
Rethinking the role of the strategist  
, בעולם עסקי דינאמי ועתיר שינויים" אסטרטגיה ארגונית"מהו מקומה של 

ומהם התחומים הרלוונטיים המעצבים היום מחדש את הדגשים ואת אופי 
 .הפעולה של המנהלים השותפים לעיצוב אסטרטגיה ארגונית זו

 ,McKinseyבאתר חברת הייעוץ   2014למאמר מחודש נובמבר  :הקישור
 .בו ניתן למצוא אלפי מאמרים במגוון רחב של תחומים עסקיים וארגוניים
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 ,עמיתים יקרים

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

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

 המגזין החדש הינו כלי נוסף המיועד לאפשר לכם להמשיך להתעדכן ולהעשיר את עולמכם האישי והמקצועי

 .   בזמן הנוח לכם ובכל הכלים והערוצים הדיגיטליים שברשותכם, באופן ממוקד ותכליתי

 ,עילהקריאה מהנה ומו                                                                                                                   

 עידן בכור                                                                            
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  The Fun Theory: סדרת סרטונים
אשר מתנהל מזה מספר שנים בשיתוף עם חברת הרכב  , מיזם יצירתי וחדשני

Volkswagen  לנקוט פעולהומדגים כיצד ניתן להניע אנשים בכל הגילאים  ,
לסוג של " המטלה המשעממת"באמצעות הפיכת ,  במגוון רחב של תחומים

 .משעשע ומהנה עבור המשתתף והאנשים שבסביבתו, משחק מאתגר
 .דוגמאות ליישומו בתחומים שונים 5+ לאתר המציג את הרעיון : הקישור

 ?לעובדים החדשים או הוותיקים –למי יש רעיונות יותר טובים  
 : מאמר הסוקר שני מחקרים חדשים בנושא פיתוח וניהול חדשנות בארגון

ידי עובדים -האחד משווה בין רעיונות שיושמו בארגונים ואשר הוצעו על
 .י עובדים ותיקים יותר"חדשים בחברות לבין אלו אשר הוצעו ע

השני חוזר ועוסק בשאלת השפעתם של תמריצים והטבות על היקף ואיכות  
וכן בהבדל בין תמריצים , י עובדים בארגון"הרעיונות החדשים המוצעים ע

 .אישיים לתמריצים הניתנים לצוותים ויחידות בארגון
 ".כלכליסט"לאתר : הקישור

AGILITY   |זמישות 
 Agility  הוא מושג המתאר יכולת  ( גמישות+ זריזות ) זמישות או בעברית

 הפיזי   התירגולהמושג לקוח מעולמות . להתאמה מהירה לנסיבות משתנות
בו הוא  , אך בשנים האחרונות נעשה בו שימוש רב בהקשר העסקי והארגוני

חברה או ארגון להגיב מהר לנסיבות המשתנות בשוק   מייצג את היכולת של
 .בעברית ויקיפדיהלאתר  :הקישור. ולצעדים שנוקטות חברות מתחרות

Culture Hacks for Happy Employees and Happy Customers11  
דגשים וכלים מעשיים המסייעים  11הכוללת ( שקפים 25)פרזנטציה קצרה 

 .ליצירת תרבות ארגונית המעלה את שביעות הרצון של עובדים ולקוחות
אשר מציע אלפי   Slideshareלצפייה והורדה של המצגת מאתר : הקישור

 :  חדשות ומומלצות במגוון רחב של תחומים עסקיים ומקצועיים פרזנטציות
 ...  ועוד, עסקים, עיצוב, חינוך, שיווק, טכנולוגיה, ניהול ומנהיגות

 :מאמר

 ניהול חדשנות

 :וידאו

 הנעה בהנאה

 :מאמר

 תכנון אסטרטגי

 :מצגת

 תרבות ארגונית

 :מושג בכותרות

AGILITY 
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