שלום לך,
אנו שמחים להגיש לכם סקירה קצרה וממוקדת של אחד מספרי הניהול החדשים
והמומלצים בארץ ובעולם ,וכן קישורים לשפע הרחבות וסרטוני וידאו בנושאי הספר.

אילון מאסק  /אשלי ואנס

קריאה מהנה ומועילה ,עידן בכור

היזם הנועז המעצב את עתידנו

המהדורה העברית:
הוצאת מטר ,אפריל 2016
כריכה רכה 294 ,עמודים

ELON MUSK:
Tesla, SpaceX and the Quest
for a Fantastic Future.
ASHLEE VANCE, 2015

אשלי ואנס
נולד בדרום אפריקה בשנת  ,1977גדל
ולמד ביוסטון טקסס ,ארה"ב .בעל טור
בענייני טכנולוגיה במגזין בלומברג ,וכן
עורך את סדרת סרטוני Hello World
העוקבת אחרי יזמים ,מדענים ואנשי
טכנולוגיה מובילים בכל רחבי העולם.
בעבר כתב טורים בנושאי טכנולוגיה
עבור הניו-יורק טיימס ,האקונומיסט,
שיקגו טריביון CNET ,CNN ,ואחרים.
ספרו הקודם Geek Silicon Valley
עסק בהיסטוריה של עמק הסיליקון.
מידע נוסף כאן

***** השורה התחתונה :ספר מומלץ למי שרוצים להכיר מקרוב את עולמם המורכב
של יזמים בכלל ,ובפרט את דרכו המפותלת והמרתקת של אילון מאסק מימי ילדותו
כתלמיד מופנם ודחוי ועד להיותו בעליהן של שלוש חברות ענק השואפות להוביל
שינויים דרמטיים בשלושה מהתחומים המרכזיים בחיינו :אנרגיה ,תחבורה וחלל.
הרחבות מומלצות (קישורים ישירים לסרטונים ,אתרים ומאמרים בנושא הספר)
אתר הבית של המחבר ,אשלי ואנס – מידע נוסף על ספריו ,סרטוני וידאו ,בלוג ועוד...
תקציר מאוייר של תכני הספר (אנגלית  +כתוביות באנגלית)  -וידאו  9:34דקות
אילון מאסק מציג את תפיסת עולמו בטקס החשיפה של טסלה  - 3וידאו  20:26דק'
קטעים מתוך התכנית " 60דקות " על מיזם החלל  - SpaceXוידאו  14:38דקות
המיזם הבא של מאסק " -הייפרלופ " :רכבות במהירות  1,200קמ"ש וידאו  7:56דק'
לרכישה ישירה של הספר :הוצאת מטר ,רשת סטימצקי ,צומת ספריםAmazon.com ,
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רב־מכר של ה״ניו יורק טיימס״,
נבחר לאחד הספרים הטובים של
השנה על ידי ״וול סטריט ג’ורנל״.

לפני חודש בדיוק (אפריל  )2016הדהימה חברת הרכב  Teslaאת עולם העסקים
כאשר צברה תוך כשבועיים למעלה מ 400,000 -הזמנות לדגמי ,Tesla Model 3
אשר מסירתם ללקוחות תתרחש רק בסוף ( 2017ר' כאן ידיעה במגזין .)Fortune
הצלחה חסרת תקדים זו ,המבטאת את אמון הציבור בחזון החברה ובמוצריה,
מקבעת את מקומו של אילון מאסק ( )Elon Muskכאחד היזמים המצליחים
והמרתקים ביותר שקמו לנו בעשורים האחרונים ,ובאופן טבעי מקדמת גם את
הצלחת הספר אודותיו ,אשר יצא לאור בארה"ב לפני כשנה ושהמהדורה העברית
שלו (בה כבר עודכנו פרטי ההצלחה האחרונה )...הופיעה ממש בימים אלה.
הספר ,המבוסס על שיחותיו של המחבר עם מאסק עצמו ועם מאות עובדים,
שותפים ,מתחרים ,חברים ובני משפחה ,מציג באופן כרונולוגי את דרכו של מאסק
מימי ילדותו הקשה בדרום אפריקה ועד למקומו בצמרת עולם העסקים כבעלים של
 3חברות ענק אותן הוא מנהל היום :טסלה מוטורס ,ספייס-אקס ו-סולאר סיטי.
המבנה הכרונולוגי ועתיר האנקדוטות של הספר מקשה מעט "לחבר את הנקודות"
וליצור מהן תובנות ניהוליות ברורות ומוחלטות ,אך מציף מספר נקודות למחשבה
הנוגעות לעולמות העסקים והניהול בכלל ,ולעולם היזמות בפרט:
אני ואתה נשנה את העולם :כבר בימי ילדותו הצהיר מאסק כי בכוונתו ליצור
פתרונות "בעלי ערך משמעותי לטובת האנושות כולה" (ולא רק רווח פיננסי אישי)
והוא אכן מיישם גישה זו בכל החברות שבהן הוא מעורב ,הפועלות כולן בתחומים
עתירי רגולציה ובירוקרטיה אשר מקשים על ניהול תהליכי שינוי וחדשנות.
לחבר את החזון הגדול אל הפרטים הקטנים :בכל המיזמים אותם הקים וניהל
מגלה מאסק מעורבות מאסיבית (ויש שיטענו שלעיתים רבות אף "מעורבות יתר")
לא רק בשאלות "האסטרטגיות" כי אם גם בכל הפרטים הקטנים – החל מתכנות
שורות קוד לתוכנות הבנקאות של חברת  x.comועד למציאת פתרונות הנדסיים
יצירתיים ויוצאי דופן למערכות ניהול האנרגיה של חברת  ,SolarCityלמערכות
הלוויינים והחלליות של  SpaceXולמערכות העתידיות של מיזם .Hyperloop
לא קלה היא ,לא קלה דרכנו :מאסק נימנה על קבוצת היזמים אשר הקימו את
חברת ( x.comאשר הפכה ל-פייפאל ונמכרה לחברת  e-Bayבעסקת ענק של 1.5
מיליארד דולר) ,קבוצה בה היו חברים גם פיטר ת'יל (מחבר הספר מאפס לאחד)
ובן הורביץ (קשה אך אפשרי) .כמו חבריו ,כך גם מאסק מעיד על השנים הקשות בהן
התגורר עם אחיו במשרדי חברת  Zip2אותה הם יזמו ופתחו יחד (סרטון כאן),
על תקופות השפל בעסקיו ,וכן על הקושי בניהול חיי יזמות במקביל לחיי משפחה.

