
 רציונליות-שלך באי -דן אריאלי ' פרופ

 אחרי שלושה רבי מכר בתחום קבלת  ההחלטות מפרסם  
ספר קליל ושנון הכולל תשובות  פרופסור דן אריאלי 

, לעשרות שאלות אותן הפנו אליו קוראיו במהלך השנים
 .האפליויליאם כשהן מלוות באיורים חביבים של 

 ...לאחרים או לעצמכם ומהנה חכמה כמתנה מומלץ

 2015עידן בכור  ©כל הזכויות שמורות |  Managing By The Book: עריכה והפצה מקוונת, עיצוב, קונספט

 idan@managingbythebook.com: ארגונית-במתכונת פנים 5X5למידע נוסף על אפשרויות הפקת מגזין 

 ,עמיתים יקרים

 כלים ורעיונות בתחומי הניהול   5בו מוגשים לכם מדי שבועיים , 5X5מגזין אנו שמחים להגיש לכם גיליון נוסף של 

 .ומותאמים לקריאה וצפייה מהירה בכל אחד מהקישורים מטה, אשר נאספו ממיטב אתרי הניהול בארץ ובעולם

 ,קריאה מהנה ומועילה                

 עידן בכור                                                               
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 מנהיגות אותנטית בעולם העסקים החדש

Tracy Wolstencroft  ל  "ל חברת ההשמה הבינ"מנכHeidrick & Struggles  

ישרה  , חשיבותה של מנהיגות אוטנטית: בראיון על מאפייני המנהיגות החדשה
גם מחוץ  " להרגיש בנוח"היכולת , האתגר בשילוב חדשנות עם יציבות, וקשובה

, הצורך בבניית יחסי אמון עם לקוחות, לאזורי הנוחות האישיים והארגוניים
 .והאישיות הנדרשת לשילוב של כל אלה, עמיתים ועובדים בכל רמות הארגון

 McKinseyהתמליל המלא באתר חברת הייעוץ ( + 5:30)קישור ישיר לראיון 

 Organizational Resilience|  חוסן ארגוני 

להגיב  , להיערך, מוגדר כיכולותיו של הארגון לחזות" חוסן ארגוני"המושג 
 ,לשרוד אותן ואף לחזור ולשגשג -ולהתאים את עצמו לסיטואציות קיצוניות 

 .תוך התייחסות הן להיבטים האנושיים והן להיבטים הארגוניים והעסקיים

 Elements That Strengthen Organizational Resilience Key(: 6:24)וידאו 

 בעלי עניין והמשכיות עסקית, כמה מחשבות על חוסן ארגוני(: עברית)מאמר 

 ?PWC ,5.2015 :Crises happen, are you preparedהייעוץ  ' מאמר באתר חב

 הדור הבא –" חוויית הלקוח"

  80-ילידי שנות ה" )דור המילניום"הכרות עם המאפיינים הייחודיים של אנשי 
,  אשר הולכים ומהווים מרכיב משמעותי כלקוחות וכעובדים בארגון( 2000עד 

 .לפתח בהתאמה למאפיינים אלההערוצים ודרכי הפעולה אותן מומלץ והבנת 

 .SlideShareלצפייה במצגת באתר המצגות : הקישור בכותרת

 מקרבות אגו למופע ארגוני מרהיב

מוכיחות לנו כי את שלל   Salut Salonהמוסיקאיות הצעירות והמוכשרות של 
 ...ניתן להפוך למופע קבוצתי מרהיב" טאלנטים"-מאבקי האגו האופייניים ל

תוך מתן מקום , הגדרת משימה קבוצתית מאתגרת ומלהיבה: סוד ההצלחה
 .  והזדמנות לביטוי עצמי ייחודי לכל אחד ואחת מהשותפים לצוות

 :וידאו

 טאלנטיםניהול 

 :ספר חדש

 רציונליות-שלך באי

 :מצגת

 חוויית הלקוח

 :מושג בכותרות

 חוסן ארגוני

 :וידאו

 מנהיגות חדשה 
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