
 וולטר מישל' פרופ/ מבחן המרשמלו 
 הבסיס להצלחה בחיים –מיומנות השליטה העצמית 

 :המהדורה העברית

   2016ינואר , הוצאת מטר

 עמודים 308, כריכה רכה

הוא סיפור מדעי  מבחן המרשמלו "

המוצג בחן רב ומבהיר שהמבחן  

אלא עוזר  , אינו נוגע רק לילדים

שאנו  " רגעי המרשמלו"-לכולנו ב

,  ספר נפלא. חווים במהלך חיינו
 “.מאיר עיניים ומעמיק, סוחף

 ,  דניאל גולמן                              
 "אינטליגנציה רגשית"מחבר הספר 

 amazon.com , רשת סטימצקי, הוצאת מטר: לרכישה מקוונת של הספר

 (אתרים ומאמרים בנושא הספר, קישורים ישירים לסרטונים)הרחבות מומלצות 

 לפסיכולוגיה מהמחלקה צעיר חוקר ערך הקודמת המאה של 60-ה שנות בתחילת
  לשלוט ילדים של יכולתם את לבחון נועד אשר ניסוי ,סטנפורד באוניברסיטת

  או) מרשמלו מלאכול דקות 20-כ במשך להתאפק :סיפוקים ולדחות בהתנהגותם
   .כפולה בכמות בתמורה ולזכות ,מולם שהוצב (עליהם אהוב נמצא אשר אחר ממתק
 .כאן הקצר בסרטון תמצאו (יותר מאוחרת מעט בגרסה) לניסוי קצרה הצצה

  לאחד בינתיים הפך אשר ,מישל וולטר 'פרופ חוזר ,יותר מאוחר שנים 50-מ למעלה
 העכשווי בסגנונו ומפתיע מרתק בספר ,החולפת המאה של המשפיעים הפסיכולוגים

 :מעלה שהניסוי מרכזיות שאלות שלוש מציג אשר ,והתובנות הדוגמאות ועתיר

 .(!כן :ספוילר) ?כמבוגרים הילדים הישגי לבין הניסוי תוצאות בין קשר יש האם .1

 .(וגם גם :ספוילר) ?אותן ולחזק לפתח שניתן או מולדות ביכולות מדובר האם .2

 .(שכן בודאי :ספוילר) ?הציבורית החינוך במערכת זאת ליישם וכדאי ניתן האם .3

 עצמית שליטה לאפשר – דחייה יכולת :'א חלק
 ,אחרים מחקרים גם כמו ,בסטנפורד הניסוי משתתפי מול המשך מחקרי של שורה

  בעת עצמית שליטה יכולת הפגינו אשר הילדים בין גבוהה הלימה קיימת כי מעלים
 .בפיתוי עמדו לא אשר לילדים בהשוואה ,וכמבוגרים כנערים הישגיהם לבין הניסוי

  (ואימפולסיבית "חמה חשיבה)" דחפים לווסת ביכולת הפער את מסביר מישל
  ,(כהנמן של "לאט לחשוב מהר לחשוב" ע"ע) ורציונאלית "קרה חשיבה" באמצעות

 .סביבתית בהשפעה הנוצרות כאלה עם מולדות יכולות של בשילוב מדובר כי וטוען

 נדיבה פנסיה לקצבת חובה-טרום בגן ממרשמלו :'ב חלק
  "(בלמים" לבין "דחפים" בין איזון) העצמית השליטה יכולת בהשפעת עוסק זה חלק

 ,קשים למצבים יותר גבוהה ועמידות "עצמית מסוגלות" פיתוח ,הבוגרים חיינו על
 .(173 'עמ) "מטופשים דברים עושים חכמים אנשים" לעיתים מדוע מסביר ואף
  ,"ועכשיו לכאן מעבר" עצמנו על להתבונן ביכולת מישל תולה להצלחה המפתח את

 ."אז-אם" מנגנוני על המושתתות מובנות פעולה אסטרטגיות של ויישום ובפיתוח

 למציאות מהמעבדה :'ג חלק
  ,והציבוריות החברתיות במערכות התובנות ביישום עוסק הספר של האחרון חלקו

  ,ההבדל את לחולל שיכולה זו היא מישל של שלטענתו החינוך מערכת על דגש תוך
 אשר Program KIPP של ס"בתיה של המרשימה הצלחתם היא לכך כשהדוגמה

 .דופן יוצאי להישגים תלמידיהם את המביאה תומכת וסביבה אסטרטגיות פיתחו

The Marshmallow Test 

Walter Mischel, 2014 
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 ,שלום לך

 אנו שמחים להגיש לכם סקירה קצרה וממוקדת של אחד מספרי הניהול החדשים  

 .וכן קישורים לשפע הרחבות וסרטוני וידאו בנושאי הספר, והמומלצים בארץ ובעולם
 .בו מוצגים בקצרה ספרים נוספים, שימו לב למוסף החדש המופיע בעמוד הבא

 עידן בכור, קריאה מהנה ומועילה                                                                     

 לפסיכולוגיה באוניברסיטת קולומביה' וולטר מישל באתר המח' העמוד האישי של פרופ

 2012עיתון כלכליסט , כתבה בנושא הספר ועוד –" איפה המשמעת העצמית מתחבאת"

 2010" הארץ"עיתון   –הפרופסור לפסיכולוגיה שממשיך לגלות עלינו דברים שהדחקנו 

 'דק 4:21וידאו  -הרקע למחקר והתובנות המרכזיות שבו , וולטר מישל מספר על הספר' פרופ

 'דק 2:55וידאו  -מסקנות מהמחקר + סרטון המתעד מספר ילדים במהלך הניסוי המקורי 

 ,והעכשווי פורמאלי הבלתי ,הקולח בסגנונו מפתיע ספר :התחתונה השורה *****
 .אחרים ושל שלו עדכניים וממחקרים המחבר מחיי רבות ותובנות בדוגמאות משובץ
 ."הבאים הדורות" ופיתוח העצמי הניהול יכולות בשיפור עניין לו שיש מי לכל מומלץ

 וולטר מישל' פרופ

  8בגיל  ,1930נולד באוסטריה בשנת 
 .  עבר עם משפחתו לארצות הברית

,  אוהיו' באונלמד פסיכולוגיה קלינית 

,  ולימד באוניברסיטאות של קולוראדו

מכהן כנשיא  . וסטנפורדהרווארד 

לפסיכולוגיה באוני  ' הכבוד של המח

ונחשב לאחד הפסיכולוגים  , קולומביה
 .        20 -המשפיעים ביותר במאה ה

 מידע נוסף כאן                              
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 חדשים על המדף
 מבחר ספרי ניהול ועסקים אשר יצאו לאחרונה בארץ ובעולם
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 בתחבולות תעשה לך עסקים
 ישראל לביא

ספר חדש ומקורי העוסק בזיקה בין 
, עולם המודיעין לעולם העסקים

מתודולוגיות וכלים  , ומציע גישות
להטמעת תרבות ארגונית עדכנית  

היודעת לאסוף את המידע הרלוונטי 
האנושיות  , הנמצא בזירות הפיזיות

ולתרגם אותו למהלכים   -והמקוונות 
 .אשר יוצרים יתרון עסקי ותחרותי

שנים במוסד   30שירת ישראל לביא 
      .    במגוון רחב של תפקידים

 מידע נוסף כאן                               

 "הרעיון" + "הרשימה"
 'יובל אברמוביץ

אשר  ', שני ספריו של יובל אברמוביץ
,  זוכים להצלחה רבה בארץ ובעולם

מציעים מתודולוגיות פשוטות וזמינות  
לכל מי שרוצים לבטא ולממש את  

ולפתח  "( הרשימה)"חזונם האישי 
 "(.הרעיון)"רעיונות ומיזמים חדשים 

  – אתר הבית של יובל אברמוביץ
 .פרקים מתוך שני הספרים 3הכולל 

 10בערוץ ' ראיון עם אברמוביץ: וידאו

 "איך לכתוב מטרות"(: 8:06)וידאו 
 אינדיבוק -לרכישה של שני הספרים 

 ניהול משאבי אנוש
 יצחק הרפז, אילן משולם

(  עמודים 632)ספר חדש ורחב יריעה 
א  "המציג את תפקידו של מערך מש

כשותף חיוני בהובלת הארגון להצלחה 
 .21-במציאות הדינמית של המאה ה

ס  "כיהן כדיקן ביהאילן משולם ' פרופ
ל משותף  "חיפה וכמנכ' לניהול באוני

 .בחברת אינטל ישראל
הינו ראש המרכז  יצחק הרפז ' פרופ

לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי  
 .באוניברסיטת חיפה

 מידע נוסף כאן                                 

Presence: Bringing Your Boldest 
Self to Your Biggest Challenges 

By: Amy Cuddy (Video) 

The Best Place to Work:  
The Art and Science of Creating an 

Extraordinary Workplace 

When to Rob a Bank: 
 ...And 131 More Warped 

Suggestions and Well-Intended Rants 

Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the 
Quest for a Fantastic Future 

Misbehaving: The Making of 
Behavioral Economics 

Powerhouse: The Secrets of 
Corporate Branding 
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