שיטת "מדרג ההפנמה" לבטיחות ) (Sבריאות ) (Hאיכות ( (Qביטחון ) (Sקיימות ( )Sלמיצוי(נות) תפעולית
 20שנות ניסיון בפיתוח הקמה והתהוות השיטה ב  25מפעלים ומרלו"גים (בתעשיות מגוונות)
איכות ביטחון קיימות מיצוי(נות) תפעולית:

התפלת מים:
מאגר מים בלתי נדלה :בים

פוטנציאל מניעה בלתי נדלה :בארגון
הסוד ה wise
בממברנה

הסוד ה wise
ב"קו האדום"

בעלות 5
התערבות 4
איכפתיות 3

בבטיחות במניעה – לעשות כמו במים!
ב  10השנים האחרונות ישראל הפכה
למעצמת התפלת מים = אפס זה אפשרי!

מודעות 2
אדישות 1

בטיחות בריאות:
פוטנציאל מניעה בלתי נדלה :באדם
רכב התפלה = "מוביל פרואקטיבי"
תובנות בבטיחות בהשוואה בדימוי ובהתאמה כמו במים:
✓"זמן מנהלים ,הורים ,מפקדים" :כמו גשם...
✓תפישה ופעולות מנהלים :כ"מהנדסי מים" בוני תשתיות
טיהור שפכים לחקלאות:
✓מודל "מדרג ההפנמה" :כ"מתקן התפלה"
✓מהתנהגות "אוטומטית" ל"ידנית" :כצריכת מים לשתיה
מאגר מים בלתי נדלה :במדינה
✓תצפית בטע"ש "בטיחות עצמית שוטפת" :כהשקיה בטפטוף
מומלץ :רב מכר של
✓ניתוח גורמי שורש לעומק ויסודי :כמחזור שפכים לחקלאות
הניו יורק טיימס ,הסוד
הצפוי לשנות את עתידה
✓סקרי סיכונים מכונות וסביבה :כטכנולוגיית מניעת נזילות
מניעה מזור וצמיחה
של ישראל והעולם
✓הכשרת אנשים כ"מובילים פרואקטיביים" :כרכבי התפלה
צביקה בר-דרור
www.pro-aware.com 054-6653303

מי אחראי על
הבטיחות שלי?
נתוני  520 2017ילדים
ביום לחדרי מיון .כל 3
דקות אמבולנס .כל 3
ימים ילד/ה הרוגים.
 90%פגיעה לא מכוונת

בשבוע של ה  28.2עד 2019 7.3
נהרגו  3ילדים  .בן  3נשמט מידי
אמו ונדרס מרכבה .בת  6נדרסה
מרכב ההסעות .בת  3נחנקה
מנקניקייה בבית סבא וסבתא

למה הצעירה
נהרגה ?

בן שנתיים טבע
למוות בבריכה
ביתית

בת שלוש
נשכחה ברכב
ומתה
אב וחמשת
ילדיו נספו
בשריפה
בבית

בת  3נפלה
מחלון ביתה
ונהרגה
בת חצי
שנה
נחנקה
למוות
ישראל במקום
ה  22בשיעורי
תמותה מבין 35
מדינות ה OECD
 4.4ל  100אלף
איסלנד 2.3
איטליה 2.5
שוודיה 2.7
נורווגיה 2.8
צרפת 3.9

ישראל 4.4
ארה"ב 7.6
ניו זילנד 8.1
טורקיה 13.8
מקסיקו 14.4

מאז שנת  2008טבעו
למוות  180ילדים.
ומתחילת שנת 2018
טבעו למוות  23ילדים.
לשם השוואה,
בשנת  2017טבעו
למוות  15ילדים.

בן שנתיים נפל
מעגלה לכביש
ונדרס

 15.9.19מספר
ההרוגים בת"ד
מקום המדינה:
 33,961מהם
 5125ילדים ונוער

ב  6בפברואר 2016
נהרגה צעירה 17
בתאונת דרכים באזור
כרמיאל .נהג הרכב
החליק לשול הכביש
והתהפך .הצעירה
שישבה במושב האחורי
לא חגרה חגורת
בטיחות .היא נמצאה
מחוץ לרכב עם פגיעה
רב-מערכתית.
הנהג  19והנוסע 17
חגרו מקדימה ויצאו
בחבלות קלות.

 28בפברואר 2019
אסון במושב בני ציון:
בן  3נפגע מרכבה
של אמו ונהרג .על
פי החשד האם לא
שלבה ל  Pולא
הרימה בלם יד.
הרכב החל להידרדר
וככל הנראה הילד
נשמט מידיה ,ונדרס.

מה גורם השורש? ולמה?

 22.7.19מת תינוק שנשכח
במשך שלוש שעות ברכב
נעול במודיעין עילית ,אמו
שחזרה לרכב הזעיקה את
כוחות ההצלה וצעקה:
"תצילו לי את הילד שלי"

כיסא הבטיחות,
שבו שהה הילד כשלוש שעות
 6במרץ  2019הורים הביאו
לעולם את בתם היחידה
אחרי  4שנים של טיפולי
פוריות .אמש ביקשה הילדה
מסבתּה נקניקיות לארוחת
ערב ,ובמהלך האכילה
נחנקה למוות.

בעלות 5
התערבות 4
איכפתיות 3
מודעות
2
אדישות
1

צביקה בר-דרור
054-6653303
www.pro-aware.com

"מדרג ההפנמה" למניעה מזור וצמיחה

"גלגל התנופה"
מנוע הצמיחה של
"מדרג ההפנמה"

שיחות בוקר/שבועי
פורומים ודיאלוגים

מובילות בכל רמה
פיתוח והפעלת
מובילים פרואקטיביים
אדם/צוות/ארגון לומד
תחקיר/ניתוח אירוע/תשכיל
 5 Y5למה? גורמי שורש
"כמעט ונפגע" פתרון בעיות
כמעט תקלה/ירידה בסטנדרטים:
סיכונים פוטנציאלים ,מקצועיות
עומס אילוצים ,אי וודאות

"נקודת התערבות"
בד"ח  -רשימות תיוג
מקת"ג  -מקרים ותגובות
מודעות  +ערנות = דריכות
"מאוטומט לידני"
הערכת סיכונים דינמית:
מה השתנה עכשיו? ולמה?
חיזוי זיהוי סיקור ניתוח
וניהול סיכונים HAZOP
JSA JHA
.
זיהוי וסילוק מפגעים

תקצוב תכניות עבודה
לשיפור מתמיד
יעד אפס זה אפשרי בכל
הנסיבות  - 24שעות קדימה

אימון תצפית בטע"ש
בטיחות עצמית שוטפת
עצור חשוב שאל" :מה
יכול לקרות/להשתבש
עכשיו?" נתח פעל ומנע

בעלות  5מדריך  -מתאמן התנהגות בטע"שית
בבטע"ש במידה רבה מאוד
נשלטת/מבוקרת
באופן שוטף בכל מקום וזמן

התערבות  4מיומן -
מתאמן בבטע"ש במידה
רבה לפחות פעם  1ביום

"לי/לנו זה יכול
לקרות!"

אכפתיות 3
מתאמן בבטע"ש במידה מועטה
 2 – 1פעמים בשבוע

מודעות 2
מתאמן בבטע"ש במידה מועטה
מאוד  2 - 1פעמים בחודש

אדישות 1
לא מתאמן
כלל בבטע"ש

לבריאות בטיחות
איכות ביטחון קיימות
(סביבה ביוספרית)

למיצוי(נות) תפעולית

תצפית משימה BBS/Q/E
 SWמשימה סטנדרטית

תקשור מידע
עידוד ותמיכה
מילה טובה :בס"ת
כבוד וערבות הדדית
הוקרה והכרה
הדרכה וחניכה
תכנון מוקדם למשימה
סוף מעשה במחשבה תחילה
לעשות את הדבר הנכון –
נכון בפעם הראשונה.
בלת"מ  -בלתי מתוכנן
בלצ"פ  -בלתי צפוי
נת"ב  -נקודת תורפה
מה עושים? מי? למה? מתי?

לי/לנו זה לא יקרה!
"התנהגות אוטומטית/אלגוריתמית"
הצבת גבולות "מותר אסור"
LEAN Management:
באזור המנדאטורי = חוקים
GEMBA KAIZEN
תקנות תקנים נהלים
PDCA DMAIC
לא מתמהמהים ב"מעגל הענישה"
5S 5Y GSTD A3

"מדרג ההפנמה" למניעה מזור וצמיחה – בריאות בטיחות בטחון איכות קיימות  -יעד האקלים העצמי/צוות/משפחה תרבות ארגונית

> 520%בעלות אימון בטע"ש בכל הנסיבות מקום וזמן .דוגמה אישית
מודל לחיקוי והשראה מחולל מאתגר מלמד חונך מאמן דרך חיים!
תרבות/אקלים
נטול נפגעים
ותקלות
אני מבטע"ש
משמע אני קיים

התנהגות בטע"שית
מובקרת מונעת

>75%

 4התערבות אימון בטע"ש מינימום פעם  1ביום
בטיחות עצמית שוטפת = חושב בודק שואל:
"מה יכול לקרות/להשתבש עכשיו?" מנתח פועל מונע

 3אכפתיות לי/לנו זה יכול לקרות!
 >5%מה אפשר/צריך לעשות?
תרבות/אקלים
רווי נפגעים
ותקלות

"התנהגות
אוטומטית" תח"ש

 2מודעות לי/לנו זה יכול לקרות
אבל ההרגלים..

האקלים בכבישים:
משטרה אכיפה
מצלמות דו"חות

אדישות 1

לי/לנו זה לא יקרה!
זה קורה רק לאחרים

אני מחובר
משמע אני קיים

מה גורם
השורש?

מאי  2019ביבנה
 4עובדים נהרגו בפירוק מנוף

ינואר  2017ברמת הגולן
חייל נהרג בעבודה על נגמ"ש

הכבל

מה גורם
השורש?

"מדרג ההפנמה"
בעלות 5
התערבות 4
איכפתיות 3

צביקה בר-דרור
054-6653303
www.pro-aware.com
מניעה מזור וצמיחה

מודעות 2

הפין

אדישות 1

תחומי השפעה

כישורים
"במדרג
ההפנמה"

חניכה ואימון לתצפית
עצמי
בטע"ש "בטיחות
Accountability
עצמית שוטפת"

אנשים
שותפים
סינרגטורים
Responsibility
מנהיגות מעצבת
Proactivetion

העצמה
הוקרה
והצבת גבולות

תכנון
חיזוי זיהוי סיקור
ניתוח וניהול
סיכונים HAZOP

חניכה ואימון לאקלים
מובילות בכל רמה
ברצפת הייצור
ובזרם הערך

הגדרות כישורים
ב"מדרג ההפנמה"
פורמט מאסטר
פתוח לעדכונים

רמה 1
אדישות

רמה 2
מודעות

רמה 3
אכפתיות

רמה 4
התערבות

רמה 5
בעלות

המנהל יפתח מסוגלות לחנוך ולאמן
את עצמו ואנשיו בתצפיות בטע"ש
המנהל יפתח אקלים (תרבות)
מובילות בקרב אנשים שותפים
לקוחות ויאתגר את תפקודם
בכל התהליכים הפרוצדורות
הממשקים והנסיבות

חניכה ואימון אנשים המנהל יפתח מסוגלות לחנוך ולאמן
את המובילים לבעלות על :אימון
לתפקיד מובילים
לתצפיות בטע"ש ,ניתוח  5למה?
פרו-מונעים
טיפול בגורמי שורשJHA 5S ,
פרואקטיביים
ונקודות התערבות.

חניכה ואימון
ל"מדרג התגובה"

המנהל יפתח מסוגלות להגיב בכל
הנסיבות באופן הנכון :באופן מהיר,
מידתי ,הצבת גבולות ברורים
ל"מותר ואסור"

חניכה ואימון ל"תכנון המנהל יפתח מסוגלות לחנוך ולאמן
את העובדים שלו לשפר באופן
מוקדם למשימה":
מתמיד את הסטנדרטים של הנהלים,
ניהול סיכונים
התהליכים ,האנשים והממשקים
JSA JHA
בעמדת העבודה שלו

חיסול הבזבוז
ניהול רזה LEAN

חניכה ואימון
של אנשים
בכלי מניעה
והתייעלות

המנהל יפתח מסוגלות לחנוך
ולאמן את האנשים
GEMBA A3 PDCA KAIZEN
5Y 5S DMIAC GSTD SW

פתרון בעיות

חניכה ואימון
ל"נקודת התערבות":

המנהל יפתח מסוגלות לחנוך
ולאמן את האנשים להתערב בכל

תהליך

הגדרת רמות מיומנות ב"מדרג ההפנמה"
יעד אפס זה אפשרי  24שעות קדימה!

מתאמן במידה
לא מועטה מאוד
מתאמן  2 - 1פעמים
בחודש
כלל

מתאמן מידה
מועטה 2 – 1
פעמים בשבוע

מיומן  -מתאמן
במידה רבה
לפחות פעם
 1ביום

מדריך  -מתאמן
במידה רבה
מאוד באופן
שוטף בכל
מקום וזמן

"מדרג ההפנמה" למניעה  -בטיחות  Sבריאות  Hאיכות  Qביטחון  Sקיימות  – Sיעד האקלים העצמי
חיים בריאים
נטולי נפגעים

בעלות 5

> 25
התנהגות בטע"שית
ידנית/נשלטת

לי זה יכול לקרות עכשיו! לכן :אנשים מתאמנים על חיזוק
האחריות האישית והמשמעת עצמית ,מחויבותם לבטיחות
ואיכות בולטת בשטח" .סופרים אותם" .צמחו למובילים
פרואקטיביים ומהווים דוגמא אישית .חשיבתם והתנהגותם
"בלתי נעזרת" .תאמנים ומיומנים ביישום כלי-מניעה :תצפית
בטע"ש ,תצפית משימה  ,BBSתכנון מוקדם GSTD ,5S ,הערכת
סיכונים ,ניתוח שגיאות/כשלים" ,כמעט ונפגע/תקלה" גורמי
שורש  5Yבד"ח ,נת"ב ,בס"ד ,נקודת התערבות ,מטפלים
עצמאית בנושאים ,מובילים ,מדריכים ,חונכים

< 5%
אנשים מתקהלים ומקשיבים לרוח לתובנות
ולעקרונות שיטת "מדרג ההפנמה" .מתחילים לפתח מודעות
עצמית ומצפון .מבינים שעד כה הפקירו עצמם לגורל מזל
לסטטיסטיקה" :לי זה יכול לקרות ..אבל ההרגלים ההכחשה
ההדחקה הבריחה מהמציאות "...עדיין בקונפליקט וסיכון גבוה
לחייהם ולסביבה .מתווכחים ,מתפלספים ,התנהגותם "נעזרת"
בהדרכה וחניכה עדיין לא הפנימו מהי המשמעות של אחריות
אישית ומשמעת עצמית .זקוקים לאכיפה והצבת גבולות אסרטיבית.
לענישה חינוכית אך ורק לתכלית עלייה ב"מדרג ההפנמה"! דוגמא:
מתלווה למוביל ברמה  4ומעלה ליום תצפיות בטע"ש ,למחרת
מתאמן יום באופן עצמאי ,מעתיק את כל שלטי הבטיחות ,כותב
תובנות ביומן.

אנשים בעלי אישיות בוגרת וסמכותית .תפיסה ותודעה מחויבת לחינוך
עצמי וסביבתי לטיפול בכל התנהגות ומפגע" .פילרים" "במחזור הדם"
"בוער בעצמות" "ראש גדול" .שולטים בפילוסופיה בפסיכולוגיה
במתודולגיה ובפרקטיקה של "מדרג ההפנמה" .מחנכים ,מנהיגים,
חונכים ,מובילים ,מאתגרים ,מאמנים ,מורי דרך ומודל לחיקוי .פותרי
בעיות ומחוללי אווירה מונעת בצוותים בקבוצות ובממשקים בארגון,
יוזמים פועלים ומונעים אירועים ע"י עבודה שיטתית על פוטנציאל
התאונות נפגעים תקלות שיבושים וכשלים בכל הנסיבות מצב וזמן
עבודה בית כבישים .בעלי חוללות עצמית ושיפור מתמיד ללמידה
חסרת פשרות ולשכלול כלי-המניעה.

התערבות 4
> 70

אכפתיות 3
התנהגות
אוטומטית/תח"ש

מודעות 2

אדישות 1

"לי/לנו זה לא יקרה!"
התנהגות אוטומטית/אלגוריתמית
חיים רווי נפגעים  -הכביש הישראלי

לי זה יכול לקרות עכשיו! לכן :אנשים מפתחים חוש
אחריות אישית ומשמעת עצמית .שמים לב למפגעים
ומדווחים .מתביישים להיפגע בתאונה/לפגוע באיכות.
"לא נעים" "לי זה יכול לקרות! מה אני יכול לעשות
עכשיו?" לומדים ומתאמנים בשיטת "מדרג ההפנמה"
בתצפיות בטע"ש – בטיחות עצמית שוטפת .מי
שברמה  3לא זקוק לאכיפה וענישה חינוכית ,אך עדיין
זקוק להדרכה ליווי חניכה הצבת גבולות וחינוך
אסרטיבי אחרת ירד במדרג .דוגמא :להתאמן עצמאית
יומי בתצפיות בטע"ש

אנשים ב"תחום הציות" לחוקים ,תקנות הוראות כללים
ונהלים .נדרש אכיפת משמעת והצבת גבולות .תפיסת
המציאות וההתנהגות הרי אסון לחייהם ולסובבים.
בקונפליקט מתמיד עם סמכות הורית ניהולית ורשויות
ש"מציקים להם"" .לי זה לא יקרה!" וכשקורה :מאשימים
אחרים ומחפשים כסת"ח ופיצויים .אם לא יעלו מהר
ב"מדרג ההפנמה" ,יצרכו פיקוח ואכיפה בלתי נדלים
מ"הסמכות"! אסור להרגיל לאכיפה ולשיפוט אחרת
יישארו תמיד ב"מעגל הענישה"!

