
 למצוינות תפעולית( E)סביבה  (S)ביטחון  Q))איכות  (H)בריאות  (S)לבטיחות " מדרג ההפנמה"שיטת 

   גים"ומרלומפעלים  25שנות ניסיון בפיתוח הקמה והתהוות השיטה ב  20

  :התפלת מים
 בים: נדלהמים בלתי מאגר 

  :טיהור שפכים לחקלאות
 במדינה: נדלהמים בלתי מאגר 

 : בטיחות בריאות
   באדם  : פוטנציאל מניעה בלתי נדלה

 :  איכות ביטחון סביבה מצוינות תפעולית

 בארגון: פוטנציאל מניעה בלתי נדלה

 3איכפתיות   

   1אדישות  

 2מודעות 

 4התערבות 

 5בעלות  

 

 
 

 :במיםבהשוואה בדימוי ובהתאמה כמו  בבטיחותתובנות 

"כמו גשם": מפקדים, הורים, זמן מנהלים... 

בוני תשתיות" מהנדסי מים"כ: תפישה ופעולות מנהלים 

 מתקן התפלה"כ": מדרג ההפנמה"מודל" 

 כצריכת מים לשתיה": ידנית"ל" אוטומטית"מהתנהגות 

כהשקיה בטפטוף  ": בטיחות עצמית שוטפת"ש "תצפית בטע 

כמחזור שפכים לחקלאות  : ניתוח גורמי שורש לעומק ויסודי 

כטכנולוגיית מניעת נזילות: סקרי סיכונים מכונות וסביבה 
 מניעה מזור וצמיחה

 דרור   -צביקה בר

6653303-054  aware.com-www.pro 

!      לעשות כמו במים –בבטיחות במניעה 

השנים האחרונות ישראל הפכה  10ב 

 !   אפס זה אפשרי= למעצמת התפלת מים 

        wiseהסוד ה  

 "  קו האדום"ב

 wiseהסוד ה 

 בממברנה

 "מוביל פרואקטיבי= "רכב התפלה 

רב מכר של         : מומלץ

הסוד   , הניו יורק טיימס

הצפוי לשנות את עתידה   

 של ישראל והעולם   

http://www.pro-aware.com/
http://www.pro-aware.com/
http://www.pro-aware.com/


 3איכפתיות 

אדישות   

1 

 2מודעות 

 5בעלות 

 4התערבות 

 "נשלטת/ידנית"התנהגות 

 

 
 

 "  גלגל התנופה"

 לצמיחה 

 "  מדרג ההפנמה"ב

 !לנו זה לא יקרה/לי

 "  התנהגות אוטומטית"

      ניתוח אירועים           

 גורמי שורש? למה 5
 Y5לומדת התנהגות 

 "  כמעט ונפגע"

 "כמעט תקלה"

כמעט ירידה בסטנדרטים  

עקב סיכונים פוטנציאליים  

 עומס אילוצים ואי וודאות  

      תכנון מוקדם למשימה  

(ב"נת)תורפה נקודת   

 סוף מעשה מחשבה תחילה

? מתי? למה? מי? מה עושים  

 לעשות את הדבר הנכון 

 נכון בפעם הראשונה

 "  נקודת התערבות"

 (ח"בד)חיוניות בדיקות 

 ?יכול לקרותמה 

 ערנות+ מודעות 

 "מאוטומט לידני"

 :הערכת סיכונים דינמית

 ?מה השתנה עכשיו

מידעתקשור   
ותמיכהעידוד    

ד"מילה טובה בס  

הדדית   ערבות 

 הוקרה והכרה 

 הדרכה וחניכה

עבודה משימה   
   SW+JSAסטנדרטית

ש            "בטעתצפית 

עצמית  בטיחות 
 שוטפת

 זיהוי וסילוק 

 מפגעים  

מובילות בכל רמה  

פיתוח והפעלת                          

 מובילים "

 "פרואקטיביים

"                       מותר אסור"הצבת גבולות 

חוקים =  באזור המנדאטורי 

 תקנות תקנים נהלים

GEMBA    

PDCA 

5S  GSTD 

חיזוי סיקור וניהול  

 JHAסיכונים 

שיחות 

שבועי /בוקר

פורומים  

 דיאלוגים נוקבים 

לבטיחות  

בריאות איכות  

ביטחון סביבה    

למצוינות  

 תפעולית

 !יעד אפס זה אפשרי

תקצוב תוכנית עבודה  

 לשיפור מתמיד


