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םינעוט םלוכ - םיפסונ םיברו ורפו דרפס תולשממ ,תצלחמ הרבח
.הנש 200 ינפל םי בלב העבטש Mercedes היינאה ידירש לע תולעבל
?ןעטמהו םידירשה םיכייש ימל זא
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O תרבח dyssey, יקמעמב תועובט תוינא רותיאב תקסועה
רוזאב הישופיח תא דקמל 2006 תנשב הטילחה ,סונייקואה
"הרטמ תוינא" לש המישר הניכה הרבחה .רטלרביג ירצימ

M םשב תידרפס היינא התייה ןהמ תחאש ,רותיאל ercedes,
תויהל תויושע דרפסל ינ הרכה ךותמ .1804 תנשב העבט רשא
תויושעש תוינאב )תויטפשמ אל םא( "תויתוברת" תויוכז

O הנימזה ,רוזאב אצמיהל dyssey לוטיל דרפס תלשממ תא
תוברתה דרשמ גיצנ םע הכרענש השיגפ םלוא .םישופיחב קלח

תלשממ רושיא תא הלביק אל הרבחהו ,הפי התלע אל ידרפסה

.תועובט תוידרפס תוינא ץלחלו רתאל דרפס

O הרתיא 2007 ץרמב dyssey ולגתהש ,העובט היינא ידירש
1,100 לש קמועבו רטלרביג ירצמל תיברעמ ליימ 100 קחרמב
ךרוא רטמ 368 לש חטש ינפ לע םירזופמ ויה םידירשה .רטמ

O .בחור רטמ 110-1 dyssey הצליחו התפימ ,םתוא רוקחל הלחה
לירפאב .םינוש םיצפח ןכו ,תועבטמ ףלא 594 היינאה ירבש ןיבמ

O השיגה 2007 dyssey םידירשה" דגנכ העיבת תירבה תוצראב
השרד התעיבת תרגסמב ."הנעטמו ההוזמ יתלב היינא לש

sa( עשי ימד ,ןעטמהו םידירשה לע תולעב הרבחה lvage( ןיגב
ימד ןכש( ןעטמהו םידירשה לע ימי רצעמ וצ ןכו ,םיצוליחה

.)רצעמל תוכז תונקמה ימיה דובעשה תוליעמ תחא םיווהמ עשי

תא רוקחלו ףיסוהל התנווכבש התריתעב הריבסה הרבחה

הערכה ןתמל דע ,ותרגסמבו ,רצעמה וצ שקבתמ ןכלו םידירשה

.טפשמה תיב ידיב הלגתש םיה תורצוא תא דיקפת איה ,תיפוס

טפשמה תיב ידיב ודקפוה ףאו ,רצעמה וצ ןתינ ינמז ןפואב

.םיה ןמ ושמנש םינוש םיצפח
העיבת דרפס תלשממ השיגה ,וצה ןתמ רבד םסרופש רחאל

םידירשה תודוא רתוי םיקיודמ םיהזמ םיטרפ ןתמל המעטמ

O תעיבת תא תוחדל השרד ןיפוליחלו ,היינאה תוהזו dyssey
איה היינאה םא יכ הנעט דרפס תלשממ .רצעמה וצ תא לטבלו

רצעממ םיניסח הידירש וא איהש ירה ,תינוביר הנידמ תולעבב
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."תורז תונידמל תוניסחה קוח" רמולכ

O םעטמ תוקמחתה תונויסינ רפסמ רחאל dyssey רושקה לכב
םידירשהש ןכתיי יכ ףוסבל הרשיא איה ,םיהזמ םיטרפ תריסמל

M תידרפסה היינאל םירושק ercedes. ףשחנש עדימה סיסב לע,
ידרפס יצ תיינא הנה הרומאה היינאה יכ דרפס תלשממ הנעט

תפישח .רומאכ הניסח ךכיפלו ,1804 תנשב ברקב העבוט רשא
רשא ,םיפסונ ןיד ילעב 25 לש םתופרטצהל המרג היינאה םש
ןכו ,היינאה ןעטמב תויוכז ילעב לש םישרוי םתויהל ונעט

תויוכזל הנעט רשא ,ורפ תלשממ לש העיבתל התופרטצהל

.ורפמ תורבחב וא ורפב ורוקמ רשא היינאה לע היהש ןעטמב

תאכרע לש החתפל עיגהו ,תונושה תואכרעב הנודנ תקולחמה

.םירוערעל יאקירמאה טפשמה תיב - הנוילעה רוערעה

הזנורב יחתותו בהז תועבטמ
תוהז ןיינעל התייה טפשמה תיב דדומתה המע תיזכרמה הלאשה

M התואב רבודמ ןכא םאהו ,םידירשה ercedes ךכ ךרוצל .תידרפס
הפוקת התוא לש ירוטסיהה עקרה תא רקחו טפשמה תיב הקחתה

ןיב ,ויאצממ יפ-לע .הרומאה היינאה לש )הפוסו( היתולילע תאו

הינטירב( הילגנא לש התירב תלעב דרפס התייה 1795-1793 םינשה

תא תוצחל" דרפס הלחה 1795 תנשב .תפרצ דגנ קבאמב )הלודגה
שושחל הפיסוה םלוא ,תפרצ םע םולש םכסה לע המתחו "םיווקה

ףותיש תא ררשאמה 1800 תנשמ םכסהב הילא הרבח ןכלו הנממ
ףסונ םכסה לע דרפס המתח 1803 תנשב .םידדצה ןיב הלועפה
תפרצל םלשת דרפס ויפלו ,ידוס תויהל רומא היהש ,תפרצ םע

תפרצל תויאבצה היתויובייחתהל ךרע הווש ונהש םוכס שדוח לכב

"תופיטה ןיב ךלהל" התסינ דרפס ךכב .םימדוקה םימכסהה יפ-לע

לש התשילפ ענמתו תפרצ םע הלועפ ףתשת דחא דצמש ןפואב

תא ררועי אלש ןפואבו םיעלקה ירוחאמ הז היהי םלוא ,הילא וז

תויובייחתהב דומעל תנמ לע ,ולא תוביסנב .םילגנאה לש םמעז

,ורפ ןללכבו היתובשומ לצא הלעפ דרפס ,תפרצל תויפסכה

םילגנאה .םולשתה ךרוצל דרפסל סתרבעהלו םיבאשמ תקפהל

רשכה הווהמ תפרצל םולשתה יכ םידרפסל וריהבה םתניחבמ

.דרפס תפיקתל םתניחבמ

םידירשה םוקימ ׳כ ,עבק טפשמה תיב
העובט היינא לע עודי אל ןהב תוביסנב
םרוזיפ ,רוזאב הפוקת התואמ תרחא
ואצמנש תועבטמה ,תוצצופתהל םיאתמה
הפוקתב המילב ורצוי ׳כ עבקנו ונחבנו
,ואצמנש הזנורבה יחתות ,המיאתמה
הלא לכ - רתאב הרתואש תשוחנה
,תיתדבועה המרבש ךכ לע םיעיבצמ
לש ולא םנה העיבתה אושנ םידירשה

Mercedes-n העבוט רשא

M היינאה ercedes תנשב התנבנ רשא ידרפס יצ תיינא איה
.הבוק ,הנאווהב ימיה יאבצה ןקתמב יצה יסדנהמ ידי-לע 1788

ללכש ןעטמ הסימעהו המילב היינאה הבצייתה 1803 טסוגואב

,בהז תועבטמ 5,809-1 ףסכ תועבטמ ףלא 900 ,תשוחנ ,םיכמסמ
רחאל רצק ןמז .דרפסב םאה סיסבל הרזחהל הזנורב יחתות ןכו

בצמ לע הינטירבו תפרצ וזירכה בוש ,המילל היינאה העיגהש

העיגה ,1804 ץרמ ףוסב המילמ הגילפה היינאה .ןהיניב המחלמ
,רבד לש ופוסב .המחלמ תוינא שולשל הרבח םשו ואדיבטנומל

הדצבש סידק ריעל ןכרד תא תוינאה עברא ושע 1804 טסוגואב

דחא הגלפה םוי לש קחרמב ,ןלזמ עורל .דרפס לש יברעמה

חלשנ רשא ,יטירבה יצה ידי-לע תוינאה ורתוא סידקמ דבלב

םיבאשמ תואשונ תוידרפס תוינא ףוטחל תנמ לע דחוימב

,ותובידא בורב ,יטירבה יצה .)םיתפרצה ןומימל םשמו( דרפסל

ומע גילפהל ןתוא החנהו תמדקומ הרהזא תוידרפסה תוינאל ןתנ

תא האיבהש ,ידרפס בוריסב הלקתנ וז העצה םלוא .הילגנאל

M^ לע שאב חותפל םילגנאה ercedes, תורופס תוקד ךות רשא
ןורחאה עגרב רשא ,היינאה ןטפק ראית םימיל .הצצופתה

M-^' :עוריאה תא ,תרחא היינא לע דקפל רבעוה ercedes הקניו
לש ךימס ןשעב ונתוא הסכמו יארונ ןואש המיקמ איהשכ ריוואל

ותחפשמ לכ ,ולצינ 330 ךותמ דבלב םיחלמ 55 ."ןשעו םידירש
M^ לע הרתונ רשא ןטפקה לש ercedes תוביסנבו ,התפסנ
.וענכנו םילגנאה תעצהל ונענ ,םתעד תא םידרפסה וניש וללה

יתלשממ תורישב תיאבצ היינא
עודי אל ןהב תוביסנב םידירשה םוקימ יכ ,עבק טפשמה תיב

םיאתמה םרוזיפ ,רוזאב הפוקת התואמ תרחא העובט היינא לע

המילב ורצוי יכ עבקנו ונחבנו ואצמנש תועבטמה ,תוצצופתהל

הרתואש תשוחנה ,ואצמנש הזנורבה יחתות ,המיאתמה הפוקתב
םידירשה ,תיתדבועה המרבש ךכ לע םיעיבצמ הלא לכ - רתאב

M^ לש ולא םה העיבתה אושנ ercedes העבוט רשא.
S ףיעס לח הלא תוביסנב IA ^ םמויקל ףופכב" :ויפלו ,1609 
,םהל דצ איה תירבה תוצרא רשא םיימואלניב םימכסה לש

."םישומימו םירצעמו םילוקיעמ ןיסח אהי וז הנידמ לש שוכרה

O ןוויכמ ,ןודנה הרקמב d y s s e y s הדיקפהו האיבה המצע
טפשמה תיב ומצע האר ,םידירשהמ םיקלח טפשמה תיבב

וז םא םג( ידרפסה שוכרה לרוגב ןודל תוכמס לעבכ יאקירמאה

תוארוה תא וילע ליחהלו ,)םירחא טפשמ יתבל תפתושמ תוכמס

^FS IA הנידמל יכ בייחמ וניא ומצעשכל רשא ,יאקירמאה

.תקולחמבש שוכרב הקזח וא הזיחא אהת ,המצע הרזה תינובירה

O תרבח dyssey ףיעס ןושלב בייחמה יאנתב זחאיהל התסינ

התנפהו ,"םיימואלניב םימכסה לש םמויקל ףופכב" ,ל״נה 1609

רוזאה ,רמולכ( "חותפה םיה" ןיינעל 1958 תנשמ הבנ'ג תנמאל
הנידמ לש "םיילכלכה םימ"ל ץוחמ אוהש םלוכל ףתושמה

סחיב קרו ךא ןה תויתלשממה תויוניסחה היפלו ,)תמיוסמ

O ."ירחסמ וניאשו יתלשממ תורישב תולעופה תוינאל" dyssey
M^ יכ הנעט ercedes תיתלשממ אלו תירחסמ תוליעפב הקסע

הלשממ ,הקיספה יפ-לע .תוניסחמ תינהנ הניא היינאה ןכלו

תלעופ הניא איה וב םוקמב ,תירחסמ תוליעפ תמייקסכ תבשחנ

.ןיינעו רבד לכל ירחסמ יטרפ ףוג ,יטרפ ןקחשכ אלא רוטלוגרכ
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.'תושו סירה דרשמב ףתוש אוה רבחמה*


