
Top Marketing Books 5 minute Guides for -5 
 תקצירים של חמישה ספרי שיווק רבי מכר הנחשבים לפורצי דרך בתחומם

 :וכן מצגת קצרה הכוללת ציטוטים נבחרים מתוך ספרים אלה
 Permission Marketing -  גודין' סתהשיווק " גורו"ספרו הראשון של. 

 Ctrl Alt Delete- על השינויים בעולם העסקים ומשמעותם עבורנוואל 'ג' מיץ. 
Influence - קיאלדינירוברט פי -הפסיכולוגיה של תורת ההשפעה על. 

Made to stick -  (.ככה זה נדבק)"על עיצוב מסרים ' היתיפ ודן 'צספרם של" 
 The Tipping Point-  (.נקודת מפנה") גלדוולמלקולם ספרו המצוין של" 

 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
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 ,עמיתים יקרים

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

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

 המגזין החדש הינו כלי נוסף המיועד לאפשר לכם להמשיך להתעדכן ולהעשיר את עולמכם האישי והמקצועי

 .   בזמן הנוח לכם ובכל הכלים והערוצים הדיגיטליים שברשותכם, באופן ממוקד ותכליתי

 ,עילהקריאה מהנה ומו                                                                                                                   

 עידן בכור                                                                            
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conductors: Lead like the great Talgam Itay 
מיליון צפיות   2-בהרצאה אשר זכתה ביותר מ טלגםאיתי המנצח הישראלי 

מהמנצחים הידועים בעולם כדוגמה לסגנונות   6בה הוא מציג  – TEDבאתר 
 .יצירת הרמוניה והצלחה ארגונית: ניהול שונים השואפים לאותה מטרה

 (.הרצאה באנגלית עם כתוביות בעברית, דקות 20:00) TEDלאתר : הקישור

 ויצטוםאייל וינטר בראיון עם דוד ' פרופ ":רציונלייםרגשות  “
 הגישה הרווחת בעולם הניהול הינה כי מרכיבים רגשיים גורמים להטיות  

"  לנטרל"ולפיכך רצוי , תהליכי קבלת החלטות ומשפיעים עליהם לרעהב
 .בלבד רציונליאותם ולקבל החלטות אישיות וארגוניות על בסיס 

 , גישה שונה לחלוטין" רציונלייםרגשות "מציג בספרו  אייל וינטר' פרופ
 .  חשוב ומועיל בתהליכים אלהתפקיד ( 'וכובושה , כמו כעס)פיה לרגשות -על

 (.דקות 8:00) ויצטוםעם דוד " ערב חדש"לראיון בתכנית : הקישור
 ?  רציונלייםהאם רגשות יכולים להיות ": הארץ"קישור לראיון במוסף  

 מעלות 360משוב 
הינו אחד הכלים המשמשים כיום ארגונים המקיימים תהליכים  360°משוב 

בו  " היררכי"כאשר בשונה מתהליך , שיטתיים של הערכות עובדים ומנהלים
כולל משוב זה נתונים , את ביצועי העובדים הכפופים להםמעריכים מנהלים 

. 'כפיפים ולעיתים גם מלקוחות וכד, רחבים יותר המתקבלים גם מעמיתים
 .בעברית ויקיפדיהבאתר " הערכת עובדים"לערך  :הקישור

 טיפים לניהול זמן חכם ואפקטיבי יותר 26
 רבים לתכנון וניהול טוב יותר " טיפים"הכוללת ( שקפים 29)מצגת קצרה 

 (.כאן –תרגום לעברית של תכני מצגת זו )של יום העבודה 
 .Slideshareמאתר המצגות לצפייה והורדה של המצגת : הקישור

 :וידאו

 להוביל ולנצח

 :בקיצור ולעניין

 ספרי שיווק 5

 :מצגת

 ניהול זמן

 :מושג בכותרות

 360 °משוב 

 :וידאו

 רציונלייםרגשות 
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