
 מדוע הרבים חכמים מהמעטים  : חוכמת ההמונים
 תרבויות ומדינות, ואיך תבונה קולקטיבית מעצבת עסקים

 , ( SurowieckiJames) סורוביצקייימס 'גהמכר של -רב
 אשר הביא לקהל הרחב( 2004)היה בין הספרים הראשונים 

 לפיה במקרים רבים מהווה " חוכמת ההמונים"את בשורת 
 ".המומחים"יתרון על פני זה הקיים בידי " הידע הקבוצתי"

 ".צומת ספרים"לסקירת הספר באתר : הקישור בכותרת
 קצרה ומרתקת   TEDבהרצאת   סורוביצקייימס 'ג: וידאו

 במדיה המקוונת  " ההמון"על העוצמה והסיכונים של 
 (.כתוביות בעבריתניתן לבחור , דקות 18:40)

 2016עידן 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   בו מוצעים לכם מדי חודש חמישה, 5X5מגזין אנו שמחים להגיש לכם גיליון נוסף של 

 .ומותאמים לקריאה וצפייה מהירה בכל אחד מהקישורים מטה, אשר נאספו ממיטב אתרי הניהול בארץ ובעולם

 עידן בכור, קריאה מהנה ומועילה                                                                                                           
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 The Fun Theoryסרטונים נוספים בסדרת המופת של מיזם  3: מוטיבציה

The Fun Theory   הינה מיזם יצירתי הנערך בחסות חברת הרכב פולקסוואגן
אשר ממחיש את היתרונות הטמונים ביצירת מוטיבציות ושינוי הרגלים 

  5X5בגיליון הראשון של מגזין . והצבת אתגרים מהנים" מישחוק"באמצעות 
 : הנה שלוש דוגמאות נוספות, להנאתכם. דוגמאות מהמיזם 5הצגנו ( כאן)

 איך משכנעים סטודנטים לעבור דרך גשר עילי ולא לחצות כביש מסוכן< 

 איך הופכים את השלכת האשפה למשחק משעשע -... האשפה לסל< 

 לעצור לרגע וליהנות מאמנות באמצע היום -קח פסק זמן < 

 המושגים והמגמות החדשות בעולם השיווק :משנים את חוקי המשחק

בה הוא מציג את  ( Peter Fisk)פיטר פיסק מצגת עשירה במידע ותובנות של 
: המושגים והמגמות אשר מעצבות מחדש את עולם הניהול והשיווק, התפישות

,  השנים הבאות 10של " טרנדסמגה ",  VUCA WORLD הפופולריעוד על המושג 
כלים ליצירת מודלים , "כלכלת רעיונות", על המהפכה התעשייתית הרביעית

 .ועשרות דוגמאות של חברות ומיזמים רלוונטיים, עסקיים חדשים
 .SlideShareבאתר המצגות ( שקפים 86)למצגת המלאה : הקישור בכותרת

  Corporate Social Responsibility – תאגידיתאחריות : מושג בכותרות

הינה שם כולל לשורה של כללי התנהגות של תאגידים  " תאגידיתאחריות "
המושפעים  " מחזיקי העניין"השואפים לפעול באופן הוגן ואחראי מול כלל 

 ,(הקהילה המקומית וכדומה, הספקים, העובדים, לרבות הלקוחות)מפעילותם 
 .מידע נוסף כאן. חברתיים וסביבתיים, תוך שילוב מאוזן של שיקולים עסקיים

 (מליון צפיות 12מעל " )הפילוסופיה שלי לחיים מאושרים" :וידאו

היה נער אמריקאי אשר אובחן בגיל  ( BernsSam ( )2014-1996)ברנס  סאם
 .הפוגעת בצמיחה וגורמת להזדקנות מואצת, פרוגריהשנתיים כלוקה במחלת 

את תפיסת עולמו   סאםמציג , אותה נתן כשנה לפני מותו, בהרצאה יוצאת דופן
 להתמקד במה שאפשרי עבורנו: עקרונות 3המושתתת על , לחיים מאושרים

 .   ולשאוף לנוע כל הזמן קדימה, להיות מוקף באנשים טובים, (ולא במגבלות)
 (כותרות בעבריתניתן לבחור , דקות 12:44 -הקישור בכותרת לסרטון )

 :וידאו

 השראה

 :רב מכר

 חוכמת ההמונים

 :מושג בכותרות

 תאגידיתאחריות 

 :מצגת

Game Changing 

 :וידאו

 הנעה בהנאה
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