
   ?לקרות עכשיו למה יכו=  "וטפתש צמיתע יחותבט" = ש"עבטמקל ה "שליחיםמקל "

 5התערבות  לרמה " 4עולים ומעלים לרמה                                                            "? מה יכול להשתבש

 "בעלות"

 

                                                                                                        ": מונע-פרו הפרואקטיבי אקלים"המטרה האולטימטיבית ב

                                                           !"כל תאונה תקלה שגיאה טעות כשל שיבוש ונזק פוטנציאלי עצמי וסביבתיעלי עליך עלינו למנוע בכל הנסיבות  – אין ספק, אם יש ספק"

 

 :הפילוסופיה

                       : ודרכנו את כל הנפשות הפועלות במעגלי החיים שלנו "5 רמה"מטרה להניע ולאתגר את עצמנו לבטיחות בה

                                                                                                                                                                . ובקהילה עבודהבמשפחה ב

אימון ותרגול  אנו בונים תהליך, לכן. פשוט והגיוני אך הפרקטיקה מורכבת וחמקמקה" ההפנמהמדרג "רציונל אתגר העלייה ב

להדגיש את החשיבות הרבה שאנו מייחסים בשדרוג היכולת האישית הצוותית והארגונית למנוע כל חזקה עלינו . עצמי וסביבתי

 ! פגיעה באדם מוצר וסביבה

( 3)בטיחות ( 2)בריאות ( 1)ל" מדרג ההפנמה"עלייה וצמיחה במעלה  םשתכליתחניכה התהליך הינו ברוח סדנאית ובאווירת 

יש לנו כפרטים כקבוצה וכארגון , וכפי שנצפה במציאות חיינו, דציפלינות המניעה בחיינו 5אלה  -סביבה ( 5)איכות ( 4)בטחון 

ובמקביל הינו במעגל , "ביני לבין עצמי"תהליך החניכה הינו בראש ובראשונה במעגל העצמי  ".5רמה = "פערים בבעלות עליהם 

 (.     בבית במעגל ההורי), "ביני לבין האנשים שבתחמי אחריותי ובממשקים= "הניהולי 

 :אחת היא" מדרג ההפנמה"בתהליך הצמיחה ב, ת לחוד וכולנו ביחד/כל אחד, התוצאה שאנו חותרים להשיג

 .שעות הקרובות 24ב מיקוד  – ותכל רגע כל יום בכל הנסיב -מצב וזמן מקום אפס נפגעים בכל 

                                          = ש "עד להשגת הרגלים ודפוסי התנהגות בטע -לא נתפשר לא נוותר ולא נרפה במשמרת שלנו 

 !ברי קיימא המייצרים אפס נפגעים" בטיחות עצמית שוטפת

 : המוטו שלנו

 !כי אפס זה אפשרי -ועושים את מה שאנו מאמינים , אנו מאמינים במה שאנו עושים -" 5בטיחות רמה "

Goal Zero is possible!   

' גלגל התנופה'והאצת , סמכות, אחריות, מחויבות, ("מדרג ההפנמה"ב 5רמה ) הינו סימבול לבעלות' ש"הבטעמקל 'ש, מכאן

 -" מבצעים"ואין  "זבנג וגמרנו"אין  Leanבבטיחות כמו באיכות וב  -כל אדם בכל זמן מצב ונסיבות לבטיחות פרואקטיבית של 



. של כל הנפשות הפועלות, של כל אדםמסע של משמעת עצמית  ,ללא פשרות וויתורים חינוךשל מסע מסמל ' ש"בטעמקל ה'

המסע הינו צעד ...מסע שלעולם לא יסתיים -ניהולית ארגונית ובעיקר מנהיגות שחותרת לרמה שמשתבחת מיום ליום משמעת 

כלל בסע של כל משמרת בתור שלה ומ " !לא מוותרים על אף אחד ולא מוותרים לאף אחד": כולם צועדים במסע, אחד בכל יום

 יםדפוסהטמעה והפנמת , מסירות, מסע של התמדה !ללא נפגעים -שיבושים ונזקים , כשלים, תקלות, ללא תאונות: המפעל

  .הרגלי עבודה בטיחותייםו

 

  :פרקטיקהההשיטה ו

 ת/בהם כלולים מנהל', הבטיחותמובילי /נאמני'ש הינו המקל שעובר מיד ליד בקבוצת "עמקל הבט ',מרוץ שליחים'כמו ב. 1

עם הזמן  .המובילים הפרואקטיביים העובדים הנאמניםלבת בעלי תפקידים ו, מנהלים בכל דרג, ההנהלהחברי צוות , המפעל

המוסר את המקל יתאר  ,כל יוםב מוביל/לנאמן מוביל/מנאמןש יעבור "עמקל הבט. ארגון/המעגל לכלל העובדים במפעל מרחיבים

מקל במהלך השבוע שחלף  קושהחזימובילים /נאמניםיוזמנו   למפגש השבועי. ש אחת טובה שעשה באותו יום"עפעילות בט

. ש בכל רגע בכל זמן"ענפתח הרגל ארגוני של לחיות את הבט, כך. האקליםוהעמקת ש על חיזוק "עויתארו את השפעתם בבט

לא נגרם נזק למוצר תקלה כשל לא הייתה שום תאונה , כל יום, זה אומר שהיום!"  = את המקללא מפילים "כמו במרוץ שליחים 

 !סימן שהמקל נפל, מהותי או תאונה/חמור" כמעט ונפגע"אם וכאשר ביום מסוים היה . ציוד מכונה רכוש תהליך וסביבה

הבנת גורם השורש ניתוח ובאותו היום ל מובילים/ינתח את האירוע ויזמן את כל הנאמניםביום זה המחזיק במקל  המוביל/הנאמן

  ?למה  5מומלץ לנתח בשיטת . וכיצד נמנע להבא

 ש"מקל הבטא !אפס זה אפשרי –עבודת צוות לבין התוצאה היומית , ש מחזק את הקשר בין מעורבות עובדים"מקל הבטא

המקל תמיד לעולם ימצא ביד ! אף לא לרגע אחד המקללא עוזב את המוביל הנאמן  –בשטח ומוביל לעולם יהיה ביד של נאמן 

זה מצב בלתי  –יד הבעלים סימן שעכשיו הפלנו את המקל עזבנו את הבטיחותאת עזב  המקלאם  –( 5 - 4רמה ) הבעליםשל 

 ! נסבל ולא קביל לאלתר

 

מחזיקים ביד את מקל  בהגדרההם ( בעלות 5 עם שאיפה לרמה התערבותלפחות  4רמה חייבים להיות ב)בכל דרג ים מנהל. 2

מה "( כל יום בנקודה שונה) העובדיםאת  יםשואל משמרת/בתחילת כל יום ( גם אם פיזית אינו ביד עכשיו -סימבול )ש "עהבט

 כיםשמוער מצב/במציאותהתמקד יש ל -נפגעים , שיבוש נזק, כשל, תקלה, לתאונהכמה אנו קרובים  "?עכשיו יכול לקרות



ש "בטעמעמיקים בתצפית . ביותר החלשההחוליה  (סביבה  איכותבריאות בטחון  בטיחותבנקודת תורפה ) ב"כנת ניםמאובח

מפענחים את לאחר ש  ."?עכשיו מה יכול לקרות"ל ערנות + מודעות מעלים  .עובדיםהקר סיכונים בשיתוף ס/הערכה/תיסודי

 מתעד בכתב ידו בצורה מובנת ופשוטה אתבעל התפקיד הניהולי הבכיר בשטח  .נוקטים פעולה יזומה מונעת מצב/המציאות

על מנת לדגום תדיר זאת " סביר שלא יקרה"למצב " !יכול לקרות כל רגע"מזה עד כמה התרחקנו  :פרטי האבחון תוך דגש על

להמשך  MORחודשיות  WORשבועיות  DOR לפגישות ניהול יומיות תמיד יזרוםהמידע  .את חוזק עומק האקלים הפרואקטיבי

                      .על ידי גורמים נוספים עד גמר טיפול

 2112  יוניב 1                                                                                                                                                

 (ח, כב, דברים)" כי ייפול הנופל ממנו, ולא תשים דמים בביתך, ועשית מעקה לגגך, כי תבנה בית חדש"

 


