
 מאסטרס בלייק עם יל'תפיטר / מאפס לאחד 
 איך לבנות את העתיד: או, אפים-רשימות על סטארט

 :המהדורה העברית

   2016פברואר , מודןהוצאת 

 עמודים 195, כריכה רכה

  ,ב"בארה והמצליחים הבולטים הצעירים מהיזמים ,יל'ת פיטר העביר 2012 בשנת
  מתלמידיו אחד .סטנפורד באוניברסיטת אפים-סטארט והקמת יזמות בנושא קורס

  מתוך רשימות ובו בלוג פרסם ,מאסטרס בלייק בשם למשפטים סטודנט ,בקורס
 .עוקבים )!( 650,000-ל קרוב י"ע ונקראו רבה פופולאריות צברו אשר ,(כאן) הקורס

  ,טיימס יורק-הניו י"ע מכר כרב לאחרונה הוכרז אשר ,השניים של המשותף ספרם
  למעגל מחוץ אל התובנות את להוציא נועד אשר ,אלה רשימות של עיבוד הינו

  .הרחב לקהל למחשבה כחומר אותן ולהביא המצומצם האקדמי

 ...קשה עבודה + תובנות יש – "הצלחה נוסחאות" אין
  שנוסחה הוא יזמות בלימוד הפרדוקס .להצלחה נוסחה להציע בא אינו הזה הספר"

  ...וייחודית חדשנית בעצמה היא המצאה שכל מכיוון ,להתקיים יכולה אינה כזאת
  :מצליחים אנשים להרבה שמשותף אחד פעולה בדפוס הבחנתי זאת עם...

  דרך העסקים עולם על חושבים והם ,צפויים פחות הכי במקומות ערך מוצאים הם
 .(8-9 עמודים ,לספר ההקדמה מתוך) "נוסחאות דרך ולא יסוד תובנות
  הנוגעות פרקטיות תובנות של ארוכה שורה המחברים מציגים ,זו לתפיסה נאמנים
 :וארגוני עסקי ובפיתוח בניהול שעוסק מי לכל רלוונטיות אך היזמות לעולם בעיקר

 .(חדשנות) אנכית להתקדמות (ושיפור הרחבה) אופקית התקדמות בין ההבחנה •
 .משתמשים / ללקוחות וייחודי גבוה ערך ומתן בידול ביצירת האקוטי הצורך •
 ...קשה עבודה + כשרון + חזון גם נדרשים לו בנוסף אבל ,"בחיים מזל צריך" ,נכון •
 .ארגונים וניהול פיתוח על "פסימיות"ו "אופטימיות" עולם תפיסות של ההשפעה •
 .פנומנאלי ערך לנו יביאו אשר ובתהליכים במיזמים התמקדות :המעריכי החוק •
 .ונחשפו נוצרו לא שעדיין ופתרונות טכנולוגיות אחרי מתמיד חיפוש :סודות •
   .הדירקטוריון וחברי המנהלים ,השותפים  של נכונה לבחירה עקרונות :יסודות •
 .בארגון למנהלים המשכורות את להגביל ונכון כדאי למה :המלך לא הוא מזומן •
 .אישית וייחודיות משותפת מטרה ,המוביל הצוות בניית :עובדת המאפיה איך •
 .הקלינטק בועת של הקולוסאלי הכישלון מול Tesla  של ההצלחה :ירוק לראות •
 .לכולנו יותר טוב עתיד לטובת היום לעשות עלינו מה :סינגולריות או קיפאון •

Zero To One 
Peter Thiel, Blake Masters, 2014 
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 ,שלום לך

 אנו שמחים להגיש לכם סקירה קצרה וממוקדת של אחד מספרי הניהול החדשים  

 .וכן קישורים לשפע הרחבות וסרטוני וידאו בנושאי הספר, והמומלצים בארץ ובעולם
 .ספרים חדשים נוספים 9בו מוצגים בקצרה  -שימו לב למוסף שבעמוד הבא 

 עידן בכור, קריאה מהנה ומועילה                                                                     

 (אתרים ומאמרים בנושא הספר, קישורים ישירים לסרטונים)הרחבות מומלצות 

 2015עיתון כלכליסט , וספרו החדש יל'תכתבה מקיפה על פיטר  –" תחרות זה ללוזרים"

 2010עיתון כלכליסט , יל'תראיון מקיף ומרתק עם פיטר  –" יל'תפי פיטר -העתיד על"

 TechCrunch  2014–ועד לספר המשותף  יל'תמימיו כסטודנט של : בלייקשיחה עם פיטר 

 'דק 4:21וידאו  -" משוגע וחכם"אפ -לסטארט" משוגע"אפ -איך ניתן להבחין בין סטארט

 'דק 59:23וידאו  -בה הוא מתאר את עיקר הרעיונות המובאים בספר  יל'תשיחה עם 

   Amazon.com, צומת ספרים, רשת סטימצקי, מודןהוצאת  :לרכישה ישירה של הספר

,  ספר מרתק לכל מי שעוסק בחדשנות בכלל וביזמות בפרט: התחתונההשורה ***** 
ומעוניין להכיר את מורכבותו של עולם היזמות ואת שפע הדילמות המאפיינות אותו  

 .כפי שהן נראות מזווית ראייתו הייחודית של אחד היזמים המצליחים בעולם

 יל'תפיטר 

גדל ולמד  , 1967נולד בגרמניה בשנת 

 PayPalל חברת"מכהן כמנכ. ב"בארה
וכמנהל של קרן הון  , שהוא בין מייסדיה

נימנה על  . Founders Fundהסיכון 

 .  פייסבוקראשוני המשקיעים בחברת 
 מידע נוסף כאן                                  

 מאסטרס בלייק

למד משפטים  . 1986, ב"נולד בארה

  יל'תשם שימש פיטר , סטנפורד' באונ

פרסם בבלוג שלו  . מרצה בקורס ליזמות

אשר זכו  , רשימות ותובנות מהקורס

.  לתפוצה רחבה והיוו את הבסיס לספר

 .יל'תכיום משמש כמנהל בחברות של 
 מידע נוסף כאן                                  

 ...עליו אמרו

 .מציג רעיונות חדשים לחלוטין ומחשבה רעננה על הדרך לייצר ערך בעולם" מאפס לאחד“
 פייסבוקנשיא , צוקרברגמארק 

במקרה של פיטר ת׳יל  . קרא אותו ,כאשר איש שיודע לקחת סיכונים כותב על זה ספר
 .  זוהי קלאסיקה. קרא אותו אפילו פעמיים

  "שביר-אנטי", "הברבור השחור", "תעתועי האקראיות"מחבר רבי המכר , טאלב נאסים
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 חדשים על המדף
 מבחר ספרי ניהול ועסקים אשר יצאו לאחרונה לאור בארץ ובעולם

  BookBy The Managing| כל הזכויות שמורות  ©

 קלקלת יחסים
 ר יריב איצקוביץ"ד

ספר חדש העוסק בנושא שאינו זוכה  
תופעות של : עדיין לחשיפה רבה

 " בלתי ראויה"אישית -התנהגות בין
והן בין , הן בין מנהלים לכפופים להם

הספר מנתח את  . עמיתים בארגון
 , התופעה ואת הסיבות הגורמות לה
 .וכן מציע דרכים להתמודדות איתה

 מידע נוסף כאן                               
 :ספר נוסף באותו נושא

 "המגיפה השקטה במקומות העבודה"
 .ראו סקירה כאן –מאת איתן מאירי 

 אמנות החשיבה הצלולה
 דובלי רולף

ספר נוסף העוסק בהטיות הרבות  
אשר משפיעות ומשבשות לעיתים  
 את תהליכי קבלת ההחלטות שלנו 

(.  ואחריםיוסי יסעור , דן אריאליראו )
ייחודו של הספר הינו בכך שהוא  

 הטיות   51מציג רשימה מפורטת של 
מה גורם להיווצרותן אצלנו  , נפוצות

וכיצד נוכל להקטין את השפעתן ואף  
להימנע מהן ולקבל החלטות שקולות  

 .לנו וטובות יותר בנושאים החשובים
 מידע נוסף כאן                             

 לחשוב מערכת
 אלטמן( אבי)אברהם 

,  אבי אלטמן הוא פסיכולוג ארגוני ותיק
,  הפועל כחוקר וכיועץ לארגונים שונים

 .ל ומוסדות ממשל אחרים"לרבות צה
הספר מציג את הרקע להתפתחות  

,  בעולם הניהול" הגישה המערכתית"
את עקרונותיה המרכזיים של גישה זו  
,  ואת שיטות העבודה והכלים ליישומה

כמענה לאתגרי הניהול העכשוויים  
המחייבים התמודדות עם מציאות  

 (.Complexity" )מורכבות"עתירת 
 מידע נוסף כאן                                 

Superbosses: How Exceptional Leaders 
Master the Flow of Talent 

Sydney Finkelstein 

Deep Work: Rules for Focused 
Success in a Distracted World 

Cal Newport 

Illuminate: Ignite Change with Speeches, 
Stories, Ceremonies, and Symbols 

Nancy Duarte & Patti Sanchez 

The Fourth Industrial Revolution 
Prof. Klaus Schwab  

Originals: How Non-Conformists  
Move the World 

Adam Grant 

Inventology: How We Dream Up 
Things That Change the World 

Pagan Kennedy 
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