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ולמשאיות בע"מ", המופיעים  זה מדוור ללקוחות "מאיר חברה למכוניות  דיוור 
במאגר של החברה )מאגר רשום מספר 312348( ושאחת ממטרותיו היא דיוור 
מחברת  ישיר  דיוור  ולקבל  להמשיך  מעוניין/ת  ואינך  במידה  ללקוחות.  ישיר 
"מאיר", הינך זכאי/ת לבקש שלא ישלחו אליך עוד, על ידי משלוח הודעה בכתב 

לפי הכתובת: 

מנהל מאגרי מידע, "מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ", ת.ד 10193 ת”א 61201.

לקוחות יקרים, 

אני גאה להגיש לכם את גיליון הונדה Spirit לאביב תשע"ז.

גיליון זה מוקדש לציון שנת היובל להיווסדה של "מאיר חברה למכוניות ומשאיות 
בע"מ" יבואנית מכוניות הונדה לישראל. ימים אלו של התחדשות, פריחה והתחלות 
חדשות גם אנחנו ב"מאיר" ובהונדה ממשיכים להתפתח ולגדול, לפתח ולהרחיב 
והדגמים  הרכב  כלי  מלאי  את  לחדש  הלקוחות,  לכם  מציעים  שאנו  השירות  את 
השונים וכמובן להעמיק את הקשר בינינו במגוון פעילויות ואירועים לכל המשפחה 

ללקוחות הונדה מכוניות ואופנועים.

כלי רכב  ושירות לעשרות אלפי  ביבוא, מכירה  50 שנה  ניסיון של  "מאיר"  לחברת 
בישראל, ניסיון זה נצבר במשך השנים על ידי עובדי החברה ונלמד באופן המקצועי 
ווולוו,  הונדה  בעולם,  המובילות  היצרניות  של  הבינ"ל  הסטנדרטים  פי  ועל  ביותר 
רכישה  חווית  לקוח  לכל  לספק  לנו  ומאפשר  שלה,  ובסגמנט  בתחומה  אחת  כל 

מותאמת אישית ושירות ברמה הגבוהה ביותר. 

בחברת "מאיר" יודעים לכבד את העבר, והמשפחתיות טבועה ב-ד.נ.א של החברה, 
בד בבד אנו תמיד מסתכלים קדימה לעבר העתיד. הונדה, הענקית היפנית, מובילה 
בחדשנות בעולם הרכב ואנו תמיד מתרגשים לקראת השקתו של דגם חדש כמו 
והפיתוחים  הרכבים  וכמובן  הקיץ,  לקראת  אלינו  שתגיע  החדשה  סיוויק  ההונדה 
כללי  והאוטונומי, שישנו את  יותר בתחום הרכב החשמלי  הטכנולוגיים העתידיים 

המשחק בכבישים בעתיד המתקרב אלינו בצעדי ענק. 

וחברינו,  לטיולים בשבילי ארצנו עם משפחותינו  זמן מצוין לצאת  הוא  חג הפסח 
זמן לצאת לדרכים ולבלות בחיק הטבע לאורכה ולרוחבה של ישראל במזג האוויר 
העולמית  המגמה  הפנאי-שטח  בקטגוריית  זו.  נפלאה  תקופה  המאפיין  הנפלא 
זו  CR-V ממשיך  זו הונדה  וגם בישראל המספרים רק עולים. בקטגוריה  נמשכת 

השנה השישית להיות רכב הפנאי שטח הנמכר בעולם.

גם בישראל רשמה הונדה בשנת  2016 גידול מרשים של 30% במסירות כלי הרכב 
כשהרכב הנמכר ביותר היה כמובן הונדה סיוויק עם גידול של 8% במכירות. זו הייתה 
שנה מצוינת גם עבור הונדה JAZZ, שנבחרה בסקרים למיני משפחתית האהובה 

בישראל ורשמה גידול של 114% במסירות.

אני בטוח שעם נתוני הצמיחה הללו ועם רוח החדשנות של הונדה, נמשיך להוביל 
בחדשנות, איכות ונוחות, זאת בנוסף לבטיחות כמובן ולאמינות של כלי הרכב של 

הונדה.

שנמשיך  ובטוח  סמוך  ואני  בהונדה  שנתנו  האמון  על  לקוחותינו  לכל  מודה  אני 
ונשמור על הקשר החם בינינו גם בשנים הבאות. 

בשמי ובשם צוות הונדה אני רוצה לברך אתכם ואת משפחותיכם בברכת חג שמח. 
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שלכם, 

שרון גלזר,

מנהל חטיבת הרכב הפרטי
מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע”מ

חדשות הונדה 
שירות "מאיר" מקום ראשון בשביעות רצון
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יעקב שחר בראיון מיוחד

בעלי החברה מספר מה בדיוק קרה בפגישה 
הראשונה עם מנהלי הונדה ב-1990
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יובל בתמונות

מהמשאית הראשונה ועד מכבי חיפה
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בין מסורת לחדשנות  

יפן צועדת לעבר העתיד
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מהנדס הבוכנות שהקים אימפריה

הונדה חוגגת את ייצורה של המכונית ה-100 מיליון
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ירוק עולה

המירוץ העולמי לפתרונות אנרגיה ירוקה בשיאו
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הז'קט שיגלה אם אתם שיכורים
טכנולוגיה לבישה, לא מה שחשבתם
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האולימפיאדה הכי טכנולוגית

טוקיו מתכוננת ל-2020
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העובד שגדל עם "מאיר"
ראיון עם מנהל השירות בהונדה ומוותיקי העובדים 

בחברה
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תנו לנו לאהוב אתכם בחזרה
HONDA LOVES YOU BACK: איפה פגשנו אתכם 

הפעם?
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חוויה אקס טריאוריאלית
רכיבה ראשונה על X-ADV החדש של הונדה
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מתגלגלים כבר 15 שנה
CRV 4X4 הסיפור מאחורי מועדון הונדה
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הספסל האחורי 

משחקי דרך והפעלות לילדים לנסיעה
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סקר מרקטסט קבע: שירות 'מאיר' מקום ראשון 
בשביעות רצון הלקוחות

אחרי עשור בו לא השתתפה בתערוכת האלקטרוניקה הבינ"ל 
למרכז  היפנית,  הרכב  ענקית  הונדה,  חזרה   ,  CES הגדולה 
וקונספטים  חדשים  טכנולוגיים  פיתוחים  שלל  והציגה  הבמה 
לתחבורה  שיתופיים  ופתרונות  הרכב  מעולמות  עתידניים 

העירונית המודרנית.
בתערוכה  הונדה  שהקימה  בביתן  הלב  תשומת  עיקר  את 
הקונספט  רכב  משך  ווגאס,  בלאס  הענק  הכנסים  שבמרכז 

 .NeuV (New Electric Urban Vehicle( החשמלי הונדה
הפרויקט המסקרן נולד מתוך רצון לנצל את הזמנים בהם כלי 
שמחקרים  לאחר  בעליו,  בשימוש  נמצא  אינו  הפרטי  הרכב 
בנושא מצאו כי כלי הרכב הפרטי שלנו לא נמצא בשימוש 96% 
מהזמן. הרעיון העומד מאחורי הונדה NeuV הוא יצירת ערך חדש עבור בעל הרכב שיתפקד כרכב נהיגה שיתופית 

אוטומטי, שיאסוף ויוריד נוסעים ביעדים מקומיים בזמנים שבעל הרכב לא משתמש בו.
NeuV גם יכול ל"מכור בחזרה" את האנרגיה שלו לרשת החשמלית בזמנים של ביקוש גבוה כאשר הרכב אינו 

בשימוש. בהונדה מאמינים כי בפונקציות הללו יש פוטנציאל למודל עסקי חדש עבור לקוחות בעלי יוזמה.

הונדה ג'אז ממשיכה לקטוף פרסים גם בישראל וגם בזירה הבינ"ל לאחר שבכנס פסגת הרכב  לסיכום שנת 2016, 
קטפה הג'אז את התואר מכונית השנה בקטגוריית הסופר מיני, במשאל שנערך בקרב עשרות קציני רכב ומנהלי 

תחבורה מהחברות הגדולות במשק הישראלי שמנהלים ביחד ציי רכב בהיקפים של עשרות אלפי מכוניות.

התחרות,  על  האחראי  הכנס  של  הראשית  החסות  נותן   icar באתר 
נימקו את הבחירה בהונדה ג'אז: "בציי הרכב חושבים קודם 
בקטגוריית  פרקטיקה  ואמרתם  הפרקטיקה.  על  כל 
המרווחת  ג’אז  הונדה  אמרתם   - מיני  הסופר 
בדלק  מאוד  חסכונית  דופן,  יוצאת  בצורה 
באופן  מצוינת  אמינות  מפגינה  וגם 

מסורתי. 
יכולה  היא  הציים  לקוחות  עבור 
לרכב  גם  מצוינת  חלופה  לשמש 
לעובד  לחסוך  ובכך  משפחתי, 
ביחס  השימוש  בשווי  מעט  לא 

למשפחתית הקלאסית"

הונדה תפתח מכונית עם רגשות

הונדה ג'אז: מכונית השנה של ציי הרכב בישראל
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בסקר שערכה חברת "מרקטסט"  שהקיף 600 לקוחות 
'מאיר  זכתה  בישראל   הגדולים  מהיבואנים  שישה  של 
במדד  ביותר  הגבוה  בניקוד  ומשאיות'  למכוניות  חברה 
ללקוחותיה  הניתן  מהשירות  הכללית  הרצון  שביעות 
ברכישת רכב ובמוסכים הרשמיים שלה. בנוסף בחמישה 
מתוך 13 הפרמטרים הנבדקים הייתה שביעות הרצון של 
חווית  של   2016 במדד  ביותר  הגבוהה  "מאיר"  לקוחות 

הלקוח, הרבה מעבר ליתר החברות שהשתתפו בסקר.  
ראשונים בשירות איכותי, מוסך הונדה

HONDA NeuV - הרכב שיחזיר לכם כסף  

Honda Jazz Spotlight ,המלכה של ציי הרכב בישראל
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"הכל התחיל בזכות 
האמון שנתנו 

הלקוחות הראשונים 
במאיר קז ז"ל"

יעקב שחר, מבעלי קבוצת "מאיר", מספר 
בראיון מיוחד לרגל שנת היובל על החזון 

שהוביל מייסד החברה, נזכר באירוע החריג 
שהתרחש בפגישה הגורלית עם אנשי הונדה 

היפנים  ומהן השאיפות של החברה לעתיד 
רותם גרוסמן
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אנו פוגשים את יעקב שחר במשרדו בת"א, זהו אותו מקום אליו נכנס 

באפריל 1970 ליומו הראשון בחברה, שמאז התפתחה וגדלה והפכה 

לקבוצה המורכבת ממספר חברות גדולות המעסיקה אלפי עובדים, 

אותה  שמאפיין  המשפחתי  האופי  על  לשמור  הקפידה  תמיד  אך 

מיומה הראשון, "הייתי העובד התשיעי בחברה אחרי הבעלים מאיר 

קז ז"ל ובנו ישראל, שחזר מלימודיו מארה"ב שנה וחצי קודם לכן. חוץ 

מהם היו עוד שני מוכרי מכוניות, מנהלת חשבונות, מזכירה ועוד בחור 

שעסק בתפעול המכוניות", מספר שחר, "זה היה לפני שהתחתנתי 

עם נילי, הבת של מאיר. יום אחד הוא אמר לי 'חתונה זו חתונה, אבל 

יכול לעבוד בשביל כולם... זה היה האות  תתחיל לעבוד כי אני לא 

 שהתקבלתי למשפחה. התחלתי כמנהל של השותפות מאיר ש.ח.ם. 

הארץ  בכל  הובלה  משרדי  שאיגד  הסתדרותי  גוף  היה  ש.ח.ם 

"מאיר"  מטעם  כמורשה  שפעל  חילוף,  חלקי  למכירת  חנות  ובעל 

וולוו. הפכנו את  ומשאיות  למכוניות  חילוף מקוריים  למכירת חלקי 

וולוו למשאית המובילה בישראל, הישג אותו אנו שומרים עד היום. 

במשך הזמן התחלנו לגדול, פתחנו מוסך שלנו ויצאנו מהשותפות 

עם ש.ח.ם. עם השנים רכשנו עוד חברות, ב-1984 קיבלנו את הזיכיון 

נוצרו  ומעגלי תעסוקה  ועוד עובדים  עוד  נוספו  ועם הזמן  מ"הרץ" 

והפכנו לקבוצה המורכבת ממספר חברות. היום במאיר רכב בלבד 

יש כ-600 עובדים, בהרץ כ-800 עובדים, בחברות האוטובוסים קווים 

מספקים  אנחנו  הישיר  שבמישור  כך  ביחד.  כ-2700  יש  ומרכבים 

עבודה ליותר מ-4000 אנשים ובמעגלים הנוספים של ספקים ונותני 

שירות המספרים כמובן גדולים יותר"

אתה חושב שהחברה כיום הגשימה את החזון של מאיר קז?

"כשמאיר ז"ל התחיל למכור משאיות ומכוניות של וולוו אנשים לא 

הכירו את המותג אבל הכירו את האיש וידעו שמדובר באיש עסקים 

הגון ואמין ולכן אמרו לו 'אם אתה מוכר וולוו, אז ניקח וולוו', וכך בצורה 

הדרגתית החברה התחילה למכור יותר מכוניות ולצמוח. מה שתמיד 

הוביל את מאיר ומוביל את החברה עד היום היה הרצון להתפתח 

המשפחתיים  הערכים  ואת  האופי  את  לאבד  מבלי  וזאת  ולגדול 

שלנו. חברה שעומדת מאחורי ההבטחות והמילים שלה עם דגש על 

השירות והאמת. זהו בעצם משהו שמוטבע ב-ד.נ.א של החברה ושל 

כל עובד בה. הכל התחיל בזכות האמון שהלקוחות הראשונים של 

מאיר קז ז"ל נתנו בו כשהתחיל בזמנו כמוכר של מכוניות משומשות, 

וזו המורשת והערך החשוב ביותר המרכיב את החזון שלנו". מאיר 

ממשיכים  ואור  אבנר  והיום  ואני  ישראל   ,1976 בשנת  נפטר  ז"ל 

באותה רוח לנווט את החברה.

כיצד נוצר הקשר בין "מאיר" לביו חברת הונדה?

"הקשר הראשוני עם הונדה נוצר דרך מכר אנגלי שלנו שניהל את 

ייבאה לשם את  רכב לדובאי, שבין השאר  יבואנית  'אלפטן'  חברת 

והונדה. הוא פנה עבורנו ליפנים וחזר אלינו עם  וולוו  המכוניות של 

כל האינפורמציה הדרושה כדי לגשת למכרז, שנעשה דרך הונדה 

בארה"ב. הגשנו תוכנית עסקית בתוך זמן קצר והחבר האנגלי דאג 

שהיא לא תונח בתחתית הערימה. כשהבנו שהבחירה בידי הונדה 

ארה"ב ביררנו מי המנהלים הבכירים וטסנו, ישראל ואני, לקליפורניה 

לפגישת היכרות. לאחר מכן הגיעה ארצה משלחת בכירה מהונדה 

ארה"ב לבחור את הנציג בישראל. היו חמש מועמדות והיתרון שלנו 

היה שכבר נפגשנו. החברה שלנו הייתה הראשונה שבדקו. במהלך 

לקוח  ע"י  הסמוך  מהחדר  חזקות  צעקות  נשמעו  בחדרי,  הפגישה 

את  והסדרתי  יצאתי  סליחתם,  את  ביקשתי  שהתלונן.  משאיות 

הנושא. חזרתי לחדר מבוהל מהרושם שיצר האירוע. בסוף הפגישה 

היפנים הודו לנו וכמובן המשיכו לפגישות עם החברות האחרות ואמרו 

אותם  להזמין  ניסינו  השבוע.  סוף  לקראת  סופית  יחליטו  שהם  לנו 

לארוחת ערב והם לא ענו לנו ואז ביום שישי הם התקשרו ושאלו האם 

ההזמנה לארוחת הערב עדיין בתוקף. כך בעצם הבנו שזכינו במכרז 

של הונדה, אח"כ הם סיפרו שהם התרשמו מהטיפול האישי בלקוח 

ולמעשה  להם,  חשוב  שמאוד  דבר  ושזה  למשרד  שהתפרץ  ההוא 

האירוע הזה עזר לנו. אגב לאותו לקוח יש כיום צי שלם של משאיות 

שרכש מאיתנו"

איזה דגם של הונדה אתה הכי אוהב?

"כמובן שהונדה סיוויק על כל דורותיה. זהו רכב אמין שעושה אלפי ק"מ 

וכל מה שהוא דורש זה מים ובנזין ואין ספק שהוא רכב שהישראלים 

שנות  בתחילת  בארץ  נחת  שהוא  הראשון  מהרגע  כבר  אהבו  מאוד 

התשעים ועד היום וכך גם מיליונים רבים של אנשים מסביב לעולם 

הרכב  של  דורות  עשרה  יש  בכדי  לא  סיוויק,  בהונדה  לנסוע  שבחרו 

הזה" 

מהן השאיפות של הונדה ישראל השנה? 

האופנועים  באגף  הפעילות  היקף  את  ולהגדיל  להמשיך  רוצים  "אנחנו 

דגמים חדשים מאוד מלהיבים שהגיעו  ישנם  ב-2016.  שרשמה שנת שיא 

ידי  על  מצוינת  בצורה  יתקבלו  שהם  בטוח  ואני  להגיע  שאמורים  ואחרים 

חובבי הדו גלגלי כיוון שהאופנועים של הונדה הם תמיד שם דבר מבחינת 

אמינות וביצועים. 

גם במכוניות השאיפה היא תמיד לגדול ולהצליח להביא לפה יותר מכוניות 

כל  פי  ועל  תגיע  החדשה  הסיוויק  מההיצע.  גדול  תמיד  שהביקוש  כיוון 

וחדשני  מרשים  בדגם  מדובר  בעולם  גם  והתגובות  המוקדמים  הסימנים 

שיספק לבעליו את כל מה שהוא מבקש מכונית משפחתית"

 ואי אפשר בלי שאלה על מכבי חיפה, מה השאיפות לגבי הקבוצה?

שלנו  הכדורגל  קבוצת  לצערי  אך  הצלחות,  על  עכשיו  עד  "דברנו 

העונה מזייפת בגדול. כולנו אשמים בזה ואנחנו עובדים כדי להשתפר 

ואני מקווה שנצליח. עם זאת אנו מאוד גאים בהצלחה שלנו להגדיל 

את מספר האוהדים שלנו באופן פנטסטי בשנים האחרונות.  הקהל 

מלווה אותנו בהמוניו לכל מקום שהקבוצה הולכת בלי קשר לתוצאות 

את  קצת  להזכיר  מועדון שמצליח  פה  להקים  מראה שהצלחנו  וזה 

המועדונים הגדולים בחו"ל, שגם אם יש עונות שאין הישגים ותארים 

הקהל ממשיך להגיע לאצטדיון בהמוניו ולעודד ומבחינתנו זו הצלחה. 

אני בטוח שנחזור גם לקחת תארים כפי שידענו לעשות בעבר"
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50 שנה

מאיר קז ז"ל מקים את "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות 
בע"מ, החברה מתחילה ביבוא  וולוו 121 השבדית ובהמשך 

משאיות, אוטובוסים, מנועים וציוד מכני כבד

1967

הקמת השותפות "מאיר-שחם" 
חברה ליבוא משאיות וחלקי חילוף 

התחלת יבוא משאיות וולוו 

וולוו נבחרת כרכב שרד ע"י מנהל הרכב הממשלתי 

 1970 1984

 מאיר רוכשת את "הרץ" ישראל

 1986

סיום השותפות "מאיר-שחם" 
קבלת זיכיון "הונדה מכוניות"הפעילות  עוברת  ל "מאיר"

1990

1970
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בתמונות
 1992

קבלת זיכיון "הונדה אופנועים"

רכישת 51% מ"מרכבים" בשותפות עם וולוו שבדיה
2001 - הרחבת הבעלות על "מרכבים" )74% "מאיר", 26% ולוו 

שבדיה(

1991

פרסומת החוצות הראשונה של הונדה בישראל

הקמת "קשר ספורט בע"מ" ורכישת הבעלות על 
"מכבי חיפה"

הקמת חברת "קווים" תחבורה ציבורית בע"מ

200
0

רכישת אוטוסנטר

2004

1992

1996
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בין מסורת לחדשנות: 

יפן מחשבת מסלול מחדש
יפן תמיד הייתה מאופיינת במאבק פנימי בין הישן לחדש, בין הדת לחילוניות. עם כניסתה למאה ה-21 היא מתכוונת 

לחזור ולהוביל את העולם בחדשנות, טכנולוגיה ולעשות זאת בדרך שלה.  ומה יש לה ללמוד מאיתנו הישראלים?

גילי ראובן

כשבוחנים את השינויים שחלים על החברה היפנית בשנים האחרונות צריך לזכור דבר אחד בולט. העתיד 
תמיד העסיק את היפנים. בין אם בחידושים הטכנולוגיים ובין אם בתפיסה התרבותית לפיה העתידנות 
היא דבר שאפשר ליהנות ממנו ולהרוויח ממנו ולא רק מהפן העסקי, אלא גם בפן התרבותי, החינוכי 
והמשפחתי. במאה ה-20 היפנים הקדימו תמיד את העולם המערבי בכל הקשור לטרנדים תרבותים 
וטכנולוגיים. עם זאת, כאשר הגיעה המאה ה-21, היפנים מצאו את עצמם קצת מאחור, כשהם מביטים 

בעולם המערבי מכתיב את הקצב, בטח בכל הקשור לקידמה הטכנולוגית.
הוא  וקידמה,  לעתיד  מסורת  בין  הזה  המאבק  את  לראות  ניתן  בהם  הבולטים  האלמנטים  אחד 
האדריכילות היפנית. בן עמי השילוני , פרופסור אמריטוס לתולדות יפן בחוגים ללימודי מזרח אסיה 
ככזה שמשקף  העולם האדריכלי  אל  להפנות  נוהג  בירושלים,  באוניברסיטה העברית  והיסטוריה 
את החברה היפנית והתמורות שחלו בא לאורך השנים בצורה מעניינת. "המסורת המורכבת של 
האדריכלות היפנית באה לידי ביטוי במבני מקדשי שינטו. שם ניתן לראות עמודים עשויים מברוש 
ואת גג הקש המסורתי המאפיינים טוהר ופשטות, החשובים ביותר למקדש. בשל האקלים הרגוע 
המאפיין בדרך כלל את יפן, מבני העץ היוו את הבסיס לארכיטקטורה המסורתית של המדינה, 
והם חלק מהתרבות היפנית ותפיסת המחשבה היפנית. חומרים אחרים, כגון אבן ולבנים נוספו 
לקראת המאה התשיעית ובעקבות כך היפנים הצליחו להמציא את סגנונם הייחודי והמעודן 

כל כך".
של  "הרסטורציה  בתקופת  חדשני  לעידן  יפן  את  להצעיד  וההחלטה  המערב  עם  המפגש 
לדוגמא  לאדריכלות  מסתורי,  מערב  לאותו  להידמות  עז  לרצון  הוביל   1868 בשנת  מייג'י" 
היה תפקיד חשוב בניסיון לפנות אל המערב. מוסדות הציבור החדשים שנפתחו נבנו כולם 
בסגנון אירופאי. בהמשך הכניעה למערב הובילה לכך שהחברה היפנית בזה לכל הקשור 
ליפן המסורתית ורצתה גם את האדריכלות שלה מודרנית ומערבית. ואילו עתה, ביפן של 
ימינו דור האדריכלים המבוגר יותר מחפש את החזרה למסורת לצד הבנייה האורבנית 
הערים  אחת  עדיין  היא  שטוקיו  לזכור  צריך  זאת  עם  למסורת.  לבוז  ולא  המערבית 
הצפופות בעולם, כאשר בשטח של כעשרת אלפים קילומטרים רבועים, גרים 30 מיליון 
תושבים מה שהופך אותה לאחת הערים היקרות בעולם למחייה. ספק אם בעתיד, 

אנחנו נראה שינוי במגמה זו.
אבל קודם כל, הייתה הטכנולוגיה. בשנות השבעים של המאה הקודמת, עת החל 
תרבות  על  להתלונן  החל  היפני  המבוגר  הדור  היפנית,  החברה  של  הכלכלי  הבום 
היפנים את  אימצו  היפני. מהר מאד  הדור הצעיר  ומשתנה של  הצריכה ההולכת 
תפיסת העולם שהוגדרה בתקשורת היפנית לפיה: "היפני הוא מה שהוא קונה". 
רבות דובר ומדובר על הצריכה של מוצרים שלרוב ליפנים אין בהם באמת שימוש 
או צורך. במיוחד אמורים הדברים בכל הקשור לתקשורת. יפן מובילה את העולם 
בפער ניכר בכל הקשור לשימוש בטלפונים ניידים ובמחשבים אישיים. אי אפשר 
להתעלם מסגנון החיים האורבני כאשר מנסים להסביר את התפתחות העולם 
רוב  אצל  עירוניים  לחיים  המעבר  ביפן.  הסלולריים  הטלפונים  של  המופלא 
במכשירים  הצריכה  להגברת  הוא  אף  הוביל  היפנית  האוכלוסיה  של  רובה 
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האלקטרוניים, אשר כל כך מאפיינים את התרבות היפנית-  יותר ויותר זמן פנוי בשעות הרבות העוברות בהמתנה לתחבורה 
הציבורית או בנסיעה בה. החוק אוסר על דיבור בטלפון סלולרי במקומות ציבוריים, אולם הוא אינו מונע שימוש במכשיר 
לשליחת הודעות  או משחקים וצריכה של אחד מאין ספור ערוצי המידע הזורמים ליפני הצעיר. החידושים הטכנולוגיים 
עם הלגיטימציה בכל חלקי החברה לשימוש בטלפונים המשוכללים ביותר עם דגש על העתיד, הם אלו המאפיינים אולי 

יותר מכל את החברה היפנית בת זמננו. 

ללמוד מההיי טק ניישן
ביקור ב"אי הסמוראים", מתחם הסטארטאפים של טוקיו, מגלה בשנים האחרונות את מצבו האמיתי של ההיי טק 
המקומי שצופה בעמק הסיליקון ואפילו בהיי טק הישראלי, עוקפים אותו לא אחת. רבים ביפן ומחוץ לה מדברים על 
החולשה היחסית שלה בתחום החדשנות, בעיקר ביחס למקומות האחרים בעולם. בשנה שעברה פירסם העיתון  
פייננשל טיימס כתבה מעניינת על כך שיזמים ביפן מתקשים מאוד להשיג מימון, ורובם מתחילים את הדרך עם 2.3 
מיליון ין )כ-20,000 דולר( בממוצע, בעוד שלדבריהם הם זקוקים ל-6.2 מיליון ין בממוצע )כ-52,000 דולר(. בעקבות 
יוכלו לשרוד בשוק התחרותי  כדי שאלו  היפניות  היפנית לתמוך בחברות הטכנולוגיה  הכתבה, החלה הממשלה 

העולמי.
עופר פמילייר, המעביר את זמנו בין יפן לישראל, מתוקף תפקידו כמנהל פיתוח עסקי בחברת ואייאר הישראלית, 
הוא מומחה לשוק החדשנות היפני: "מה שמתרחש ביפן בשנים האחרונות הוא מרתק קודם כל מבחינה היסטורית. 
אנחנו רואים את הדינוזאורים הגדולים, חברות הענק, מבינות שהן צריכות לעשות שינויים במחשבה שלהן, גם 
כי המציאות כופה עליהן את זה. למשל טושיבה ונינטנדו הבינו שעוד רגע הן נשארות מאחור כי העולם המערבי 
משיג אותן בכל הקשור לתפיסת המחשבה ותפיסת העתיד של הדורות הבאים. וזה מעניין כי פעם, 'העתידנות' 
ללמוד מכולם, במיוחד מהישראלים".  רוצים  ואילו עתה הם  נחלתן הבלעדית של החברות הגדולות  הייתה 
פמילייר שמארח בישראל משלחות של אנשי עסקים יפנים מוסיף: "היפנים רוצים ללמוד מהישראלים, הם 
מעוניינים לשמוע ולהקשיב. הם מבינים שהחברות הגלובליות עומדות לפני שינוי מהותי וחלקן כבר עכשיו 
משתנות. בחברות גדולות קשה מאד לקחת סיכונים, בטח אם הן מסורתיות וותיקות ובחברות קטנות הדבר 
יותר קל. הם מסתכלים על השוק הישראלי ורואים יותר יזמים מאשר ביפן, הם רואים איך האוניברסיטאות 

לדוגמא עוזרות בקידום סטארטאפים וזה משהו ביפן עדיין לא קורה". 
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כך הפך חלום אחד של בעל עסק לבוכנות מיפן לתאגיד רכב ענק שציין לאחרונה 
את ייצורה של המכונית המאה מיליון והצליח לשנות את ענף הרכב לתמיד. הכירו 

את הסיפור שמאחורי ההונדה שלכם

100 מיליון
סיבות לחגיגה

ממהנדס בוכנות ליצרן המנועים הגדול בעולם. סויצ'ירו הונדה

אריק פוגל, מנהל הדרכה טכנית,"מאיר" חברה למכוניות ומשאיות
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בתחילת השנה רשמה הונדה נקודת ציון חגיגית בדברי ימיו של התאגיד 
היפני עם ייצורה של מכונית ההונדה ה-100 מיליון שיצאה מפס הייצור 
בדרכה לכבוש את הכבישים בעולם. זו הזדמנות מצוינת למסע במנהרת 
הזמן עד לשנת 1963 ולמכונית הראשונה והאגדתית T360, ה"אימא" של 
כל מכוניות הונדה מאז ועד עצם היום הזה ולעוד נקודות ציון היסטוריות 

חשובות עבור הונדה וכל תעשיית כלי הרכב העולמית.  
לייצור  הונדה, בעל עסק  סויצ'ירו  ע"י   1948 נוסדה בשנת  הונדה  חברת 
עבור  זול  תחבורה  ככלי  עזר  מנוע  עם  אופניים  לייצר  שהחליט  בוכנות 
היפנים שנקלעו לקשיים כלכליים שלאחר מלחמת העולם השנייה, וכך 
היא  זו  משנה  החל  אך  בלבד  אופנועים  החברה  יצרה   ,1960 לשנת  עד 
שנות  במהלך  היפני.  לשוק  בעיקר  קטנות  מכוניות  גם  לייצר  התחילה 
הם  ובהדרגה  שייצרה  האופנועים  במורכבות  החברה  התקדמה  ה-60 
הפכו ברי השוואה ולעתים אף עלו על האופנועים האירופאים שהובילו 

באותה תקופה. 
לייצר  לראשונה  הונדה שהחליטה  עבור  סימנה את המפנה   1963 שנת 
מכונית והציגה ביפן מכונית שהייתה הכלאה בין משאית קטנה לטנדר 
 360 בנפח  במנוע  מצוידת  שהייתה  המכונית   .T360 בשם  חזק  עירוני 
סמ"ק, בעל 30 כ"ס ב- 8,600 סל"ד ומהירות מרבית של 100 קמ"ש, זכתה 
וגם בעולם החל להיווצר ביקוש גדול  להצלחה גדולה בזירה המקומית 
לרכב האמין והעוצמתי שייצר  סויצ'ירו הונדה כשהמוטו שליווה אותו היה 

"מכונית לכל האנשים, מכונית לכל העולם".
 T360-סיפור לידתו של הרכב מעניין לא פחות שכן עוד בטרם הוצגה ה

עבדו בהונדה במרץ על פרויקט משמעותי עבור החברה המתפתחת, 

)רודסטר(  מרהיבה  קבריולט  ספורט  מכונית  זו  הייתה   .S360 הונדה 
שהציגה נתונים שבאותה תקופה השאירו גם את פורשה ויגואר פעורות 
 4 סמ"ק   360 מנוע  בעל  היה  הונדה  שהציגה  האבטיפוס  דגם  פה. 
צילינדרים, שהפיק 44 כ"ס ב-9500 סל"ד כלומר קרוב ל-100 כ"ס לליטר, 
נתון שכל יצרניות רכבי הספורט של התקופה ההיא אפילו לא חלמו עליו. 
החליט  המרשימים  והנתונים  העוצמתית  הדרך  פריצת  למרות  אולם 
לעבור  שלא  פוג'יסאווה,  טקאו  העסקי,  שותפו  עם  אחת  בעצה  הונדה 
לשלב הייצור ההמוני של ה-S360 בגלל שבאותה עת הביקוש למכוניות 
ספורט שכאלו היה קטן מאוד. כל כך החליטו השותפים לקחת את המנוע 
הרשמי  ובתואר  בכבוד  שזכה  העירוני  בטנדר  כאמור  ולשלבו  המהפכני 
חודשים  כמה  הונדה.  מבית  העולם  לאוויר  שיצאה  הראשונה  כמכונית 
לאחר מכן החלה הונדה לשווק את ה- S500, דגם מעט ארוך יותר מה-

T360 ובעל 38 כ"ס ומומנט כפול מהדגם הראשון שהיה בעצם שילוב בין 
לבין המנוע  הייצור  לפס  לא להעביר  מכונית הספורט שהונדה החליטו 

 .T360-המצוין של ה

היפנית שכבשה את אמריקה
נקודת הציון הבאה הגיעה בשנת 1972 אז הוצגה לעולם מכונית חדשה, 
את  היפנית  החברה  עבור  ופתח  הדרך  את  שפרץ  הדגם  סיוויק,  הונדה 
שרוי  היה  העולם  תקופה  באותה  העולם.  לכל  ומשם  האמריקני  השוק 
של  כיסם  על  והכבידו  שחקים  הרקיעו  הדלק  ומחירי  אנרגיה  במשבר 
והגדולים  הכבדים  הקלאסיים,  האמריקנים  הרכבים  בעלות  המשפחות 
בקפידה  נבחר  הדגם  שם  גם  והיקרה.  הגבוהה  הדלק  תצרוכת  בעלי 
ומשמעות המילה "סיוויק" על פי מילון וובסטר משויכת למילים "אזרח, 
עיר ואזרחות". הסיוויק הציגה גישה חדשה למכונית משפחתית, שהייתה 
מהדגמים  משמעותי  באופן  יותר  קטנה  אך  מקודמותיה  יותר  גדולה 

באהדה  והתקבלה  תקופה  באותה  המקובלים  הקלאסיים  האמריקניים 
גדולה על ידי האמריקנים.  

הונדה   - אמריקה  את  לחלוטין  שכבש  דגם  הגיע  מכן  לאחר  שנים   4
הפופולרי,  האמריקאי  הרכב  לגודל  הבחינות  מכל  שהתאימה  אקורד, 
במוצרי  להיקשר  שהחלה  והאמינות  החסכנות  על  שומרת  היא  בעוד 
החברה. בעקבות ההצלחה הגדולה של האקורד הקימה הונדה ב-1982 
מפעל באוהיו, ארצות הברית והייתה למעשה יצרן הרכב היפני הראשון 

שהקים מפעל באמריקה.
מכוניות  דגמי  לייצר  להונדה  שעזרו  נוספים  מפעלים  הוקמו  בהמשך 
לא  ואף  האמריקאי  לטעם  ביותר  הטובה  בצורה  המותאמים  ואופנועים 
ליצרני  לעזור  ותקנות שנועדו  ידי מגבלות  על  צורה  מוגבלים בשום  היו 
הרכב האמריקנים. עם ההצלחה האמריקנית באה ההצלחה הגלובלית 
ביותר  סיוויק  הונדה  מכוניות  מיליון  מ-20  למעלה  נמכרו  היום  כשעד 
מ-160 מדינות מספרים שהפכו את הסיוויק על תשעת דורותיה לאגדה 
אמיתית, סיפור הצלחה שרק מתחדש, כשבקיץ תגיע לישראל הסיוויק 

החדשה- דור עשירי למשפחה.  

ממהנדס בוכנות ליצרן המנועים הגדול בעולם. סויצ'ירו הונדה

הונדה סיוויק רכב השנה בקנדה 1973

מפעל הונדה

T360 מכונית לכל האנשים, מכונית לכל העולם. הונדה
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הירוק שוב באופנה
המירוץ אחר פתרונות ירוקים בתחומי התאורה 

והתחבורה בשיאו. היזמים והמשקיעים 
עמוק בתחרות ומובילים את הטרנד 

הירוק ששוב מככב גם בכותרות 
הכלכליות בתקשורת. אז 

מאיזו יבשת יגיעו המנצחים 
הגדולים ואיך קשור 

ליאונרדו דיקפריו לכל 
הסיפור? 

גילי ראובן 

פאנלים סולריים באפריקה. היבשת השחורה מוארת המימן כבר כאן. הונדה FCX קלריטי
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את  מחפשים  ההשקעות  וקרנות  הסטארטאפים  שעולם  זה  את 
בעיתוני  מקריאה  בקלות  לגלות  אפשר  הבא,  הירוק  הפרוייקט 
הכלכלי  בתחום  גדולים  מומחים  להיות  ומבלי  השונים  הכלכלה 
והפיננסי. עד כמה רחבה התופעה? ובכן, מדרום אפריקה ועד יפן, 
משבטי הבדואים בנגב ועד פיניקס אריזונה, בחמש השנים הקרובות 
ירוקה. הסכומים שמתגלגלים  כולם יעסקו רק בדבר אחד: אנרגיה 
ומבוגרים ברחבי  יזמים צעירים  ואלפי  בתחום נאמדים במילארדים 
העולם, מחפשים את קרנות ההשקעות שישקיעו בהם את הכסף, 

מכיוון שהם הם, מביאים את הבשורה האמיתית לעולם ירוק יותר.
ומתמחה  פרנסיסקו  בסן  המתגורר  עמי,  בן  ענר  ההשקעות  יועץ 
החם  התחום  שזה  ספק  "אין  מסביר:  ירוקה,  באנרגיה  בהשקעות 
בתוך  חלוקה  יש  אבל  היום.  לאומי  הבין  ההשקעות  בעולם  ביותר 
ביותר  המעניין  הנושא   2017 לתחילת  נכון  כמובן.  עצמו  התחום 
בין  אמיתי  מירוץ  יש  התאורה.  הוא  ירוקה  לאנרגיה  הקשור  בכל 
הרבה מאוד יזמים וחברות שרוצים להאיר בצורה זולה מאות אלפי 
בתים בעיקר במדינות העולם השלישי. אנחנו רואים מבחנים רבים 
התאורה  נושא  את  לבחון  כדי  העולם,  ברחבי  בחממות  שנעשים 
בחממה ואז מחוצה לה, אל העולם כולו. זה כרגע הנושא שמעניין 
לא  זה  אבל  לחברה  לתרום  דרך  גם  שמחפשים  המשקיעים  את 
אומר שמדובר בפעולה פילנטרופית, אלא כזו שגם תניב רווחים לכל 

הנוגעים בדבר", מספר בן עמי. 

דיקפריו יאיר את אפריקה?
אחד היעדים הקבועים בכל הקשור להתפתחות של טכנולוגיה ירוקה, 
היא כמובן יבשת אפריקה. שם מדברים בעיקר על העידן הסולארי. 
כשם שהמדינות האפריקאיות קפצו ישר לטלפונים הסלולריים עוד 
לפני שזכו להכיר את הטלפון הקווי, כך גם צריכת החשמל הראשונית 
של אלפי תושבים באפריקה תהיה תחת האנרגיה הסולארית כאשר 
להצלחה  שזוכה   powerhive חברת  היא  הבולטות  החברות  אחת 
בקרב משקיעיה המערביים, בראשותו של השחקן לאונרדו דיקפריו. 

הכפר  כל  מחברת  אשר  קטנה  סולאר  מערכת  מקימה  החברה 
ומאפשרת לכל בית להתחבר לחשמל ולשלם את חשבונו בחבילות 
תאפשר  התשתית  נייד(.  טלפון  על  שמשלמים  )כפי   PREPAY
שיתוף  דרך  הצורה  באותה  לאינטרנט  להתחבר  הנידחים  לכפרים 

פעולה של החברה עם חברות כמו גוגל או פייסבוק.

נושא האנרגיה הסולארית הוא כמובן אחד הבולטים בעשור האחרון 
כאשר דרום אפריקה השיקה את שדה התעופה הראשון באפריקה 
 600,000 ג'ורג' שמשרת  נמל תעופה  סולארית.  אנרגיה  על  שעובד 
נוסעים מדי שנה, השיק תוכנית אנרגייה נקייה שתעביר 40% מצרכי 
החשמל של שדה התעופה לאנרגיה מתחדשת. גם שדה התעופה 

תמנע בישראל צפוי להפוך לשדה תעופה הסולארי הראשון בארץ.
גם באסיה כמובן, חושבים ומשקיעים ירוק. 

לכיוון  במהרה  לזוז  ליפנים  שגרמו  הדרמטיים  האירועים  אחד 
האנרגיה הירוקה, הוא אסון פוקשימה, כאשר הצונאמי הענק חשף 
את היפנים לסכנות אשר כרוכות בכורים גרעיניים. אחד הפרוייקטים 
פרויקט  היה   2011 בשנת  האסון  לאחר  מיד  שאושרו  הראשונים 
פוג'יסאווה סיטי, פרבר המרוחק כ-40 ק "מ ממרכז טוקיו, אשר בנוי 
לתושביו  מאפשרות  בעולם  המתקדמות  האנרגיה  שמערכות  כך 
לייצר ואף לאגור חשמל לניצול מרבי של מקורות האנרגיה הירוקים. 
יחידות הדיור עוצבו בצורה כזו שהזיהום ופליטת גז החממה   1000

הופחתו למינימום.

ירוק בכביש ובבורסה
האחרון  באוקטובר  רק  הרכב.  וכלי  התחבורה  נושא  את  כמובן  ויש 
הציגה 'הונדה' את דגם הקלריטי )FULE CELL( שמיצב את עצמו 
כזה ששם את המימן במרכז. תא הדלק - הרכיב שמייצר את החשמל 
עבור המנוע החשמלי של הקלריטי החדשה, קטן ביותר משלושים 
אחוז מזה של הדור הקודם והוא מקביל בגודלו למנוע V6 קומפקטי. 
חלקי  כל  את  לראשונה  למקם  להונדה  אפשר  במידות  הצמצום 
נאגר  הדלק  בתא  שנוצר  החשמל  המנוע.  מכסה  תחת  תא-הדלק 
ומועבר משם למנוע חשמלי המספק 174 כ"ס  ליתיום-יון  בסוללת 
)130 כ"ס בדור הקודם(. טווח הנסיעה הרשמי עומד על 700 ק"מ בין 
תדלוקים )כ-370 ק"מ בדור היוצא(. זוהי מכונית תא-דלק בתצורת 
ביותר. תדלוק מחדש של המכונית  סדאן עם טווח הנסיעה הגדול 
בהתלהבות  הגיב  האמריקאי  השוק  בלבד.  דקות  כ-3  יארך  במימן 
שברור  "עתה  נכתב:  אף  האמריקאית  ובתקשורת  המכונית  ליצור 
שהמכונית החשמלית היא נחלת העבר, המימן הוא העתיד של שוק 
בעולם  הראשונה  הייתה  'הונדה'  שחברת   לציין  חשוב  המכוניות". 
לפתוח תחנת תידלוק מימן כבר בשנת 2012. התחנה  בסאיטאמה 
יפן, ממירה אור שמש למימן היכול לשמש כדלק למכוניות המונעות 
היו  היפנים  קלאריטי.   FCX ההונדה  כגון  וחשמל  דלק  תאי  על 
הראשונים לזהות, בטח בעקבות אסון הכור הגרעיני, את הכח שיש 
פחם  איתרו  היפנים  העתידית.  התחבורה  את  שמסמן  כמי  במימן 
שמועבר  מימן  מופק  וממנו  אוסטרליה,  ביבשת  לניצול  ניתן  שלא 
לייצור  ומובל באוניות. במקביל החל ביפן תכנון  נוזלי  למצב צבירה 
חברות  קבוצת  כעת,  ופוטוסינטזה.  מים   - נקיים  בתהליכים  מימן 
ענק יפניות מטפלות בכל תחומי שוק האנרגיה: מייצור חשמל ועד 
כח  תחנות  ביפן  לפעול  החלו  האחרונים  בחודשים  תחבורה.  כמובן 
להפקת חשמל ועד סוף שנת 2017, יותר ויותר ערים יפניות יצטרפו 
למהפכה. אז מאיזו יבשת תגיע הפריצה המיוחלת שטומנת בחובה 
של  מיליונים  עשרות  שיצרף  אמיתי  ופתרון  אדיר  לרווח  פוטנציאל 
אנשים לחשמל ולאינטרנט? נראה שאנו קרובים לישורת האחרונה 
מאירות  התוצאות  את  לראות  נתחיל  ספורות  שנים  ובתוך  במירוץ, 

כפרים שלמים וגם את המסכים בבורסות השונות ברחבי הגלובוס. 

גם הוא במירוץ הירוק. ליאונרדו דיקפריו
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מותק, הטענת לי 
את השמלה?

שעון אפל
רבים הרימו גבה כאשר אפל השיקה את השעון שלה לפני כשלוש שנים. השעון שנמכר 
500 דולרים, דרש הטענה מדי לילה והעיסוק בו היה נדמה לרבים כמכשול וממ  במחיר של
הלבישה  האופנה  ממשפחת  חלק  הוא  אפל  שעון  האם  עצמם  את  שאלו  האופנה   עצבי 
של  האחרונות  בגירסאות  ניתנה  התשובה  אחר.  מסוג  בפריט  שמדובר  או   "wearables"
השעון, שהן אסטתיות יותר ומשמשות יותר כתכשיט ופחות כמחשב. בנוסף, חברת אינטל 
ראתה בשעון הצלחה והחלה לפתח מותגים משלה )בעזרת בית הכלבו המצליח "ברניז"(, 
מה שסימן עוד יותר את העובדה ששעון אפל, על אף שלא הצליח לבצע חדירה מושלמת 

לשוק, הוא עדיין סיפור הצלחה.

משקפי גוגל - 'גוגל גלאס'
והפיתוח הסודית X של תאגיד הענק  ביחידת המחקר  כפרויקט  גלאס' החל  'גוגל 
להציג  יוכלו  אשר  תצוגה  מסך  עם  משקפיים  של  אבטיפוס  ביצירת  והתמקד  גוגל, 
מציאות רבודה )שילוב של שכבות עצמים וירטואליים לתוך מציאות אמיתית(. בינואר 
2015 הודיעה גוגל על השהייה של המיזם במתכונת בה פעל עד לאותו היום, תוך ציון 

מכי תקים חטיבה נפרדת שתעסוק בפיתוח משקפיים חכמים. הביקורות על המשק
פיים חולקו לשניים: מהבחינה הטכנולוגית התלהבו מהפיתוח אבל מבחינה אופנתית, 
דיברו על כך שמדובר בסך הכל בזוג משקפיים ולא באמת בהצהרת לבוש מהפכנית 

אשר תחייב כל חובב אופנה לקנות אותם. 

האם העולם מוכן כבר לטכנולוגיה לבישה או שמא ייקח עוד הרבה זמן עד 
שהוא ייאמץ לחיקו את השינויים הקשורים בארון הבגדים שלנו? 

הנה שבעה פריטים אשר מאפיינים את הטכנולוגיה הזו. 
מתאים לכם?

גילי ראובן
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השמלות האינטראקטיביות
בזכות  בעולם  רבה  לב  לתשומת  זכתה  בקנדה  המתגוררת  סינית  אופנה  ומעצבת  מרצה  גאו  יינג 

הפרויקטים היצירתיים הרבים שלה. גאו הצליחה לאתגר את עולם האופנה והאומנות בשנה שעברה, 

כאשר הציגה שתי שמלות אינטראקטיביות  המופעלות באמצעות קול אנושי, מבט או הבזק אור. על 

פי יינג גאו, טכנולוגיה ואופנה הן ללא ספק התחומים הארעיים והשבריריים ביותר: מה שחדש היום 

יישכח מחר. המבקרים האמריקאים התלהבו ובביקורת לעבודות שלה כתבו: "בעבודותיה היא מציבה 

שאלות המאתגרות את הנחות היסוד בנוגע ללבוש, באמצעות שילוב של עיצוב אורבאני, ארכיטקטורה 

ועיצוב מדיה. גאו חוקרת את מבנה הבגד ומוצאת השראה בשינויים בסביבות חברתיות ועירוניות."

הז'קט שמריח אלכוהול
 ,Metamorphosis את  יורק  בניו  כשנתיים  לפני  הציגה  קוראנית  הדרום  המעצבת  קרים  יונהגוי 
פרויקט חדש וייחודי המתייחס לתרבות השתייה והאלכוהול בדרום קוריאה, בו הבגד מגיב לצריכת 

לצרי מודעות  לעורר  במטרה  לנשים,  ושמלה  לגבר  ז'קט  יצרה  היא  אותו.  הלובש  של  מהאלכוהול 
לנוע  הזו, שהבגד שלך מתחיל  "אני חושבת שהתחושה  כת האלכוהול המוגברת בדרום קוריאה. 
מפסיקים  הם  שעכשיו  יחליטו  אותו  הלובשת  או  שהלובש  לכך  לגרום  יכולה  מדי,  יותר  כששתית 
או לחילופין הולכים הביתה", סיפרה המעצבת. "בעיני זה השימוש הנכון בעתיד לכל מה שקשור 

לאופנה לבישה".

הטלפון נטען דרך הבגדים
שלה,  הלבישה  האופנה  עיצובי  את  להקדיש  החליטה  ההולנדית,  דונגן  ואן  פאולין 
לאחת הבעיות/התמכרויות הגדולות של המאה ה-21, השימוש בטלפון סלולרי, "זה 
שלא מאפשר יותר לשבת בשיחה אחד מול השני בלי לקבל ווטסאפים או שיחות". 
מנותקת  אנרגיה  המספקת  סולאריים  בתאים  טעונה  שמלה  לעצב  בחרה  היא 
כשאנו  דברים  שני  איתנו  לוקחים  תמיד  אנחנו  כך  גם  "הרי  חכם.  לטלפון  מהרשת 
יוצאים מהבית: את הבגדים ואת הטלפון החכם, אז למה לא לטעון את המכשיר שלך 

באמצעות בגדיך?"

(FUEL( צמיד נייק
חברת נייק, כמו בהרבה טרנדים מובילים, הייתה הראשונה לזהות את טרנד ה'אופנה הלבישה'. 

על אף שעוררה ביקורת על כך שהצמיד שלה הוא לא בדיוק אביזר אופנה, אלא אביזר טכנולוגי הנועד 
לאנשים העוסקים בספורט וההצלחה שלו החזיקה מעמד בדיוק שלוש שנים. היום הצמיד נשאר פריט 
בעיקר למכורים לספורט ולא יותר, אולי בשל השימוש בו. הצמיד הוא למעשה מד תאוצה המבוסס על 
תנועה, בעל חיישני חמצן, המסוגל לקבוע אם המשתמש יושב ליד השולחן או נמצא באמצע פעילות 
גופנית. להערכת נייק, מדובר באמצעי מדידה מדוייק יותר מאשר מעקב אחר כמות צעדים יומית וכזה 
שמאפשר מדידת כמות האנרגיה המשתחררת בתחומי ספורט שונים. הדלק )Fuel) של הצמיד הוא 

למעשה הפעילות היומית של העונד אותו. 
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 ,1894 במשחקים האולימפיים הראשונים שנערכו באתונה בשנת 
הגוף האנושי היה במרכז. זו הייתה האולימפיאדה הראשונה בעת 
המודרנית וככזו, קידשה את האדם ושמה אותו במרכז. אולימפיאדת 
טוקיו 2020, תראה לנו אולי יותר מכל כיצד השתנתה התפיסה של 
במרכז  תעמוד  הטכנולוגית  הקידמה  כאשר  המשחק",  "האדם 

המשחקים.
מטעם  הודעות  היפנית  בתקשורת  התפרסמו  האחרון  בחודש 
הוועדה האחראית על המשחקים האולימפיים בטוקיו 2020: "תרמו 
לנו את הסמארטפונים הישנים שלכם כדי שנוכל להכין מהם את 
המדליות לזוכים במשחקים האולימפיים". איש לא הבין בדיוק במה 
היפני  הסביבה  לאיכות  שהמשרד  התברר  מהרה  עד  אך  מדובר, 
וענקית טלפוניה יפנית עומדים מאחורי יוזמה לעלות לשיח הציבורי 
את הצורך במיחזור מוצרי אלקטרוניקה - בדגש על מכשירים ניידים 

שקצב התחלופה שלהם גבוה מבעבר.
על פי התוכנית, כל 5,000 המדליות שיחולקו באולימפיאדת טוקיו 
מחלקי  ייצורו  השנה  באותה  הפאראלימפיים  ובמשחקים   2020
חודש  תחילת  עם  לדרך  יצא  הפרוייקט  ממוחזרים.  סמארטפונים 
אפריל והמטרה היא להגיע ללא פחות מ-8 טון של סמארטפונים 

משומשים ישנים.
הפועל,  אל  עד שהחגיגה תצא רשמית  עוד שלוש שנים  יש  נכון, 
אבל כפי שאתם בוודאי יכולים לתאר לעצמכם היפנים כבר מוכנים. 
האצטדיונים ממורקים, חברות ההפקה השונות מבשרות לנו שאלו 
 ,4K יהיו המשחקים האולימפיים הראשונים שישודרו ברזולוציה של
משמעות הדבר היא שהספורטאים האולימפיים ירוצו, יקפצו וישחו 
באיכות של אולטרה HD ממש בתוך סלון ביתנו. במקביל  גם טוקיו 
עצמה משתנה לנגד עיניי התושבים, ומתכוננת לקלוט את המוני 
האולימפית.  לחגיגה  הגלובוס  רחבי  מכל  בקיץ  שיגיעו  התיירים 
המקומי  התעופה  שדה  את  משדרגים  היפנים  ההכנות  במסגרת 
נוסעים  ואלפי  בינ"ל  טיסות  עשרות  עוד  לקלוט  שיוכל  "האנדה" 
בכל יום ומשפרים במקביל את מערכות התחבורה הציבורית בעיר 

בהשקעה כוללת של 2.3 מיליארד דולר. 
היפנים רואים במשחקים האולימפיים, את אותה ההזדמנות שרוב 
המדינות המארחות רואות בהם: הזדמנות להצעיד את העיר ואת 
אל  היפנים  את  להחזיר  האישי  ובמקרה  קדימה,  כולה  המדינה 
לזכור שכשהיפנים  קדמת הבמה אל מול העולם המערבי. חשוב 
אירחו את המשחקים ב-1964, הם הרימו את מעמדם ואת הגאווה 
הלאומית הפגועה לאחר מלחמת העולם השניה והציגו את כוחם 
"רכבת  את  שנים  מספר  לפני  כבר  לעולם  חשפה  יפן  הטכנולוגי. 
הקליע" שמהירותה מגיעה ל-300 קמ"ש, בונה בשנים האחרונות 
מחלפי ענק ומשדרגת את הכבישים המהירים והתשתיות במהלך 

שהוגדר על ידי המקומיים כ"נס כלכלי".  עכשיו היפנים מחכים לנס 
ומבינים שהטכנולוגיה היא לב הסיפור.  הכלכלי של המאה ה-21, 
לנצל  ושואפים  לחזור לקדמת הבמה הטכנולוגית  מנסים  היפנים 
את תשומת הלב העולמית במשחקים ובהכנות להם, כך לדוגמא 
פקידי  בו  הרובוטי"  "המלון  בטוקיו  נפתח   2015 שבשנת  אחרי 
את  יישמו  היפנים  רובוטים,  הם  והמנקים  המארחים  הקבלה, 
הטכנולוגיה הזו בכפר ובמתקנים האולימפיים, ויטמיעו אותה באי 

המלאכותי אודיאבה במפרץ העיר.

מטאורים בטקס הפתיחה
הכיוון הטכנולוגי יעמוד גם במרכז טקס הפתיחה. חברת הסטארט-
אפ  Star-ALE  פיתחה טכנולוגיה המדמה מטר מטאורים מרהיב, ידי 
אדם כמובן. לפי החברה, יהיה ניתן לראות את מופע הפירוטכניקה, 
תופעת  קילומטרים.  כ-200  של  ממרחק  שמיים"  "קנבס  הנקרא 
בתנאים  בשמיים  ונראית  טבעי  באופן  מתרחשת  נופל'  'כוכב 
מסוימים גם בלי אמצעי עזר מיוחדים כאשר חלקיק בחלל, שגודלו 
לא עולה על כמה מילמטרים, נכנס לאטמוספרה ונשרף במהירות 
באמצעות תהליך שנקרא פליטת פלזמה, מסבירים אנשי החברה 
באתרה הרשמי המטרה שלנו היא לייצר מחדש את התהליך הזה 
באופן מלאכותי. כדי לייצר את זיקוקי החלל הללו, החברה תשלח 

לוויין זעיר לחלל ועליו 5,000-1,000 כדורים קטנטנים ודליקים.
לא  עדין  בכלל  הם  הגדולות  ההפתעות  שאת  טוענים,  היפנים   
גם  אבל  ספורטיבי,  פסטיבל  הם  האולימפיים  "המשחקים  חשפו: 
אמר  מדעיות",  טכנולוגיות  של  החדשנות  את  להראות  הזדמנות 
להפוך  פוטנציאל  לנו  "יש  טושירומוטו.  המארגנת,  הוועדה  מנכ"ל 
שאנשים  ולכאלה  לנהדרים  האלה  האולימפיים  המשחקים  את 

ברחבי העולם יתפעלו מהם".
הללו.  במשחקים  יש  כבר  אחת  שמנצחת  זה  שבטוח  מה 
יוריקוקואיקה, שנבחרה בשנה שעברה למושלת של טוקיו והפכה 
בעולם,  הגדול  המטרופלין  בראש  שעומדת  הראשונה  לאישה 
המונה לא פחות מ-38 מיליון תושבים. קואיקה )64(,יודעת שאחד 
המבחנים הגדולים בקריירה הפוליטית שלה עומד עדיין לפניה והוא 
אירגון המשחקים, הביצוע המושלם שלהם וכמובן תמיכת הציבור, 
בזבוז  האולימפיים  במשחקים  רואה  בהיסטוריה  המקרים  שברוב 
של משלמי המיסים."בחברה היפנית אתה מנסה לבנות קונצנזוס 
אנשים  לשכנע  רוצה  הייתי  אבל  הרמוניה,  על  לשמור  ומנסה 
תאצ'ר.  ממרגרט  זה  את  למדתי  שלנו.  החברה  למען  להשתנות 
רוצה  הייתי  המארחת,  העיר  של  המושלת  בתור  הללו,  מהסיבות 
לקחת את המנהיגות של המשחקים האולימפיים והפראלימפיים". 

אמרה בראיון לעיתונות המערבית עם כניסתה לתפקיד.

מהר יותר, גבוה יותר, 
         טכנולוגי הרבה יותר!

מראשיתה היוותה האולימפיאדה חגיגה של הגוף האנושי. עם השנים והתפתחות הטכנולוגיה למדו הספורטאים והמארגנים 
להשתמש בה ולשפר את היכולות. 123 שנים אחרי אתונה, יפן מתכוננת לאירוח המשחקים האולימפיים שיהיו הטכנולוגיים 
ביותר אי פעם ויכללו בתי מלון עם רובוטים, מכוניות ללא נהג ומופע מטאורים בטקס הפתיחה. אולימפיאדת טוקיו 2020, 

מבטיחה לשבור כל שיא אפשרי עוד לפני תחילת התחרויות. ויש כמובן, גם את הנקודה הישראלית

גילי ראובן
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לוגו טוקיו 2020

מהר יותר, גבוה יותר, 
         טכנולוגי הרבה יותר!

ואי אפשר כמובן בלי הנקודה הישראלית. כידוע, החברות הישראלית כבשו בדור האחרון את אירועי הספורט הגדולים בעולם. בין אם 
מדובר בחברות טכנולוגיה, תקשורת או אבטחה, החברות הישראליות הן אלו שמבטיחות ראשונות את מקומן במשחקים האולימפיים, 
יו"ר הועד האולימפי  ביפן עם  נפגש שר האוצר משה כחלון  עוד לפני הספורטאים עצמם. בתחילת השנה האזרחית  ברוב הפעמיים 
היפני טושירו מוטו. כחלון סקר בפני מוטו את היתרונות הרבים של החברות הישראלית ועליונותן בתחומי הביטחון, הטכנולוגיה והסייבר, 
יותר  נכון לעכשיו,  ולהעמיק הקשרים הכלכליים בין המדינות.  והוסיף כי זאת הזדמנות טובה למארגנים לשלב עוד חברות ישראליות 
משבע חברות המספקות שירותי אבטחה בשילוב טכנולוגיות זיהוי פנים מתקדמות כבר חתמו על חוזים עם הוועד האולימפי הבינ"ל, 
זאת בנוסף לחברות המספקות שירותי תקשורת, צילום והילוכים חוזרים דיגיטליים כבר עובדות במרץ מול היפנים כשבסופו של דבר 
כל העולם ייהנה ויצפה בתוצאות שיתוף הפעולה הזה על גבי מסכי הטלוויזיה. ומה לגביי הסיכוי למדליה ישראלית? בפגישתו של כחלון 
עם יו"ר הוועד האולימפי היפני, השר בהחלט לא הנמיך ציפיות : "הציפייה של ישראל היא לארבע מדליות באולימפיאדת טוקיו". אשרי 

המאמין.

הטכנולוגיה והאבטחה הישראלית

הלווין שישגר אלפי כוכבים נופלים

מטאורים דיגיטליים. כך זה יעבוד

מדליות מסלולרים ממוחזרים. בקרוב בטוקיו
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"מחויבים לתת שירות איכותי ומקצועי  
  בדיוק כמו המכוניות של הונדה"

 תמיד לשירותך: זרקור על עובדי הונדה

עם ציון שנת היובל ל"מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע”מ", נפגשנו עם סטנלי שטרן )65(, מוותיקי העובדים 
בחברה, המשמש כמנהל השירות של הונדה, שסיפר לנו על הקריירה שהחלה לפני כ-24 שנים, על הקשר 

הרגשי המיוחד שמחבר אותו עד היום ל"מאיר" ועל תפקידו כיום

מתי התחלת לעבוד בחברה? 
 1961 בשנת  אפריקה  מדרום  לארץ  "עליתי 
בתור   1994 בשנת  ב"מאיר"  לעבוד  והתחלתי 
יועץ שירות. היום אני משמש כמנהל הטכני של 
הונדה. מי שהעסיק אותי לראשונה בחברה היה 
אבא שלי, שמעון שטרן ז"ל, שהיה מנהל השירות 
של הונדה. בשנת 1963 חברת ההשכרה הבינ"ל 
"הרץ" נכנסה לישראל וחיפשה מוסך שיתחזק 
מוסך  היה  לאבי  שלהם.  הרכב  ציי  רכבי  את 
למנהל  אותו  ומינו  אליו  פנו  ו"בהרץ"  בבעלותו 
האחזקה של החברה בישראל. לאחר מכן חברת 
מ"הרץ"  הישראלי  הזיכיון  את  רכשה  "מאיר" 
 1990 בשנת  החברה.  לעובד  הפך  ואבי  הבינ"ל 
הונדה  של  הרשמית  ליבואנית  הפכה  "מאיר" 
בישראל ואז מינו את אבא שלי לתפקיד מנהל 
כשלמעשה   1994 בשנת  הגעתי  אני  השירות. 
 1998 בשנת  שנפטר  שלי  אבא  היה  שלי  הבוס 

בגיל 74, כך שעבדנו ביחד במשך 4 שנים"

מהי מהות תפקידך?
מוסכי  ל-22  הוא לתת תמיכה טכנית  "תפקידי 
מוסך  בעל  בתור  בישראל.  המורשים  הונדה 
לשעבר אני מכיר את הצרכים של בעלי המוסכים 
ויודע לספק להם פתרונות כמה שיותר מהירים. 
השירות  את  ללקוח  לתת  היא  שלנו  המטרה 
המקצועי, המהיר והאדיב ביותר ויש צורך ללמוד 
ולהכיר את הזמן את החידושים והוראות היצרן 
גדול מהעבודה  בכל הנוגע לרכבי הונדה. חלק 
המידע  במקורות  הזמן  כל  להתעדכן  הוא  שלי 

הוראות  בחו"ל,  מהיצרן  שמגיעים  המרכזיים 
לרכבים,  שנוגעים  שוטפים  ועדכונים  חדשות 
של  ופתרון  טכניים  דו"חות  של  וניתוח  הכנה 

בעיות שדורשות התערבות של היצרן

הונדה  של  ההתפתחות  את  רואה  אתה  "איך 
בישראל?

החברה גדלה פלאים במכירות ובהיקף הפעילות 
כל  נשארנו  מוסכים  מבחינת  לשמחתי  שלה. 
דבר  תחלופה  ללא  מוסכים  אותם  עם  השנים 
מאוד  זה  ויציבות.  רצון  שביעות  על  שמעיד 
למקום  מגיע  שהוא  לדעת  ללקוח  חשוב 
מקצועי שיטפל לו ברכב בצורה הכי טובה שיש, 
לזכות  מזה  חלק  לזקוף  שאפשר  חושב  אני 
המוסכים  את  כנראה  לבחור  שידע  שלי  אבא 
הנכונים עבור החברה. הונדה היא חברה בינ"ל 
גדולה ובישראל היא חלק מקבוצת "מאיר" בה 
מועסקים אלפי אנשים אבל אם תשאל כל עובד 
הוא יגיד לך שהונדה זו משפחה וכך מרגישים גם 
הלקוחות שלנו, זה דבר שהונדה הצליחה לשמר 
והוא משמעותי מאוד בהצלחה של  כל השנים 
ומקצועי  איכותי  שירות  לתת  שיודעת  החברה, 
בדיוק כמו המכוניות שהיא מוכרת. יש פה יחס 

אישי וחם לכל עובד ולכל לקוח"

מה דעתך על ההתפתחות של כלי הרכב של 
הונדה? 

ובמוסך  אמינים  מאוד  הונדה  של  הרכב  "כלי 
אנחנו לא חשופים להרבה תקלות. יש התפתחות 
האחרונות  בשנים  טכנולוגית  מבחינה  אדירה 

שאני  הדברים  אחד  דווקא  היום  לדגם.  ומדגם 
המולטימדיה  מערכות  הן  בהם  מתעסק  יותר 
היום  המנוע.  דווקא  ולאו  שמסביב  האבזור  וכל 
מערכת  איזו  היא  המרכזיות  השאלות  אחת 
מולטימדיה יש ברכב וכבר פחות שואלים כמה 
כוח סוס יש במנוע. אנחנו לומדים את המערכות 
ואיך ניתן לשפר אותן ומעבירים את המידע לכל 
להוציא  איך  ללמוד  שמחים  שתמיד  הלקוחות 
יותר ולהשתמש בגאדג'טים שיש ברכב שלהם 
אופטימלית  בצורה  המולטימדיה  ובמערכות 

שתסייע להם בנהיגה ותנעים להם את הדרך"

באיזה רכב אתה נוהג? 
אינסייט שהוא  הונדה  רוכב ברכב מדהים.  "אני 
רכב מאוד מיוחד, גם מההיבט הטכנולוגי כמובן 
וגם מבחינת אמינות. אני נוסע ברכב הזה כבר 7 

שנים ואני מאוד מרוצה ממנו"

מה אתה מאחל לחברת "מאיר" לרגל חגיגות 
היובל? 

מרגיש  באמת  ואני  בה  לעבוד  שכיף  חברה  "זו 
בעוד  יוצא  אני  לחברה.  עמוק  משפחתי  קשר 
שנה וקצת לפנסיה ואין לי ספק שהחברה מאוד 
של  לנושא  גבוהה  מאוד  מודעות  יש  תצליח. 
משאבים  המון  משקיעה  והחברה  שירות  מתן 
בכדי לשפר כל הזמן את השירות ולפתח אותו 
למען הלקוח. יש כאן צוות עובדים מאוד מיומן 
ומקצועי ואני בטוח שהחברה תמשיך להתפתח 

לעוד כיוונים ותעמוד בכל האתגרים שלה"

הן
 כ

ה
ק

שו
ם: 

לו
צי
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אנחנו בהונדה מחפשים כל הזמן דרכים להחזיר לכם אהבה וממשיכים לרגש ולהפתיע אותם ברגעים 
הכי לא צפויים. עשרות רבות של לקוחות מכל רחבי ישראל כבר הופתעו במסגרת פעילויות השטח 

Honda Loves You Back בשנים האחרונות ולא האמינו שזה באמת קורה להם. 
אז איפה תפסנו אתכם הפעם?

כשהונדה  מחזירה  לכם  אהבה
הן

 כ
ה

ק
שו

ם: 
לו

צי
HONDA LOVES YOU BACK

פעילות HONDA LOVES YOU BACK האחרונה התקיימה 
בוולנטיין דיי באיזור חיפה והקריות. 

צוותי הונדה התמקמו בחניונים מרכזיים באזור והמתינו לבעלי 
ההונדה שיגיעו להחנות את כלי רכבם כשבאמתחתם 

זר פרחים אדום עם כרטיס ברכה לבבי ואיך אפשר בלי קופסת 
פרלינים שוקולד איכותית ממותגת הונדה? 

 מיותר לציין שההפתעה הייתה גדולה, הרי מי לא אוהב לקבל 
תשומת לב כזו ועוד ביום האהבה?

בימים אלו אנו מתכננים את הפעילויות הבאות, 
בהן נפתיע אתכם ככה סתם באמצע היום, 

רק כי בא לנו להחזיר לכם אהבה 
אז נתראה בפעילויות הבאות !
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X-ADV: כוכב נולד

over-drive ,אריאל אלסיבוני

סגמנט  של  לידתו  את  מבשרת  הונדה  של   X-ADV-ה של  השקתו 
קטנועי-העל,  לקטגוריית  מהפיכה  שמביא  גלגלי  הדו  בעולם  חדש 
בכביש או בשטח האדוונצ'ר החדש של הונדה פשוט מגניב. אריאל 
אלסיבוני,  כתב over-drive, רכב על ה- X-ADV בהשקה בסרדיניה 

וחזר עמוס חוויות
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הונדה X-ADV מאיפה מתחילים להסביר את הדבר הזה?  
ולחשוב ארוכות על  לי לשבת מול המסך  יצא  זוכר מתי  אני באמת לא 
פתיחה הולמת. אני בוחן וכותב כבר למעלה מ-12 שנה ובדרך כלל, אחרי 
נהיגה או רכיבה כבר ברור לי מה הדברים שחייבים להיאמר. ועכשיו, אחרי 
שרכבתי על הדו גלגלי הזה בהשקה העולמית בסרדיניה, אני מוצא את 

עצמי מקיש על המקלדת אבל לא באמת יודע מהיכן להתחיל.

הדרך הפשוטה היא לסקור את הכלי הזה מבחינה טכנית, לחשוף שלב 
אחרי שלב את הסודות המכאניים שמרכיבים את השלם הזה. אבל אני 
מרגיש שזה לא מספיק, שיש כאן משהו עמוק יותר. אולי בגלל שההונדה 
הזה לא התחיל את חייו בישיבה של מחלקת השיווק או הפיתוח, אולי 
חייו  את  התחיל  הזו  ההונדה  לגמרי.  אחר  כמשהו  בי  הכה  שהוא  בגלל 
את  חייב  הוא  ביפן,  מיוצר  הזה  שהכלי  ולמרות  אחד.  איש  של  כגחמה 

קיומו לדניאלה לוקזי, שהוא בכלל איטלקי.

לוקזי רצה לבנות משהו אחר. כלי רכב דו גלגלי שייתן חופש לרוכב שלו 
להגיע לכל מקום לצד שימושיות יום-יומית גבוהה. הוא רצה משהו פשוט 
מחד אבל מתקדם מאידך. הוא לקח איתו את מאוריציו קרבונרה )מעצב 
האפריקה טווין ואופנועי התצוגה המבוססים עליו( - גם הוא ממחלקת 
בבית  להתבודד  יצאו  ושניהם   - באיטליה  הונדה  של  והפיתוח  המחקר 
יצאו משם עם איור מדויק  כפרי בכדי להפוך את הרעיון למציאות. הם 
לא השתנה   X-ADV הונדה הייצור של  לגרסת  ועד  איור  מאוד. מאותו 
שם  יפן  להונדה  המושכות  את  להעביר  הזמן  זה  בכלל.  כמעט  העיצוב 

נוצק תוכן מכאני והנדסי לרעיון העיצובי של לוקזי.

בפעם  בו  מביט  כשאתה  הזה  המתכון  בך  מכה  איך  להסביר  קשה 
הראשונה. זה לא ממש דומה לשום דבר שהכרתי. הוא נראה גדול, ארוך 
ומרשים מאוד. יש כאלו שאמרו שהוא מזכיר להם את האפריקה טווין, 
אבל אני חושב שזו רק הצביעה. המשטחים, הזוויתיות, כל אלו לא ממש 
דומים לשום דבר אחר. וככל שאתה מתקרב אתה מוצא עוד פרט, עוד 
ידיים אתה מרגיש  טיפול שונה במשטחים ואז כשאתה מתחיל לשלוח 
את  לראות  אפשר  אז  קרוב  כבר  ואם  חסון.  מאוד,  מוצק  מבנה  איכות, 
הידיים  )ומגני  טווין  האפריקה  של  זה  את  מאוד  שמזכיר  הרחב,  הכידון 
שנראים כאילו נלקחו ישר ממנו(, ואת לוח השעונים הייעודי שמתחבר 
ומקום  מפתח  ללא  הנעה  גם  יש  הזה.  העיצובי  הקונספט  לכל  בקלות 
 ,L לקסדה מלאה מתחת למושב. וגם פרטים קטנים כמו וונטילים בצורת
תאורה לתא האחסון, שקע 12V, ג'ק אמצע ועוד. יש גם משקף מתכוונן 
ידנית לחמישה מצבים. תסתכלו על התמונות ותנסו להבין איך זה נראה 

פנים אל פנים למרות שאת האימפקט המלא תרגישו רק כשתפגוש בו.

בכביש
מאמץ  מעט  דורשת  המושב  על  העליה 
ממני. זה לא קטנוע שמאפשר להעביר את 
הרגל לפני המושב והוא לגמרי דורש הנפה 
בשביל  למושב  מעל  הרגל  של  רצינית 
אפשר  כבר  הטיפוס  אחרי  עליו.  לעלות 
להגיע עם שתי רגליים לרצפה ואז מתגלה 
עם  מאוד  ומרווחת  זקופה  רכיבה  תנוחת 
הרחב.  הכידון  על  שנשלחות  ידיים  שתי 
אדוונצ'ר  אופנוע  כמו  הנגלה מרגיש  הנוף 

לגמרי ורק המדרסים מחזירים אותך לתהות שוב, אולי זה בכלל קטנוע.
שבכבישי  הפתלתלים  הכבישים  על  כולו  כמעט  נערך  ההשקה  נתיב 
גם  אבל  רטוב(  כשהוא  )גם  להפליא  אוחז  אספלט  שהציגו  סדרדיניה, 
איכות סלילה בינונית עם מיני בורות והפתעות. הגשמים גם גרמו לאדמה 
הלחה להיסחף אל הכביש, בקיצור, תנאים מאתגרים. הונדה X-ADV לא 
ממש התרשם מכל אלו. המיתלים מרגישים איכותיים, מהלכם מרשים 
והם מכוילים על הצד הקשיח של הסקאלה. בסה"כ יכולת הספיגה טובה 

ואני משער שרוכבים קלים יותר ירצו לרכך את פעולתם על ידי שימוש 
באפשרויות הכוונון לעומס הקפיץ מלפנים ומאחור )במזלג ניתן לכוון גם 
את שיכוך ההחזרה(. כבר בשלב הזה התחושות שמגיעות מהמכלולים, 
בשילוב תנוחת הרכיבה )ותוספת הרגליות( גורמות לי לתהות שהדבר 

הזה לא רק נראה כמו משהו אחר לגמרי אלא גם מרגיש כך.

עם   X-ADV הונדה  התנהג  שבה  האופן  העצימה  הזו  התחושה  את 
ונתון  האורך  שמימד  שחשב  מי  באוכף.  גז  צמאי  עיתונאים  חבורת 
המשקל יהפכו את הכלי הזה לכבד ומסורבל )מודה באשמה(, התבדה 
מהר מאוד. מרכז הכובד נמוך )בזכות המנוע המוטה לפנים(, היציבות 
ולינארי  טיבעי  והניהוג  גלגלים(  בסיס  אותו  )בזכות  האדירה  הכיוונית 
בזכות הגיאומטריה מלפנים ומוטת הכידון. בשורה התחתונה על הכביש 
המפותל, הרטוב, עמוס ההפתעות ה-X-ADV הציג התנהגות משובחת. 
ואני לא מדבר כאן במונחים קטנועיים - יש לא מעט אופנועי "אמיתיים" 

שיכולים לקנא ביכולות שהפגין. 

הקצב עולה, שני עיתונאים ישראלים ואחד גרמני מתחילים לדחוף חזק 
יותר, מהר יותר. מוביל ההשקה )רוכב של הונדה בריטניה על אפריקה 
טווין חדש( מתחיל להעלות את הקצב גם הוא. מרכיבה נינוחה יחסית 
שלו  הגוף  גז.  לתת  החליט  שהוא  לראות  אפשר  עכשיו  עד  שהכתיב 
לנוע על המושב מצד לצד, הצמיג האחורי שלו מאבד אחיזה  מתחיל 
בתנאים  לתת  שאפשר  מה  כל  נותן  שהבחור  וברור  מהפניות  ביציאה 
מרפה  לא  דם,  מריחה  מצידה  הישראלית-גרמנית  השלישיה  האלו. 

ויושבת עליו חזק, דוחפת אותו ועושה לו את המוות.

קטנוע  המילה  את  לגמרי  העלים  הוא  הזה,  בהונדה  שדחקתי  ככל 
מהפניות  חלק  אל  בדרך  כי  כנראה  הסכים  שלי  המודע  תת  מראשי. 
מצאתי את הרגליים שלי, באופן אינסטנקטיבי נעות על דוושת הבלם 

ורגלית ההילוכים. ואין כאלו בכלי הזה. 

ביטחון  לשדר  ולהמשיך  האלו  בתנאים  האלו,  בעומסים  לטפל  היכולת 
את  מלטפות  החלו  שהרגליות  )גם  הרוכב  אל  מהגלגלים  ופידבק 
דעתי  על  אותי  העביר  פשוט  לחלוטין(,  התייבש  לא  שעדיין  האספלט 
כנראה. עד כדי שמשהו בתת מודע שלי הפעיל את הגפיים על אביזרי 

השליטה הדמיוניים.

בשטח
לרכוב  לנו  שנותר  הקצר  בזמן 
בשטח ניתן היה להרגיש שהונדה 
X-ADV מציע גם בשטח יציבות 
המשקל  האורך,  טובה.  כיוונית 
המנוע  של  השטוח  ואופיו 
החלקה  כמו  דברים  הופכים 
לפשוטים  האחורי  הגלגל  של 
ממשיכה  הספיגה  כמוהם.  מאין 
בשטח  גם  אבל  טובה  להיות 
קשיח  פשוט  שהמזלג  הרגשתי 
לפחות  להוריד,  אולי  וכדאי  מדי 
בתור התחלה, את עומס הקפיץ 
הראשוני. אבל גם בלי לבחון את הונדה X-ADV לעומק בשטח הוא 
הותיר אותי פעור פה. ואם להסתכל על עוד עיתונאים מרחבי העולם 
לרעיון  כלי שנאמן מאוד  ומוחלטת.  כוללת  היא  איתי, ההפתעה  שהיו 
המקורי של לוקזי. כלי רכב דו-גלגלי שימושי מאוד בסביבה האורבאנית 
שיכול להתמודד עם כל תוואי ודרך מחוצה לה. כזה שמשדר קלילות 
של  המפגש  בנקודת  מדויקת  פגיעה  זו  מאידך.  וקשיחות  מחד 
זן  כמו  ומרגיש  שנראה  משהו  שיצרה  כל-כך,  ומגוונים  שונים   צרכים 

דו-גלגלי חדש.
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לכבוד הגיליון החגיגי המציין 50 שנה לחברת "מאיר" חזרנו לטיול הראשון של מועדון 

בכל  להתגלגל  שממשיכה  מסורת  ופתח   2002 בשנת  שהתקיים   CR-V 4X4 הונדה  

כבישי ושבילי ישראל עד עצם היום הזה.  

15 שנה בשטח:  
הסיפור מאחורי מועדון 

"הונדה בשטח"

15 שנה בשטח:  
הסיפור מאחורי מועדון 

"הונדה בשטח"

 CR-V 4X4 דברים על מועדון  "הונדה בשטח" מדברים קודם כל על  מסורת שכל בעל הונדה
מכיר. כבר למעלה מחמש עשרה שנים נפגשים לקוחות הונדה CR-V 4X4 מספר פעמים בשנה 

לטיולים שנערכים במקומות שונים בארצנו. במהלך הטיולים זוכים המשתתפים לחוויה מפנקת 
תוך היכרות עם נופי הארץ והתנסות מעמיקה יותר עם היכולות של ה-CR-V 4X4, רכב 

הפנאי- שטח הפופולארי והנמכר בעולם זו השנה השישית ברציפות. 
 לכבוד הגיליון החגיגי לציון 50 שנה למאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ,  יבואנית 

הונדה בישראל, חזרנו לשנת 2002, אז הוקם המועדון והטיול הראשון יצא לדרך בהובלתו 
של עוזי גונן, לשעבר מנהל השיווק של החברה, שיזם את הרעיון שחיבר את לקוחות 

הונדה CR-V 4X4 לכדי מועדון חברים מגובש בעל אופי משפחתי שחבריו הפכו לחברים 
גם מחוץ למסגרת הטיולים כל זאת לפני עידן הווטסאפ שעדיין לא ברור בוודאות האם הוא 

סייע ליצור חברויות בין אנשים, או שמא הפך אותן לטכניות והרבה פחות אישיות וחווייתיות.    

אהבה מטיול ראשון
"קודם כל חשוב להבין שטיולים משפחתיים מהסוג הזה לא היו כל כך נפוצים. 

 כמובן שהיו את הטיולים של הג'יפאים שחיבר בעיקר בין גברים חולי שטח וספורט אתגרי, ולא היו 
הרבה התארגנויות רציניות של היבואניות או חברות אחרות שהקימו מועדון שטח שפונה לכל 

המשפחה", מספר גונן, "לאחר שהחלטנו על הקמת המועדון בחרנו לצאת לטיול ראשון 
וחגיגי ליומיים בסופ"ש. הטיול היה  לאיזור רמת יששכר ונחל תבור בגליל התחתון. 

להפתעתנו ההיענות הייתה מיידית , ונאלצנו לסגור את ההרשמה לאחר שתוך ימים 
ספורים נרשמו 50 בעלי הונדה CR-V 4X4" נזכר גונן וממשיך, "בערב הגענו לכפר 

במסעדה בארבל, שכללה אירוח ואוכל בסגנון הנופש "מעגן" על שפת הכנרת שם התאכסנו, ערכנו קידוש בשישי וארוחת ערב 
הכנרת והגליל התחתון. בשני ימים הטיולים  בדואי, הופעה של רקדניות בטן ומעגל מתופפים. למחרת, יום שבת, המשיך הטיול באזור 

מאז הקמתו התקיימו עשרות טיולים, ומצטרפים התפנקו המטיילים בארוחות בוקר וצהריים ומשובחות שהפכו לשם דבר בקרב חברי המועדון. 
כל פעם משפחות חדשות שרכשו  הונדה  CR-V 4X4. וכמובן אי אפשר בלי אהבת השטח והרכב המחבר את כל המשתתפים, "ערכי המועדון מתחברים בצורה 

סינרגטית עם הערכים של חברת מאיר שהינה חברה משפחתית שדוגלת במתן שירות מוקפד, מקצועי ויעיל לכל לקוחותיה שבחרו בהונדה, ענקית הרכב היפנית 
הידועה באיכותה ובדגמים המצוינים שלה כמו הונדה CR-V 4X4 רכב הפנאי שטח הנמכר בעולם" , מסכם גונן. 

ממשיכים להתגלגל:  
על הטיול האחרון לאיזור צפון השרון ודרום רמות מנשה

טיול האחרון של הונדה התקיים במהלך חודש מרץ ובסימן "סוף החורף" בהשתתפות כ- 40 
כלי רכב ויותר מ-130 משתתפים. כשמסביב הכל ירוק ופורח הטיול ביקרה החבורה באתרים 

היסטוריים ועכשוויים וגילו נופים ומקומות חדשים באזור צפון השרון ודרום רמת מנשה.

 ההתכנסות נערכה במצפור ויקר הנמצא על נחל אלכסנדר שם נערכה ארוחת בוקר מפנקת 
ומשם המשיכו השיירות דרך "ציר המוביל" לתל קקון ושמורת גליקסון.

ומאתגרות בעקבות הגשמים שהיו, קיבלו  לאורך כל הטיול עברו השיירות בדרכים בוציות 
הדרכה על הנחלים והפריחה באזור. לאחר מכן נערכה הפסקת התרעננות בפינה קסומה 

ליד גבעת נילי שם זכו המשפחות לעוד כמה פינוקים טעימים מהונדה.

 משם הגיעה השיירה לדיונות ליד קיסריה שם חיכתה להם הפתעה מיוחדת: הצוות רז היימן 
כגון  בעולם  והמפורסמים  במירוצים הקשים  מרוץ מקצועיים שהשתתפו  נהגי  סגל,  והילל 

ראלי דאקר, הפרעונים, דרך המשי ועוד.

הצמד נתן שואו מרהיב של נהיגת שטח ברכב המרוצים שלהם המכונה "הצהובה" והדגימו 
כיצד הם מחליפים גלגל בשניות ספורות ועורכים בדיקה לרכב במהירות הנדרשת במירוצים. 

לאחר מכן הם ענו לשאלות וסיפרו חוויות מסמרות שיער מהמירוצים בעולם.

טעימה  בשרית  צהרים  ארוחת  להם  המתינה  שם  העגול  ליער  השיירות  הגיעו  היום  בסוף 
שגרמה לכולם לפתוח כפתור בחגורה. נתראה בטיול הבא!

פרטים נוספים אודות המועדון ניתן לקבל באתר 
הבית החדש שלנו honda.co.il או בסניף הונדה 

ת"א ובטלפון 03-6255625. ההזמנות לטיולים 
מפורסמות באתר הונדה. 
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מילה ושיר
בחרו "מנחה" הבוחר מילה עבור 
כל יושבי הרכב שצריכים  לשיר 

שיר עם אותה המילה. מי שזיהה 
ראשון כמה שיותר שירים מנצח. 

למשל: “שמש” - “לעולם בעקבות 
השמש...”, "כוכב" - "וגם הכוכבים 

דולקים על אש קטנה..." וכו'

משחק הזכרון
הלכתי לגן חיות וראיתי…

משחק משעשע לחיזוק הזיכרון, כאשר כל 
משתתף צריך לחזור על המשפט שנאמר ולהוסיף 

מילה משלו. למשל: “הלכתי לגן חיות וראיתי 
אריה”. “הלכתי לגן חיות וראיתי אריה ופיל”. “הלכתי 

לגן חיות וראיתי אריה, 
פיל וזברה”. וכך הלאה. 

משחק ה: א'-ב'
בוחרים את אחת מאותיות ה-א'-ב', 

והמשתתפים צריכים למצוא 3 דברים 
בדרך שמתחילים באות שנבחרה. 
לדוגמא: מ' - מכונית, מקדונלד'ס, 

מעבר חציה.

1.   הוא בעלה של חווה / היא זאת שעליה כולנו דורכים 

2.   הוא רץ מהר וממהר / היא צמח מים, לא יותר 

3.   הוא מומחה ללא רע ואח / היא סתם זבל שבפח 

4.   הוא לא עבה, כמובן / היא יחידה קטנה של זמן 

5.   כשיש לך כזה, אתה זקוק למנוחה / היא דורשת טיפוס או עקיפה 

6.   הוא נגן – לא בחליל / היא ימה שבגליל 

7.   הוא מאכלס כבשים / היא מאכלסת אנשים

8.   אותו בחורף לובשים / בגללה נעצרים 

9.   הוא מזרים דם בגוף בלחש / היא פורצת מהר געש 

10. הוא חי לו ביערות / היא אוגרת מטבעות

אין תקופה טובה יותר מאשר האביב כדי לצאת לכבישי ושבילי ארצנו עם המשפחות 
והחברים. לפעמים הנסיעה ארוכה ומתארכת עוד יותר במקרה של פקקים, אבל אל תדאגו 
בדיוק בשביל זה הכנו לכם הפעלות שמתאימות לנסיעה משפחתית במכונית. אז התרווחו 

 לכם במושבים והתחילו לשחק! 
שתהיה לכם נסיעה מהנה ובטוחה וגם טיול מקסים!

הספסל האחורי:  חושבים, משחקים וצובעים בדרך
תשובות: 1. אדם - אדמה  2. אץ-אצה  3.אשף-אשפה   4. דק-דקה   5. חום-חומה  6. כנר-כנרת  7.דיר-דירה  8. מעיל-מעילה  9. לב-לבה  10. קוף-קופה

אזור הצבע

צבעו את המכונית והאופנוע של הונדה
על פי התמונה המקורית

משחקי דרך

חידון זכר/נקבה

א

??
?

?

ב
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*2099
*התמונה להמחשה בלבד *המחיר מתייחס לדגם טרנד אוטומטי לפי מחירון 1/17

הקומפקטית
הכיענקית

 המשפחתית הקומפקטית עם תא המטען הגדול בקטגוריה
EARTH DREAMS ומנוע חדש וחסכוני בטכנולוגית

103,900  ₪
החל 
מ-

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

 EC715/2007,80/1268/ECC* נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

זיהום
מירבי

זיהום
מזערי 1 2 3 4 5 6 87 9 10 11 13 14 1512

רמתרמת האבזור הבטיחותי
בטיחות

נמוכה

רמת
בטיחות

10גבוהה 2 3 4 5 76 8

*רמת האבזור מחושבת לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב 
)ייבוא רכב ושיווקו ותיווך בייבוא אישי(, תשע"ז-2016

דרגת זיהוםצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* ד ג ם 
Jazz 1.3 Trend MT4.33בינעירוני6.1עירוני
Jazz 1.3 Trend Auto4.13בינעירוני5.3עירוני
Jazz 1.3 Comfort4.43בינעירוני5.4עירוני
Jazz 1.3 Elegance4.53בינעירוני5.5עירוני

רמת האבזור הבטיחותיתיאור הדגםקוד דגם
17,18Jazz 1.3 Trend3
19,23Jazz 1.3 Comfort\Elegance                                                         6
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