שלום לך,
אנו שמחים להגיש לכם סקירה קצרה וממוקדת של אחד מספרי הניהול החדשים
והמומלצים בארץ ובעולם ,וכן קישורים לשפע הרחבות וסרטוני וידאו בנושאי הספר.
שימו לב למוסף שבעמוד הבא ,בו מוצגים בקצרה  9ספרים חדשים נוספים.
קריאה מהנה ומועילה ,עידן בכור

ניהול חיובי  /יהודה בידרמן
שימוש ניהולי בכלים מעולם הפסיכולוגיה החיובית

הוצאת סטימצקי ,פברואר 2016
כריכה רכה192 ,עמודים

"ניהול חיובי" מציע גישה מרעננת
ואופטימית לניהול בפרט ,ועבודה
בחברה תחרותית בכלל .הוא מוגש
בצורה שאפשרה לי להתחבר
ולאמץ את הגישה והכלים
המוצעים בו כבר מראשיתו .ברור
לי שלאחר קריאתו אני מנהל שונה
משהייתי .מומלץ לקרוא וליישם!
אמיר ארמן
דירקטור תוכנה ,חברת צ'ק פוינט

***** השורה התחתונה :ספר רהוט ומרתק המאפשר הכרות קלה ומהירה עם עולם
הפסיכולוגיה החיובית ועם מגוון רחב של כלים מעשיים ליישומה – הן באופן אישי
והן כחלק מתרבות ארגונית המבוססת על העצמה כמקור להצלחה אישית ועסקית.
הרחבות מומלצות (קישורים ישירים לסרטונים ,אתרים ומאמרים בנושא הספר)
אתר הספר הכולל מידע נוסף ,מקורות ומושגים ,ספרים ,כלים ניהוליים ,תרגילים ועוד...
הרצאת  TEDשל מרטין זליגמן ,ממייסדי הפסיכולוגיה החיובית (כתוביות עברית)  23:38דק'
הרצאה של ד"ר טל בן שחר על הבסיס התיאורטי של הפסיכולוגיה החיובית

 29:23דק'

בוב צ'אפמן ,מנכ"ל חברת בארי-וומילר ,על עקרונות "מנהיגות אנושית חיובית"

 22:02דק'

ג'אקי קלם על העקרונות של תפיסת "חקר מוקיר" ()Appreciative Inquiry

 9:54דק'

לרכישה מקוונת של הספר :רכישה מוזלת ישירות מהמחבר  +רכישה כמותית
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ניהול | מוטיבציה

יהודה בידרמן
בעל תואר בפסיכולוגיה ובמדעי
המדינה ותואר שני בפסיכולוגיה
ארגונית מאונ' בר אילן .חבר בכיר
באיפ"א ובהסתדרות הפסיכולוגים.
בעבר שימש כיועץ בכיר בבית הספר
למנהיגות של צה"ל (ביסל"ם).
פועל כיועץ ארגוני המלווה ארגונים
עסקיים ,ציבוריים ופרטיים  ,מנחה
סדנאות ומרצה בתכניות לתואר שני
במנהל עסקים ופסיכולוגיה באקדמיה.
מידע נוסף כאן

בשנים האחרונות הולכת ועולה הפופולאריות של גישת "הפסיכולוגיה החיובית",
אשר בשונה מהגישה ההיסטורית של טיפול בקשיים ובעיות מתמקדת דווקא בזיהוי
וטיפוח של עוצמות והצלחות אישיות ,קבוצתיות וארגוניות .לגישה זו שתי עמדות
מוצא שונות ,המשתלבות ותומכות זו בזו :העמדה הערכית אשר רואה כל אחד
מאיתנו כמי שזכאי להצלחה ,סיפוק ואושר ,בחיים "הפרטיים" ובעבודה גם יחד,
והעמדה הפרקטית הטוענת כי יישום הגישה מביא לתוצאות טובות יותר בכל
מישורי הפעולה התורמים להצלחת הארגון – ברמה האישית ,הארגונית והעסקית.
בספר קצר ,הכתוב בסגנון קליל ובגובה העיניים ,מציג הפסיכולוג יהודה בידרמן את
עקרונותיה ויתרונותיה המרכזיים של גישה זו ,וכן שורה ארוכה של תרגילים
המסייעים לקורא להכיר את הגישה ולהתנסות בה ,הן ברמה האישית והן כמנהל.
הספר כתוב במתכונת של שיחה אישית בין המחבר לבין מנהל בכיר המגלה סקרנות
לגבי הגישה ואופן יישומה האישי והארגוני ,ומחולק ל 4-שערים מרכזיים:
שער ראשון :ניהול וחיוביות – הילכו יחדיו?
הכרות מהירה עם "הפסיכולוגיה החיובית" וההבחנה בינה לבין גישות "רוחניות",
חיבור בין עולם זה לעולם הניהול ,מה משמעותו ומה תועלותיו של "ניהול חיובי",
וכן שורה של תרגילים המאפשרים לקורא להעריך את מידת החיוביות שלו כמנהל,
כבסיס להבנת הפוטנציאל האישי והארגוני הטמון בתפיסת הניהול החיובי.
שער שני :להתחיל מבפנים ,כיצד אוכל להשתנות ולהפוך למנהל חיובי יותר?
שער פרקטי הכולל סדרה של המלצות מעשיות" ,טיפים" ,התבוננות עצמית
ותרגילים המיועדים לסייע בשינוי הרגלי הניהול הקיימים ובגיבוש תפיסה ניהולית
חדשה המקטינה את הביקורת והרגשות השליליים ומחזקת את החיוביים.
שער שלישי :אחד על אחד ,כיצד אוכל לנהל באופן חיובי?
חלק זה עוסק ביישום הגישה "החיובית" בפעילות הניהולית היום-יומית ,לרבות
העצמת עובדים ,ניהול יעדי ביצוע באופן בונה ותומך ,הדרכה וחניכה מעצימה,
ניהול "ראיון מוקיר" ושינוי הגישה וההתנהלות מול עובדים ועמיתים "קשים".
שער רביעי :יחד חיובי – כיצד לנהל צוות ולהוביל שינויים בארגון?
המעבר מרמת הניהול הפרטנית לניהול חיובי של צוותים ,יחידות ושל הארגון כולו:
שיפור היחסים ועבודת הצוות ,ניהול תהליכי הערכת עובדים בגישת "חקר מוקיר",
וכן דגשים מעשיים להטמעת הגישה ויישומה בכל רמות הניהול בארגון.
אזהרת מסע :בידרמן מאמין בגישה החיובית ובתוצאותיה האישיות והארגוניות,
אך כאיש מקצוע הוא חוזר ומדגיש כי מדובר בתהליך הדורש מאמץ ומחויבות
מתמשכת לצורך הטמעת הרעיון והקניית ההרגלים ושיטות הניהול החדשות.

חדשים על המדף
מבחר ספרי ניהול ועסקים אשר יצאו לאחרונה בארץ ובעולם

דור ה – Y-כאילו אין מחר
תמר אלמוג ,עוז אלמוג
ספר המבוסס על מחקר רחב היקף
ואשר מציג את תפיסת המחברים
לגבי אופיים של בני דור ה( Y-ילידי
שנות ה 80-וה 90-של המאה ה)20-
מאפייני התנהלותם והמשמעויות של
מאפיינים אלה עבורם ועבור החברה
הישראלית בשנים הבאות.
פרופסור עוז אלמוג הוא סוציולוג
והיסטוריון ,ד"ר תמר אלמוג היא
מומחית למידה והדרכת צעירים.

שיחות עם בתי על כלכלה
יאניס ורופקיס
ספר קצר ( 139עמ') אשר מציג באופן
מקורי ,פשוט וקריא את "סיפורה של
הכלכלה" ,תוך מבט מתריס וביקורתי
על מקומם של יחסי הון-שלטון בעיצוב
המערכת הכלכלית אשר מחזקת את
החזקים ומחלישה את כל היתר...
פרופסור יאניס ורופקיס הוא כלכלן
ומחבר מספר ספרים בנושאי כלכלה
ותורת המשחקים ,אשר כיהן ב2015-
לתקופה קצרה כשר האוצר של יוון.

שביל בעולם
מקום בעולם
חילי טרופר
שני ספרים העוסקים בעולם החינוך
אך מביאים נקודת מבט מקורית,
מרתקת ומעוררת מחשבה על תפקידו
של המחנך  /המנהל כמי שמלווה את
תלמידיו ואנשיו "בטוב וברע" ,וכמי
שאמור "להיות שם עבורם בכל עת".
חילי טרופר הוא איש חינוך וחברה,
לשעבר מנהל ביה"ס "ברנקו-וייס"
ברמלה וכיום מנהל תחום חינוך
תרבות ורווחה בעיר ירוחם שבדרום.

Originals: How Non-Conformists
Move the World

Prof Klaus Schwab:
The Fourth Industrial Revolution

Sprint: How to solve big problems
and test new ideas in just five days

The Art of Authenticity:
Tools to Become an Authentic
Leader and Your Best Self

Smarter Faster Better:
The Secrets of Being Productive
in Life and Business

On Fire:
The 7 Choices to Ignite
a Radically Inspired Life
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