
 קראתי מענייןו קראתי ב' –כותב לפי א'  שם הספר  

   *! אדיג'ס יצחק, פרופ' שיחות על ניהול 1

   * אלבום מיץ' ימי שלישי עם מורי 2

     אדמונדס -אלברטי  זכותך המוחלטת -אסרטיביות  3

   *! אריאלי דן לא רציונלי אבל לא נורא 4

   *! אריאלי דן האמת על באמת 5

   *! אריאלי דן, פרופ'  לא רציונלי ולא במקרה 6

   * בוקאי חורחה  שמע סיפור 7

   *! ביירון קייטי לאהוב את מה שיש 8

 *   רונדה ביירן הסוד 9

   * בלנצ'ארד, הומאן אימון אישי להצלחה 10

 -אימון אישי להצלחה בשיטת ה 11
Coaching, 

   * בלנצ'רד סקוט והומאן מדלן

     בלנצ'רד, סטונר קדימה בכל הכוח 12

 *   אליעזר מושי, ד"ר-בן Coachingסופרויזיון ב  13

 *   שחר טל , פרופ'-בן לבחור באושר 14

   *! שחר טל , פרופ'-בן באושר ובאושר 15

   * שחר טל , פרופ'-בן אושר אפשרי 16

   * בקינגהאם הכר את חוזקותיך –ועכשו  17

לפרוץ דרך חדשה אימון אישי,  18
 בחיים ובעסקים.

 *   ברגמן צביקה

   *! גולדרט אליהו המטרה 19

   *! גולמן דניאל, ד"ר אינטליגנציה רגשית 20

     גל אלון בדרך להצלחה 21

     גל אלון יום עם אלון גל 30 22

     גניהר דנה ואורלי כץ כל אחת והדיזי שלה 23

     דוהיג צ'רלס כוחו של הרגל 24

     דייל קרנגי אל דאגה 25

   * דיקסיט / ניילבאף תורת המשחקים 26

   * דרוקר פיטר  ניהול הלכה למעשה 27

     דרוקר פיטר  21 -אתגרי הניהול במאה ה  28

     האריס תומאס, ד"ר  אתה בסדר -אני בסדר  29



     היל נפוליאון חשוב והתעשר 30

   *! הנדריקס ר. ד"ר לבסוף מוצאים אהבה 31

שינוי, עקרונות של יצירת בעיות  32
 ופתרונן

   * ואצלאווויק, ויקלנד, פיש

     וויקרס / בוויסטר אימון אישי קוצ'ינג 33

   *! ויקטור פרנקל האדם מחפש משמעות 34

האוס / -ויתוורת' / קימסי אקטיבי-אימון קו 35
 סנדאהל

*   

     זייד יניב לדבר בפני קהל 36

 *   ינאי אורניה, ד"ר לכל אדם יש שביל 37

     כהנמן דניאל, פרופ' לחשוב מהר לחשוב לאט 38

   * כ"ץ ראובן זוג או פרט לזוגיות 39

   * כ"ץ ראובן  סוד התוצאה 40

   * כ"ץ ראובן  חשיבה תוצאתית 41

   * כ"ץ ראובן  זנב הטווס 42

   *! ראובן  כ"ץ -  Coachingאימון לחיים  43

איך להפוך חלום  –מפה לשם  44
 למציאות

     לוין שמחה 

     לוסיה מייקל חוק המשיכה 45

 *   לנס ארמסטרונג בחזרה לחיים  46

דרך  -צעד קטן לשינוי גדול  47
 הקאיזן

     מאורר רוברט ד"ר

מדריך  -ארגז הכלים הצהוב  48
 לגידול רעיונות,

     מוסנזון ורד

   * מייקל אוליבר אמנות המכירה הטבעית 49

 *   מרגליות בני  לאמן את הפרפר 50

תרפיה לשפויים, איך  51
הפילוסופיה יכולה לשנות את 

 חייכם

     מרינוף לו 

     נרדי רבקה, ד"ר  להיות דולפין 52

     סון טסו אומנות המלחמה  53

סטולץ פול ומאריק  יתרון הקושי 54
 ויהנמאייר

  * 

 *   פאוש רנדי, פרופ' ההרצאה האחרונה 55

     פוסדה חורקים וסינגר אלן אל תאכלו את המרשמלו... עדיין 56

   *! פיליפס כריסטופר קפה סוקרטס 57

     קאנפילד האנסן  עוצמת המיקוד,  58



   *! קובי סטיבן  העיקר להתחיל בעיקר 59

ההרגלים של אנשים  7 60
 אפקטיבים במיוחד

   *! קובי סטיבן 

     קולינס ג'ימס מטוב למצויין -גלגל התנופה  61

   *! פוראס -קולינס  לנצח נבנו 62

     קורנל, אן וייזר כוחה של ההתמקדות 63

 *   קיוסאקי רוברט  אבא עשיר אבא עני 64

 *   קימור ירין  אפשרי -הבלתי אפשרי  65

     קמרון ג'וליה דרך האמן 66

   * קרסון ריצ'רד  לאלף את השדון  67

   *! רואיס, דון מיגואל ארבע ההסכמות 68

     רובינס אנתוני להעיר את הענק שבפנים 69

   *! רוזנברג מרשל, ד"ר שפה לחיים -תקשורת מקרבת  70

   *! רוטנברג -שטרנגר  למה שלא תחיה פעמיים 71

     שריג גיסי , פרופ' השורה הפנימית 72

 


