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 "סופר פריקונומיקס" + "פריקונומיקס"מחברי רבי המכר 

 :המהדורה העברית

 2015, ביתן דביר-כנרת זמורה

 עמודים 240, כריכה רכה

 לוויט. סטיבן ד' פרופ

מכהן כיום  , (ב"ארה)1967יליד 

שיקגו  ' באונכפרופסור לכלכלה 

 .TGG Groupהייעוץ  ' ושותף בחב

י טיים מגזין  "הוכתר ע 2006בשנת 

האנשים   100-אחד מ"בתואר 

 ".    המשפיעים ומעצבים את העולם
 מידע נוסף כאן                          

 amazon.com , צומת ספרים, סטימצקי ,דביר: לרכישה מקוונת של הספר

 (לאתרים ולמאמרים מטה, הקלקה לקישור ישיר לסרטונים)הרחבות מומלצות 

  (פריקונומיקס סופר ,פריקונומיקס) הקודמים ספריהם של הרבה ההצלחה לאחר
 תפיסתם את מרחיבים הם בו נוסף ספר דובנר וסטיבן לוויט סטיבן מוציאים

  ההתנהגותית הכלכלה בתחומי בעיקר מעיסוק – הראשון .שונים מימדים בשני
 אופייניות הטיות על מהצבעה – והשני ,האישי והניהול העסקי הניהול לתחומי
 ,להפתעות ופתוחה סקרנית עולם תפיסת של להצעה ההחלטות קבלת בתחומי
  התפיסה את ממחישות אשר דוגמאות ועשרות "מהחיים סיפורים" שפע ולצידה

    .החיים תחומי בכל מאפשרת שהיא הדרך ופורצי היצירתיים הפתרונות ואת

 מרכזיות ותובנות תכנים

  מופרז עצמי בטחון – (2 פרק) "...יודע לא אני" :ביותר הקשות המילים שלוש
 .וארגוניים אישיים ,חדשים פתרונות בפני מרכזי כמחסום ללמידה נכונות וחוסר

   (3 פרק) ...להיות לא או נקניקיות :בפעולה יצירתיות
  כיכבה אף אשר) בספר המופיעות המבריקות הדוגמאות אחת

 קובאיאשי טקרו של היא (מהדורות במספר שלו הכריכה על
   העולם שיא את להכפיל הצליח 2001 בשנת אשר 23-ה בן

 .דקות 12 תוך נקניקיות 50-ל 25-מ נקניקיות באכילת

 ,המחברים טוענים ,קובאיאשי של הפנומנאלית ההצלחה סוד
   "?שלך הבעיה מה" השאלה את מחדש לבחון ביכולת טמון
 ,יצירתיים פתרונות לה ולמצוא השונים לגורמיה אותה לפרק

   (מהלחמניה הנקניקיה הפרדת) "המוצר עיצוב" ברמת הן
 .כאן בסרטון מדגים שהוא כפי (במים הלחמניה טבילת) "התהליך" ברמת והן

  ,מערכתית-וכלל רחבה חשיבה לסגל הצורך - (4 פרק) בשורשים נמצאת האמת
  .(בשטח מופיעים אשר לסימפטומים רק ולא) השורש לגורמי מענה ולתת לנתח

  ,ולהיכשל להתנסות נכונות ,סקרנות על שמירה – (5 פרק) ילדים כמו לחשוב
 ."ומסובכים מורכבים" לכאורה לנו הנראים במצבים פשוטים פתרונות וחיפוש

  וארגונית אישית מוטיבציה ליצור כיצד – (6 פרק) ותמריצים מוטיבציות ניהול
 .רגשיים ואלמנטים כספיים אלמנטים המשלבת חכמה תמריצים מערכת ולנהל

  "לוותר ומתי להתעקש מתי" :הדולר מליון שאלת – (8 פרק) הוויתור בשבחי
 .היהדות לחיק המורמוני הנצרות מעולם דובנר של חזרתו בסיפור משולבת

Think Like a Freak 
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 ,שלום לך

 .  Managing By The Bookאנו שמחים להגיש לך סקירה נוספת בסדרת  

 .מידע נוסף ומעשירכדאי לנצל גם את ההרחבות והקישורים הרבים ל, כתמיד

 עידן בכור, קריאה מהנה ומועילה                                                                      

 סרטוני וידאו ועוד, ספרים, בלוג, סקירות הספרים: ודובנר לוויטאתר הבית של 

 בעברית –" לחשוב כמו פריק"קישור לטקסט המלא של הפרק הראשון של הספר 

   14.8.15 " כלכליסט" -עם צאת המהדורה העברית  לוויטראיון מרתק עם סטיבן 

   ( דקות CBS ,7:16שודר ברשת  )עם צאת הספר  ודובנר לוויטראיון קצר עם  :וידאו

 (  דקות 1:08, אנגלית)לפי סדר הפרקים , סיכום מהיר של תכני הספר: וידאו

 (  דקות 9:00)   Think Small to Solve Big Problems- דובנרסטיבן :  וידאו

 דובנר. סטיבן ג

,  שדר רדיו, (ב"ארה) 1963יליד 

,  יורק טיימס-לשעבר עיתונאי בניו

מתוכם  4, ספרים 7מחברם של  

 .  לוויטבשיתוף עם סטיבן 
 מידע נוסף כאן                           

מבריק אשר חוזר ומציג את הזיקה בין חדשנות  ספר : השורה התחתונה***** 
 .ויצירתיות לבין סקרנות ונכונות לטעות ואף להיכשל בדרך לפתרונות חדשים

, מומלץ למנהלים בכל הרמות השואפים להכיר דרכי חשיבה חדשות ויצירתיות
 .  המלווים תהליכי שינוי אישיים וארגוניים ומנטוריםמאמנים , וכן ליועצים
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