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אלישר הנדסה - ארז אליהו, מנכ"ל
14/10/2022

שנים12כלפנישנוסדהקבלניתחברההינההנדסהאלישר
במטרה להשתלב בשוק הביצוע בענפי הבניה והתשתיות.

הענפים.בשני4גסיווגיםבעלתהחברהכיום

חלק ממטרות החברה הן צמיחה עיסקית וארגונית בהתאמה
להתמודדות עם האתגרים בענף .

לאורך כל הדרך נושא הבטיחות היה בראש סדר העדיפות .

כאשר נחשפנו לתוכנית הכוכבים בהמלצת מהנדסים מחברה קבלנית ירושלמית המהווה עבורי  מודל חיובי,
הבנתי שהצטרפות לתוכנית אמורה לסייע לי כבעלים ומנכ״ל להטמיע את תרבות הבטיחות בחברה באופן

מוסדר ומאורגן יותר.

לאחר הצטרפות לתוכנית ובתוך תהליך ההכשרה הבנתי  שאם אני מצפה שזה יעבוד לטווח ארוך, חובה עליי
להיות בחוד.

התוכנית לא זולה במושגי עלות ישירה ועקיפה, הזמן הנדרש להכשרה וההדרכה משמעותי.
התהליך הצמוד מחייב להקצות משאבי זמן של צוות איכותי ומשמעותי בחברה אשר נדרש להשקיע את זמנו

בהכשרה ע״ח זמן קידום המשימה .
כבעלים ההיתי חייב להיות סבלני לתהליך מתוך אמונה שהתועלת בטווח הרחוק תהיה חיובית. אני מאמין

שההחלטה שלי בכך תניב את התוצאות בהמשך.
כיום האתגר הגדול  שלי הוא איך לשמר וליישם את הכלים שרכשנו בעזרת התוכנית ולגרום לצוות לקיים את

הערכים ועבורי לנהל את התוכנית ביתר האתרים ולהכשיר את העובדים החדשים שמצטרפים .

בכך שבחרתי למנהלי התוכנית בחברה צוות מקצועי ואנשי אמוני אני מצליח להוביל את התוכנית ולהתפשט
לפרויקטים נוספים.

אני מצרף את קבלני המשנה לעולם המושגים והערכים החדשים  שרכשנו בזכות התוכנית .

אני מרגיש את השינוי החשיבתי והתרבותי אצל אנשי הצוות בחברה, העובדים והצוותים החיצוניים האחרים
שעוסקים איתנו באתרים.

ניתן להבחין בצוותי קבלני המשנה החדשים שמגיעים לאתרים שלנו, אשר נחשפו לתוכנית באתרים אחרים,
שהשינוי מתחיל!

גילוי נאות , שוחחתי עם מספר קבלנים בכדי לשווק את התוכנית ולהמליץ להם, לא כולם מצליחים להבין את
היתרונות ומגלים הססנות, להערכתי הם מצפים לשינוי מהיר (בעיקר בתחום התשתית).

לעניות דעתי התוכנית מתאימה למי שמוכן לרוץ למרחקים ארוכים ומודע לכך שהתוצאות יגיעו רק בהמשך
ולא בהכרח ניתן לכמת אותם ברווח ישיר.

לצערי מזמיני העבודה בין הלקוחות של אלישר:
רשויות ציבורית, גופי ממשלה, חברות כלכליות, חברות התשתית, למדו לדרוש מהקבלן ולהעביר את כל

האחריות אליו, אך מנגד לא נותנות מספיק תשומת לב להוצאות הכבדות הכרוכות בעלויות הבטיחות ולא
מתקצבות את נושא הבטיחות כראוי.
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התנהגות זאת גורמת לתחרות המסחרית להיות קשה יותר ולקבלנים להישאר בגישה של "יהיה בסדר".
קבלנים האחראים לבטיחות לא יצלחו להיות תחרותיים במתן הצעת מחיר נמוכה ובכך ישארו ללא עבודות.

האתגר שלכם כמובלי התוכנית בענף הוא רב, רמת האחריות והמחוייבות של המזמנים והקבלנים חייבת
לעלות.

שיטת הכוח והפחד לא תניב תוצאות.
תמצאו את הדרך להמשיך ולהשקיע בחינוך ושינוי גישה.

תמצאו את הדרך לתעדף קבלנים ולספסד עלויות הוצאות הבטיחות.
תמצאו את הדרך לבדוק מי נותר מחוייב ומי פחות .

תרבות ״יהיה בסדר״ בענף חייבת להשתנות בכדי לצמצם את אירועי הבטיחות.

אלישר, רוצה להמשיך ולצמוח ולהתפתח בבניין הארץ שלנו ולקיים סביבה מקצועית ובטוחה יותר ולהיות
זכאית להערכה הראויה לה.

מאחל לך ולכל הצוות בהצלחה בהמשך התוכנית, נהנתי מהתהליך ושמחתי להכיר את הצוות ואנשי המקצוע
אשר  הצליחו להעביר את המסר באופן מקצועי ונעים מאוד!

תודה רבה לכם
בהערכה

ארז אליהו
אלישר הנדסה אזרחית בע״מ
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צמח המרמן - חיים פייגלין, בעלים
13/10/2022

תכנית ״כוכבי הבטיחות״ בהובלת מטה הבטיחות בראשות אלוף
במיל. ח״כ לשעבר אייל בן ראובן, נועדה להביא למהפך בנושא

הבטיחות באתרי הבניה, כדי למגר ולמזער את תאונות העבודה
בענף הבניה, הגורמות לאובדן חיי אדם, סבל רב לעובדים,

משפחותיהם ומעסיקיהם ונזקים חומריים בהיקף של מיליארדי ש״ח
בשנה לענף הבניה ולכלכלה הישראלית.

התאחדות הקבלנים בוני הארץ החליטה באופן תקדימי לקחת את
האחריות ולהוביל למהפך הנדרש .

זאת באמצעות שינוי תודעתי ותרבותי עמוק ורחב בהתייחסות לנושא הבטיחות ובניהול הנושא בקרב חברות הבניה,
היזמים, הקבלנים וכל העוסקים בבניה.

עד להקמת מטה הבטיחות, נדחק הנושא לשוליים לטובת ניהול תכנון, לוחות זמנים, תקציבי בניה ובקרת איכות -
נושאים חשובים בפני עצמם.

אך הבטיחות נדחקה לשוליים ולא זכתה להתייחסות הראוייה.
מטה הבטיחות בראשות אייל בן ראובן, הגה את תכנית ״כוכבי הבטיחות״ אשר מטרתה להביא למהפך בהתייחסות

לנושא הבטיחות ורתם לנושא קבוצה מובילה של טייסי חיל אוויר בראשות הטייס זאב רז.
טייסי חיל האוויר אמונים על נושא תרבות הבטיחות בתעופה ולכן אין מתאימים מהם להוביל את השינוי התרבותי

תודעתי הדרוש גם בענף הבניה.
תכנית ״כוכבי הבטיחות״ זוכה לאמון והצטרפות של יותר ויותר חברות בניה, קבלנים ויזמים אשר הגיעו לידי הכרה

בצורך למגר את מגיפת תאונות העבודה בענף הבניה.
התכנית מציגה מתווה אשר מביא למהפך הדרוש בשלבים כאשר בתמורה לעמידה בדרישות הבטיחות בכל שלב ,

כנגדמונקים״הכוכבים״וכד׳).מלוןבתיאיכותלדרוג(בדומהכוכבים5עד-״כוכב״המשתתפתלחברהמוענק
הטמעה של דרישות בטיחות שונות ועמידה במבדקים קפדניים אותם עורכים מובילי התכנית (קבוצת הטייסים

בראשות זאב רז).
עצם השותפות של חברה או קבלן בתכנית מעידה על מודעות וחשיבות הנושא באותה מסגרת ובוודאי שככל
שצוברת החברה יותר ״כוכבי בטיחות״ הדבר מעיד על איכות ניהול הבטיחות ורמת הבטיחות באותה חברה.

בסופו של דבר, רמת הבטיחות בחברה מקרינה גם על רמת האיכות בחברה, כך שיש לנושא הבטיחות גם השפעות
שיווקיות וכספיות נוספות כמו יתרון מהותי בהשגת פוליסות ביטוח במחיר סביר וכד׳.

מנקודת מבטי הן כסגן נשיא בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ והן כמנכ״ל ובעל שליטה בקבוצת חברות בניה, אני
יכול לקבוע בוודאות כי תכנית ״כוכבי הבטיחות״ גורמת למהפך הנדרש, מציבה את נושא הבטיחות בראש סדר

החשיבות בענף,
גורמת לשינוי התרבותי ובסופו של דבר משיגה שיפור משמעותי ברמת הבטיחות בחברות המשתתפות בתכנית

ובענף הבניה בישראל בכלל.
חיוני לתמוך , להרחיב ולהעמיק את הפעילות במסגרת התכנית לא רק לחברות הגדולות (בהן כבר מתחולל השינוי)

- אלא גם לחברות ולקבלנים הבינוניים והקטנים יותר.
הטמעת תכנית ״כוכבי הבטיחות״ כסטנדרט בענף הבניה תביא לחיסכון בחיי אדם, תמנע סבל רב למשפחות ולכל

המעורבים ותחסוך משאבים רבים היורדים לטמיון כל שנה בתאונות בניה מיותרות.
זאת, מעבר לשיפור בערכים נוספים איכותיים וחשובים.
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רולצור - אריק גלזר, מנכ"ל
19/10/2022

זאב שלום,
עםפגישתךבעקבות,2022מאיבחודשהכוכביםלתוכניתהצטרפהרולצורמנהרות
בגאווהוקיבלנובתוכניתהראשוןהשלבאתסיימנו2022בספטמברהחברה.הנהלת

את הכוכב הראשון ואנחנו ממשיכים במרץ לקראת הכוכב השני.
מאז תחילת התהליך, ניתן להבחין בבירור בשינוי משמעותי בהתייחסות כלל העובדים

והמנהלים שלנו לנושא הבטיחות. השינוי ניכר בהבנה טובה יותר של הנושא,
במעורבות של כלל העובדים בהיבטים השוני של הבטיחות וכן בהתגבשות גישות

עבודה בטוחות יותר.
שיתוף הפעולה עם נחשון שחר ויתר הצוות של צומת מצוין ובהתחשב בסגנון העבודה האינטנסיבי של רולצור

שעובדת סביב השעון, זה ממש לא מובן מאליו.
בברכה וכבוד רב, אריק גלזר

רום - דורי לבקוביץ', סמנכ"ל ביצוע ואיכות
19/10/2022

מר זאביק היקר,
לפני כמעט שנתיים פנית אלינו בהצעה להשתתף בתוכנית כוכבי

הבטיחות. באותה העת התוכנית נשמעה אוטופית מידי וכעוד ניסיון
להציל את מצב הבטיחות בענף שלא יצלח. מאז עברנו דרך ארוכה מאד
ולמרות הטמעה לא פשוטה כלל של התוכנית באתרי החברה, אני יודע
שהיום המנהלים ברום מעריכים מאד את התכונית ואת תרומתה למצב

הבטיחות בענף ובחברה.
הניסיון של חברת רום בשנתיים האחרונות בתוכנית הראה שבהתמדה

ובנחישות ניתן לשבור הרגלים של שנים…. הקושי העיקרי היה להטמיע
את הדרכות הבוקר ולשכנע את מנהלי העבודה שלמרות הזמן שהם

צריכים להשקיע בהדרכה בתוך הכאוס המטורף של הבוקר - ההשקעה משתלמת והמודעות לבטיחות באופן כללי
ולבטיחות באתר הספציפי ביום הספציפי בפרט שווה את ההשקעה. לאורך זמן המנהלים התרגלו, עובדי הקבלנים

התרגלו וגם הפועלים התרגלו ורואים את התוצאות בשטח.
אני מודע ומעריך מאד את העובדה שתוך כדי התהליך, אתם בחברת צומת למדים מהניסיון ומיישמים שינויים

ושיפורים על מנל לייעל את התוכנית יותר.
מאז שנפגשנו לראשונה הצטרפו המון חברות בניה לתוכנית וכולי תקווה שפני העתיד הם שרוב חברות הבניה

ישתתפו וכך נוכל לשנות את תרבות הבטיחות בענף ואולי המדיניות של אפס תאונות עבודה לא תהיה רק יעד אלא
הצלחה!

המשך פעילות מבורכת.

בכבוד רב - דורי לבקוביץ, סמנכ"ל ביצוע ואיכות.
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רוטשטיין - ראובן אורבך, סמנכ"ל הנדסה
19/10/2022

לאחר  כשנה מקבלת הכוכב הראשון, חשוב לי לומר קודם כל
תודה.

אנחנו עושים בשנים האחרונות מאמצים מאוד גדולים לשפר את
רמת הבטיחות באתרים שלנו, משקיעים לא מעט מחשבה

ומשאבים, והחשיפה לתכנית הכוכבים עשתה לנו סדר בנושא
והכניסה אותנו למסגרת מובנית של פעילויות שמביאה מודעות

גבוהה ועיסוק יומיומי בשיפור ובהטמעה של תרבות ארגונית בתחום.
אתם עושים עבודת קודש בנושא, וכולי תקווה שכל החברות בענף יכנסו תחת המטרייה הזו, ושאכן כמות הנפגעים

באתרי הבניה תצומצם באופן דרמטי.

חברת סאבר שבאיטה - אינג' איברהים ג'אבר
19/10/2022

שלום זאב,
אחרי כחצי שנה מקבלת הכוכב הראשון בתוכנית הכוכבים, וכשנה מאז החל כל

ההליך, אני כמהנדס החברה וכחלק מהבעלים יכול להעיד על שינוי אדיר שחל
בחברתנו בכל מה שקשור למודעות של הבטיחות בבניה.

השינוי המדובר החל אצלנו כבעלי החברה ועבר הלאה למהנדסים ולמנהלי
העבודה בשטח, ענין הבטיחות היום הוא בראש סדר העדיפויות בתחילת כל יום עבודה.

עקרונות התוכנית מלווים את אנשי השטח של החברה בכל הנחייה שהם נותנים לפועלים, שעד לא מזמן היו האנשים
השקופים בשטח, משפט אחד מהתוכנית שמלווה אותי אישית הוא " הזכות להגיד לא ". משפט כל כך פשוט אבל עם

משמעות עצומה, אותם פועלים פשוטים יש להם משפחות שרוצות שהם יחזרו הביתה בשלום, ובזה שהם מבינים
שאם הם יגידו לא לעבודה מסוכנת ולא יקרה כלום להיפך הם יקבלו מחמאות, כבר משפר את כל האספקטים של

הבטיחות.
ברצוני לציין גם את צור אליעז, שעד היום משתתף בדיונים בקבוצת הווטסאפ כשיש וויכוח ביננו על צורת הטיפול

בבעיות בטיחות, זה לא מובן מאליו ומראה לכולם שהשינוי שעשינו בחברה מאוד חשוב לו.

נתראה בכוכב השני.
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אלקטרה בנייה - מירון ענבר, מנהל בטיחות
23/10/2022

חברת אלקטרה בניה הצטרפה לתכנית הכוכבים לפני כשנה
ומוסמכת עד היום לכוכב שלישי.

חשב ביותר לציין את התרומה הנרחבת לתכנית זו בכל מה
שקשור להגברת מודעות הבטיחות באתרי הבניה.

התכנית משנה תרבות לבטיחות באתרי הבניה של החברה ויש
לציין כי למרות שחברת אלקטרה בניה עושה רבות לבטיחות תכנית זו תרמה והעלתה באופן ברור את המודעות.

החל מהטמעת תרבות של הדרכות בוקר לכל העובדים באתר  -ללא הדרכה זו אין תחילת עבודה.
המשך במינוי ראשי צוותים לקבלני משנה – נושא שתרם לשיתוף קבלני המשנה בבטיחות בעבודה באתר ולהבנה

שלהם לאחריות שלהם לעובדיהם.
המשך במשימות הזהב אשר תורמות לביצוע משימות ייחודיות ויום יומיות באופן בטוח ביותר  -משימת הזהב היא

הדרכה לצוות ייעודי לביצוע משימה ופיקוח על הביצוע.
המשך בתחקור אירועי כמעט ונפגע ואירועים מסוכנים לצורך מסקנות ולקחים והפצתם בכלל אתרי החברה לצורך

לימוד והגברת הדרכות הבוקר בלקחי האירועים.
יצירת והטמעת חידושים והמצאות לצורך הגברת הבטיחות באתרים

יש לציין כי התכנית מוטמעת כבר באופן טבעי ויום יומי באתרים.
חובה להמשיך להפיץ התכנית בכלל אתרי הבניה בארץ ובכך נוריד את כמות התאונות והאירועים.

שאו ברכה על פעילות מובילה זו

בוני בניין - אייל שלף, ממונה בטיחות
23/10/2022תאריך:

שלום רב לצוות תוכנית הכוכבים.
אנו חברת בוני בניין מוצאים בתוכנית הכוכבים כלי מצוין לקידום הבטיחות

באתרים.
החל מהדרכות בוקר לשיתוף הבטיחות שזהו כלי מצוין שעוזר מאוד להכניס

אווירה של בטיחות לאתר ומודעות לעובדים ולמנהלים על ערכים חשובים ועל
מה שהולך להתבצע באתר במהלך יום העבודה.

כמו גם משימות זהב, ישיבות צוות, ותחקירים של כמעט ונפגע, ודוחות פיקוח
עצמי.

כמו כן לא תמיד קל ליישם הכל זה מאוד תלוי במנהלים וצוות האתר.
יש מנהלי עבודה שממש נרתמו ומקפידים ומאמינים בשיתוף והדרך, ויש כאלה שקצת מיושנים בגישה שאותם יותר

קשה לרתום .
אנחנו בהחלט רואים שינוי מאז שהתחלנו לעבוד בשיטת הכוכבים במתרחש באתרים ווהגברת המודעות לכל נושא

הבטיחות.

ברצוני לציין את חביאר מצוות צומת שאיתנו מתחילת התהליך מלווה אותנו לכל אורך הדרך .
אנחנו מקווים ומצפים לקבל את הכוכב השני בזמן הקרוב.

תודה מראש לכל צוות צומת על העבודה הרבה שלהם על מנת לעזור ולקדם את הבטיחות באתרי הבניה

בכבוד רב, אייל שלף
ממונה בטיחות חברת בוני בניין.
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הנקו - חננאל כהן, מנכ"ל
20/10/2022

זאב שלום,
ראשית ברצוני להודות לך על ההזדמנות להשתתף במיזם המצליח תוכנית

"כוכבים בבטיחות ".
רוצה לציין את קפיצת המדרגה שהתוכנית העניקה וקידמה את חברתנו

בתחום הבטיחות תוך דגש לשיפור הגורם האנושי ותרמה לשינוי התרבותי
מרמת ההנהלה, דרך צוותי ניהול האתר ועד לקבלני המשנה ועובדי הקצה.

תוכנית הכוכבים עלתה כל כל ציפייה ביעילותה ובתרומתה.

התוכנית מקדמת ומשפרת את השיח התרבותי בטיחותי על בסיס יומיומי ומעניקה כלים חשובים ומשמעותיים
למנהלי העבודה, עוזרי הבטיחות ומנהלי הפרויקטים להתמודד עם אתגרים קשים וחשובים כמו הבטיחות בענף

הבניה.
תוכנית הכוכבים מפשטת ומנגישה לנו את החשיבות במוכנות ומשפרת לנו כצ'ופר את איכות הבניה ומקדמת יד ביד

את הביצוע.
לסיום אציין כי עובדי הקצה- העובדים שאנו כל כך דואגים להם- מעריכים את התוכנית, מוקירים לנו תודה ומשתפים

פעילות בשמחה וברצון. כולי תקווה כי השינוי שחברת נו עוברת כל ענף הבניה יעבור ותשפר את הבטיחות בכלל
ענף הבניה. שוב תודה רבה בשם חברת הנקו, קבלני המשנה והעובדים.

חננאל כהן מנכ"ל הנקו בניה

עץ השקד - יניב שפטינצקי, מנכ"ל
13/10/2022

ממעוף הציפור – מצ"ב במספר שורות קצרות התהליך
שעברה החברה בניהולי בנושא תוכנית "כוכבים בבטיחות".

שנים שאני אישית עוסק ומנהל תהליכי ביצוע באתרים קטנים
כגדולים.

במהלך השנים תמיד עסקנו בבטיחות – לא כתורה סדורה או כתהליך מובנה ולוגי אלא כי פשוט צריך לעסוק
בזה (ברור לכל בעל דעת) וגרוע יותר – תמיד באותה שיטה של עונשים וסנקציות.

אומרים שתמיד המטבע נמצא מתחת לפנס. הבעיה שלא תמיד יש לאנשים פנס. הרעיון בלהפוך את כל
עובדי האתר לשגרירי בטיחות ולכאלו שאכפת להם מבטיחות הוא מבחינתי פנס גדול!

כיום, בזכות התהליך שבצענו בעץ השקד הנדסה בסיוע ובהדרכת אנשי צומ"ת בטיחות, הגענו למצב שבו
אתרי הביצוע בחברה מנוהלים בתרבות בטיחות אחרת, תרבות בה אנו פוגשים עשרות רבות ולעיתים מאות
רבות של זוגות עיניים התרות כל הזמן וחושבות כל הזמן בטיחות וכך הלכה למעשה מצמצמות משמעותית

את הסבירות לתאונה באתר.
השיח באתר (ובטח בנושא בטיחות) נעשה מקצועי יותר, נכון יותר, סדור יותר וענייני יותר ובהתאם תורם

ומעלה את רמת הבטיחות באתר כמו גם את רמת הביצוע הכוללת באתר (התיאום בין בעלי המקצוע השתפר
משמעותית כפועל יוצא של שיח זה).

החברה ממשיכה ותמשיך לעסוק בנושא כה חשוב זה מתוך כוונה להמשיך ולהשתפר בעניין ולצמצם ככל
הניתן את הסבירות לתאונות עבודה.
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אקו סיטי - אילן פיגלמן מנכ"ל
22/102022

זאביק היי.
חברת אקו סיטי הוסמכה לכוכב ראשון במסגרת תוכנית הכוכבים

הבטיחותרמתאתלשפרבמאמציםנוסףכנדבך2021שנתבסוף
באמצעות מתדולוגיה מסודרת, אשר מהווה דרך ברורה ואחודה

לניהול הבטיחות.
ייעוד המתדולוגיה היא לייצר איחוד בתהליך אך בעיני עיקרה הוא שינוי השפה והקניית ערכי מצויינות, תרבות וניהול.
מאז תחילת התהליך אנו חווים שינוי בהתייחסות היום יומית של כלל עובדינו ( עובדי חברה וקבלני משנה) לבטיחות

ואולי תוצר הלוואי המשמעותי הנוסף הוא הצורך והתחושה להצטיין בשאר המישורים.
כידוע לכולם בטיחות אינה עומדת בפני עצמה אלא מחייבת סדר וארגון אשר בתורם מובילים לשיפור איכות הביצוע

והתוצאות העיסקיות.
הדרך ארוכה עד להטמעה מוחלטת ( אם הדבר בכלל אפשרי אך אליו יש לחתור) אך השפה באתרים משתנה

ולטובה.
התוכנית עצמה גרמה לכולנו לנסות ולהיות טובים יותר, חדים יותר ובעיקר ממוקדים במטרה שהיא שיפור מתמיד

בכל הספקטרום.
אני משוכנע שהשינוי ישפיע גם בחייו הפרטיים של כל אחד ואחד שנחשף אליה.

תודה על הליווי והסיוע ובעיקר האיכפתיות
אילן

שגראווי - אבי אזרזר, מהנדס ראשי
21/102022

שלום זאב
לאחר שהוסמכנו לכוכב ראשון והטמענו באתרים את תוכנית הכוכבים,

אבקש לציין כי תוכנית זו יצרה שינוי תודעתי עמוק בצוותי הניהול
באתרי החברה וזאת מהטעם שהיא שונה מכל ההדרכות\השתלמויות שהכרתי

בנושא הבטיחות.
הייחודיות של התוכנית הינה בשינוי התפיסה בנושא הבטיחות,

לשמור עלחשובבטיחות היום הם מבינים כישצריךאם קודם העובדים ידעו
הבטיחות.

כיצד עושים זאת וכיצד מייצרים אצל העובד הפשוט את ההבנה והרצון להקפיד על הבטיחות במקום לראות בזה
מטלה או משימה טורדנית.

לסיום אציין כי קבלנו כלים חדשים להתמודדות עם סכנות הבטיחות בענף הבניה.

מאחל לכם המשך עשייה פורייה ומקודשת.
עלו והצליחו

אבי אזרזר
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אלקטרה דנקו - יוסי לביא, ממונה בטיחות
23/10/2022

הבעת הערכה על החניכה, שינוי התרבות וקידום הבטיחות בעזרת
תכנית הכוכבים - אלקטרה דנקו

שלום רב,
בחברת אלקטרה דנקו אנו מיישמים כבר כשנה וחצי את עקרונות

וערכי כוכבי הבטיחות  -  כוכב הבטיחות הראשון והשני (נמצאים כרגע בסיום תהליך ההסמכה לכוכב שלישי).

למרות הקושי הרב בשינוי תרבות הבטיחות בענף והטיפול האינטנסיבי הנדרש בהרגלים בעייתיים, אנו שמחים לדווח
על התקדמות ושיתוף פעולה מצד הצוותים המבצעים באתרים, בקרב ההנהלה והעובדים.

אחד היסודות בתוך הערכים אותם אנו מקדמים, הוא שיתוף העובדים בניהול הבטיחות שלהם עצמם, תוך מתן
הסמכות להעיר ולדווח על עבודה מסוכנת של עמיתים ולסרב לה באופן אישי.

נערכות הדרכות יומיות בהן העובדים לוקחים חלק בתכנון היום, עם דגש על מודעות לסיכונים במשימות מיוחדות.

מינוי, הפעלה ומפגשי ראשי צוותים, משפרת את השליטה באתר ואת השיח.

ישנה הקפדה על קליטה וסינון, רק של עובדים מיומנים וכשירים וכל מפגע בטיחותי זוכה להתייחסות, אי התעלמות
ואפס התפשרות.

השיח הפך להיות מכבד, פונים את העובד כמבוגר אל מבוגר וזוכים להתייחסות מקצועית ושאינה ילדותית
ומתחמקת.

הדיווח על אירועים נעשה בשקיפות, ולוקח בחשבון את זיהוי הכשל או החסר במימוש חלק מהערכים המוזכרים. גם
סקרי ההנהלה מדברים באותה שפה.

בשמי ובשם מנכל אלקטרה דנקו, ברצוננו להביע הערכה לצוות החונך ועל החניכה והמעקב המתבצעים,
ולאחל לכולם שאכן תהליך יישום התכנית ימשיך להביא להקטנה המיוחלת במספר אירועי הבטיחות באתרי הבנייה.
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שטרן - אמנון שטרן, מנכ"ל
18/10/2022

בקשר לבטיחות ככלל, הנובעת גם מה"כוכבים", הרי שחל שיפור
גדול, בעיקר באווירה.

נוצרה אווירה של הבנה כי הבטיחות תפסה מקום נכבד בסדר היום
של הענף.

דבר שבהחלט בהחלט לא היה קודם. בהחלט!
התדרוכים בבוקר כחלק מתוכנית כללית, נעשים כדבר של קבע

ובהמשך בדיקות ונהלים, זה דבר טוב ומבורך.
DNAמהחלקיהוושהדבריםעדדור,ואוליזמןלעבורשצריךוייתכןאחד"ביוםרומאאת"לבנותאפשרשאיברור

של העובדים.
הבעיה תהיה בהתמדה, כמו בכל עסק. ההתמדה חשובה והשיגרה שוחקת. זה מבחן!

אני חושב שהתנעתם דבר גדול וכמובן חשוב מאין כמוהו ותבורכו על כך.
אבל יש להמשיך ולהתאמץ ולעבוד! זו בהחלט לא גיחת טיסה קצרה. זה שיוט ארוך ארוך.

שוב, כל הכבוד לכם ותודתי לכולכם, לכל המ ושכים בעול.

בברכה,
אמנון שטרן – מנכ"ל

יצחק שטרן ושות' בע"מ

שבירו - יוסי בכר
18/10/2022

שלום רב,
שלכמנכלכיהנתי)2022עד2019(שנים3כשלתקופהלמשך

אגד החברות שבירו.
הרקע להגעתי לתפקיד היה רצף תאונות קטלניות בחצרי

הפרוייקטים שבהם בנו החברות בקבוצה.
מספר חודשים לאחר כניסתי לתפקיד הצטרפו חברות האגד

לתוכנית הכוכבים.

תוכנית הכוכבים היתה ועודנה מהסיבות למה שניתן לתאר כלא פחות ממהפך.

המודעות, ההבנה העמוקה של שרשרת הניהול כי כל המתרחש בחצרי הפרוייקטים הוא באחריות של המנהלים,
מהמנכל ומטה היתה המוטיב המרכזי בשינוי.

התוכנית יצרה בתחילה רתיעה והתנגדות, אולם במעלה הדרך עוד ועוד עובדים ומנהלים הפנימו את המסרים
העיקריים שבתוכנית.

לקבלת חוות דעת מפורטת ניתן ליצור איתי קשר וכן ניתן ליצור קשר עם מנהל הבטיחות בחברה אשר ביחד עם אנשי
צומת ואיתי הוביל את המימוש שלה באגד החברות.

בברכה,
אלוף במיל' יוסי בכר
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גרופין - אמיתי רייזמן מהנדס החברה
25/8/2022

סוג של סיכום ותחושות מהמסלול שעברנו עד כה,

מהנדסגםהשתתףבועבודה,למנהליכנסהתקיים19/11/21בתאריך
החברה אמתי רייזמן. בכנס זה דובר רבות על מסלול הכוכבים, ועל הדרך

שבה ניתן להפחית את מספר תאונות העבודה וע"י זה כמובן גם את הנפגעים וההרוגים בענף.
בעקבות כנס זה, החלטנו בחברה לבחון את הרעיון המדובר, ויומיים בלבד מהכנס הנ"ל קבענו פגישה עם מר זאב רז

מחברת צומת, ההוגים של שיטת הכוכבים.
מהפגישה הראשונה, הרגשנו שיש כאן משהו אחר, שונה מכל מה שראינו עד היום בעולם הבטיחות. לא עוד תקנות

בטיחות מיגעות, והפחדות שנכנסות לראש העובדים ועוברות כעבור דקותיים.

יש כאן משהו חדש ומאוד מתבקש! יש כאן דרך שבה, ע"י דיבור נכון והתמדה על מסרים, ניתן לשנות תרבות קלוקלת
שנבנתה במדינה שנים. שנים של הפקרות ורדיפה אחרי ממון, כזאת שרואה את הרווח הקבלני לפני הפועל, כך

שהפועל הוא בסך הכל כלי נוסף בדרך להשגת הרווח של הקבלנים והיזמים. מכיוון שכך, גם הפועל נוהג בהתאם על
מנת לעמוד ביעדים תוך כדי הפקרות הבטיחות וחייו כאחד.

שלמוני,רוניואתהרעיון,מאחוריהאנשיםאתלראשונהפגשנוושם,28/12/2021לתאריךנקבעההראשונההסדנה
שמלווה אותנו בצורה מקצועית, בלי דילוגים וקיצורי דרך. לאט לאט בעקשנות וסבלנות, אל הדרך בה אנו רואים כבר
עכשיו את היחס של הפועלים כלפי השמירה על חייהם, חיי חבריהם, ותוך כדי זה גם את עבודת הבניין המתקדמת

בבטחה בדרך אל ההצלחה…

תדריכי הבוקר נותנים לנו כמנהלים מלבד דיבורים על הבטיחות, גם זמן בו ניתן לדבר עם כל העובדים על נושאים
נוספים, לפעמים אקטואליים, לפעמים סתם לשאול בשלומם, ובגדול, זהו זמן רגוע ונינוח לפני שכולם מתפזרים

לעבודתם.
אחד הדברים היפים שלמדנו מרוני היה, כאשר הוא שאל על דבר מסויים אם הוא מותר או אסור מבחינת תקנות,

והתפלאנו מאוד, איך אדם שמכשיר אנשים לשמירה על התקנות לא יודע דברים בסיסיים?! רוני ענה, שהוא לא מלמד
אותנו חוקים, אלא עקרונות.

זה בגדול שינוי התפיסה הרעיוני שקיים היום באתר. יש כבר פועלים (עדיין לא כולם, אבל כולם משתפרים) היום,
שלא יחשבו על עבודה מסויימת אם היא נעשית בצורה תקינה, אלא אם היא בטיחותית, אפילו אם היא תקינה

מבחינת החוק, העבודה לא תתבצע, אם היא נראית לא בטיחותית.

יש כמובן עוד הרבה לשפר, לא הכל ורוד כמו שנכתב, אבל אין ספק שחל שינוי אדיר בחברה.
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ראשית בניה-  דני בניטה, מנכ"ל
18/10/2022

זאב שלום ,
ברצוני להודות לך ולכל העוסקים במלאכה ובעיקר לג'ורג' שני

ולצוות המובחר של צומת בטיחות על הטמעה וחידוד נהלים בנושא
הבטיחות ובמיוחד על הדרך בה נעשו הדברים.

המפגשים שהתקיימו הן בשטח והן במשרד , השעות הלא מעטות
שחווינו יחד חדרו היטב לכל המשתתפים ובעיקר לצורת החשיבה בראיית הדברים ולסדר וארגון האתרים שבוודאי

עוזרים לנו לנהל בצורה הרבה יותר יעילה.

כשמדובר בחיי אדם זו עבודת קודש שמדובר בראייה מחשבתית אחרת זו עזרה גדולה לקבלנים .

בתחילת השנה הבאה אנו נמשיך לכוכב השני וכן הלאה..

בברכה ,
דני בניטה , מנכ"ל

ראשית בניה

י.ד. בראזני - עוזי כהן, מהנדס החברה
18/10/2022

י.ד.ברזאני מתנהלים בטוח

תוכנית כוכבי הבטיחות כפי שהחברה רואה אותם וכלולים במדיניות
החברה:

מדיניות החברה עבודה בטוחה – יישום כוכבי הבטיחות, במטרה שכולם יחזרו הביתה בשלום..1
כל עובדי החברה, פועלים, מפעילים, קבלני משנה, עוזרי בטיחות, מנהלי העבודה, מנהלי פרויקט יפעלו.2

בצורה בטוחה.
הבטיחות.כוכבילתוכניתבהתאםהתנהלוהחברהאתריכל1/7/2021מהחל.3
תהליך הסמכת אתר לתכנית הכוכבים..4

צוות האתר יעבור הדרכה בהתאם לתוכנית הכוכבים בהשתתפות מנ"ע, מנה"פ, עוזרי הבטיחות.4.1
(מנהל הפרויקט נדרש לקבוע מי מהצוות יעבור הדרכה).

ההדרכה תועבר ע"י עוזי בלווי חביאר נציג "צומת"..4.2
מיד לאחר מכן האתר התנהל בהתאם לתוכנית הכוכבים ..4.3

קבוצת הווצאפ "כוכבי בטיחות י.ד.ברזאני" משמשת להעברת תדריכי בוקר ומשוב על תדריך הבוקר..5
מעבר לתדריכי הבוקר ישנם תהליכים נוספים שצריך לפעול לפיהם – נדרש ליישם בכל האתרים..6
אפליקציית בטיחות "בטי" – תופעל בכל אתרי החברה ..7

אפליקציה משמשת לארגון, סדר והתראות בכל הנוגע לרישום הבטיחות..7.1
מהאתר.נציגים3לפחותבהשתתפותמועדלקבועהפרויקטמנהלעלהדרכות,תבצעבטיחברת.7.2
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דונה - אמיר אבולפיה, מנכ"ל
4/9/2022

הנדון: חוות דעתי האישית על תוכנית כוכבי הבטיחות בענף
הבנייה

34ולאחרהאחרונות,בשנתייםדונהחברתכמנכ"למכהןהח"מ,
שנות שרות בצה"ל בהן כיהנתי כראש אגף תיכנון, ולאחר רצף של

תפקידי ליבה, הן בשדה והן במטה.

בויח"ד3500כשלביצועבהיקףכמנכ"ל,כהונתיאורךלכלהנמצאתומבצעתיזמיתחברההינהדונהחברת
הארץ).רחביבכלהפרוסיםאתרים30(מעלזמנית

הכניסה לתוכנית כוכבי הבטיחות בחברה, הגיעה לאחר אבחון אישי שלי שהחברה נמצאת בתחום הבטיחות
פסולותבטיחותנורמותהעבודה,משרדשלבטיחותצווי32עםהחברהסיימה2020שנתאתמשברי!במצב

וכן מעורבות חסרה של ההנהלה. בזכות גיבוי מלא של בעלי החברה, מר שלום שי, יצאנו לתוכנית מקיפה
ולטיפול שורש בתחום הבטיחות.

התוכנית כללה הגדרת מדיניות ונהלים ברורים בתחום הבטיחות, מיסוד תהליכי בקרה ופיקוח, הטמעת מערכת
ניהול הבטיחות, הקמת מנגנוני לימוד רוחביים ועוד. ההבנה העמוקה של הח"מ הייתה כי המכשלה הגדולה
ביותר הייתה הפער התרבותי בתחום הבטיחות והמודעות הנמוכה לבטיחות, אשר היתה משורשת בחברה

ובקרב אנשיה.
DOWNלעבודההתעקשותהקפדנית,המתודהבזכותהבטיחות,כוכביתוכנית - TOP,כלאתלראותהיכולת'

השחקנים' באתר הבניה (מהמנהלים ועד הפועל הזוטר העובד תחת קבלן משנה) ולפעול לרתימתם של כולם
למאמץ, היוותה את המענה היעיל והמקצועי ביותר לקיומו של השינוי התרבותי שכל כך התבקש.

בזכות הליווי המקצועי, מעורובת מנהלי התוכנית וחונך חברה מצטיין, השינויים התרבותיים והמעשיים בחברה
לא איחרו לבוא - על אף הסקפטיות של וותיקי החברה, החלו להתקיים אתר, אחר אתר, תדריכי בוקר, החלו
להיות מוגדרות משימות זהב, התקיימה רתימה של דרג העובדים הזוטרים לשינוי. הבטחון בתהליך התחזק

ועברנו לדיווחי כמעט ונפגע וכן לתחקירי עומק על אירועים בטיחותיים שהתקיימו בחברה תוך הקפדה על לימוד
רוחבי.

התוצאות המדידות של התהליך, לצד השינוי התרבותי העמוק שהתרחש בחברה, הם:
ב').בחציון3ועודא'בחציון8(בטיחותצווי11עםהחברהסיימה2021שנתאת●
הבטיחות.ליקוייכמותשלדרמטיתירידהעםוכןכלל,בטיחותצוויללאסיימנו2022שלא'חציון-את●

לאור כל זאת הנני ממליץ בחום לכל חברה (בעלים ומנכ"ל) להצטרף לתוכנית כוכבי הבטיחות ולהקפיד על
הובלה ומעורבות אישית. הנני ממליץ למשרד הכלכלה ומשרד העבודה, לפעול בשיתוף פעולה עם מיזם אדיר

ומשמעותי זה ולמסד את מנגנוני התוכנית ככלי מחייב לחברות ביצוע.
בברכה,

אמיר אבולעפיה, אלוף (במיל')
מנכ"ל חברת דונה הנדסה
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א.שדה - לאון בקלוב, מנהל תפעול

23/10/2022

לכבוד מר זאב רז, וחברי מטה הבטיחות באיחוד הקבלנים,
להלן סיכום שנתי לעבודה ע"פ דגשי תוכנית הכוכבים בחברתנו.

רקע כללי: קבוצת א שדה קיימת כעשור ומאופיינת בעבודות גמר
וחללים פנימיים.

בשנים האחרונות הקבוצה התרחבה לביצוע פרויקטים של בתי חולים,
פרויקטים של שלד כמו מגורים ומתחמי קניות , ופרויקטים של מרלוגים

ואולמות המאופיינים במגוון מלאכות בזמני עבודה קצרים!
אתרי12-18ביןשלבפריסהמטהאנשיכוללעובדים100כמונההרחבהשדהקבוצתמתוךהבניהחברתשדה,א

ביצוע בפריסה ארצית.

יולי.חודשבמהלךהתעודהאתוקיבלהראשוןלכוכבהסמכתהאתעברהחברתנו2021בשנת
שני!לכוכבהסמכהלעבורצפויהחברתנודצמבר–אוקטוברחודשיםבמהלך2022בשנת

סטאטוס חברה:

נכון להיום חברתנו פועלת לפי כלל ההנחיות הנמצאים במסמך המצורף הנקרא נהלי הבטיחות בשדה●
כלל קבלני המשנה חותמים על נספח בטיחות ע"פ חובות תוכנית הכוכבים כפי שניתן לראות בהסכם לדוגמא●

31בעמודשצורף
כלל הנחיות ומשימות התוכנית מקבלות ביטוי והתייחסות באפליקציית הבטיחות ( אפליקציית בטי)●

שהותאמה לחברתנו ע"פ חובות התוכנית
לחברתנו קבוצת וואטס אפ של כלל מנהלי העבודה – המעלים בכל בוקר את תדריך הבוקר, משימות הזה"ב●

וחלוקת השי לעובדים .

הדרכות:

כל מנהל עבודה שנקלט בחברה עובר הדרכה והנחיות עבודה לפי תוכנית הכוכבים..1
מנהלי פרויקטים עוברים הדרכות ייעודיות בנושא כדי שיוכלו לפקח ולאכוף אחר התוכנית..2
במהלך וועדות בטיחות המבוצעות אחת לחודש בחברה, מועברת הדרכה ייעודית לשיפור עמידה תוכנית.3

2022אוקטוברבטיחותוועדתמצגתבנספחלראותשניתןכפי–הכוכבים

מדיניות הבטיחות בחברה מובלת ע"י מהנדס החברה, ומיושמת בשטח ע"י הח"מ וממונה הבטיחות של●
החברה.

מאז היציאה לדרך בתוכנית, לא ארעו אירועי בטיחות משמעותיים ולא נסגרו אתרים ע"י מפקחי הבטיחות!●

לאון בקלוב

מנהל תפעול
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אביסרור משה ובניו - דוד עמור, מנהל תחום בטיחות
20/10/2022

לכבוד ,
צומת, תוכנית הכוכבים , הנהלה וצוות נכבד,

ראשית ברצוננו להודות לכם על תוכנית הכוכבים המיקצועית
והמושקעת שנבתה במיוחדלפי צרכי אתר הבניה לשיפור המתמיד

הבטיחות שמתחיל מהנהלת החברה וממשיך להנהלת האתר
עד אחרון העובדים באתר לשינוי תרבות הבטיחות ובסוף תהליך

הבטיחות ביום יום שבסופו שכול יום עבודה יגיע העובד בריא ושלם
לביתו בשילוב עם יעול ביצוע עבודה באתר התוכנית שיפרה ויעילה מאוד את רמת הבטיחות

תוכניתלפיהבטיחותרמתאתולשמר5הכוכבקבלתעדבתוכניתפעיליםשותפיםלהיותושמחיםבחבריתנו
הכוכבים.

דוד עמור, מנהל תחום הבטיחות
אביסרור משה ובניו

אביסרור משה ובניו - ישראל אבו חצירה, מהנדס החברה
24/10/2022

זאב שלום
לפני תחילת התוכנית חברת אביסרור נתנה את המשקל הראוי לנושא הבטיחות באתרי הבנייה שלה.

תוכנית הכוכבים בעצם האיצה את המודעות בחברה לנושא, מנכ"ל החברה לא פספס כל הזדמנות להעביר מסרים
לנציגי החברה הבכירים.

בכל כינוס של מנהלי הפרויקטים ומנהלי העבודה ולא רק בענייני בטיחות הנושא קיבל את תשומת הלב הראויה,
המודעות חלחלה מטה לכל העובדים ואת זה רואים היטב היום בכל האתרים.

המסרים החזקים והברורים שהכנתם בהשראה מהשירות שלכם בחיל האוויר ואופן תרגומם והעברתם לאתרי הבנייה
היו לדעתי אחד הגורמים להצלחת התוכנית וקידומה.

ממונה הבטיחות בחברה דוד עמור משקיע את כל מרצו למטרה זו, מסייר באתרים באופן יומיומי רציף ומערב את
הנהלת החברה בכל התפתחות.

אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי ממה שהיינו לפני מספר שנים וזה נותן סיפוק גדול.
אני גם סבור שההתעסקות בנושא הבטיחות והשאיפה למצוינות גורמת בהחלט לשיפור באיכות הבנייה באתרים.

לסיכום אני יכול להגיד מנקודת מבט שלי כי שילוב של הגורמים הבאים הם המקדמים את הצלחת התוכנית.

בראשם.אביסרורואליהחברההנהלתשליתרמעורבות.1

התוכנית.שלהחזקיםהמסרים.2

הבטיחות.ממונהשלהמסורהטיפול.3

מיידי.באופןבטיחותתקלתאוליקויבכלהטיפול.4

אני בטוח שאנו נמשיך בכל המרץ להשקיע ולהתקדם בתוכנית, זה לא יהיה קל אבל יהיה כדאי.

בברכה
ישראל אבו חצירה
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קליימן - בוריס קליימן
24/10/2022

בטיחות – תוכנית הכוכבי בטיחות
עם כניסת הטמעת תוכנית הכוכבים בתחילת השנה חברתנו נרתמה ולקחה
על עצמה לשים בראש סדר העדיפות את התהליך אשר הביא לקבלת כוכב

ראשון וכמובן ממשיכים הלאה לכוכב שני.
לצורך תהליך הטמעת כוכב ראשון נרתמו בחברה למעט צוותי האתר

והקבלנים גם צוותי ההנהלה והמשרדים והדבר יצר חיבור והביא תרומה
איתנה לחיזוק הבטיחות באתרים.

תהליך תוכנית הכוכבים בנתה באתרים סדר ותבנית עבור צוות האתר והקבלנים שבזכות כל הנהלים והעמידה
ביעדים חיזקו את רמת הבטיחות באתר ואת המובנות של האכפתיות והרצון להיות טוב יותר טוב בבטיחות .

חברתנו ממשיכה לתחזק את תוכנית הכוכבים באופן יומי הן על ידי ממונה הבטיחות בשיתוף ההנהלה וזאת כדי
לשמור על רמת בטיחות באתרים תמידית אשר נוכל בעזרתה למנוע ככל שניתן סיכונים וכמובן לשאוף כלפי מעלה

בנושא הבטיחות.

ינושבסקי - ניר ינושבסקי, בעלים
30/9/2022

שלום רב,

שמחנו, אני ומרבית עובדי ינושבסקי, להשתתף בסדנאות של תוכנית הכוכבים.

התוכנית מאפשרת הבטה מעמיקה לתוך תפיסת הבטיחות של חברת ינושבסקי
ולדרך בה היא מיושמת בפועל באתרים.

האפשרות ללמוד מעולמות אחרים ומאנשי מקצוע מדרגה ראשונה מסייעת לנו לשפר
את רמת הבטיחות ולרתום את כלל העובדים באתרים בצורה נכונה ויעילה יותר

למאמץ המשותף.

אני מודה לכם על הזמן והמאמץ הרב שהשקעתם ועל הידע המקצועי המקיף אותו אתם חולקים ברצון.

יישר כוח וחג שמח!
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אייקון אקט - דור שנבל, סמנכל תכנון וביצוע
24/10/2022

שלום זאב.
לאחר קבלת הכוכב הראשון ורגע לפני הטמעת התוכנית באתר חדש, הגיע הזמן

לסיכום קצר על התהליך מנקודת מבטי.

ראשית, זו הזדמנות להגיד שוב תודה לצוות המקצועי שהעביר את ההדרכות וליווה
אותנו לאורך כל הדרך אל הכוכב הראשון – ישר כוח.

אל התוכנית הגענו מתוך הבנה שזה הדבר הנכון אבל עם המון חששות, בעיקר בקרב
דרג הביניים (מהנדסי ביצוע ומנהלי עבודה), לגבי היכולת להטמיע את הערכים והדרך

שנלמד.הערכים18פיעללפעולהיכולתולגביבקצההפועליםאחרוןעד

ככל שעברו השעות והתקדמו המפגשים, החשש הגדול התפוגג ובעזרת הכלים שניתנו, ההדגמות והליווי הצמוד,
במשימהשעמדורקלאשצופים)מנהלים5עםמצולם(ועודתדריךוהעבירוגדולצוותמולעמדולאשמעולםאנשים

בהצלחה אלא נהנו מהדרך ומביצועה והתוצאות בשטח לא איחרו לבוא.

אין ספק שהתוכנית גרמה לנו להיות יותר טובים, "פתחה" לנו את העיניים והראש בנושא הבטיחות, שינתה סידרי
עדיפויות ואת צורת החשיבה, גרמה לנו להיות הרבה יותר מודעים וערניים לנושא הבטיחות – דבר שליווה אותנו בכל

פעולה באתרי הבנייה ודחף אותנו לפתח ולהשקיע במערכת הניהול הממוחשבת שלנו על מנת שכל ההתנהלות
והערכים הנלמדים יוטמעו לא רק אצל הפועל בקצה אלא גם כחלק בילתי נפרד מהתנהלות החברה, מתכנון הביצוע

ושלבי העבודה, התיעוד, הדיווח והבקרה של הדרג הניהולי באתרים והנהלת החברה.

נדהמנו לראות את השינוי שחל בקרב הפועלים במהלך הדרך, מ"השוק" בהתחלה, דרך ההבנה, ההפנמה ושיתוף
הפעולה – התהליך שהם עברו, הטמעת הערכים בהתנהלותם, תשומת הלב שלהם לנושא הבטיחות האישי, העזרה

שלהם בשמירה על הבטיחות באתר, בעבודה, האחד על השני, הערנות לגבי בטיחות הציוד שבו השתמשו וכו' היוו
שינוי מדהים! שלא רק שתרם לעבודה בטוחה יותר באתר אלא גם לעבודה יעילה יותר וטובה יותר!.

לסיכום, אין ספק שהתוכנית תרמה רבות לחברה וגרמה לנו לא רק להיות בטוחים יותר אלא גם מקצועיים יותר, יעלים
יותר וטובים יותר בהתנהלות ובביצוע .

מחכים להמשך התהליך אל עבר הכוכב הבא...
בברכה,

סמנכ"ל תכנון וביצוע\דור שנבל
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גלנור סדנת כוכב שני - אריה רוזן, סמנכ”ל ביצוע
26/10/2022

זאב שלום,
אתמול נכחתי בסדנה לכוכב השני שהתקיימה בבית התאחדות

הקבלנים.
התרשמתי ביותר מההשקעה והמחשבה לפרטי פרטים בטופס התחקיר.

ברצוני להודות לך ולצוות צומת ולכל אנשי תוכנית הכוכבים ואנשי הצללים העומדים מאחוריהם.
יחד איתכם, אנו צועדים יחד לשיפור מערך תחום הבטיחות בחברתנו.

אנו עובדים ימים כלילות על מנת לדחוף קדימה את הבנייה בארצנו היפה, בזכותכם ובזכות המקצועיות והניסיון
שאתם מביאים איתכם בתחום הבטיחות אנו מצמצמים לאט לאט את פערי הענק שקיימים בענף.

הדרך עוד ארוכה ומאמין שיחד נעשה ונצליח.

תודה מיוחדת לחונך טל לביא שמלווה אותנו באופן אישי מהכוכב הראשון שאין לי מילים לתאר את רמת הסבלנות
והמקצועיות שיש לו.

יישר כוח.

עמרם אברהם ביצועים - יקי כפיר, מנכ"ל
09/11/2022

זאב שלום,
הצטרפותלגבי...רעיוןעמךעםלראשונהקשרנוצר2021מרץבחודש

לתוכנית הכוכבים בבטיחות
הרעיון החל מכם (חברת צומת) והמשיך עם ממונה בטיחות של

החברה שהיה בתקופה ההיא – יושי אנג'ל. לאחר מכן רעיון ויישום
תוכנית הכוכבים המשיך בכוחות מחודשים ועם הרבה מוטיבציה על ידי ממונה הבטיחות ראשי של החברה –פאדי

טרודי, המוביל את התהליך ויישום תוכנית הכוכבים בחברה הלכה למעשה  (ממונה בטיחות צעיר , נמרץ , עם
רעיונות טובים , יוזמה והחלטיות בביצוע ).

מאז ועד היום עברנו פגישות רבות ותהליך מבורך בכל תחום הבטיחות בחברה:

בחברהתרבות ארגונית בבטיחותחידוד נושאי הבטיחות בחברה ובניית●
קבלת כוכב ראשון בבטיחות לאחר מפגשים רבים והטמעה בחברה (בכל אתרי החברה)●

12.2021
10.2022בחודשבבטיחותשניכוכבקבלת●
עובדים בימים אלו על עמידה בתנאים לקבלת כוכב שלישי●

מצ"ב מצגת המראה את שילוב תוכנית הכוכבים בבטיחות  והשפעתה על החברה בתחום ניהול הבטיחות
בחברה (המצגת מבוססת על מצגת שהוצגה ברשם הקבלנים- בדגש לגבי תוכנית הכוכבים בבטיחות)

תודה
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אחים לימור - כאמל שרחה , מנכ"ל החברה
18/10/22

שלום רב; ראשית ברצוני להודות לכל החברים בהתאחדות
הקבלנים בוני הארץ ולמטה הבטיחות בענף הבנייה, ולצומת על
ההזדמנות הנהדרה הזו והאתגר העצום שנכנסתי אילו כמנכ"ל

אצליהעבודהומנהליאניבע"מ,1982לימוראחיםמבניםהנדסת
וכל העובדים אחד אחד.

לפני שאספר על תוכנית הכוכבים אני מעדיף לספר על המקרה האישי שלי ששינה לי את הראיה על עולם הבנייה
שנה20כלפניהבטיחותעםהתחילשליהסיפורמגובה.נפילהשלבתאונהממוותבנסשיצאאדםבתורבמיוחד
בחיים!!!יצאתימזלהרבהועםקומות4שלמגובהנפלתיבנייהבאתרעבודתיבמהלך

הסיבה הישירה לתאונה הזו, היא שלא דאגתי לרתום את עצמי לנקודת עיגון …(שלפי תוכנית כוכבי הבטיחות
"המוכנות לפני תפוקה" ו "חובת הזהירות"...)

מאז אני שומר על הבטיחות של העובדים שלי בכל האמצעים האפשרים כמו ציוד מגן אישי , הדרכות בטיחות
לעובדים...אבל עדיין היה חסר לי את הדבר האמיתי שיגרום לעובדים עצמם לחשוב בטיחות ולנהוג בטיחות... עד

והשאר.,5ג-דרוגבעליקבלניםעםכנסיוןהבטיחותכוכביתוכניתעםיצאההארץבוניהקבלניםשהתאחדות

אהבתי את הרעיון שבתוכנית. בתקופה של קבלת ההחלטה לישם את התוכנית בחברתי היינו בשיא של פעילות
חוץהנהלהעובדי30ו-שטחיםעובדי270,וכ-ומסוכניםמורכביםבירושליםשוניםפרויקטים5ליהיוקבלנית.

מעובדי קבלן המפוזרים באתרים השונים וכמה עגורנים מעל שטחי הבנייה. דווקא עם כל הלחץ והצפיפות בלו"ז של
כל פרויקט ופרויקט עם כל הבעיות והמורכבות שלו, כל זה גרם לי לחשוב שיש צורך לשמור על הבטיחות כל הזמן

ובאופן יותר מקצועי ממה שהיה בעבר.
למען שמירה על המוניטין של חברתי ועל חיי העובדים וחיי המשתמשים בסביבה של האתרים, לקחתי על עצמי

באופן אישי לקדם את תוכנית כוכבי הבטיחות בחברתי. בהתחלה זה לא היה קל ליישום !!! כדי לשנות התנהגויות
שהעובדים התרגלו אליהן ולגרום להם לחשוב על הביטיחות כבסיס יומי כל יום וכל שעה וכל רגע שהם בעבודה!!!!

למרות שבחברתי שמרנו על הבטיחות היה חסר לנו את השפה המשותפת או התקשרות הנכונה בין מנהל לעובד ובין
מנהל למנכ"ל ובין מדיניות חברה לבין יישום בשטח.

מבני6היובאתרהגמרשלבואמצעהשלדשלבסיוםלקראתכשהיינו360רמותבאתרהתוכניתאתהתחלתי
מגורים ,עם בתי ספר, בית כנסת, אולם, גינות, משחקייה.... בשלב ראשון קיבלו הדרכות באתר ע"י הזום, ואחרי זה

הדרכות בשטח עם מנהלי עבודה ועוזרי הבטיחות...היה לא קל להבין את העקרונות של התוכנית ודרך יישומם
בשטח. לא היה קל להוסיף עוד עבודה למנהל עבודה שידאג ליישום התוכנית היה מוגזם לפי הראיה שלהם שכל
הזמן צריכים לחפור בראשם של העובדים על הבטיחות ... אחת הטענות הייתה שהעובדים יודעים מה אסור ומה

מותר מבחינת הבטיחות. לאחר שראיתי שעדיין קשה ליישם את התוכנית ברמות העברתי אותה לאתר "שרי ישראל
יותרבתוכניתותמךאתרמנהלהיהשרחהאחמדשלישהבןירושליםבמרכזהמסוכניםהפרויקטיםאחדשהוא"15

ממנהלים אחרים... עם הזמן התחלתי לשנות את מדיניות החברה לפי תוכנית כוכבי הבטיחות ובכל יום הייתי מגיע
אחמדהכוכביםתוכניתשלהמטמיעוהעבודהמנהלעםיחדהתפילהלאחרבבוקר05:30השעהבסביבותלאתר

אבו גוש ועוזרי הבטיחות כדי להגיד לעובדים :"אתם חשובים לנו.." וכדי להראות להם שבטיחות היא מצוינות.

עם מאמץ גדול של הצוות באתר התחלנו לעשות יום כיף לעובדים על ההשקעה שלהם בבטיחות והיינו מחלקים להם
מתנות ומפרסמים באתר החברה, בפייסבוק והווטסאפ של החברה, דבר שגרם לעובדים אושר ושמחה לא רק להם

גם למשפחותיהם. עם ההתקדמות בתוכנית: עלינו ליישם בשטח את החזון שלנו לפי תוכנית כוכבי הבטיחות:
"בטיחות– הבטיחות הינה ערך עליון בתרבות הקבוצה ונתמכת באמצעות ערכים וכללים. עובדי החברה הינם הנכס
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החשוב ביותר שלנו ועל כן עלינו לוודא באופן מוחלט שסביבת העבודה בחברתנו נטולת מפגעים, תאונות ו/או פציעות.
אנו מאמינים שבטיחות לפני תפוקה, אפס התעלמות מהתנהגויות לא בטחות או מצבים לא בטוחים, תצפית מחזקת

,התערבות מחזקת, חיזוק עידוד ותגמול התנהגויות בטוחות, סביבה מקדמת בטיחות, מעורבות של הבעלים בשגרת
הבטיחות בארגון, ..... פיקוח עצמי של ביצועי ניהול הבטיחות עם שיתוף קבלני משנה, דיווח ותחקיר אירועי בטיחות,

תיעוד ובקרה עצמית." איך אפשר להכניס את כל העקרונות הנ"ל לתוך ראשו של העובד בשטח???
במשרד: ניירת כמו מדניות החברה, תגמולים לעובדים, ספר החברה ,עבודות זהב...

בשטח: יישום של מדניות החברה ע"י פעילות מתגמלת ושמירה על סביבת עבודה בטוחה..
בשלב זה הוצאנו לאור ספר החברה שהיה אחד ההישגים המשמעותיים שזכינו בהם בעזרת התוכנית שהכתיבה לנו
את אבני הדרך החדשים שילוו את החברה בהמשך הדרך ובעזרת הצוות הנאמן באתר שעבד מסביב לשעון בעבודה

על הספר ועל היישום של התוכנית במקביל להתקדמות בשלבי הביצוע של העבודה באתר.

עם הרבה סיפוק מהתוכנית הגענו למצב שהעובדים מכוח עצמם מתריעים מפני מפגעים או אירועים או ציוד שעלול
לפגוע בהם או בזולת. ומבחינת שאר האתרים התחילו לעשות תחרות על הבטיחות באתרים שלהם כדי לזכות

במתנה או לקבל פרסום באתר החברה... אצלנו בחברה התחילו לחשוב על הבטיחות ולעשות אותה כהרגל יומי
שמשתלם להם ולנו. בעזרת התוכנית נהיינו יותר מקצוענים בביצוע כי מוכנות לפני תפוקה היא אבן יסוד שעליה

מבססים את השלבים הבאים ובכך מקצרים טעויות מייעלים את העבודה ואת התפוקה.
היום בעזרת התוכנית האתרים שלנו נהיו יותר מסודרים ונקיים, והעובדים מודעים יותר לסכנות שיש בענף הבנייה

והם הגבירו את חובת הזהירות ותורמים יחד עם שאר העובדים לשמור על חייהם ועל פרנסתם. בנוסף הכנסתי את
תוכנית הבטי כי קידום טכנולוגי לבטיחות בחברתי.

בפרסוםלנוועזרההבנייהבענףיותרמיוחדתחברהלהיותלנוגרמההתוכניתושמחהאושרהרבהעם2021בשנת
השקיעועובדעובדשכלהמאמציםבעזרת2021לשנתהבטוחהאתרבגביעזכתהכשהחברהבמיוחדיותרחזק

בישום התוכנית. כל הנ"ל היה בכוכב הראשון.
וגרםמחדשהתוכניתאתשרענןהשניהאתגרהיהוזההתוכניתביישוםהשנילשלבנכנסההחברה2022בשנת

להוספת עוד אנרגיות כדי לחקור אירועים של לפני התאונה וזה הוסיף עוד עבודה משרדית לניירת של החברה ועוד
שיטת עבודה בלקחת הלקח מאירועים ופרסומם בכל האתרים דבר שגרם לשקיפות ומסירת מידע חשוב שלא היה

השני.בכוכבזכינו2022שנתובסוףבתוכנית.ההשתתפותלפני

היום אנו מתכננים ומכוונים לכוכב השלישי עם כל הכוח... בסופו של דבר ממליץ לכל הקבלנים בארץ להשתתף
בתוכנית כי משתלם ובגדול. ומתוך אמונה בכוחו של כל עובד ועובד עדיין יש עתיד לצמצום התאונות באתרי הבנייה

ואפשר להפוך את ענף הבנייה לאחד הענפים המשגשגים ביותר בארץ, ומקווה שהממשלה תתמוך בקבלנים ושתעזור
להם ביישום תוכנית כוכבי הבטיחות...וביחד נבנה את המדינה ונשמור עליה. מכל הלב תשמרו על חייכם ותחזרו

לבתיכם בשלום...
בברכה: כאמל שרחה
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שדרות נגב - לידור לסנר
10/11/2022

זאב ערב טוב,
מצ"ב כלל המשובים עבור המפגשים שבוצעו:

:4/9/22בתאריךסדנהעבורמשוב
החומר שהועבר ע"י חברי הצוות היה מעניין ומרתק.

מצאנו נקודות השקה רבות בין התוכן שהועבר בנוגע למבצעים צבאיים והאקטים
המנהיגותיים שבוצעו שם לבין אירועים יומיומיים שאנו נתקלים בהם בניהול העובדים

באתר הבנייה בפרט ובמסגרת עבודתינו בבניין בכלל.
נהנינו מאוד לשמוע וליישם בפועל את העצות והתפיסה החדשה שהוצגו לפנינו.

:11/9/22בתאריךבאתרהחניכהעבורמשוב
מצאנו לנכון ליישם ולהפנים  הרבה דברים שהוצגו בפנינו ובשיתוף הפעולה הקיים בים מנהלי האתר ובין ראשי

הצוותים והקבלנים השונים הנמצאים באתר הבנייה.
הכרטיסיות ודפי המידע שהועברו לנו ישמשו אותנו רבות בהמשך ויעזרו לנו לפתח מערכת יחסים יומיומית המטפחת

את צמיחת תרבות הבטיחות אצלנו באתר בשדרות בפרט ובחברת שדות הנגב בכלל.
אנו מצפים לתכנים נוספים בהמשך התוכנית.

:29/9/22בתאריךבאתרהחניכהעבורמשוב
החניכה שהועברה היום עברה בצורה טובה ויושמו בה הרבה מאוד אלמנטים שקיבלנו עליהם דגשים והכוונות

במפגשים הקודמים.
אנו מרגישים כיצד התוכנית לאט לאט תופסת את מקומה וצורתה באתר העומק שלנו בשדרות ובהחלט ניתן לראות

את השינוי באקלים הבטיחותי ובשיטת העבודה  המתבצעת בשטח.

:07/11/22בתאריךבאתרהחניכהעבורמשוב
כללהשלאביותר(למרותמקיפההייתההחניכהכילצייןיש,07/11/2022בתאריךשבוצעההעומקחניכתלגבי

תכנים חדשים) ועזרה לנו להתכונן בצורה טובה ויסודית לקראת מבדק ההסמכה שעתיד להתקיים בתאריך
20/11/2022.

המדריך מטעם תוכנית הכוכבים היה סבלני וקשוב לכל השאלות ומצא לנכון לתת דגשים חשובים וטיפים שיעזרו לנו
ביישום התוכניות ביתר קלות בכל מיני סיטואציות שונות.

:10/11/22בתאריךרוחבאתרחניכתעבורמשוב
חניכת אתר הרוחב שהתבצעה היום בנתיבות הייתה מתומצתת וממוקדת בצורה יעילה שעזרה לנו להמשיך וליישם

את התוכנית על כל היבטיה.
קיבלנו מספר דגשים והערות שיש ליישם בעתיד בצורה טובה וברורה.

כלל אנשי הצוות שיתפו פעולה ונרתמו בכדי ליישם את כללי התוכנית בצורה הטובה ביותר.

תודה רבה, בברכת המשך עשייה מבורכת ומועילה
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קידר מיבנים - טל קידר, מנכ”ל
18/10/22

תכנית הכוכבים נכנסה לחברתנו וקידמה את תרבות הבטיחות

ביצוע ההכשרות וסדנאות שהוביל צוות צומ"ת לצוות המנהלים
שיממשו את תוכנית שמציבה סטנדרט גבוהה

השינוי הוא תהליך שכבר אפשר לראות תוצאות מידיות בשטח
וממשיך מעקב שוטף להשתפרות.

התכנית עונה על ציפיותינו ומשפרת משמעותית את מצב הבטיחות בחברה.

פרשקובסקי - תמיר בלייכמן, מנכ"ל משותף
22/11/22

לכבוד מר עמנואל רוזנצוייג סמנכ"ל פיתוח, צומ"ת בטיחות בע"מ
הנדון:

השתתפות חברת א.ש.י פרשקובסקי חברה לבנין בע"מ ב"תכנית הכוכבים"
עמנואל ידידי, הצטרפות חברת א.ש.י פרשקובסקי ל"תכנית הכוכבים", תחילה

לכוכב הראשון ועתה במלוא הכח אל עבר הכוכב השני, תרמה עמוקות
לחברתנו, בהוספת רובד משמעותי של שיח ערכי, מוסרי וצודק לעולם

הבטיחות, בנסיון לשנות מן היסוד את גישתם של עובדי הענף לבטיחות.
"תכנית הכוכבים" האירה זרקור בוהק על המושג 'ארגון לומד', מושג שנשמע רבות בענף הבנייה והבטיחות בעבודה,

אולם התוכנית המובלת ע"י צומ"ת, יודעת לצקת אל תוכו תוכן ממשי – להפוך אותו לפעולות וכלים ישימים בשטח,
באמצעותם החברה ואנשיה מתחקרים, לומדים ומתפתחים כל הזמן.

אני פותח את מכתבי זה במילה "ידידי" כיוון שלא אוכל רק להתייחס לתוכנית הכוכבים בהובלת נציגי צומ"ת הנהדרים
ומיוחדים אלו, אלא במיוחד לתרומה ששייכת לך עמנואל, שזיהית בעין מיומנת ובמהירות את הצרכים המסוימים של

חברתנו בפרט ותרמת רבות לשילוב בין תהליכים ותוכניות עבודות קיימות בחברה לבין ערכי תכנית הכוכבים והשילוב
שבניהם.

יתר על כן, ליווית בדרכך הייחודית, את חברתנו מול הגורמים הרלוונטיים אצל רשם הקבלנים, כשאתה משתף בידע
רב, בנועם, באופן משכנע ומרתק.

אני והחברה מאמינים בהמשך עבודה משותפת ופורייה קדימה לעבר הכוכבים הבאים וכך לשינוי הערכיות של ענף
הבניין.
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