


 !לא מצאנו במילון 



 

•PRO - למען, בעד 

•ACTIVE - יוזם, פעיל 
 

 יוזמה ופעולה מקדימה•
 הצופה את הנולד 



ISSM 

CCGH 



 הגישה הדטרמיניסטית –פבלוב •
 ביהביוריסטית                           

 תגובה מצב/ גרוי 

 אינסטינקט אימון



 אפשרות מצב/ גרוי 
 בחירה

 תגובה

 רצון עצמאי מצפון ערכים דמיון מודעות עצמית

האדם מחפש  –ויקטור פרנקל •
 המודל הפרואקטיבי: משמעות

 RESPONSE ABILITY =התגובה  היכולת : אחריות



 .  כבני אנוש אנחנו אחראים לחיינו"

התנהגותנו היא פועל יוצא של החלטותינו  

בידנו  , ולא של התנאים שבהם אנו נתונים

 ".היוזמה והאחריות לגרום לדברים שיתרחשו

 

 

 "הרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד 7"



  – פרואקטיבי•

לא מאשים מצב קיים 
מוביל לשינוי על בסיס ערכים שבחר 
פועל בתושייה ויוזמה 
פועל במעגל ההשפעה. 
 
 

  – ראקטיבי•

י מצבים חיצוניים"מובל והתנהגותו מותנית ע 
פועל במעגל הדאגה. 

1989 

אבל יותר טוב , טוב לדאוג לחולה שיהיה בריא"
".         לדאוג לבריא שלא יהיה חולה

 



ארגונים פרואקטיביים 
 יוצרים מציאות





 .טכנולוגיה

 (פרוצדורות)נהלים 

 פיקוח

 (ענישה)משמעת 



הטכנולוגיה אינה מספקת הגנה  

 .מפני פגיעה באדם מוחלטת

הפרוצדורות אינן יכולות להנחות בכל מצב מה  

 .  לעשות

 ...לכן צריך ללמד להעריך סיכונים עם השכל הישר 

פרוצדורה שאין לה ערך בעיני  

 .דינה להיעקף -המשתמש 



 . פיקוח צמוד אינו ישים

 ?מי יפקח על המפקח      



 .  לסמן קוים אדומים ולעצור התנהגות בלתי רצויה: מטרת ענישה
 

 .התנהגות שינויעונש לא מניע 

 .ויוזמהראש גדול ענישה לא מעודדת 

לא משגשגת באווירת משמעת " אמת דיברתי"תרבות של 
 .קשה



 :אפקטיביות הענישה מותנית ב

  –תזמון  - 

 .סמוך ככל שניתן למעשה *     

  –עקביות  - 

 : אי עקביות משדר    

 (.?"למה אותי הענישו ואותו לא)"חוסר הוגנות *     

 "(.כולם בלי חגורות בטיחות)"ניתוק מהשטח *     

 .ניהול בטיחות מרושל ולא אפקטיבי*     

 תנאים מצטברים הקשים להשגה 2

  



 (.חשש מעונש) -אי אמירת אמת - 

 .העדר יוזמה, ראש קטן, ניכור, יצירת אווירה עכורה - 

 .אובדן מחויבות לדרך - 

אובדן אמון העובד במנהל                                      - 
 (.כתוצאה מהענשה על טעות שלא במזיד) 

  



 .אי קבלת סמכות, התרסה, עקב זלזול, "דווקא" -עבירה במזיד -    

 .הפרת הוראה לאחר הנחיה מפורשת לנהוג אחרת -בוטות -    

 .עבריינים חוזרים -אירועים נשנים -    



 .מתוך דאגה ואכפתיות -    

 .לא כנקמנות או התעמרות -    

 .חינוכי -    

   



 .רצף של שגיאות הפוגש נקודת תורפה

 .טעות פוגשת סיכון

 





 של דמינג PDCAמעגל 

• PLAN-  תכנון השיפור \תכנון התהליך 

•DO -  השיפור \ביצוע התהליך. 

•CHECK - בדיקה של המצוי מול הרצוי.   

•ACT - פעולה לשיפור.  

 דמינגויליאם אדוארדס 



• PLAN- תכנון מוקדם למשימה: 
 הערכת הסיכונים

 פנקס בטיחות 
 לניהול סיכונים
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 : שיטת הרמזור

 .     עוצמת סיכון נמוכה

 .  סיכון קביל

עבודה בכפוף לבקרות  

 המפורטות

 (.מנהל אזור –כ נותן ההיתר "בד)

  –ירוק 

 .     עוצמת סיכון בינונית  –כתום 

 –העבודה ברמת סיכון זה 

י מנהל  "כ ע"מאושרת בד

 .מחלקה

 .  עוצמת סיכון גבוהה  –אדום 

 –עבודה בעוצמת סיכון זה 

 .מסכנת חיים

יש לפעול להקטנת רמת 

 .הסיכון

  –מאשר עבודה ברמה זו 

 ". ועדת חריגים"מנהל אגף כ
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•DO – הערכת סיכונים דינמית תוך כדי המשימה 



•CHECK – ניתוח אירוע+ ש "בט: 

"אלא אם כן כושל בהן, אין אדם עומד על דברי תורה"
 (מסכת גיטין)     

 
"טיפול בשגיאה ולא בשוגה" 



•ACT –ניתוח אירוע.  
 שיפור כתוצאה מלקחים



  זיהוי נקודות תורפה ושגיאות ואיתור גורמי שורש

 פעולה תשובה שאלה

 ?למה. 1

 ?למה. 2

 ?למה. 3

 ?למה. 4

גורם " ?למה. 5

 "השורש

הלקח 

 ליישום

 "Y – 5" מתודת 

 המשך ניתוח אירוע



 Mind -set  –עבודת 

 .מנהל עם צוות עובדים -שיחת בטיחות יומית•

 .מנהל עם צוות עובדים -תכנון מוקדם למשימה•

 .כל עובד -הערכת סיכונים דינאמית•

מנהל וצוות   -'כמעט ונפגע'ניתוח אירוע והפקת לקחים מ•

 .עובדים

 .מנהלים -ניהול בטיחות שטח•

 .מנהלים -שיחת בטיחות שבועית•

 מפעל/שיחות בטיחות תקופתיות עם מנהל יחידה•



SR : חומרה  SEVERITY  RATIO 

   xימי היעדרויות ' מס    

 (מקדם)100,000

 _____________________ 

 כ שעות  העבודה"סה       

FR : תדירות  FREQUENCY  RATIO 

                                                              (מקדם) x 100,000התאונות ' מס         

        _____________________ 

 כ שעות  העבודה"סה              





אין מה לטפל במה  "

 ..." שלא קיים 

איזה מזל שלא "

אפשר  ... קרה דבר

 ..."להמשיך 

אין ברירה  "

 ..." חייבים לטפל 



נפגעים  
היעדרויות  

כאב  , נכות
 סבל ושכול

,  גידול בעלויות, בזבוז
שחיקת , פגיעה בפריון

פגיעה  , כושר התחרות
 במוניטין

כמעט  "אירועים  600

ללא פציעות ונזקים " ונפגע
 נראים לעין





 



 שלנו DNA-חלק מה –בטחון עצמי מופרז ואופטימיות יתר 

 "לי זה לא יקרה"-

 "אני לא אתפס"-



 :מערכת אוטומטית

 תגובה          גרוי                 

 מהירה

 ללא תחושת שליטה, אם בכלל, מאמץ מועט



 :דוגמאות
 .זיהוי שחפץ אחד מרוחק מהאחר•

•2 x 2. 

 .מבינה משפטים פשוטים, קוראת מילים•

 .נהיגה בכביש פנוי•

 .מבצע עבודה שגרתית•

 מיומנויות מולדות -

 : נרכשות עקב אימון מתמשך-

 (.שחמט)מומחים , נהיגה, קריאה    



 :חשיבה מורכבת

 דורשת קשב

 משתבשת כשתשומת הלב מוסטת

 :דוגמאות
•24 x 17. 

 .חניה במקום צר•

 .משימה מורכבת•



 :הבעיה
 :במצב בו נדרשת מערכת החשיבה המורכבת1.

,          כאשר הקשב מוסט ופועלים בחוסר תשומת לב
 .צריך לדאוג לסביבה מאפשרת.  התפקוד פחות טוב

 

(  בשגרה)כשעובדים עם מערכת החשיבה האוטומטית 2.
           –במקום בו נדרשת מערכת החשיבה המורכבת 

 .קורות שגיאות



 :דוגמאות לקונפליקט בין שתי המערכות



 

 

 מודגש     ימין 

 רגיל    ימין  

 מודגש      שמאל 

 מודגש     שמאל 

 מודגש    שמאל  

 רגיל     ימין  

 רגיל      ימין 

 מודגש     שמאל  

 

המטלה הראשונה היא לקרוא את שני הטורים מלמעלה למטה 

אם כל מילה מודפסת באותיות  (  או לחש לעצמך)ולהכריז בקול 

 "(.מודגש)"או מודגשות "( רגיל)"רגילות 



 

 

 ימין      מודגש    

 ימין      רגיל    

  שמאל    מודגש     

 שמאל     מודגש    

 שמאל      מודגש    

 ימין     רגיל     

  ימין    רגיל     

  שמאל     מודגש     
 

אם " ימין"קרא שוב את שני הטורים מלמעלה למטה והכרז בקול 

אם היא מודפסת  " שמאל"ו, המילה מודפסת מימין למרכז הטור

 .לשמאלו





 מיקוד קשב

PAY ATTENTION: 

,  מוגבל" תקציב"לקשב , "שלם קשב"
.  פעילויות מאומצות בו זמנית מפריעות זו לזו

 .צריך לחלק הקשב

מונעת   –התמקדות אינטנסיבית במטלה 
 .התמקדות במטלה מתחרה





מהזמן אנחנו   50%

 ".לא בעבודה"

 .מנורה אדומה": מסלולים"שיטת ראם סמואל 

 :אחד הפתרונות



:                   כוח רצון מוגבל

 .מאגר אנרגיה אחד  

 :לכן נדרש



 



 פלפס. המתכון להצלחה לפי מ

 ..."מאמץ, תוכנית, חלום"



 בארגונים

חזון 

ערכים 

שיטה ומתודולוגיה 

מחויבות ארגונית 

דוגמא אישית של מנהלים 



 דוגמא אישית





 זה לא משנה , אם אתה לא יודע לאן אתה הולך"

 "איזו דרך אתה בוחר

 

? "התואיל להגיד לי בבקשה באיזו דרך עליי ללכת מכאן"

 ,  שאלה אליס את החתול

 ,אמר החתול, "זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע"

 ,אמרה אליס, "לא אכפת לי כלכך לאן"

 .אמר החתול, "לא משנה באיזו דרך תלכי,  אם כך"





 :  באמצעות

הפנינג בטיחות 

שיתוף משפחות 

עטים, סרטים, חולצות, מעילים, י פוסטרים"שיווק ע 

הבטיחות מתחילה ממני"מוטו מוביל , יצירת סיסמאות" 

דוגמא אישית 



מחויבות נמדדת בנכונות להקרבה. 

 (הקרבת חיים= בצבא במלחמה ) 



 תקציבים –כסף. 

 אובדן תפוקות –תפוקות. 

זמינות מתקנים. 

זמן מנהלים  : 

 .הובלה דרך דוגמא אישית: מנהיגות 

 קשה לזייף –מחויבות אמיתית 

 ".להקרבה"מחויבות נבחנת על בסיס המשאבים 

 !זמן מנהלים : המשאב היקר ביותר



אימוץ הבטיחות כערך ליבה עמוק ובסיסי. 

לוחות זמנים וכסף, אין תחרות לבטיחות עם תפוקה. 

 עובדים בוחרים בדרך הבטיחות כי היא ערך פנימי

 (.לא כי הם חוששים מעונשים)



 :  שילוב הבטיחות בתרבות הארגונית

יעדים כמותיים לפעילות פרואקטיבית. 

(כמות ואיכות. )יצירת מערכת פיקוח ובקרה על פעילויות 

הערכת עובדים ומנהלים במסגרת משוב על פעילות בטיחות. 

הוקרת עובדים על פעילות לקידום הבטיחות. 

ביצוע ניתוחי אירועים אצל מנהלים בכירים בהתאם לחומרת האירוע. 

פרסום כל אירוע בטיחות לכל. 

פלזמות וכל מדיה אפשרית של , איגרת, מייל, פניות באמצעות מנשרים
 .מנהלים בכירים לעובדים/ל"מנכ

פוסטרים 

הערכת ביצועים כולל על פעילות בטיחות. 

פתיחת דיונים בדיווח על פעילות בטיחות. 

דיווחים תקופתיים על מדדי בטיחות וביצועי יחידות. 



סדר וניקיון 

 י החוליה החלשה"אנו נמדדים עפ

 המנהלים והעובדים גיוס 



ש לא שיפוטי"בט 

להיסגר , אנשים יכולים להיפגע      

 .ולהקטין ראש 

דילמת הצבת גבולות 

 .אחרי אירוע תאונה חמור –נטייה לנקוט יד קשה       

זונחים את עיקרי הגישה הפרואקטיבית וקשה   

 .לחזור לגישה לאחר מכן 

זיוף במחויבות 

 .די בזיוף אחד כדי למוטט השקעה של שנים      

שנה ביושר יזכרו רק את המעילה היחידה   30למנהל בנק שעבד  

 ....והאחרונה שלו 



עובדי קבלן ועובדים המגיעים לתקופה קצרה 
לא מאפשר  –זמן חשיפה קצר לתרבות הבטיחות  
 .הטמעה יסודית 

 



 

חינוך מבוגרים 
 שינוי התנהגות באמצעות שינוי תובנות 



חוסר ידע והבנת הגישה 

 .בניתוחי אירועיםאמיתי הגעה לגורם שורש •

 .זיהוי כל הסיכונים בתכנון המשימה•





 שינוי התרבות הארגונית 

 צמצום תדירות הפציעות וחומרתן 



 הבטיחות מובילה לשינוי התרבות הארגונית

תקשורת פתוחה 

סקרים וכנסים 

אמון 

 (מגלים כוכבים)מנהלים פורחים 

 אמת דיברת"תרבות של" 

 ראש גדול –עובדים יוזמים ומחדשים 

עובדים שותפים 

תרבות של ניתוחי אירועים באיכות ובמקצועיות 

מקבלים אחריות 




