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הטייס נולד בתל אביב!

 מצייר סקיצות ראשונות...

פונט הטכנאי הצעיר נולד

...אמאל׳ה אין לי מושג
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הטכנאי הצעיר
הוא ירחון למדע פופולרי לנוער ולמבוגרים, שיצא לאור 

בשנות ה־40 ובשנות ה־50 של המאה העשרים. 
חוברות כתב העת אוגדו והופיעו כסדרת כרכים,

10 במספר. בכתב העת הופיעו מאמרים אודות מדע 
וטכנולוגיה, סיפורים, חידות שעשועונים והוראות בנייה 

למכשירים שונים. כתב העת התאים גם להדיוטות 
שאינם בקיאים ברזי המדע ולווה בתמונות ותרשימים 

ייחודיים.
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הטכנאי הצעיר הוא ירחון 
למדע פופולרי לנוער ולמבוגרים, 

שיצא לאור בשנות ה־40 
ובשנות ה־50 של המאה 

העשרים. חוברות כתב העת 
אוגדו והופיעו כסדרת כרכים, 

10 במספר. בכתב העת 
הופיעו מאמרים אודות מדע 
וטכנולוגיה, סיפורים, חידות 

שעשועונים והוראות בנייה 
למכשירים שונים. כתב העת 
התאים גם להדיוטות שאינם 

בקיאים ברזי המדע ולווה 

הטכנאי הצעיר הוא ירחון 
למדע פופולרי לנוער 

ולמבוגרים, שיצא לאור 
בשנות ה־40 ובשנות ה־50 
של המאה העשרים. חוברות 

כתב העת אוגדו והופיעו 
כסדרת כרכים, 10 במספר. 
בכתב העת הופיעו מאמרים 

אודות מדע וטכנולוגיה, 
סיפורים, חידות שעשועונים 

והוראות בנייה למכשירים 
שונים. כתב העת התאים 

גם להדיוטות שאינם בקיאים 
ברזי המדע ולווה בתמונות 
ותרשימים ייחודיים. בכתב 

העת הופיעו מאמרים אודות 
מדע וטכנולוגיה, סיפורים,

הטכנאי הצעיר הוא ירחון למדע פופולרי 

לנוער ולמבוגרים, שיצא לאור בשנות 

ה־40 ובשנות ה־50 של המאה העשרים. 

חוברות כתב העת אוגדו והופיעו 

כסדרת כרכים, 10 במספר. בכתב 

העת הופיעו מאמרים אודות מדע 

וטכנולוגיה, סיפורים, חידות שעשועונים 

והוראות בנייה למכשירים שונים. כתב 

העת התאים גם להדיוטות שאינם 

בקיאים ברזי המדע ולווה בתמונות 

ותרשימים ייחודיים.

כתב העת הטביע את חותמו על בני 

הדור שקדם למדינה וגדל בשנים 

הראשונות לקיומה. הוא היווה השראה 

למהנדסים, מדענים ואנשי אקדמיה 

ישראלים שגדלו בשנות ה-50 וה-60. 

כיום, מלבד הערך הנוסטלגי, מלמד כתב 

עת זה על התפתחותם של המדע 

והטכנולוגיה, החינוך הטכנולוגי ותחביבי 

הילדות. מה גם שמרבית הערכים עדיין 

רלוונטיים לשוחר מדע ודעת.
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