שלום לך,
אנו שמחים להגיש לכם סקירה קצרה וממוקדת של אחד מספרי הניהול החדשים
המומלצים בארץ ובעולם ,וכן קישורים לאתרים ,כתבות וסרטוני וידאו בנושאי הספר.
קריאה מהנה ומועילה ,עידן בכור

המדריך הרשמי של  TEDלדיבור בפני קהל
כריס אנדרסון – נשיא ואוצר ראשי TED

המהדורה העברית:
הוצאת מודן ,ספטמבר 2016
כריכה רכה 278 ,עמודים

– TED TALKS
The Official TED Guide
to Public Speaking
Chris J. Anderson 2016

נולד בשנת 1957וגדל בפקיסטן ,למד
פילוסופיה וכלכלה באונ' אוקספורד,
וחי כיום בניו-יורק ,ארה"ב .החל את
דרכו כעיתונאי והפך לעורך ומו"ל של
מאות מגזינים ואתרי אינטרנט.
ב 2001 -רכש את הבעלות על ,TED
הפך לנשיא ולאוצר הראשי של הארגון
והרחיב את תחומי העיסוק ואת היקפי
הפעילות שלו בכל רחבי העולם.
מידע נוסף כאן
כריס אנדרסון חולק את הסודות
שמאחורי הרצאות  TEDהמוצלחות
ביותר ,תוך אמונה שכל אחד יכול
לרכוש את המיומנויות הדרושות
לנשיאת דברים באופן מרתק,
בהרצאות קצרות בסגנון  TEDאו
מעל כל במה אחרת.
אתר BOOKLIST

**** השורה התחתונה :ספר קריא ומומלץ לכל מי שרוצה לפתח ולשכלל את כישורי
הפרזנטציה שלו ,את יכולותיו להעביר "סיפורים" ,לקדם תפיסות ורעיונות חדשים
וללמוד מניסיונם של מאות מרצים מרתקים הזוכים להצלחה בכל רחבי העולם.
הרחבות מומלצות (קישורים ישירים לסרטונים ,אתרים ומאמרים בנושא הספר)
רשימה מקוונת של  53הרצאות  TEDמובחרות אשר מוזכרות כחלק מתכני הספר
רשימה מקוונת של  27הרצאות טד בנושאים שונים  +תרגום לעברית ("המדריך")
 12הרצאות בנושאי מנהיגות הכוללות תרגום לעברית ( המכון למנהיגות הומנית)
כריס אנדרסון מציג את הסוד שמאחורי כל הרצאה מוצלחת" :הרעיון" – וידאו  7:55דק'
הרצאה ארוכה של אנדרסון המציג את הספר במסגרת  – Talks at Googleוידאו 1:01:00
סקירת המהדורה העברית של הספר – ורדה רזיאל-ז'קונט" ,הארץ" 21.9.2016

Managing By the Book
www.managingbythebook.com

לרכישה ישירה של הספר :הוצאת מודן ,רשת סטימצקי ,צומת ספריםAmazon.com ,
© כל הזכויות שמורות | הפקה והפצה מקוונת Managing By The Book :

פרזנטציה

כריס אנדרסון

"הרצאות  "TEDהפכו בשנים האחרונות לשם קוד להרצאות קצרות המצליחות
להעביר באופן מהיר ומרתק רעיונות חדשים" ,סיפורים" ומסרים מכל הסוגים,
ולסוג של "מדורת שבט" חדשה סביבה מתכנסים שוחרי דעת בכל רחבי העולם.
כריס אנדרסון רכש לפני כחמש עשרה שנים את הבעלות על פעילות ארגון ,TED
הפך לנשיא ולאוצר הראשי שלו והפך אותו מאירוע בפורמט אקסלוסיבי וסגור
לסדרת אירועים המתרחשים בכל רחבי העולם ומושכים אליהם מיליוני אנשים.
בספרו החדש ,שהמהדורה העברית שלו יוצאת במקביל למהדורה הבינלאומית,
מציג אנדרסון את התובנות הרבות שלו ושל מאות המרצים אותם פגש והדריך
לקראת הופעתם מעל הבמות השונות של  TEDתוך ניסיון לזהות ולמפות את
"גורמי ההצלחה" המשותפים להרצאות אלה ,אך מדגיש כבר בתחילת הספר כי
"אין דרך אחת נכונה לתת הרצאה מצוינת ...כל ניסיון לכפות נוסחה אחת על כל
ההרצאות האפשריות עתיד להיכשל( "...עמוד .)10
כלומר ,אין "נוסחת פלא" אלא מספר עקרונות מרכזיים אותם כדאי להכיר וליישם
תוך התאמה לנושא ,לקהל ולהקשר הכללי שבתוכו מתקיים המפגש הרלוונטי.
כמקובל לאחרונה בספרי ניהול (ומומלץ גם להרצאות ופרזנטציות מכל הסוגים),
מובאים התכנים "בגובה העיניים" ותוך שילוב דוגמאות וסיפורים אישיים רבים
המסייעים למחשה וביסוס של הרעיונות ולשמירת "המתח" לאורך הספר כולו.
כל זאת ,תוך שמירת מסגרת מובנית ושיטתית של חמישה תחומים מרכזיים:
היסודות – יכולת הלימוד והשיפור המתמשך של מיומנויות ההרצאה ,בניית הרעיון
המרכזי שלה ,הימנעות מהטעויות הנפוצות ומיקוד בשאלה :מה הפואנטה שלך?
ארגז הכלים – יצירת החיבור האישי לקהל ,השימוש הנכון בסיפורים ובמטפורות
להמחשה ופישוט של מסרים מורכבים ,והיכולת להפתיע ,לרגש ולהניע לפעולה.
ההכנות – שימוש נכון בעזרים חזותיים (כן להשתמש ,לא להגזים) ,לימוד הטקסט
(לשנן או לא לשנן?) ,ביצוע חזרות ,הפתיחה והסיום :מה הרושם שתרצו להשאיר?
על הבמה  -איך כדאי לנו להתלבש ,איך להתכונן מנטאלית ולהגיע "מכוונים" נכון,
כיצד להשתמש בעזרים פשוטים ו/או מתוחכמים ,וכמובן שימוש בקול ובשפת גוף.
הרהורים  -פרק מעט פילוסופי יותר ,המציג את מגמת השימוש בהרצאות כחלק
מיצירת רשת חדשה של ידע אנושי ,את כוחן של הרצאות ככלי לביטוי אישי וייחודי
של כל אחד מאיתנו וכן לחשיפה והנעה של תפיסות ורעיונות שברצוננו לקדם.
את הספר חותם נספח המציג את כל  53ההרצאות המוזכרות בו  -ראו קישור מטה.

