
עשרות חברות בנייה כבר הצטרפו השנה לליגת הכוכבים.

הנבחרת גדלה והמשובים מצויינים. יישום התכנית בכל

חברה יוביל בהכרח ליעילות גדולה יותר, לחסכון 

בעלויות ולהכרה ע”י גורמי ממשל, יזמים, 

חברות ביטוח, אשראי ואחרים.

מנחי התכנית, כצוות משותף עם עובדי החברה, מנחילים באתר הבנייה ערכים 

התנהגותיים וניהוליים המניבים למידה משותפת ושיפור מתמיד. תהליך 

זה מבוצע בהנחייה צמודה של אנשי צוות אויר, בעלי נסיון רב בליווי 

תהליכי בטיחות בארגונים, תוך טיפוח מנהיגות ורתימת צוות 

מתמיע פנימי בכל חברה. 

על בסיס תובנות אלו, מיושמת בענף הבנייה והתשתיות בישראל תכנית כוכבי

הבטיחות אשר הופכת להיות סטנדרט של איכות ומצויינות בטוחה. תוכנית כוכבי

הבטיחות מציבה אתגר בו אנשי הבנייה בישראל לומדים לנהל ולבקר את הסיכונים 

ולהפנים ש“המוכנות שלפני“ היא תנאי ל”תפוקה שאחרי“.

עולם הבנייה הוא מסוכן ומלא בהפתעות. עולם מורכב של

שיטות מסורתיות יחד עם טכנולוגיות מודרניות שבו בכל יום אנו חלק

ממגדל בבל של מלאכות מגוונות ועם בני אדם מתרבויות ושפות שונות.

מצוינות בטוחה 

סטנדרט כוכבי הבטיחות



לפרטים נוספים סירקו את הקוד

זו חברה מצויינת אשר מבטיחה איכות בבנייה ואמינות ללקוח.

יעיל יותר, כלכלי יותר, בטוח יותר
כל יזם ורוכש דירות יעדיף חברה אשר קיבלה את כוכבי הבטיחות. זו חברה אשר פועלת באופן 

 

אנשי צוות אויר בעלי נסיון עשיר בשינוי תרבותי בעולמות מורכבים של בטיחות כולל: תעופה, רפואה, תעשייה, ביטחון ועוד, 
 מתחברים בנחישות ורגישות לציר הניהולי של חברות הבנייה והתשתיות ובמסירות עמוקה, מנחים את ממלאי

  התפקידים ושדרת הניהול של החברה לעבודה בהתאם ל-18 (ח“י) ערכי הבטיחות על פי תורת המצוינות הבטוחה אשר נכתבה ע“י
 מהנדס מתי רביבי. 

במשך מספר חודשים עוברת שדרת הניהול של החברה תהליך שכולל סדנאות, חניכות, מפגשי יישום וסימולציות להטמעת ערכים ותוך
כדי כך רוכשת כלים שיאפשרו לה לבסס את השינוי לכל רוחב החברה, החל מהנהלת החברה ועד לעובד בקצה ולהתמיד בו גם בעתיד.

 מדובר בעליית מדרגה לליגה של חברות בטוחות יותר, חברות אשר פועלות על פי תפישה של אחריות אישית ובקרה עצמית וכל זאת בא לידיוכל זאת בא לידי
 ביטוי על ידי הסמכתה לסטנדרט כוכב הבטיחות הראשון.

לקראת הסמכתה של החברה לכוכב הבטיחות השני, היא עוברת פיתוח חקר ארועי כמעט ונפגע על פי מודל המצויינות הבטוחה, המבטיח
לימוד עקבי ושיפור מתמיד. 

בהמשך, החברות מאמצות טכנולוגיות של בקרת בטיחות ומניעת תאונות, מציגות חתירה לעמידה בתקן לניהול וזוכות בחמשת כוכבי הבטיחות.

לראשונה בישראל, 

הבטיחות תקדם תרבות של מצויינות ואפס כשלים בתכנון ובביצוע 
 

רואים רחוק רואים חזון. חזון בו 
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