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 ,המציג  16ספרים נוספים בעברית ובאנגלית.
קריאה מהנה ומועילה ,עידן בכור

ללמוד מהטובים ביותר  /לאזלו בוק
כללי ניהול העובדים שהובילו להצלחת גוגל

המהדורה העברית:
הוצאת מטר ,יוני 2016
כריכה רכה 352 ,עמודים

!Work Rules
Laszlo Bock 2015

ללמוד מהטובים ביותר הוא ספר
מפתיע ולא שגרתי ,חיוני לכל מי
שמחפש עבודה בענף הטכנולוגיה,
ולכל יזם המחפש דגמים חדשים
לחשיבה חדשנית.
ד"ר פיטר ה .דיאמנדיס
יו"ר מיזם Xprize
יו"ר בכיר Singularity

Managing By the Book
www.managingbythebook.com

***** השורה התחתונה :ספר מפתיע ומעורר מחשבה אשר קורא תיגר על רבות
מתפיסות העולם ושיטות הניהול המקובלות כיום בתחומי משאבי האנוש.
מומלץ בחום ליועצים המלווים ארגונים ,למנהלים בכלל ולמנהלי מש"א בפרט.
הרחבות מומלצות (קישורים ישירים לסרטונים ,אתרים ומאמרים בנושא הספר)
קישור לדף הספר באתר "מטר" הכולל שפע מידע נוסף  +ההקדמה המלאה לספר
"איך באמת מתקבלים לגוגל?" כתבה של פרופ' שיזף רפאלי – כלכליסט 25.6.15
תומס פרידמן משוחח עם לזלו בוק על גיוס עובדים בגוגל – דה -מרקר 25.2.14
* סקירה קלילה ומהירה מאד של " 10החוקים" המופיעים בספר – וידאו  1:43דקות
*  10חוקים לניהול עובדים – צ'ארלי רוז בשיחה עם לאזלו בוק – וידאו  5:30דקות
לאזלו בוק מספר על העקרונות של תהליך גיוס העובדים בגוגל – וידאו  2:16דקות

לרכישה ישירה של הספר :הוצאת מטר ,רשת סטימצקי ,צומת ספריםAmazon.com ,
© כל הזכויות שמורות | הפקה והפצה מקוונת Managing By The Book :

ניהול | משאבי אנוש

לאזלו בוק
נולד בשנת 1972ברומניה ,למד מנהל
עסקים באוניברסיטת  YALEוחי כיום
בפאלו אלטו ,קליפורניה ,ארה"ב.
עבד בעבר בחברת ג'נרל אלקטריק
ובחברת הייעוץ מקינזי ,הצטרף בשנת
 2006לחברת גוגל (כיום "אלפאבית")
בה הוא מכהן כסגן נשיא בכיר לענייני
"מבצעי אנוש" (.)People Operations
נחשב לאחד מהמנהלים המוערכים
והמשפיעים בעולם בתחום מש"א.
מידע נוסף כאן

מזה למעלה מעשור שחברת גוגל מדורגת בצמרת "החברות הנחשקות בעולם" וזוכה
מדי שנה למעל מ 2-מיליון פניות של אנשים השואפים להצטרף לכ 50,000-עובדי
החברה הפועלים כיום בכ 70-משרדים הפרושים בכל רחבי העולם ,כולל ישראל.
לאזלו בוק ,אשר הצטרף לחברה בשנת  ,2006בעת שהיתה בתחילת "הזינוק הגדול"
אותו היא ממשיכה עד היום ,שומר על צניעות ביחס לחלקו בהצלחה הפנומנאלית
אך גאה בשותפותו בהתוויית עקרונות הפעולה שוברי המוסכמות ויוצאי הדופן
אותם הנהיגה גוגל בכל הנוגע לניהול מערכי האנוש שלה – החל מתהליכי איתור
וגיוס "הטאלנטים" יקרי הערך שהיא חפצה בהם ,ועד לעיצוב מכלול פעילויות
הניהול השוטף ,ההערכה ,הקידום והתגמול של מנהלים ועובדים בכל רמות הארגון.
זה לא (רק) הכסף – זוהי רוח הארגון :לאורך הספר כולו חוזר בוק ומדגיש כי לגוגל
יש אמנם יתרון רב כחברה עשירה ורווחית ,אך טוען כי את עיקר האטרקטיביות
שלה שואבת החברה בזכות תפיסת הניהול שאותה ניתן ליישם גם באמצעים צנועים
הרבה יותר ,בכל ארגון אשר שואף להיטיב עם עובדיו ולקדם אותם ,שכן לדבריו
"הדברים הטובים ביותר בחיים הם בחינם (או כמעט בחינם)" (עמ' .)226
"תרבות אוכלת אסטרטגיה בלי מלח" (עמ'  :)33את המפתח הראשי להצלחה רואה
בוק ביצירת תרבות ארגונית בה ניתן לעובדים חופש רב ככל הניתן ,הן כשותפים
בתהליכי קבלת ההחלטות והן כשותפים ואחראים ליישום בפועל של החלטות אלו.
לחפש את הטובים ביותר (עמ'  :)68תפקידם הראשון והחשוב ביותר של מערכי
משאבי האנוש בארגונים ,טוען בוק ,הוא איתור ,גיוס ושימור של "הטובים ביותר".
קרוב לחצי מפרקי הספר חושפים את דרכי הפעולה היצירתיות ויוצאות הדופן של
גוגל בתחומים אלה ,החל מתהליכי הגיוס אשר הפכו ל"-גולדן סטנדרט" בארגונים
רבים ,ועד תהליכי הפיטורים האגרסיביים של מי שאינם "מספקים את הסחורה".
תנו למאושפזים לנהל את בית המשוגעים (עמ'  :)107על-מנת לטפח את מרחב
החופש של עובדיה מצמצמת גוגל במכוון חלק גדול ממה שנחשב בארגונים אחרים
כבסיס החיוני לסמכויות הניהול – ושוללת ממנהליה את זכות קבלת ההחלטות את
מי לשכור ואת מי לפטר ,למי להעניק העלאות שכר ובונוסים ,את מי לקדם וכו'.
יתירה מזו ,גוגל מנחה את מנהליה למעט לעסוק בניהול יעדים והערכת ביצועים
ולהתמקד בסיוע לצמיחה האישית של עובדיהם – אשר כבר תניע את כל היתר...
מה אתם יכולים לעשות כבר מחר (עמ'  :)289הפרק האחרון בספר מספק לנו
תמצית של  10חוקים לניהול עובדים  -אותם תמצאו בסרטונים המקושרים מטה*.

חדשים על המדף
מבחר ספרי ניהול חדשים ומומלצים אשר הופיעו לאחרונה בארץ ובחו"ל
( הקליקו על תמונות כריכות הספרים מטה לקבלת מידע נוסף)

להתעורר  /ערן שטרן
מדריך מעשי לשכירים שמתלבטים אם להישאר ...או להשתחרר
ספרו החדש של ערן שטרן  -מנטור עסקי ,מרצה ומחבר רב-המכר "להגשים" (מידע נוסף כאן)
עוסק באחת הסוגיות המעסיקות רבים ממי שנמצאים בתפקידי "שכיר בכיר" ומתלבטים האם
להמשיך ולשמור על היתרונות הרבים שמקנים תפקידים אלה או לצאת לדרך חדשה ועצמאית
בה יוכלו לממש את שאיפותיהם – הן במישור הכלכלי והן במישורי ההגשמה העצמית.
הספר מציע כלים המסייעים בהתמודדות עם החששות מהתהליך ,וכן שפע אסטרטגיות וכלים
ליצירת הכנסות חדשות ולבניית קריירה חדשה ,במקביל לעבודה הקיימת או כעצמאי/ת.
מידע נוסף על הספר ותכניו ,וכן אפשרות לרכישה ישירה וקבלת בונוסים נוספים  -כאן.
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