
 5בעלות                             

        

   4התערבות                 

      

 3אכפתיות                   

 2מודעות    

 !"זה לא יקרהלנו /לי" 1אדישות 

!                      לקרותזה יכול לנו /לי"

 "  ?ים לעשות עכשיו/אנו יכול/מה אני

אני  , לכן! זה יכול לקרות עכשיולנו /לי"

מתצפת שואל  ש"מבטאמתערב 

מונע כל  -מעריך מבצע בודק פועל 

 !" שגיאה טעות תקלה שיבוש וכשל

הבעלות על  : לכן! לנו זה יכול לקרות עכשיו/לי"

אנו אחראי למנוע בכל הנסיבות כל /אני! הבטיחות שלי

בכל רגע אני מקבל  . תאונה פציעה תקלה שיבוש וכשל

המונעת והמוחלטת  הניהולית ולוקח את הסמכות 
לפעול כמיטב , להעריך ולנהל סיכונים –ים /מהמנהל

ההכשרה  , כושר השיפוט, שיקול הדעת, היכולת

"      המקצועית והניסיון

נטול  אקלים 

 נפגעים  

 אקלים

 רווי נפגעים  

אקלים 

הכביש  

 הישראלי

 צוות/עובד: עצמייעד האקלים  – Eסביבה  Sביטחון  Qאיכות  Hבריאות  Sמדרג ההפנמה לבטיחות 

התנהגות  "

 "ידנית

התנהגות " 

 "אוטומטית

> 25% 

> 75% 

יכול זה לנו /לי"

 ..."אבל...לקרות

 5% < 



 5בעלות                             

        

   4התערבות                 

      

 3אכפתיות                   

 2מודעות    

 1אדישות 

תקנות הוראות , לחוקים" תחום הציות"אנשים ב

נדרשת אכיפת משמעת שיפוט  . כללים ונהלים

תפיסת מציאות והתנהגות הרי אסון . וענישה

בקונפליקט מתמיד עם סמכות . לחייהם ולסובבים

הבטיחות והאיכות ". מציקים להם"ורשויות ש

!"                            לי זה לא יקרה: "רחוקים מהם

 ח "מאשימים אחרים ומחפשים כסת: וכשקורה

אנשים מפתחים חוש אחריות אישית ומשמעת 

שמים לב למפגעים . עצמית לבטיחות ואיכות

לפגוע /מתביישים להיפגע בתאונה. ומדווחים

מה אני ! לקרותלי זה יכול " "לא נעים. "באיכות

מתעניינים בגישה " ?יכול לעשות עכשיו

ש "מתנסים בבטא. פרומונעתהפרואקטיבית 

עדיין זקוקים להדרכה ליווי חניכה הצבת  . ותצפית

 .  גבולות חינוך אסרטיבי

בעלי אחריות ומשמעת אנשים :לכן!  לי זה יכול לקרות עכשיו

סופרים . "מחויבותם לבטיחות ואיכות בולטת בשטח, עצמית

, דוגמא אישית". בלתי נעזרת"חשיבתם והתנהגותם ". אותם

תכנון  , תצפית, ש"בטא: הפרואקטיביםמיומנים ביישום הכלים 

, כשלים/ניתוח שגיאות, הערכת סיכונים S5 ,GSTD ,מוקדם

,  ד"בס, ב"נת, ח"בדגורמי שורש " תקלה/כמעט ונפגע"

, מובילים, מטפלים עצמאית בנושאים, נקודת התערבות

 חונכים         , מדריכים

,  מנוסים בוגרים סמכותייםאנשים : לכן! לי זה יכול לקרות עכשיו 

במחזור  . "בעלי מחויבות עצמית גבוהה לחשיבה והתנהגות מונעת

שולטים בפילוסופיה  ". ראש גדול"    "בוער בעצמות" "הדם

,  מנהיגים, מחנכים, ובפסיכולוגיה של הגישה הפרואקטיבית

פותרי בעיות ומחוללי  , מורי דרך ומודל לחיקוי, מאתגרים, מובילים

יוזמים  , אווירה מונעת בצוותים  בקבוצות ובממשקים בארגון

י     פרקטיקה שיטתית פוטנציאל לתאונות  "פועלים ומונעים ע

חוללות עצמית  . נפגעים תקלות שיבושים וכשלים בכל מצב וזמן

ושיפור מתמיד                              ללמידה חסרת פשרות  

 הפרואקטיביים   ולשכלול הכלים 

אקלים  

חיים  /עבודה

 נטול נפגעים  

אקלים  

 חיים  /עבודה

 רווי נפגעים  

אקלים 

הכביש  

 הישראלי

 צוות/עובד: העצמייעד האקלים  – Eסביבה  Sביטחון  Qאיכות  Hבריאות  Sמדרג ההפנמה לבטיחות 

התנהגות  "

 "ידנית

התנהגות " 

 "אוטומטית

 אנשים מתקהלים ומקשיבים לרוח לתובנות

 .  פרומונעתועקרונות הגישה הפרואקטיבית  

 

מבינים . מתחילים לפתח מודעות עצמית ומצפון

:  שעד כה הפקירו עצמם לגורל מזל לסטטיסטיקה

אך עדיין בקונפליקט  ..." אבל..לקרותלי זה יכול "

, מתווכחים. וסיכון גבוה לחייהם ולסביבה

בהדרכה וחניכה עדיין לא " נעזרת"התנהגותם 

"  אחריות אישית"הפנימו מהי המשמעות של 

 "   משמעת עצמית"ו

> 25% 

> 75% 

 5% < 



 יעד האקלים הניהולי –E סביבה  Sביטחון  Qאיכות  Hבריאות  Sמדרג ההפנמה לבטיחות 

 5בעלות                

 4התערבות                 

 3אכפתיות                

 2מודעות       

 1אדישות 

Upstream   

 אקלים פרואקטיבי  

מהזמן   50%< מנהיגות המשקיעה 

מהזמן   90%< ו " רצפת התפעול"ב

הפקת  , "גורמי שורש"בניתוח 

,  תכנון, לקחים יישום והפנמה

 חניכה הדרכה ולמידה ארגונית

Midstream 

 אקלים ריאקטיבי  

מהזמן השקעה    70%כ 

 בגורמים ישירים ותורמים  

 גיבוי תגובה דיווח התרעה  

 

Downstream 

 אקלים פאסיבי

 מהזמן השקעה   100%כ 

 ושקיעה בשוטף ובדחוף

 פיקוח שמירה אכיפה וענישה  

 

התנהגות  "

ארגונית 

 "ידנית

התנהגות  "

ארגונית 

 "אוטומטית

> 75% 

> 25% 

 5% < 
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נהרגה   17א בת "שחר תלמידת י

נהג הרכב שבו נסעה  . בתאונת דרכים

 באזור כרמיאל החליק  

שחר שישבה  . לשולי הכביש והתהפך

במושב האחורי ולא חגרה חגורת  

בטיחות נמצאה מחוץ לרכב עם פגיעה  

חגרו   17ונוסע  19הנהג . מערכתית-רב

 מקדימה ונפגעו באורח קל

 ?מי אחראי על הבטיחות שלי 

בני אדם                                         45מידי שנה נהרגים כ 

 ד "אדם נפגעים בת-בני 700 וכ

.                        לאחר שלא חגרו חגורת בטיחות

הבעיה העיקרית באי חגירת  

חגורות בטיחות היא במושבים  

 (64%). האחוריים של הרכבים

בישראל בעשר השנים  

 האחרונות נפגעו קרוב     

 בני אדם שלא   7,000 -ל

 חגרו חגורת בטיחות   

הרשות   )מחציתם ילדים 

 (.הלאומית לבטיחות בדרכים

חגורת  לפי ספר גינס 

הבטיחות הינה  

הכי  ההמצאה שהצילה  

ב  "בארה. הרבה נפשות

בעשור האחרון מנעו  

חגורות הבטיחות  

  1.3הרוגים  55,600

חסכו  . מיליון פצועים

 דולרמיליארד  105

 3איכפתיות   

   1אדישות  

 2 מודעות 

 4התערבות  

 5בעלות  

 

 

מספר  

ההרוגים מקום  

 :  המדינה

מהם   32,611

ילדים  4,999

 ונוער  

 

 



תקשור מידע*  

 עידוד ותמיכה

ד"מילה טובה בס  

 ערבות הדדית

 דרכה וחניכה

 

 

ב"נת, תכנון מוקדם*  

 סוף מעשה מחשבה תחילה

? מתי? למה? מי? מה עושים  

 לעשות את הדבר הנכון 

 נכון בפעם הראשונה

 ניתוח אירועים  *

 התנהגות לומדת

 כמעט ונפגע  

 כמעט תקלה  

 גורמי שורש  

 

 

 ,  ח"בד, ש"בטא*

 נקודת התערבות

 ?מה יכול לקרות

 ערנות+ מודעות 

 "מאוטומט לידני"

 הערכת סיכונים דינמית

 

 

 אנו מובילים 

 ומחוללים את האקלים

 הפרואקטיבי פרומונע

.קיימות= לבטיחות ואיכות   

 כשהרוח של כולנו ביחד 

 מנשבת בהתמדה 

= על השבשבות   

, האקלים הארגוני  

 אנו ממזערים את 

. פוטנציאל התאונות והנפגעים  

:התוצאה כל יום מחדש  

 עבודה נקייה איכותית 

!נטולת נפגעים ונזקים  

 כי אצלנו כל יום

!"אפס זה אפשרי"  

 :סוד גלוי בעולם

 ארגונים טובים בבטיחות

 טובים באיכות 

 רזים בביצועים 

 וטובים תוצאות  

בטיחות  = ש  "בטא

 איכות בשטח

בדיקות  =  ח"בד

 חיוניות

נקודת  =  ב"נת

 תורפה בטיחותית

בבקשה  = ד "בס

 סליחה תודה

 

   ת/שואלאני . 1

 :באווירה חיובית

 "?מה יכול לקרות "

 
 ...  לענותמעודד . 2

יש לי סבלנות   

   להקשיב

 לדמיין  מבקש. 3 אני מקדיש זמן  

 להראות  , לספר

להשלים   עוזר. 4 ...   אירוע לתרחש

תורם ידע  , מניסיוני

ממחיש   , מלמד

 :  שואל. 5 בדוגמאות   

 על   אחראימי "

 "?הבטיחות

 שנפנים שבטיחות  

זו אחריות אישית  

מודעות ומשמעת  

 עצמית  

 :ש"שבשבות  הבטא

 בעלות   5התערבות  4שבשבות האקלים הפרואקטיבי רמה          


