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כותרת :ארז שטיינברג הופ חברות לירוקות .בא
מקליפורניה לארצנו
רמי שדה :נאמר בוקר טוב לארז שטיינברג.
ריקי בליך :ארז ,אתה במלותיך מיירק חברות? אתה יורק עליהם?
או איך אתה עושה את זה?
ארז שטיינברג :סליחה?
רמי שדה :מה זה ליירק אותם?
ארז שטיינברג :ליירק זה מלה שלא קיימת במילון .זה מלה שבאה
מהמלה ''ירוק'' והפיכת המנגנון האופרטיבי של החברה למנגנון
ידידותי לסביבה ,מהמוצרים שהחברה צורכת דרך הצורה שהחברה
מייצרת או נותנת שירותים ,ועד לתוצר הסופי ,מה שהחברה
מייצרת.
רמי שדה :או.קיי .אתה אומר בעצם ,אתה לוקח חברות מתהליך
ה..
ארז שטיינברג :אני לא לוקח שום-דבר .חברות פונות אליי.
   
 

 

רמי שדה :או.קיי .פנו אליך .לקחת.
ריקי בליך :אני רוצה לספר לך סיפור נורא נחמד ,שדיברנו עליו
לפני שבועיים בתכנית .קיבלנו קומיניקט מאד נחמד ממשרד
יחסי-ציבור שמספר לנו על חב'' היי-טק כזה או אחר ,שהחליטו
להתיירק ,כדבריך ,ואיך הם התיירקו ,הם עשו מסיבה לעובדים
וחילקו להם אוכל ירוק ,דהיינו ענבים ומלפפונים.
רמי שדה :והיו גם בלונים.
ארז שטיינברג :אני בא בכלל מקליפורניה ,מאזור סן פרנסיסקו,
שמה יש לי סטודיו כבר משנות ה 90-שמתעסק בעיצוב אקולוגי
והנושא התפתח שם בצורה מאד רצינית בשנות ה 80-כבר וה.90-
מה שקורה בארץ בשנתיים האחרונות ,קרה בקליפורניה במשך 20
שנה .אנחנו פה ..בצורה מואצת .ובארץ כמובן יש את הצד הטרנדי
של הענין וחברות שמשתמשות בסלוגן ''ירוק'' ,ויש חברות שלוקחות
את הענין ברצינות.
ריקי בליך :הו ..אז מה באמת אתה מציע לחברה כזאת כמו
''דסה'' או טכנולוגיה?
ארז שטיינברג ..:הן יודעות מה קורה בעולם ויודעות לאן התקנים
הולכים ולאן השוק הולך ומתחילות תהליך באופן עצמאי.
ריקי בליך :באה אליך חברה כזאת ,כמו שסיפרנו עליה ,עם ענבים
ומלפפונים בצלחת ,מה אתה מציע לה כדי באמת להתיירק ולא
גרין ווש בקומיניקטים יחצ"ניים?
   
 

  

ארז שטיינברג :קודם-כל ,אנחנו מתחילים מבחינת עקרונות החברה.
למה החברה עומדת .מה המישן סטייטמנט של החברה .ואנחנו
מנסים ללבן ולהבין מה הכוונות של החברה מבחינה עסקית.
ובחלק הזה ,אנחנו מדגישים ומסבירים שהאחריות הסביבתית
וחברתית במקביל ,הם חלק חשוב מאד לחברה שמייצרת או חברה
שנותנת שירותים..
ריקי בליך :וכלכלי גם.
ארז שטיינברג :כלכלי כמובן .כי הציבור בארץ היום כבר יותר
מודע ,ולאט-לאט גם במקביל ,נחקקים חוקים ותוי תקן שמחייבים
חברות לעשות את זה .עכשיו ,התהליך הוא לא תהליך קצר ולא
תהליך פשוט ,כי הוא באמת להיכנס לשלד של החברה ולהבין את
מהותה .וזה לא קל .כמו שהזכרתם קודם על כל-מיני חברות
שמזהמות וחברות שהענין הסביבתי הוא בכלל לא באג''נדה שלהם.
אז אנחנו עובדים על הצד הזה קודם .ויש דברים יותר פשוטים
שאנחנו עובדים איתם שזה מנגנון תיפעולי .אנחנו מסתכלים על
המבנה של החברה ורואים בכמה תחומים :בתחום צריכת אנרגיה,
למשל ,אז אנחנו בודקים את כל המערכות החשמליות של החברה
ומנסים להראות לחברה איך היא יכולה לחסוך .פה הענין הוא
באמת של חיסכון .לחסוף כסף על-ידי זה שהם ישתמשו במנגנונים
חוסכי אנרגיה .דברים מאד פשוטים כמו חיישני נוכחות ו..
ריקי בליך :סה"כ השקעה כלכלית קטנה שמחזירה את עצמה מאד
    
!"#



" &!$ %

מהר.
רמי שדה :לא בהכרח קטנה ,ארז..
ארז שטיינברג 3 :שנים .במהירות ש..
ריקי בליך :בחיי חברה 3 ,שנים ,זה לא הרבה.
ארז שטיינברג :זה לא הרבה .במהירות שמחירי החשמל עולים ,זה
יכול להיות יותר קצר אפילו .אני חושב שהחברות מודעות לכך.
אבל אני אתן לך עוד דוגמאות.
רמי שדה :שניה ,ארז .אתה בעצם לא אומר שהחברה הזו שאתה
מלווה ,חייבת לעבור את כל המהפיכה ההסביבתית מהתחלה ועד
הסוף ,משלבי היצור עד ממש המנורות או שגם מבחינתך ,אפשר
לעשות חברה סביבתית בחלק מהדברים ,בוא נאמר .בוא נאמר,
סינון נורו תאו..
ארז שטיינברג :תמיד אפשר לעשות ..בהתחשב בנסיבות .אני כמובן
מטיף לעשות ירוק סביבתי ,כן? מהמהות עד המוצ הסופי .גם אם
זה חברה שמייצרת ,אז שתהליך היצור יהיה ירוק ולא מזהם.
רמי שדה :אתה יכול לתת לנו דוגמה לחברה כזו שליוית?
ארז שטיינברג :בהחלט .אנחנו עשינו עם בנטון קוסמטיקס ,פרויקט
משנות ה 90-כבר ,שיצרנו ליין של בשמים שמייצרים ריחות מכל
החמש יבשות .ויצרנו את כל הסיפור של האריזות כבר אז
מפלסטיק מתכלה .ומנייר שהמקור שלו הוא ממוחזר אבל ברמת
עיבוד מאד-מאד גבוהה .כל הדפוס היה על בסיס סויה ,שהוא לא
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על בסיס  ..הנייר לא היה מולבן ,וכל מערכת השיווק היתה מאד
חסכונית מבחינת אריזות וכל השינוע היה מאד חסכוני לפי
אזורים.
ריקי בליך :תגיד ,אתה באמת עושה חייל ברחבי העולם .אז אם
באת לארץ ,זה סימן טוב בשבילנו?
ארז שטיינברג :לא לשאול אותי ,זה לא שאלה בשבילי ,זה שאלה
בשביל מי שאני עובד איתם.
ריקי בליך :בטח באת ,כי יש עבודה ,לא? אם לא היתה ,לא היית
בא!
ארז שטיינברג :ההיענות היא על כמה רמות .קודם-כל ,יש היענות
בעולם האקדמי .בצלאל ,האקדמיה לעיצוב בבצלאל ,גם בתואר
ראשון ,גם בתואר שני ,יזמו קורסים בנושא שאני מלמד אותם .גם
המכון הטכנולוגי בחולון ,יש לו מגמה לעיצוב תעשייתי ,פתחה
מסלול שקוראים לו סביבה וחברה .הוא מאפשר למעצבים ללמוד
את הנושא .גם בשנקר ,שהוא גם-כן בי"ס לעיצוב ,בין היתר ,יש
מודעות סביבתית ויש קורסים ויש שם הרצאות בנושא .יש
התעניינות מהצד האקדמי לגבי דור העתיד של המעצבים ,שיהיו
להם את הכלים.
רמי שדה :זה נשמע מצוין.
ריקי בליך :אנחנו רוצים גם את החברות .את החברות תכל''ס.
ארז שטיינברג :תשמעו עוד משהו מעניין .גם משרד המסחר
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והתעשיה יוזם תחרות לעיצוב תעשייתי שבתוכה יש חלק שהוא
מתייחס לאיכ"ס וכן פרסים ותמריצים בנושא .וגם הם מתחילים
תכנית חונכות..
רמי שדה :ארז ,תודה רבה לך על השיחה הזו .אנחנו נאחל לך
הרבה-הרבה הצלחה כי זו תהיה הצלחה של כולנו.
ריקי בליך :אני מאחלת לך שתגלגל פה מיליארדים מחברות
שרוצות להפוך להיות ירוקות.

שבת שלום.

רמי שדה :שמעי ,זה נשמע טוב .בחור רציני.
ריקי בליך :אבל אני רוצה שזה יעבור משלב האקדמיה לשלב
המניות בבורסה!
רמי שדה :אני עדיין אהבתי את הענבים הירוקים..
ריקי בליך :שימשיכו לחלק ענבים ,אין לי בעיה עם זה ,רק שיכבו
את האור אחרי זה..
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