איור :ניר גולן

שרון מועלם

כדאי להסיר
שיער מוצנע?
לתספורת החוטיני יש שורשים שהם מעבר לאופנה

להתעדכן

באחד הביקורים האחרונים שלי
במכון הכושר שאלתי את עצמי,
לאן נעלם כל שיער הגוף?
האופנה שסוחפת כרגע את ניו יורק
היא טיפוח הגוף הגברי ,ובמסגרתה
המוני גברים ,לרוב בעידוד נמרץ מב
נות או מבני הזוג שלהם ,נפטרים משיער
גופם .ואני לא מדבר רק על החזה והגב.
הגברים בניו יורק מדרימים כיום יותר מאי
פעם בעבר ,ועוברים הסרת שיער בשעווה
באזור המפשעה .אני לא צוחק.
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הנשים בארצות הברית ובבריטניה
נתונות כבר מזמן ללחץ אופנתי להסיר
בקביעות את כל השיער מאזוריהן המוצ
נעים .בארצות הברית יש לזה אפילו כינוי
חיבה" :לעשות את 'הברזילאי'" .מקור השם
בסברה שהחוטיני ההולך ומתמזער בברזיל
הצריך שם הסרה של עוד ועוד שיער עד
כדי שממה מוחלטת .בברזיל דווקא אין
אופנת אפסשעירות כמו בארצות הברית,
אבל הכינוי תפס.
וכשחושבים על הזמן ,המאמץ ובעיקר
הכאב שכרוך באופנה הזאת ,אני חושב שה
שאלה ששכחנו לשאול היא – למה? האם
לסבל הזה יש סיבה שהיא מעבר לאופנה?
אבל לפני שנתחיל לדבר על ההיגיון שמא

חורי האופנה ,כדאי להבין למה מלכתחילה
יש לנו שיער בין הרגליים.
הסברה המקובלת היא ששיער ערווה
הוא מיתוג לרבייה .מעין גרסה ביולוגית
לסמלי סטטוס כגון שעון רולקס או מרצ
דס בנץ .בגרסה הזאת ,הוא עשוי להתק
שר עם פוריות – ואף ישנן כמה הפרעות
גנטיות שגורמות לעקרות בקרב נשים,
ובאופן מפתיע הן פעמים רבות מלוות
בדלילות שיער באיזורים המוצנעים.
היחס הזה לערווה מסתובב לא רק בס
פריות אקדמיות ,אלא בהרבה תרבויות
בעולם .שמעתם על הגברים שמשתילים
שיער מעורפם בקדמת הקרקפת שלהם?
מתברר שישנן נשים שעוברות בתהליך
דומה השתלת שיער ערווה ,כדי ליצור
שם מראה שיער מלא יותר .וגם עכשיו
אני לא צוחק.
הניתוח הזה צובר פופולריות
בעיקר בשני מקומות .הראשון הוא
קוריאה ,שם נשים מוכנות לשלם 2,500
דולר על השתלת שיער במקומות מוצ
נעים ,כי אמונה עממית קובעת שאשה
שסובלת ממחסור בשיער עלולה לסבול
ממחסור גם במחלקת הילדים .המדי
נה השנייה שנוקטת ייעור מהסוג
הזה היא – תתכוננו – ברזיל .בניגוד
לתדמית שמפיצים באמריקה ,בברזיל
מעדיפים כמות מסוימת של שיער על פני

בשתי מדינות דווקא נהוג להשתיל שיער ערווה:
בקוריאה ,שבה לפי אמונה עממית מי שסובלת
ממחסור בשיער תסבול ממחסור בילדים; ובעוד
מדינה ,שלה מלכתחילה יוחסה אופנת ההסרה

שיזף רפאלי

דברים שרופאים לא מספרים

לא כלום ,כי מפשעה חלקה מעלה שם אסו
ציאציה של חוסר בגרות.
אז אם שיער ערווה הוא המרצ
דס של הפוריות ,למה בכלל להוריד? בגלל
אורח מציק ובלתי רצוי שליווה אותנו מאז
ומעולם – כיני ערווה ,שמועברות במגע
מיני ,ויכולות לפעמים להדביק אותנו דרך
מגבות ומצעים משותפים .כמו קופים ביער,
הכינים הללו נוטות להיצמד לשיערות ולה
תנדנד מאחת לשנייה.
היצורונים האלה הם כנראה מה שהוליד
במאות ה 15וה 16את ניצני אופנת הסרת
השיער ,בעיקר בבתי בושת .הסרת שיער בא
זורים מוצנעים נהפכה לפעולה תברואתית,
אך גם לכזאת שמאותתת על מסיר השיער
שהוא עלול להיות מידבק — אם לא בכינים
אז במחלות אחרות .עם השנים נוצר פתרון
שמתאים לכולם — פאת שיער ערווה ,שלרוב
נועדה להסתיר את הגילוח.
אבל לא תמיד פולקלור ,אופנה או היגיינה
הם שגורמים לאנשים להסיר את השיער
שלהם בדרום הגוף .מיליוני מוסלמים ברחבי
העולם עושים זאת מסיבות דתיות .ומי שיש
לו שיער לבן במקומות הלא נכונים יגלה
שישנן אפילו חברות שמייצרות צבע שיער
מיוחד לאזורים מוצנעים.
בשורה התחתונה ,פרט לכאב ,אין רע
באופנה הזאת .לאורך ההיסטוריה אנשים הסי
רו שיער והחזירו שיער ,מסיבות בריאותיות,
תרבותיות ואופנתיות .וכל עוד לא משתמשים
C
בלייזר ,תמיד גם יש דרך חזרה.
ד"ר מועלם הוא מומחה לביולוגיה אבולוציונית
ומחבר רבהמכר "דווקא החלשים שורדים"
שאלות לשרון מועלםasksharon@calcalist.co.il :

האם עניי העולם
הם תקוותנו?
על השיעור האחרון של נביא כלכלת העולם השלישי
קוימבטורה קרישנראו פרהלד
— או סתם " "CKבפי מכריו
— מהחוקרים החשובים בדורנו
בתחום האסטרטגיה העסקית ,הלך לעו
למו בחודש האחרון .אני רואה לנכון לכ
תוב עליו לא רק כי הכרתי אותו ועבדתי
במחיצתו ,אלא בעיקר כי הרעיונות שה
שאיר אחריו הטביעו חותם על דורות של
מנהלים שלמדו אותם באוניברסיטאות
בעולם ,וכי כמה מרעיונותיו עשויים עוד
להותיר חותם על כולנו.
פרהלד ייזכר בעיקר כמי שתבע
את אוצר המילים של תורת "הכוונה
האסטרטגית" – מושגי "החזון"" ,המ
שימה" ו"המודל העסקי" שמשמשים מדי
יום את מי שמלמדים ניהול ואת העו
סקים בו .הוא הפך את המושגים האלה
למילים אסוציאטיביות ,בענף שבו
מאוד קשה לחדש ולזכות בהכרה .יחי
דת הניתוח בתחום האסטרטגיה העסקית
היא ארגונים שלמים ,ואת אלה קשה
להכניס למעבדה או לקחת מהם דגימות.
כל סובביך גם בטוחים שאין דבר שאפ
שר לחדש .לכן ,השפעה כזאת על עיצוב
החשיבה העסקית היא הישג עוד יותר
נדיר ומרשים.

פרהלד קרא לנו
להתייחס לעניי
העולם כאל שווים
ולא כאל קורבנות
או מעמסה .הוא
המליץ לחברות
עסקיות לשווק להם
מוצרי צריכה ,וכך
יצר את מהפכת
ה,Single Serving
שיווק במנות קטנות

פרהלד נולד בדרוםמזרח הודו למ
שפחה משכילה .הוא התקדם במהירות
במעלה המריטוקרטיה התחרותית של
ההשכלה הגבוהה בהודו ,וזכה למלגת
לימודים באוניברסיטת הרווארד באר
צות הברית .כששב להודו כאיש אקד
מיה הוא התקשה למצוא את מקומו .אז,
בשנות השבעים ,גל הפיתוח הגדול עוד
לא שטף את הודו.
הקריירה המזהירה שלו התפתחה
כששב לאמריקה ,כפרופסור בבית הספר
למינהל עסקים של מישיגן .שם חיבר
את " ,"Competing for the Futureהספר
שהגדיר את המונח רב השימוש "יכולות
ליבה" .יכולות ליבה הן הטכנולוגיות,
הכישורים וריכוזי הידע שמהם עתידים
לנבוע מרב רווחי הארגון ,ושאותם על כל
עובד להכיר ,לנצל ולחזק ככל יכולתו.
פרהלד הוא שהורה לארגונים לזהות
את יכולות הליבה שלהם ולהגדירן
בשמן ,ואז להתמקד בהן – ולוותר על
פעילות בתחומי משנה ,שבהם אין להם
יתרון יחסי .גישתו הפכה על פיה גישות
קודמות ,שתמכו בצמיחה קונגלומרטית
בכמה כיוונים וענפים .עד היום עמדתו
של פרהלד נמצאת בדיון מתמשך.

את תרומתו החשובה ביותר
לחשיבה העסקית תרם פרהלד בעשור
האחרון לחייו ,כשדיבר על "תחתית
הפירמידה" –  4מיליארד עניי
העולם .בלא טיעונים של חמלה
וסוציאליזם ,פרהלד הסביר שר
פרהלד .ווחתם ושגשוגם הכלכלי של אלה
המציא
את החזון שמתקיימים מפחות מחמישה
מחדש שקלים ליום הם תקוותה הגדו

צילוםCC by Mays Business School :

עדכונים מהשטח

אינטרנט:
ייכתב מחדש
מימיו הראשונים של האינטרנט ,בכל
האתרים משמשים ארבעה גופנם:
אריאל ,ורדנה ,ג'ורג'יה וטיימס
– הרבה פחות ממבחר הפונטים
שעומדים לרשות כל ילד שכותב את
החיבור שלו בוורד .לפי "הלוס אנג'לס
טיימס" כל זה עומד להשתנות בקרוב,
כשחברת "מונוטייפ אימאג'ינג",
בעלת אחד ממאגרי הפונטים הגדולים
בעולם ,תשחרר יותר מ 2,000גופנים
לשימושם של מעצבי אתרים בעולם.
הטקסט באינטרנט ,חוזה הכתבה,
יעבור את אותו השינוי שמתחולל
בסרט "הקוסם מארץ עוץ" כשהוא
נהפך משחור לבן לצבעוני .ממש ככה.
http://bit.ly/cLqj1s

לה של הכלכלה הקפיטליסטית .בספרו
”The Fortune at the Bottom of the
") “Pyramidהאוצר בתחתית הפירמי
דה"( כתב שמעמדות הביניים המתפתחים
בהודו ,סין ,ברזיל ואינדונזיה אינם הפוט
נציאל האמיתי לצמיחה ,אלא דווקא אלה
שבתחתית ממש ,אלה שנשארו מאחור,
ומהווים שוק ענקי וחסר תקדים שצמיחתו
תשנה את פני העולם.
התורה שלה הטיף בעשור האחרון מע
ניינת ופשוטה .הוא קרא לנו להתייחס לעניי
העולם ,בין השאר אזרחי הודו מולדתו ,כאל
שווים ,ולא כאל קורבנות או כעל מעמסה.
הוא ייעץ לתאגידים ששכרו את שירותיו
למצוא דרכים לשווק לעניי העולם מוצ
רים – תה ,קפה ,סבון ואספירין – במחירים
שיוכלו לעמוד בהם .המלצתו נהפכה למה
פכה כלכלית שזכתה לשם single-serve
 ,revolutionשיווק מוצרים במנות קטנט
נות ,ובמחיר של סנטים אחדים.
פרהלד נמנה עם יוזמי הפרויקטים
הראשונים של הבאת מחשוב זול לרשותם
של מיקרויזמים בפרברים העניים ביותר
בעולם ,כדי לעודד התפתחות כלכלית
באזורים עניים בעולם .כמה מהיוזמות
שלו נהפכו להצלחה עסקית מרשי
מה .אחרות כלל לא אומצו ,והרבה מר
עיונותיו שנויים במחלוקת עד היום .הוא
גם טעם אישית את טעמו של הכישלון
כשניסה להיכנס בעצמו לעולם העסקים.
אבל המורשת האנליטית שישאיר לעולם
C
תכבד את זכרו.
פרופ' רפאלי הוא ראש בית הספר לניהול
באוניברסיטת חיפה www.sheizaf.rafaeli.net

גאדג'ט :מצלמת רטרו

אחי רז

מה הלאה

מתבונן בעולם החדש

המנה הגרועה
באמריקה:
נייטור טריפל"
קו
"ביי של וונדי'ס
שלוש קציצות
המ גר  +בייקון
בורנה אמריקאית
=+ג0בי 1,30קלוריות

מוזיקה:
להרחיב אופקים

אוכל 41 :המאכלים הקטלניים באמריקה
החל ב 2011יחויבו רשתות מזון מהיר בארצות הברית
לציין את הערך הקלורי של ארוחותיהם .לרגל הרפורמה
ליקט האתר "הדיילי ביסט" את  41ארוחות הג'אנק פוד
המסוכנות באמריקה .מילה מאחד שהיה שם :תאכלו משהו לפני
שאתם בוהים במצגת הזאת.

רוצים להרחיב את
השכלתכם המוזיקלית
ולא יודעים איך
להתחיל? הפרויקט הנהדר "My
 "Year Of Mixtapesסוגר
בימים אלה שנה ,שבמהלכה
עלה מדי שבוע פלייליסט
המוקדש לסגנון מוזיקלי אחר.
בתפריט :דטרויט טכנו ,ג'אנגל,
יורודיסקו ,סינת'פופ ,שיקגו
האוס ,רגאיי ועוד  46ז'אנרים
ששווים הצצה.
http://bit.ly/bZnuXN

http://bit.ly/dbdCNl

הנדסה :ממטוס ליאכטה
השירות של חברת הידרו לאנס הניויורקית
מצית את הדמיון :החברה מציעה להשתמש
במטוס הנוסעים הישן שלכם כמנוע למעבורת
או יאכטה מפוארת ,שיכולה להגיע למהירות
מקסימלית של  225קמ"ש.
http://bit.ly/bsRgtR

עיצוב:
רדיאטור מושלם
נכון ,החורף לא
עומד לחזור
בקרוב ,אבל
אולי זאת הזדמנות
טובה להצטייד
בזול לקראת החורף
הבא ברדיאטור
האקסצנטרי שמעצב
העל קארים ראשיד
יצר עבור חברת
 ID-EEהאיטלקית.
bit.ly/9sGnQn

גוויעת המצלמה הדיגיטלית ועליית
המצלמות הסלולריות עשויות ליצור
הזדמנות דווקא לפילם המסורתי .כך
לפחות חושבים בחברת פולארויד,
שמשחררת את פולארויד  300שתנסה
להחזיר לאופנה את הדפסת התמונות
המיידית .במקביל ,החברה חוזרת לייצר
גם את סרט הצילום הנכחד שלה 90 .דולר.
http://bit.ly/b9gpCl

גיימינג :החמידות כובשת את XBox
אם הכל ילך לפי התוכניות )והטריילר( "Ilomilo" ,יהפוך לאחד
ממשחקי ה XBoxהמדוברים ביותר ב .2010הוא מתרחש בעולם
תלתממדי המורכב מקוביות ,וכוכביו הם אילו ומילו המתוקים,
שמופרדים באכזריות מדי שלב ,והמטרה היא לאחד ביניהם.
פורטלי הגיימרים מנבאים גדולות למשחק ,שמגיע משבדיה.
http://bit.ly/9wWvPq

צילום :שאטרסטוק
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