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 3איכפתיות 

 2מודעות  

 אדישות    

       1   
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   ש"תח! לי לנו זה לא יקרה

 הרת אסון" התנהגות אוטומטית"

 

אנשים מתאמנים  

   ש"ובטעלתצפית 

במידה מעטה מאוד בין 

 פעם לפעמיים בחודש

אנשים אינם  

מתאמנים כלל  

 ש"ובטעבתצפית 

אנשים מתאמנים בתצפית  

במידה רבה         ש"ובטע

 פעמים בשבוע   3כ 

 אנשים מתאמנים   

 ש"ובטעבתצפית 

 במידה רבה מאוד

 כפעם ביום ומעלה

אנשים מתאמנים   

          ש"ובטעבתצפית 

 כפעם בשבוע

התנהגות ידנית  

 נשלטת ומונעת

> 25% 

> 75% 

 מניעה מזור וצמיחה



תחומי  

 השפעה

 כישורים  

במדרג  "

 "ההפנמה

 כישורים  הגדרות 

 "ההפנמהמדרג "ב
 פורמט מאסטר 

 פתוח לעדכונים

   !יעד אפס זה אפשרי" מדרג ההפנמה"הגדרת רמות מיומנות ב
          

 מודעות - 2רמה  אדישות -1רמה 
  - 3רמה 

 אכפתיות
 בעלות - 5רמה  התערבות - 4רמה 

 עצמי
Accountability 

חניכה ואימון  

ש  "בטעלתצפית 

בטיחות עצמית  "

 "שוטפת

המנהל יפתח מסוגלות לחנוך  

      ואנשיו עצמו ולאמן את 

 ש"ובטעבתצפית 

 אינו מאמן כלל  

 ש"בטעלתצפית 

מאמן לתצפית  

ש במידה  "בטע

בין  )מעטה מאוד 

פעם לפעמיים  

 (בחודש

די מאמן לתצפית  

 ש"בטע

 (כפעם בשבוע)

ש   "מאמן לתצפית בטע

 במידה רבה 

 כשלוש פעמים  )

 (בשבוע

 מאמן לתצפית  

 במידה  ש  "בטע

 רבה מאוד

 (כפעם ביום ומעלה)

 אנשים  

שותפים    

 סינרגטורים
Responsibility 

ואימון  חניכה 

מובילות  לאקלים 

רמה ברצפת  בכל 

הייצור התכנון  

 גורמי תמך  

   שרשרת אספקה

(  תרבות)המנהל יפתח אקלים 

אנשים שותפים  מובילות בקרב 

 תפקודם  לקוחות ויאתגר את 

בכל התהליכים הפרוצדורות  

 הממשקים והנסיבות  

אינו מאמן כלל  

  " מובילות"ל

   " מובילות"מאמן ל

במידה מעטה מאוד  

בין פעם לפעמיים  )

 (בחודש

די מאמן  

 " מובילות"ל

 (כפעם בשבוע)

    " מובילות"מאמן ל

כשלוש  )רבה במידה 

 פעמים  

 (בשבוע

   " מובילות"מאמן ל

 במידה  

 מאוד  רבה 

 (ומעלהביום כפעם )

מנהיגות  

 מעצבת
Proactivetion      

חניכה ואימון  

אנשים לתפקיד  

מובילים 

  פרומונעים

 פרואקטיביים

  יפתח מסוגלות לחנוך המנהל 

: לבעלות על המוביליםאת ולאמן 

      ניתוח, ש"אימון לתצפיות בטע

,       טיפול בגורמי שורש? למה 5

JHA 5S   התערבותונקודות  .                        

 אינו מאמן כלל  

  פרומונעיםמובילים 

 פרואקטיביים

מאמן לבעלות  

המובילים במידה  

בין  )מעטה מאוד 

פעם לפעמיים  

 (בחודש

די מאמן לבעלות  

 המובילים  

 (כפעם בשבוע)

מאמן לבעלות  

המובילים  במידה רבה  

 כשלוש פעמים  )

 (בשבוע

מאמן לבעלות  

 המובילים במידה  

 מאוד  רבה 

 (כפעם ביום ומעלה)

 העצמה  

 הוקרה  

גבולות      והצבת 

חניכה ואימון  

 "מדרג התגובה"ל

המנהל יפתח מסוגלות להגיב בכל  

באופן  : הנסיבות באופן הנכון

הצבת גבולות  , מידתי, מהיר

 "מותר ואסור"ברורים ל

 אינו מגיב כלל

מגיב במידה מעטה  

בין פעם  )מאוד  

 (בחודשלפעמיים 

 די מגיב  

 (כפעם בשבוע)

מגיב במידה רבה  

 כשלוש פעמים  )

 (בשבוע

 מגיב במידה  

 רבה מאוד

 (כפעם ביום ומעלה) 

 תכנון  

וחיזוי      הערכה 

חניכה ואימון  

תכנון מוקדם "ל

ניהול  ": למשימה

חיזוי  , סיכונים

 JSAסיכונים  

לחנוך   יפתח מסוגלות המנהל 

 את העובדים שלו לשפר  ולאמן 

 מתמיד את הסטנדרטים  באופן 

האנשים  , התהליכים, הנהליםשל 

 שלווהממשקים בעמדת העבודה 

 אינו מאמן כלל  

 מוקדם  לתכנון 

 למשימה

מאמן לתכנון  

מוקדם למשימה  

במידה מעטה מאוד  

בין פעם לפעמיים  )

 (בחודש

די מאמן לתכנון  

מוקדם למשימה   

 (כפעם בשבוע)

מאמן לתכנון מוקדם  

למשימה  במידה רבה  

 כשלוש פעמים  )

 (בשבוע

מאמן לתכנון מוקדם  

 במידה  למשימה 

 מאוד  רבה 

 (כפעם ביום ומעלה)

   תהליך

    הבזבוז  חיסול 

Going to 

Zero    

של  ואימון חניכה 

 אנשים

 "כלי מניעה"ב 
 

 יפתח מסוגלות לחנוך  המנהל 

 האנשים בכלי מניעהאת ולאמן 

GEMBA    PDCA    5Y     

5S    GSTD   SW   

 אינו מאמן כלל  

 מניעהכלי 

מאמן לכלי מניעה  

במידה מעטה מאוד  

בין פעם לפעמיים  )

 (בחודש

די מאמן לכלי  

 מניעה   

 (כפעם בשבוע)

מאמן לכלי מניעה   

 במידה רבה 

 כשלוש פעמים  )

 (בשבוע

מאמן לכלי מניעה   

במידה רבה מאוד  

 (כפעם ביום ומעלה)

  פתרון בעיות

למידה ושיפור  

 מתמיד     

      חניכה ואימון  

":  תערבותנקודת "ל

ונפגע  כמעט דיווחי 

מפגעים ירידה  

 בסטנדרטים

  יפתח מסוגלות לחנוך  המנהל 

האנשים להתערב   את ולאמן 

הנסיבות לירידה  בכל 

עקב סיכונים  בסטנדרטים 

 אילוצים אי וודאות, פוטנציאלים

אינו מאמן כלל  

 להתערבות

מאמן להתערבות  

 במידה מעטה  

בין פעם  )מאוד 

 (לפעמיים בחודש

די מאמן  

להתערבות  

 (כפעם בשבוע)

מאמן להתערבות   

 במידה רבה 

 כשלוש פעמים  )

 (בשבוע

מאמן להתערבות  

במידה רבה מאוד  

 (כפעם ביום ומעלה)


