
                                                                                                  –" המנהיג"  7
 מתגמל, מעורר השראה, מעצב אישיות 

                                                                                     –" החונך"  6
 מאפשר, מלמד, מחולל

                                                                  -" המנתח" 5
 מקיש, מאתגר, מנתח

                               –" המתכנן" 4
 משנה, מתחקר, מתכנן

                    –" המעורב" 3
 מעריך  , משפר, יוזם

 -" המבצע" 2
,  מקיים, מגיב

 מתריע     

1  
  -" המפקח"

,  אוכף
,  דורש

 מעניש  

אנחנו חונכים היכן . גבוה מהמיקום באיכות בטיחות ויעילות" תפוקה-עבודה"המיקום במדרג ב, בדרך כלל

.                                                                          לכן נחטוף תאונות נפגעים תקלות כשלים נזקים! זה הקוד -היכן  שיש הכרה ותגמול , שנוח לנו

 !צריך לשנות את הקוד , התוצאות= כדי לשנות את המציאות  ". תפוקה נטולת נפגעים= "עלייה במדרג 

אקלים ניהולי  
 –פרואקטיבי 

  30%השקעה 

מהזמן היכולות 

והתשומות 

  70%בשוטף 

 בבניית 

 האקלים
Upstream 

אקלים ניהולי  
 –ריאקטיבי 

  70%השקעה 

מהזמן היכולות 

והתשומות 

  30%בשוטף 

בבניית האקלים 
Midstream 

 –אקלים ניהולי פאסיבי 
מהזמן   100%השקעה 

 Downstreamבשוטף  



מעורר השראה ומהווה מודל לחיקוי דרך מיקוד באמונה  , כריזמטי –" המנהיג"  7
, לכן מעצב אישיות ומכאן התנהגות מונעת כדרך חיים, מתגמל, בבטיחות ובאיכות

 ...     ולכן מאתגר אנשים רגילים לביצועים בלתי רגילים

,  מלמד להתמקד בלמה כדאי להתאמץ בבטיחות ובאיכות –" החונך"  6
יוצר פריצות  , לכן משנה דפוסים והרגלים למונעים, מטמיע זאת כערך

 .  לכן מאתגר לחולל ביצועים מעל ומעבר, דרך אישיות וקבוצתיות

כמעט  "מיקוד ב, תהליכים, שגיאות י ניתוח"ע ומכוון מוביל –" המנתח" 5
מלמד להפיק   . שהייה מרובה בשטח במציאות, ונקודות התערבות" ונפגע

 . לקחים מגורמי השורש ומתמיד ביישום

, ח"בד, תצפיות משימה, תכנון מוקדם –" המתכנן" 4
 . משנה את הקיים, מתערב במצבים גבוליים 

סקרי  , שים"בטא, דוגמא אישית –" המעורב" 3
מעודד דיווחים . סיכוניםהערכות ,  סיכונים

 משפר מצבים ותהליכים     . מהשטח

,  מגיב לתאונות –" המבצע" 2
,  מבדקיםעושה , תקלות וכשלים

מתריע  ,  מפגעיםמסלק 
 לממונים ומצפה לגיבוי        

דורש  , אוכף -" המפקח" 1
לחוקים  וציות משמעת 

מעניש על  , ונהליםתקנים 
 עברות בטיחות ואיכות  

                                           Upstreamהעלייה במדרג מבטאת את חוזק ועומק אקלים הפרואקטיבי  

 "תפוקה נטולת תאונות נפגעים תקלות כשלים נזקים: "ואת התוצאה

אקלים ניהולי  
 –פרואקטיבי 

  30%השקעה 

מהזמן היכולות 

והתשומות 

  70%בשוטף 

 בבניית 

 האקלים
Upstream 

אקלים ניהולי  
 –ריאקטיבי 

  70%השקעה 

מהזמן היכולות 

והתשומות 

  30%בשוטף 

בבניית האקלים 
Midstream 

 –אקלים ניהולי פאסיבי 
מהזמן   100%השקעה 

 Downstreamבשוטף  


