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שיתוף פעולה חוצה גבולות
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שיתוף פעולה חוצה גבולות
:     משפיע על השורה תחתונה

!תוצאות עסקיות

עולם מחובר ומקושר
אינטגרלית     -כלכלה גלובאלית

חדשים" חוקי משחק"

משבר גלובאלי
מאיץ כל הזמן, עולם עסקי משתנה

"...נתקע"אבל 

"תלות הדדית"
“Job security” vs. balanced &

Success results

מצב רצוימצב מצוי

חשיבה חדשה–כלכלה חדשה 
לא ניתן לחיזוי, לא מדויק, לא מדע
האדם-השתקפות היחסים בין בני: הכלכלה

התאמה למצב חדש
שיתוף פעולה, אחריות הדדית

התאמת הארגון לשינויים הגלובאליים עכשיו

שיתוף פעולה חוצה גבולות
?איך עושים את זה

בניית בסיס ידע במחלקת , חשיבה הפוכה
מנהיגות, ערכים,חינוך:הנהלה+HR+הדרכה 



All rights reserved to Gil Fainer

:הסטארט אפ החדש

חוצה גבולות
שיתוף פעולה
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שיתוף פעולה חוצה גבולות בארגון: הסטרטאפ החדש

 משאב בלתי מוגבל-חיבור ושיתוף בין אנשים
הצלחת הארגון-מידע למען מטרה משותפת, שיתוף פעולה  !
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חברה אנושית–שיתוף פעולה 

משפחות
קהילות

ערים
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חברה אנושית–שיתוף פעולה 

?גבולות

ביחד, איחוד

עולם גלובאלי
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עולם מחובר ומקושר
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משבר גלובאלי
חדשים" חוקי משחק"
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כל השיטות המוכרות הופכות לפחות ופחות רלוונטיות  
למכור יותר
לצאת לשוק עם מוצרים מהר יותר
לעבוד הרבה יותר קשה
תחת לחץ גדול של עבודה
פיטורי עובדים
לנסות לנצח את המתחרה בכל דרך

הפוכה תביא לתוצאות הרצויות  , חשיבה שונה

חדשים" חוקי משחק"–משבר גלובאלי 
התאמה לשינויים הקיצוניים בכלכלה
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נמצאים בצירי לידה של  אנו"
מציאות גלובאלית חדשה  

.בכל תחומי החיים

,  העולם חייב להבין
שהפתרון לכל הבעיות  

הכלכליות  
באחדות ובשיתוף  נעוץ

.פעולה גלובלי

Gזהו האתגר שראשי ה 20
“.צריכים לקחת על כתפיהם

גורדון בראון              
)מ בריטניה לשעבר"רה(

חדשים" חוקי משחק"–משבר גלובאלי 
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חדשים" חוקי משחק"–משבר גלובאלי 
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-המודלים של המקרו"
בכל , כלכלה כשלו כולם

הפרמטרים הכי חשובים  
של מבחן התיאוריה  

.המדעית

הם לא צפו את המשבר 
הכלכלי העולמי וכאשר כבר 
התרחש לא יכלו להבין את  

"האפקט שלו

וזף שטיגליץ'ג' פרופ
חתן פרס נובל לכלכלה  

2001

חדשים" חוקי משחק"–משבר גלובאלי 
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"תלות הדדית"
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העולם משתנה במהירות  "
והופך למקום המבוסס  

כשכל פעולה  , תלות הדדית
שאנו עושים משפיעה על  

.אנשים רבים
לכן יש חשיבות גדולה 

להתנהגות שלנו ולערכים  
.שהיא מבטאת

כיום צריך קשר ושיתוף  
פעולה במקום פיקוד  

."ושליטה

דוב סיידמן            
מומחה לתרבות  
ארגונית בעסקים

מצב חדש–"  תלות הדדית"
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שעקרון ההדדיות  גם המדע סובר "
הוא המפתח לקיומה של כל מערכת  

התאים בגוף -דוגמא לכך , "בטבע
התאים מתחברים זה לזה על . החי

,  ידי נתינה הדדית לטובת הגוף כולו
כל תא בגוף מקבל את הדרוש 

ובכל יתר כוחותיו הוא דואג  , לקיומו
". לכללּות הגוף

?                              אז מה עושים
כדי לצאת מהמשבר עלינו לשנות  

את הפרדיגמה הכלכלית 
יש  , למשל. והמחשבתית שבה פעלנו

"  רווח"להגדיר מחדש את המונחים 
".  הפסד"ו

WIN-WIN
רווחת הכלל הוא המודל הכלכלי 

!"המשתלם ביותר עבור כולם

גונטר בלובל             . פרופ
)  1999(חתן פרס נובל 

לפיזיולוגיה ורפואה וחוקר 
בכיר במכון רוקפלר  

,היוקרתי בניו יורק

מצב חדש–"  תלות הדדית"



All rights reserved to Gil Fainer

כלכלה חדשה
חשיבה חדשה

השתקפות הקשר בין בני האדם= כלכלה 
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?מה עושים–כלכלה חדשה 

From Internet to Inner-net*
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:בניית ערכי ארגון חדשים
הרואים את הארגון כחלק ממערכת עולמית
"חשיבה הפוכה "Re-Think +
רק משם העובד יתחבר–אמיתי , בניית ערך פנימי
בניית אמון  , ידע, שיתוף פעולה/העלאת ערכי חיבור
 מתוגמל–אופציה (ערך נחשב בארגון שיתוף פעולה ועזרה הדדית(

שירותים חייבים לשרת את קהל הצרכים במחיר הוגן ובאיכות  , מוצרים
אינטגרלי-בניית מנהיגות חדשה מתוך תפיסה עולם גלובאלי
אינטגרלי        -לימוד של עבודה בצוות מתוך תפיסה עולם גלובאלי

?מה עושים–כלכלה חדשה 
אחריות הדדית והתאמה לשינויים הגלובאליים
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לא רק טכנולוגיה  -מחלקת הדרכה

קורסים, חומרים, הבנה: בניית בסיס ידע של עולם עסקי חדש
עבודה/בניית פורום חשיבה :HR,  הדרכה והנהלה
 תכנית הדרכה עבור כל הארגון

?איך עושים את זה–כלכלה חדשה 


