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יום חמישי ,י"ב בסיון תשס"ט4.6.2009 ,

כלכליסט

כלכליסט
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יום חמישי ,י"ב בסיון תשס"ט4.6.2009 ,

מקרר אקולוגי
מאפשר לקבוע לכל
תא טמפרטורה שונה,
ובכך חוסך חשמל
ומצמצם זריקת מזון

מתבונן
על העולם החדש

שיזף רפאלי
שולחן כיריים
שולחן קפה שהוא
גם כיריים ניידות עם
משטח עבודה .אידיאלי
לדירות קטנות

סל שמכבס

מכונת כביסה בלי מים

סל הכביסה מתריע
כשהוא מתמלא ומבקש
מהמשתמש ,באמצעות
המחשב ,אישור לכבס

מבוססת על טכנולוגיית
יונים שליליים ,שסופחים את
האבק והלכלוך ,ועל אוויר דחוס
ודאודורנט

ומבקש מהמשתמש רשות לכבס .או שולחן הקפה ,שנהפך
לכיריים ניידות עם משטח עבודה .וקרש החיתוך ,שבא עם
מסך שמחובר לאינטרנט ,מוצא מתכונים ברשתות חברתיות
ובמאגרי מידע ומציג אותם לבשלן בעודו קוצץ את הר
כיבים .ותיק היד ,שמגייס את האנרגיה הקינטית שנצברת
כשהולכים איתו ,ממיר אותה לאנרגיית קירור ומתפקד כצי
דנית אישית .כל החוכמה של טכנולוגיה חכמה.
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איפה אפשר לקנות את זה

אוטו" .הקהל
היום מאותגר
על ידי כסף,
זמן וחלל"

מה החוכמה אם כל זה נשאר במעבדה? "כרגע אין לנו
תוכניות להעביר את המוצרים של הפיינליסטים לייצור
המוני" ,מודה אוטו" .מה שאנחנו כן עושים זה לקחת את
הטכנולוגיות והחידושים ולשלב אותם בבסיס הידע שלנו
בחברה .זה המקום שממנו אנו שואבים השראה בתכנון של
מוצרים עתידיים שכן מגיעים לייצור המוני ,כך שחלק
מהמוצרים הזוכים מתגלגלים כך או אחרת להשקות של
מוצרים .ממילא רוב הקונספטים של מוצרים שזוכים
בתחרות זקוקים לכוונון ואף תכנון מחדש כדי שי
תאימו לשוק ההמוני .לכן הסיכויים שתראה מוצר
כפי שהוגש לנו יוצא מפס הייצור הם קלושים .בקרוב
אפשר יהיה לגלות את הרעיונות או הטכנולוגיות של
חלק מהזוכים משולבים במוצרים של החברה,
אני מנוע לומר כרגע אילו בדיוק".
לא רק רעיונות לוקחת אלקטרולוקס מה
מעבדה; חלק מהסטאז'רים שלה נבחרים מבין
משתתפי התחרות ,וניתוחי המגמות שעושים
ראשיה מתבססים גם הם על ההצעות שהגי
שו הסטודנטים .כך ,ניתוח ההגשות של השנה
שעברה העלה שדור האינטרנט מעוניין שמו
צרי החשמל שלו יהיו לא רק מולטיפונק
ציונליים ,אלא גם כיפיים ואופנתיים ,חכ
מים ,חינוכיים ,נשיים ,חברתיים וידידותיים
לסביבה" .המגמות הללו מהוות הצצה עתי
דית מבוססתקהל אל המוצרים המיועדים ל
 ,"iGenerationמסביר אוטו" .כל מגמה כאן
היא ייחודית אך גם משקפת את קצב
החיים של הקהל הזה ,שמאותגר על
ידי כסף ,זמן וחלל".
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מפצח אגוזי כביסה
הידידותיות לסביבה היא אתגר נוסף ,שעמד במו
קד התחרות של  .2007המוצר הזוכה היה — שוב —
מכונת כביסה .הסטודנט ההונגרי לוונטה סאבו עיצב
את ה ,E-washמכונת כביסה שלא עובדת עם חומ
רים כימיים אלא עם אגוזי סבון )(sapindus mucorossi
– פרי המשמש לכביסה בהודו ובנפאל כבר אלפי שנים.

המהות של מקרר
לא תשתנה — הוא שם
כדי לשמור על מזון טרי לאורך
זמן ולקרר אותו .אחרי שאמרנו
את זה ,אנחנו יכולים להשתגע,
כי כל מה שמסביב להגדרה
הזו הוא בר שינוי"
"עיצוב מעולה הוא כזה
שעולה על ציפיות הצרכן
מהמוצר .אם הצרכן ממשיך
ומגלה אספקטים נוספים
וחדשים של המוצר שהוא
אוהב ,מדובר בעיצוב מצוין"

"המכונה עושה חיבור מבריק בין מסורת עתיקת יומין לטכ
נולוגיה חדשה" ,אוטו עדיין מתלהב ממנה" .צריך ראש מאוד
פתוח כדי ליישם פתרון מתרבות אחת לאחרת .יתרה מכך,
זוהי מכונה שעושה שימוש בפרי טבעי במקום דטרגנטים
מזהמים ,ועל פי ההיתכנות שלה — ק"ג אחד של אגוזי סבון
יספיק לשנה של כביסה .היא גם מספקת פתרון לאנשים עם
רגישויות לאבקות כביסה ,ובסיס התכנון שלה מעניק כביסה
עדינה יותר לבגדים וכך גם שומר עליהם לאורך זמן".
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מה באמת צריך לדעת על הסינים
מכונת אגוזי הכביסה היא התשובה המדויקת ביותר
לתהייה העקרונית שמלווה את המעבדה של אלקטרולוקס:
האם מדובר במהפכנות של ממש או במשחקי דמיון שמשרתים

את יחסי הציבור? אחרי הכל ,המקרר מקרר והמכונה עושה
כביסה" .צריך לזכור שהמהות של מקרר תישאר בעתיד זהה
לזו שהיתה קיימת בעבר" ,מסביר אוטו" .הוא שם כדי לשמור
על מזון טרי לאורך זמן ולקרר אותו; זהו צורך שיישאר זהה.
ואחרי שאמרנו את זה ,אנחנו יכולים להשתגע ,כי כל מה
שמסביב להגדרה הזו הוא בר שינוי .דרכים חדשות לאחסן
מזון או לרחוץ כלים — העושות שימוש בטכנולוגיות חדשות
או מחדשות במקוריות את אופן השימוש בטכנולוגיות קיימות
— הן חלק מהותי בתהליך השינוי של המוצרים שלנו".
ההשתגעות הזאת חדשה באלקטרולוקס; החברה נוהלה
במשך השנים בידי מהנדסים ,ולא ייחסה חשיבות גדולה
לדיאלוג עם הצרכן .ואז הגיע אוטו" .המכנה המשותף
למוצרי חשמל יוצאי דופן הוא תמיד היכולת לענות על
צורך צרכני על ידי שילוב בין פונקציונליות חכמה וצו
רה נהדרת" ,הוא מצהיר ,ועם הגישה הזאת הקפיד להגדיל
את מספר המעצבים בחברה ל 150ולייסד סקרי צרכנים
רחבים ,שבוחנים בין השאר את ההבדלים בין קהלי היעד
במדינות שונות" .כשאתה מעצב מקרר בעבור משפחה סי
נית או שבדית ,כדאי שתעמוד על ההבדלים התרבותיים כי
יש להם לא מעט השלכות .משפחה שבדית ממוצעת תחזיק
 20-15ביצים במקרר ,בעוד משפחה סינית ממוצעת מבק
שת להחזיק בו פי שלושה .יש לזה השלכות על הצורה שבה
תעצב מקרר לשוק הסיני ולשוק השבדי" .דגש נוסף חורג
אל מעבר לייחודיות התרבותית ומבקש לרגש את הפרט:
"עיצוב מעולה הוא כזה שעולה על ציפיות הצרכן מהמוצר.
אם הצרכן ממשיך ומגלה אספקטים נוספים וחדשים של
המוצר שהוא אוהב ,מדובר במוצר שעיצובו מצוין" ,פוסק
אוטו בפשטות האופיינית לעיצוב השבדי.
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הפתרון למשבר המים
לפי המעבדה ,עיצוב מצוין יכול גם לשנות את העולם.
הסטודנט הטייוואני הואן יינגהאו הציג בתחרות הירוקה
של  2007את ה — Return Potקומפוסטר ביתי לפלסטיק.
במקום להטיל את האחריות למיחזור בעיקר על הרשויות
והמזבלות ,יון העניק אותה לאזרחים ,בדמות אגרטל מתוק
שמפרק פלסטיק מסוג  PLAובתוך כמה ימים ,בעזרת הש
ראה מגנטית וקרינת  ,UVמשאיר ממנו רק מים ,קומפוסט
וכמות מזערית של  .CO2המגמה של אחריות ביתית ני
כרה גם במוצר של באה ווןהו הדרוםקוריאני ,הNature
 – Windהתקן לטיהור אוויר ביתי ,שנצמד לחלון ,עושה
שימוש באנרגיה סולרית ובשלושה סוגי פילטרים )כולל
אחד ביולוגי — אקווריום דגים קטן( ומזרים אוויר נקי אל
חלל הבית.
הברקה ירוקה נוספת ב 2007היתה  ,Go Freshהמקרר
— עוד מוצר פופולרי בתחרות ,מתברר — שהציג הסיני הא
צ'נג פיי .זוהי בעצם כוורת של תאי קירור ,שבכל אחד מהם
אפשר לקבוע טמפרטורה שונה .המבנה הזה מאפשר חיסכון
אדיר בחשמל ,וגם שומר על טריות כל פריטי המזון בטמפ
רטורה המתאימה להם וכך חוסך השלכה מיותרת של מוצרי

מזון .את הרשימה חותמת
מקלחת הערפל של ז'או
דייגו שימנסקי מברזיל,
המבוססת על טכנולוגיה שיוצרת טיפות מים מיקרוסקופיות;
מקלחת של חמש דקות דורשת  2ליטרים מים בלבד ,לעו
מת  26ליטרים במקלחת רגילה ,ובכך מניבה הן חיסכון ענק
במים והן חיסכון בחשמל הנדרש לחימום המים.
ה"גם וגם" מאפיין את המוצרים האלה לאו דווקא בפונק
ציונליות שלהם ,כמו מוצרים אחרים במעבדה ,אלא במהות:
הם גם אקולוגיים ,גם חכמים וגם אולטרהמעוצבים" .נגמ
רה הפשרה שליוותה את הצרכנים משנות השמונים ואילך
— הנכונות לוותר על מראה כדי לקבל איכות אקולוגית",
אומר אוטו" .אנחנו רואים היום דרישה למוצרים אקולוגיים,
חסכוניים ,חכמים ומעוצבים היטב .זה האתגר הגדול שלנו
בשנים הבאות :למצוא חומרים בני קיימא וליצור איתם את
מראה הפרימיום המוגמר של המוצר הסופי".
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לאן כל זה מוביל אותנו
עד כמה המוצרים שעל המדפים ישתנו בשנים הבאות?
"בעשור הבא הם לא ישתנו באופן דרמטי .צרכנים
מעריכים מכשירים מעוצבים ,אך מרביתם עדיין נתו
נים בדפוסי רכישה מסורתיים .ובכל זאת ,קיימות מגמות
שמושכות לכיוונים חדשים ומפתיעים ומהן יכולים להגיע
עיצובים חדשניים ,פורצי דרך ומשני צורה".
עד כמה השתנה העיצוב שלהם בעשורים האחרונים?
"עיצוב תמיד היה חשוב ,נדיר למצוא מכשיר חשמלי
שלא מנסה להשתלב בהרמוניה בסביבתו .בעשורים האח
רונים הצורך הזה התחדד ,דרישת הצרכנים לעיצוב גדלה
ולכן הדגש גבר ,לצד הדרישה הגוברת לפונקציונליות
חכמה .אנחנו רואים היום מכשירים שמדברים זה עם זה כדי
להקל על השימוש .אנחנו רואים שינוי בצורות וצבעים כך
שיתאימו לטעם הלקוחות ולביקוש למוצר ייחודי .יש שינוי
גדול בבחירת חומרים ,בטכנולוגיות חומרים וייצור".
איפה החזון? מתי יהיו מכשירי חשמל שלא דורשים
את תשומת לבנו?
"לא סביר שמכשירי חשמל לא יהיו זקוקים לתשומת לב
אנושית בכלל ,אבל אנחנו יכולים להפחית את המעורבות
למינימום .יש כבר מוצרים שעושים את זה — שואבי אבק
רובוטיים ,תנורים שאתה רק צריך להגיד להם מה אתה
מבשל והם יעשו את שאר העבודה לבד".
עיצוב לא נהפך לדומיננטי מדי ,לעריץ? הוא לא בא
על חשבון אספקטים אחרים?
"כלל וכלל לא! עיצוב טוב מגביר את חוויית המשתמש ,הוא
מעצים יעילות ונוחות .צרכנים רוצים מוצרים שנראים נהדר,
אבל שעדיין יהיו קלים לשימוש ויעילים .עיצוב טוב משלב
את כל האספקטים אם מדובר בצורות זורמות ,צבעים יפים,
חומרים נכונים .רק אם השילוב הזה נעשה באופן נכון ,ליצרנים
יש הזכות לדרוש מחיר גבוה יותר בעבור מוצריהם".
באיזה אופן משקף העיצוב את השינוי שעוברת
האנושות?
"בעבר עיצוב תודלק על ידי האבולוציה הטכנולוגית
— מוצרים החליפו פעולות ידניות .המטרה שלהם היתה
לייצר מהר יותר ובאיכות טובה יותר .היום העיצוב מנסה
לתת מענה לרצונותיו ותשוקותיו של הצרכן .המגמה הזו
תתחזק בעתיד — נראה יותר מכשירים שמתמקדים בטע
מיו ורגשותיו של הצרכן הספציפי .העתיד צופן בתוכו את
העידן הפרסונלי ,זה שעובר הטעמה אישית בהתאם לצרכיו
C
האישיים ולהעדפותיו של הלקוח היחיד".

האם ה MBAאשם במשבר?

רוב
אישי המפתח במשבר הכלכלי הם בוגרי בתי ספר למינהל עסקים ,רבים מהם
יוצאי מוסדות העילית בתחום .מנשיא ארצות הברית לשעבר ג'ורג' בוש ושר
האוצר שלו הנרי פולסון ועד בכירי הבנקים — לעשרות או מאות בוגרי הרווארד,
שיקגו ,וורטון ומישיגן יש חלק לא קטן בכך שאנחנו מבוססים כרגע בביצה
כלכלית .השאלה היא אם ההשכלה שלהם אשמה בכך.
בארה"ב לבדה יש  150אלף בוגרי
 MBAבשנה .המספרים באירופה ובאסיה,
כל אחת בנפרד ,דומים .בישראל מדובר
בכמה אלפים .השאלה הנוגעת לחלקם
ביצירת המצב הנוכחי מתבקשת ,וכראש
בית ספר לניהול אני נדרש להתמודד
איתה אישית .האומנם המשבר מצריך
רישום של ציון שלילי במבחן התוצאה,
כפי שאולי הצריך פרס הצטיינות בעשו
רים שבהם העסקים משגשגים? מה באמת
הקשר בין הנעשה בין כותלי בתי הספר
לניהול למה שמתרחש בכלכלה האמי

באחריות ישירה ליצירת המשבר .לזכותו
ייאמר שהוא משמיע את הטענות האלו
כבר חמש שנים; אלא שלפני המשבר הן
היו אזהרות שאיש לא שעה להן ,ואילו
היום יש יותר סיבות להטות להן אוזן.
בספרו "מנהלים ,לא בעלי ,"MBA
שיצא ב ,2004קרא מינצברג לסגור את
כל בתי הספר לניהול ,ולהתחיל מחדש,
אחרת .מינצברג טוען שיש להחליף את
תלמידי הניהול הצעירים במנהלים ותי
קים ,כלומר לא להתיימר ללמד ניהול
את מי שטרם טעמו טעם עבודה וניהול,

תוכניות הMBA

והתואר הראשון
בניהול מזיקים למי
שלומד בהם — כמו
גם למשק ולחברה
ספרו של הנרי מינצברג,
שיצא נגד ה MBAכבר ב2004

תית? ואם תתברר אחריות אקדמית למ
ציאות ,מה עלינו לעשות בעניין?

יש בינינו

מי שנותנים תשובה
מתחמקת מאחריות ומתחסדת במיוחד:
הם מרחיקים עצמם מהמציאות ,וטו
ענים )להגנתם( שפעולתנו מחקרית
גרידא ,מנותקת ממאורעות היומיום.
מנגד ישנם המאשימים ,ובראשם הנרי
מינצברג ) .(mintzberg.comמינצב
רג ,חבר סגל בבית הספר לניהול של
אוניברסיטת מקגיל שבמונטריאול ,הוא
אחד החוקרים המוכרים בתחום מינהל
העסקים ,עם רזומה עשיר של מאמרים
וספרים העוסקים במנהלים ובאסטרט
גיה של הארגונים שאותם הם מובילים.
בשנים האחרונות הוא מפנה את ההתע
ניינות שלו לארגונים שבהם הוא עצמו
עובד כבר ארבעים שנה :בתי הספר
למינהל עסקים.
מינצברג מאשים את תוכנית הMBA

וכן לשנות את שיטות ההוראה והלמידה
מן הקצה אל הקצה.
ניהול ,הוא גורס ,אינו מדע .הוא אפי
לו אינו "מקצוע" .ניהול הוא משהו שלו
מדים מניסיון .מנהיגות אינה נרכשת על
ספסל הלימודים ,אלא בעבודה בשטח,
ליד פס הייצור .האנשים הצעירים מדי
שמתקבלים ללימודים בבתי ספר לניהול
נגועים בהיבריס ,ובתי הספר הסלקטי
ביים למינהל עסקים אשמים בהגברת
היוהרה נטולת הבסיס של בוגריהם .חלק
מצרותינו נטוע בהיעדר צניעות ,מלבלב
ברהבתנות וראוותנות שהובילו לכישלון
הכלכלי הנוכחי.
מינצברג מאשים מפורשות :משבר
הסאבפריים נוצר בחדרי ההרצאות של
בתי הספר למינהל עסקים ,שם לימדו מי
מון באופנים שעלו לראש של התלמידים
הצעירים .הוא מרחיק עוד יותר וטוען שגם
טעויות קולוסאליות — היציאה למלחמה
בעיראק ,למשל — נבטו בצורות החשיבה

המוטעות של בתי הספר לניהול.
בהתייחסו לתוכני הלימוד ,מינצברג
מתלונן על האירוניה והפתטיות בהוראת
אתיקה לתלמידי  ,MBAסטודנטים צעי
רים שהגיעו לכיתה עם מטען ריק .גם את
השימוש בשיטת ניתוחי האירוע )case
 ,(studiesשנפוצה ברבים מבתי הספר
האלה ,הוא שולל .ניתוחי האירוע ,שהם
תקצירים דחוסים המטופלים בלחץ זמן,
מייצרים מנהלים שטחיים ,קצרי ראייה
וצרי אופק .השיטה הזאת ,אומר מיצברג,
מוציאה אל העולם העסקי אנשים החל
טיים ,שמובילים אותנו לאסונות בעיוורון
דחוס ,מקוצר והרה אסון.
מינצברג גם מאשים את בתי הספר
למינהל עסקים בהדגשת הגישה הכמו
תית .האנליטיות נוחה ,אך היא מסתירה
את מורכבותו האמיתית של העולם; הדגש
על ניתוחים כמותיים מוביל לראיית עולם
פשטנית .זאת גישה מפנקת ונגישה ,בעי
קר לתלמידם עולי הימים ודלי הניסיון
שמאיישים את ספסלי הלימודים תחת
שיטות המיון הנוכחיות — וסופה לעודד
את הראייה קצרת הטווח שהביאה אותנו
עד הלום .ברוח דומה נוצרו מסגרות התג
מול והבונוס למנהלים ,המעודדות הישגים
בטווח הקצר ומתעלמות מן הטווח הארוך.
מי שמע ,אומר מינצברג ,על הסכמי שכר
מנהלים המודדים את הביצוע לאורך עשור
שנים במקום לאורך רבעון?

באופן אישי,

אני מוצא חלק
מטיעוניו של מינצברג משכנעים למדי,
ובכל מקרה ראויים לעיון .אני חושש
שגם בישראל יש משיכה חזקה מדי לפ
תיחת תוכניות ניהול בפני מי שעדיין
אינו בשל להן .אני חושש שהתוכניות
המכוונות לתלמידים צעירים ,ובעיקר
תואר ראשון בניהול ,מקדימים בהרבה
את המאוחר ומזיקים למי שלומד בהם
— כמו גם למשק ולחברה .עם זאת ,אני
סבור שמערכת ההשכלה הגבוהה חייבת
להשקיע יותר בהכשרת מנהלים בפועל,
שכבר צברו ניסיון ויש להם מה להביא
אל שולחן המחקר והלימודים.
פרופ' שיזף רפאלי הוא ראש בית הספר
לניהול והמרכז לחקר חברת המידע
באוניברסיטת חיפהsheizaf.rafaeli.net .

