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ישנם בעולם מיליארדי ילדים שחייבים תודה גדולה  

מהנדס מכונות  , יימס'ארד ג'על השלומיאליות של ריצ

              . 40בפילדלפיה בשנות ה האוניותשעבד בצי 

עבד על יצור קפיצים שנועדו לאזן   29בן היימס 'ג

.   ששטו במים סוערים באוניותמכשירים שונים 

,  הקפיציםבחוסר תשומת לב הוא הפיל את אחד 

,  וראה שבמקום לנחות על הרצפה ולהתגלגל כצפוי

מעט  " להלך"הגמישות והצורה של הקפיץ אפשרה לו 

 .עד שנעצר בצורתו המקורית



 סלינקי

יימס המופתע ראה פוטנציאל הכיף עצום 'ג

והחל  , לא ממש להיט בקרב ילדים דאז, שבקפיצים

במשך שנה להתנסות עם מתכות וצורות שונות  

                          .  במטרה למצוא את האיזון המדויק

הפך לאחד מעשרת , התוצר הסופי, הסלינקי

לצעצוע זול , 20-המשחקים הנמכרים ביותר במאה ה

ומוכר לכל ילד ואף לכלי להמחזת עקרונות  

 .בזכות שלומיאל אחד הכל, פיזיקליים



 פתקיות דביקות

 

 



 פתקיות דביקות

 

היו שאיפות אחרות בחיים   סילברר ספנסר "לד

מייצור פתקים קטנטנים וצהובים שאפשר להדביק  

,  אלו לא היו שאיפות גבוהות בהרבה, נכון. לכל דבר

                                   .  אבל הן בהחלט לא התגשמו

,  שנים ניסה הכימאי לייצר דבק חזק במיוחדבמשך 

נקי ורגיש  , אבל כל מה שהצליח לרקוח היה דבק עדין

ר  "עם ההמצאה הלא ברורה הזו היה לד. ללחץ

אבל הוא עוד לא מצא למה הפתרון  , פתרון סילבר

 .מיועד



 פתקיות דביקות

 
,  במשך שש שנים הוא הסתובב בחברה בה עבד

וניסה לשווק את הדבק שלו כמוצר  , M3התאגיד העולמי 
אבל בחברה שכבר המציאה את נייר הדבק היה  , מוצלח

זה כאמור עד  . קשה לשכנע שדבק עדין הוא מוצר יעיל
הרגע שבו עמיתו לחברה בשם ארט פריי חשב שהדבק  

הזה אולי יהיה שימושי כדי להדביק את הסימנייה  
.                                            למקומה בספרי התפילה שלו

הם החלו לפתח את  , ברגע שהשניים הבינו את הרעיון
הפתקיות המוכרות שהפכו מאז לאחד המוצרים  

צבעם הצהוב גם הושג  . המוכרים של החברה הנרחבת
שכן במחלקת הציוד ששכנה ליד הממציאים  , במקרה

מה שבסופו של דבר תרם , נותר רק נייר בצבע הזוהר
 .לבולטות של המוצר

 



 תנור מיקרוגל

 

 



 תנור מיקרוגל

 

קרה לכם פעם שהשארתם חטיף שוקולד יותר מדי 

,  לא את פרסי ספנסר, ובכן? לא, מבאס? זמן בכיס

,  מהנדס שלא מסתכל על החצי הנמס של השוקולד

אלא הופך אותו לרעיון שהפך בבוא הזמן לאחת  

                    .  ההמצאות החשובות של עולם המטבח

הבין שהסיבה  , מים"שעבד דאז כמהנדס מכ, ספנסר

לשוקולד הנוזלי שבכיסו הייתה הקרינה  

שאותו  המגנטרוןהאלקטרומגנטית שנוצרה מרכיב 

 .תפעל



 תנור מיקרוגל

 

מתוך ההבנה הזו הדרך לפיתוח תנור המיקרוגל  

                                  . אם כי לא קלה, קצרההייתה 

מטרים   1.8הראשון שנוצר היה בגובה המיקרוגל 

לא משהו שהייתם עוזרים לחבר  , קילוגרם 340ושקל 

האוכל הראשון שחומם  . איתוביום מעבר דירה 

.  היה פופקורן, מתוך כוונה תחילה הפעם, בתנור

 .כנראה שגם אז נשארו מלא גרגרים שלא התפוצצו



 מסטיק

 

 



 מסטיק

 

למסטיק היו גרסאות רבות לאורך השנים ובעמים  

 3000החל מחומרי זפת באיסלנד של לפני , שונים

אבל המסטיק  , שנים ועד לגת התימנית של ימנו

בזכות תסביך  , המודרני התגלה לגמרי במקרה

 .אוראלי של מדען אחד סקרן



 מסטיק

 

ניסה לייצר תחליף גומי לצמיגים בעזרת   אדמסתומאס 
אותו קיבל משליט מקסיקו , הספודיליהשרף של עץ 

                   . 19-סנטה אנה בשנות השישים של המאה ה
החיים הובילו אותו   לאיךכנראה בנוגע , מתחבטבעודו 

נוהג , הוא לקח מעט מהשרף ושם בפיו, לייצר צמיגים
רק  . שגם למקסיקנים היה עם שרף מעצים אחרים

את האמביציה הבלתי רגילה שרק  הייתה  שלאדמס
                  .  להוסיף סוכר לדברים –לאמריקאים אמתיים יש 

החל לשווק את , שהפך את השרף לחומר טעיםלאחר 
המוצר והיתר הוא היסטוריה דביקה שאיבדה את טעמה  

 .אחרי ארבע דקות



 חטיף תפוחי אדמה

 

 



 חטיף תפוחי אדמה

 

בעודו . וטוב שכך, קראם היה בחור עצבני' ורג'השף ג

ספרינגס   סרטוגהבעיר  לודגעובד במסעדת מון לייק 

עיר שנודעת בעיקר על המעיינות החמים  , בניו יורק

נהגו הלקוחות להחזיר את מנת תפוחי האדמה  , שלה

ספוגיים  , המטוגנים שלו בטענה שהם עבים מדי

ככה זה כשרוב הלקוחות שלך הם  . וחסרי פריכות

 .אנשים בחופשת מעיינות חמים



 חטיף תפוחי אדמה

 

באחד הימים התעצבן קראם וכאקט של נקמנות  •

גרידא קצץ את תפוחי האדמה לגודל כמעט בלתי  

וטיגן  , בטח כזה שלא ניתן לנעוץ בו מזלג, אפשרי

מהנה   היתההתוצאה , להפתעתו. אותם עד תום

וקלילה כל כך עד שהחליט להפוך את תרגיל  

הנקמנות שלו למנה קבועה שלימים הפכה ללהיט 

.  בינלאומי ואחד החטיפים הפופולריים בעולם

 .לא הוגשה קרה, המנה הזו אגב



 סוכרזית

 

 



 סוכרזית

 

לפעמים גילוי גדול יכול לצאת דווקא מחוסר בהרגלים  

כימאי , פאלברג קונסנטיןקחו לדוגמה את . בריאים

כפי . פחם-שביצע ניסויים בחומרי לוואי של זפת

לא נהג לשטוף את ידיו היטב אחרי   פאלברגהנדמה 

העבודה ובאחד הערבים הוא שם לב שלידיו יש טעם 

 .מתוק על אף שהוא לא עבד בכלל עם סוכרים



 סוכרזית

 

אחרי שכנראה החליט שזה רעיון טוב לטעום את 

סנתז , החומרים הכימיים שהוא מוצא על הידיים שלו

וגילה שהוא , שנקרא סכרין, את החומר פאלברג

                                      .  פועל נהדר כממתיק מלאכותי

אף שלאורך השנים היה ספק בנוגע לכמה החומר  על 

הסכרין הפך לממתיק , בטוח והאם הוא מסרטן

עד לשנים האחרונות  ששימש פופולרי ביותר 

ובאינספור כוסות תה של נשים  , דיאטטייםבמוצרים 

 .80מעל לגיל 



 קורנפלקס

 

 



 קורנפלקס

 

הוא  , סיפור המצאת הקורנפלקס לא רק כולל טעות

קמצנות וסכסוך  , גם מכיל כנסייה נוצרית תמוהה

                                                          .  אחים

י קבוצת חברים  "החל בבית הבראה שנוהל עהכול 

זרם  , של היום השביעי האדוונטיסטיתבכנסייה 

של הנצרות שמאמין בין היתר באיסור חמור  תימהוני 

על אוננות ובתזונה צמחונית שאמורה לסייע 

 .ישו יודע איך, בהימנעות מהחלק הראשון



 קורנפלקס

 

אותם עשו , במסגרת אחד הניסויים הקולינריים שלהם
נשכחו בשוגג גרעיני חיטה , תירס ואורז, עם דגנים

             , כדי להימנע מבזבוז הגרעינים. מבושלים בהשריה
חברי הכנסייה לסחוט אותם בעזרת מכבש ולאפות  ניסו 

במיוחד , התוצר היה טעים למדי, להפתעתם. את התוצר
                                                                              .  עם חלב

אחים מתוך הכנסייה הקימו את העסק אשר לימים  שני 
אך בשלב מאוחר יותר הסתכסכו , "ס'קלוג"הפך לחברת 

.  בנוגע לשאלה האם זה מוסרי להוסיף סוכר למוצר
 .מיליוני ילדים בהיפר הם הוכחה ברורה בנוגע למי ניצח



 ויאגרה

 

 



 ויאגרה

 

הגלולה הכחולה המפורסמת נולדה בכלל כתרופה  

תעוקת חזה   –לטיפול בבעיות אחרות של גיל הזהב 

שהתבצעו , רק שבמהלך שלב הניסויים. ליתר דיוק

שמו לב המדענים לתופעת , על דולפינים בין היתר

עכשיו אנחנו לא באים לשפוט מדענים  . לוואי מעניינת

אבל אין ספק שזה , שמתמקדים בזקפת דולפינים

היה אחד הרגעים המוזרים בתולדות הרפואה  

 .המודרנית



 ויאגרה

 

,  פייזר, מאז שחברת התרופות שמימנה את המחקר

הבינה את הפוטנציאל שחבוי בתופעה המעניינת  

זכתה  , התרופה הכניסה לקופתם מיליוני דולרים, הזו

לחיקויים רבים והולידה אינספור הודעות ספאם  

היא גם הפכה כמה גברים  , מצד שני. באימייל

מבוגרים למאושרים בהרבה מסתם תרופה לתעוקת 

 .חזה



LSD 
 

 



LSD 
 

ר הופמן עבד על חיפוש שימושים "סביר להניח שכשד

הוא לא דמיין שיום יבוא   הארגוטרפואיים בפטריות 

והוא יהפוך לאביו הרוחני של אחד מהסמים  

סביר להניח שבאותה  . הפסיכדליים המוכרים ביותר

  וארנבוניהתקופה הוא גם לא דמיין פילים כתומים 

,  אבל אחרי הגילוי המפתיע שהתרחש במעבדתו, נפץ

 .הסיכוי לכך הפך גבוה בהרבה



LSD 
 

חזר אליו  , את החומר שסינטזחמש שנים לאחר 

. הופמן וספג חלק מהחומר דרך ידיו או שפתיו בטעות

הוא לקח  , לאחר שחווה את החומר בפעם הראשונה

אותו במכוון שלושה ימים לאחר מכן והחליט להפיץ  

רי  'המוזיקה של ג. פסיכואקטיביאותו ככלי טיפול 

 .לא נשמעה אותו הדבר מאז גרסייה



 פניצילין

 

 



 פניצילין

 

גילוי הפניצילין התחיל בכלל כבעיה שמצא הביוכימאי  

על אחת  . אלכסנדר פלמינג באחד הניסויים שלו

של הניסוי שהכילה חיידקים הוא   הפטרימצלחות 

לרוב הפרעה קטנה בעולם , גילה זיהום פטרייתי

במקום לזרוק את הצלוחית הוא החל לבחון  . המדע

אותה וגילה שבסביבת הזיהום ישנם פחות ופחות  

גילוי שהוביל למציאת התרופה  , מושבות חיידקים

 .האנטיביוטית החשובה בהיסטוריה



 פניצילין

 

לאחר מאבק רב לשכנע את הקהילה המדעית  

בחשיבות הגילוי ומאמץ כושל לזקק יותר מספיק 

פלמינג זנח את מאמציו , פניצילין לצורכי הניסוי

רק עשור מאוחר יותר גילו שני מדענים את  . בנושא

ועם ציוד מעבדה יקר ומתקדם  , פלמינגמחקריו של 

יותר הובילו את מחקריו לפריצת דרך משמעותית  

פלמינג מאוחר יותר זכה בפרס  . בתחום הבריאות

המוצלח   לותרןנובל לפיזיולוגיה או רפואה ובכך הפך 

 .בהיסטוריה


