
  רובינסוןסיר קן / סודות החשיבה היצירתית  –לצאת מהקווים 
 ,מומחה לחינוך ויועץ לארגונים ממשלתיים וחברות עסקיות, רובינסוןסיר קן 

מכר עולמי בו הוא קורא תיגר על מערכת החינוך אשר -בספר אשר הפך לרב
 ומציע גישה חלופית לפיתוח ועידוד " הורגת את היצירתיות"

 אשר מהוות את המפתח להצלחה –של יצירתיות וחדשנות 
 . 21-אישית וארגונית בעולם הכאוטי והדינמי של המאה ה

 .כולל הפרק הראשון במלואו מהדורה דיגיטלית בעברית

 TEDההרצאה הנצפית ביותר באתר : וידאו+++ 

 אשר זכתה עד כה , טדבכנס  רובינסוןהרצאתו המרתקת של 
 (.כותרות בעברית, דקות 19:30)מיליון צפיות  33למעל 

 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 

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

 ,מהנה ומועילהקריאה                            

 עידן בכור                                                                            
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 תקשורת בלתי מילולית והשפעתה על עצמנו ועל סביבתנו
 ": שפת גוף"בשני סרטונים מצוינים בנושא ( Amy Cuddy)אמי קודי ' פרופ

 (.כתוביות בעברית+ אנגלית , דקות 21)שפת הגוף שלכם מעצבת אתכם 

Game Changer -  (. אנגלית, דקות 6) שפת גוף ככלי להעצמה אישית 

 Appleעל ניהול הצוות הבכיר של חברת  ובס'גסטיב 
מתוך ראיון אשר התקיים כשנה  ( אנגלית, דקות 2)בקטע קצר  ובס'גסטיב 

ובו הוא מספר על הדרך בה מתנהלים דיוני הצוות הבכיר של  , לפני מותו
שלדבריו גם כאשר הפכה לאחת החברות המובילות בעולם  -" אפל"חברת 

,  "שטוח"המושתת על מבנה , "אפ-סטארט"המשיכה להתנהל במתכונת של 
 .אמון אישי ומעורבות של הצוות הבכיר בכל תחומי הליבה של החברה

 ...כמו שאיש חכם אמר פעם
 שימוש בציטטות הינו אחת הדרכים ליצירת השראה ולפתיחה מוצלחת  

 :מספר אתרים מומלצים. נאומים ומצגות, מאמרים, של הרצאות
www.brainyquote.com – אישים ועוד, אלפי ציטטות ומצגות לפי נושאים. 

 .בדגש על סופרים ואנשי רוח ידועים, הכולל אלפי ציטטות אתר מומלץ נוסף

 פתגם לכל עת, ויקיציטוט, ציטוט, המרכאותבין : אתרי ציטוטים בעברית

 "כלפי מעלה"אתגרים והזדמנויות להשפעה : לנהל את המנהל
אשר סוקר את המגמה  , קבוצת גביםל "מנכ, עמרי גפןמאמר קצר של 
את ההזדמנויות  , (Managing Up" )ניהול כלפי מעלה"המתפתחת של 

האתגרים עימם עלינו  , החדשות אותן מאפשרת גישה זו לארגון ואנשיו
 .  עקרונות פעולה אשר יסייעו להצלחת התהליך 8להתמודד וכן 

Managing Your Boss -  קישור למאמר באנגלית באתרHBR. 

 :וידאו

 "שפת הגוף"

 :רב מכר

 לצאת מהקווים

 :מאמר

 לנהל את המנהל

 אתרים נבחרים

 ציטטות

 :וידאו

 ניהול צוות 
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