
onesSpreading good ideas and developing new   
צמיחה עסקית ורווחיות מבוססות על שיפור מתמיד בפרודוקטיביות ברמת  

הדרך להשגת מטרה זו מתבססת על שילוב של שיפור  . העובד והארגון כולו
. מתמיד של הביצועים והיכולות הקיימות בצד פיתוח יכולות חדשות

 ,McKinseyהייעוץ חברת באתר  2015פברואר למאמר מחודש  :הקישור
 .בו ניתן למצוא אלפי מאמרים במגוון רחב של תחומים עסקיים וארגוניים

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

 info@managingbythebook.com: ל"דוא|  04 – 8312264. טל|  31066חיפה מיקוד  6608. ד.ת: מען לדואר

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

 ,עמיתים יקרים

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

 .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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 2015מצעד הפרסומות הגדולות של סופרבול 
המושך אליו עשרות   NFL))משחק האליפות של ליגת הפוטבול האמריקאית 

מהווה מזה שנים רבות את הזירה  , ב ובעולם כולו"מיליוני צופים בארה
, הפרסומות היצירתיות והטובות ביותרהמרכזית לתחרות מקבילה של 

 .שרובן נוצרות במיוחד לקראת אירוע זה ונחשפות בו לראשונה
, המדרג את הפרסומות של השנה לפי שורה של מדדי צפייהלאתר : הקישור

 .בצד מדדי שיתוף ופעילות אינטראקטיבית ברשתות החברתיות

 ?מה יהפוך אותנו ואת עובדינו למרוצים יותר: דן אריאלי' פרופ 
האם זו התמורה הכספית אותה אנו  ? מה מניע אותנו ואת אנשינו בעבודה

 ?הסיפוק מהשלמת המשימות? ההנאה מתהליך העבודה? מקבלים
הכלכלה ההתנהגותית   בתחןםמבכירי החוקרים והמרצים , דן אריאלי' פרופ

בהרצאה מרתקת המציגה מספר ניסויים המוכיחים כי הפיכת העבודה  
הינה אחד הכלים הטובים ביותר ליצירת  ( Meaningful)לבעלת משמעות 

 (.כותרות בעברית+ אנגלית  ,דקות 20:00) סיפוק ומוטיבציה מתמשכת 
 .המציע מאות הרצאות במגוון רחב של נושאים TEDלאתר : הקישור

Disruptive Innovation  |חדשנות משבשת 
, של שוק חדש" הפתאומית"הינו מושג המתאר את יצירתו חדשנות משבשת 

( יקרה או בלתי זמינה עד עתה שהיתהטכנולוגיה ) טכנולוגיכתוצאה משינוי 
או שינוי אחר אשר הופך את היכולות  (  מיסוי וכדומה, חקיקה) רגולאטורי

משבש "באופן אשר , שהיו בשימוש של  קהל מצומצם לנגישות לקהל הרחב
 .בעברית ויקיפדיהלאתר  :הקישור. שוק הקייםב" את חוקי המשחק

 ס'אדיגיצחק ' פי פרופ-סגנונות הניהול על 4
אשר מציגה את מאפייני  , "תמורות"של מכון ( שקפים6)פרזנטציה קצרה 

 .ס'אדיגיצחק ' פרופידי -כפי שהוגדרו על" ארבעת סגנונות הניהול"
אשר מציע אלפי   Slideshareלצפייה והורדה של המצגת מאתר : הקישור

 .ומקצועייםרחב של תחומים עסקיים במגוון  פרזנטציות

 :וידאו

 ת-ו-מ-ו-ס-ר-פ-ה

 :מאמר

 פרודוקטיביות

 :מצגת

 סגנונות ניהול

 :מושג בכותרות

 חדשנות משבשת

 :וידאו

 ניהול מוטיבציה
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