
 דניאל לובצקי/ מתשוקה להצלחה 
 לחיות מתוך תשוקה, לעבוד למען תכלית, לחשוב ללא גבולות

 :המהדורה העברית

 2016אפריל , הוצאת מטר

 עמודים 208, כריכה רכה

 במיקסום הממוקדים עסקיים וארגונים חברות בין להבחין נהגנו רבות שנים במשך
  של במתכונת "הציבור למען" הפועלים ארגונים לבין המניות בעלי עבור הרווחים
 ,KIND חברת של הצלחתה סיפור .(רים"מלכ) רווח כוונת ללא ומוסדות עמותות

  את להעביר נועד ,זה בספר ומלהיב קולח באופן לובצקי דניאל לנו מביא אותו
  ,"וגם גם" של חדשה בתפיסה זו דיכוטומית תפיסה להמיר וכדאי ניתן לפיו המסר

  זו סותר שאינו רק שלא באופן ,החברתיות עם העסקיות המוטיבציות משולבות בה
   ."הפעולה זרועות שתי" את זמנית בו המעצימה לחדשנות מנוף מהווה אלא ,זו את
 אשר חדשה נוסחה אחרי חיפוש מתוך קיינד של הבריאות חטיפי נוצרו ,למשל ,כך

  "סביבתיים וגם יעילים גם" בתהליכים מיוצרים הם ,"טעים וגם בריא גם" תשלב
   ."ומעצימה הוגנת וגם למעסיק רווחית גם" שהיא במתכונת המועסקים עובדים י"ע

  את השוזרת אישית ובנימה יחסית בצניעות ,"העיניים בגובה" כתוב כולו הספר
  ,מצליח ליזם והפך שואה ניצול אב של בצילו שגדל כמי לובצקי של האישי סיפורו

  הרבה חיבתו את ,זה אישי רקע על עוצבו אשר והחברתיות העסקיות תפיסותיו את
  ,שונות וחברתיות פוליטיות במסגרות ולפעול לבקר מרבה הוא בה ישראל למדינת
 :הספר של הפרקים כראשי המשמשות ,שלו המרכזיות התובנות את גם וכמובן

 "וגם גם" תפיסת את בקצרה מציג אשר לספר המבוא פרק - "וגם גם" עם לחשוב
   .שבהמשך הפרקים ראשי את ומהווים החברה את המובילים העקרונות 9 את וכן

  "הצפון כוכב" את המהווה באופן (Purpose) הייעוד / התכלית הגדרת - תכלית
   .והאישית הארגונית ברמה הפעולה אפשרויות ובחירת ההחלטות קבלת בתהליכי

   .קשות ותקופות כישלונות ולצלוח לשרוד ,ונחישות אופטימיות לפתח - רצון כוח

  .ומותגיה החברה של "הבסיס עקרונות" על ושמירה אינטגריטי - ומשמעת אמת

 .וסיכונים טעויות להקטנת כמפתח וארגונית אישית צניעות - פשטות על שמירה

 .מתמדת וחדשנות יצירתיות ,"גבולות ללא" לחשיבה יכולות פיתוח - מקוריות

  (שקופות באריזות משווקים KIND מוצרי כל) מהמוצר החל - ואותנטיות שקיפות
 ."העניין בעלי" יתר וכל לקוחות ,עובדים עם והתקשורת המגע ערוצי בכל וכלה

 .שסביבו הקהילה עם ויחסיו הארגון לניהול כבסיס ואכפתיות רגישות - אמפתיה

 .אחרים והעצמת פיתוח המאפשר אמון ומתן אישי אמון ברכישת האתגרים - אמון

 (ownership) בעלות תחושת על המבוססת ארגונית תרבות בניית - ותושייה בעלות
 חדשות הזדמנויות של מהיר ולמינוף להישרדות כמפתח אישיות יוזמות ועידוד

Do the KIND Thing 
Daniel Lubetzky 2015 
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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

 :לקראת שבוע הספר החל החודש, שימו לב למוסף שבעמוד הבא
 .ואולי גם לרכוש ולקרוא, אותם כדאי להכיר, ספרי ניהול מומלצים בעבריתמבחר 

 עידן בכור, קריאה מהנה ומועילה                                                                     

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

 אשר מציג את מוצריה ואת פעילותה בתחום החברתי – KINDעמוד הבית של חברת 

 27.5.2016 של ידיעות אחרונות " ממון"מוסף , פלוצקרכתבה של סבר : חזון מתוק

 24.5.16, לחשיבה ניהולית ואסטרטגית" סטטוס"מתוך מגזין , ראיון עם דניאל לובצקי

   1.6.2016"  גלובס"כתבה של נירית כהן בעיתון : גם להרוויח וגם לעשות טוב

 'דק 3:08וידאו  – KINDאשר עיצב את תפיסת הנדיבות של , הסיפור האישי של לובצקי

 'דק 3:51וידאו  – KINDהאסטרטגיה ותפיסת העולם של חברת : ראיון באתר בלומברג

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

מלהיב ובעל ערך לכל מי שמחפשים את הדרך  , ספר מרתק: השורה התחתונה***** 
,  זמנית את זווית הראייה העסקית עם זו החברתית-ליצירת עסקים המשלבים בו

 .עבור כולנו" עולם טוב יותר"כחלק ממאמץ מתמשך ורחב היקף ליצירת 

 דניאל לובצקי

גדל , במקסיקו סיטי1968נולד בשנת 
 . ב"יורק ארה-ניו, וחי כיום במנהטן

( KIND) קיינדהקים ומנהל את חברת 
המשווקת חטיפי בריאות ואת תנועת  

 .המקדמת את תפיסתו קיינד
זוכה להוקרה רבה כיזם מקורי וכאחד  

 . "האחריות החברתית"מחלוצי גישת 
 מידע נוסף כאן                            

איננו רק ספר מתשוקה להצלחה 
מאחורי הקלעים של צמיחתה  

זהו סיפור . המסחררת של חברה
על יזם המאמין שניתן לבנות  

, הצלחה על יסודות של אמפתיה
דניאל לובצקי . אכפתיות, וכן

משתף אותנו בעשרת העקרונות 
לצמוח ומעניק בכך  קיינדלשעזרו 

,  ליזמים מפת דרכים להצלחה
 .הכוללת התלהבות וייעוד כאחד

 אריאנה הפינגטון           
 נשיאה ועורכת בפועל            
 הפינגטון פוסט מדיה גרופ          
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