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הגברת המאמציםהגברת המאמצים
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התנהגות לא בטיחותית התנהגות לא בטיחותית התנהגות לא בטיחותית 
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 מהתאונות   מהתאונות  % % 9595--למעלה מ למעלה מ 

נובעות מהתנהגות לא  נובעות מהתנהגות לא  

. . בטיחותית של עובדים בטיחותית של עובדים 
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. . יש שורשים ניהולייםיש שורשים ניהוליים
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: : מחקרים מוכיחיםמחקרים מוכיחים



הדרכות הדרכות באר באר 

--- B.B.S B.B.S B.B.S  הפלדההפלדההפלדה---רצפת רצפת רצפת '''לנצח את לנצח את לנצח את ' ' '



הדרכות הדרכות באר באר 

--- B.B.S B.B.S B.B.S  הפלדההפלדההפלדה---רצפת רצפת רצפת '''לנצח את לנצח את לנצח את ' ' '



הדרכות הדרכות באר באר 

--- B.B.S B.B.S B.B.S  הפלדההפלדההפלדה---רצפת רצפת רצפת '''לנצח את לנצח את לנצח את ' ' '

" " מרחףמרחף""" " הראש מחוברהראש מחובר""

הרגלי עבודה  הרגלי עבודה  

נכונים נכונים 

הרגלים רעיםהרגלים רעים

מתי קורות טעויות עבודהמתי קורות טעויות עבודה
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":  טייס אוטומטי "-הרגלי עבודה �

 עובדים  עובדים --אחריות לשיפור  אחריות לשיפור  

:  תנאי סביבה פיזיים �

 מנהלים  מנהלים --אחריות לשיפור  אחריות לשיפור  

:  פסיכולוגייםתנאי סביבה �

" מנתקי הראש מהגוף"

 מנהלים ישירים  מנהלים ישירים --אחריות לשיפור  אחריות לשיפור  

::ההתנהגות מושפעת ממספר גורמיםההתנהגות מושפעת ממספר גורמים

!!!!!!כל התאונות הן תאונות ניהוליות כל התאונות הן תאונות ניהוליות 
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AgendaAgenda    --על סדר היום על סדר היום 

  

. יצירת שינוי באמונות המשתתפים בנוגע לאיכות ובטיחות 

.  ניהולית מעשית וניכרת לעין כלמחוייבות 

. הטמעת תהליכי ניהול סיכוני עיסוק ומטלה

.  ביסוס תרבות של מצוינות בבטיחות ואיכות 

. הנחלת הגישה ההתנהגותית לאיכות ובטיחות

. השגת מצוינות תפעולית לאיכות ובטיחות תוך שיפור מתמיד 
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אם תמשיך לעשות את כל אם תמשיך לעשות את כל ""

, , מה שאתה עושה כיוםמה שאתה עושה כיום

 את   את  במקרה הטובבמקרה הטובתקבל תקבל 

". ". מה שכבר יש לךמה שכבר יש לך
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hadrahot.com-www.beer' באר הדרכות'צוות 
08-6237238שבע                        -באר , בית יציב, 79העצמאות 

hadrahot.com-yigael@beer ,  054054--45615684561568: : ניידנייד, , ִיָּגֵאל יחזקאליִיָּגֵאל יחזקאלי


