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 פרומונע - 'מונע אקלים פרואקטיבי'ועיצוב הלך רוח  הבנייתלקווים מנחים 

אמינות  ,איכות, בטיחותהמתכלל את המושגים הינו האורגן  'מונע פרואקטיבילים אק'

התרבות שממנו עשויה המטריקס קוונטום שדה ההוא . ומצוינותמועילות  ,יעילות

הדרך להשיג סביבת עבודה נטולת תאונות  "...האוויר שנושמים בארגון= " הארגונית

י "עת ארגונית הינה למצב את הבטיחות כתרבו, כדרך חיים, ונפגעים כקוד אתיתקלות 

כראש חץ מחודד ומדויק אל ,  מהמנהלים הבכירים, ל"מהמנכומוקרנת מנהיגות המבעבעת 

לנפשות הפועלות  נו בשטחיעובדוהם אל תוך הראשים והלבבות לחלחל זאת אל מנהלינו 

כאן  שנתי ונדרשת-רב זה תהליך .שעושה עבודה איכותית להפוך כל עובד לאיש בטיחות

הפרומונעת חשוב ביותר לציין ולחדד כי הגישה הפרואקטיבית  - !מנהיגות מעצבת

אינה מחליפה ואינה באה במקום קיום ואיכות כמו גם לביטחון בריאות סביבה לבטיחות 

אינה מחליפה את , רטיבי קפדני של חוקי בטיחות תקנות תקנים נהלים והוראותסא

אלה  -גהותי  ימקום תכנון סביבתי בטיחותי ארגונומהמקצוענות ומיומנות האנשים ואינה ב

  Sustainability קיימות)קיימא -תנאים הכרחיים אך אינם מספיקים למניעה ברת

אישיים  אקטיבית באה לטפל בדפוסים תודעתיים מנטאליים-הגישה הפרו(.  Liveabilityחיות

רמי השורש לתאונות לנפגעים שם מסתתרים הפערים וגו -וארגוניים מעבר לכל מוכר שוטף וקיים 

סקר , וההדרכה השנתיתלתוכנית העבודה הגישה באה כהשלמה סינרגטית (. "הקרחון אפקט")ולנזקים 

חוק ארגון ופיקוח על הבטיחות  -דרישות מנדאטוריות )לשיפור מתמיד הסיכונים והמפגעים המסורתי 

כל על ל "מהמנכ(. חון סביבה משולביםויישום תקני ניהול איכות בטיחות ביט ופקודת הבטיחות בעבודה

לשימה על סדר היום  –כחלק בלתי נפרד משגרת יומם  במניעהלעסוק עובדיו מפעל לרבות במנהל 

חשיבה יוצרת הינה תחום ניהולי שמנהלים מחויבים להוביל ולנהל עליהם לפתח בתחום המניעה  .השוטף

את העובדים אחריהם ולהוביל ם לסחוף יביאקטי-מיומנויות ניהוליות לשלוט בכלים הפרודרך -פורצת

 " כל יום –כי אפס זה אפשרי "" אפס תקלות" "אפס נפגעים" -לתרבות נטולת נפגעים 
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 במניעה י המנהלים "העבודה הניהולית ע. (יש ויכוחים על המושגים וככל שמרבים הרי זה משובח)

 :אקטיבית מתקיימת במקביל בשני נדבכים-הפרו

הערנות הטמעת תובנות ומחשבות להעלאת המודעות העצמית  – Mind-Set -ת עבודה תודעתי( 1 

 .והמחויבות המוחלטת של כל מנהל ועובד בתחום אחריותו הישירה ובסביבתו

החיים במגע ישיר עם  תבשטח בסמוך לדינאמיקProcedure-Set פרקטית -עבודה תכליתית( 2 

יומית היכן שהסיכונים  היום" רצפת הייצור"ים על הגנות ומגונ, החוקים, תקנות, התקנים, הפרוצדורות

דוגמת וממתינים לשגיאה התורנית " מתקתקים"נמצאים ( בטיחות-איכותנקודות תורפה )בים "אוהנת

וכדומה  , התחשמלות ,החלקה/נפילה, נפילת גופים על הראש, כוויה ,יד במכונה, ממנוף, פגיעה ממלגזה

  !לא עלינוחס וחלילה 

מוחלטת מחויבות מנחים והכלים ששימוש שיטתי ועקבי בהם מתוך ה-להלן הקווים

  . ל"בשני הנדבכים הנ תבנחישות ובדבקות  נותן מענה להשגת אפקטיביו, באמונה

הערכת סיכונים 'הדרכת עובדים ל( א .1

נקודות זיהוי הגדרות ו 'דינאמית

תורפה בטיחותיות שיש בהן פוטנציאל 

 להיפגע 

 

 

 נקודת התערבות  ( ב

   

 

בנקודת ולהעריך יוכשר לזהות כל עובד ( א

במסלול הגעתו מהבית ו בסביבתה ,העבודה

: דוגמא. בים"לנקודת העבודה וחזרה נת

חציית נתיבי , עבודה תחת למטען מורם

, ירידה במדרגות/עליה, נסיעת מלגזות

עבודה עם  ,הובגעבודה ב ,חציית כביש

ועוד יש עשרות חשמל  ,ציוד סובב, תנור

 . וםבכל מק

עובד יוכשר לבצע /מפעיל/כל מנהל( ב

בדינאמיקה השוטפת " נקודת התערבות"

אם עובד עומד על : דוגמא. של העבודה

סולם ועובד אחר רואה שהתנוחה לא 

עליו לבצע , ותיתכן נפילה תבטיחותי

פניה אישית לעובד " = נקודת התערבות"

אין . על הסולם הסבת תשומת ליבו למצב

כי עלאת המודעות להצורך ביותר מזה 

בסביבה בטיחותית פרואקטיבית עובדים 



מאוד שמחים לקבל הערות והארות 

מחברים לעבודה כולם מאמינים אחד לשני 

שהכוונות טובות וטהורות למניעת כל 

 !       נפגע

 יומיתואיכות בטיחות מודעות לשיחת  .2

 

 

 

 

 

 

דקות  11 -7כ שיחה יומית בשעה קבועה 

משמרת /יום עבודה של מנהל בכל התחלת

אם יש אחד שהגיע . עם כל העובדים שלו

. אחרי השיחה לעשות לו שיחה פרטית

לא  -"  בגובה העיניים"השיחה תתקיים 

ואיכות ולא נהלי מקריאים הוראות בטיחות 

המנהל . לא מאיימים ולא מפחידיםעבודה 

מתחיל בסיפור עדיף אישי ויוצר אווירה 

קשר הנכון תוך כדי הסיפור בה.  תאמפאטי

היום ( כל עובד)מה תעשה : "שואל

יותר טוב משעשית ואיכות בבטיחות 

וממתין לקבל , המנהל שואל" ?אתמול

אם ! לא עונה במקומם. תשובות מהעובדים

. לא עונים הוא צריך לדובב עם דוגמאות

עובד החליט לנקות באופן יותר : דוגמא

עובד : דוגמא. יסודי את נקודת העבודה

לעבודה  ועם חברימדבר  ואה החליט שהיום

אתמול ליד  ועל כמעט ונפגע שהיה ל

המכונה שכמעט נחבל כשהחליק ממדרגה 

וכי לא החזיק מעקה ויותר טוב 

לרדת עם מעקה מאשר לרוץ מהר /לעלות

שיחה כזו צריכה להיות חוויתית . למעלה

טכנית אחרת תחשב /תולא פרוצדוראלי

 . למשעממת



      

 חות שבועיתבטימודעות לשיחת  .3

 

. דקות 21-11שיחה שבועית קבועה בת 

המנהל . בבוקר' בכל יום אשל מנהל עבודה 

כמעט "איזה אירוע בטיחותי של  :שואל

שהו מוכן לספר יאו איזו שגיאה מ "ונפגע

לא לנדב אירוע ממקום אחר לדבר . לכולם

על מה שקורה כאן ועכשיו אצלנו התכנים 

א שוב אם לא מדברים לדובב ל. שלנו

לענות במקום ולא להיגרר להרצאה או 

 .לנאום חוצב לבבות על חשיבות הבטיחות

 שבועיאקטיבי -מפגש בטיחות פרו . 4

 מפעל/מחלקהמנהל 

 

 

, מומלץ בחמישי בסוף היום, אחת לשבוע

-מפגש בטיחות פרו יקיים מנהל המפעל

. במפעל כל המנהליםעם כשעה  אקטיבי

על במפגש יתקיים תמיד גם אם מנהל המפ

. מנהל הבכיראינו נמצא ייקח את השיחה 

ינתח '  בחלק א: המפגש יתחלק לשניים

" כמעט ונפגע"המנהל עם העובדים אירוע 

בחלק . שלדעתו היה הכי משמעותי השבוע

ישאל המנהל איזה אירועי כמעט ונפגע ' ב

בשבוע אישיים נגרמו לעובדים בחדר 

ידבר  מנהלהמטרה הינה שכל ? החולף

העיניים לא מה שרוצים  מהבטן בגובה

לשמוע אלא מה שבאמת הוא חשב ראה 

מפגש זה  .לא עשה ולמה לא עשה –עשה 

צריך לשקף למנהל המפעל את עומק 

-חלחול התובנות ועקרונות הגישה הפרו

עליו לזהות את . אקטיבית לבטיחות

המתקדמים ולעודד אותם להמשיך עליו 



לזהות את הפערים האישיים אצל מנהלים 

 מנחיםלקבוע להם /ם ולהנחותועובדי

עם הזמן תתקבל  .אישיים כדי שיתקדמו

תמונה כוללת עקבית ושיטתית על עומק 

ההטמעה ומה הפערים חליפות לבקרים 

שיש להשקיע בהן אפקטיבית על מנת 

         .  לצמצמם

תלת אקטיבי -מפגש בטיחות פרו .1

 מנהל המפעל  חצי שנתי/חודשי

מפעל שיחת יקיים מנהל ה לתקופהאחת 

המנהלים כל אקטיבית עם -בטיחות פרו

בשיחה תשאלה לקבלנים  לכולעובדים וה

שלנו  מה נעשה  למען הבטיחות: "השאלה

 " ?טוב יותר מאשר עשינו 

 ש  "אבט .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" שוטפתאיכות בטיחות )"ש "אפעילות בט

רק נגד " ביטחון שוטף"רגון הצבאי 'כמו בז

הולית הינה פעילות ני( התאונות

הנעשית , מקדימה, יזומה= פרואקטיבית 

הפעילות . מראש במרץ למען הבטיחות

גובה "ב בדמאפשרת תוך שיחה עם העו

סימנים העבודה לאבחן בנקודות " העיניים

מתקרבות פוטנציאליות מקדימים לתאונות 

וכבר לפעול להעלאת , סביבה+ התנהגות 

האחריות והמחויבות , המודעות העצמית

. צע פעילות מניעה חדה וברורההאישית לב

המנהל מאמן את העובד לחשוב איך לבצע 

בכל רגע נתון הערכת סיכונים  צמובע

למנוע כל כאן ועכשיו  יפעלכדי שדינאמית 

". שינוי ראש"בעברית פשוטה  -תאונה 

גורמים מקצועיים המנהל פועל מול , בנוסף



באסרטיביות כדי להסיר תנאי במפעל 

 .ומפגעים עבודה לא בטיחותיים

כל מנהל ומפעיל יוכשר לבצע פעילות 

במשך  אחת בכל יוםלפחות ש יזומה "אבט

ולפחות . מספר דקות במקום וברגע שיבחר

שלוש פעמים בשבוע יבצע המנהל פעילות 

דקות  11-21ש מתוכננת ביומן של "בט

יקרי אחת לשבוע יתועדו ע. בכל פעם

 .אחיד על פי פורמטי המנהל "פעילות ע

השיח הזה יהפוך עם הזמן לשוטף המטרה ש

 .  וספונטאני

, עובדים המפעילים ציוד –בדיקות חיוניות  ח "בד . 7

מערכות טעונות , כלי שינוע והרמה, מכונות

חייבים לפני כל הפעלה לעבור  –וכדומה 

על רשימת בדיקות חיוניות ולוודא 

שההפעלה נעשית באופן הנכון המסודר 

בתחקירים  ח הוא"מקור הבד. והבטיחותי

של תאונות מטוסים וצוללות משם המשיך 

למפעלים כימיים אסדות נפט ולבתי חולים 

העובדים חייבים לעבור על . לחדרי ניתוח

ח כתוב גם אם הם זכרים את ההפעלה "בד

 .בעלפה

  "נפגע"ניתוח אירועי בטיחות ( א . 8

 הסטיי)ושגיאות " כמעט ונפגע"ו

 ( מהנכון

 

 

ראה )כל מנהל יוכשר לנתח אירועי בטיחות 

בהתחלת " כמעט ונפגע"אירועי . (פורמט

שים ובהמשך א"הדרך צריכים להגיע מהבט

אקטיבית -הזמן ככל שהתודעה הפרו

 גיעולבטיחות תחלחל ותוטמע לשגרה י

נפח אירועי . הדיווחים ישירות מהעובדים



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 י מנהלים"ליווי נפגעים ע (ב

 –" נפגע"אירועי נגזר מנפח " כמעט ונפגע"

כמעט  611לשם המחשה על כל נפגע יש 

 –קרי ( בדרגות שונות של חומרה)ונפגע 

 מפעלב( קצה הקרחון)בשנה נפגעים  1על 

בסיס )" כמעט ונפגע"אירועי  3111 -היו כ

שהיינו צריכים לדווח עליהם ( הקרחון

לנתח אותם להגיע לגורמי שורש ומהם 

זרה על להפיק לקחים ברי קיימא שימנעו ח

 נפגעים בידיים ממכונותלדוגמא  –התאונות 

אפשר לחסל לחלוטין תופעה זו רק ניתן ו

מנתחים רק אם אם  –מניתוחי כמעט ונפגע 

עדיין חי וגורם לנפגע " חיידק"יש נפגע ה

לא  תסיזיפיזה עבודה ריאקטיבית  –הבא 

מנתחים תאונות  ויש אשליה  .אפקטיבית

שמטפלים בבטיחות אבל בעצם רק 

שתגיע  ממחזרים את התנאים לתאונה הבאה

   !במרווחי זמן קבועים

צריך להתחיל לנתח אירוע כמעט ונפגע 

מינון עם הזמן . אחד לשבוע למנהל לפחות

ככל שהעובדים  יהיו  טבעיזה יגדל באופן 

כרגע זה  . מודעים יותר לעצמם ולסביבתם

ראוי להבין , אולם –הרבה עשוי להיראות 

שניתוחי אירועים חר ערך מוסף אדיר א

בבטיחות משפרים באופן דרמטי את 

  .והמצוינות התפעולית האיכות היעילות

י "ברגע שיש נפגע חובה ללוות אותו ע( ב

מנהל לקבלת טיפול ראשוני הן בתוך 

המפעל והן מחוץ למפעל בבית החולים 



ליווי הנפגע גורם מייד . הקרוב ביותר

לתחושת דאגה הן למנהל ובעיקר לעובד 

שנפגע שזקוק ברגע זה לכל תמיכה סעד 

מייד ובמקביל מתחיל . ורפואה אפשריים

מנהל המפעל לנתח את התאונה על פי 

אקטיבית לבטיחות קיים -הגישה הפרו

כמעט "פורמט אחיד בדיוק כפי שמנתחים 

          ". ונפגע

 תכנון מוקדם למשימה . 9

 

או /משימות ו/כל מנהל המבצע עבודות

בשליחותו /בהוראתו/מטעמו עובדים הבאים

בתכנון . יבצע תכנון מוקדם לפני המשימה

איזה נקודות תורפה קיימות : יש לשאול

מה הדרך . את מי ומה הן מסכנות, במשימה

? הבטוחה ביותר לבצע את המשימה

למשימות מורכבות שיש בהן צוותים 

העובדים על אותו תא שטח יש לבצע תכנון 

בעבודות  .מוקדם בכתב ביחד כל המבצעים

שגרתיות רוטיניות החוזרות על עצמן יש 

לבצע תכנון מוקדם אחת לחצי שנה וכל 

הוא =   עובד חדש) פעם שמגיע עובד חדש 

עובד שלא ביצע פעולות אלה מעולם או 

יש ( עברה חצי שנה מאז שהיה בעבודה זו

         .מורחב 11ראה סעיף . לתעד בכתב

צוותים ' 'תצוותי איכו' 'צוותי שיפור' . 11

' בים"ציידי נת' 'פותרי בעיות' 'יוזמים

כל שם ( נקודת תורפה בטיחותית)

 (טוב

מקרב יוכשר לארגן הבטיחות  מנהל

המנהלים והעובדים צוותי שיפור בבטיחות 

 שבה  Best Practice–על פי מתודה 

העובדים עצמם שותפים לזיהוי פערים 

ומפגעים בבטיחות סביבתית בנקודות 



 

 

שלהם והם ממליצים בהכוונה העבודה 

מנהל . מקצועית על שיפורים ברי קיימא

שותף לתהליך מקצה זמן הינו מפעל ה

זו . שיפורים הטכניים התהליכייםותקציב ל

מתודה ששורשיה לקוחים ממתודת קייזן 

שיפר = שהתפשטה בכל העולם  היפאנית

י העובדים בהשראה והנחיה "ע מתמיד

   .מנהלים

 פוזיציה/ם לפי תפקידהערכת סיכוני .11

 

עובר יחד  מחלקה/משמרת/עבודהכל מנהל 

עם כל עובדיו אחת לשנה וכל פעם 

בנקודת , שעובדים חדשים תופסים עמדות

העבודה ובסביבה על הנהלים הכתובים 

(. תורה שבעלפה, מנהגים)והנוהגים 

ובודקים האם יש התנהגות שיש בה 

: תשובה כמו". מתקתק"פוטנציאל סיכון 

אינה טובה " אנחנו עושים כבר שניםככה "

: או התייחסות כמו. אקטיבית-לבטיחות פרו

!" אי אפשר לעשות את זה אחרת רק ככה"

צריכה להדליק אור אדום למנהל זה הסימן 

, שלו להתחיל להתעמק ולשנות הנוהל

העובדים צריכים להיות . הנוהג ההתנהגות

בטוחים שמה שהם עושים לא מסכן אותם 

ם ולא יגרום להם למחלת לא יפצע אות

חשיפה לרעש )מקצוע בעוד כמה שנים 

לקרינות , חשיפה לחומרים מסרטנים, מזיק

 (.              וכדומה



סקר סיכונים לפני תחילת תכנון  . 12

סקרי בטיחות '( 31-61-91)ובהמשך 

המפעילים בשיתוף ', התכנון

 .והעובדים

 

שינוי בתהליכי /לפני תחילת כל תכנון חדש

בקווים  ובסביבה יקיים , במכונות, בודההע

מנהל המיזם סקר סיכונים מקדמי בשיתוף 

המפעילים שלהם מידע רב וניסיון מצטבר 

טוב כמובן ומבורך גם  בים"על סיכונים ונת

סקר כזה עשוי לשנות . ליעילות ואיכות

תכנון בסיסי של קטעי קווים וסביבה 

י סביבה ידידותית לצמצמם "שמאפשרים ע

, בנוסף. ת אפשרות של שגיאותדרמטי

סקרים אלה מאפשרים הכנסת טכנולוגיות 

   .מיגון והתראה חדישות

 מפגעיוסילוק דיווח  . 13

  סביבה/גיהות/בריאות/בטיחות

 

 

 

 

 

 

  

ברחבי המפעל יותקנו תיבות בנקודות 

יש  "דיווח מפגע"בולטות ובהם טופס על 

לסילוק " דיווח מפגע"להבדיל מדובר על 

דוגמא . התנהגותי" מעט ונפגעכ"ולא 

חסר מעקה נפל או לא התקינו : שכיחה

הן " מפגע"מדרגות אינן ". מפגע= "מראש 

: דוגמא שכיחה נוספת!  חלק מהתשתית

מפגע ! שיש לנקות" מפגע"כתם שמן הוא 

יש " שאינו מוסר הופך לכמעט ונפגע

מנהלים ישווקו . להסיר מפגעים מיידית

ממונה פגע וויעודדו לדווח על טפסי המ

הבטיחות יאסוף באופן קבוע את הטפסים 

ויקיים מאמץ עקבי ושיטתי יומי לאבחן 

 גם אם יש קושי לסלק . ולסלק המפגעים

במהירות יחזור הממונה אל המנהל של 

העובד או לעובד עצמו כדי לתת לו משוב 

מה עשינו עם המפגע ומה בינתיים יש 



בתוכנית עבודה שנתית יתקצב . לעשות

המפעל מניסיונו סכום סביר כקופה מנהל 

אסור שכאן . מיידית זמינה לסילוק מפגעים

פוגע תהייה סחבת זה הדבר הכי מהיר ש

מוטיבציה של העובדים לדווח ומשם ב

במחויבות המוחלטת  לפיחותהדרך קצרה 

יש הרבה מפגעים שצריך להזמין . לבטיחות

חשוב  –לבצע עבודה מהירה קבלן /אחזקה

את זמן התגובה של טיפול לקצר ככל הניתן 

זמן תגובה קצר הוא . בסילוק מפגעים

פקטור חשוב ביצירת אמון בין העובד 

הנהלה כ בקצה הקו להנהלת המפעל

 . מחויבת

שנמצאים ממפעלים אחרים לימוד  .14

                    אקטיבי-בתהליך הפרו

מומלץ אחת לתקופה שמנהל המפעל יחד 

ר בטיחות עם צוות שיבחר יגיעו לביקו

במפעל אחר כדי ללמוד מקרוב כיצד הם 

אקטיבית -מנהלים את הטמעת הגישה הפרו

ים המלצה להגיע לביקור במפעל. לבטיחות

מידע שיש להם ערכים מוספים על פי 

  . מראש

 מבדק תקופתי של בטיחות  .11

 אקטיבית -פרו

 

 

 

מידי חצי שנה ולפחות אחת לשנה יערך 

כב ממנהלים י צוות המור"מבדק פנימי ע

 . מוביליםועובדים 

בתום המבדק ישבו הבודקים עם הנבדקים 

 .בכתבכולל  ויקבלו משוב

 .שאלון למבדק ראה בסוף הקובץנספח 



 מחלקתי/יומן בטיחות אישי .16

 

  כל עובד מקבל פנקס כיס אישי

מהמנהל שלו ומתחיל לרשום בו 

/ ותבזמנו החופשי אירועי בטיח

 –שגיאות שלו אישית / כמעט ונפגע

. הוא ועצמו מול אחרים והסביבה

המתקדמים מתחילים לדבר על זה 

ואף לפרסם זאת דרך המנהל בכל 

 . המפעל ועל לוחות מודעות

 מפעיל מקיים יומן בטיחות /כל מנהל

אפשר למתקדמים . ל מחלקתי"כנ

לוח מחיק במקום בולט שעליו כל 

את . עובד רשאי לגשת ולרשום

השיחה השבועית אפשר לעושת 

 .ליד הלוח הזה

קבלנים /אוריינטציה וחניכה  לעובדים .17

 חדשים

 

לגישה  המנהלים יוכשרו להעביר אוריינטצי

אקטיבית לבטיחות לעובדים חדשים -הפרו

פעל במלא יתחיל עבודתו . ועובדי קבלן

מסודר  ןעובד אלא לאחר שקיבל באופ

ניין זה לע. ממנהל מוסמך הדרכה כאמור

 ההבטיחות תיק אוריינטצי מנהליכין 

. ויעביר הכשרה למנהלים להעביר ההדרכה

-מומלץ שבמפעל תהייה כיתת בטיחות פרו

אקטיבית שבה תועבר ההדרכה כולל סיור 

 .      בשטח



 הדרכות מקצועיות חובה והעשרה .18

 

כל תוכן תוכנית הדרכה מקצועית על 

הסיכונים הספציפיים הקיימים במפעל כולל 

נושאי החובה שקיימים היום בתוכנית 

הבטיחות השנתית וכן נושאי העשרה 

 .שיבחרו מעת לעת

 שיחות שוטפות מנהלים ועובדים .19

 

 

בכל שיחת מנהלים יומית שבועית חודשית 

לשאול . מכל סוג שהוא להתחיל בבטיחות

ע ומה היו מי ביצע ניתוח כמעט ונפגע השבו

לוודא שהלקחים . גורמי השורש והלקחים

נלמדים נזכור שרובם התנהגותיים 

אנשים תופסים את  ךוקשורים לאי

לעודד את . מחויבותם ואחריותם לבטיחות

שים להמשיך ולדרבן א"אלה שעושים בט

הצגות את אלה שאינם עושים או עושים 

לוודא . למראית עין כדי לצאת ידי חובתם

וסיכונים מטופלים ואין  שסקרי מפגעים

להביא דוגמאות של עובדים  .סחבת

עובד שאינו מצטיין . מצטיינים בבטיחות

בבטיחות אין לציינו כלל גם על דברים 

אחרים שהוא מצטיין בהם כמו יעילות 

יש לקשור ולחדד בתודעת . איכות ותפוקה

המנהלים והעובדים את הבטיחות עם 

 .האיכות היעילות והתפוקה

 

 ' מובילים פרואקטיביים'צת קבו 21

 

 

 עובדים ויאתרומנהליו  מתקן/מנהל המפעל

 במטרה לבנות  .עובדים 11 - 7ל  1במפתח של 

  :קבוצת איכות לטיפוח ופיתוח

כושר , בגרות ואחריות אישיתבעלי  .1



בעלי נטייה . מובילי דעה ועמדה, ביטוי

חשיבה מחויבות אחריות לפעילות 

 ,בטיחות הפרואקטיבית

יקורתיים לשם הביקורת אינם ב .2

דבריהם נקיים מפוליטיקה  .והניגוח

  .ומניפולציה

בעלי ותק של שנה במפעל ובקיאים  .3

כאלה שזה טבעי . בעבודתם ותפקידם

 .שיש להם את זה, להם

+ העובדים יעברו הכשרה ייעודית פנימית 

קורס נאמני בטיחות של משרד העבודה 

 . וימי עיון עלפי העניין

 .בימי הכשרה ליחידים הכשרה בקבוצה או

: י"המובילים יוכשרו וילוו לאורך הדרך ע

מנהל , מנהלים ישירים, מתקן/מנהל המפעל

 .  מנהלת משאבי אנוש, הבטיחות

על מנת ליצור מצב שעובדים ירצו  

יתוגמלו במהלך  להתנדב לנבחרת הם

ביקורים , ארוחה)ופרים 'פעילותם במגוון צ

 כרטיס לסרט,חולצות , מחוץ למפעל

התנאי להיות  -התפקיד בהתנדבות   (.'וכד,

 . חבר בנבחרת הינה עשייה

, תצפיות, שים"בטא: העשייה תכלול

סקרי , הדרכות וליווי לעובדים חדשים

הרצאות , יוזמות, תרגולי חירום, סיכונים

 . והסברות

+  תוכנית הכשרה אישית בת יום

 :אלמנטים משלימים מתוכנית בקבוצה

מתקן /נהל המפעלפגישה אישית מ 80:11 

למה צריך מובילים " אני מאמין"ה –

 .בשטח פרואקטיביים



. פגישה אישית עם מנהל הבטיחות 19:11 

. על סיכונים ונקודות תורפהשיעור פרטי 

דקות בשטח  41דקות בחדר דיונים ו  21

 .עם דוגמאות

פגישה אישית עם מנהלת משאבי  11:11 

להקנות . אנוש על תקשורת בינאישית

ם את התובנה שבגישה הנכונה למובילי

שאלות פתוחות )לגיוס ושיתוף פעולה 

התמודדות עם ,החלפת תפקידים  ,

דקות  31. חסמים התנגדויותקונפליקטים 

 .  דקות בשטח תרגול 31במשרד 

פגישה אישית עם מנהל ישיר  11:11 

ביצוע . שלו" אני מאמין"יעביר לו את ה

 ש בשטח  "בטא

 עצמאיש אישי "ביצוע בטא 13:11  

, פגישת סיכום יום עם מנהל המפעל 11:11 

מנהל בטיחות ומנהלת משאבי , מנהל ישיר

 .אנוש

כל בעלי התפקידים לעיל חייבים להמשיך  

ללוות את המוביל החדש בשיחות נפש 

ובתרגול בשטח כדי שיתפוס ביטחון עצמי 

 .בתפקיד

יש לקחת מהתוכנית הבאה בקבוצה את  

חות האלמנטים כמו קורס נאמני בטי

ומפגשי העשרה קבוצתיים ולהטמיע 

 .בקבוצה שמתגבש

 :בקבוצה עקרונית תוכנית הכשרה

   1' מפגש מס 

 צביקה בר דרור   –מנחה ראשי 

מנהל מפעל מנהלי מחלקות  –משתתפים 

 נ והמובילים"מהנדס בטיחות מנהל משא

 השקת התוכנית : הנושא 

דיון , ( תפקיד)מצגת , שיחת פתיחה : מתווה 



 פתוח 

אוריינטציה והבנת משמעות : טרת המפגשמ

 תפקיד מוביל פרואקטיבי 

 

   2' מפגש מס 

  מנהל המפעל –מנחה ראשי 

מהנדס בטיחות מנהל + מובילים  –משתתפים 

 צביקה בר דרורנ מנהלי מחלקות "משא

 אקטיבית-בבטיחות פרו" האני מאמין: "הנושא 

דיון פתוח , מצגת , שיחת פתיחה : מתווה 

 של המובילים" ןאני מאמי"ה

לערכים " המובילים"לחבר את : מטרת המפגש

 ועקרונות הגישה 

  

  3' מפגש מס 

 צביקה בר דרור –מנחה ראשי 

  ל "כנ –משתתפים 

אקטיבית -יסודות הגישה הפרו: הנושא 

 לבטיחות 

מושגי יסוד , העקרונות, הרעיונות : מתווה 

גלגל , " מהיכן צומחות הרגליים של הבולדוג"

סיור בטיחות ,ש "אבט,כמעט ונפגע , התנופה

 .סימולציה ,תצפית משימה , סקר סיכונים ,

היכרות עם מושגי היסוד :מטרת המפגש 

הבנת המונחים ,אקטיבית -והשפה הפרו

בסיום המפגש , המקצועיים והמשמעויות שלהם

יצאו המובילים כאשר הם מכירים את מטרת  

ואופן השימוש הנכון והיעיל  במנועים 

 אקטיבית-לים את הבטיחות הפרושמחול



 (יולי)מחוץ למפעל  – 4+5' מפגש מס 

מדריך מוסמך המוסד לבטיחות  –מנחה ראשי 

 –שמבין את הגישה הפרואקטיבית וגהות 

 המלצה תועבר על ידי

 ל"כנ –משתתפים 

 (אקטיביים -פרו)קורס נאמני בטיחות : הנושא 

יומיים של הדרכה מרוכזת עד להסמכה  -מתווה

י המוסד לבטיחות של המובילים "ע מוכרת

 .כנאמני בטיחות  םאקטיביי-הפרו

הכשרת המובילים כנאמני : מטרת המפגש

בטיחות מדופלמים תוך כדי העמקת הידע 

הבסיסי ודרישות החוק  בנושאי הבטיחות 

 והגהות 

 (אוגוסט)מחוץ למפעל  - 6' מפגש מס 

מנהלת משאבי אנוש או יועצת  –מנחה ראשי 

 ל"כנ –משתתפים  מהארגונית מטע

 תקשורת בינאישית : הנושא 

משחקי תפקידים של המובילים : מתווה  

 י הנוכחים "וניתוח מצבים ע

להקנות למובילים את התובנה : מטרת המפגש

שאלות )שבגישה הנכונה לגיוס ושיתוף פעולה 

התמודדות עם ,החלפת תפקידים  ,פתוחות 

 חסמים התנגדויותקונפליקטים 

 

ביקור במפעל שעבר  7' מפגש מס 

אקטיבי בדרגה -תהליך והאקלים בו פרו

4   + 

 סגן /מנהל מפעל –מנחה ראשי 

 ל"כנ –משתתפים 



 שיתוף פעולה : הנושא 

, שים משותפים"בט, שיחת פתיחה: מתווה  

 "מה למדנו"שיחת סיכום , תצפיות משימה

-מובילים פרו)לימוד הדדי : מטרת המפגש

 בשטח( אקטיביים

 

מתן תעודות הסמכה   – 8' מפגש מס 

  מנהל המפעל –מנחה ראשי 

 ל"כנ –משתתפים 

 סיום תוכנית הכשרה : הנושא 

 שיחת העצמה ומתן תעודות: מתווה  

-סיום הסמכת מובילים פרו: מטרת המפגש

 3אקטיביים מכונה 

ערב , מחוץ למפעל  – 9' מפגש מס 

 חברתי  

 מנהל המפעל –מנחה ראשי 

 בנות זוג /ם בנימובילים ע ל"כנ –משתתפים 

 ערב חברתי : הנושא 

מעורר  ת/מרצה אורח+ ארוחת ערב : מתווה  

  השראה

מבדקי הדרכה כשירות והסמכה  21

 לעובדים בבטיחות פרואקטיבית  

הבטיחות יכין מבדק הדרכה כשירות  מנהל

 אפשר לכנות זאת . והסמכה לכל העובדים

 : מהות התוכנית נאמן בטיחות איכות יומי 22

נסת מרכיב נוסף וחשוב בעיצוב אקלים הכ

 . במפעל אקטיבי-הבטיחות הפרו

 –לנאמן בטיחות יומי אין סמכות ניהולית 

 .     עיסוקו בהגברת מודעות עצמית וארגונית

 :מטרת התוכנית



חיזוק עידוד והמרצת העובדים לקחת  

אחריות אישית על הבטיחות של עצמם 

ביני לבין )חבריהם , (ביני לבין עצמי)

ביני לבין )וסביבת העבודה , (הזולת

 (.המקום

אקטיבית -ביצוע פעילות בטיחות פרו 

כשהעובד אינו עובד , הלכה למעשה

אלא כל כולו ממוקדם ומכוון אך ורק 

שים "בטא, י תצפיות"זאת ע, לבטיחות

עם "(   גובה עיניים"שיחות ב)

 . העובדים בכל אזורי המכונה

חידוד הזיכרון  של העובדים /עדכון 

, בשגיאות, כמעט ונפגע/באירועי נפגע

 בגורמי השורש  

 . התייחסות למפגעים סדר וניקיון 

 :הפעלת התוכנית

 -התוכנית תכלול את כל העובדים  

מתוך העובדים יבחרו תחילה העובדים 

תוכן . הוותיקים ולאחר מכן החדשים

בתום )לסבב הראשון " ברזל"רשימת 

סבב ראשון יופקו לקחים לסבב 

 (. השני

ילבש אפוד צהוב ' נאמן הבטיחות היומי' 

 –נאמן בטיחות יומי : "שעל גבו כתוב

יצטייד " + הבטיחות מתחילה ממני

 . בפנקס כיס ועט

נאמן 'העובד יבצע את המשמרת  

ועד  1711ביום א מ ' בטיחות יומי



 6ארוחת הצהריים רצף של כ  1311

יחשבו כשעות הדרכת )שעות פעילות 

 (.בטיחות

יקבל חניכה ' ת היומינאמן הבטיחו' 

דקות בכל שעה עגולה  21צמודה כ 

נאמן 'לאחר עזיבת החונך . מהמנהלים

משמרת 'ימשיך בעצמו את ' הבטיחות

 .עד לחבירה של החונך הבא' הבטיחות

פ השעה "רשימת החונכים לכל יום א ע 

 .  תתפרסם שבועיים מראש

נאמן 'בסוף כל יום א יהיה סיכום עם  

חלק מהחונכים  מול'  הבטיחות היומי

עם מי : "יש לשאול(. לפחות שלושה)

מה ? מה למדת? על מה דברת? דברת

מהי מחויבות שלך ? למדו ממך

האם האחריות שלך ? לבטיחות 

מה ? מה תשפר? לבטיחות ברורה 

מה עלינו ? חסר לך כדי להתקדם

 " ?מה צריך לעשות מייד? לשפר

יצא סיכום כתוב עליו יש לעבור בדיון  

   .ום בבוקר של י

 

 דיווחים פרואקטיביים 23

 "מלמטה למעלה"

 , צפים מהעובדים באופן עצמאי, שעולים

 , לא עקב גירוי חיצוני', בלתי נעזר'

, מביקורת, ניתוח אירוע/לא כתוצאה מאירוע

, ש"כנס בטיחות בט, הערת מנהל/שיחה, מבדק

 :וכדומה

  



 מנהל ישיר או למנהל בטיחותלדיווח  .1

כמעט " יאירועעל  על סיכוני בטיחות

 "ונפגע

או /ו מבקש שיהיו ביקורות בטיחות .2

 מבדקי בטיחות

מדווח על צורך בשיפור רמת הבטיחות  .3

כלי /ציוד/מכונה/קו ייצור/במחלקה

 עבודה

וציוד מגן  מבקש אספקת ציוד בטיחות .4

 אישי תקין תקני 

מפגעי /מבקש לתקן סיכון בטיחותי .1

 נקודות תורפה בטיחותיות/בטיחות

ישיר או מנהל בטיחות  ממנהלמבקש  .6

 ולהשתתף בסקר סיכונים לערוך 

הסברות מידע שלטים מבקש הדרכות  .7

 בטיחות יבנושא

לנהלים מציע שיפור לחוקי בטיחות  .8

 קיימיםהוראות עבודה והפעלה 

שיפור העלאת מודעות  מבקש אירועי .9

 הרצאה בנושא בטיחות/כגון כנס

כללי הבטיחות על ר ומביע הצורך לשמ .11

מתנגד כאשר מפרים מנהליו ובפני 

 אותם

משוחח על הצורך בשיפור הבטיחות  .11

 מנהליו ועובדים מציע הצעות ייעולעם 

מבקש הסברים כיצד לנהוג בצורה  .12

 בטיחותית

לעגל "לא מבקש הדגשת נהלי בטיחות  .13



כשיש לחץ ועומס עבודה " פינות

 בייצור 

על סיכונים מקצועיות מבקש שיחות  .14

 בעבודה

ותית גם מבקש להקפיד על עבודה בטיח .11

 מתוחים/ אם עייפים

 מבקש תזכורות לעבודה בטיחותית .16

מבקש לפעול על פי חוקי הבטיחות  .17

 שינויים /בעת התקנת מכונות

צופה ומדווח על בעיות גם לפני  .18

 הופעתן

מעיר ומאיר לעובדים שמתנהגים באופן  .19

 לא בטיחותית 

, כשלים, טעויות, מדווח על שגיאות .21

 תקלות, ליקויים

 

 

 

 

 

 

 



  –לעיל   51לסעיף  נספח 

 שאלון למבדק פנימי של אקלים הבטיחות הפרואקטיבי

הינך , לפניך מספר היגדים המתארים את הנהלת המפעל

 : מתבקש לסמן עד כמה ההיגד תואם את עמדתך

 לא 
מתאים 

 כלל

מתאים 
במידה 
מועטה 

 מאוד

די 
 מתאים 

מתאים 
במידה 
 רבה  

מתאים 
במידה 

רבה 
 מאוד

ת המפעל על סיכוני בטיחות היא כשמדווחים להנהל 5

 .כדי לפתור את הבעיה, מגיבה במהירות

5 2 3 4 1 

הנהלת המפעל עומדת על כך שיבוצעו באופן קבוע ואמין  2

 ביקורות ומבדקי בטיחות

5 2 3 4 1 

הנהלת המפעל מנסה לשפר באופן מתמיד את רמות  3

 הבטיחות בכל מחלקה

5 2 3 4 1 

ל הציוד הנדרש לבצע את הנהלת המפעל מספקת את כ 4

 העבודה באופן בטיחותי

5 2 3 4 1 

הנהלת המפעל מקפידה בנוגע לעבודה בטיחותית כאשר  1

 העבודה חורגת מלוח הזמנים המתוכנן

5 2 3 4 1 

הנהלת המפעל מתקנת במהירות כל סיכון בטיחותי  6

 (אפילו כאשר זה יקר)

5 2 3 4 1 

מפורטים חות בטיחות "הנהלת המפעל מספקת דו 7

 "(כמעט ונפגע", מפגעים: לדוגמא)לעובדים 

5 2 3 4 1 

הנהלת המפעל שוקלת את ההתנהגות הבטיחותית של  8

 העובדים כאשר מקדמת אנשים

5 2 3 4 1 

הנהלת המפעל דורשת מכל מנהל לעזור לשפר את  9

 .הבטיחות במחלקה שלו

5 2 3 4 1 

הנהלת המפעל משקיעה הרבה זמן וכסף בהדרכת  51

 בטיחות לעובדים

5 2 3 4 1 

הנהלת המפעל משתמשת בכל מידע זמין לשפר חוקי  55

 בטיחות קיימים

5 2 3 4 1 

הנהלת המפעל מקשיבה היטב לרעיונות של עובדים  52

 בנוגע לשיפור בטיחות

5 2 3 4 1 

הנהלת המפעל לוקחת בחשבון כאשר קובעת מהירות  53

 (תפוקה)ייצור ותזמון 

5 2 3 4 1 

נהלת המפעל מספקת לעובדים הרבה מידע על נושאי ה 54

 בטיחות

5 2 3 4 1 

הנהלת המפעל מקיימת באופן קבוע אירוע מודעות  51

 (כנסים, מצגות: לדוגמא)לבטיחות 

5 2 3 4 1 

הנהלת המפעל נותנת לאנשי בטיחות את הכוח שהם  56

 צריכים לעשות את עבודתם

 

5 2 3 4 1 



 

, המתארים את המנהל הישיר שלךלפניך מספר היגדים 

 :הינך מתבקש לסמן עד כמה ההיגד תואם את עמדתך

 
 
 

 לא 
מתאים 

 כלל

 
 
 

מתאים 
במידה 
מועטה 

 מאוד

 
 
 

 די 
 מתאים

 
 
 

מתאים 
במידה 

 רבה 

 
 
 

מתאים 
במידה 

רבה 
 מאוד

 המנהל הישיר מוודא שאנו מקבלים את כל הציוד 57

 הנדרש לביצוע העבודה באופן בטיחותי

5 2 3 4 1 

המנהל הישיר בודק באופן תדיר ומוודא שאנו מצייתים  58

 לחוקי בטיחות

5 2 3 4 1 

 1 4 3 2 5 המנהל הישיר משוחח איתנו איך לשפר את הבטיחות 59

( לא רק דורש צייתנות)המנהל הישיר משתמש בהסברים  21

 המנחים אותנו להתנהג באופן בטיחותי

5 2 3 4 1 

נהלי בטיחות גם כאשר אנו עובדים המנהל הישיר מדגיש  25

 תחת לחץ

5 2 3 4 1 

המנהל הישיר מדבר איתנו על הסיכונים בעבודה באופן  22

 תדיר

5 2 3 4 1 

המנהל הישיר מסרב להתעלם מחוקי בטיחות גם כאשר  23

 העבודה חורגת מלוח הזמנים המתוכנן

5 2 3 4 1 

המנהל הישיר מקפיד על עבודה בטיחותית כשאנו  24

 יפים ומתוחיםעי

5 2 3 4 1 

 1 4 3 2 5 המנהל הישיר מתזכר אותנו לעבוד באופן בטיחותי 21

פ כל חוקי הבטיחות "המנהל הישיר מוודא שאנו נפעל ע 26

 (לא רק אלה החשובים)

5 2 3 4 1 

המנהל הישיר עומד על כך שנציית לחוקי בטיחות  27

 כשמתקנים ציוד או מכונות

5 2 3 4 1 

לעובדים ששמים לב " מילה טובה"שיר אומר המנהל הי 28

 באופן מיוחד לבטיחות

5 2 3 4 1 

גם , המנהל הישיר מקפיד על בטיחות בסיום המשמרת 29

 כשאנו רוצים ללכת כבר הביתה

5 2 3 4 1 

המנהל הישיר משקיע זמן לסייע לנו לצפות בעיות לפני  31

 הופעתן

5 2 3 4 1 

על נושאי בטיחות המנהל הישיר מדבר באופן תדיר  35

 במהלך שבוע העבודה

5 2 3 4 1 

המנהל הישיר מתעקש שנשתמש בציוד מגן גם כשזה לא  32

 נוח

5 2 3 4 1 

 



מדגיש את החשיבות של שותפות בביצוע  33

 העבודה

5 2 3 4 1 

כלל בהתלהבות על מה שצריך -מדבר בדרך 34

 לעשות

5 2 3 4 1 

ובדים משקיע זמן בהדרכה ופיתוח של הע 31

 שלו

5 2 3 4 1 

טובת )פועל בעיקר למען טובת המחלקה  36

 (העובדים

5 2 3 4 1 

נותן יחס )מתייחס לכל עובד באופן אישי  37

 (אישי

5 2 3 4 1 

מתנהג בצורה שמעוררת כבוד מצד  38

 העובדים

5 2 3 4 1 

מתייחס לכל עובד כאל אדם עם צרכים  39

 מיוחדים

5 2 3 4 1 

להתפתח ולשפר את הצדדים  עוזר לעובדים 41

 החזקים שלהם

5 2 3 4 1 

משתדל למצוא דרכים חדשות כדי להתגבר  45

 על בעיות

5 2 3 4 1 

לפניך מספר היגדים המתארים אותך העובד  

הינך מתבקש לסמן עד כמה , באופן אישי

 :ההיגד תואם את עמדתך

 לא 
מתאים 

 כלל

מתאים 
במידה 
מועטה 

 מאוד

 די 
 מתאים

מתאים 
ה במיד

 רבה 

מתאים 
במידה 

רבה 
 מאוד

אני מקפיד לתכנן את העבודה מוקדם ככל  42

 האפשר ולהעריך סיכונים מראש 

5 

 

2 3 4 1 

כשאני מזהה מפגע או סיכון בטיחותי אני  43

 .כדי לפתור את הבעיה, מגיב במהירות

5 

 

2 3 4 1 

ללא , תמיד מקפיד על כללי הבטיחותאני  44

 "דרךקיצורי "ו "עיגול פינות"

5 2 3 4 1 

אני מקפיד בנוגע לעבודה בטיחותית גם  41

 עייפות, לחץ בעבודה, כאשר יש עומס

5 

 

2 3 4 1 

אני משתתף באופן קבוע בשיחות בטיחות  46

 'כמעט ונפגע'וניתוחי אירועי 

5 

 

2 3 4 1 

להעיר לעובדים אחרים מרגיש בנוח אני  47

 בטיחות יבנושא

5 2 3 4 1 

גם אם  מגן אישי מש בציודתמיד משתאני  48

 לא תמיד זה נוח

5 2 3 4 1 

על הישיר מרגיש בנוח לדווח למנהל אני  49

 התנהגות לא בטיחותית של עובדים אחרים

5 2 3 4 1 

       



והתנהגות '  כמעט ונפגע'אני מודע לאירועי  11

 לא בטיחותית מדווח ומטפל בהם  

5 2 

 

3 

 

4 1 

ל הישיר אני משקיע זמן לסייע למנה 15

 ולעובדים אחרים לצפות בעיות לפני הופעתן

5 2 3 4 1 

לפניך מספר היגדים המתארים את  העבודה  

הינך מתבקש לסמן עד כמה ההיגד , שלך

 :תואם את עמדתך

לא 
מתאים 

 כלל

מתאים 
 הבמיד

מועטה 
 מאוד

די 
 מתאים

מתאים 
 הבמיד
 רבה

מתאים 
במידה 

רבה 
 מאוד

 1 4 3 2 5 לי בחשו עושה שאני העבודה תוכן 12

 משמעותיות בעבודה עושה שאני הפעילויות 13

  עבורי

5 2 3 4 1 

 1 4 3 2 5 היטב תפקידי את לבצע ביכולתי בטוח אני 14

 הכישורים את לי שיש משוכנע אני 11

 בתפקידי להצליח הנדרשים

5 2 3 4 1 

 את לבצע איך להחליט רב חופש לי יש 16

 שלי העבודה

5 2 3 4 1 

 כדי דעתי שיקול את להפעיל רשאי אני 17

 בעבודה בעיות לפתור

5 2 3 4 1 

 

 


