
 לאמפל, אלסטראנד, מינצברג/ ספארי אסטרטגיות 

אחד מספרי היסוד המומלצים למנהלים וליועצים המחפשים  
אסכולות  10אשר מציג  –כלים לחשיבה ולתכנון אסטרטגי 

תוך פירוט , וגישות שונות העשויות להוות בסיס לתהליך זה
 .של היתרונות והמגבלות של כל אחת מגישות אלה

 .כאן –צביקה רול סקירה מורחבת של הספר בטור של 
 .'דק 8:46, סרטון אנימציה –" ?מה זה אסטרטגיה": וידאו

 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

 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                

 עידן בכור                                                               
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 מפרקים את ההגדרות הישנות": גברי"מול " נשי"ניהול 

(  כוחני וממוקד תוצאות: הסטראוטיפ) "ניהול גברי"האם עדיין נכון לדבר על 
 ?( וממוקד יחסים אורכי טווח" רך"ניהול : הסטראוטיפ" )ניהול נשי"מול 

להיפרד מהגדרות    GerzemaJohnקצרה ומרתקת מציע לנו  TEDבהרצאת  
ובכך , ישנות אלה ולהתבונן ברזולוציה גבוהה וחדה יותר במרכיביהן השונים

לאפשר לנו לאתר את בעלי ובעלות המאפיינים המתאימים לתפקידים שונים  
 .בלתי רלוונטיים ומסטראוטיפיםמבלי להיות מושפעים מהטיות , בארגון

 .גיוס והשמה, חומר למחשבה למנהלים ואנשי מקצוע העוסקים באיתור

 ממיקוד ביעילות למיקוד בעיצוב: המהפך של סמסונג

מביא סקירה מרתקת של   Harvard Business Reviewגיליון ספטמבר של מגזין  
העוסקת בייצור   OEMמחברת  Samsungהתהליך ארוך השנים בו הפכה חברת 

לחברה בינלאומית מובילה בתחומי  , רכיבים ומכלולים עבור מותגים אחרים
 .תוך מיקוד בעולם העיצוב –האלקטרוניקה בכלל והמובייל בפרט 

 .כאן  – PDFשמירתו והורדתו בפורמט , (אנגלית)המאמר קישור לקריאת 

 ...דברים שרואים משם(: Customer Journey)מסע הלקוח 

Customer Journey  הינה גישה ניהולית המכילה מגוון רחב של תהליכים וכלים
מיטבית לאורך כל התהליכים " חוויית לקוח"שתפקידם לסייע בעיצוב כולל של 

התהליכים שבין  בסינכרוןוכן , ובכל הממשקים הרלוונטיים שבינו לבין הארגון
רלוונטי לא רק  " ניהול חוויית הלקוח"חשוב לציין כי . היחידות השונות בארגון

כפי שמדגים " אנושית"כי אם לכל סביבה , הבילוי והפנאי, לתחומי הצרכנות רק
 , המותאמות במיוחד לאבחון ילדים MRIעיצוב חדשני של עמדות  הסרטון המציג 

 .שמציגה את תפיסה והיישום( דקות 19:47)הרצאה מרגשת וארוכה יותר וכן 

 ?"יפה"או " ממוצעת: "איך את תופסת את עצמך

שיווקית במסגרתה היא   אסטרטגייהאימצה בשנים האחרונות  DOVEחברת 
בקמפיין מקורי זה עוצבו  . וביכולותיהןבעצמן  בטחונןמעודדת נשים לחזק את 

וזאת במטרה  , יפות-ו ממוצעות-כשהן מופרדות ל, הכניסות לבנייני משרדים
 .חומר למחשבה. כי הבחירה הינה כולה בידינו( ולכולנו)להראות לנשים 

 :וידאו

 ניהול עצמי

 :רב מכר

 ניהול אסטרטגי

 :מושג בכותרות

 מסע הלקוח

 :מאמר

 עיצוב זה חשוב

 :וידאו

ו  ניהול עכשי
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