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 idan@managingbythebook.com: ארגונית-במתכונת פנים 5X5למידע נוסף על אפשרויות הפקת מגזין 

 ,עמיתים יקרים

 בו מוצעים לכם מדי חודש מגוון של כלים ורעיונות פרקטיים  , 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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 דרכים למתן משוב אישי אשר מסייע לחולל שינוי ארגוני 5

מצגת מפורטת וארוכה יחסית אשר סוקרת את חשיבותם של משובים אישיים  
 בין העובדים לארגון" החיבור"חיזוק , ככלי ליצירת תרבות ארגונית חיובית

בנוסף כוללת המצגת מגוון רחב של נתונים סטטיסטיים . והנעת תהליכי שינוי
 .  וסיפורי הצלחה של ארגונים אשר הפכו את תהליכי המשוב למנופי שינוי

 .SlideShareבאתר המצגות ( שקפים64) למצגת המלאה : הקישור בכותרת

 :רב מכר

 עתיד הניהול

 :מצגת

 משוב אפקטיבי

 :וידאו

 תרבות ארגונית

 גארי האמל עם ביל ברין' פרופ/ עתיד הניהול 

נחשב לאחד ממובילי עולם ( Gary Hamel)גארי האמל 
הזוכה לפופולאריות רבה  , בספר זה. הניהול בעת החדשה

מציג האמל את , 2007-גם תשע שנים לאחר צאתו לאור ב
" היעילות"תפיסתו הקוראת לארגונים לצאת מפרדיגמת 

   :חדשנות ניהוליתלפרדיגמת ניהול חדשה שבמרכזה 
עיצוב מבנים ניהוליים חדשים   , (talents)גיוס כישרונות 

 .ועיצוב אסטרטגיות עסקיות יצירתיות ופורצות דרך
 ('דק 16:43)ציג את עיקר הרעיונות בספר מהאמל : וידאו

 :וידאו

ORIGINALS 

 ובעלי חשיבה יצירתית  " מקוריים"לפתח ולנהל אנשים , איך לגייס

הוא פסיכולוג ארגוני אשר חוקר את מאפייני  ( Adam Grant)אדם גרנט ' פרופ
 ,  ופרסם השנה ספר חדש, הפעולה של אנשים יצירתיים ובעלי חשיבה מקורית

 .  בו הוא מתאר את תובנותיו בנושא זה, מכר-אשר הפך תוך זמן קצר לרב
גרנט את מאפייני  ' מרתקת בה מתאר פרופ TEDלהרצאת  : הקישור בכותרת

 .כתוביות בעברית, דקות 15:25 –ואת אתגרי שילובם בארגונים " המקוריים"
 .דקות 11:51 –סקירת וידאו , Amazonבאתר : Originalsעוד על הספר החדש  

  על תרבות ארגונית כבסיס להצלחה אישית ועסקית -סרטוני וידאו  5

איך מפתחים , מהי תרבות ארגונית -  שיחה עם הפסיכולוג הארגוני איתן מאירי
 .דקות 6:20 ,עברית -אותה ומה תפקידנו כמנהלים ביצירתה והטמעתה 

,  מיקוד בלקוח: ערכים אשר יוצרים תרבות ארגונית 6אנשי מקצוע על   6
 .  דקות 8:44 ,עברית -מצוינות בצוות ויושרה  , שירותיות, חדשנות,  מהירות

 :סרטונים על התרבות הארגונית של כמה מהחברות המובילות בתחומן בעולם 3

How They Work Family: ZapposThe   דקות 2:53, אנגלית 
example AppleCorporate Culture:         דקות 4:35, אנגלית 

RackspaceA Day in the Life of               דקות 3:18, אנגלית 

 :וידאו

The Explainer 

The Explainer –    הכרות מהירה עם מונחים ומושגים בכותרות 

מציע סדרה של סרטוני וידאו קצרים אשר ( HBR)מיזם של הרווארד ביזנס רוויו 
 :כגון, מציגים באמצעות אנימציות שורה של מונחים ומושגים בתחומי הניהול

 Design Thinking (חשיבה מבוססת עיצוב) ,Leadership5 Level   (ים קולינס'ג) 
Balanced Score Card ,Forces5 Porter’s  ,Disruptive Innovation ועוד... 
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