
 סטיבן קובי/ שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד 
אשר זוכה לביקוש רב עד עצם היום הזה  ( 1989)אחד מספרי הניהול הותיקים 

 :התורמים לאפקטיביות אישית גבוהה יותר"( הרגלים)"עקרונות  7ומציג 
  ותיעדוףניהול עצמי , "(מהסוף להתחלה)"חשיבה תוצאתית , פרואקטיביות

 .סינרגטיות ושיפור מתמיד, אמפטיתתקשורת ,  Win-Winתפיסת , משימות
 (.דקות 5:18, אנגלית)ההרגלים  7סקירה מהירה של   -סרטון אנימציה : וידאו

 . כאן -ובו עיקר תכני הספר ( 'עמ 44, עברית)  PDFלקובץ קישור  :להעמקה
 .בה הוא יצא בעברית" עם-אור"לדף הספר באתר הוצאת : הקישור בכותרת

 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   5בו מוגשים לכם מדי שבועיים , 5X5מגזין אנו שמחים להגיש לכם גיליון נוסף 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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motivationDan Pink: The puzzle of  
באחת ההרצאות  , מגדולי המומחים בעולם בנושא ניהול מוטיבציות, דן פינק

בה הוא מציג את  , (מליון צפיות 12מעל ) TEDהפופולאריות ביותר באתר 
,  כספי על הצלחות תיגמולליצור מוטיבציה באמצעות  בנסיוןהכשל הטמון 

 .משמעות-ו מומחיות, אוטונומיה: גורמי מוטיבציה חדשים 3ומציע 
 (.ניתן לבחור כתוביות בעברית, דקות18:36) TEDלאתר : הקישור

NeedManagers General Middle and Six Skills  
מיומנויות ניהול חיוניות   6מציג  הרווארדמאוניברסיטת  באואר וזף'ג' פרופ

 : למנהלים החל מרמת דרגי הביניים ועד לרמת הניהול הבכיר בארגון
ניהול חכם של , "האנשים הנכונים"זיהוי וגיוס של , גיבוש אסטרטגיה ברורה

ניהול  , איסוף מידע על מגוון רחב של תחומים, משאבים פיננסיים ואנושיים
 (.דקות 3:45, אנגלית)עיצוב מבנה ארגוני חזק ויציב , מוטיבציות ותמריצים

המאפשר גישה ישירה  HBR – Harvard Business Reviewלאתר : הקישור
 .ניהול ומנהיגות, סקירות וקטעי וידאו בנושאי עסקים, מחקרים, למאמרים

 "ניהול מטריציוני"
למבנה ארגוני בו מוקצים עובדים מקצועיים לצוותי פעולה ייעודיים   כינוי

 תוך הפרדה בין המנהל אליו הם כפופים ארגונית  , (פרויקטים וכדומה)
 .אשר מנחה את משימותיהם בפרויקט עצמו" מנהל הפרויקט"לבין 

 .  והתועלותהאתגרים  –מבנה מטריציוני למאמר  קישור  :להעמקה 
 .בעברית ויקיפדיהבאתר " ניהול מטריציוני"לערך  :הקישור בכותרת

 ...איך ליצור תרבות ארגונית שהעובדים שלך מאמינים בה
בה הוא מציג את  , Nestleא של חברת "של מנהל מש( שקפים15)מצגת קצרה 

 :המרכיבים הקריטיים ליצירה והטמעה של תרבות ארגונית חיה ואמינה 3
 .  תחושה של שליחות וערכים ברורים ומוצקים, היסטוריה ומורשת ארגונית

 .Slideshareלצפייה והורדה של המצגת מאתר המצגות : הקישור

 :וידאו

 ניהול מוטיבציות

 :ספרי ניהול

 אפקטיביות אישית

 :מצגת

 תרבות ארגונית

 :מושג בכותרות

 ניהול מטריציוני

 

 :וידאו

 מיומנויות ניהול
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