
אב וחמשת  

ילדיו נספו  

 בשריפה בבית  

נפלה   3בת 

ביתה  מחלון 

 ונהרגה

בת שלוש 

נשכחה ברכב  

 הסעות ומתה

בן שנתיים  

מעגלה  נפל 

 לכביש ונדרס

 2016בפברואר  6

דרכים  נהרגה בתאונת  17בת שחר 

הרכב שבו נסעה באזור כרמיאל  נהג 

והתהפך                           הכביש החליק לשול 

האחורי ולא  שהייתה במושב שחר 

חגרה חגורת בטיחות נמצאה מחוץ  

.                     מערכתית-לרכב עם פגיעה רב

חגרו מקדימה   17ונוסע  19הנהג 

 ויצאו בחבלות קלות

 ?שלימי אחראי על הבטיחות 

 3איכפתיות   

   1אדישות  

 2מודעות 

 4התערבות 

 5בעלות  

 ?למה שחר נהרגה 

 :ד מקום המדינה"מספר ההרוגים בת

 ילדים ונוער   5070מהם  33,352

 מניעה מזור וצמיחה

.       לחדרי מיוןביום ילדים  520

פגיעה לא   90%.  דקות 3כל 

 תאונה= מכוונת 

בשיעורי תמותה מבין      22ישראל במקום 
אלף         100ל  OECD  4.4    מדינות ה 35

  7.6ב  "ארה   3.9צרפת     2.5איטליה  
 14.4מקסיקו  

  054-6653303  דרור-צביקה בר
www.pro-aware.com 

בת חצי  

שנה  

נחנקה  

 למוות



 ?מה גורם השורש  

 ברמת הגולן 2017ינואר 

 ש"חייל הרוג בעבודה על נגמ

 3איכפתיות   

   1אדישות  

 2מודעות  

 4התערבות  

 5בעלות  



התנהגות  "

 "ידנית

תכנן בצע בדוק נתח תקן                  = בעלות  5       
 התערבות+ בעלות = סמכות + אחריות 

בטיחות עצמית = ש "בטע =התערבות  4  
    "?מה יכול לקרות עכשיו"שאל = שוטפת 

לנו זה יכול /לי"אכפתיות  3            
 ?צריך לעשות/מה אפשר! לקרות

מודעות                               2   
 "אבל..לנו זה יכול לקרות /לי"

 1אדישות 
אקלים  !"זה לא יקרהלנו /לי"

הכביש  

 הישראלי

נטול  אקלים 

 נפגעים  

 אקלים

 רווי נפגעים  

 צוות/יעד האקלים העצמי – Eסביבה  Sביטחון  Qאיכות  Hבריאות  Sלבטיחות " מדרג ההפנמה"

התנהגות  "

/אוטומטית

 "ש"תח

התנהגות  "

 "נשלטת/ידנית

> 25% 

> 75% 

  5% < 



                  PDCAתכנן בצע בדוק נתח תקן = בעלות  5       

 (התערבות= סמכות ( + )בעלות= אחריות )

בטיחות  = ש "בטע=  GSTD התערבות 4  
   "?מה יכול לקרות עכשיו= "עצמית שוטפת 

לנו זה יכול /לי=  אכפתיות  3
 ?צריך לעשות/מה אפשר! לקרות

=                              מודעות  2   
 "אבל..לנו זה יכול לקרות /לי"

 1אדישות 

 !"זה לא יקרהלנו /לי"
האקלים  

בכבישים  

 מצלמות מהירות

 אקלים

 רווי נפגעים  

נטול  אקלים 

 נפגעים  

 צוות/יעד האקלים העצמי –ומצוינות תפעולית  Eסביבה  Sביטחון  Qאיכות  Hבריאות  Sלבטיחות " מתקן התפלה וטיהור שפכים"כ" מדרג ההפנמה"

התנהגות  

  ש"תח/אוטומטית

 גורמת

  5% < 

התנהגות  

 נשלטת מונעת/ידנית

>25% 

>75% 

http://www.safetynet1.com/gal/24.jpg


 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



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/


תחום 

 השפעה

כישורים  
מדרג  "ב

 "ההפנמה

הגדרות 

 כישורים
מדרג  "ב

 "ההפנמה

 "ההפנמהמדרג "במיומנות רמות הגדרת 

 1רמה 

 אדישות

 2רמה 

 מודעות

   3רמה 

 אכפתיות

 4רמה 

 התערבות

   5רמה 

 בעלות

עצמי  
הבטיחות  "

מתחילה  

 "ממני

שעת /רגע"

 "זהב
Responsibility 

 

 

חניכה 

ואימון  

בתצפית 
(BBS)  

  ש"ובטע

בטיחות  "

עצמית  

 "שוטפת

 ת /כל עובד

יפתח מסוגלות  

לחניכה ואימון  

בתצפית  עצמי 

  ש"ובטע

"                        רגע זהב"

  4לרמה להגיע 

 ומעלה

ים /העובד

אינם 

מתאמנים 

כלל  

בתצפית 

 ש"ובטע

ים /העובד

מתאמנים 

 לתצפית  

 ש"ובטע

במידה  

מעטה מאוד  

בין פעם  

לפעמיים 

 בחודש

ים /העובד

די 

מתאמנים  

בתצפית 

          ש"ובטע

כפעם  

 בשבוע

ים /העובד

מתאמנים  

בתצפית 

 ש"ובטע

 רבה במידה 

פעמים  3כ 

 בשבוע

ים /העובד

מתאמנים  

בתצפית 

 ש"ובטע

רבה במידה 

 מאוד

ביום כפעם 

ומעלה           

 "רגע זהב"

 "   מדרג ההפנמה"לחשיבה ותכנון שגרות למנהלים לצמיחה עם אנשיהם על , פורמט קווים מנחים

 :דוגמא לגזירת יעדים מהפורמט
 ביצוע אימון תצפית(BBS) חיפוש הזדמנות לנתח מה אני רואה חש מבין ושם לב לבטיחות = יומית " שעת זהב"ב                                           =

 ?האם אני על אוטומט או על ידני    

 

מה יכול לקרות"חיפוש הזדמנות לשאול " = בטיחות עצמית שוטפת= "יומית " שעת זהב"ש ב"ביצוע אימון בטע?                                                               "

 !( מהאנשים נפגעים בתאונות התנהגות 95%! )עצור פעל מנע    



   5בעלות  
 חברי הנהלה  

        4התערבות  
 כלל העובדים

 3איכפתיות 

 2מודעות  

 אדישות    

       1    

 

 "עצמי"דוגמא לפורמט בתחום השפעה  – Eסביבה  Sביטחון  Qאיכות  Hבריאות  Sלבטיחות " מדרג ההפנמה"

   ש"תח! לי לנו זה לא יקרה

 הרת אסון" התנהגות אוטומטית"

ים מתאמנים  /העובד

במידה   ש"ובטעלתצפית 

מעטה מאוד בין פעם  

 לפעמיים בחודש

ים אינם  /העובד

מתאמנים כלל  

 ש"ובטעבתצפית 

ים מתאמנים  /העובד

במידה   ש"ובטעבתצפית 

 פעמים בשבוע 3רבה כ  

 ים מתאמנים   /העובד

 ש"ובטעבתצפית 

 במידה רבה מאוד

 כפעם ביום ומעלה

ים מתאמנים   /העובד

          ש"ובטעבתצפית 

 כפעם בשבוע

התנהגות ידנית  

 נשלטת ומונעת



תחום 

 השפעה

כישורים  
מדרג  "ב

 "ההפנמה

 כישוריםהגדרות 
מדרג  "ב

 "ההפנמה

 "ההפנמהמדרג "במיומנות רמות הגדרת 

 1רמה 

 אדישות

 2רמה 

 מודעות

   3רמה 

 אכפתיות

 4רמה 

 התערבות

   5רמה 

 בעלות

  אנשים
ושותפים    

 סינרגטורים

 ארגוניים
Accountability 

    

חניכה 

ואימון  

לאקלים 

"  מובילות"

רמה בכל 

מעובד 

חדש  

שנקלט ועד  

לותיקים  

 ביותר

ת יפתח  /כל עובד

מסוגלות לחניכה  

ואימון עצמי לאקלים 

של ( תרבות)

והעצמת  " מובילות"

,  המקצועיות בתפקיד

בכל  , במשימות

נהלי  /פרוצדורות

עבודה תקניים                      
(Task management  )

בממשקים בכל  

 הנסיבות  

ים  /העובד

אינם  

מתאמנים  

כלל 

 "  מובילות"ל

ים  /העובד

מתאמן   

"  מובילות"ל

במידה  

        מעטה מאוד 

פעם  בין 

לפעמיים  

 בחודש

ים    /העובד

די מתאמן   

"         מובילות"ל

 כפעם  

 בשבוע
 

ים     /העובד

מתאמן   

 "  מובילות"ל

 במידה  

   3רבה כ 

פעמים  

 בשבוע

ים    /העובד

מתאמן  

  "מובילות"ל

רבה במידה 

 מאוד 

ביום כפעם 

 ומעלה

 :דוגמא לגזירת יעדים מהפורמט
 סביבת עבודה למה הסעיף הזה או  /עמדה/ים בתחנה/לשאול עובד= יומית " שעת זהב"ב" מובילות"ביצוע אימון

 .  לקיים ניתוח להבנת ההיגיון הבטיחותי תפעולי והפנמת ההרגל ההתנהגותי? הזה כתובים בנוהל העבודה התקני 

   

  (  'לוג/עבודה באחזקה/מנהל משמרת)להתלוות למנהל בדרג ביניים = יומית " שעת זהב"ב" מובילות"ביצוע אימון

 .לאתגר ולכבד? לשאול למה = ים /כשהוא חונך עובד

 "   מדרג ההפנמה"לחשיבה ותכנון שגרות למנהלים לצמיחה עם אנשיהם על , פורמט קווים מנחים



   5בעלות  
 חברי הנהלה  

        4התערבות  
 כלל העובדים

 3איכפתיות 

 2מודעות  

 אדישות    

       1    

 

 "אנשים"דוגמא לפורמט בתחום השפעה  – Eסביבה  Sביטחון  Qאיכות  Hבריאות  Sלבטיחות " מדרג ההפנמה"

   ש"תח! לי לנו זה לא יקרה

 הרת אסון" התנהגות אוטומטית"

התנהגות ידנית  

 נשלטת ומונעת

ים אינם  /העובד

מתאמנים כלל  

 " מובילות"ל

ים מתאמן   /העובד

במידה " מובילות"ל

מעטה מאוד בין פעם  

 לפעמיים בחודש

ים  די מתאמן   /העובד

 כפעם  "  מובילות"ל

 בשבוע

 ים  מתאמן   /העובד

 " מובילות"ל

   3במידה רבה כ 

 פעמים בשבוע

ים מתאמן   /העובד

במידה רבה   "מובילות"ל

 מאוד כפעם ביום ומעלה



תחום 

 השפעה

כישורים  
מדרג  "ב

 "ההפנמה

 כישוריםהגדרות 
 "ההפנמהמדרג "ב

 "ההפנמהמדרג "במיומנות רמות הגדרת 

 1רמה 

 אדישות

 2רמה 

 מודעות

   3רמה 

 אכפתיות

 4רמה 

 התערבות

   5רמה 

 בעלות

 

 מנהיגות

 מעצבת   

Walk the 

talk 
Proactivetion 

      

חניכה ואימון  

 עובדים  

לתפקיד 

מובילים  "

 "פרואקטיבים

עובדים המתאימים  

בכישוריהם לתפקיד  

מובילים  "

יוכשרו  " פרואקטיביים

ויפתחו מסוגלות  

אימון   :להתערבות על

 ,  ש"ולבטע BBSלתצפיות 

 (   Y5)? למה 5ניתוח 

,  בגורמי שורשטיפול 

JHA 5S   ונקודת

 להגיע  . התערבות

 ומעלה 4לרמה 

עובדים  

מתאימים  

למובילים  

 'פרו

אינם   

 מאותגרים

ומתאמנים  

כלל 

 בהתערבות

עובדים  

מתאימים  

למובילים  

 'פרו

מאותגרים  

 ומתאמנים  

בהתערבות  

במידה  

        מעטה מאוד 

פעם  בין 

לפעמיים  

 בחודש

עובדים  

מתאימים  

למובילים 

 'פרו

די 

מאותגרים  

 ומתאמנים

 בהתערבות

כפעם  

 בשבוע

עובדים  

מתאימים  

למובילים  

 'פרו

מאותגרים  

 ומתאמנים

בהתערבות  

רבה  במידה 

פעמים   3כ 

 בשבוע

עובדים  

מתאימים  

למובילים  

 'פרו

מאותגרים  

 ומתאמנים

בהתערבות  

ובעלות  

רבה  במידה 

 מאוד

ביום  כפעם 

 ומעלה

 :דוגמא לגזירת יעדים מהפורמט
  זמן______ מספר העובדים ....והכשרתם " פרואקטיביםמובילים "איתור עובדים בעל כישורים לתפקיד  ____ 

   

  יומית   " שעת זהב"ב פרואקטיביםביצוע אימון לעובדים בתפקיד מובילים 

 "   מדרג ההפנמה"לחשיבה ותכנון שגרות למנהלים לצמיחה עם אנשיהם על , פורמט קווים מנחים



   5בעלות  
 חברי הנהלה  

        4התערבות  
 כלל העובדים

 3איכפתיות 

 2מודעות  

 אדישות    

       1    

 

 "מנהיגות"דוגמא לפורמט בתחום השפעה  – Eסביבה  Sביטחון  Qאיכות  Hבריאות  Sלבטיחות " מדרג ההפנמה"

   ש"תח! לי לנו זה לא יקרה

 הרת אסון" התנהגות אוטומטית"

התנהגות ידנית  

 נשלטת ומונעת

עובדים מתאימים  

 'למובילים פרו

 אינם מאותגרים

ומתאמנים כלל  

 בהתערבות

עובדים מתאימים למובילים 

 מאותגרים ומתאמנים  ' פרו

בהתערבות במידה מעטה  

מאוד בין פעם לפעמיים  

 בחודש

עובדים מתאימים  

די  ' למובילים פרו

 מאותגרים ומתאמנים

 בהתערבות

 כפעם בשבוע

 עובדים מתאימים  

 'למובילים פרו

 מאותגרים ומתאמנים

 בהתערבות במידה רבה  

 פעמים בשבוע 3כ 

 'עובדים מתאימים למובילים פרו

 מאותגרים ומתאמנים

בהתערבות ובעלות במידה רבה  

 מאוד כפעם ביום ומעלה



תחום 

 השפעה

כישורים  
מדרג  "ב

 "ההפנמה

 כישוריםהגדרות 
 "ההפנמהמדרג "ב

 "ההפנמהמדרג "במיומנות רמות הגדרת 

 1רמה 

 אדישות

 2רמה 

 מודעות

   3רמה 

 אכפתיות

 4רמה 

 התערבות

   5רמה 

 בעלות

 תכנון  
 הערכה  

 וחיזוי  

 פרואקטיביות

חניכה ואימון  

תכנון  "ב

מוקדם  

":  למשימה

ניהול 

 , סיכונים

חיזוי סיכונים 

JSA 

יפתח  עובד כל 

מסוגלות לחנוך ולאמן  

עצמו וסביבתו  את 

באופן מתמיד לשפר 

את הסטנדרטים של 

, התהליכים, הנהלים

האנשים והממשקים 

בעמדת העבודה שלו  

 ומעלה 4לרמה להגיע 

ים  /העובד

אינו מתאמן  

כלל בתכנון  

מוקדם  

 למשימה

 עבודה

ים  /העובד

מתאמן  

 בתכנון  

מוקדם  

למשימה  

במידה  

מעטה מאוד  

פעם  בין 

לפעמיים  

 בחודש

ים /העובד

די מתאמן  

בתכנון  

מוקדם  

למשימה   

כפעם  

 בשבוע

ים  /העובד

מתאמן  

לתכנון  

מוקדם  

למשימה   

 במידה

     3רבה כ 

פעמים  

 בשבוע

ים  /העובד

מתאמן  

לתכנון  

מוקדם  

למשימה   

במידה רבה  

כפעם  מאוד 

 ומעלהביום 

 :דוגמא לגזירת יעדים מהפורמט
 ניתוח סיכונים בעמדת העבודה = יומית " שעת זהב"עבודה ב/ביצוע אימון בתכנון מוקדם למשימה JSA 

   

 ביצוע אימון עם מנהל משמרת בחיזוי סיכונים 

 "   מדרג ההפנמה"לחשיבה ותכנון שגרות למנהלים לצמיחה עם אנשיהם על , פורמט קווים מנחים



   5בעלות  
 חברי הנהלה  

        4התערבות  
 כלל העובדים

 3איכפתיות 

 2מודעות  

 אדישות    

       1    

 

 "תכנון"דוגמא לפורמט בתחום השפעה  – Eסביבה  Sביטחון  Qאיכות  Hבריאות  Sלבטיחות " מדרג ההפנמה"

   ש"תח! לי לנו זה לא יקרה

 הרת אסון" התנהגות אוטומטית"

התנהגות ידנית  

 נשלטת ומונעת

ים אינו מתאמן  /העובד

כלל בתכנון מוקדם 

 למשימה עבודה

 ים מתאמן בתכנון /העובד

מוקדם למשימה במידה  

מעטה מאוד בין פעם  

 לפעמיים בחודש

ים די מתאמן  /העובד

בתכנון מוקדם למשימה   

 כפעם בשבוע

ים מתאמן לתכנון /העובד

 מוקדם למשימה  במידה

     3רבה כ 

 פעמים בשבוע

ים מתאמן לתכנון /העובד

מוקדם למשימה במידה רבה  

 מאוד כפעם ביום ומעלה



תחום 

 השפעה

כישורים  
מדרג  "ב

 "ההפנמה

 כישוריםהגדרות 
 "ההפנמהמדרג "ב

 "ההפנמהמדרג "במיומנות רמות הגדרת 

 1רמה 

 אדישות

 2רמה 

 מודעות

   3רמה 

 אכפתיות

 4רמה 

 התערבות

   5רמה 

 בעלות

 פתרון 

 בעיות
למידה 

ושיפור  

 מתמיד     

  חניכה ואימון 

 נקודת "ל

":      התערבות

כמעט  "דיווחי 

מפגעים  " ונפגע

ירידה  

 בסטנדרטים

יפתח  עובד כל 

מסוגלות לחנוך ולאמן  

עצמו וסביבתו  את 

בכל  להתערב 

הנסיבות לירידה  

בסטנדרטים כתוצאה  

,  מסיכונים פוטנציאלים

 . אי וודאות, אילוצים 

 ומעלה 4לרמה להגיע 

ים  /עובד

אינו  

מתאמן  

כלל 
 להתערבות

ים  /עובד

מתאמן  

להתערבות  

 במידה מעטה  

פעם  מאוד בין 

לפעמיים  

 בחודש

 ים  /עובד

די מתאמן  

   להתערבות 

 כפעם  

 בשבוע

ים  /עובד

מתאמן  

להתערבות   

 במידה רבה  

פעמים   3כ 

 בשבוע

ים  /עובד

 מתאמן  

 להתערבות  

רבה  במידה 

כפעם  מאוד 

 ומעלהביום 

 :דוגמא לגזירת יעדים מהפורמט
 עד לגורם השורש" בעיה"או " כמעט ונפגע"לחפש ולנתח אירוע = יומית " שעת זהב"ב" ביצוע אימון כלי מניעה  . 

   

 איתור ירידה בסטנדרטים כתוצאה מחוסר עובדים זמני= יומית " בשעת זהב" "נקודת התערבות"ביצוע אימון ל... 

 "   מדרג ההפנמה"לחשיבה ותכנון שגרות למנהלים לצמיחה עם אנשיהם על , פורמט קווים מנחים



   5בעלות  
 חברי הנהלה  

        4התערבות  
 כלל העובדים

 3איכפתיות 

 2מודעות  

 אדישות    

       1    

 

 "פתרון בעיות"דוגמא לפורמט בתחום השפעה  – Eסביבה  Sביטחון  Qאיכות  Hבריאות  Sלבטיחות " מדרג ההפנמה"

   ש"תח! לי לנו זה לא יקרה

 הרת אסון" התנהגות אוטומטית"

התנהגות ידנית  

 נשלטת ומונעת

ים אינו  /עובד

מתאמן כלל  
 להתערבות

ים מתאמן  /עובד

להתערבות במידה  

מעטה מאוד בין פעם  

 לפעמיים בחודש

ים די מתאמן  /עובד

 להתערבות כפעם  

 בשבוע

 ים מתאמן  /עובד

 להתערבות  

במידה רבה מאוד  

 כפעם ביום ומעלה

ים מתאמן  /עובד

 להתערבות במידה רבה  

 פעמים בשבוע 3כ 



תחום 

 השפעה

כישורים  
מדרג  "ב

 "ההפנמה

 כישוריםהגדרות 
 "ההפנמהמדרג "ב

 "ההפנמהמדרג "במיומנות רמות הגדרת 

 1רמה 

 אדישות

 2רמה 

 מודעות

   3רמה 

 אכפתיות

 4רמה 

 התערבות

   5רמה 

 בעלות

   תהליך
חיסול 

הבזבוז   

אפס זה "

    !"אפשרי

 חניכה 

 של ואימון 

":  כלי מניעה"

GEMBA    

GSTD   

5Y 

 5S 

 "עצם דג"

עובד יפתח  כל 

 מסוגלות לחנוך  

עצמו  את ולאמן 

כלי  "וסביבתו  ב

 רלוונטיים  " מניעה

על פי הכישורים  

 מקצועיות וניסיון

   4לרמה להגיע 

 ומעלה

ים  /עובד

אינו  

מתאמן  

 כלל 

כלי "ב

 "מניעה

ים  /עובד

כלי  "מתאמן ב

במידה  " מניעה

מעטה מאוד  

פעם  בין 

לפעמיים  

 בחודש

 ים  /עובד

די מתאמן          

"          כלי מניעה"ב

 כפעם  

 בשבוע

ים  /עובד

מתאמן  

כלי "ב

"   מניעה

 במידה רבה  

פעמים   3כ 

 בשבוע

ים  /עובד

מתאמן  

כלי "ב

"   מניעה

במידה רבה  

כפעם  מאוד 

 ומעלהביום 

 :דוגמא לגזירת יעדים מהפורמט
 לביצוע ' לוג/עבודה/מתלווה למנהל משמרת= יומית " שעת זהב"ב" כלי מניעה"ביצוע אימון בS5   

   

 עבודה באחזקה ל ' מתלווה למנהל משמרת לוג= יומית " בשעת זהב" "כלי מניעה"ביצוע אימון בGEMBA 

 "   מדרג ההפנמה"לחשיבה ותכנון שגרות למנהלים לצמיחה עם אנשיהם על , פורמט קווים מנחים



   5בעלות  
 חברי הנהלה  

        4התערבות  
 כלל העובדים

 3איכפתיות 

 2מודעות  

 אדישות    

       1    

 

 "תהליך"דוגמא לפורמט בתחום השפעה  – Eסביבה  Sביטחון  Qאיכות  Hבריאות  Sלבטיחות " מדרג ההפנמה"

   ש"תח! לי לנו זה לא יקרה

 הרת אסון" התנהגות אוטומטית"

התנהגות ידנית  

 נשלטת ומונעת

ים אינו מתאמן  /עובד

 "כלי מניעה"כלל ב

ים מתאמן  /עובד

במידה  " כלי מניעה"ב

מעטה מאוד בין פעם  

 לפעמיים בחודש

ים די מתאמן          /עובד

"          כלי מניעה"ב

 כפעם בשבוע

כלי  "ים מתאמן ב/עובד

 במידה רבה  " מניעה

 פעמים בשבוע 3כ 

כלי  "ים מתאמן ב/ובד

 במידה רבה  " מניעה

 מאוד כפעם ביום ומעלה



תחום 

 השפעה

כישורים  
מדרג  "ב

 "ההפנמה

 כישוריםהגדרות 
 "ההפנמהמדרג "ב

 "ההפנמהמדרג "במיומנות רמות הגדרת 

 1רמה 

 אדישות

 2רמה 

 מודעות

   3רמה 

 אכפתיות

 4רמה 

 התערבות

   5רמה 

 בעלות

  העצמה

הוקרה  

והצבת  

 גבולות     

חניכה  

 ואימון  

 לתגובה
  

ים יפתח  /עובד

מסוגלות להגיב בכל 

:  הנסיבות באופן הנכון

, מידתי, באופן מהיר

     הצבת גבולות ברורים 

מותר  "למשמעת 

 ".ואסור

ים  /עובד

מגיב  אינו 

 כלל

ים /עובד

במידה  מגיב 

מעטה מאוד  

פעם  בין 

לפעמיים 

 בחודש

 ים  /עובד

        מגיב די 

 כפעם  

 בשבוע

ים  /עובד

במידה  מגיב 

  3כ רבה 

פעמים  

 בשבוע

ים /עובד

מגיב 

במידה  

רבה מאוד  

ביום כפעם 

 ומעלה

 :דוגמא לגזירת יעדים מהפורמט
 ים שהגיבו במהירות וטיפלו בבטיחות/יומית הזדמנויות להגיב ולהוקיר בלחיצת יד עובד" שעת זהב"מחפש ב. 

   

 ים שהפגינו ביצועי בטיחות  /יומית הזדמנויות להגיב ולהציב גבולות חדים וברורים לעובד" שעת הזהב"מחפש ב 

 .  חלשים עד רשלנות וזלזול    

 "   מדרג ההפנמה"לחשיבה ותכנון שגרות למנהלים לצמיחה עם אנשיהם על , פורמט קווים מנחים



   5בעלות  
 חברי הנהלה  

        4התערבות  
 כלל העובדים

 3איכפתיות 

 2מודעות  

 אדישות    

       1    

 

 "העצמה"דוגמא לפורמט בתחום שפעה  – Eסביבה  Sביטחון  Qאיכות  Hבריאות  Sלבטיחות " מדרג ההפנמה"

   ש"תח! לי לנו זה לא יקרה

 הרת אסון" התנהגות אוטומטית"

התנהגות ידנית  

 נשלטת ומונעת

ים מגיב  /עובד

במידה רבה מאוד  

 כפעם ביום ומעלה

ים מגיב  /עובד

  3במידה רבה כ 

 פעמים בשבוע

 ים  /עובד

 די מגיב כפעם  

 בשבוע

ים מגיב  /עובד

במידה מעטה  

מאוד  בין פעם  

 לפעמיים בחודש

ים אינו  /עובד

 מגיב כלל


