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        פרופיל חברה פרופיל חברה פרופיל חברה פרופיל חברה 
        

  , מועילות, שמה לעצמה מטרה להפו$ את הדרכות הבטיחות למעניינות חברת כיווני� 
  .משמעותיות ומחוללות שינוי

  לויתור על הרגלי� רעי�  ,מובילה לשינוי התנהגותי חיוביאנו מאמיני� כי הדרכה טובה 
  .ודפוסי עבודה שגויי�

  !זהו העיסוק העיקרי שלנו ומקור כוחנו – המומחיות שלנו היא הדרכההמומחיות שלנו היא הדרכההמומחיות שלנו היא הדרכההמומחיות שלנו היא הדרכה
  

להוביל שינויי� בתפיסת הבטיחות ולהפחית את מספר התאונות וכמות , הייעוד שלנו הוא להדרי$
  .הנפגעי� בה	

  

  , על מנת להצליח במשימה אנו משקיעי� בבחירת המרצי� והמדריכי� הטובי� ביותר
  .והמחויבי� להדרכה מקצועית ומועילה ולהשגת תוצאות

        

        ניהוליניהוליניהוליניהולי////תחו� ההתנהגותיתחו� ההתנהגותיתחו� ההתנהגותיתחו� ההתנהגותי            � � � �     ופעילויותופעילויותופעילויותופעילויות    תוכנית הדרכותתוכנית הדרכותתוכנית הדרכותתוכנית הדרכות
  

  הרצאות
  .תאונות עבודהאי$ לפתח חשיבה והתנהגות בטיחותית כדי למנוע  –לחזור הביתה בשלו� זה לא חלו�לחזור הביתה בשלו� זה לא חלו�לחזור הביתה בשלו� זה לא חלו�לחזור הביתה בשלו� זה לא חלו� •
ההתנהגותיי� , ניתוח והבנת הגורמי� האישיותיי� – הגור� האנושי בבטיחות בנהיגה ובדרכי�הגור� האנושי בבטיחות בנהיגה ובדרכי�הגור� האנושי בבטיחות בנהיגה ובדרכי�הגור� האנושי בבטיחות בנהיגה ובדרכי� •

  והחברתיי� המשפיעי� על הנהיגה
דרכי , לח, ושחיקה בעבודה כגור� סיכו	 לתאונות   �במקו� העבודה  התמודדות ע� מצבי לח, ושחיקההתמודדות ע� מצבי לח, ושחיקההתמודדות ע� מצבי לח, ושחיקההתמודדות ע� מצבי לח, ושחיקה •

   .התמודדות ארגוניות ואישיות
 .כלי� לניהול נכו	 של צמתי החלטה הקשורי� בבטיחות בעבודה – וקבלת החלטותוקבלת החלטותוקבלת החלטותוקבלת החלטותניהול סיכוני� ניהול סיכוני� ניהול סיכוני� ניהול סיכוני�  •

  היבטי� משפטיי� ומקצועיי� –אחריות מנהלי� לבטיחות אחריות מנהלי� לבטיחות אחריות מנהלי� לבטיחות אחריות מנהלי� לבטיחות  •
  

  סדנאות וקורסי�
 , תפיסת תפקיד המנהל כאחראי    � � � � פיתוח אחריות מנהלי� לבטיחות פיתוח אחריות מנהלי� לבטיחות פיתוח אחריות מנהלי� לבטיחות פיתוח אחריות מנהלי� לבטיחות  •

  מניע ומקד� התנהגות בטיחותית של העובדי�
  זו	 הבטיחות בארגו	של ח המנהל כמנהיג וכמובילהמנהל כמנהיג וכמובילהמנהל כמנהיג וכמובילהמנהל כמנהיג וכמוביל •
 .תפיסת תפקיד והגדרת תפקיד של נאמ	 הבטיחות – העצמת נאמני בטיחותהעצמת נאמני בטיחותהעצמת נאמני בטיחותהעצמת נאמני בטיחות •

תקשורת , אסרטיביות(כפיפי�  ועמיתי� , של בטיחות מול ממוני� כלי� התנהגותיי� לקידו� אינטרסי�כלי� התנהגותיי� לקידו� אינטרסי�כלי� התנהגותיי� לקידו� אינטרסי�כלי� התנהגותיי� לקידו� אינטרסי� •
  ).ניהול קונפליקטי�, מקדמת

  .לקידו� הבטיחות במפעל ומעקב אחר ביצוע�הצבת יעדי� אישיי� הצבת יעדי� אישיי� הצבת יעדי� אישיי� הצבת יעדי� אישיי�  •
 ועדת הבטיחות כגור� מרכזי מעצי� ומניע    � � � � העצמת ועדת הבטיחות  העצמת ועדת הבטיחות  העצמת ועדת הבטיחות  העצמת ועדת הבטיחות   •

  .לשינוי התנהגות בטיחותית 
  .מיסוד דרכי עבודה ומעקב אחר  החלטות וביצוע	, כלי� לניהול יעיל של דיו	  � ועדת הבטיחותועדת הבטיחותועדת הבטיחותועדת הבטיחות •
        תחקור תאונות ואירועי בטיחותתחקור תאונות ואירועי בטיחותתחקור תאונות ואירועי בטיחותתחקור תאונות ואירועי בטיחות •

  
  אימו	 אישי 

  קיימת אפשרות, השוני� בהמש$ לפעילות לעובדי� ולמנהלי� בנושאי הבטיחות
  :למנהלי� ולבעלי תפקידי� בנושאי� הקשורי� בבטיחות לאימו	 אישילאימו	 אישילאימו	 אישילאימו	 אישי 

  בניית חזו	 בטיחות ארגוני •
 הצבת יעדי� וכלי� למדידה והערכה •

 הנעת עובדי� לשינוי התנהגות בטיחותית •

 כל תחו� ניהולי ששיפורו יוביל לחיזוק ולשיפור הבטיחות בארגו	 •
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        הדרכות בטיחות על פי סיכוני� הדרכות בטיחות על פי סיכוני� הדרכות בטיחות על פי סיכוני� הדרכות בטיחות על פי סיכוני� 
 הדרכות לעבודה בגובה •

 הדרכות רענו	 מלגזני� •

 ) MSDS( ליונות בטיחותיהדרכות בנושא ג •

 הדרכות בטיחות אש •

 הדרכות בנושא ארגונומיה •

  
        הדרכות בטיחות כלליותהדרכות בטיחות כלליותהדרכות בטיחות כלליותהדרכות בטיחות כלליות    

  שימוש נכו	 בציוד מג	 אישי •
 ציוד מטלטל •

 מיגו	 מכונות •

 אד� כשיר •

 הרמה ועבודה בגובה •

 כלליי� בעבודות חשמל ומכונותסיכוני�  •

 מניעה והגנה מפני שריפות חשמל וסכנת התחשמלות •

 נושאי� נוספי� על פי סוגי העבודות המבוצעות במפעל •

  

 מער$ חירו� מער$ חירו� מער$ חירו� מער$ חירו� 

  הכשרה ותרגול של צוותי כיבוי אש לשעת חירו�, הקמה •
 תכנו	 ובצוע של תרגילי חרו� •

  רענו	 צוותי חירו� •
  

 להעשרה ולימי כשירותלהעשרה ולימי כשירותלהעשרה ולימי כשירותלהעשרה ולימי כשירותקורסי� והכשרות לממוני בטיחות קורסי� והכשרות לממוני בטיחות קורסי� והכשרות לממוני בטיחות קורסי� והכשרות לממוני בטיחות 

  פרטי� בתוכנית ההשתלמויות השנתית לממוני בטיחות
  

 נאמני בטיחות אשנאמני בטיחות אשנאמני בטיחות אשנאמני בטיחות אש////הכשרת נאמני בטיחותהכשרת נאמני בטיחותהכשרת נאמני בטיחותהכשרת נאמני בטיחות

  
  

  !נאתר את המדרי$ המתאי� ביותר לנושא המבוקש    ––––הדרכות נוספות על פי בקשתכ� הדרכות נוספות על פי בקשתכ� הדרכות נוספות על פי בקשתכ� הדרכות נוספות על פי בקשתכ� 
  
  
  
  
  

        !!!!למקצועיות ולמת	 שירות מעולהלמקצועיות ולמת	 שירות מעולהלמקצועיות ולמת	 שירות מעולהלמקצועיות ולמת	 שירות מעולה, , , , חברת כיווני� מחויבת לאיכותחברת כיווני� מחויבת לאיכותחברת כיווני� מחויבת לאיכותחברת כיווני� מחויבת לאיכות
        
        
        
        

        !!!!!!!!!!!!זה לא חלו�זה לא חלו�זה לא חלו�זה לא חלו�    ––––לחזור הביתה בשלו� לחזור הביתה בשלו� לחזור הביתה בשלו� לחזור הביתה בשלו� 


