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             מונע-פרומחוללת אקלים פרואקטיבי  ,"ההפנמה מדרגב 5רמה "מנהיגות 

       :                                                                                   תאונות תקלות שגיאות טעויות כשלים שיבושים תסמונות מחלות ברמתשל 

 (ים/עובד)הפרט < > ( מחלקה)הצוות < > ( ג"מפעל מרלו)הקבוצה < > ( שרשרת אספקה ,מטה ,הנהלה)הארגון 

      "There's nothing more practical than a good theory" (Kurt Lewin) 

 

 

 "אין דבר פרקטי יותר מתיאוריה טובה" (קורט לוין)   

. הוא הרגע שלפני כל התנהגות שלנו בשגרת החיים שיש לו פוטנציאל הרסני לצאת משליטה, "רגע הזהב"

בקו , ת במפעל/כעובד, כרוכב אופניים, הולך רגל, כנוסע, ת/זה יכול להיות הרגע שלי שלך שלנו בנסיעה כנהג

כאדם , במטבח, כאדם בביתך, מטייל בטבע, מטפס הרים, ספורטאי, טייס, שייט, צוללן, מלגזן, חייל, הייצור

גבר או , הרגע הזה אינו מתחשב בי בך בנו אם אתה אדם טוב או רע...שעושה כל פעולה במציאות נתונה

ה אדם /לא מתחשב אם את, לא אם זה קיץ או חורף, אינו מתחשב במצב הרוח שלנו, ילד או מבוגר, אישה

הוא פשוט , לא בהשכלה, לא בידע, לא מעניין במי בחרת בבחירות האחרונות לכנסת, דתי או חילוני

. כוח המשיכה/ומלווה אותנו לכל מקום בכל זמן כמו חוק  הכבידה" חוק טבע"פוטנציאל הקיים בטבע הוא 

משמעות הזאת הם לעזור לאדם לגלות את ה, מונעת-המהות והתכלית של הגישה הפרואקטיבית הפרו

השליטה שלנו ... בעיניים בלב בשכל ישר ומונע" רגע הזהב"ב  להתבונן' תפיסה מודעת פעילה'בעצמו ולפתח 

בריאים ושלמים כל יום כל ...תקבע רבות אם לא כמעט באופן מוחלט את גורלנו בחיים" רגע הזהב"כאנשים ב

                                          !  ע באחתנקט להימים עד לזקנה מופלגת או חס וחלילה באמצע החיים הכו

 "!התמדהבפועל בנחישות ו ,הבטיחות*על  לוקח אחריות, בכל מצב ונסיבות, אני": אומר" הזהברגע "

  .(בפעם הראשונה, נכון, עשה את הדבר הנכון= בריאות = איכות = בטיחות )*

 "מתחילים החיים...במקום שנגמרת הפרוצדורה "

                                                                  : "במדרג ההפנמה 5רמה " "מונע-פרו הפרואקטיבי אקלים"האולטימטיבית בהמטרה 

        ! לקבל ולקחת את הסמכות האופרטיבית ממך, ניהולךצוות תחת /עובדלהאציל להקנות לחנוך ולעודד כל 

כל תאונה תקלה שגיאה טעות כשל שיבוש ונזק פוטנציאלי עצמי וסביבתי    –ונסיבות כדי למנוע בכל מצב זמן 

יכולת מקצועית , הכשרה, שכל ישר, כושר השיפוט, ים את מיטב שיקול הדעת/צוות מפעיל/עובדתוך שה, זאת

 "שנהחשוב עצור  – !אין ספק, אם יש ספק"                                                                              . וניסיון
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  –( היכולת להגיב) Responsibility אחריות

בצו מוסרי וערכי עליון ! למניעת פגיעה ואובדן אדם הינה מוחלטת המנהלאחריות 

לבצע אחרים  מנחה/פוקד/מורה/מתכנן ונותןכל מי ש, בהגדרה: הורה/מאמן/מדריך/מפקד/מנהל)

במדינות המפותחות לרבות  .(תפקיד ניהולי מוגדרמינוי או ולא בהכרח חייב שיהיה בעל  עבודה/משימות

אם . אין קונפליקט. על כך אין מחלוקת. זה קודקס אתי .זו אתיקה של חוקה בלתי כתובה ישראל

ירענן את זכרונו באחריותו , אחריות זו בלהט קשיי ואילוצי שגרת העשייה השוטפתנשחקת  מפקד/מנהלל

האישית המוחלטת  ומנהל באשר לאחריות-אדםאינו נותן שום הנחות לאף בישראל המחוקק . המשפטית

ריות חעוסקים באמדינה  חוקישלושה , מעבר לסוגיית האתיקה המובהקת. אדםואובדן למניעת פגיעה 

                       . 3 חוק ארגון הפיקוח על הבטיחות בעבודה. 2דיני עונשין /סדר הדין הפלילי. 1: וזמוחלטת 

  .שיפוט הצבאיחוק הל "בצה

 

 (ר מיד'רוג) "לעולם אל תשתמש בנימוק שמילאת הוראות כתירוץ לביצוע עלוב"

 

  - (הכלים, המשאבים) Authority   סמכות

נלקחת מתוקף ו הסמכות מעוגנת במדיניות הארגון ונהליו. מוקנת לו מתוקף תפקידו מפקד/סמכות המנהל

ניסיונו המקצועי והניהולי . הסמכות הינה פונקציה של אופיו ואישיותו של המנהל. מציאות מתפתחתנסיבות ו

יש . תהסמכות מוגבל, יחד עם כל זאת. של המנהל" ארגז הכלים"הסמכות נמצאת ב. גיבוי ממנהליו. בחיים

המגבלה . בשטח בודהל ועד מנהל ע"להכיר במגבלותיה של הסמכות הניהולית בכל רמה החל מהמנכ

שגיאה פוטנציאלית כל מסוגל להיות אחראי באופן מוחלט על  מפקד/העיקרית הינה האקסיומה שאין מנהל

 ת/העובד בסמיכות ולידאינו יכול ולא מסוגל ממקומו האחר ואף הוא . (אדם אחר באותה מציאות) של עובד

נולד הפער , אןמכ... חייל מתפעל נשק... רכבנוהג בנהג : לדוגמא. למנוע לחלוטין כל שגיאה שיעשה העובד

המחוקק אינו נותן את דעתו . אחריות המוחלטת של המנהל לבין הסמכות המוגבלת שלוהשבין המתסכל 

הגישה התפתחה , מכאן. עצום זהאולטימטיבי  להתמודד עם פער אין באפשרותו –זה שקוף לגביו  -לפער 

עד למינימום את הפער ולהביא למזער גישה שבכוחה לצמצם  .ולחיים בכלל הפרואקטיבית לבטיחות

בהיותם  .הם עצמם ואחרים –אדם ואובדן אנשים למצב של מניעה מוחלטת של פגיעה /חיילים/עובדים

וכלו יאנשים ה -" בעלות" 5ורמה " התערבות" 4לרמה " מדרג ההפנמה"צמיחה ב, בבטיחות םאקטיבייפרו
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                           .יכולתם להיות אפקטיביים בעיסוקם בחיי העבודה ובחייהם הפרטייםגבולות להרחיב את 

ם מופרטת יבכל רגע נתון בחיים שבעטימקדימה מחשבה ופעולה , בגישה יוצרת אווירה הצפונהעוצמה ה

                            . לאל האינדיבידוא. אל הפרט .צוות/לוחם/חייל/ת למנהל אל העובדיהסמכות המוקנומואצלת 

 חייל/לשמור על העובד שעליותופס  מפקד/המנהל –לבטיחות ( ריאקטיבית-הפסיבית)אם בגישה המסורתית 

וחוקים שכל הזמן תגן עליו סביבה  .שתשמור עליו כזאתמוגנת  עבורו סביבהעליו לבנות לכן מפני כל פגיעה ו

מתרגל לכך ואת המציאות  חייל/העובדפס כך תואזי  -שנצטרך לאכוף להציב גבולות ולהעניש מפני פגיעה 

                                                                    . מפקד/פגיעה בו מוטלת באופן מוחלט על המנהל-שהאחריות לאי

כל שכן  .עיסוקוו זו פרנסתו .זו חובתו היחידה .הוא רק צריך לעבוד .Mind-setזה הלך רוח זה עניין תודעתי 

, המטפלים, ההורים: גיל רך מהיותו ינוקא ועד התבגרותו כולל חינוך שקיבל מהמחנכיםמהעובד כך חונך 

לקחת אחריות מוחלטת  תמעולם לא דרשו ממנו באסרטיביו. ובכללהמפקדים ( בכבישים)השוטרים , המורים

-הדרישה הטבעית!" לי זה לא יקרה"לכן השתרשה המודעות האישית והקולקטיבית  .על הבטיחות של עצמו

עלינו , אקטיבית-לפי התפיסה והגישה הפרו. אולטימטיבית הזאת אינה מעוגנת וצרובה במודעות העצמית

עובד במציאות נתונה -יש לחשוף כל אדם. להתחנך מחדש ולהתרגל לדפוסי חשיבה ופעולה שונים לחלוטין

אני אפגע אני אשכב בבית חולים !" יכול לקרותלי זה כן "לסיכונים ולחרדה הקיומית שאם לא אטפל בעצמי 

עובד אחראי -כל אדם"! אצלי זה לא יקרה"לכן כדי ש! אני אהיה נכה לצמיתות אני אסיים את חיי בטרם עת

של  ובעוד שאחריות. בעלות 5לצמוח לרמה , קרי. סביבתואנשים בבאופן מוחלט על הבטיחות של עצמו ושל 

ד לאחרון ע הסמכות את ולהאציל  עליו להפריט  -נותרת מוחלטת   'ניהולית-משפטית-המוסרית'המנהל 

                                                                                              . אין שום הבדל – יםרטיבחייו הפבחוג משפחתו וכפי שעליו לעשות עם ילדיו . העובדים שלו

עובד אחראי באופן ! שהאחריות והסמכות של כל אדם לבטיחותו אחת הן אקטיבית מחנכת-הגישה הפרו

 .לו הסמכות המוחלטת לעשות זאת מואצלת/ם ויחד עם זה מוקנתמוחלט למניעת פגיעה בעצמו ובאחרי

ולחברה בתודעה  חייל/בגישה הפרואקטיבית להקנות סמכות מוחלטת זו לעובד מפקד/תפקידו של המנהל

הסרת , הצפת המידע, הקשב המתמיד, מונעת-פרו י יצירת האווירה הפרואקטיבית"עלאחריות המוחלטת 

אופי , סמכות ניהולית מוטיבים שלסביב ) הביצוע/משימה/שיוצרת העבודהוהפרדוכסים הקונפליקטים  הפחד

, ז"לו, תפוקה, הסחת דעת, עומס, "משימתיות-רב" ,"משימתיות רוויה" ,(קונספציה) קיבעון, יוהרה כבוד

שרשרת : סביב מוטיבים שלביטחוניים כמו צבא משטרה  גופיםמוסדות ובארגונים מחמיר זה ו .רווח, תקציב

ם שנלמדו יכלים פרואקטיביטכניקות וועוד  (וכדומה..שיפוט וענישה, סירוב פקודה, עקיפת סמכות, פיקוד

                               . והם בשלבי הטמעה שונים( בטיחות שוטפת)ש בשטח "בבטבחניכה בסימולציות ותורגלו , בסדנאות

ילך וייסגר הפער שבין האחריות  מציאות החייםתפסו כך את יי חיילים/ועובדים מפקדים/ככל שמנהלים

. למנוע שגיאה טעות כשל בקצה שרשרת הביצוע לבין הסמכות המוגבלת שלו מפקד/המוחלטת של מנהל

סבל , אסונות, נפגעים,תאונותעובדים וחיים נקי בלי  -כשליםו מונעים שגיאות –ייסגר הפער ויגיעו התוצאות 

 .ושכול

ראות שירתיע אנשים מפני בדיקת הנחות ועיסוק -הסכנה היא שהדבקות בתהליכים ופרוצדורות תיצור קוצר"

 (לגן'פטרישה מק)"  דרך-בחשיבה פורצת
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  -(Accountabilityנשיאה באחריות )  Commitmentמחויבות

 םאקטיביי-הפרואמונה היוקדת במנהלים ליבה ו-ערךהינה  -אדם ואובדן המוחלטת למניעת פגיעה  המחויבות

את האחריות בכל מציאות נתונה נתון להוציא לפועל בכל רגע ובכל צעד  םאקטיביי-הפרוובעובדיהם 

. ן בחייםוהוקנו לכל אחד ואחת בכל רגע נתהן " נשיאה באחריות"ה זה מוקדהמוחלטת והסמכות המוחלטת 

בהטמיעם את הגישה הפרואקטיבית  הערכים המוקנים לאנשיםמתפתחת ונוצרת בעולם כזו מחויבות עמוקה 

 . לבטיחות

 :של כל אחד מאיתנו לשאול את עצמנו ואת עובדינו שתי שאלות יסוד המחויבות

 ?מהסוג שגורמים לך לקום בבוקר וללכת לעבודה, מהם באמת הדברים החשובים שלך בחיים .1 

 ? אלה מה יכולה פציעה חמורה לעשות לדברים החשובים. 2 

כאשר אנו מבינים את .אני מאמין שכל אחד מאיתנו מבין עמוק בתוכו את התשובות לשתי השאלות האלה

ברור לנו אחת ולתמיד למה עלינו לשאת במחויבות ובאחריות האישית ולהוביל , שתי שאלות היסוד לעומק

-לעולם נצטרך לטפח ולתחזק את ערך. אקטיבית לבטיחות-יום יום שעה שעה כל רגע את הגישה הפרו

כיוון שבלהט העשייה . למניעת פגיעה ואובדן אדם( ימושג סובייקטיב)מחויבות מוחלטת : הליבה זה של

. זו שחיקה טבעית כפי שנשחקים בטבע הרים וסלעים. ערכינו ועקרונותינו נשחקים, והחיים אנו נשחקים

ה האנרגיה האנושית העצורה בכל אחד ואחת מאיתנו הינהמוחלטת למניעת פגיעה ואובדן אדם המחויבות 

זו בכיוון הטמעת  תברגע שמשחררים אנרגיה פוטנציאלי. בעלות 5פוטנציאל זה הינו פוטנציאל רמה . בחיים

של הארגון שיוצרת בכל רגע נתון מצב " גלגל התנופה"אקטיבית נוצרת תנופה אדירה על -הגישה הפרו

אינם ( המורים, המאמנים, המפקדים, ההורים)המנהלים . י כל אחד ואחת"ע איבןבששגיאות נבלמות בעודן 

כל עובד . הארגוןהמשימות ושל " חומות"על ה ניצבים/מפקחים/שוטרים/עוד אלה שצריכים לעמוד כשומרים

 חומות"הורסים את ה! כל אחד הוא בחזקת ארגון מלא .שלהם "חומות"ההם השומרים על  ,כל אדם, ועובדת

ויוצרים מוטיבציה אישית גבוהה שיוצרת סינרגיה  ניצבים-שומרים-מנהליםמורידים את ה, של הארגון "המגן

  .כך מונעים לחלוטין תאונות וכשלים לעד כתרבות כדרך חיים. אדירה

      "…דינה להיעקף, בעיני המשתמשמשמעות  שאין לה, כל פרוצדורה"
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  -(האנרגיה)  Energizing  המרצה

כיוון שללא המרצה לא . להבשלהוהארוך ביותר בגישה הפרואקטיבית ההמרצה הינה המרכיב הקשה ביותר 

 ברמתתיאורטית -עיוניתאקטיבית וכל המרכיבים האחרים עשוי שיגיעו לבשלות -תיתכן הפעולה הפרו

ה לאפס מזעור כשלים שבושים ליקויים תקלות וחתיר, קרי. אולם לא נשיג תוצאותההצהרות התובנות ו

ברורות פרקטיות מוטיבציה טהורה לפעולות מוחשיות מההמרצה הינה הפיכת האנרגיה האנושית  .נפגעים

הריאקציה : מהכימיה. קינטית לאנרגיהפוטנציאלית  המאנרגי: מהפיסיקה. יומייום בשטח על בסיס 

ולחלוקת התאים לחדשים  (DNA)שמולקולות אנזימים יוצרים בתאים שגורמים להם להעברת הצופן הגנטי 

ישראל  תשל מדינהפרואקטיבי הטיפול  הינה והתמדההמרצה למצויינת דוגמא . תוך יצירת החיים ושימורם

של ישראל הסיפור . חרונות הפכה ישראל למעצמת התפלת מיםאהשנים ה 11ב  .מאז הקמתה במים

המאבק על כל " ניו יורק טיימסהשל  ןיוצא דופספר ב, מתפרסם לראשונה בעולם ולא להאמין בארץ

את חושף הספר  .חבר המועצה האמריקאית לביטחון לאומי סיגל' המחבר סתשל רב המכר  ,"טיפה

ממציאים ויזמים שהפכו , סיפורם של קומץ מהנדסים. הסוד הצפוי לשנות את עתידה של ישראל והעולם

   .מדינות 151ממדינה צחיחה ליצואנית טכנולוגיות מים למעל  .חבל ארץ צחיח למדינה ירוקה ופורחת

                      מתקן ההתפלה בחדרה          

  האדם -ציאל מניעה בלתי נדלה פוטנ: ובריאות בטיחות         הים - מים בלתי נדלהמאגר  :התפלת מים

קליפורניה שפונות ואריזונה הינה ג חסר התקדים של מדינת ישראל בטיפול במים להישבולטת דוגמא 

במדינת ישראל    .ומשבר מים חמור 2114 ב צורת אימתניתב בשל לישראל כדי שתחבור אליהן ותסייע

ומספקים מים באיכות " אוסמוזה הפוכה"מתקנים אלו פועלים בשיטת  .ים מתקני התפלת מי 6 היום פועלים

זו כמות  .ק לשנה כמחצית הצריכה השנתית  של ישראל"מיליון מ 661כ . מעולה למערכת המים הארצית

החליטה הממשלה על יעדי  2112ב . נשאבה מדי שנה מהכינרת בשנים עברומזו ש 4הגדולה כמעט פי 

 5מתוכננת ישראל להקים בשטחה לפחות עוד  2151ועד . 2121ק עד שנת "מיליון מ 251התפלה של 
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מחוללת אקלים  ,"ההפנמה מדרגב 5רמה "מנהיגות . מתקני התפלה נוספים ולהכפיל את התפוקה

ראו לה להתבונן  תאונות תקלות שגיאות טעויות כשלים שיבושים תסמונות מחלותשל  מונע-פרופרואקטיבי 

 :במיםכמו לעשות דימוי ובהתאמה ולהיעזר בהשוואה ולעשות  היטב בדוגמא מאלפת זו

 "כמו גשם": מפקדים, הורים, זמן מנהלים... 

 שרות שניםעהחושבים ומתכננים לטווח של  "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 

 מניעת נזילותל הכטכנולוגי: סקרי סיכונים מכונות וסביבה  

  התפלה כרכבי :מונעים-פרופרואקטיביים והכשרת אנשים כמובילים גיוס  

   

הינה תמצית ( אנרגיה= מרץ )ההמרצה . רק על בסיסי יום יומי ניתן ואפשר להטמיע חינוך בסדר גודל כזה

ההמרצה . של כל מנהל ומנהל מול המציאות ומול אנשיוהסגולית גותית האינדיבידואלית ייישום היכולת המנה

המנהל ביכולתו לקבל החלטות לעיתים קשות ולא פופולאריות שמשמעותן פגיעה  הינה הביטחון העצמי של

ההמרצה הינה הדוגמא האישית של המנהל מול . רווח, ז תקציב"לו, תפוקה :כגון "קדושותהפרות "בזמנית 

מסע באשר לאמות המידה החדשות שהוא מכניס חליפות לבקרים כדי להמריץ את  אנשיו וכלל הארגון

ההמרצה הינה הפגנת אומץ לב לומר לאנשים היכן אני . אקטיביתהפרו המתמיד האינסופי בבטיחותהשיפור 

ולחילופין להסתכל לאנשים  - 'הזדמנות'היא  'שגיאה'מונעת -פרוהאקטיבית כי בתרבות הפרו -המנהל שגיתי 

ם להם לגרו .בעיניים ולומר להם באסרטיביות מה השגיאה שעשו ולגרום להם להודות ולפעול לתיקון המצב

אקטיבי -ממוקדת בקוד האתי הפרוההמרצה הינה קשה כיוון שדורשת תשומת לב  .להתחיל לזוז בכיוון

היא תובעת הרבה פעמים לצאת נגד . השקעת אנרגיה בלתי נדליתזו , ובמשמעותו בחיים אישית לכל אדם

המרצה היא כשפתאום מישהו . זה לשחות נגד הזרם. עמדות מסורתיות או לחצים ואילוצי השוטף והדחוף

האם . המנהל -עיניי כולם נשואות אליך המנהיג, מה תעשה כעת –קשה בתאונה או גרם נזק לרכוש /קלנפגע 

תנתח  -או תהייה פרואקטיבי ? או תפטר, או תפגע בשכר, תישבר ותחזור להרגליך הקודמים ותטיל עונש

להגדיר את גורם , לנתח את השגיאות, ת בשגיאותתגרום למעורבים להודו, לעומק את האירוע עם המעורבים
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. בארגון ללמד מה היו השגיאות למען יתחנכו הם ואחריםוחניכה ולהוציא אותם למסע של הדרכה , השורש

            " התערבות" 4לרמה  "רה ההפנמהדמ"מנוע הצמיחה לעליה ב הההמרצה הינ. ילמדו ויתפתחולמען 

מונעים -פרו פרואקטיבייםכמובילים בארגון היא לגייס ולהכשיר את האנשים ההמרצה  ."בעלות" 5

                         שמייצרות חשמל "שבשבות רוח"לבדימוי  ועם סביבתםשים בעצמם "מנתחים מבטעמתצפתים ש

                       "מניעה"כך המובילים מייצרים 

 

 

 "מנענואך מה כואבת התובנה מה לא , מנענובוודאות מה  נדעלעולם לא "

 

 

 

 



 8 

 

 

מודעות מלאה שפגע ב חייל-עובד-אדםהבטיחותיים " האדומים חציית הקווים"לם הגעת איחד עם זאת 

 חייל/עובד/מפקד/מנהל – אל תהסס לטלטל ולזעזע ,באמות המידה שלך"( בכוונת מתכוון)"כוונה תחילה ב

  ."מגרש הפרואקטיבי"עשה זאת למען הצבת גבולות ברורים של ה –" אור אדום"זוטר אם עבר בכבכיר 

שלא נשארים כולם מבינים ". מדרג ההפנמה"ב ענישה רק לתכלית שיפור תיקון והעלאת ההתנהגותה

 ההרחקו ההשעיעד כדי " סרבניים סדרתיים"ובמקרים קיצוניים  .כשיטה חינוכיתלהרתעה " מעגל הענישה"ב

וללוות הצעד באופן הראוי כל מקרה לגופו יש לנקוט בצעד זה  - אזהרהאולם ! כן זה פרואקטיבי! לצמיתות

יש לשמר שכן  -שיזדהו וזה צעד דרסטי ננקט הארגון שכולם יבינו למה ולעומק בהסברה לרוחב ולאורך 

" מלטה למעלה"ם הינה לצורך קבלת מידע ויש לשמור בקנאות על הערוציש הפתיחותולעודד את ערך 

נכון ולא "ל "מותר אסור"לגבולות ברורים וחדים  המציבזו הדרך למנהיגות אסרטיבית ש .וזורמים פתוחים

 המקרים לגופו של עניין ומפעיל תמנתח. עין מחריגות והפרות משמעת מהמעלי האינולמגע  תחותר! "נכון

 3מי שברמה את לא מעניש " מדרג ההפנמה"הקוד של  –ענישה  תינקטשיקול דעת יסודי ומידתי בטרם 

 ! ומעלה" איכפתיות"

                                              .לנוחם עייפים ועוצריכשכולם כבר , לתקוע עוד יתד, להמשיך לטפס על ההררצה זה המ

ההמרצה . לקפוץהמרצה הינה לעלות את הרף בעוד סנטימטר ולנסות שוב  .כל יוםגופני  כושרב להתמידזה 

תחילתו  ,מייצגת את ההתחלהה "חגורה השחורה"ההמרצה היא . הינה לעמוד על קצות האצבעות כדי להגיע

. שהולכת ומשתבחת כל העת העמל וחתירה אל רמ, מסע של משמעת, של מסע שלעולם אינו מסתיים

 ,התמדה, שיטתיות ,יצירתיות, עקביות, אמונה בדרך, נחישותדוגמא אישית , מנהיגותההמרצה דורשת 

, שינוי תפיסה, אצל אנשים 'שינוי ראש'ולהוביל  להאיץ, ומיומנות חברתית ליצור, אמפטיה, מצפון, דמיון

                                                                   . שינוי ועיצוב דרך חיים חדשה שינוי חשיבה והרגלים, תודעה

המציב גבולות חדים בלתי מתפשר מנהיג פרואקטיבי היות ההמרצה הינה ההכרה שאני המנהל הפכתי ל

כאשר אתה . כדרך חיים שנים רבותי ושל אנשי לארגונית של-את התרבות הניהוליתומחזק המעצב וברורים 

-הפרו" גלגל התנופה"להאצת לריאקציה אתה האנזים שגורם נמצא בדרגת המרצה גבוהה אתה גורם 

מנוע פגיעה לעשית ככל שביכולתך , מכלויותר . חזון בבטיחות-בעלהארגון  אקטיבי ולערך מוסף להפיכת

  .אתה עושה זאת בצו מוסרי וערכי עליון, זכור .ואובדן אדם

האובדנים , הכשלים, הנזקים, התקלות, הנפגעים, התאונות כל עוד מה שמניע אותנו זה :המשמעות

טלטל בין הבחירה להגיב למציאות נאנו  .קיימא-מונע בר-פרונתקשה לקיים אקלים פרואקטיבי  ...והבזבוזים

 אמתה .ולהתקדם במעלה הזרם מונע-לבין לחולל את האקלים הפרו ואנרגיהמשאבים ולבזבז עליה זמן 

אחרת נעסוק עד אחרית  .ים מחולליםבידנו כמנהיג ברירהכי אין  –לנו אפשרות בחירה  שאיןהצרופה היא 

 ...  ח"וכסת הסבריםתירוצים , "מי אשם"ימינו ב
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            "עלינו לשנות את עצמנו : צריך למקד תחילה את המקרן, כדי לשנות את מה שאנחנו מקרינים"

 (קן דיכטוולד)

שיש להשתמש בקסדת מגן  חיילנו/במקום לומר לעובדינו! להוביל דרך דוגמא אישית 1' כלל מנהיגות מס

במקום לומר להם שיש לאחוז במעקה נאחז אנו , ומשקפי בטיחות נשתמש אנו בציוד מגן אישי מתאים

הם יראו ויעתיקו  -נדווח אנו על כמעט ונפגע אישי , במקום לומר להם לדווח על כמעט ונפגע, במעקה

  .לנו הם ילמדו שהבטיחות חשובה -התנהגות בטיחותית זו 

מתנהג באופן לא  חייל/כשאנו רואים עובד! סטרית ולא בפקודה-להוביל דרך שיחה דו 2' נהיגות מסכלל מ

מה יכול "עלינו להקפיא מצב ולחלץ אותו מהסיטואציה בעזרת השאלה , בטיחותי בסיטואציה ספציפית

 יש לאפשר שיחה עד שיש תחושה להפנמת מסר, (בטיחות איכות שוטפת)ש "זו שאלת הבטא" ?לקרות

 . ההתנהגות הבטיחותית

עלינו לשים לב לא , חיילנו/כאשר אנו מדברים עם עובדינו! לכבד ולהטיף  לא להאשים 3' כלל מנהיגות מס

עלינו לתקשר  .לעיתים אנו לא מודעים לטון מאשים ולשפת גוף נוזפת, רק למילים אלא בעיקר לנימה ולטון

זה אומר , אין זה אומר שעלינו להיות נחמדים. כוונותינו כדי לרכוש את אמון עובדינו בכנות" גובה עיניים"ב

 .   שעלינו להיות אסרטיביים ולהציב גבולות ברורים

עלינו לפתח מודעות ופרקטיקה לזהות  !עידוד והכרה, חיזוקים, י גישה חיובית"להוביל ע 4' כלל מנהיגות מס

כאלה שמדווחים ועושים את , עבודהאת אלה מעובדינו שמתנהגים באופן בטיחותי ומקפידים על איכות ב

לציין את שמם , י מילה טובה במקום ובזמן הנכון"עלינו לחזק אותם ע, יש לנו רבים כאלה, העבודה בשקט

הם יהיו המובילים הפרואקטיביים , ש"עכדוגמא אישית לשאר העובדים בשיחות הבוקר במפגשים ובבט

 .ששאר העובדים יחקו את התנהגותם

נאמין , נאמין שכאשר נתאמן יום יום על יישום כללים אלה הם יהפכו לחלק אורגני משגרת יומנו :האמונה

 ! אפס נפגעים אובדנים ובזבוזים  –סטנדרט בטיחות ואיכות גבוה : התוצאה בוא תבוא, שאנו מסוגלים לכך

שב תנוח שתה כוס מים והבט אל האופק יש לך מצפן  ,אתה מתעייף מידי פעם כאשר, לאחר כל זאת

  ...זה לעולם לא נגמר רק מתחדש .פרואקטיבי לנווט הלאה

 "   ארגונים המחניקים את המנהיגות של העובדים חדלים להיות ארגונים מנצחים"

 ( סופר וחוקר, ון קוטר'ג)                                                                                

 

 

 

 



 11 

 (ח"עקרון הכסתאו ) ריאקטיבית-הגישה הפאסיבית

 . גבוה ממנו בהיררכיההסמכות התפקיד להעביר את האחריות לבעל הבמדרג נוטה בעל 

                                                      ,(Accountable) באחריות הגבוה ביותר במדרג הנושאבעל התפקיד 

 . בהיררכיה המוטרד ביותרוהאדם ביותר למנוע כל שיבוש ונזק אפשרי  ינו בעל היכולת הנמוכהה

 : (ח במהופך"עקרון הכסתאו ) הגישה הפרואקטיבית: מכאן

 . גבוה ממנו בהיררכיההסמכות התפקיד לקחת את האחריות מבעל הבמדרג נוטה בעל 

למנוע  הינו בעל היכולת הגבוהה ביותר( Accountable)הנושא באחריות הגבוה ביותר במדרג בעל התפקיד 

  .פחות מוטרד בהיררכיההאדם ו כל שיבוש ונזק אפשרי

 

 

עצם . זה ינואם אנו מתאמצים ככל יכולתנו לשמור על הבטיחות שוב אין הצדקה למעש ":ס הבטיחותכפרדו"

דומה הדבר להעמדת הבריאות בראש מעיננו וכבר נעשינו חולים כלומר . המעשה הופך אותנו לצבועים

אמות , הרסניתצינית זו מניפולציה , אפשר להשיג בטיחות בריאות ואיכות ברדיפה אחריהן-אי. םהיפוכונדרי

הפרואקטיביות ! ן המתגברכמעיימתוך הנפשות הפועלות  חובה שינבעואיכות בבריאות בבבטיחות מידה 

הווה . ונזקים כשלים ,תקלות, בנפשות הפועלות של אמות המידה למניעת תאונות' הבנייה פנימית'יוצרת 

תפקיד  ,אבולוציונית ולתפוס חזקה בלבבות ובראשים של הנפשות הפועלות יהןמאלשינבעו חייב אומר 

תמיכה להשקיע ב 'ריאקציה חברתית'ליצור כמו האנזימים באורגניזם כמו ההורים המפקדים המנהלים 

ומקשיבים למנהליהם מתקהלים אנשים מסתכלים . הכוונה ועזרה לאנשים לגלות זאת בעצמם בקצב שלהם

כאן איכות היחסים האנושיים גוברת על כיוון שברוח ובאמונה עסקינן ומנהיגיהם רק כאשר הם מאמינים להם 

היכן שהסבלנות נגמרת מתחילה הנסיגה והתסכול כאשר ברירת . טכניקות והשימוש בכליםתהליכים הפעלת 

, נהלים, פקודות"טכנוקרטיה של תהייה תמיד  Accountabilityהנושאת באחריות המחדל של הסמכות 

 ! אין הרסני מזה -כאידיאולוגיה ניהולית " אכיפה שיפוט וענישה

  (אלברט איינשטיין) "יותר קל לפרק אטום מאשר דעה קדומה"

 

גורם השורש =" ?למה "פעמים  5 ושאל< .." לא יודעים ככה זה היה תמיד"  

bardror@pro-mind.co.il   154-6653313דרור -צביקה בר      www.pro-aware.com 

http://www.pro-mind.co.il/
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