
 "(לנצח נבנו"מחבר ) קולינסים 'ג/ מטוב למצוין : גלגל התנופה
נחשב לאחד מספרי הניהול , "לנצח נבנו"מחבר רב המכר , קולינסספרו של 

הייחודיים של  " מרכיבי ההצלחה"ומציג את , הטובים והמבוקשים בעולם
, 5מנהיגות שלב  –ובמרכזם , החברות הנחשבות כמצוינות ומובילות בתחומן

 "המציאות המרה"התמודדות אמיצה עם , משמעת, בחירת האנשים הנכונים
 "(. תפיסת הקיפוד)"תשוקה ומודל עסקי , ושילוב של תחומי הצטיינות

 (.דקות3:17, אנגלית)סקירה מהירה של תכני הספר  -סרטון אנימציה : וידאו
 .בעברית ויקיפדיהלסקירת הספר ותכניו המרכזיים באתר : הקישור בכותרת

 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 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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 בראיון לקבלת עבודה" שפת הגוף"מרכיבי 
המלצות פשוטות   8אשר מציג "( דוקטור שכנוע)"ר יניב זייד "שיחה עם ד

 ".שפת הגוף"בדגש על מרכיבי , להתנהלות נכונה במהלך ראיונות עבודה
 .כאן –ר יניב זייד הכולל חומרים רבים "קישור ישיר לאתר של ד: הרחבה

 (.'עמ 6, "קו משווה"עמותת ) קישור להורדת המלצות להכנה לראיון עבודה

 גיוון בגילאי המועסקים בארגון... בכל דור ודור
 ,  במקומות העבודה( Diversity)סרטון אנימציה קצר וחביב העוסק בגיוון 

 :תוך התמקדות במאפייני הגילאים השונים העובדים כיום בארגונים
    Y-דור ה, X (35-50)-דור ה, Baby Boomers(40-60) , +(60גילאי )הותיקים 

 (.דקות 2:55, אנגלית) 20של הצעירים עד גיל ( N-או ה) Z-ודור ה   (20-35)
  20-ההחל מתחילת המאה , מציג גם הוא את קבוצות הגילאים: סרטון נוסף

עם דגש על הסביבה התרבותית בה גדל  , Z-ועד הגילאים הצעירים של דור ה
 (.דקות 11:57)אשר משפיעה על תפיסותיו והתנהלותו , מהדורותאחד כל 

  Employee Engagement |מחוברּות עובדים 
,  בתחום ניהול המוטיבציה ושביעות הרצון של עובדים בארגון" חם"מושג 

 , השואף למפות ולסייע לטפח את מידת הזדהותם של העובדים עם הארגון
 .ואת נכונותם לתרום אישית להצלחת הארגון והשגת יעדיו ומטרותיו

 ".מחוברות עובדים"בנושא ( אנגלית', דק 3:21)אנימציה קצרה : הרחבה
 .ויקיפדיהבאתר  Employee engagementלערך  :הקישור בכותרת

 לעבודת צוות טובה יותר מחוייכים" טיפים" 15
בנושאי   פופולריותכותרות  15שקפים הכוללת  47מצגת מהירה ומחויכת בת 

 .ולצידן עשרות תמונות המסייעות להמחשת הרעיונות, ניהול עבודת צוות
 .  מומלץ במיוחד למי שבונים מצגות בנושא ומחפשים תמונות מתאימות

 .Slideshareלצפייה והורדה של המצגת מאתר המצגות : הקישור

 :וידאו

 ראיון עבודה

 :ספר ניהול

 מטוב למצוין

 :מצגת

 עבודת צוות

 :מושג בכותרות

 מחוברּות

 

 :וידאו

 גיוון גילאים  
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