שלום לך,
אנו שמחים להגיש לך סקירה נוספת בסדרת .Managing By The Book
כתמיד ,כדאי לנצל גם את ההרחבות והקישורים הרבים למידע נוסף ומעשיר.
קריאה מהנה ומועילה ,עידן בכור

שלך באי  -רציונליות  /פרופ' דן אריאלי
אמונות תפלות* ,גרביים אבודים ,חשבונות משותפים
ועניינים גורליים אחרים

המהדורה העברית בהוצאת:
כנרת ,זמורה-ביתן ,דביר2015 ,
כריכה קשה 246 ,עמודים

Dan Ariely, 2015

פרופ' דן אריאלי
נולד בארה"ב בשנת  1967וגדל
כנער בישראל .בעל שני תארי
דוקטור ,בפסיכולוגיה קוגניטיבית
ובמנהל עסקים .מכהן כפרופסור
לכלכלה התנהגותית באונ' דיוק
וכראש קבוצת מחקר במעבדת
המדיה ( )Media Labשל .MIT
פרסם  3ספרים (קישורים מטה)
אשר הפכו לרבי מכר ותורגמו
לעשרות שפות בכל רחבי העולם.
מידע נוסף כאן

ספרים קודמים של דן אריאלי:
לא רציונלי ולא במקרה
לא רציונלי אבל לא נורא
האמת על באמת

את הספר מלווים שפע איורים חביבים
של וויליאם האפלי ()William Haefeli
שקריקטורות ואיורים שלו מתפרסמים
בקביעות במגזין "ניו-יורקר" ובמגזינים
פופולאריים נוספים ברחבי העולם.
התמונה משמאל :מתוך עמוד  62בספר,
בצד תשובתו של פרופ' אריאלי לשאלה
בנושא "השקעה אימפולסיבית במניות".

*

אמונות תפלות או טפלות?

מסתבר (כאן) ששתי הצורות לגיטימיות.
***** השורה התחתונה :ספר קליל ,קריא ומעורר חיוך ,מומלץ במיוחד כמתנה
לעצמכם או לחבריכם חובבי "קבלת החלטות" בכלל וחובבי דן אריאלי בפרט.
למי שעדיין אינו מכיר את ספריו הקודמים של פרופ' אריאלי (קישורים מימין)
מומלץ להתחיל בספר "לא רציונלי ולא במקרה" וממנו להתקדם לבאים אחריו.
הרחבות מומלצות (הקלקה לקישור ישיר לסרטונים ,לאתרים ולמאמרים מטה)
אתר האינטרנט של דן אריאלי – הכולל בלוג ,מאמרים ,הרצאות ,סרטוני וידאו ועוד
הטור השבועי של דן אריאלי במגזין "כלכליסט" – הכולל תשובות לשאלות הקוראים
דף הפרופיל של פרופ' דן אריאלי באתר  – TEDכולל  3סרטוני הרצאות בפורום זה
הרצאה בעברית באוניברסיטת ת"א :קבלת החלטה בריאה  -וידאו  1:08:17שעות
לרכישה מקוונת של הספר :רשת סטימצקי ,צומת ספריםamazon.com ,
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קבלת החלטות

IRRATIONALLY YOURS

לאחר שפרסם  3ספרים אשר זכו להצלחה מרשימה בכל רחבי העולם והציבו
אותו כאחד מבכירי החוקרים והסופרים המוּכרים בתחומי קבלת החלטות,
מוציא פרופסור דן אריאלי ספר חדש נוסף ,והפעם בסגנון שונה לחלוטין.
חלק ניכר מהצלחתו של פרופ' אריאלי בספריו הקודמים (ר' קישורים מימין)
נזקפת לזכות יכולתו לשזור בהצלחה מחקרים אקדמיים "כבדים ורציניים" עם
שפה פשוטה ועממית (במובן החיובי של הביטוי) באופן המסייע "להנגיש" את
הנושאים המורכבים שמוצגים בהם גם לקהל הרחב.
בעקבות הצלחה זו ,והקשר האישי שנוצר בינו לבין קוראיו החל פרופ' דן אריאלי
לפרסם טורים קבועים במגזין "וול סטריט ז'ורנל" ומגזין "כלכליסט" הישראלי.
הספר החדש מביא עשרות שאלות אשר הופנו לפרופ' אריאלי על-ידי הקוראים
של טורים אלה ,במגוון רחב של דילמות ונושאים הלקוחים מחיי היום-יום,
ולצידן את תשובותיו הקצרות  -חלקן רציניות יותר וחלקן קצת פחות...
אופיו האקלקטי ,השנון והמחויך של הספר החדש עשוי להוות חיסרון עבור מי
שמחפשים "תורה סדורה" של תובנות וכלים לשיפור תהליכי קבלת החלטות
אישיים וארגוניים ,ומצד שני  -יתרון למי שכבר מכירים את ספריו של אריאלי
ומעוניינים ליהנות מהתייחסותו לדילמות הלקוחות כולן מתוך "החיים עצמם"
ומפורמט האפשר קריאה קלה ומהירה.

