
 ,משה פלד
מזון ונייר ובמגוון תפקידי , שנות ניסיון במתכת 28-כ

 .איכות ובטיחות, לוגיסטיקה, תפעול -ניהול 

 .שנים 22ממונה בטיחות כ 

שנים במגוון תפקידי   9-עובד בחוגלה קימברלי כ
  LEAN -ו   E.H.Sבתפקיד הנוכחי מנהל, ניהול

 .בחברת חוגלה קימברלי

 כרטיס ביקור  

 

LEAN – E.H.S 
 מתמיד  שיפור  –הסביבה גהות ואיכות ,בטיחות 

 אקטיבית-פרותרבות 

 חוגלה קימברלי  LEAN & EHSמנהל  –משה פלד 



 מטרת ההרצאה

לשתף את הנוכחים בעשייה ייחודית  
.מוכחותערך מקצועי ותוצאות בעלת   



 תעודת זהות

 (שנה 143לפני ) .1872 -נוסדה בקימברלי קלארק 

 .אתרי ייצור ברחבי העולם 70-כלקימברלי 

 .מדינות 150 -החברה נמכרים ביותר ממוצרי 

 . החברהמיליארד אנשים משתמשים במוצרי  1.3יום בכל 

  37 -הפועלים בעובדים  55,000עובדים קלארק בקימברלי 
 .העולםמדינות ברחבי 

 .מיליארד דולר  20מעל   –מחזור המכירות של החברה 



 חוגלה קימברלי

  –מפעלים  4-בעובדים  1020
 ,  חדרהנייר מכונת 

 .חדרהמפעל עיבוד נייר 
 .נהריהמפעל ייצור ועיבוד נייר 

 .עפולהמפל לייצור מוצרי ספיגה 
 –אתרי הפצה ואחסון  4

 .ודרוםג מרכז "מרלו –צריפין 
 .צפון ג"מרלו –רכסים 

 .צפונימחסן  -תבור אלון 
 .מחסן מרכז –צפון חדרה 

 הפצהמשאיות  75
 בגיווןמוצרים  800

 לקוחות קצה   5000
 



מאמינים בחוגלה אנחנו   
ביותר שהדרך הטובה   

:עם אירוע היאלהתמודד    

 למנוע אותו 



 י שילוב ואיזון גישות משלימות  "וזאת ע 
 .בביצועים, באיכות, בבטיחות



 אקטיבית-פרומהי בטיחות 

 
:בטיחות  

מצב תודעתי נרכש שבו אנשים בכול רגע נתון מסוגלים  
 להעריך 

 את הסיכונים הפוטנציאלים בכול 
ופועלים בדרך שלא , דבר שהם עושים  

.להם ולסובבים אותם כול פגיעה תגרום   
                                    

 קיום שגרות וייזום פעילויות פרואקטיביות 
שיביאו לשינוי דרכי חשיבה והתנהגות כך שנמנע משגיאות  

.העלולות לגרום למצבים מסוכנים   

 :לבטיחותאקטיבית -הגישה הפרו

, דרך חשיבה ופעולה מקדימה  
 במרץ וללא לאות בכל תחום עשייה



.להצלחהלנו דרך מוכחת יש     
פרואקטיבית ליצירת תרבות שמשלבת גישות וכלים דרך   

 מפעל נהריה 

תוך שימוש בגישות וכלים,מצב תודעתי נרכש שמתהווה משילוב של אימון חניכה  –בטיחות   



פרואקטיבית מנועי גישה למודעות    

טעויות הם זהב ומנוע 

 לשיפור מתמיד 

 הדרכה ואימון  

 

חפש את הטעות ולא  
.הטועהאת   

      אני מחויב לבטיחות  
!בטיחותי באחריותי   

לעולם אל תתפשר בבטיחות  
מ"לא נתון למוזה      

ולא  דאגה לאנשים 

לסטטיסטיקה   

בטיחות הינה ערך  

 ראשון במעלה 

 הבטיחות מתחילה ממני 

     גלגל התנופה  

להלכי רוח והתנהגויות 

 פרואקטיביות



.   המפעלברמת שגרות לחזוק המודעות והמעורבות   

 העברת משמרת 

 ברצפת הייצור 

 

ישיבת  

ביצועים  

 יומית 

ישיבת הנהלה  

 יומית 

ישיבת  

משמרת  

 שבועית 

ישיבת  

מחלקה 

 חודשית 

ישיבת הנהלה  

 ביצועים חודשית 

LTA 

 שיפור 
 מתמיד 

פתיחה בסקירת ממונה 
הבטיחות על דגשי ואירועי 

שקרו במהלך החודש  בטיחות 
 תוך מיקוד בתובנות ולקחים  

פתיחת הישיבה בסקירה על 
אירועי הבטיחות שקרו במהלך  

במפעל ,במחלקה ,השבוע 
 .בגלובלי ,בחברה 

פתיחה בסקירת מנהל המחלקה  
על דגשי ואירועי בטיחות שקרו  

במהלך החודש תוך מיקוד  
 בתובנות ולקחים  

ביצועים  ישיבת פתיחת 
יומית בפורם תפעולי 

מורחב בדיון על אירועי 
 .ודיווחי בטיחות 

פתיחת כל העברת משמרת  
בעדכון בטיחות  בהתאם    

 לכתוב על לוח הביצועים

פתיחת ישיבת הנהלה יומית 
בסקירת בטיחות הכוללת עדכון 

וקבלת  ,דיווחי כמעט ונפגע 
 .החלטה על מענה ניהולי 

 ,  "אירועניתוחי "ו" ונפגעכמעט "תקשורת רציפה על אירועי 
 דיון בפורמים שונים, לוחות מודעות , אלקטרוניתקשור 



 פרואקטיביתבטיחות וקיימות  דוגמת כלים לשיפור מתמיד

 דיווח 
 כמעט ונפגע

 שיחות 
 בטיחות

ש "סיורי בט  

 הכנה למשימה

  תצפיות

  משימה

 סקר סיכונים 

 שיפור 
 מתמיד 

סקר סיכונים  
,    למכונה ,לשינויים ,לתפקיד 

 ...''''וכו, לסביבת עבודה 

לפני כל פעילות חריגה מבצעים  
הליך מובנה של סקר סיכונים  

סיור שטח ווידוא כי ,לפעילות 
 ניתן המענה לסיכון  

 תצפיות משימה  
קריטיות  על מטלות במיקוד 

 (רמת סיכון הגבוהה ביותר ) 

, קבלת עובד חדש 
 1X1שיחות אישיות 

, צוות הפעלה משמרת'
 מפעל \מחלקה 

למערכת  ,י העובדים "מדווח ע
בעלת יכולת לנהל את  ,ממוחשבת 

שקיפות  ,שהוחלטו , המטלות 
 מלאה לכלל המשתמשים  

ש של רמות הניהול  "סיורי בט
השונות לתיאום צפיות  

 .גישור פערים ושיתוף ,



אקטיבי-הפרו המדרג  

,לא רואה   
לא שייך,לא מכיר  

 לא אכפתי

מודע לסכנה אבל לא אכפת 
 לי ולא עושה עם זה כלום

אכפת לי ואני מבקש  ,מודע 
 ממישהו שיעשה משהו 

אכפת לי ואני מעורב 
 אישית עד לפתרון   

ואצלי בבית  ,אני בעל הבית 
 לא יקרה כלום 



:לעל מנת לעלות במעלה המדרג אנחנו נדרשים   

 :על מנת לעלות במעלה המדרג אנחנו נדרשים ל 

 .אישיתאחריות 
 מתחילה ממני הבטיחות 
 .אקטיביתמחויבות 

 .ליתדגים , תגיד לי אל 
 .ונחישותאמונה 
 היא בחירה בדרך חייםאמונה 

 עליות ומורדותהכוללת 
 .להצלחההיא המפתח והנחישות 

 .וחניכהאימון 
 .תרבותידע והכוונה יוצרים הקניית 
 . מתמידשיפור 
 עשייה למידה ושיפור כדרך חייםתכנון 

 .דוגמא אישית



:ריאקטיביתהגדרת תרבות   

דינאמיקה של אנשים ותהליכים המגיבה 
,  מתפקדים( הארגון)למציאות שבה הם 

כזו שמתחפרת באירועים שלעולם לא  
 .  תגיע למצוינות

"הקרחוןאפקט "  

מתמקדת כאן ריאקטיביתדינאמיקה   



 הריאקטיביתבגישה  תפיסות ועמדות

 .  מי שלא עושה לא טועה 

 ...כבר עשינו את זה עשרות פעמים 

..ורגע אחרי שקורה אירוע  



:פרואקטיביתתרבות הגדרת   

של אנשים ותהליכים היוזמת  דינאמיקה 
(  הארגון)ומעצבת את המציאות שבה הם 

שואפת  , כזו שמונעת אירועים, מתפקדים
.    חייםומגשימה מצוינות כדרך   

"הקרחוןאפקט "  

כאןמתמקדת הדינאמיקה פרואקטיבית   



"בבטיחותאפקט הקרחון "  

 כאןפועלת " הפרואקטיביתגישה "ה

 ..." אין ברירה חייבים לטפל "

 ..."אפשר להמשיך ... איזה מזל שלא קרה דבר"

 ..." אין מה לטפל במה שלא קיים "



   

,  חומרים,  ציוד, שגיאות
 תשתית, משימה, מכונות

,  אקלים, תרבות, קוד אתי, מחויבות, מנהיגות
ארגוניתמודעות , משמעת, חינוך, דפוסים, תפיסה  

,  תכן, תכנון, הכשרה, נהלים
מידע, תחזוקה, תקשורת  

ניתוח   , אסטרטגיה, מדיניות
,  ניהול איכות ובטיחות, סיכונים

סביבה, משאבים  

 גורמיםביחס לאיתור " אפקט הקרחון"       
 כשלים ותאונות, ושורשיים לתקלותמערכתיים 

 גורמי שורש
 

 

גורמים ישירים   
 

 

  - תודעהגורמי 
Mind 

 

 

 תורמיםגורמים 
 (מתווכים)

 

 
 "  הגישה הפרואקטיבית"        

 Mind-Setעבודת 

  פועלת כאן

 



   

 בטיחות פרואקטיבית ריאקטיבית -בטיחות פאסיבית  מאפיינים

 דבר שמבטיח שמירת החיים והצלחה בביצועים דבר מגביל ומפריע ...הבטיחות הינה

 מובילים ומנהלים אוכפים ...  את הבטיחות

 אוצר/ הזדמנות  "טעות אנוש" ...השגיאה הינה

 כניסה למצב מסוכן ואובדן שליטה רשלנות' טמטום' ...התאונה הינה

 שגיאות ונקודות תורפה אשמים ..בתאונה מחפשים

 מועד לשגיאות" אתגר אנושי" מועד לרשלנות" גורם אנושי" ...  האדם הוא

פתרון אולטימטיבי להפיכת   ...תקנות נהלים הוראות, חוקים

 עבריינים לצייתנים

לסגל  , להפנים, להבין,דבר שאותו צריך ללמוד
להתאים לנסיבות ומצבים  /התנהגות לשנות

 להוביל ולנהל

 עידוד והכרה, אחריות ברורה, מחויבות מוחלטת מקל וגזר, אכיפה ענישה, הרתעה ..י"מבטיחים בטיחות ע

 !של כל אחד מאתנו ממונים, מפקחים, שוטרים ...הבטיחות היא עניין של

 חונכים  , יועצים, מדריכים, משאב ניהולי ח"כסת ...מומחי בטיחות הם

 (הערכת סיכונים דינאמית)לא נכון -נכון (  נהלים, חוקים)אסור -מותר ...הביצועים לפי

מול פרואקטיבית  ריאקטיבית: בבטיחותמאפיינים   



 חוגלה  של  'סיפור מסע הבטיחות'באבני דרך מרכזיות 

הדרכות והכשרות , הגישה הפרואקטיביתהשקת  2004    

נרחבת ברצפת הייצורפעילות 2005  
הפרואקטיביתוגישות לגישה י פיתוח כלים "ע  

:כגון פרואקטיביםהחדרת מגוון כלים  2006    
ניתוחי אירועים, כמעט ונפגע, שים"בט, תצפיות   

פעילות עם עובדי רצפת הייצור   2007-2008
 ומנהלים לשינוי דפוסי חשיבה והתנהגות

הכשרת והעצמת  2009
" מובילים פרואקטיביים"  

הכנסת כלים נוספים לגישה  2010
ומנהליםהפרואקטיבית תוך שילוב עובדים   

" נראית"בטיחות  –יצירת קמפיינים   

,  מיקוד בהנהלה וחלחול לעובדים 2011-2012
מיקוד -2012-2014 מיקוד בכל נושא לבד

במנהיגות מובילת בטיחות  
מיקוד , לעובדיםוחלחול 

 בכל נושא לבד

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 הוא חשובלמה  -דיווח כמעט ונפגע 

 .לשתף וליידע את כלל העובדים על סיכונים

 

 .לעורר מודעות לנושאים בעייתיים שעולים מהדיווחים

 

 .ללמוד מטעויות ולחפש נקודות תורפה דומות במקומות אחרים

 

 לדון בישיבות הנהלה בבעיות בטיחות ולתת מענה ופתרונות מערכתיים

 

 (.מעקב מטלות)לעקוב ולוודא כי בעיות שעולות מטופלות עד תום 

 

להעריך ביצועי מנהלי משמרות ומנהלי מחלקות על פי מודעות  
 .ומעורבות הבטיחות של עובדיהם

 

 .  חיפוש ומתן מענה לגורם השורש לבעיות בטיחות



 מסלול הטיפול וההתייחסות   –דיווח כמעט ונפגע 

 עובד מדווח

ממונה בטיחות  
 מפיץ תקשור  

הנהלה  
מתעדכנת  

 ונפתחת מטלה  

החלטה  
 מתוקשרת  

מתבצע ניהול  
 לבקרת ביצוע  

עובד מזהה  
התייחסות  

 ומענה  

 העובד



כדי לעודד אני יכול לעשות מה   
?העובדים שלי לדווחאת   

 .להתמקד באירוע ובגורמים ולא בעובד עצמו. להגיב באורח חיובי

ואירועים  ' כמעט ונפגע'להדגיש את חשיבות הדיווח למקרי 
 .  במיוחד אם הם בעלי פוטנציאל גבוה, שוליים

הענק מיד הכרה חיובית על . להקפיד לשבח התנהגות הולמת
 .  ביצועים אישיים

 .  לעודד את העובדים להציג דוגמאות חיוביות בישיבות

לתקשר את . להקפיד לבצע מעקב כדי לוודא שהבעיה נפתרה
    .סטאטוס הטיפול

   דיווח ותקשור באמצעות . לפרסם את פעולות המנע שננקטו
 .לוחות מודעות ועלונים של החברה

 ".אכפתיים"להקדיש זמן ותשומת לב למשוב והכרת העובדים ה



עובד חוגלה קימברלי מחויבויות 3  

לבצע כול עבודה אשר אינה בטיחותית או לבצע  אסרב 
משימה אשר לא הוכשרתי לבצע או שאין לי את הכלים  

 .המתאימים לבצעה

 

או מבצע עבודה  לבצע העומד עובד עם  מיידיתאתעמת אני 
שעומד  או , בסביבתועלולה לפגוע בו או בטיחותית אשר לא 

 .לבצעהאינו מוסמך לבצע עבודה אשר 

 

אחר עבודה שאני מבצע אם עובד  מיידיתמחויב להפסיק אני 
,       מתריע בפני כי עבודתי מסכנת אותי או את הסובבים אותי

 .והערכהבהבנה אקבל את הערתו ועזרתו 



 מפתחות להצלחה 

 .אקטיביתמחויבות הנהלה ובעלות 

 .חיוביתגישה 

 .ונחישותאמונה 

 .תקשורת ברורה ואחידה

 .  וסובלנותסבלנות 

 .אישיתדוגמא 

 בה אנו חיים המציאות אנחנו יוצרים ומעצבים את 



 תודה  



 LEAN?זה מה 

LEAN   זאת גישה שיטתית שבונה תרבות ארגונית של
צמצום כל   -לאורך זמן ועיקרה מתמיד  ושיפורמצוינות 

 ".ערך ללקוח"אשר אינו מביא " בזבוז"
 

LEAN  כמערכת   2ההומצאה בחברת טיוטה לאחר מלחמת העולם
 את טיוטה   והביאה (  TPS)הייצור של טיוטה 

ומובילות עסקית מתמיד וחברות אחרות שאימצו אותה לשיפור 
 .דינמיתבסביבה 

כל עובד  ולכן  "הייצורנמצא ברצפת השכל " - LEAN גישתב
סביבת עבודתם  ישירות על ועובדת שותפים פעילים ומשפיעים 

 .ביצועיהםועל 

    
 .הלקוח אינו מוכן לשלם עבורהאשר כל פעולה  -" בזבוז"•

      (LEAN  עיקרייםסוגי בזבוזים  8מאפיינת) 
 .עבורהפעילות שהלקוח מוכן לשלם  –" ערך ללקוח"•
 



 ?LEAN-מה לימה יצא 

אני שותף לקבוצות  
עבודה משפיע 
 ומקשיבים לי

סביבת עבודתי נקייה  
 מסודרת ומאורגנת

 רמת הבטיחות עולה

משקיעים בי בבניית 
 היכולות שלי  

אני יודע מה היעדים 
ויכול להשפיע 

 עליהם 

אני עובד פשוט 
 וברור יותר

אני רואה שמטפלים  
 בבעיות שאני מעלה 

מכבדים את דעתי  
 ואת רעיונותיי

המנהלים שלי  
מגיעים לייצור  
 ומתייעצים איתי



 LEAN?זה מה 

 .ועקביתדרך חשיבה שיטתית 

 (הוליסטית. )פילוסופיית ניהול כוללת

 .הלקוחהתמקדות בשביעות רצון מוחלטת של 

 .וכליםשילוב של גישות 

 .ושיפורים תמידיים, צוותעבודת , סביבה

 .חיפוש בלתי פוסק אחר דרך טובה יותר

 .תהליך של איכות מובנת

 Clean)). וממושמעמקום עבודה נקי מסודר מאורגן 

 .התפתחותיות

 ...(  לקולגות, העבודהלמקום , לעובדים). כבוד

 הלכי רוח 
.ויכולותהתנהגויות   

 עובדים
 מערכת טכנית

 כלים

 תשתית ניהולית

 הנהלה



- 5S  יצירת סביבת עבודה

 מסודרת מאורגנת ונקייה  

לסלק פריטים ממקום 
העבודה שאינם דרושים  

לפעולות הייצור  
 הנוכחיות

לארגן את הפריטים  
הדרושים כך שניתן 
יהיה למצוא אותם 

ולהשתמש בהם  
 בקלות

לנקות את כל מקום 
 העבודה והציוד

להגדיר וליישם  
אמצעים לקיום תנאי 

 מקום העבודה

ולהבטיח כי  5Sלנטר את 
 הם נשמרים בעקביות

 שלבים

 יעד

שלתחזוקה ושיפור מתמשך  זיהוי ומניעת בזבוז  
ציוד/מקום העבודה  

Sotr  

 ארגון

Set on order 

 ניקיון

shine 

 תקנון

standardize 

 המשכיות

sustain 

  מיון



 LEAN?איך נראית תרבות 



 LEANגישת 

 קונבנציונלי 

 .פתרוןתקבל  – תציג בעיות, תקבל בעיות –תציג פתרון 

 GMBA לראות בעצמךלך 

.עובדים זוטרים הולכים לרצפת הייצוררק   



 קונבנציונלי 

 זוכראני , רואהאני  ,אני שוכח, שומעאני 

 LEANגישת 

 ,יודעאני לא ממש  –לנו תקנים מסוימים יש 
 .הם או אם הם מקוימיםאיפה  ,מה הם

לנו תקנים חזותיים פשוטים לכל  יש 
 .הדברים החשובים



 ולבטיחות פרואקטיבית LEAN-להמשותף 

 כבוד
 הייצורנוכחות ממוקדת של מנהלים ברצפת 

 ביותרעובדים מוכרים כבעלי הידע הרב 
 למשימהתכנון מוקדם 

 סטנדרטיתעבודה 
 וארגוןסדר 

 חזותיניהול 
 שקיפות

 בעלות
 העצמת העובדים

 מדידה ושיפור מתמיד 
 מתמידלמידה ושיפור 

 משתנההיערכות והתאמה למציאות 
 יכולותבנית 

 צוותעבודת 
 



 האתגר 
 ,ומורדות עליות הכולל ארוך מסע הוא והתנהגויות הרגלים שינוי

   :לזכור תמיד ,בדרך והאמונה הנחישות וחשובה וכישלונות הצלחות

 יותראליו אנו הולכים חשוב שהכיוון 
 ...שלנו הנוכחי מהמיקום

 



 תובנה
 ,בעבר לך היה שלא משהו רוצה אתה אם

 .בעבר עשית שלא משהו לעשות חייב אתה



 תודה תודה


