
 עופר רשף/ להטיס את הפרפרים במבנה 
 להיות במיטבך מול קהל ולהצליח באמצעות פרזנטציה אפקטיבית

 אוריון הוצאת ספרים
 2014יולי : הודפס

 עמודים 255, כריכה רכה

 עופר רשף

 .גר בראש העין 1965אביב -נולד בתל

במדיניות ציבורית   MAבעל תואר 

וניסיון של  , א"וניהול מאוניברסיטת ת

מנחה , שנים כיועץ 20 -למעלה מ

,  ומאמן בתחומי הניהול והמנהיגות

וכמרצה במגוון תחומי מיומנויות ניהול  

פרזנטציה  , שירות, מ"מו, מכירות

 .  ותקשורת בינאישית
 מידע נוסף כאן                                   

 אתר המחבר, צומת ספרים,  רשת סטימצקי:  לרכישה מקוונת של הספר

 (לאתרים ולמאמרים מטה, הקלקה לקישור ישיר לסרטונים)הרחבות מומלצות 

 ועסקיים ארגוניים ,אישיים מסרים ומשכנע מעניין ,רהוט באופן להציג היכולת
  עבור החשובות המיומנויות לאחת האחרונות בשנים הפכה (פרזנטציה :ובקיצור)

  ,הארגון רמות בכל מנהלים ,(אובמה ברק של המטאורית עלייתו ע"ע) מנהיגים
 .שונים בגדלים קהלים מול לעמוד הנדרשים אחרים מקצוע ואנשי חינוך אנשי

  .להרשים ,להשפיע ,לשכנע :המשימה
  וביטויים הגדרות של רחב מגוון עימו מביא פרזנטציה בנושאי הרב העיסוק

 בעזרים השימוש לשאלת והן "(מנצחת פרזנטציה)" למטרות הן המתייחסים
 ."העיניים בגובה ואותנטי אישי דיבור" מול (ממוחשבות מצגות) טכנולוגיים

  המצגת מטרות של הבסיסית להגדרה לחזור רשף עופר מציע הספר בתחילת כבר
  ההעברה אופן את לבחור מכן לאחר ורק (15 'עמ – להרשים ,להשפיע ,לשכנע)

 .הנתונה בסיטואציה המטרה להשגת ביותר המתאימים הכלים ואת
  נושאים של ארוכה שורה הכולל הספר של הפרקטי חלקו מגיע ,זו פתיחה לאחר
 :"הפרזנטציה עולם" את במשותף מרכיבים אשר

  ניהול ,עצמית הצגה ,נכונה לפתיחה וטיפים דגשים – (43 'עמ) הפרזנטציה מבנה
 .לפעולה ומניע מרשים  לסיום עד "האנרגיה" ושמירת הקהל עם אינטראקציה

  נכון שימוש ,מילולית בלתי תקשורת מרכיבי – (111 'עמ) המציג של תרומתו
 .עסקית והופעה לבוש סוגי ,קול וגובה אינטונציה ,ורגליים ידיים בעבודת

 ,(Prezi/PPT) לסוגיהן ממוחשבות מצגות 'ונגד בעד' – (147 'עמ) בעזרים שימוש
 .נכון שימוש בהם לעשות וכיצד (דפים / לוחות) נוספים  ויזואליים עזרים סוגי

  מול אופייניות אינטראקציות בהצלחה לנהל כיצד - (181 'עמ) בהפרעות טיפול
 .('וכד הרדמות ,וסמס טלפוניות שיחות ניהול ,איחורים) "שליליות" התנהגויות

  בהם מצבים עם מקצועית והתמודדות נכונה הערכות – (207 'עמ) חלופית תכנית
 .אנושיים מרכיבים בשל והן טכניים היבטים בשל הן ,התכניות משתבשות
  נוספות פרזנטציות סוגי של מהירה סקירה - (221 'עמ) אחר בסגנון פרזנטציה

   .(...ועוד ,טלוויזיה וראיונות עבודה ראיונות ,תערוכות ,"המעלית נאום)"
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Managing By the Book 
www.managingbythebook.com 

 Managing By The Book: הפקה והפצה מקוונת| כל הזכויות שמורות  ©

 info@managingbythebook.com: למידע נוסף על שירותי מנוי לארגונים

 תכנים ותחומי פעילות, פירוט נושאים  -אתר האינטרנט של רשף ייעוץ והדרכה 

 'דק 7:35וידאו  –שימוש נכון ואפקטיבי בעבודת ידיים במהלך פרזנטציה מול קהל 

 'דק 9:40וידאו  –...( וכיצד כן)כיצד לא מטפלים בהפרעות במהלך הפרזנטציה 

 'דק 13:22וידאו  -" מקצוענים"מתוך התכנית " סגנונות תקשורת 4"ראיון בנושא 

 צריך מה" רק לא בתוכו הכולל ,ופרקטי מקיף ספר :התחתונה השורה *****
 – "נכון זאת לעשות איך" של מעשיות ודוגמאות טיפים שפע גם אלא "לעשות

 .ואפקטיבי מקצועי באופן העברתה ועד המצגת בניית דרך ,המסר מעיצוב החל

 ספרים בנושא פרזנטציה

 ראשית ההצלחה בפרזנטציה נכונה
 לי אנדרומאת 

slide:ology 

 by Nancy Duarte 
Presentation Zen 

 by Garr Reynolds 

How to Deliver a TED  Talk 
by Jeremey Donovan 

 

 

 ... מילים 1,000 שווה תמונה
   הוא הספר של הייחודיים מיתרונותיו אחד

  המסרים להמחשת רבות תמונות של שילובן
 .וידאו לסרטוני המקשרים QR קודי שילוב וכן

  בנושא הרבות מהתמונות אחת :משמאל
   .(118 עמוד) "ידיים בעבודת אופייניות טעויות"

 ,שלום לך

 .  Managing By The Bookאנו שמחים להגיש לך סקירה נוספת בסדרת  

 .מידע נוסף ומעשירכדאי לנצל גם את ההרחבות והקישורים הרבים ל, כתמיד

 עידן בכור, קריאה מהנה ומועילה                                                                      

http://www.resheftraining.com/
http://www.steimatzky.co.il/Steimatzky/Pages/SearchResult.aspx?SearchType=Simple&SearchSimpleText=%D7%9C%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A1 %D7%90%D7%AA %D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D %D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94
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