
 האמת המפתיעה על מה שמניע אותנו –מוטיבציה 

קורא תיגר על התפיסה פינק ( דן)דניאל ספרו המצוין של 
ומציע מודל חדש  , (בלבד)המסורתית של תגמולים כספיים 

מרחבי פעולה העונים על המוטיבציות של   3המבוסס על 
 .  מומחיות ותכלית, אוטונומיה –אנשי הדורות הצעירים 

 "            הפאזל של המוטיבציה" - TEDדן פינק בהרצאת : וידאו
 (.כתוביות בעבריתדקות 18:36)                                            

 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

 ורעיונות פרקטיים  כלים  5מדי שבועיים מוצעים לכם בו , 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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 איך להצליח להפיץ את הרעיונות שלך  – גודין' סת

 Seth Godin21-נחשב כאחד האנשים המשפיעים  על עולם השיווק במאה ה  ,
וזאת בזכות יכולת ניתוח מצוינת של מגמות המשפיעות על תהליכי ההחלטה  

 .ביטוי מבריקה של רעיונות אלהויכולת " הצרכנים החדשים"של 
את חשיבותו הקריטית של אופן הפצת הרעיון   גודיןבהרצאה מרתקת זו מציג 

ומציג שורה של דוגמאות  ( מוצר או שירות חדש, בין אם מדובר בפטנט מקורי)
 (.כתוביות בעברית, דקות 17:01)הנובעים מיכולת זו  וכשלונותלהצלחות 

Based NegotiationDialogue   |משא ומתן מבוסס דיאלוג 

בין הצדדים  " משחקי כוח"מ על "בשונה מהגישה לפיה מבוססים תהליכי מו
מתפתחות בשנים , ושימוש בטריקים ומניפולציות להשגת התוצאות הרצויות

 האחרונות גישות חדשות המתבססות על ראייה ארוכת טווח ושילוב מושכל  
 .בין תוצאות מיידיות לבין קידום יחסים ואינטרסים משותפים וארוכי טווח

 את גורמי הרקע המשפיעים  גבים קבוצתל "מנכ, עמרי גפןבמאמר זה סוקר 
 , DBNיתרונות השימוש במודל , מ בתוך הארגון ומחוצה לו"על תהליכי המו

 .החל מהכנה נכונה ועד ליישום מוצלח –שלבים  6וכן תהליך פרקטי הכולל  

 תרבות ארגוניתגורמי מפתח ליצירה והטמעה מוצלחת של  6

המציגה שישה גורמי מרכזיים המשפיעים על תהליכי  ( מסכים 18)קצרה מצגת 
 :יצירתה והטמעתה המוצלחת של התרבות הארגונית הרצויה לכם

,  הערכים והעקרונות המלווים את התנהלותה בפועל של ההנהלה הבכירה בארגון
, הלקוחות, התהליכים וסביבת העבודה, אופי החברה והשוק שבו היא פועלת

 .מדיניות השכר והתגמולים –ואחרונה חביבה , תהליכי הגיוס וההכשרה

 מודל חדש לפיתוח יצירתיות וחדשנות :מציגה סיליגר טינה "ד

SeeligTina   סטנפורדהינה אחת המרצות המבוקשות ביותר באוניברסיטת .
: ספריה העוסקים בפיתוח יצירתיות וחדשנות תורגמו לעברית 17שניים מתוך 

בהרצאה מרתקת שבסרטון   .אתה גאון -ודברים שהלוואי שידעתי בגיל עשרים 
 כמה עקרונות יסוד המשותפים לתהליכי יצירתיות ומודל סיליגר "זה מציגה ד

 (  כתוביות בעברית, דקות18:15). לפיתוח יצירתיות אישית וארגונית פרקטי

 :וידאו

 יצירתיות

 :רב מכר

 מוטיבציה

 :מצגת

 תרבות ארגונית

 :מושג

 דיאלוגימ "מו

 :וידאו

 הפצת רעיונות
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