בי”ת
פינה 

1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי.
 בהרי 1945הבול מציג את מושב שפר, מושב שיתופי שנוסד בשנת  

נפתלי שבגליל העליון על אדמות שנרכשו על ידי קרן קימת לישראל. 

966 שפר:אל”ף-בי”ת 1948 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי.
 בחלקו המערבי של 1926הבול מציג את קיבוץ שריד, שנוסד בשנת  

עמק יזרעאל על אדמות שנרכשו על ידי קרן קימת לישראל. 

967 שריד:אל”ף-בי”ת 1948 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולי יישובים על פי האל”ף-בי”ת העברי.
 באצבע הגליל. 1918הבול מציג את תל-חי, יישוב קטן שהוקם בשנת  

 התחולל בו קרב שהפך סמל ללחימת מעטים מול רבים ולערך 1920ב-
 עם כפר גלעדי, ואנשיו עברו לשם. 1926ההתיישבות. היישוב אוחד ב-

כיום מוצב במקום פסל “האריה השואג” כאנדרטה ללוחמים. 

968  :אל”ף-בי”ת
תל-חי 

1948 

בול זה הוא הראשון מסדרה שהונפקה בכל שנה במטרה לגבות “מס 
מרצון” בעבור שידורי הרדיו. בול זה משנת תש”ט מציג את שידורי הרדיו. 

1054 רדיו 1948 

בול זה הונפק לאחר אישור תכנית החלוקה באו”ם ובה ירושלים תימצא 
בשליטה בין-לאומית. הבול מציג את הכותל המערבי. 

1056 הכותל המערבי 1948 

בול זה הונפק לציון שבעים שנה להיווסדה של פתח תקווה, 
“אם המושבות”. 

1058 פתח תקווה 1948 

בול זה נועד להדגיש את חשיבות ההתיישבות בגליל. הבול מציג את נוף 
הגליל. 

1060 הגליל 1948 

בול זה מבוסס על תצלום ההכרזה שהדפיס המדפיס הממשלתי. הבול 
מציג את הטקס הכרזת מדינת ישראל, ה’ באייר תש”ח. 

1068 הכרזת 
העצמאות של 

ישראל 

1949 

בול זה הונפק להנצחת זכרו של האלוף דוד “מיקי” מרכוס, אשר נפל 
במערכה לפריצת הדרך לירושלים הנצורה. הבול מציג אנדרטה בדרך 

אל העיר ירושלים. 

1072 הדרך לירושלים 1949 

 1923-1849(,בול זה הונפק לציון מאה שנה להולדתו של מקס נורדאו )
מראשי המנהיגות הציונית המדינית. 

1077 נורדאו 1949 

 1904-1860( בול זה הונפק לציון העלאת עצמותיו של בנימין זאב הרצל )
לקבורה בהר הרצל בירושלים. 

1083 הרצל 1949 

שנה להיווסדה של הרצלייה. 25בול זה הונפק לציון  1091 שנה להרצלייה 25 1949 

בול זה הונפק לציון בחירתו של הד”ר חיים ויצמן לתפקיד נשיאה הראשון
 1952-1949.של מדינת ישראל  

1092 ויצמן 1949 

 1949-1880(,בול זה הונפק לציון פטירתו של הרב מאיר ברלין בר-אילן )
רב, ראש תנועת המזרחי והפועל הציוני, חבר מועצת המדינה. עורך 

עיתון הצופה. התנגד לתכנית הבריטית לחלוקת ארץ ישראל ולשלטון 
הבריטי. על שמו נקראת אוניברסיטת בר-אילן. 

1100 בר-אילן 1949 

בול זה הונפק בשנת תש”י במטרה לגבות “מס מרצון” בעבור שידורי 
הרדיו. הבול מציג את שידורי הרדיו. 

1111 רדיו 1949 

 שנה לעיר עפולה, “בירת העמק”. נוסדה בשנת 25בול זה הונפק לציון 
 בעמק יזרעאל. 1925

1113 עפולה 1950 

(. מראשי 1949-1860בול זה הונפק לציון פטירתו של מנשה מאירוביץ )
תנועת ביל”ו וחובבי ציון. ממקימי ראשון לציון ופעיל במוסדות היישוב. 

1115 מאירוביץ 1950 

 306| ק”לק בולי קטלוג



 

 
 

  

 
  

 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

 

 
 

 
 

אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק לציון שישים שנה למושבה משמר הירדן. מושבה לחוף
 על ידי עולי העלייה הראשונה בסיוע הברון 1890כנרת. הוקמה בשנת  

רוטשילד. 

1121 משמר הירדן 1950 

 שנה לפתיחת האוניברסיטה העברית בירושלים, 25בול זה הונפק ללציון 
“עץ הידע”. 

1127 האוניברסיטה 
העברית 

1950 

בול זה הונפק בהגיע מספר העולים לישראל למיליון. הבול הונפק בחג
 סמל המדינה.-החנוכה והוא מציג את המנורה  

1131 המיליון הראשון 1950 

בול זה הונפק לציון שלושים שנה לנפילת יוסף טרומפלדור וחבריו בקרב 
על תל-חי. הבול מציג את טרומפלדור ותל-חי. 

1135 טרומפלדור 1950 

בול זה הונפק לציון שישים שנה לייסוד העיר רחובות. העיר נוסדה בשנת 
 על ידי בני העלייה הראשונה. בעיר פועלים מכון ויצמן למדע 1890

והפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. העיר הייתה ידועה 
כעיר הפרדסים. 

1141 רחובות 1950 

תימן.יהודי  שארית הועלו בו הקסמים” “מרבד מבצע לציון הונפק זה בול 1144 סוף גלות תימן 1950 

בול זה הונפק לציון שמונים לייסודו של מקווה ישראל, בית הספר החקלאי. 1150 מקווה ישראל 1950 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים שבהם מופיעים סמלי שנים-עשר 
שבטי ישראל. בולים אלו הודבקו על תעודות התרומה המיוחדת לבני- 

המצווה שתרמו, ושמותיהם הופיעו בספר בר-המצווה של קרן קימת 
לישראל. בול שבט בנימין מציג עץ דקל. 

 :השבטים 12 1156
בנימין 

1950 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים שבהם מופיעים סמלי שנים-עשר 
שבטי ישראל. בולים אלו הודבקו על תעודות התרומה המיוחדת לבני- 

המצווה שתרמו, ושמותיהם הופיעו בספר בר-המצווה של קרן קימת 
לישראל. בול שבט מנשה מציג שועל. 

 :השבטים 12 1157
מנשה 

1950 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים שבהם מופיעים סמלי שנים-עשר 
שבטי ישראל. בולים אלו הודבקו על תעודות התרומה המיוחדת לבני- 

המצווה שתרמו, ושמותיהם הופיעו בספר בר-המצווה של קרן קימת 
לישראל. בול שבט אפרים מציג את פרי הגפן. 

 :השבטים 12 1158
אפרים 

1950 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים שבהם מופיעים סמלי שנים-עשר 
שבטי ישראל. בולים אלו הודבקו על תעודות התרומה המיוחדת לבני- 

המצווה שתרמו, ושמותיהם הופיעו בספר בר-המצווה של קרן קימת 
לישראל. בול שבט אשר מציג עץ זית המוכר כאחד מסמלי השבט, על 

ְגלו” )דברים לג כד(.ַמן רֶֶשַּל ּבֵטבְֹשם ברכת יעקב לאשר “ו 

 :השבטים 12 1159
אשר 

1950 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים שבהם מופיעים סמלי שנים-עשר 
שבטי ישראל. בולים אלו הודבקו על תעודות התרומה המיוחדת לבני- 

המצווה שתרמו, ושמותיהם הופיעו בספר בר-המצווה של קרן קימת 
לישראל. בול שבט גד מציג אוהל המרמז על אחד מסמלי השבט - 

ֵקב”ד ָעָֻהוא יגְֶגודנו וְְּד גדוד יָּמחנה צבאי, על שם ברכת יעקב לגד “ג
)בראשית מ”ט י”ט(. 

 :השבטים 12 1160
גד 

1950 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים שבהם מופיעים סמלי שנים-עשר 
שבטי ישראל. בולים אלו הודבקו על תעודות התרומה המיוחדת לבני- 

המצווה שתרמו, ושמותיהם הופיעו בספר בר-המצווה של קרן קימת 
לישראל. בול שבט נפתלי מציג אילה המוכרת כסמל השבט, על שם

לַָּ“נלנפתלי  יעקב ברכת  לְִתפ לְַָָּיאי,  ִֵתֹּנַָחה--הֻשה  )בראשיתר”  י-ָשֵמרְאן,  ֶפ
מט כא(. 

 :השבטים 12 1161
נפתלי 

1950 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים שבהם מופיעים סמלי שנים-עשר 
שבטי ישראל. בולים אלו הודבקו על תעודות התרומה המיוחדת לבני- 

המצווה שתרמו, ושמותיהם הופיעו בספר בר-המצווה של קרן קימת 
לישראל. בול שבט דן מציג נחש המוכר כאחד מסמלי השבט, על שם 

ֶרך” )בראשית מ”ט ט”ז(.ֵֶלי-דש ֲעָחָָי-דן נְִברכת יעקב לדן “י ה

 השבטים 12 1162
 דן

1950 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים שבהם מופיעים סמלי שנים-עשר 
שבטי ישראל. בולים אלו הודבקו על תעודות התרומה המיוחדת לבני- 

המצווה שתרמו, ושמותיהם הופיעו בספר בר-המצווה של קרן קימת 
לישראל. בול שבט זבולון מציג אוניה המוכרת כאחד מסמלי השבט, על 

ָכתוְַירְִניות, וחוף אְְֳן. והוא לֹּכְשִמים יְִַּן לחוף יְֻשם ברכת יעקב לזבולון “זבול
ידן” )בראשית מט יג(.ִַֹל צע

 :השבטים 12 1163
זבולון 

1950 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים שבהם מופיעים סמלי שנים-עשר 
שבטי ישראל. בולים אלו הודבקו על תעודות התרומה המיוחדת לבני- 

המצווה שתרמו, ושמותיהם הופיעו בספר בר-המצווה של קרן קימת 
לישראל. בול שבט יששכר מציג חמור המוכר כאחד מסמלי השבט, על 

ֵַּיטִים... וָתפְְּשִמֵַּץ, ּבין הֵם רבֶָֹּר גרֹמר חֲָששכִָּשם ברכת יעקב ליששכר “י 
ֵבד” )בראשית מט יד-טו(.ס-ֹעַמְהִי לְַל ויֹבְּסְִכמו לש ִ

 :השבטים 12 1164
יששכר 

1950 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים שבהם מופיעים סמלי שנים- 
עשר שבטי ישראל. בולים אלו הודבקו על תעודות התרומה המיוחדת 

לבני-המצווה שתרמו, ושמותיהם הופיעו בספר בר-המצווה של קרן 
קימת לישראל. בול שבט יהודה מציג אריה המוכר כסמל השבט, על 

ַריך. גור אי ָאְֵך, בנְּחֲוו לַתְּשִשם ברכת יעקב ליהודה “... י  ָהודה...”ְֵיה יְִב
)בראשית מט ח-יב(. 

 :השבטים 12 1165
יהודה 

1950 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים שבהם מופיעים סמלי שנים-עשר 
שבטי ישראל. בולים אלו הודבקו על תעודות התרומה המיוחדת לבני- 

המצווה שתרמו, ושמותיהם הופיעו בספר בר-המצווה של קרן קימת 
לישראל. בול שבט שמעון מציג חרב וכד המרמזים נקמת אנשי שבט 

שמעון ושבט לוי באנשי שכם ומשתמעים גם בברכת יעקב לשמעון ולוי 
ִִֵלוְמעון וְ“ש ִ ֶם” )בראשית מט ה(.יהֵֹרֵס מכְָמי ָחְֵים כּלַחי, א ת

 :השבטים 12 1166
שמעון/ לוי 

1950 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים שבהם מופיעים סמלי שנים-עשר 
שבטי ישראל. בולים אלו הודבקו על תעודות התרומה המיוחדת לבני- 

המצווה שתרמו, ושמותיהם הופיעו בספר בר-המצווה של קרן קימת 
לישראל. בול שבט ראובן מציג את פרח הדודאים, המוכר כסמל השבט 

ִָּכרְֹן ּבְֵעל שם ברכת יעקב לראובן “ראוב תרִֶֶית אוני יאִשְֵי ורִחה כַֹּתי א
אֵת” )בראשית מ”ט ג’(.ש ְ

 :השבטים 12 1167
ראובן 

1950 

”דור העתיד”.- קונטרס של שישה בולים ובהם תמונות של ילדים ובני נוער 1221-1216 צעירי ישראל 1950 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

קונטרס של שנים-עשר בולים המרכיבים את מפת ארץ ישראל. 1269-1258 מפת ישראל 1950 

קונטרס של שנים-עשר בולים המרכיבים את מפת ירושלים ובמרכזה 
העיר העתיקה. 

1341-1330 מפת ירושלים 1950 

קונטרס של שנים-עשר בולים המרכיבים את מפת עמק יזרעאל. 1414-1402 מפת עמק 
יזרעאל 

1950 

בול זה מסמל את העלייה לארץ מכל קצווי תבל, בדרכי האוויר והים. 1438 עלייה לישראל 1950 

בול זה הונפק בשנת תשי”א במטרה לגבות “מס מרצון” עבור שידורי 
הרדיו. 

1444 רדיו 1950 

לציון חמישים שנה לקרן הקימת לישראל.בול זה הונפק  1448  לקרן 50יובל 
קימת לישראל 

1951

בול זה הונפק לציון שישים שנה להקמת חדרה. נוסדה כמושבה בשנת 
 על ידי אנשי העלייה הראשונה על אדמות שנרכשו על ידי יהושע 1891

 היא הוכרזה כעיר. 1952חנקין. בשנת 

1457 חדרה 1951 

בול זה הונפק לציון שלושים שנה לרכישת אדמות עמק יזרעאל. לעמק יזרעאל 30 1459 1951 

בול זה הונפק לציון שלושים שנה להסתדרות העובדים. הסתדרות 1951 

בול זה הונפק וחולק למשתתפי כינוס ציוני אירופה בפריז באלול תש”ט 
( בברכת שנה טובה מקרן קימת לישראל ירושלים. הבול מציג את )1948

העץ אשל אברהם. 

1469 אשל אברהם 1951 

בול זה הונפק לציון כינוס המכבייה השלישית ברמת גן. 1481 המכבייה 
השלישית 

1951 

בול זה הונפק בשנת תשי”ב במטרה לגבות “מס מרצון” עבור שידורי 
הרדיו. 

1488 רדיו 1951 

בול זה הונפק לציון פטירתו של הד”ר חיים ויצמן. 1492 ויצמן 1952 

 1885-1842(.בול זה הונפק לציון עשור לפטירתו של פרץ סמולנסקין )
סופר ועיתונאי, מראשי חובבי ציון ואנשי ההשכלה. עורך עיתון “השחר”, 

דגל ביישוב ארץ ישראל ומקים תנועת “קדימה” שעל יסודותיה פעל 
הרצל והציונות המדינית. 

1495 סמולנסקין 1952 

בול זה הונפק לציון שבעים שנה לייסודה של ראשון לציון. הוקמה
 על ידי אנשי העלייה הראשונה. 1882כמושבה חקלאית ציונית בשנת  

 1950בראשון לציון עוצב דגל ישראל וחודשה התרבות העברית. בשנת 
היא הוכרזה לעיר. 

1499  לראשון 70יובל 
לציון 

1952
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק לציון הפעילות של ניקוז ביצות החולה. הבול מציג את 
מפעל החולה. אחד המפעלים ההנדסיים הגדולים והחשובים בשנים

 והושלם 1951הראשונות של מדינת ישראל. מפעל זה החל בשנת  
. במהלכו יובשו אגם החולה והביצות סביבו, בשטח של 1958בשנת 

 דונם, במטרה להגדיל את שטחי הקרקע החקלאית באזור. 62,000כ-
המפעל נעשה על ידי קרן קימת לישראל ומומן בכספי המדינה, 

הקרן הקיימת וקרן היסוד. במרוצת השנים הסתבר שבצד התועלת 
שבהרחבת הקרקעות החקלאיות יש גם לא מעט נזקים לסביבה, ומאז 

 החל תהליך של הצפת האזור. 90תחילת שנות ה-

1501 מפעל החולה 1952 

בול זה הונפק לציון שבעים שנה לייסוד זיכרון יעקב 1503 זיכרון יעקב 1952 

בול זה הונפק בשנת תשי”ג במטרה לגבות “מס מרצון” בעבור
שידורי הרדיו.  

1505 רדיו 1952 

בול זה הונפק לציון הכינוס הראשון של הסתדרות המורים לעברית.
 :בזיכרון יעקב בנוכחות מיסדייה 1903הסתדרות המורים נוסדה בשנת  

דוד ילין, מנחם אוסישקין, אליעזר בן-יהודה ועוד. 

 שנות 50 1507
הסתדרות 

המורים 

1952 

בול זה הונפק לציון חמישים שנה להסתדרות המורים. הבול מציג מורה 
בפעילות עם התלמידים. 

1509 -כבד את מוריך 
ֶמורה גבר עם

תלמידים בכיתה 

1953

בול זה הונפק לציון חמישים שנה להסתדרות המורים. הבול מציג מורה 
בפעילות עם התלמידים. 

1510 -כבד את מוריך 
מורה מראה 

מקום בגלובוס 

1953

בול זה הונפק לציון חמישים שנה להסתדרות המורים 1511 -כבד את מוריך 
ָמורה אישה

מלמדת מוסיקה 
וגיאוגרפיה 

1953

בול זה הונפק לציון העלאת עצמותיו וקבורתו של הפרופ’ צבי הרמן 
שפירא בירושלים. 

1512 שפירא 1953 

 1903בול זה הונפק לציון חמישים שנה לעיר כפר-סבא. נוסדה בשנת 
על ידי מתיישבים מבני פתח-תקווה וחלוצי העלייה השנייה על אדמות 

שנרכשו מחברת יק”א. הללו עבדו במקום ששה ימים בשבוע ונהגו
 היא הוכרזה כעיר. 1962לחזור לפתח-תקווה. בשנת  

1516 כפר-סבא 1953 

בול זה הונפק לציון שלושים שנים להיווסדה של בנימינה. המושבה
 על ידי בנים של עולי העלייה הראשונה ממושבות 1992נוסדה בשנת  

האזור )זיכרון יעקב וגבעת עדה( ועולי העלייה השלישית על אדמות
 2003שנרכשו מידי פיק”א. היישוב נקרא על שם הברון רוטשילד. בשנת  

אוחדה המושבה עם גבעת עדה לכדי מועצה מקומית אחת. 

1518 בנימינה 1953 

(, מחבר ההמנון 1909-1856בול זה הונפק לכבוד נפתלי הרץ אימבר )
הלאומי “התקווה”, משורר עברי. נלווה אל החוקר וחובב הציונות לורנס 

אוליפנט במסעותיו לארץ ישראל כמזכירו. 

1520 אימבר 1953 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק בשנת תשי”ד במטרה לגבות “מס מרצון” בעבור
שידורי הרדיו.  

1521 רדיו 1953 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים הנושאת את הברכה “למצוות 
ולמעשים טובים”. שלושה מבולי הסדרה מוקדשים לבני-מצווה ושלושה 

נוספים מוקדשים לבנות מצווה. 

1522 בר-מצווה 1954 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים הנושאת את הברכה “למצוות 
ולמעשים טובים”. שלושה מבולי הסדרה מוקדשים לבני-מצווה ושלושה 

נוספים מוקדשים לבנות מצווה. 

1523 בר-מצווה 1954 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים הנושאת את הברכה “למצוות 
ולמעשים טובים”. שלושה מבולי הסדרה מוקדשים לבני-מצווה ושלושה 

נוספים מוקדשים לבנות מצווה. 

1524 בר-מצווה 1954 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים הנושאת את הברכה “למצוות 
ולמעשים טובים”. שלושה מבולי הסדרה מוקדשים לבני-מצווה ושלושה 

נוספים מוקדשים לבנות מצווה. 

1525 בר-מצווה/ 
בת-מצווה 

1954 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים הנושאת את הברכה “למצוות 
ולמעשים טובים”. שלושה מבולי הסדרה מוקדשים לבני-מצווה ושלושה 

נוספים מוקדשים לבנות מצווה. 

1526 בר-מצווה/ 
בת-מצווה 

1954 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים הנושאת את הברכה “למצוות 
ולמעשים טובים”. שלושה מבולי הסדרה מוקדשים לבני-מצווה ושלושה 

נוספים מוקדשים לבנות מצווה. 

1527 בר-מצווה/ 
בת-מצווה 

1954 

 שנים לפיתוח העמק. הבול מציג את המק על גבי 25בול זה הונפק לציון 
מפה וכן את סמל המועצה האזורית. 

1528 עמק חפר 1954 

בול זה הונפק לציון שמונים שנה לפטירתו של הרב צבי הירש קלישר 
.)1874-1795( 

1529 קלישר 1954 

 שהודפסו מחדש 1943בול זה הוא חלק מסדרה של בולי הגולה משנת 
לציון חמישים שנה לפטירתו של הרצל. 

1531  בית כנסת :גלות
בבודפשט ומקום 
הולדתו של הרצל 

1954 

, שהודפסו מחדש 1943בול זה הוא חלק מסדרה של בולי הגולה משנת 
לציון חמישים שנה לפטירתו של הרצל. 

1532  הקזינו :גלות
בבזל 

1954 

, שהודפסו מחדש 1943בול זה הוא חלק מסדרה של בולי הגולה משנת 
לציון חמישים שנה לפטירתו של הרצל. 

1533  קברו של :גלות
הרצל בווינה 

1954 

, שהודפסו מחדש 1943בול זה הוא חלק מסדרה של בולי הגולה משנת 
לציון חמישים שנה לפטירתו של הרצל. 

1537  בית הכנסת :גלות
של רש”י 

1954 

, שהודפסו מחדש 1943בול זה הוא חלק מסדרה של בולי הגולה משנת 
לציון חמישים שנה לפטירתו של הרצל. 

1538  בית :גלות
המדרש של 

הבעל שם טוב 

1954 

, שהודפסו מחדש 1943בול זה הוא חלק מסדרה של בולי הגולה משנת 
לציון חמישים שנה לפטירתו של הרצל. 

1539  בית כנסת :גלות
טולדו 

1954 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

, שהודפסו מחדש 1943בול זה הוא חלק מסדרה של בולי הגולה משנת 
לציון חמישים שנה לפטירתו של הרצל. 

1540  בית כנסת :גלות
רומא 

1954 

, שהודפסו מחדש 1943בול זה הוא חלק מסדרה של בולי הגולה משנת 
לציון חמישים שנה לפטירתו של הרצל. 

1541  בית כנסת :גלות
ישן-חדש פראג 

1954 

בול זה הונפק לציון חמישים שנה לפטירתו של הרצל. הבול, בנושא “חזון
 1909.ומציאות”, כולל בעיצובו את בול הרצל משנת  

1542 הרצל 1954 

 לציון חמישים שנה לפטירתו של הרצל. הבול, בנושאבול זה הונפק 
“חזון ומציאות”, כולל את מראה קברו בהר הרצל בירושלים. 

1543 הר הרצל 1954 

בול זה הונפק לציון חמישים שנה לתחילת העלייה השנייה, גל הגירה
 והסתיים עם פרוץ מלחמת 1904יהודית לארץ ישראל שהחל בשנת  

 עולים, 35,000. במסגרת גל זה הגיעו כ-1914העולם הראשונה בשנת 
רובם ממזרח אירופה )בעיקר מתחום המושב ומגליציה( וכן מתימן. 

1544 עלייה שנייה 1954 

בול זה הונפק לציון העלאת עצמותיו של הברון בנימין אדמונד דה 
( לישראל וקבורתו בגן הנדיב בזיכרון יעקב. 1934-1845רוטשילד )

1546 רוטשילד 1954 

בול זה הונפק להדגשת תרומת הנוער לנטיעה ולייעור הארץ. 1547 תרומת הנוער 1954 

בול זה הונפק לציון של יצחק בן-צבי לנשיאה השני של מדינת ישראל 
. ממייסדי תנועת החלוץ, לוחם בגדודים העבריים, יושב ראש 1963-1952

הוועד הלאומי ונשיאו. הבול שימש להדבקה על תעודות בית הספר. 

1548 בן-צבי 1954 

בול זה הונפק לציון הפעילות של ניקוז ביצות החולה. הבול מציג את 
מפעל החולה. אחד המפעלים ההנדסיים הגדולים והחשובים בשנים

 והושלם 1951הראשונות של מדינת ישראל. מפעל זה החל בשנת  
. במהלכו יובשו אגם החולה והביצות סביבו, בשטח של 1958בשנת 

 דונם, במטרה להגדיל את שטחי הקרקע החקלאית באזור. 62,000כ-
המפעל נעשה על ידי קרן קימת לישראל ומומן בכספי המדינה, 

הקרן הקיימת וקרן היסוד. במרוצת השנים הסתבר שבצד התועלת 
שבהרחבת הקרקעות החקלאיות יש גם לא מעט נזקים לסביבה, ומאז 

 החל תהליך של הצפת האזור. 90תחילת שנות ה-

1551 מפעל החולה 1954 

בול זה הונפק לציון כינוס המכבייה הרביעית ברמת גן. 1554 המכבייה 
הרביעית 

1954 

בול זה הונפק בשנת תשט”ו במטרה לגבות “מס מרצון” בעבור
שידורי הרדיו.  

1558 רדיו 1954 

בול זה הונפק לציון סיום “שנת הרצל”. 1559 ייעור 1955 

1560 1945-1860(.בול זה הונפק לציון עשור לפטירתה של הנרייטה סאלד ) סאלד 1955 

בול זה הונפק לציון חמישים שנה להקמת גימנסיה הרצלייה. 1565 גימנסיה הרצלייה 1955 

בול זה הוענק לאורחים שתרמו לקרן קימת לישראל. 1567 תרומת אורח 1955 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

(. פיזיקאי1955-1879בול זה הונפק לציון פטירתו של אלברט אינשטיין )
ומתמטיקאי יהודי. מגדולי המדענים במאה העשרים, חתן פרס נובל 

 בזכות “תורת היחסות”. פעל לטובת הציונות 1922לפיזיקה לשנת  
וארץ ישראל. 

1575 אינשטיין 1955 

בול זה הונפק במטרה להעלות את עיקרי תכנית קרן קימת לישראל 
לכיבוש ויישוב של אזור ההר. 

1578 התנחלות בהר 1955 

בול הונפק לציון עשור להקמת הבריגדה היהודית. 1581 הבריגדה היהודית 1955 

(, מורה, ממייסדי 1941-1864בול הונפק לציון זכרו של דוד ילין )
הסתדרות המורים, חוקר השפה העברית וחבר בוועד הלשון העברית, 

ממקימי שכונת זיכרון משה בירושלים. 

1582 ילין 1955 

 עפ”י קטלוג רוכלין( 1940 )1939בול זה הונפק על פי בול זהה משנת 
מסדרת בנייה והגנה. 

1583 טרקטור 1955 

בול זה הונפק בשנת תשט”ז במטרה לגבות “מס מרצון” בעבור
שידורי הרדיו.  

1591 רדיו 1955 

בול זה הונפק בשנת תשי”ז במטרה לגבות “מס מרצון” בעבור
שידורי הרדיו.  

1598 רדיו 1956 

בול זה הוא חלק מסדרה של חמישה בולים העוסקת בהתיישבות 
בעדולם, אזור בשפלת יהודה שניטעו בו יערות אורן בשנים הראשונות 

למדינה על ידי העולים שהתיישבו בחבל לכיש. באזור שרידים 
ארכיאולוגיים רבים ובהם מערות. כיום מצוי במקום פארק מערות 

עדולם שהוכשר לציבור על ידי רשות העתיקות וקרן קימת לישראל.
 2008. נפתח לציבור באפריל 

1599 -עדולם 
נטיעה על צד 

ההר 

1957

בול זה הוא חלק מסדרה של חמישה בולים העוסקת בהתיישבות 
בעדולם, אזור בשפלת יהודה שניטעו בו יערות אורן בשנים הראשונות 

למדינה על ידי העולים שהתיישבו בחבל לכיש. באזור שרידים 
ארכיאולוגיים רבים ובהם מערות. כיום מצוי במקום פארק מערות 

עדולם שהוכשר לציבור על ידי רשות העתיקות וקרן קימת לישראל.
 2008. נפתח לציבור באפריל 

1600 -עדולם 
ִשומרים מגנים

על עובדים 

1957

בול זה הוא חלק מסדרה של חמישה בולים העוסקת בהתיישבות 
בעדולם, אזור בשפלת יהודה שניטעו בו יערות אורן בשנים הראשונות 

למדינה על ידי העולים שהתיישבו בחבל לכיש. באזור שרידים 
ארכיאולוגיים רבים ובהם מערות. כיום מצוי במקום פארק מערות 

עדולם שהוכשר לציבור על ידי רשות העתיקות וקרן קימת לישראל.
 2008. נפתח לציבור באפריל 

1601 -עדולם 
טרקטור מנקה 

קרקע 

1957

בול זה הוא חלק מסדרה של חמישה בולים העוסקת בהתיישבות 
בעדולם, אזור בשפלת יהודה שניטעו בו יערות אורן בשנים הראשונות 

למדינה על ידי העולים שהתיישבו בחבל לכיש. באזור שרידים 
ארכיאולוגיים רבים ובהם מערות. כיום מצוי במקום פארק מערות 

עדולם שהוכשר לציבור על ידי רשות העתיקות וקרן קימת לישראל.
 2008. נפתח לציבור באפריל 

1602 -עדולם 
כפר שלם 

1957
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הוענק לבתי הספר עבור תרומתם לקרן קימת לישראל 1615 דגל ירושלים 1957 

בול זה הוא חלק מסדרת בולים העוסקת במלאכות הנדרשות להכשרת 
ההר ליישוב ועיבוד הקרקע. הבול מציג את העבודה הפיסית. 

1617 כיבוש ההר- 
סיקול אבנים ביד 

1957 

בול זה הוא חלק מסדרת בולים העוסקת במלאכות הנדרשות להכשרת 
ההר ליישוב ועיבוד הקרקע. הבול מציג את עבודת הכלים בשטח. 

1618 כיבוש ההר- 
סיקול אבנים 

בבולדוזר 

1957 

בול זה הוא חלק מסדרת בולים העוסקת במלאכות הנדרשות להכשרת 
ההר ליישוב ועיבוד הקרקע. הבול מציג את השטח לאחר העבודות. 

1619 כיבוש ההר- 
ההר נקי 

1957 

בול זה הונפק בשנת תשי”ח במטרה לגבות “מס מרצון” בעבור
שידורי הרדיו.  

1620 רדיו 1957 

בול זה מציג את היכל שלמה, בניין ששימש את הרבנות הראשית 
בישראל, ועמד ברחוב קינג ג’ורג’ בירושלים. בבניין פועלים כיום המוזאון 

לאמנות יהודית על שם וולפסון, בית הכנסת “רננים” ואודיטוריום. 

1622 היכל שלמה 1958 

בול זה הונפק לציון חגיגות העשור להקמת מדינת ישראל. 1626  10יום עצמאות 
לישראל 

1958

 כחלק 1931בול זה מציג את כפר הס, מושב בשרון אשר נוסד בשנת  
מ”גוש תל מונד”, אחד מגושי ההתיישבות הציונית בארץ ישראל 

המנדטורית. המושב קרוי על שמו של משה הס. 

1628 כפר הס 1959 

בול זה הונפק לציון עשר שנים לכיבושה של אילת במלחמת השחרור,
1949העיר הדרומית ביותר במדינת ישראל. אזור העיר נכבש בשנת  

 הוקם בה יישוב אזרחי. בשנת 1952במסגרת מלחמת השחרור. בשנת  
 הוכרזה כעיר. היא משמשת עיר נמל ותיירות. 1952

1629 אילת 1959 

בול זה הונפק לציוןחמישים שה להיווסדה של העיר תל-אביב. 1631  50יובל 
לתל-אביב 

1959

הנפקה מחודשת של בולי הגולה שמוקדשים להרצל. 1632  בית כנסת :גלות
בבודפשט ומקום 
הולדתו של הרצל 

1959 

הנפקה מחודשת של בולי הגולה שמוקדשים להרצל. 1633 קזינו בבזל :גלות 1959 

בול זה הודפס מחדש, הונפק במטרה להדגיש את ההישג של מיליון 
עולים. הבול שימש להדבקה על תעודות גמר. 

1634 ביאליק והרצל 1959 

 עפ”י קטלוג 1940 )1939בול זה הונפק מחדש על פי בול זהה משנת 
רוכלין(, מסדרת בנייה והגנה, ההבדל הוא בערכו הכספי. 

1642 טרקטור 1959 

בול זה הונפק לציון מאה שנים להולדת הרצל.  שנה להולדת 100 1647
הרצל 

1960 

בול זה הונפק לציון יובל לדגניה. 1649 יובל לדגניה 1960 

-1945בול זה הונפק לציון מאה שנה להולדתה של הנרייטה סאלד )
.)1860 

1650 סאלד 1960 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

-1940בול זה הונפק לציון עשרים שנה לפטירתו של זאב ז’בוטינסקי )
(, סופר, עיתונאי, הוגה דעות ומנהיג התנועה הרוויזיוניסטית. 1880

ממקימי גדוד נהגי הפרדות לעזרת הצבא הבריטי במלחמת העולם
 בירושלים, 1920הראשונה, מראשי מארגני ההגנה העצמית בפרעות  

חבר הנהלת ההנהלה הציונית, מקים המפלגה הרוויזיוניסטית שהתנגדה 
לקו הפרו בריטי של הנהגת היישוב וההסתדרות הציונית החדשה. 

1651 ז’בוטינסקי 1960 

בול זה הונפק לציון שנת בר-המצוה )י”ג( למדינת ישראל. 1652 יום העצמאות 
 לישראל 10ה-

1961 

בול זה הונפק לציון הפרויקט שעשתה קרן קימת לישראל לייעור אזור 
יודפת. עיר יהודית מתקופת החשמונאים. תושביה השתתפו במרד 

נגד הרומאים, הללו הרסו את העיר עד היסוד והרגו את רוב התושבים. 
לאחר המרד נבנתה יודפת מחדש, והיישוב היהודי המשיך להתקיים 

בה, על פי התלמוד, כמאתיים שנה לאחר המרד הגדול. כיום יודפת הוא 
מושב שיתופי הנמצא צפונית לעיר הקדומה. 

1654 יודפת 1961 

בול זה הונפק לציון מאה שנים לפרסום “דורש ציון”, חיבור שנכתב על 
ידי הרב צבי הירש קלישר. 

1655 קלישר 1962 

בול זה הונפק לציון העלאת עצמותיו של משה הס לישראל. 1656 הס 1962 

בול זה הונפק במסגרת ציון שישים שנה לקרן קימת לישראל. עיצוב 
הבול לקוח מהקונגרס הציוני החמישי בבאזל שבו הוחלט על הקמתה. 

 שנה לקרן 60 1657
קימת לישראל 

1962 

 בעלת ערך 1945בול זה הונפק מחדש, גרסה חדשה של הבול משנת 
כספי שונה. 

1658 ביאליק והרצל 1962 

בול זה הונפק לכבוד יצחק בן-צבי, נשיאה השני של מדינת ישראל 
.1963-1952 

1659 בן-צבי 1962 

בול זה הונפק לציון עשור לפטירתו של הד”ר חיים ויצמן. 1660 ויצמן 1962 

בול זה הונפק לציון סיוע קרן קימת לישראל לשחזור אתר כורזים. יישוב 
קדום שעמד על תלו מתחילת המאה הראשונה לספירה ועד המאה 

השמינית. הוא מוזכר בתלמוד ובברית החדשה וכיום האתר הוא גן 
לאומי. 

1661 כורזים 1963 

 ומתאר מגדל שומר יער במודיעים, מקום 1963בול זה הונפק בחנוכה 
 לפנה”ס. 165הולדתם של המכבים בשנת 

1663 מודיעים 1963 

בול זה מציג את דיוקן הבעל שם טוב )הבעש”ט(, כינויו של רבי ישראל 
(, אבי תנועת החסידות. מיסטיקן ומורה רוחני 1760-1700בן-אליעזר )

שראה את ייעודו בקשר עם הבורא. תלמידו, המגיד ממזריטש, הפיץ 
באמצע המאה השמונה-עשרה את תורת החסידות לכל רחבי מזרח 

ֵאירופה, והפך אותה לתנועה גדולה שעיקרה שאיפה לדבקות באל,
לעבודת האל בשמחה, ולאהבת ישראל. 

1665 הבעל שם טוב 
)הבעש”ט( 

1964 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

(, נשיאה השלישי של1974-1889בול זה הונפק לכבוד זלמן שז”ר )
. פעיל בתנועת פועלי ציון, ממייסדי “החלוץ”, 1973-1963מדינת ישראל  

שר החינוך והתרבות הראשון של מדינת ישראל ויושב ראש ההנהלה 
הציונית. 

1666 שזר 1964 

בול זה הונפק לציון שישים שנה להסתדרות המורים. הבול מציג תמונה 
מכנס הייסוד של הארגון בהשתתפות מנחם אוסישקין, דוד ילין ואליעזר 

בן-יהודה. 

 שנה לארגון 60 1668
המורים 

1964 

“העפלה”.-בול זה הונפק לציון שלושים שנה לעלייה הבלתי לגאלית  שנה להעפלה 30 1669 1964 

בול זה הונפק להדגשת החשיבות של ביצור הצפון. הבול מתאר ישובים 
 זרעית, שתולה, נטועה, בירנית ויקיטון המגנים על :חדשים בגליל ביניהם

הגבול הצפוני עם לבנון. 

1673 ביצור גבול הצפון 1965 

 ראשי-בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים הנקראת “דמויות בציונות 
(, ראש הממשלה 1965-1895ממשלה”. הבול מציג את משה שרת )

השני של מדינת ישראל. מראשי הסתדרות הפועלים, תנועת העבודה 
והתנועה הציונית, מזכיר ועדת הציבורים ומזכיר מדיני של הסוכנות 

היהודית. מתומכי הקמת חיל הנוטרים, הבריגדה היהודית וחיזוק ההגנה.
 ועד 1961. משנת 1955-1953כיהן כראש הממשלה ושר החוץ בשנים  
מותו כיהן כיושב ראש הסוכנות היהודית. 

1674 שרת 1966 

בול זה הונפק לציון יום העצמאות השמונה-עשר של מדינת ישראל. 1676  18יום עצמאות 
לישראל 

1966

 שנה לספר “שולחן ערוך” שנכתב על ידי רבי 400בול זה הונפק לציון  
. שולחן ערוך הוא ספר 1565יוסף קארו בצפת ונדפס בוונציה בשנת 

 עליו מבוססת רוב הפסיקה ההלכתית מזמנו והלאהההלכה הבסיסי 
עד ימנו. מטרת הספר הייתה להכריע בין הדעות ההלכתיות השונות 

ופוסק הלכה סופית. 

1677 שולחן ערוך 1966 

בול זה הונפק במטרה לפרסם את פיתוח אזור יתיר כחלק מפיתוח 
הנגב. העצים הראשונים ניטעו על ידי יערני קרן קימת לישראל בשנת 

. הפיתוח מומן בעזרת סניף דרום אפריקה של קרן קימת לישראל. 1964
)כיתוב בעברית( 

1679 פיתוח יתיר 1966 

בול זה הונפק במטרה לפרסם את פיתוח אזור יתיר, כחלק מפיתוח 
הנגב. העצים הראשונים נטעו על ידי יערני קרן קימת לישראל בשנת 

. הפיתוח מומן בעזרת סניף דרום אפריקה של קרן קימת לישראל. 1964
)כיתוב באנגלית( 

1681 פיתוח יתיר 1966 

 קדמה, :בול זה מציג רשימה של אחד-עשר יישובים שהוקמו בנגב
תקומה, גל און, בארי, שובל, כפר דרום, נירים, אורים, משמר הנגב, 

חצרים ונבטים. 

1683 היישובים 
הראשונים בנגב 

1966 

בול זה מציג את ביצור הגבול המזרחי של המדינה. 1684 ביצור הגבול 
המזרחי 

1967 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הוא חלק מסדרת בולים שהונפקו לציון הניצחון במלחמת ששת
. הבול מציג את דגל ישראל מעוצב על פי רעיונו של1967הימים בשנת  

, שעיצב את הדגל 1987דויד וולפסון מהקונגרס הציוני הראשון בשנת  
כטלית בצבעים כחול ולבן. 

1686 דגל ישראל 1967 

בול זה הוא חלק מסדרת בולים שהונפקו לציון הניצחון במלחמת ששת
. הבול מציג את הכותל המערבי. 1967הימים בשנת  

1691 הכותל המערבי 1968 

בול זה הוא חלק מסדרת בולים שהונפקו לציון הניצחון במלחמת ששת
. הבול מציג את מגדל דוד בירושלים. 1967הימים בשנת  

1695 מגדל דוד 1968 

בול זה הונפק לציון השבת מערת המכפלה לידי ישראל לאחר 
מלחמת ששת הימים. מערת המכפלה היא מבנה בעיר חברון, ולפי 

המסורת היהודית והכתובים, בה קבורים אבות האומה אברהם, יצחק 
ויעקב ואימהות האומה שרה, רבקה ולאה. האתר הוא אחד המקומות 

המקודשים ליהדות ולאסלאם. 

1701 מערכת המכפלה 1969 

בול זה הונפק לציון השבת קבר רחל לידי ישראל לאחר מלחמת 
ששת הימים. הבול מציג את מבנה קבר רחל. על פי המסורת זהו 
מקום קבורתה של רחל אמנו, הנמצא בסמוך לבית לחם. המקום 

מקודש ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים. מבנה הקבר היה אחד הסמלים 
המפורסמים של ארץ ישראל, והוא הופיע על חפצי אמנות יהודיים, על 

בולים ובספרי קודש. 

1705 קבר רחל 1969 

(, ראש הממשלה 1969-1895בול זה הונפק לציון פטירתו של לוי אשכול )
השלישי של מדינת ישראל. ממתנדבי הגדוד העברי, ממייסדי דגניה. 

מילא תפקידים מרכזיים בתנועת העבודה. חבר הנהלת הסוכנות 
היהודית. שר החקלאות ושר האוצר. 

1709 אשכול 1969 

1713 1942-1868(.בול זה הונפק לציון מאה להולדתו של רבי יצחק ניסנבוים ) ניסנבאום 1970 

בול זה הונפק לציון חמישים שנה להקמת העיר תל-אביב. הבול מציג 
 1936-1861(.את תמונת מאיר דיזינגוף )

1715 דיזינגוף 1970 

בול זה הונפק לציון יום הולדת שבעים לקרן קימת לישראל. 1716  70יום הולדת 
לקרן קימת 

לישראל 

1971

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים שעליהם מודפסת בעברית 
או באנגלית הססמה “שלח את עמי”, אשר ליוותה את מסע ההסברה 

למען מתן אפשרות הגירה ליהודי ברה”מ . 

1720 “שלח את עמי” 1971 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים שעליהם מודפסת בעברית 
או באנגלית הססמה “שלח את עמי”, אשר ליוותה את מסע ההסברה 

למען מתן אפשרות הגירה ליהודי ברה”מ . 

1721 “שלח את עמי” 1971 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים שעליהם מודפסת בעברית 
או באנגלית הססמה “שלח את עמי”, אשר ליוותה את מסע ההסברה 

למען מתן אפשרות הגירה ליהודי ברה”מ . 

1722 “שלח את עמי” 1971 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים שעליהם מודפסת בעברית 
או באנגלית הססמה “שלח את עמי”, אשר ליוותה את מסע ההסברה 

למען מתן אפשרות הגירה ליהודי ברה”מ . 

1723 “שלח את עמי” 1971 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים שעליהם מודפסת בעברית 
או באנגלית הססמה “שלח את עמי”, אשר ליוותה את מסע ההסברה 

למען מתן אפשרות הגירה ליהודי ברה”מ . 

1724 “שלח את עמי” 1971 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים שעליהם מודפסת בעברית 
או באנגלית הססמה “שלח את עמי”, אשר ליוותה את מסע ההסברה 

למען מתן אפשרות הגירה ליהודי ברה”מ . 

1725 “שלח את עמי” 1971 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים שעליהם מודפסת בעברית 
או באנגלית הססמה “שלח את עמי”, אשר ליוותה את מסע ההסברה 

למען מתן אפשרות הגירה ליהודי ברה”מ . 

1726 “שלח את עמי” 1971 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים שעליהם מודפסת בעברית 
או באנגלית הססמה “שלח את עמי”, אשר ליוותה את מסע ההסברה 

למען מתן אפשרות הגירה ליהודי ברה”מ . 

1727 “שלח את עמי” 1971 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים שעליהם מודפסת בעברית 
או באנגלית הססמה “שלח את עמי”, אשר ליוותה את מסע ההסברה 

למען מתן אפשרות הגירה ליהודי ברה”מ . 

1728 “שלח את עמי” 1971 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים שעליהם מודפסת בעברית 
או באנגלית הססמה “שלח את עמי”, אשר ליוותה את מסע ההסברה 

למען מתן אפשרות הגירה ליהודי ברה”מ . 

1729 “שלח את עמי” 1971 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים שעליהם מודפסת בעברית 
או באנגלית הססמה “שלח את עמי”, אשר ליוותה את מסע ההסברה 

למען מתן אפשרות הגירה ליהודי ברה”מ . 

1730 “שלח את עמי” 1971 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים שעליהם מודפסת בעברית 
או באנגלית הססמה “שלח את עמי”, אשר ליוותה את מסע ההסברה 

למען מתן אפשרות הגירה ליהודי ברה”מ . 

1731 “שלח את עמי” 1971 

בול זה מציג את מצפה רביבים. אחד משלושה מצפים שהוקמו בנגב
 שהגביל רכישה ויישוב 1939 כתגובה לספר הלבן משנת 1943בשנת  

של יהודים בארץ ישראל. התנועה הציונית החליטה להגביר את רכישת 
הקרקעות על ידי קרן קימת לישראל ועל האדמות

 מצפה גבולות, רביבים ובית אשל. המצפים :מצפים 3הוקמו תחילה  
הוקמו בתבנית אחידה - חצר מרובעת מוקפת חומה, ובפינתה מגדל 
תצפית. בצלע אחת של הריבוע מבני המגורים, ובצלע השנייה מבני 

השירות. המצפה נמצא בקרבת קיבוץ רביבים של היום. 

1732 מצפה רביבים 1972 

בול זה הונפק לציון אנדרטת “גווילי האש” שהוקמה ביער הקדושים
 לזכר קרבנות השואה. במרכז האנדרטה פסל 1972בהרי יהודה בשנת  

גווילי האש של הפסל נתן רפפורט. 

1736 יער גווילי האש 1972 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק לזכר י”א הספורטאים שנרצחו בהתקפת הטרור על
. הבול 1972המשלחת האולימפית הישראלית באוליפיאדת מינכן  

 לזכר-1972עליו הודפס הכיתוב “ 1951 משנת 3הוא בול המכבייה ה-
הספורטאים שנרצחו במינכן” 

1740 לזכר הספורטאים 
האולימפיים 

1972 

בול זה הונפק לזכר י”א הספורטאים שנרצחו בהתקפת הטרור על
. הבול כולל 1972המשלחת האולימפית הישראלית באוליפיאדת מינכן  

את רשימת י”א הספורטאים שנטבחו בהתקפת הטרור על המשלחת
 דוד ברגר, יוסף גוטפרוינד, משה :1972הישראלית באולימפיאדת מינכן  

וינברג, אליעזר חלפין, מרק סלבין, זאב פרידמן, יוסף רומנו, קהת שור, 
אנדרה שפיצר, עמיצור שפירא ויעקב שפירנגר. 

1753 לזכר י”א חללי 
האולימפיאדה 

1973 

בול זה הונפק לציון ארבעים שנה להקמת קריית חיים. שכונה של העיר 
חיפה. הוקמה כשכונת פועלים, על אדמות קרן קימת לישראל בעמק

. השכונה נקראת על-שם חיים ארלוזורוב, שנרצח 1933זבולון בשנת  
בתל-אביב באותה שנה. 

1754 קריית חיים 1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1756 שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

דוד ברגר 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1757 שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח
יוסף גוטפרוינד 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1758 שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

משה וינברג 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1759 שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח
אליעזר חלפין 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1760 שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

מרק סלוין 

1973 

 319| ק”לק בולי קטלוג



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1761 שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

זרב פרידמן 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1762 שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

יוסף רומנו 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1763 שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

קהת שור 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1764 שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח
אנדרי שפיצר 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1765 שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

עמיצור שפירא 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1766 שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

יעקב שפרינגר 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1767 שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

אופקים 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1768 שיפור מראה 
 :עיירות הפיתוח

בית שאן 

1973 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1781 לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

דוד ברגר 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1782 לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

יוסף גוטפרוינד 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1783 לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

משה וינברג 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1784 לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה
אליעזר חלפין 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1785 לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

מרק סלוין 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1786 לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

זאב פרידמן 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1787 לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

יוסף רומנו 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1788 לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

קהת שור 

1973 
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נושא שנה 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1789 לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה
אנדרי שפיצר 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1790 לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

עמיצור שפירא 

1973 

 בולים שתרומתם נועדה לשיפור מראה עיירות הפיתוח. 25סדרה של 
ארבעה-עשר הבולים הראשונים מראים את ארבעה-עשר היישובים 

אשר מראם ישופר כהנצחה לי”א הספורטאים הישראלים שנטבחו
. אחד-עשר הבולים הנותרים בגיליון מנציחים 1972באולימפיאדת מינכן  

את י”א הספורטאים שנרצחו. 

1791 לזכר ספורטאי 
 :האולימפיאדה

יעקב שפרינגר 

1973 

של מדינת ישראל. 25בול זה הונפק לכבוד יום העצמאות ה- 1794  25יום עצמאות 
לישראל 

1973

(, נשיאה 2009-1916בול זה הונפק לכבוד הפרופ’ אפרים קציר )
(. ביופיזיקאי, הקים את מחלקת 1978-1973הרביעי של מדינת ישראל )

הביופיזיקה במכון ויצמן ועמד בראשה. המדען הראשי במשרד הביטחון
. חתן פרס ישראל לשנת???? ופרסים נוספים על 1969-1966בשנים  

מחקריו המדעיים, ממקימי התשתית המדעית-ביטחונית בישראל. 

1796 אפרים קציר 1973 

בול זה הונפק לכבוד קבלת פרס נובל לספרות של ש”י עגנון )שמואל 
(, מגדולי הסופרים העברים בעת החדשה,1970-1887יוסף צ’צ’קס(, )

 עלה לישראל 1908. בשנת 1966חתן פרס נובל לספרות לשנת  
והשתקע בירושלים, שם כתב את ספריו שתורגמו לשפות רבות. ספריו 

 עגונות )ומכאן לקוח שמו :עוסקים בעולם היהודי. מיצירותיו המפורסמות
העברי(, תמול שלשום, סיפור פשוט ועוד. 

1799 ש”י עגנון 1973 

(, מייסד מדינת ישראל, ראש 1973-1886בול זה מציג את דוד בן-גוריון )
הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל. מראשי תנועת 

הפועלים והתנועה הציונית, וראש הסוכנות היהודית. בה’ באייר תש”ח
 פרש מהממשלה והתיישב 1953הכריז על הקמת מדינת ישראל. בשנת  

 חזר לכהן כשר הביטחון ועמד 1955בנגב בקיבוץ שדה בוקר. בשנת 
 פרש מתנועת מפא”י והקים את 1965בראש מבצע “קדש”. בשנת 

 פרש מהחיים הפוליטיים. 1970תנועת רפ”י. בשנת 

1802 דוד בן-גוריון 1973 

בול זה הונפק לציון מלחמת יום הכיפורים. פרצה בצוהרי יום הכיפורים, 
 בהתקפת פתע של צבאות סוריה ומצרים על ישראל. 1973 באוקטובר 6

 נכנסה הפסקת 1973 באוקטובר 24חיילים. ב- 2,569במלחמה נפלו 
 באוקטובר בחזית המצרית ועד 26האש לתוקף. חילופי אש נמשכו עד 

 בחזית הסורית. 1974שנת 

1804 מלחמת יום 
הכיפורים 

1973 
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 73”.גיליון בולים זה הוא מזכרת שנמכרה בתערוכה “ירושלים 
הגיליון כולל בולים שהיו בשימוש בתקופת מנהלת העם. 

1806 העם מנהלת  דאר
מנהלת העם 

1974

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולי גליל וגולן שהונפקו במטרה 
להדגיש את חשיבות יישובם ופיתוחם של הגליל והגולן. הבול מציג את 

נוף הר מירון. 

1808  :גליל וגולן
נוף הר מירון 

1974 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולי גליל וגולן שהונפקו במטרה 
להדגיש את חשיבות יישובם ופיתוחם של הגליל והגולן. הבול מציג את 

נוף הכנרת. 

1809  :גליל וגולן
נוף כנרת 

1974 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולי גליל וגולן שהונפקו במטרה 
להדגיש את חשיבות יישובם ופיתוחם של הגליל והגולן. הבול מציג את 
נוף הר חרמון. ההר הגבוה ביותר בישראל. נמצא בגבול הצפוני מזרחי 

של ישראל עם סוריה. גובהה של הנקודה הגבוהה ביותר שבתחומי
במלחמתמסוריה  נכבש החרמון הים. פני מעל מטרים 2,236הוא  ישראל 
סוריים קומנדו  כוחות כבשו הכיפורים יום מלחמת פרוץ עם הימים. ששת 

את המוצב. לאחר מספר ניסיונות עקובים מדם, נכבש החרמון בחזרה 
על ידי כוח של גולני ןצנחנים. במהלך המלחמה זכה החרמון לכינוי “ 

העיניים של המדינה”. 

1810  :גליל וגולן
נוף הר חרמון 

1974 

 שנה ליישוב קריית שמונה, עיר באצבע הגליל, 25בול זה הונפק לציון 
. העיר נקראת1949העיר הצפונית בישראל. הוקמה כמעברה בדצמבר 

 הוכרזה כעיר. 1974על שם שמונת הרוגי הקרב על תל-חי. בשנת  

1811 קריית שמונה 1975 

(, ממבשרי תנועת 1879-1798בול זה מציג את הרב יהודה אלקלעי )
חיבת ציון. דגל בעשיית מעשים לעלייה ויישוב ארץ ישראל עוד טרם 

הקמת תנועת חיבת ציון, לשם כך ערך תכנית מעשית. 

1812 רב יהודה אלקלעי 1975 

(, ממייסדי ההסתדרות 1973-1888בול זה מציג את אברהם הרצפלד )
הציונית ומנהל נושא ההתיישבות בהסתדרות העובדים הכללית. עמד 
מאחורי מפעלים דוגמת חומה ומגדל ומפעלי התיישבות אחרים, וזכה 

לכינוי “אדריכל ההתיישבות בארץ ישראל”. 

1813 אברהם הרצפלד 1975 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים בנושא הפיתוח והביצור של 
יישובי גבול הצפון. הבול מציג את גבול הצפון. 

1814  :היישובים בצפון
הגבול הצפוני 

1975 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים בנושא הפיתוח והביצור של 
יישובי גבול הצפון. הבול מציג את מצודת ישע. מצודה אחת מתוך חמש

 בגליל העליון במטרה 1937שנבנו על ידי שלטון המנדט הבריטי בשנת  
להתמודד עם המרד הערבי הגדול. מבנה המצודה הוא “טאגרט”. 

המצודה נקראה על שם הכפר הערבי שהיה בסמוך. המצודה צופה 
15על כל עמק החולה ועל הדרכים המובילות ליישובי אצבע הגליל. ב-

 העבירו הבריטים את המצודה לידי הערבים. במהלך 1948באפריל  
מלחמת העצמאות נעשו שלושה ניסיונות לכבוש את המצודה. בניסיונות

 חיילים ושם המצודה שונה למצודת כ”ח. רובם קבורים 28אלה נהרגו  
בקבר אחים למרגלות המצודה. על אחד מהחללים, דוד צ’רקסקי, כתב 

חיים חפר עוד בחייו של צ’רקסקי את השיר המפורסם “דודו”. 

1815  :היישובים בצפון
מצודת ישע 

1975 
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בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים בנושא הפיתוח והביצור של 
יישובי גבול הצפון. הבול מציג את ראש הנקרה, שמורת טבע הנמצאת 

בקצהו הצפוני של הגליל המערבי, בגבול עם לבנון. בשמורה מצוק תלול
 מטר היורד לתוך הים התיכון ובו נקרות באורך של כמאתיים 300בגובה  

מטר שנוצרו מפגיעה הגלים בסלע. במהלך מלחמת העולם השנייה 
חצב הצבא הבריטי במקום מנהרה, ובה הונחה מסילת רכבת שחיברה 

את ארץ ישראל ללבנון לצרכים צבאיים. במלחמת העצמאות פוצצו 
לוחמי חטיבת כרמלי את הגשר שחיבר בין המנהרות כדי למנוע מעבר 

נשק וחיילים של צבא לבנון. 

1816  :היישובים בצפון
ראש הנקרה 

1975 

. על הבולים 1902בול זה הונפק כהוצאה מחודשת של בולי ציון משנת 
 עברית, :הוסף הכיתוב “למען ציון לא אחשה”. הבול הונפק בשש שפות

אנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית ורוסית. 

1818 בולי ציון 
המחודשים 

1976 

(, תלמיד חכם,1972-1873בול זה הונפק לזכרו של הרב אליהו פרדס )
-1972פוסק ואיש חינוך, רב העיר רמת גן ורב העיר ירושלים בשנים  

. זכה בתואר יקיר ירושלים. ייסד את הקרנות “חונן ומלווה” ו”תומכי 1962
תורה” לנזקקים. כיהן בראש מוסדות ציבוריים ותורניים שונים. קרן קימת 

לישראל קראה על שמו יער. 

1824 רבי אליהו פרדס 1976 

 1973בול זה מציג את פארק קנדה. הפארק הוקם בעמק איילון בשנת 
על ידי קרן קימת לישראל בסיוע הקהילה היהודית בקנדה. הפארק

 אלף דונם. בשטחו מצויים 12משמש לנופש והוא משתרע על פני  
שרידי מחנה צבא רומאי בשם “אמאוס” ושרידי שלושה כפרים ערביים 

 1948. שננטשו ב-

1825 פארק קנדה 1976 

שנה לייסוד קרן קימת לישראל )תרס”ב-תשל”ו( 75בול זה הונפק לציון  1826  75יום הולדת 
לקרן קימת 

לישראל 

1976

 שנה להקמת קרן קימת לישראל. הבולים 75בולים אלו הונפקו לציון  
 ואת בול ציון המחודש שיצא בשנה זו. 75כוללים את סמליל חגיגות ה-

1827  75יום הולדת 
לקרן קימת 

לישראל וציון 
המחודש 

1976

בול זה מציג את “חומה ומגדל”, כינוי למבצע התיישבות בארץ ישראל 
 1939-1936(,ביזמת ארגון “ההגנה” כתגובה לפרעות תרצ”ח-תרצ”ט )

שביצעו הערבים ביהודים שהתגוררו בארץ ישראל ונועדו לקבוע 
“עובדות בשטח” כדי להגדיל את גבולות ההתיישבות העברית ולהרחיב 

את שטח מדינת ישראל העתידית. המבצע נתמך על ידי מוסדות 
 הוקם מגדל :היישוב, בהם קרן קימת לישראל. היישובים הוקמו במהירות

 נקודות יישוב. 53וסביבו גדר ומכאן שמו של המבצע. סה”כ הוקמו 

1836 חומה ומגדל 1976 

(, חוזה1904-1860בול זה מציג את דיוקנו של בנימין זאב הרצל )
 עיתונאי, מחזאי, סופר ומדינאי, מייסד זרם-מדינת היהודים. הרצל  

הציונות המדינית וההסתדרות הציונית העולמית, מכנס הקונגרס
 לאחר הקמת 1949. בשנת 1897היהודי הציוני הראשון בבאזל בשנת  

מדינת ישראל הועלו עצמותיו ונקברו בהר הרצל. בין כתביו “מדינת
היהודים” ו”תל-אביב”.  

1838 הרצל 1977 
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בול זה הונפק לציון שלושים שנה לנטיעת יער הילד היהודי. 1840 יער הילדים 
היהודים 

1977 

בול זה הונפק לציון יום העצמאות השלושים של מדינת ישראל. 1844  30יום עצמאות 
לישראל 

1978

בול זה מציג את דגל ישראל. 1845 דגל ישראל 1978 

גיליון מזכרת זה הונפק לציון יום העצמאות השלושים של מדינת ישראל. 
הגיליון כולל את בול יום העצמאות ואת בול דגל ישראל. 

1849  30יום עצמאות 
לישראל ודגל 

 גיליון :ישראל
מזכרת 

1978

גיליון מזכרת זה הונפק לציון יום העצמאות השלושים של מדינת 
ישראל. הבול הוא חלק מתערוכת הבולים תביר. הגיליון כולל את בול

 :78יום העצמאות שלושים לישראל, בול דגל ישראל ואת הכיתוב “תביר  
תערכות בולים לאומית ירושלים תשל”ח”. 

1850 גיליון מזכרת 
לתערוכת הבולים

 בולים 78תביר  
1695-1694 

1978 

בול זה הונפק לציון חשיבות הנטיעה להתמודדות עם בעיות אקולוגיות. 1851 אקולוגיה 1978 

 ( לנשיאה החמישי של-1921בול זה הונפק לציון מינויו של יצחק נבון )
(. חבר כנסת ושר החינוך בממשלת ישראל,1982-1978מדינת ישראל )

 עומד 1990מחנך סופר ומחזאי. מאז פרישתו מהחיים הפוליטיים בשנת  
בראש ועדות, עוסק בקידום נושאים שונים, בהם שימור מורשת הלדינו. 

1854 הנשיא יצחק נבון 1978 

-1931בול זה מציג את רחל המשוררת )רחל רעיה בלובשטיין-סלע( )
(, מגדולת המשוררות בשירה העברית. עלתה לארץ ישראל בשנת 1890
 ועבדה בחוות העלמות. יצאה ללימודי אגרונומיה בצרפת ושבה 1909

לארץ ישראל לאחר מלחמת העולם הראשונה והתגוררה בקבוצת 
דגניה. לאחר זמן קצר חלתה בשחפת. בשנותיה האחרונות התגוררה 

בתל-אביב ואת ימיה האחרונים העבירה בבית מרפא לחולי שחפת 
בגדרה. שירתה מגוונת ועוסקת בנופי ארץ ישראל ובעיקר אילו של 

 שירי אהבה, כמיהה, בדידות ועוד. היא :הכנרת ובחוויותיה האישיות
, ונקברה בבית הקברות בכנרת. 41נפטרה בגיל 

1856 רחל המשוררת 1978 

בול זה הונפק לציון שבעים שנה להקמת ארגון השומר. נוסד בשנת 
 על ידי אנשי העלייה השנייה ומטרתו הייתה “כיבוש השמירה 1908

 מושבות 13וכיבוש העבודה”. הארגון נטל על עצמו את ההגנה על 
יהודיות. עד אז השמירה נעשתה לרוב על ידי הערבים. הארגון פורק

 ואנשיו היו ממקימי ארגון “ההגנה”. 1920בשנת  

 שנה לארגון 70 1857
השומר 

1979 

(. רב, חוקר1916-1845בול זה הונפק לזכר הרב אריה ליב פרומקין )
 לארץ ישראל והיה ממייסדי המושבה פתח 1882וסופר. עלה בשנת  

תקווה. ייסד את בית הספר העברי הראשון מחוץ לירושלים ועסק גם 
בחקלאות. ספרו “תולדות חכמי ירושלים” סוקר את קורות היישוב

 השנים שעברו. 400העברי בארץ ישראל ב  

1859 רבי אריה ליב 
פרומקין 

1979 
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אודות הבול קטלוג מס’  נושאשנה 
קפלוב 

בול זה הונפק לכבוד “שקל הגאולה”. הבול ממחיש את קבלת השקל  1861שקל הגאולה  1979
 :שבו נעשה שימוש בקונגרס הציוני הראשון. על הבול כתוב

“The Holder of this receipt is entiteled to vote in the
election of delegates to the zionist congress.“ 

(, סגן הנשיא 1978-1911בול זה הונפק לזכר הסנאטור הוברט המפרי ) 1864הוברט המפרי  1979
 של ארה”ב, ג’ונסון. סנאטור וידיד ישראל. בישראל נקראה על שמו 38ה-

דרך בפארק עצמאות ארצות הברית בהרי יהודה. 

בול זה הוא חלק מסדרה של שני בולים ועליהם ציורים של הצייר נחום  701868יום הולדת  1979
לתל-אביב 

)נחום גוטמן :
תל-אביב   1911(

גוטמן. הבול הונפק במסגרת חגיגות שבעים שנה להקמת העיר תל- 
אביב.

בול זה הוא חלק מסדרה של שני בולים ועליהם ציורים של הצייר  701870יום הולדת  1979
לתל-אביב

)נחום גוטמן: 
בר ֵכה בפרדס(

נחום גוטמן. הבול הונפק במסגרת חגיגות שבעים שנה להקמת העיר  
תל-אביב.  

 ?(, ראש-1880בול הונפק לציון מאה שנה להולדת יצחק גרובנאו ) 1872יצחק גרובנאו  1980
 ונטל חלק בהכנות 1933קרן קימת בפולין. עלה לארץ ישראל בשנת 

להקמת המדינה. 

בול זה הונפק לכבוד יצחק נבון, הנשיא החמישי של מדינת ישראל. 1875 יצחק נבון 1980 

(, ראשת הממשלה1978-1898בול זה הונפק לזכר גולדה מאיר ) 1878 גולדה מאיר 1980 
הרביעית של מדינת ישראל. האישה היחידה עד כה בתפקיד זה.

 עלתה לארץ ישראל. היא כיהנה כמזכירת מועצת הפועלת 1921בשנת  
 כיהנה 1949וכמזכירת הוועד הפועל. מחותמי הכרזת העצמאות. משנת 

 מונתה לראשות הממשלה. בעת 1969כשרה בממשלות ישראל. בשנת 
כהונתה פרצו מלחמת ההתשה ומלחמת יום הכיפורים וננקטו פעולות

 היא נבחרה בשנית לראשות 1974רבות למלחמה בטרור. בשנת  
הממשלה בבחירות לכנסת השמינית. הביקורת הציבורית בעקבות 

מלחמת יום הכיפורים הובילה להתפטרותה חודש אחר כך. התגוררה 
בקיבוץ רביבים עד למותה. 

 בול זה הונפק במסגרת תערוכת הבולים הלאומית בחיפה. 

(. מפקד הפלמ”ח, אלוף 1980-1918בול זה הונפק לזכרו של יגאל אלון )
בצה”ל, מדינאי, שר בממשלות ישראל העשירית-השבע-עשרה. 

1882 

1886 

 תערוכת בולים 
ארצית 

יגאל אלון 

1980 

1980 

בול זה הונפק לפרסום פיתחת שלום, חבל ארץ באזור צפון-מערב  1887פיתחת שלום  1980
הנגב. בצפון, גובל החבל ברצועת עזה ובמערב בגבול ישראל-מצרים. 
החבל גובל בדרום בחולות עגור ובמזרח בחבל הבשור. באזור מספר 

קיבוצים ומושבים המכונים “חבל שלום”. יישובים אלו הוקמו על ידי מפוני 
סיני לאחר הסכם השלום עם מצרים. 

 לקרן קימת 198180
לישראל 

בול זה הונפק לציון שמונים שנה להקמת קרן קימת לישראל.  1889
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כביטוי למטרה היסודית של פעילות קרן קימת לישראל. 
 “גאולה תתנו לארץ”. :בול מציג פסוק מספר ויקרא, פרק כה פסוק כד

1899 גאולת הקרקע 1981 

בול זה מתאר את פעילות קרן קימת לישראל ליצירת חניוני נופש פעיל. 1900 אזורי נופש 1981 

בול זה הונפק לכבוד יצחק נבון הנשיא החמישי של מדינת ישראל. 1905 יצחק נבון 1982 

בול זה מציג תמונת כלה מאפגניסטן. 1907 תלבושות אתניות 
כלה אפגנית 

1982 

בול זה מציג תמונת כלה מתימן. 1908 תלבושות 
 כלה :אתניות

תימנייה 

1982 

בול זה מציג תלבושת אתנית )פירוט???(. 1909 

בול זה הוא חלק מסדרה של עשרה בולים המציגה אתרים חשובים 
ברחבי הארץ. הבול מציג את תל-אביב, העיר העברית הראשונה 

בישראל. 

1910  :אתרים בישראל
תל-אביב 

1983 

בול זה הוא חלק מסדרה של עשרה בולים המציגה אתרים חשובים 
ברחבי הארץ. הבול מציג את משכן הכנסת בירושלים, בית המחוקקים 

של מדינת ישראל ששוכן בעיר הבירה ירושלים. 

1911  :אתרים בישראל
ירושלים, הכנסת 

1983 

בול זה הוא חלק מסדרה של עשרה בולים המציגה אתרים חשובים 
ברחבי הארץ. הבול מציג את חיפה, בירת הצפון ועיר הנמל הגדולה 

בישראל. 

1912  :אתרים בישראל
חיפה 

1983 

בול זה הוא חלק מסדרה של עשרה בולים המציגה אתרים חשובים 
ברחבי הארץ. הבול מציג את האוניברסיטה בבאר-שבע, בירת הנגב. 

1913  :אתרים בישראל
באר-שבע 

האוניברסיטה 

1983 

בול זה הוא חלק מסדרה של עשרה בולים המציגה אתרים חשובים 
ברחבי הארץ. הבול מציג מצפה בגליל, צורת התיישבות משנות 

השמונים של המאה העשרים, שמטרתה ייהוד הגליל. 

1914  :אתרים בישראל
מצפה בגליל 

1983 

בול זה הוא חלק מסדרה של עשרה בולים המציגה אתרים חשובים 
ברחבי הארץ. הבול מציג את מצדה, מבצר במדבר יהודה הזכור מימי 

המרד הגדול ברומאים טרם חורבן בית המקדש השני. 

1915  :אתרים בישראל
מצדה 

1983 

בול זה הוא חלק מסדרה של עשרה בולים המציגה אתרים חשובים 
ברחבי הארץ. הבול מציג את מעיין חרוד, מעיין מים מתוקים למרגלות 

הר הגלבוע. 

1916  :אתרים בישראל
מעיין חרוד 

1983 

בול זה הוא חלק מסדרה של עשרה בולים המציגה אתרים חשובים 
ברחבי הארץ. הבול מציג את דגל ישראל. 

1917  :אתרים בישראל
דגל ישראל 

1983 

בול זה הוא חלק מסדרה של עשרה בולים המציגה אתרים חשובים 
ברחבי הארץ. הבול מציג את פיתחת שלום, חבל ארץ בצפון מערב 

הנגב. 

1918  :אתרים בישראל
פיתחת שלום 

1983 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הוא חלק מסדרה של עשרה בולים המציגה אתרים חשובים 
ברחבי הארץ. הבול מציג את עמק החולה, עמק מישורי באצבע הגליל 

שאליו מתנקזים שלושה נחלים. 

1919  :אתרים בישראל
עמק החולה 

1983 

בול זה הונפק במטרה לפרסם את יזמת קרן קימת לישראל לאפשר 
לכל תייר ותייר לנטוע עץ במו ידיו. 

1920 “טע עץ במו ידיך” 1983 

בול זה הונפק לציון עשר שנים לפטירת דוד בן-גוריון, ראש הממשלה 
ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל. 

1928 בן-גוריון 1983 

בול זה הונפק לכבוד “הקופסה הכחולה”, שבאמצעותה מגייסת קרן 
קימת לישראל תרומות מכל העולם מאז היווסדה עד היום, בהתאם 

 “פרוטה לפרוטה מצטרפת לסכום גדול”. אבי הרעיון מקס :לעיקרון
בודנהיימר. 

1933 הקופסה הכחולה 1983 

בול זה הונפק לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. 1935 יזכור 1984 

( לנשיא השישי1997-1918בול זה הונפק לציון בחירתו של חיים הרצוג )
, התגייס להגנה, חזר 1935של מדינת ישראל. עלה לארץ ישראל בשנת  

ללימודי משפטים בבריטניה ושירת כקצין במלחמת העולם השנייה, 
בין היתר בפלישה לנורמנדי, שירת כקצין מודיעין בהגנה וראש אגף 

המודיעין, בדרגת אלוף בצה”ל, היה המושל הצבאי הראשון של הגדה 
המערבית לאחר מלחמת ששת הימים ושגריר ישראל באו”ם. בשנת 

 התמנה 1983 נבחר לחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה, ובשנת 1981
לנשיא המדינה. 

1936 הנשיא חיים 
הרצוג 

1984 

למדינת ישראל. 36בול זה הונפק לכבוד יום ההולדת ה- 1937 דגל ישראל 1984 

סדרת בולים זו הונפקה לקראת חג הסוכות. הבולים נושאים את 
תמונותיהם של שבעת המינים לפי המסופר בספר דברים, פרק ח, 

 “ארץ חיטה ושעורה וגן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש”. :פסוקים ז-ח
בול זה מציג את התאנה. 

תאנה :המינים 7 1939 1984 

סדרת בולים זו הונפקה לקראת חג הסוכות. הבולים נושאים את 
תמונותיהם של שבעת המינים לפי המסופר בספר דברים, פרק ח, 

 “ארץ חיטה ושעורה וגן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש”. :פסוקים ז-ח
בול זה מציג את החיטה. 

חיטה :המינים 7 1940 1984 

סדרת בולים זו הונפקה לקראת חג הסוכות. הבולים נושאים את 
תמונותיהם של שבעת המינים לפי המסופר בספר דברים, פרק ח, 

 “ארץ חיטה ושעורה וגן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש”. :פסוקים ז-ח
בול זה מציג את הזית. 

זית :המינים 7 1941 1984 

סדרת בולים זו הונפקה לקראת חג הסוכות. הבולים נושאים את 
תמונותיהם של שבעת המינים לפי המסופר בספר דברים, פרק ח, 

 “ארץ חיטה ושעורה וגן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש”. :פסוקים ז-ח
בול זה מציג את הגפן. 

גפן :המינים 7 1942 1984 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

סדרת בולים זו הונפקה לקראת חג הסוכות. הבולים נושאים את 
תמונותיהם של שבעת המינים לפי המסופר בספר דברים, פרק ח, 

 “ארץ חיטה ושעורה וגן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש”. :פסוקים ז-ח
בול זה מציג את התמר. 

 דבש :המינים 7 1943
)תמר( 

1984 

סדרת בולים זו הונפקה לקראת חג הסוכות. הבולים נושאים את 
תמונותיהם של שבעת המינים לפי המסופר בספר דברים, פרק ח, 

 “ארץ חיטה ושעורה וגן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש”. :פסוקים ז-ח
בול זה מציג את השעורה. 

שעורה :המינים 7 1944 1984 

סדרת בולים זו הונפקה לקראת חג הסוכות. הבולים נושאים את 
תמונותיהם של שבעת המינים לפי המסופר בספר דברים, פרק ח, 

 “ארץ חיטה ושעורה וגן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש”. :פסוקים ז-ח
בול זה מציג את הרימון. 

רימון :המינים 7 1945 1984 

סדרת בולים זו הונפקה לקראת חג הסוכות. הבולים נושאים את 
תמונותיהם של שבעת המינים לפי המסופר בספר דברים, פרק ח, 

 “ארץ חיטה ושעורה וגן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש”. :פסוקים ז-ח
בול זה מציג את הגפן. 

גפן :המינים 7 1946 1984 

בול זה הונפק לציון מאה שנים להולדתו של חיים נחמן ביאליק, המשורר 
הלאומי. 

1950 חיים נחמן ביאליק 1984 

בול זה הונפק לכבוד תערוכת הבולים הבין-לאומית בירושלים. 1956 1985 85ישראפיל 

בול זה הוא חלק מסדרה של שני בולים שהונפקו לציון חמישים שנים 
לפטירתו של הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד. הבול מציג את הברון 

בנימין אדמונד רוטשילד, “אבי היישוב”. 

1957 אדמונד דה 
רוטשילד 

1985 

בול זה הוא חלק מסדרה של שני בולים שהונפקו לציון חמישים שנים 
לפטירתו של הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד. הבול מציג את שער 

הכניסה ברמת הנדיב. 

1958 אדמונד דה 
רוטשילד, רמת 

הנדיב 

1985 

גיליון מזכרת זה הונפק לציון חמישים שנה לפטירתו של “אבי היישוב” 
הברון בנימין אדמונד דה רוטשילד. הגיליון כולל מפה של כל היישובים 

שרוטשילד תמך בהם. 

1959 אדמונד דה 
רוטשילד 

1985 

בול זה הונפק לציון שמונים שנה לנטיעת היער הראשון על ידי קרן 
קימת לישראל בבן-שמן. 

1960 יערות קרן קימת 
לישראל 

1985 

בול זה הונפק לציון שמונים שנה לנטיעת היער הראשון על ידי קרן 
קימת לישראל בבן-שמן. 

1961 יערות קרן קימת 
לישראל 

1985 

בול זה הונפק לציון שמונים שנה לנטיעת היער הראשון על ידי קרן 
קימת לישראל בבן-שמן. 

1962 יערות קרן קימת 
לישראל 

1985 

בול זה הונפק לציון שמונים שנה לנטיעת היער הראשון על ידי קרן 
קימת לישראל בבן-שמן. 

יערות קרן קימת 
לישראל 

1985 

בול זה מציג את דגל ישראל ומנורת שבעת הקנים. 1964 דגל ישראל 1986 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק לציון עשר שנים לפטירת דוד בן-גוריון, ראש הממשלה 
ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל. 

1965 בן-גוריון 1986 

( לנשיא השישי1997-1918בול זה הונפק לציון הבחירה בחיים הרצוג )
, התגייס להגנה,1935של מדינת ישראל. עלה לארץ ישראל בשנת  

חזר ללימודי משפטים בבריטניה ושירת כקצין במלחמת השנייה 
בין היתר בפלישה בנורמנדי, שירת כקצין מודיעין בהגנה וראש אגף 

המודיעין, בדרגת אלוף בצה”ל, היה המושל הצבאי הראשון של הגדה 
המערבית לאחר מלחמת ששת הימים ושגריר ישראל באו”ם. בשנת  

 התמנה 1983 נבחר כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה ובשנת 1981
לנשיא המדינה. 

1966 הנשיא הרצוג 1986 

למדינת ישראל. 36בול זה הונפק לכבוד יום ההולדת ה- 1967 הדגל הלאומי 1986 

( לנשיא השישי1997-1918בול זה הונפק לציון הבחירה בחיים הרצוג )
, התגייס להגנה, חזר 1935של מדינת ישראל. עלה לארץ ישראל בשנת  

ללימודי משפטים בבריטניה ושירת כקצין במלחמת השנייה, בין היתר 
בפלישה לנורמנדי, שירת כקצין מודיעין בהגנה וכראש אגף המודיעין 

בדרגת אלוף בצה”ל. היה המושל הצבאי הראשון של הגדה המערבית
 נבחר 1981לאחר מלחמת ששת הימים ושגריר ישראל באו”ם. בשנת  

 התמנה לנשיא 1983לחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה ובשנת 
המדינה. 

1968 הנשיא הרצוג 1986 

( לנשיא השישי1997-1918בול זה הונפק לציון הבחירה בחיים הרצוג )
, התגייס ל”הגנה”, 1935של מדינת ישראל. עלה לארץ ישראל בשנת  

חזר ללימודי משפטים בבריטניה ושירת כקצין במלחמת השנייה, בין 
היתר בפלישה לנורמנדי, שירת כקצין מודיעין בהגנה וכראש אגף 

המודיעין בדרגת אלוף בצה”ל. היה המושל הצבאי הראשון של הגדה 
המערבית לאחר מלחמת ששת הימים ושגריר ישראל באו”ם. בשנת 

 התמנה 1983 נבחר לחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה ובשנת 1981
לנשיא המדינה. 

1969 הנשיא הרצוג 1986 

בול זה הונפק לציון שמונים שנה לנטיעת היער הראשון על ידי קרן 
קימת לישראל בבן-שמן. 

1970 יערות קרן קימת 
לישראל 

1986 

בול זה הונפק לציון שמונים שנה לנטיעת היער הראשון על ידי קרן 
קימת לישראל בבן-שמן. 

1971 יערות קרן קימת 
לישראל 

1986 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים בנושא ט”ו בשבט. 1972 ט”ו בשבט 1986 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים בנושא ט”ו בשבט. 1973 ט”ו בשבט 1986 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים בנושא ט”ו בשבט. 1974 ט”ו בשבט 1986 

בול זה הוא חלק מסדרה של שני בולים בנושא חג פורים. 1975 פורים 1986 

בול זה הוא חלק מסדרה של שני בולים בנושא חג פורים. 1976 פורים 1986 

בול זה הונפק לציון מאה שנה להולדתו של דוד בן-גוריון. הבול זהה לבול
 1983. משנת 

1977 בן-גוריון 1986 

בול זה הונפק לציון חג החנוכה. הבול מציג חנוכיית זהב מעוטרת. 1978 חנוכה 1986 

 330| ק”לק בולי קטלוג



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

  

 
 

 
 

 

 

   

 

 

אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

 1971-1887(,בול זה הונפק לציון מאה שנה להולדתו של יצחק טבנקין )
ממנהיגי תנועה העבודה ופועלי ציון. ממייסדי קיבוץ עין חרוד, חבר 

“השומר”, השתתף בהגנה על תל-חי. ממנהיגי מפא”י. כשפרש ממפא”י
 1954.הקים את אחדות העבודה בשנת  

1979 יצחק טבנקין 1986 

בול זה הונפק לציון שישים שנה למועצת המורים. תפקיד גוף זה הוא 
לעניין את התלמידים בבתי הספר במטרותיה ופעילותה של קרן קימת 

לישראל. 

1980 מועצת המורים 
עברו קרן קימת 

לישראל 

1987 

בול זה הונפק לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה. 1984 זכור השואה 1987 

בול זה הונפק לציון עשרים שנה לאיחוד ירושלים במחלמת ששת הימים. 1985 איחוד ירושלים 1987 

בול זה הונפק לציון מפעל “ספר הזהב” של קרן קימת לישראל. בספר 
הזהב של קרן קימת לישראל נרשמים שמות אישים וארגונים שהרימו

, עם הקמת 1901תרומה נכבדה לתנועה הציונית. הרישום החל בשנת  
קרן קימת לישראל. הראשון בספר הוא מייסד הקרן, הפרופ’ צבי הרמן 
שפירא. אישים נוספים הרשומים בו הם בנימין זאב הרצל, דוד וולפסון, 
משה מונטיפיורי ועוד. הבול מציג תמונה של תעודה שהתורם מקבל, 

המעידה על רישומו בספר. 

1989 ספר הזהב 1987 

בול זה הונפק במטרה להעלות לתודעה את ספר בר המצוה של קרן 
קימת לישראל. ספר ובו נרשמות תרומות כמתנה לבר המצוה. 

1990 ספר בר-מצווה 1987 

בול זה הונפק לכבוד שנת הארבעים למדינת ישראל במהדורה מיוחדת
. הבול מציג את מגילת1988בעבור תערוכת בולים לאומית בשנת  

בן-גוריון דוד  ידי על שהוקרא השלישי העצמאות מגילת נוסח העצמאות, 
בה’ באייר תש”ח. 

1991 הכרזת 
העצמאות 

1987 

בול זה הונפק לכבוד שנת הארבעים למדינת ישראל במהדורה מיוחדת
 1988.בעבור תערוכת בולים לאומית בשנת  

 שנים 40 1992
לעצמאות 

1987 

בול זה הונפק לכבוד שנת הארבעים למדינת ישראל במהדורה מיוחדת
 1988.בעבור תערוכת בולים לאומית בשנת  

 שנים 40 1994
לעצמאות 

ותערכות בולים 
לאומית 

1988 

בול זה הונפק לכבוד שנת הארבעים למדינת ישראל במהדורה מיוחדת
 1988.בעבור תערוכת בולים לאומית בשנת  

1995 

 בבול נראהבול זה הוא חלק מסדרת בולים המציגה את משה רבנו. 
משה מניף את לוחות הברית מעל ראשו. 

1996 משה ולוחות 
הברית 

1988 

בול זה הוא חלק מסדרת בולים המציגה את משה רבנו . בבול נראה 
משה מניף את לוחות הברית מעל ראשו. 

1997 

בול זה הוא חלק מסדרת בולים המציגה את משה רבנו. בבול נראה 
משה מניף את לוחות הברית מעל ראשו. 

1998 

בול זה מציג נרות שבת דולקים ומעליהם הכיתוב “שבת שלום”. 1999 שבת שלום 1988 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק לפרסום ההתיישבות בגליל. באיור נראה מצפה בראש הר 
בתוך צורת מגן דוד. 

2000 גליל 1988 

בול זה הונפק לפרסום ההתיישבות בגליל. באיור נראה מצפה בראש הר 
בתוך צורת מגן דוד. 

2001 

בול זה הוא חלק מסדרת בולים המציגה את משה רבנו. בול זה מציג 
את משה מול פרעה בעת הדרישה “שלח את עמי”. 

2002 משה לפני פרעה 1988 

בול זה הוא חלק מסדרת בולים המציגה את משה רבנו. בול זה מציג 
את משה למרגלות הסנה הבוער. 

2004 משה והסנה 
הבוער 

1988 

בול זה הונפק ועליו דמות “שומר היער” בערך של שקל חדש. 2006 ייעור 1988 

גיליון בולים זה נועד לפרסם את מבצע “עץ תחת עץ” שנועד להחליף 
עצים שהושחתו ונשרפו בעצים חדשים. הגיליון כולל את ברכת נשיא 

המדינה, מר חיים הרצוג, למבצע. 

2011 עץ תחת עץ 1988 

בול זה הונפק לציון בחירתו של חיים הרצוג לקדנציה שנייה. 2015 הנשיא חיים 
הרצוג 

1989 

בול זה נושא את המשפט מספר בראשית “ארץ זבת חלב ודבש”. הבול 
 עברית, אנגלית, גרמנית, ספרדית וצרפתית. :הודפס בחמש שפות

2018 -ארץ חלב ודבש 
קרן קימת 

לישראל 

1989

2023 1 ₪.הערך שונה ל--בול “טע עץ במו ידיך”   היטל נוסף 
)ט”ו בשבט( 

1989 

וחצי ₪. 1ערך שונה ל--בול ט”ו בשבט  2024 היטל נוסף 
)ט”ו בשבט( 

1989 

וחצי ₪. 1הערך שונה ל--בול ט”ו בשבט  2025 היטל נוסף 
)ט”ו בשבט( 

1989 

וחצי ₪. 1הערך שונה ל--בול ט”ו בשבט  2026 היטל נוסף 
)ט”ו בשבט( 

1989 

צמד בולים אלו מבוסס על ציורי ילדים. הבול הימני מראה ידיים 
 ת’ כחולון( והבול השמאלי מראה ציור :המחבקות את היער )המעצב

 ס’ פרידמן(. :של עץ )המעצב

2027 תן יד להצלת 
היער 

1990 

בול זה הונפק לזכר אביו של הנשיא השישי חיים הרצוג, הרב הד”ר יצחק 
(. כיהן כרב הראשי באירלנד, ולאחר מכן כרב1959-1888הלוי הרצוג )

 ועד יום מותו. חתן פרס ישראל 1936הראשי האשכנזי לישראל משנת  
 1958.לספרות תורנית לשנת 

2029 הרב הרצוג 1990 

בול זה מציג את נוף ירושלים מעוצב ככתר מלוכה. 2030 כתר ירושלים 1990 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעה בולים המציגים את ארבעת 
הימים הנמצאים בישראל. הבול מציג את ים המלח, אגם בדרום-מזרחה 

של ישראל הגובל במדינת ירדן. חופיו הם המקום היבשתי הנמוך ביותר 
בעולם, והוא גוף המים הרביעי במליחותו בעולם. 

2031 -ארבעת ימים 
ים המלח 

1990
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעה בולים המציגים את ארבעת 
הימים הנמצאים בישראל. הבול מציג את חופי ימת כנרת השוכנת 

בצפון-מזרחה של ישראל, אגם המים המתוקים הגדול בישראל ומקור 
מי השתייה העיקרי שלה. 

2032 -ארבעת ימים 
כנרת 

1990

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעה בולים המציגים את ארבעת 
הימים הנמצאים בישראל. הבול מציג את הים האדום אשר שלוחתו 

הצפונית-מזרחית מגיעה אל מפרץ אילת, וקצהו הדרומי גובל באוקיינוס 
ההודי. 

2033 -ארבעת ימים 
הים האדום 

1990

בול זה הונפק כחלק מסדרה של ארבעה בולים המציגים את ארבעת 
הימים הנמצאים בישראל. הבול מציג את חופי הים התיכון, גבולה 

הטבעי המערבי של מדינת ישראל. 

2034 -ארבעת ימים 
הים התיכון 

1990

שנים להולדת הרב אברהם יצחק הכהן קוק. 125בול זה הונפק לציון   2035 הרב קוק 1990 

בול זה הונפק לציון מאה שנה להקמת ועד הלשון העברית על ידי 
אליעזר בן-יהודה. 

2036 אליעזר בן-יהודה 1990 

בול זה הונפק במטרה להעלות את המודעות לזהירות בדרכים. 2039 זהירות בדרכים 1990 

בול זה הונפק לכבוד ראש השנה. הבול מציג שופר ואת גלגל המזלות. 2040 ראש השנה 1990 

בול זה הונפק לכבוד חג סוכות. הבול מציג אתרוג וקישוטי סוכה. 2041 סוכות 1990 

בול זה הונפק לכבוד חג הפסח. הבול מציג כוס קידוש ואת קערת פסח. 2042 פסח 1990 

בול זה הונפק לציון תרומתה של קרן קימת לישראל לקליטת העלייה 
מחבר העמים בראשית שנות התשעים של המאה העשרים. 

2043 עלייה והתיישבות 1990 

בול זה הונפק לציון העלייה מחבר העמים ומאתיופיה. 2044 עם שב אל 
אדמתו 

1990 

(, מנהל גימנסיה 1990-1894בול זה הונפק לזכר ברוך בן-יהודה )
הרצלייה, מנכ”ל משרד החינוך והתרבות, חתן פרס ישראל למפעל חיים

. עסק בהוראה, חיבר 1911. עלה לארץ ישראל בשנת 1976בחינוך לשנת  
ספרי לימוד רבים והיה שותף לעריכת ספרים רבים. שימש יושב ראש 

חבר השופטים בחידוני התנ”ך למבוגרים. 

2045 ברוך בן-יהודה 1991 

(, מנהל גימנסיה 1990-1894בול זה הונפק לזכר ברוך בן-יהודה )
הרצלייה, מנכ”ל משרד החינוך והתרבות, חתן פרס ישראל למפעל חיים

. עסק בהוראה, חיבר 1911. עלה לארץ ישראל בשנת 1976בחינוך לשנת  
ספרי לימוד רבים והיה שותף לעריכת ספרים רבים. שימש יושב ראש 

חבר השופטים בחידוני התנ”ך למבוגרים. 

2046 ברוך בן-יהודה 1991 

בול זה הונפק לציון יער הילד העולה, שהוקדש לעולים הצעירים שהגיעו 
לישראל. במרכז הבול עץ גדול המורכב כולו מעצים צעירים וקטנים. 

2047 יער הילד העולה 1991 

בול זה הונפק לציון יער הילד העולה, שהוקדש לעולים הצעירים שהגיעו 
לישראל. במרכז הבול עץ גדול המורכב כולו מעצים צעירים וקטנים. 

2048 יער הילד העולה 

 לציון תשעים שנה להקמת קרן 1991גיליון מזכרת זה הונפק בספטמבר 
קימת לישראל. הגיליון מכיל שישה בולים שהונפקו בעבר. 

2049  לקרן קימת 90
לישראל 

1991 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

 לציון תשעים שנה להקמת קרן 1991גיליון מזכרת זה הונפק בספטמבר 
קימת לישראל. הגיליון מכיל שישה בולים שהונפקו בעבר. 

2050  לקרן קימת 90
לישראל 

1991 

 לציון תשעים שנה להקמת קרן 1991גיליון מזכרת זה הונפק בספטמבר 
קימת לישראל. הגיליון מכיל שישה בולים שהונפקו בעבר. 

2051  לקרן קימת 90
לישראל, ספר 

הזהב 

1991 

 פרסמו מלך 1492 שנה לגירוש ספרד. בשנת 500בול זה הונפק לציון 
אראגון ומלכת אראגון, פרדיננד ואיזבלה, צו המורה על גירושם של 

יהודי קסטיליה ואראגון. צו הגירוש היווה את שיאה של מסכת הגבלות 
ורדיפות שהכנסייה והאינקוויזיציה נקטו נגד היהודים בספרד. ליהודים 

ניתנה האפשרות להתנצר או לעזוב בתוך ארבעה חודשים. חלק 
מהיהודים העדיפו להתנצר, לפחות למראית עין, ונשארו בספרד 

כאנוסים. מרבית המגורשים עזבו את ספרד ונפוצו לצפון אפריקה, 
לאימפריה העות’מאנית ולמערב אירופה. הגירוש שם קץ לקהילה 

היהודית הוותיקה והמשגשגת שישבה בספרד. 

2052  שנה 500
לגירוש ספרד 

1992 

2054 1992. ביולי 32בול זה הונפק לציון כינוס הקונגרס הציוני ה- הקונגרס הציוני 
 32ה-

1992 

 שנה לאיחוד ירושלים. הבול זהה בעיצובו לבול 25בול זה הונפק לציון 
הקודם באותו נושא בשינוי צבע הרקע. 

2059 כתר ירושלים 1992 

בול זה הונפק במטרה להדגיש את הלימן, שיטת השקייה שפותחה 
על ידי יערן קרן קימת לישראל בני וירצברג לצורך נטיעה באזורים 

חצי מדבריים. שיטה זו פותחה בהשראת שיטות השקיה קדומות של 
הנבטים בנגב, ועיקרה יצירת שקע באפיק של נחל אכזב באמצעות 

הקמת סוללת עפר. בעת שיטפון או גשם המים נאגרים בשקע ומשקים 
את העצים. 

2061 לימן בנגב 1992 

בול זה הונפק במטרה להדגיש את פעילותה של הקרן הקימת להקמת 
מאגרי מים. מאגרי המים נועדו לסייע להתמודדו עם מצוקת המים על 
ידי איסוף מי נגר עילי, ניצול מי מעיינות ואיגום מים מושבים. המאגרים 

מוסיפים למשק המים כעשירית מהתצרוכת. הם פזורים בכל הארץ 
מגולן ועד הנגב. המים שנאגרו משמשים להשקיית שדות מטעים, גידול 

דגים והשבת המים למי התהום. הבול מציג את מאגר רשפים בעמק 
בית שאן. 

2062 מאגרי מים 1992 

 וחצי ₪, הכיתוב שונה 1 ובו ערך חדש של 1978בול זהה לבול משנת 
מ”אקולוגיה” ל”איכות הסביבה”. 

2066 אקולוגיה 1993 

(, הנשיא2005-1924בול זה הונפק לציון בחירתו לנשיא של עזר ויצמן )
. ממקימי חיל האוויר 2000-1993השביעי של מדינת ישראל בשנים  

ומפקדו השישי, סגן הרמטכ”ל במלחמת ששת הימים, חבר כנסת
 התפטר 2000ושר התחבורה והביטחון מטעם מפלגת חירות. בשנת  

מהנשיאות ופרש מהחיים הפוליטיים. 

2068 הנשיא עזר ויצמן 1994 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

(, ראש 1993-1913בול זה הונפק לציון שנה לפטירתו של מנחם בגין )
הממשלה השישי של מדינת ישראל. מנהיג התנועה הרביזיוניסטית, 

מפקד מחתרת האצ”ל, מייסד מפלגת חירות, חבר כנסת וראש 
האופוזיציה מהכנסת הראשונה. היה ממתנגדי הסכם השילומים.

 עלה 1977 ובשנת 1967כיהן כשר בלי תיק בממשלת האחדות בשנת  
 ניהל מו”מ לשלום עם מצרים, 1977לשלטון לאחר מהפך פוליטי. בשנת 

, בעקבות 1983. בשנת 1978. חתן פרס נובל לשלום 1979שנחתם בשנת 
מלחמת לבנון הראשונה, פרש מתפקידו ומהחיים הציבוריים. 

2069 מנחם בגין 1994 

בול זה הונפק לציון הסכמי השלום בין מדינת ישראל לשכנותיה. הבול 
 עברית, אנגלית וערבית. :מציג יונה ואת המילה שלום בשלוש שפות

2070 יונת השלום 1994 

בול זה הונפק לציון הסכמי השלום בין מדינת ישראל לשכנותיה. הבול 
 עברית, אנגלית וערבית. :מציג את המילה שלום בשלוש שפות

2072 שלום בשלוש 
שפות 

1994 

 לעיר 3,000סדרה זו של שלושה בולים הונפקה לציון חגיגות ה-
ירושלים, הבולים מציגים שערים דמיוניים נוספים על שערי העיר
הקיימים. בול זה מציג את השער לגן ילדי ישראל שהוקם לכבוד 

החגיגות ביער השלום בירושלים. הגן משקיף על אתרים המייצגים  
תקופות שונות בתולדות העיר. 

2074 גן ילדי ישראל
 שנה 3,000- 

לירושלים 

1995 

 לעיר ירושלים. הבולים 3,000סדרה של שלושה בולים לציון חגיגות ה-
מציגים שערים דמיוניים נוספים על שערי העיר הקיימים. בול זה מציג 

את שער התנ”ך. 

2075 -שער התנ”ך 
 שנה 3,000

לירושלים 

1995

 לעיר ירושלים. 3,000סדרה זו של שלושה בולים הונפקה לציון חגיגות ה-
הבולים מציגים שערים דמיוניים נוספים על שערי העיר הקיימים. בול זה 

מציג את שער השלום. 

2076 -שער עיר השלום 
 שנה 3,000

לירושלים 

1995

 שנה לירושלים. הגיליון מציג שערים 3,000גיליון מזכרת זה הונפק לציון  
דמיוניים נוספים על שערי העיר הקיימים, אשר מביעים שאיפה ותקווה 

לשלום ושגשוג בעיר ירושלים, במדינת ישראל ובעולם. 

2077 גיליון מזכרת 
שנה -3,000

לירושלים 

1995 

בול זה הונפק לציון שנה להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון 
(, ראש הממשלה החמישי של מדינת ישראל. 1995-1922יצחק רבין )

מפקד בפלמ”ח וב”הגנה”, הרמטכ”ל השביעי של צה”ל ומפקדו 
במלחמת ששת הימים, חבר כנסת, שר וראש הממשלה, חתן פרס נובל

 1994.לשלום לשנת  

2078 יצחק רבין 1996 

 של ראש הממשלה ושר הביטחוןבול זה הונפק לציון שנה להירצחו 
(, ראש הממשלה החמישי של מדינת ישראל. 1995-1922יצחק רבין )

מפקד בפלמ”ח וב”הגנה”, הרמטכ”ל השביעי של צה”ל ומפקדו 
במלחמת ששת הימים, חבר כנסת, שר וראש הממשלה, חתן פרס נובל

 1994.לשלום לשנת  

2079 רבין עם שובל 1996 

בול זה הונפק לציון מאה שנה לקונגרס הציוני הראשון.  לקונגרס 100 2080
הציוני הראשון 

1997 

בול זה הונפק לציון שבעים שנה להקמת תנועת המורים - להרחיב 
מעט - שהוקמה... 

 לתנועת 70 2081
המורים 

1997 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הוא חלק מסדרה של שבעה בולים שהונפקו לכבוד יום 
העצמאות החמישים למדינת ישראל והמתארים את מפעלי קרן קימת 

לישראל בחום, בכחול ובירוק. הבול מתאר את פעילות קרן קימת 
לישראל למען מניעת המ דבור.ִ

2082 -דבור ִ מניעת מ 
 שנה למדינת 50

ישראל 

1997

בול זה הוא חלק מסדרה של שבעה בולים שהונפקו לכבוד יום 
העצמאות החמישים למדינת ישראל והמתארים את מפעלי קרן קימת 

לישראל בחום, בכחול ובירוק. הבול מתאר את פעילות קרן קימת 
לישראל בתחום הייעור. 

2083  שנה 50- ייעור
למדינת ישראל 

1997

בול זה הוא חלק מסדרה של שבעה בולים שהונפקו לכבוד יום 
העצמאות החמישים למדינת ישראל והמתארים את מפעלי קרן קימת 

לישראל בחום, בכחול ובירוק. הבול מציג את פעילות קרן קימת לישראל 
למען החינוך הציוני. 

2084 -חינוך ציוני 
 שנה למדינת 50

ישראל 

1997

בול זה הוא חלק מסדרה של שבעה בולים שהונפקו לכבוד יום 
העצמאות החמישים למדינת ישראל והמתארים את מפעלי קרן קימת 

לישראל בחום, כחול וירוק. הבול מציג את פעילות קרן קימת לישראל 
בתחום הייעור 

2085 -יעור 
 שנה למדינת 50

ישראל 

1997

בול זה הוא חלק מסדרה של שבעה בולים שהונפקו לכבוד יום 
העצמאות החמישים למדינת ישראל והמתארים את מפעלי קרן קימת 

לישראל בחום, בכחול ובירוק. הבול מציג את “הקופסה הכחולה” של 
קרן קימת לישראל. 

2086 הקופסה הכחולה 
ודגל ישראל - 

 שנה למדינת 50
ישראל 

1997 

בול זה הוא חלק מסדרה של שבעה בולים שהונפקו לכבוד יום 
העצמאות החמישים למדינת ישראל והמתארים את מפעלי קרן קימת 

לישראל בחום, בכחול ובירוק. הבול מציג את פעילות קרן קימת לישראל 
בתחום המים. 

2087 -מים 
 שנה למדינת 50

ישראל 

1997 

גיליון בולים זה הונפק לציון יום העצמאות החמישים למדינת ישראל, 
והמתאר את מפעלי קרן קימת לישראל בחום, בכחול ובירוק. 

 שנה למדינת 50 2088
ישראל - 

גיליון מזכרת 

1997 

-גיליון בולים זה הונפק לציון הנושא המרכז השנתי של משרד החינוך 
הזכות לכבוד והחובה לכבד. 

2089 הזכות לכבוד 
והחובה לכבד- 

גיליון 

1998 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים לציון מפעלה של קרן קימת 
לישראל לשיקום נחלי ישראל. הבול מציג את הנימפאה, המוכרת 

גם כשושנת מים, צמח רב שנתי ממשפחת הנופריים. בארץ מוכרים 
שני סוגים - נימפאה תכולה ונימפאה לבנה, שניהם בסכנת הכחדה 

ובמסגרת שיקום הנחלים נעשים נסיונות לשמר על זנים אלו. 

2090  :שיקום נחלים
נימפאה 

1999 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים לציון מפעלה של קרן קימת 
לישראל לשיקום נחלי ישראל. הבול מציג את השלדג, עוף ממשפחת 

הכחלאים. בארץ מוכרים שלושה סוגים הניזונים בעיקר מדגים, 
במסגרת שיקום הנחלים נעשים נסיונות לשמר על זנים אלו. 

2091  :שיקום נחלים
שלדג 

1999 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים לציון מפעלה של קרן קימת 
לישראל לשיקום נחלי ישראל. בול זה הוא גיליון מזכרת. 

2092  :שיקום נחלים
מזכרת 

1999 

 ערבות-בול זה הונפק לציון הנושא המרכז השנתי של משרד החינוך 
ומעורבות. 

2093 ערבויות 
ומעורבות 

1999 

בול זה הונפק לציון בחירתו של משה קצב לתפקיד הנשיא השמיני 
של מדינת ישראל. קצב כיהן כראש עיריית קריית מלאכי, ושימש חבר 

כנסת ושר בממשלות ישראל. 

2094 משה קצב 2001 

גיליון בולים זה הונפק לציון בחירתו של משה קצב לתפקיד נשיא 
המדינה. 

2095 גיליון- משה קצב 2001

בול זה הונפק לציון בחירתו של משה קצב לתפקיד הנשיא השמיני 
של מדינת ישראל. קצב כיהן כראש עיריית קריית מלאכי, ושימש חבר 

כנסת ושר בממשלות ישראל. 

2096 -משה קצב 
עם שובל 

2001

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים שהונפקו במסגרת חגיגות 
המאה להקמת קרן קימת לישראל, ומציגים את פעילותה בחום, בכחול 

ובירוק למען המים, היער והקרקע. 

2097 מים 2001 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים שהונפקו במסגרת חגיגות 
המאה להקמת קרן קימת לישראל, ומציגים את פעילותה בחום, בכחול 

ובירוק למען המים, היער והקרקע. 

2098 קרקע 2001 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים שהונפקו במסגרת חגיגות 
המאה להקמת קרן קימת לישראל, ומציגים את פעילותה בחום, בכחול 

ובירוק למען המים, היער והקרקע. 

2099 ייעור 2001 

בול זה הוא חלק מסדרה של שלושה בולים שהונפקו במסגרת חגיגות 
המאה להקמת קרן קימת לישראל, ומציגים את פעילותה בחום, בכחול 

ובירוק למען המים, היער והקרקע. בול זה הוא גיליון מזכרת. 

2100 מים-ייעור-קרקע- 
מזכרת 

2001 

בול זה הונפק לציון חגיגות המאה להקמת קרן קימת לישראל. הבול 
מציג את פעילות קרן קימת לישראל בחום, בכחול ובירוק. 

 שנה לקרן 100 2101
קימת לישראל 

2001 

בול זה הונפק לציון יום הנקיון הבין-לאומי. יום זה נערך ברחבי העולם
עלשמירה  למען חזורִ והמ הניקיון  לחשיבות המודעות להגברת שנה בכל

איכות הסביבה. מדי שנה בשנה קרן קימת לישראל מקיימת פעילויות 
נרחבות במסגרת יום זה ומגייסת לשם כך תלמידי בתי ספר, חיילים 

ואזרחים רבים. 

2102 מנקים את 
ישראל 

2002 

גיליון בולים זה הונפק לציון יום הניקיון הבין-לאומי. יום זה נערך ברחבי 
העולם בכל שנה להגברת המודעות לחשיבות ניקיון ומ חזור למעןִ

שמירה על איכות הסביבה. מדי שנה בשנה קרן קימת לישראל מקיימת 
פעילויות נרחבות במסגרת יום זה ומגייסת לשם כך תלמידי בתי ספר, 

חיילים ואזרחים רבים. 

2103 מנקים את 
ישראל - גיליון 

2002 

בול זה מציג את הקופסה הכחולה של קרן קימת לישראל על רקע חום, 
כחול וירוק. 

2104 הקופסה הכחולה 2002 
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 ב-1 בפברואר  2003 נספה 
ֵעם צוות המעבורת, שהתפרקה עם חזרתה לאטמוספ רה של כדור 

 הארץ. לאחר מותו זכה באות הערכה מטעם הרמטכ”ל ובמדליית 
הכבוד החללית של הקונגרס האמריקני. 

אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק לזכרו של אילן רמון )2003-1954 (, טייס החלל הישראלי 
 הראשון. טייס ומפקד בדרגת אלוף משנה בחיל האוויר. נבחר לייצג את 
ישראל בטיסה לחלל של נאס”א. יצא למשימה כחבר צוות במעבורת 

 STS -107. החלל קולומביה במסגרת משימה

2105 אילן רמון 2003 

גיליון מזכרת זה הונפק לציון מותו של אילן רמון בהתרסקות מעבורת 
החלל קולומביה. 

2106 -אילן רמון 
גיליון מזכרת 

2003

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שני בולים לציון פטירתה של נעמי 
(, משוררת, מלחינה ויוצרת ישראלית. כלת פרס2004-1930שמר )

 וזוכת פרס ז’בוטינסקי לספרות ולמחקר. 1983ישראל לזמר עברי לשנת  
שיריה הרבים היו לפסקול אירועים חשובים ומכריעים לאורך שנים 

במדינת ישראל. הבול מציג את תמונתה של שמר, תווים ופסנתר וכן 
את הטבע הישראלי שאהבה לתאר בשיריה. 

2107 נעמי שמר 2004 

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שני בולים לציון פטירתה של נעמי 
(. הבול מציג חורשת איקליפטוס לציון אחד משיריה 2004-1930שמר )

המוכרים של שמר הנושא שם זה. 

2108 -נעמי שמר 
חורשת 

האיקליפטוס 

2004

בול זה הונפק כחלק מסדרה של שני בולים לציון פטירתה של נעמי 
(, משוררת, מלחינה ויוצרת ישראלית. כלת פרס2004-1930שמר )

 וזוכת פרס ז’בוטינסקי לספרות ולמחקר. 1983ישראל לזמר עברי בשנת  
שיריה הרבים היו לפסקול אירועים חשובים ומכריעים לאורך שנים 

במדינת ישראל. בול זה הוא גיליון מזכרת לנעמי שמר. 

2109 -נעמי שמר 
גיליון מזכרת 

2004

בול זה הונפק לציון בחירתו של שמעון פרס לנשיא התשיעי של מדינת
, כיהן פעמיים כראש ממשלה, כשר וחבר כנסת1923ישראל. פרס, יליד  

 שנה, ושימש בתפקידים ציבוריים וביטחוניים רבים. חתן פרס 48במשך  
על חלקו בהסכמי אוסלו. 1994נובל לשלום לשנת 

2110 הנשיא 
שמעון פרס 

2010 

בול זה הונפק כחידוש לבול הדגל המסורתי שקרן קימת לישראל החלה
 1967.להנפיק משנת  

2111 לתורה ולתעודה 2010 

, ובו עלו 2010בול זה הונפק בעקבות אסון הכרמל שהתרחש בדצמבר 
באש דונמים רבים של יער טבעי בשרפה שנמשכה מעל שלושה ימים.

 איש ונשרפו מיליוני עצים. 44בשרפה נספו  

2112 שרפות 2011 

שנים להיווסדה של קרן קימת לישראל. 110בול זה הונפק לציון  2113 שנים לקק”ל 110 2012 

בול מאויר וצבעוני זה ממחיש את החשיבות שבהחזרת “הצבע” לחיים 
ולטבע. המים הכחולים, העצים הירוקים והכיתוב החום מסמלים את 

מפעלי קק”ל המופיעים גם בצבעי הסמל שלה. הססמה “מחזירים את 
הצבע לטבע” רומזת לשיקום טבע לאחר מפגעים וגם לשאיפה לשמור 

על הטבע באופן יום-יומי ולהתייחס אליו בכבוד ובאהבה. 

2114 צבע בטבע 2012 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול זה הונפק לציון פעילות קקל לפיתוח והכשרת שבילים מסומנים 
לרכיבה על אופניים ביערות ובשטחים הפתוחים שבאחריותה בכל רחבי 
הארץ. מסלולי האופניים של קרן קימת לישראל מפחיתים את הפגיעה 

במשאבי הטבע וביער, ומעניקים היכרות חוויתית עם הטבע והנופים של 
ארצנו. 

2115 אופניים 2013 

(, ראש ממשלת 2012-1915בול זה הונפק לזכרו של יצחק שמיר )
ישראל השביעי ושר בממשלותיה, יושב ראש הכנסת, ראש האופוזיציה, 

מבכירי “המוסד” וממפקדי הלח”י. 

2116 יצחק שמיר 2014 

(, ראש הממשלה 2014-1928בול זה הונפק לזכרו של אריאל אריק שרון )
האחד-עשר של מדינת ישראל, שר בממשלות ישראל. טרם כניסתו 

לפוליטיקה הישראלית היה שרון ממפקדי חטיבת הצנחנים, מקים יחידה 
 ואלוף פיקוד הדרום. 101

2117 אריאל שרון 2014 

בול זה הונפק לציון בחירתו של ראובן רובי ריבלין לנשיא העשירי של 
מדינת ישראל . ריבלין שימש כיושב ראש כנסת ישראל, שר בממשלות 

הליכוד, ופעיל בתנועת בית”ר. 

2118 ראובן ריבלין 2014 

ִגיליון מזכרת זה מציג חמישה-עשר עצים ארץ-ישראליים ולצדם
 ארז, ברוש, תפוח, אלון, אלה, שקד, :פסוקים מן המקורות. בגיליון מוצגים

רימון, אורן, גפן, אשל, זית, תאנה, תמר, שיטה ושקמה. 

2119 גיליון עצים בארץ 
התנ”ך 

2014 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים לציון חשיבותם של הפארקים 
המטרופוליניים בישראל, ההופכים את השטחים העזובים שסביב העיר 

ממטרד למשאב ומהווים ריאות ירוקות ומרחב לפעילויות פנאי ונופש. 
הבול מציג את פארק נחל באר-שבע, שהוקם בסיוע קרן קימת לישראל

 דונם וכולל אגם, גן ארכיאולוגי, אתרים היסטוריים 5,300ומשתרע על  
ואתרי פנאי ונופש. 

2120 בולי פארקים 
-מטרופוליניים 

פארק באר-שבע 

2014 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים לציון חשיבותם של הפארקים 
המטרופוליניים בישראל, ההופכים את השטחים העזובים שסביב 

העיר ממטרד למשאב ומהווים ריאות ירוקות ומרחב לפעילויות פנאי 
ונופש. הבול מציג את פארק ירושלים, הפארק המטרופוליני הגדול 

במדינה, שהוקם בסיוע קרן קימת לישראל. בתחומי הפארק אתרים 
ארכיאולוגיים, שבילי טיול ורכיבה ואתרי פנאי ונופש רבים. 

2121 בולי פארקים
- מטרופוליניים 

פארק ירושלים 

2014 

בול זה הונפק כחלק מסדרת בולים לציון חשיבותם של הפארקים 
המטרופוליניים בישראל, ההופכים את השטחים העזובים שסביב לעיר 

ממטרד למשאב ומהווים ריאות ירוקות ומרחב לפעילויות פנאי ונופש. 
הבול מציג את פארק נשר, שהוקם בסיוע קרן קימת לישראל על 

מורדות הר הכרמל. בתחומי הפארק נמצאים שבילי טיול וסיור, גשרים 
תלויים ייחודיים ואתרי פנאי ונופש רבים לרווחת התושבים והמטיילים. 

2122 בולי פארקים
-מטרופוליניים  

פארק נשר 

2014 
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אודות הבול קטלוג מס’ 
קפלוב 

נושא שנה 

בול חגיגי, המעביר את רוח ט"ו בשבט ומשקף את מנהג הנטיעות. 2123 ט"ו בשבט 2016 

שנים לייסוד קק"ל, נראים שלושה תלמים 115בבול, שהופק לציון  2124 ציונות 115קק"ל  2016
בצבעי חום, כחול וירוק ועליהם נטועים עצי יער. מתחת לתלמים אדם וסביבה 

מצוינים שלושה עקרונות ליבה שלמענם קק"ל פועלת מאז הקמתה - 
ציונות, אדם וסביבה. 

אחד מתוך צמד בולי התיישבות. מוקדש להתיישבות החדשה בנגב.  2125כרמית וחירן -  2017
 התיישבות חדשה 

בנגב 
בבול נראה נוף מדברי ועליו עצי שיטים ובתי יישוב. 

אחד מתוך צמד בולי התיישבות. מוקדש לחיזוק ההתיישבות בגליל  2126מצפה אילן -  2017
 חיזוק ההתיישבות 

בגליל 
ולעיבוי היישוב במצפה אילן, שקק"ל תומכת בו. בבול נראים נוף גלילי 

ירוק ובתי יישוב. 

להקמת מדינת 70גיליון מהודר וייחודי שהפיקה קק"ל לרגל שנת ה- שנה למדינה 201870 2127a, 
בולים משולשים אשר כל אחד מהם מוקדש לאחד 6ישראל. בגיליון  2127-2132 

מתחומי הפעילות של קק"ל: ייעור, מאגרי-מים, מחקר ופיתוח, חינוך, 
התיישבות ואיכות הסביבה. 
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