
 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                                                                                                           

ס
מ

ן 
יו

ל
גי

 .
2

3
  

  
|

2
2

.3
.2

0
1

6
 

 2016דאבוס   –סרטונים קצרים מכנס הפורום הכלכלי העולמי  3

 מגמות ורעיונות בתחומי הכלכלה  , כנס דאבוס משמש כבמה להצגת תחזיות
 .והשפעתם עלינו היום ובעתיד( 'טכנולוגיה וכד, ניהול)ובתחומים משיקים 

 והשלכותיה" התעשייתית הרביעיתהמהפכה "על  שוואב קלאוס' פרופ<  

 ואוטומציה על המגזר הפיננסי דאטה-כמו ביג" משבשים"השפעת כוחות <  

 ?2008האם אנו חוזרים על השגיאות של משבר : סורוס' ורג'גראיון עם <  

 וכלים לניהול תהליכי יצירתיות וחדשנות בארגוניםשיטות  27: מצגת

...(  המוזכרת מעלה דוארטהבשונה מההמלצות של ננסי )עמוסה לעייפה מצגת 
טכניקות וכלים היכולים לסייע בתהליכי יצירתיות וחדשנות   27אשר מציגה 

(  יצירת רעיונות חדשים) התרחבותכשהם מחולקים לשלבים הקלאסיים של 
 (.כיצד לבחור מתוך שפע הרעיונות את הטובים ביותר עבורנו) והתכנסות

 דוגמה ליישום, "הוראות הפעלה", לכל אחד מהכלים מופיע תיאור קצר
 . וכן קישור לאתרים ובהם מידע נוסף על הכלים ואופן יישומם

 .SlideShareבאתר המצגות ( שקפים36)למצגת המלאה : הקישור בכותרת

 Blockchain  –יין  'בלוקצ: מושג בכותרות
 , יין הינה טכנולוגיה חדשנית לניהול של מסדי נתונים גדולים ודינאמיים'בלוקצ

  ביטקויןאשר נוצרה במקור כבסיס לניהול המסחר במטבעות וירטואליים כגון 
והמבוססת על שילוב דינמי של שרשרת מסדי נתונים בהם מתועדות התנועות 

 . באופן המבטיח את אמינות המידע ואת שקיפותו למשתמשים"( טרנזקציות)"
 .(ויקיפדיה) כאן( + עברית) כאןיישומיה ויתרונותיה , מידע נוסף על הטכנולוגיה

 ר בועז תמיר"ד, מנגנון אמון המשנה את פני הכלכלה העולמית –יין 'בלוקצ

 מקסוול והן'גר "פי ד-על" חמש רמות של מנהיגות" :וידאו

הוא בעלים של חברת ייעוץ אמריקאית  (  MaxwellJohn)מקסוול  והן'גר "ד
 .בנושאי פיתוח ניהול ומנהיגות פופולרייםספרים  15-ומחברם של למעלה מ

 ,רמות של ניהול ומנהיגות 5מציג מקסוול מודל ובו ( דקות 27:24)בסרטון קצר 
 .החל מזו ששואבת את כוחה מהסמכות ועד זו הנשענת על כבוד והערכה אישית

 :וידאו

 מנהיגות

 :ספר חדש

 להאיר ולהעיר

 :מושג בכותרות

 יין'בלוקצ

 :מצגת

 יצירתיות וחדשנות

 :וידאו

 2016דאבוס 

Illuminate: Ignite Change Through Speeches, 
Ceremonies and SymbolsStories,  

הנחשבת כיום , (Nancy Duarte) דוארטהננסי 
,  ממובילי עולם המצגות והעברת המסריםלאחת 

בספר חדש המתמקד באתגר הניהולי העכשווי  
בארגונים תהליכי שינוי של התנעה והובלה של 

 .טקסים וסמלים, באמצעות שימוש בסיפורים
 קישור להורדת תקציר מנהלים של הספר

 (ל"דורש רישום פרטים בדוא, עמודים גרפיים 9)
 (  דקות 3:00)איך ליצור מצגות ויזואליות טובות יותר  - דוארטהננסי : וידאו
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