
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שינויים מדריך מעשי להתנעת 

 -גם במקומות קשים , בחיים

מסתבר  – במיוחד במקומות קשים

כי לסביבה השפעה עצומה על 

כך ששינוי קל , ההרגלים שלנו

בסביבה יכול להפעיל את מתג 

כיצד מעצבים . השינוי בהתנהגות

דות התורפה שלנו מהן נקו, סביבה

 .הכל בפנים, ואיך תוקפים אותן

כיצד דבקות במטרה 

והתמדה מנצחים כשרון 

ומעמד סוציואקונומי 

במרדף אחר הצלחה 

 .בחיים

מגיע לישראל באיחור 

בתוכו קל של שנה וצופן 

גישה חשובה לעולם 

הדוגל במצוינות אישית 

 .וחברתית

 עזרה ראשונה

 משיגים שליטה

 משפחה אחראית

 צמיחה אישית

ודת המלכצלילה לתוך 

הפסיכולוגית של עוני 

מנציחה את ומצוקה אשר 

המצב וחוסמת חשיבה 

ויכולות להפנות  יצירתית

רים החשובים קשב לדב

 .באמת

' עד ת' המדריך המעשי מא

של ניהול כלכלי למשק בית 

, ניהול תקציב: בישראל

התמודדות , השקעה בנכסים

 .וחובות, מול רשויות

תמהיל מדויק של מידע 

אנציקלופדי על הכלכלה 

בישראל עם עזרים ושיטות 

 . מעשיים
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מה גורם לנו לקום בבוקר 

ולבלות את רוב היום במקום 

שאיננו המשפחה החברים או 

מה מבדיל בין ? התחביב

אנשים שנהנים מכל רגע 

בעבודתם לבין אלה שסופרים 

ספר ? את הדקות לסוף היום

 .קצר ומעולה מפסיכולוג אגדי

לכל אחד מאתנו יחסים מורכבים 

מפחדים חלקנו , משלו עם כסף

ממנו חלקנו אובססיביים כלפיו 

אוסף . וחלקנו מתכחשים לקיומו

כלים פסיכולוגיים לשבירת דפוסי 

חשיבה מזיקים ומציאת הדרך 

 .הנכונה להתנהל עם כספים

עיתונאי יהודי צעיר מגולל 

ממרתף הוריו את קורותיה של 

קר את שנה אחת בחייו בה סי

נדלק  ,ב לזכרנים"תחרות ארה

מהרעיון וחזר כעבוד שנה כדי 

תובנות חשובות על , צח בהלנ

זיכרון מערכת החינוך 

המודרנית ופיתוח יכולות 

בזמני שיא עם חיוך יוצאות דופן 

 .על הפנים ובירה ביד

מהן התפקידים 

האבולוציוניים של קיצורי 

הדרך המחשבתיים 

? המשרתים אותנו ביום יום

שיחה על היתרון הישרדותי 

רכשנו לאורך השנים תוך 

זניחת דרכי חשיבה 

מסוימות וכיצד זה משרת 

  .אותנו היום

 יסודות ההצלחה 

ביזמות מפרי עיטו של אחד מאבות 

-ממציא ומפתח הדיסק, ההייטק הישראלי

משקיע פעיל ואדם בעל מבט על . קי-און

יוצא דופן על נוף היזמות הישראלי והבין 

 .לאומי

בסופו של דבר כל חיינו 

בנויים מיחסים בין 

ויחסים כוללים , אנשים

אחוז עצום של מידע 

שמועבר ללא מילים דרך 

מצב גוף תנוחה תנועות 

מדריך , ידיים ועוד

לתובנות מעודכן ומרתק 

 .החשובות בתחום

ספר חשוב מאין כמוהו שבו שני 

בכלכלה )!( זוכי פרס נובל 

על האופן בו השוק בקול מהרהרים 

דרך להערים על הצרכן  מוצא

הפרופסורים המכובדים , הבודד

של האדם הפשוט  ומתייצבים לצד

ומתארים מגוון דוגמאות שבהן 

כי השוק  ועלינו לעמוד על זכויותינ

 .ממש לטובתנו

ק 'צמתא הטייס ועד חדר הניתוח 

עים לנווט בתוך ליסטים מסיי

מבול מידע והנתונים ולבצע 

החלטות גורליות בצורה אחראית 

ק ליסט 'איך בונים צ. ומדויקת

איך משתמשים בו בצורה נכונה 

את כל , ומדוע זהו כלי כך עוצמתי

זה תקראו בספר הקצר והמעשי 

 .  הזה

על כוחם המיוחד של 

בעולם הפייסבוק אינטרוברטים 

דווקא מתוך . והאינסטגרם

גשות בין תרבות צעקנית ההתנ

ומוחצנת לבין עולמם של נציגי 

המחצית המופנמת של האנושות 

נולדות תובנות חשובות על 

חשיבות המרחב האישי וכוחם 

 'שקטים'של ה

ילידי שנות השמונים והתשעים 

ם את עמוד השדרה מהווים היו

הפעיל של האנושות ומייצגים 

דור שבתקופת חייו חווה יותר 

שינויים מאשר שלושת הדורות 

זהו ספר . שקדמו לו יחדיו

חשוב להיכרות עם תכונות 

האופי ומבנה האישיות של דור 

 . המילניום

אז מערכת החינוך של , אוקי

המאה העשרים לא ממש 

מתפקדת ולא מתאימה לצרכי 

 ?מה כןאבל , הדורות הדיגיטליים

סר קן רובניסון , המחנך והמרצה

היא , אשר הרצאתו בטד –

 -הנצפית ביותר בכל הזמנים 

פורש את משנתו לגבי עתיד 

 .ההשכלה היסודית

אחת המשימות הקשות 

והמורכבות שעלינו להתמודד 

אף אחד לא , היא ההורותאיתם 

ולרוב , באמת מגיע מוכן לזה

אנחנו לא מקדישים מספיק 

, מחשבה לאחריות הכבדה הזו

 תלמחברים שיטה אינטליגנטי

ולא מסובכת להבנות את 

 .החשיבה בנושא


