
 מלקולם גלדוול/ איך להפוך חולשה לכוח : דוד וגוליית

 נחשב לאחד מטובי ( Malcolm Gladwell)מלקולם גלדוול 
 בזכות סגנון הכתיבה המבריק , הכותבים בתחומי הניהול

 .לסיפור מרתק" יבשים"והיכולת להפוך עובדות ונתונים 
 בספרו האחרון מציג גלדוול שורה ארוכה של דוגמאות לכך 

 , ברמה הפרטית)שמה שנתפס לעיתים כחסרונות וחולשות 
 עשוי להתגלות דווקא כהזדמנות( הארגוניות או העסקית

 .  לפיתוח יכולות ייחודיות המקנות יתרונות יוצאי דופן
 (. כתוביות עברית+ אנגלית , דקות 15) TEDגלדוול מציג את הספר בכנס  : 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 פרקטיים   5בו מוצעים 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
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 חמש מגמות מרכזיות בעולם החדשנות  : כדאי להכיר

 אוטודסקל חברת התוכנה הבינלאומית "נשיא ומנכ, (Carl Bass)קרל באס 

 :החדשנותבעולם מגמות מרכזיות חמש מונה בהרצאה מצוינת בה הוא 
יישום  , מיזמיםחדשים לפיתוח מודלים , "נגישות"-ל" בעלות"-המעבר מ

( Big Data, Cloud, IOT)מהפיכת המידע , מימד-בתלתהדפסה טכנולוגיות 
 .דקות 17:32אנגלית (. Infinite Computing" )ללא גבולות"חישוב ויכולות 

 ודאות-התמודדות בעיתות מלחמה ואי: ניהול במצבי משבר

ZOOZ הייעוץ ' חבולקוח מאתר ל "אבי פירוז זידי -אשר נכתב על, המאמר

ומציג את  , (2006קיץ )פורסם במקור מיד לאחר מלחמת לבנון השנייה 
 ,ודאות-הדילמות הניהוליות האופייניות לתקופות מלחמה ומצבי  מתח ואי

 ,  הן באשר למידע  והן באשר לטיפול בהיבטים הרגשיים של אנשי הארגון
 .תוך דגש על מקומם של מנהלי משאבי אנוש בייזום וניהול של תהליכים אלה

INTERNET OF THINGS –IOT  

IOT  הינו מושג המתאר מערכת  " החפצים/ אינטרנט של הדברים "ובעברית
 ,  עדכון, באופן המאפשר תקשורת -מקוונת אליה מחוברים התקנים שונים 

 . בקרה ואף שליטה והפעלה מרחוק של מכשירים ומערכות מסוגים שונים

 (.'דק 3:16)ואת יישומיו  IOTסרטון אנימציה קצר המסביר את המושג : וידאו

 (.'דק 16:37)  ומהן ההזדמנויות החדשות שהוא יוצר עבורנו  IOTמהו  : וידאו

  ופרזנטציותפתיחה וסגירה נכונה של הרצאות 

ואיך מסיימים אותן  , באופן היוצר עניין ופרזנטציותאיך פותחים הרצאות 
 ?בצורה המותירה בקהל את הרושם ואת המסרים החשובים עבורכם

בסרטון המציג מגוון רחב של המלצות וטיפים מעשיים ריגל  גרייסוןדבורה 
 (.אנגלית, דקות 7:58)ונכונה של הרצאות ומצגות  עוצמתיתלפתיחה ולסגירה 
 .'דק 12:33      פרזנטציותשימוש נכון בשפת הגוף במהלך : סרטונים נוספים

 .'דק 11:14  'וכוקצב , עוצמה: שימוש באלמנטים קוליים                               

 :וידאו

 פרזנטציה

  :רב מכר

 דוד וגוליית

 נסים טאלב

 :מושג בכותרות

I O T 

 :מאמר

 ודאות-ניהול באי

 :וידאו

 חדשנות עכשיו

https://managingbythebook.files.wordpress.com/2014/11/mbtb-bonus-gladwell-david-goliath.pdf
https://managingbythebook.files.wordpress.com/2014/11/mbtb-bonus-gladwell-david-goliath.pdf
https://managingbythebook.files.wordpress.com/2014/11/mbtb-bonus-gladwell-david-goliath.pdf
https://managingbythebook.files.wordpress.com/2014/11/mbtb-bonus-gladwell-david-goliath.pdf
https://managingbythebook.files.wordpress.com/2014/11/mbtb-bonus-gladwell-david-goliath.pdf
http://gladwell.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ziGD7vQOwl8
https://www.youtube.com/watch?v=ziGD7vQOwl8
https://www.youtube.com/watch?v=ziGD7vQOwl8
http://www.managingbythebook.com/
mailto:idan@managingbythebook.com
https://www.youtube.com/watch?v=YKV3rhzvaC8
https://www.youtube.com/watch?v=YKV3rhzvaC8
https://www.youtube.com/watch?v=YKV3rhzvaC8
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Bass
http://www.zooz.co.il/personel_article17.shtml
http://www.zooz.co.il/personel_article17.shtml
http://www.zooz.co.il/personel_article17.shtml
http://www.zooz.co.il/personel_article17.shtml
http://www.zooz.co.il/personel_article17.shtml
http://www.zooz.co.il/
http://www.zooz.co.il/
http://www.zooz.co.il/
http://www.zooz.co.il/
http://www.zooz.co.il/
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=Q3ur8wzzhBU
https://www.youtube.com/watch?v=Q3ur8wzzhBU
https://www.youtube.com/watch?v=Q3ur8wzzhBU
https://www.youtube.com/watch?v=Q3ur8wzzhBU
https://www.youtube.com/watch?v=_AlcRoqS65E
https://www.youtube.com/watch?v=_AlcRoqS65E
https://www.youtube.com/watch?v=_AlcRoqS65E
https://www.youtube.com/watch?v=_AlcRoqS65E
https://www.youtube.com/watch?v=NyE1Kz0e--0
https://www.youtube.com/watch?v=NyE1Kz0e--0
https://www.youtube.com/watch?v=NyE1Kz0e--0
https://www.youtube.com/watch?v=IqqiDw58NSE
https://www.youtube.com/watch?v=IqqiDw58NSE
https://www.youtube.com/watch?v=IqqiDw58NSE
https://www.youtube.com/watch?v=hdBNUDIOIP8
https://www.youtube.com/watch?v=hdBNUDIOIP8
https://www.youtube.com/watch?v=hdBNUDIOIP8
https://www.youtube.com/watch?v=hdBNUDIOIP8
https://www.youtube.com/watch?v=hdBNUDIOIP8
https://www.youtube.com/watch?v=hdBNUDIOIP8
https://www.youtube.com/watch?v=hdBNUDIOIP8
https://managingbythebook.files.wordpress.com/2014/11/mbtb-bonus-gladwell-david-goliath.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NyE1Kz0e--0
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things
http://www.zooz.co.il/personel_article17.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=YKV3rhzvaC8

