
 קולינסים 'ג/ מטוב למצוין  :גלגל התנופה

 מתוך הטרילוגיה הכוללת גם  קולינסים 'גהשני של ספרו 
, (לא תורגם לעברית) Great By Choice+ לנצח נבנו את 

להעלות ", 5מנהיגות שלב )מתמקד בפן האנושי של הארגון 
וביצירת תרבות ארגונית "( את האנשים הנכונים לאוטובוס

 .  המבוססת על מצוינות ומשמעת עצמית גבוהה
 .'דק 5:23, את רעיונות הספרהמציג סרטון אנימציה : וידאו
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 ,עמיתים יקרים

 כלים ורעיונות פרקטיים   5בו מוצעים 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                
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 בורסטיןולי 'ג/ שיעורים ביצירתיות  4

BursteinJulie  סופרת ומרצה המתמקדת בנושאי יצירתיות, היא מפיקת רדיו  ,
קצרה זו מציגה   TEDבהרצאת . How Creativity Works - SPARKומחברת הספר 

עקרונות המסייעים  4סיפורים אישיים של אמנים אשר ממחישים  4 בורסטין
להיות פתוחים לחוויות חדשות שעשויות לשנות אותנו ואת  : לפיתוח יצירתיות

,  להפוך קשיים ומגבלות כמו דיסלקציה קשה למנופי הזדמנויות חדשות, חיינו
,  לוותר על משהו שבו איננו טובים מספיק לטובת משהו אחר בו נוכל להצטיין

היכולת להפוך רגעים קשים ודרמטיים לרגעים המהווים השראה   –ולבסוף 
 (.כתוביות בעברית, דקות 17:20)למבט חדש ואופטימי יותר לקראת העתיד 

 פרופסור שיזף רפאלי/ יתרון הקיצור 

 מציג בפני כמה אנשי מדע ורוח בישראל   אודיסיאהגיליון יולי של כתב העת 
 ".  ?מה איננו מעיזים לחקור"את השאלה המאתגרת 

(  כאןבתחתית העמוד )מאוניברסיטת חיפה שיזף רפאלי ' פרופתשובתו של 
האקדמית ומציע לאקדמיה ולכולנו לאמץ גם " הארכנות"קוראת תיגר על 

 ...אנחנו כמובן בעד. כלים המאפשרים ביטוי קצר יותר של רעיונות ותכנים

ThinkingThe role of Design  
Design Thinking  ביותר בעולם הניהול העכשווי" החמים"הינו אחד המושגים  , 

כי אם בעיצוב הכולל של  " גישה חדשה אשר אינה עוסקת בעיצוב הגרפימבטא ה
 .   מוצרים ותהליכים יצירתיים הממוקדים כולם בחוויית הלקוח, פתרונות

, העקרונות המרכזיים, מציגה את התפיסה( מסכים 58)מצגת חדשה ועדכנית זו 
 .לרווחיות ולשביעות הרצון של הלקוחות, תהליכי העבודה והתרומה לחדשנות

 .'דק ThinkingWhat is Design  ,4:20: וידאו

 "חלונות"של תוכנת הפתיחה היסטוריית צלילי 

המציג את היסטוריית הצלילים אותם שמענו עם ( שניות בלבד 56)סרטון קצר 
   1992אשר הושקה לראשונה בשנת  3.1 מגירסההחל , "חלונות"הפעלת תוכנת 

 –אשר מושקת ומופצת ממש בימים אלה , 10חלונות , האחרונה לגירסהועד 
 ...ואשר למרבית ההפתעה נפתחת ללא כל צליל

 :וידאו

ן  ...תפתח חלו

 :רב מכר

ו  ניהול עכשי

 :מצגת

Design Thinking 

 :מאמר

 בקיצור ולעניין

 :וידאו

 יצירתיות
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