
 'היתודן ' היתיפ 'צ/ עיצוב מסרים  –( Made to Stick)נדבק זה ככה 
(   בהרווארדלשעבר חוקר )' היתדן ו( סטנפורדבאוניברסיטת ' פרופ),' היתיפ 'צ

הם שני אחים אשר פרסמו מספר ספרי ניהול מצוינים המתאפיינים בחשיבה 
 .  וכתיבה שנונה וקולחת המעבירה היטב את המסרים" שונה"

 מציג שורה של רעיונות וכלים להעברה חכמה  ככה זה נדבק
 גורמי מפתח אשר הופכים   6ובמרכזם , של מסרים ועצמתית

 , מסר פשוט (:SUCCESS)את הצגת הרעיון לסיפור הצלחה 
 ".  סיפורי"-ורגשי , אמין, מוחשי, צפויבלתי 

 דקות   2:30קצר וחביב אשר מציג תוך סרטון אנימציה +++ 
 .SUCCESSובמרכזם מודל את הרעיונות המפורטים בספר 

 2015עידן בכור  ©כל הזכויות שמורות |  Managing By The Book: עריכה והפצה מקוונת, עיצוב, קונספט

 info@managingbythebook.com: ל"דוא|  04 – 8312264. טל|  31066חיפה מיקוד  6608. ד.ת: מען לדואר

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

 ,עמיתים יקרים

 כלים ורעיונות בתחומי הניהול   5בו מוגשים לכם מדי שבועיים , 5X5מגזין אנו שמחים להגיש לכם גיליון נוסף של 

 .בכל אחד מהקישורים מטהוצפייה מהירה ומותאמים לקריאה , אשר נאספו ממיטב אתרי הניהול בארץ ובעולם

 ,מהנה ומועילהקריאה                             

 עידן בכור                                                                            
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workbetter The happy secret to  
(  AchorShawn) ור'אצשון הפסיכולוג ... כולנו רוצים להיות מאושרים יותר

קצרה ומשעשעת בה הוא מציע לנו להפוך את הסדר המקובל  " טד"בהרצאת 
אשר תוך " חיובית"ולאמץ גישה , אושרשגורמת  הצלחהמביאה  עבודהלפיו 

 .זמן קצר יכולה להשפיע לטובה על הישגינו האישיים והמקצועיים
 (.כתוביות בעברית+ אנגלית , דקות12:17)

 מצגות אפקטיביותמהירים לעיצוב " טיפים" 3 - זה נדבק ככה 
(  אנגלית, דקות3:20)בסרטון קצר , "ככה זה נדבק"ממחברי הספר ', היתדן 

עקרונות פשוטים לבניית מצגות אפקטיביות אשר נשארות  3בו הוא מציג 
 :  חקוקות בזיכרונם ובתודעתם של כל המשתתפים במפגש

סרטונים  , תמונות)שימוש בהמחשות , מסר מרכזי ממוקד ופשוט להבנה
 ".הפיתרון"לפני הצגת ( teasing)יצירת עניין ו, (והמחשות פיזיות

EBITDA - פחת והפחתות, מיסים, רווח לפני ריבית 
סקירות רבות המופיעות בעיתונות הכלכלית והעסקית מציגות לקורא את  

 .  של החברות הנסקרות"( הרווח התפעולי השוטף)" EBITDA -ביצועי ה
יתרונות  , להסבר קצר ופשוט על המושג ואופן חישובו :הקישור בכותרת

 .בעברית" ויקיפדיה"מתוך אתר  -השימוש בו ומגבלותיו 

 הזדמנויות ואתגרים, מגמות(: Engagement)עובדים מחוברות 
אשר בדק את  ( 2014)אשר מציגה מחקר חדש " מרקר-דה"כתבה מתוך עיתון 

ואת הזיקה בין  , של עובדים במגזרים שונים בישראל" המחוברות"מידת 
 .  שביעות הרצון של העובדים לבין ביצועיהם במדדים שונים

אינטל ישראל  א בחברת "מנהלת מש, נירית כהןראיון עם : וידאו+++ 
 (.עברית, דקות 4:00" )שימור עובדים כתרבות ארגונית"בנושא 

 :וידאו

 חשיבה חיובית

 :ספר ניהול

 ככה זה נדבק

 :כתבה

 מחוברות עובדים

 :מושג בכותרות

EBITDA 

 :וידאו

 ככה זה נדבק 
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