
SWITCH  |איך לשנות דברים שקשה לשנות –' סוויץ 

',  היתיפ ודן 'צספר מצוין נוסף מפרי עטם המושחזת של 
 .(Made to Stick)ככה זה נדבק מחברי רב המכר העולמי 

ומציע תפיסות וכלים  , ספר העוסק בניהול שינויים: והפעם
המסייעים בניהול אפקטיבי של  , חדשים ופשוטים ליישום

 . הן ברמה האישית והן ברמות הניהול והמנהיגות -שינויים 
 (.3:26)על מקומם של רגשות בתהליכי שינוי ' היתדן : וידאו

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

 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

 ,קריאה מהנה ומועילה                

 עידן בכור                                                               
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 גוניגל'מקר קלי "ד –איך להפוך את הלחץ לידיד 

 Kelly McGonical היא פסיכולוגית רפואית אשר מציגה בהרצאתTED   קצרה
פיה מקור הנזקים אינו הלחץ עצמו -על, ומרתקת גישה שונה לחלוטין מהמקובל

דפיקות  )הבנה כי סימפטומים גופניים של לחץ : כי אם גישתנו השלילית אליו
לנו להתמודד טוב יותר עם הסיטואציה   לסייענועדו ( 'וכונשימה מואצת , לב

משפיעה ישירות על השפעות לוואי אחרות ותורמת לשיפור מוכח  , "המלחיצה"
 (.כתוביות בעברית', דק 14:30. )בביצועים ואף בתוחלת החיים

Zone Of Possible Agreement –ZOPA  

"  מרחב האפשרויות"מ אפקטיבי הינו הבנת "אחד ממרכיבי הבסיס לניהול מו
 .מ"המושפע ממפת האינטרסים והקווים האדומים של כל השותפים למו

היישום הפרקטי של הבנה זו בא לידי ביטוי בחשיבה יצירתית המיועדת לסייע  
 .חדשים ונוספים" צירי אינטרסים"באמצעות יצירת " להגדיל את העוגה"

צירים כמו תנאי   המחירמ מסחרי מומלץ להוסיף לציר "במו, למשל, כך
 .  שיקולי מוניטין וכדומה, רכישות עתידיות, בטוחות, זמני אספקה, תשלום

 .באנגלית ויקיפדיהבאתר , להסבר המושג ואופן יישומו: הקישור בכותרת

 (השיווקי)שוברים את הכלים ומשנים את העולם 

מציגה  ה, יועץ לענייני שיווק וחדשנות, Peter Fiskמצגת עשירה ועדכנית של  
את השינויים הדרמטיים בעולם השיווק ואת שלל ההזדמנויות יוצאות הדופן  

 . Game Changers-הנוצרות כיום עבור חברות וארגונים המעוניינים להפוך ל
 .SlideShareלצפייה במצגת באתר המצגות : הקישור בכותרת

 (.דקות 9:15)  Worldin a VUCA Winning -הרצאה חדשה ומרתקת : וידאו

 שפת הגוף כמקור לעוצמה אישית ובטחון עצמי

 ,סטנפורדס לניהול של אוניברסיטת "סרטון קצר של קבוצת סטודנטים מביה
 :  מרכיבים המשפיעים על איכות התקשורת מול הקהל שלכם 3אשר מציגים 

, (תנועות ידיים וכדומה)סטות גופניות 'שימוש נכון בג, עמידה ותנוחות גוף
 (  אנגלית', דק 13:18. )והאזנה פעילה לשפת הגוף של המאזינים עצמם

 :וידאו

 שפת גוף

 :רב מכר

 ניהול השינוי

 :מצגת

 שיווק עכשיו

 :מושג בכותרות

 משא ומתן

 :וידאו

 לחץ חיובי 
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