
בטיחות

(ר"ע)ל אתגרים "מנכ–אבנר בלקנאי 



:פילוסופיית הבטיחות שלי

עם הכליחדהיא , הבטיחות היא לא מעל הכל•

הנדרשת ממנהלמהמקצוענות היא חלק " מרחב הבטיחות"הבנת •
אחידות בשפה ובשיח•

•ACCOUNTABILITY VS. RESPONSIBILITY
הנכונות והחובה לתת דין וחשבון על פעולותיו ולשאת בתוצאותיהן•

לחלוטין לשרשרת הניהוליתמקבילה" אחריותיות הבטיחות"שרשת •
...(.סליחה" )מפקד= "אחראי על פעילות , מנהל של אנשים•

".(פילוסופיית הבטיחות שלי: "לכל מנהל יש נייר שהוא כתב)•

ל בנושאי בטיחות בארגון"של המנכיועצו ושופרו ממונה הבטיחות הוא •

ורמה אחת אסטרטגית  ( תכנון וביצוע)לבטיחות יש שתי רמות טקטיות •
(תרבות בטיחות ארגונית)





?....מדוע אנו נדרשים לעסוק בנושאי בטיחות

אינו המקום הטבעי  , (סאפיינס-הומו)הסביבה המודרנית שבה פועל האדם •
...שאליה כיוונה האבולוציה את בן האנוש

חלקם  , אנו מוצאים את עצמנו עוסקים בדברים שאינם באים לנו בטבעיות•
יש עמן פוטנציאל אמיתי לנזק לרכוש  , במקומות שאם וכאשר ייווצרו תקלות

ולפגיעה באדם

פינגווין בקוטב הדרומי–... להבדיל למשל מ•

...האמנם•





...מלכודת העיסוק בבטיחות

!?....מה חדש אנחנו לא
...אתגרים/ א"חה

!יש לי אחריות

...הסטטיסטיקה נגדי

:איך אני מרחיק
,בתכנון–כל יום 

,בביצוע–בכל החלטה 

,"כיפת ברזל"–ובתרבות הארגונית 

...הגיע תורי, שהפעם, את הסיכוי
!חובה לעסוק בזה כל זמן



-אחד מהמקומות בהם הפער היה ועודנו עצום 
הוא עולם הטיסה

מטוסים  30כ , איבד חיל האוויר מידי שנה, 80מהקמתו ועד אמצע שנו ה •
ואנשי צוות בטיסות אימונים

מלחמה , הובן שמשהו באיזון בין קרב לאימונים, 80מאמצע שנות ה •
מוכנות למשימה והדרך למוכנות דורש בדיקה עמוקה יותר, והתכוננות

מבלי לפגוע ביכולת  , איך מקטינים את התאונות בצורה משמעותית: האתגר•
?המבצעית של החיל



:ארבעה שלבים

הבטיחות היא חלק מהטיסה המבצעית ולא  , שינוי מנטלי משמעותי1.
(אחריות אישית ופיקודית. אסור למות, באימונים" )גורם מפריע"

מסוקים/הכנסת אמצעי תחקור למטוסים2.
ולא תמיד ניתן להבין מה –קורים יותר מידי מהר , הרבה מידי דברים1.

יותר מידי סובייקטיביות, באמת קרה

ניהול הסיכונים  3.

,  מאירועים קטנים, מטעויות גדולות: מתן דגש לשיח ולימוד4.
.ומטעויות של אחרים, "ים-כמעט וקרה"מ, "משפחת טעויות"מ

"לגעת באפס: "המטרה•
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1:10גרף המספריים וגרף 

מספר שנים

מספר דווחים של כמעט נפגע

ט"שעור אירועים חמורים לאלף ש



Hard Procedures= נהלים 

מבנה ארגוני והגדרות תפקיד•

מנגנוני בקרה וביקורת, מערכות•

נהלים, תהליכים פרוצדורליים•

דוחות•

'תכניות ניהול סיכונים וכד•



Soft Procedures–תרבות ארגונית 

תרבות ארגונית הנה אוסף הערכים והנורמות בארגון•

את שגרת  , אלה באים לידי ביטוי באופן שבו מבצעים הפרטים את משימותיהם•
,  הדרישות שהם דורשים מעצמם, מנהלים תקשורת עם עמיתיהם בארגון, יומם

יחסם אל מנהלי הארגון ועוד, האופן שבו הם תופסים את מקומם בארגון

,  הכבוד לזמנם. תרבות ארגונית מבטאת גם את היחס של הארגון אל הפרטים•
הדרישות של הארגון מהפרטים ועוד, לתרומתם, לידע שלהם

תרבות ארגונית היא תוצר ישיר של הבנת מנהלים ורתימת העובדים•
?....מישהו אמר מנהיגות•



:פעילות תהליכית

מסגרות חינוכיות250

כל הארץ

2+ כלי מרכזי אחד 

מדריכים70

ש"ש10

ילדים ונוער2,500

מסגרות הדרכה

מפגשים למסגרת15

פעילויות בשנה)!( 3,500

:פעילות חוגית

ענפי ספורט12

כל הארץ

חוגים70

מדריכים40

ש"ש10

חברים1,000

מתנדבים1,000

פעם בשבוע
פעילויות בשנה)!( 3,500

7,400

מפגשי

ספורט  

אתגרי

בשנה



...אתגרים

עמותה תפעולית•

ש"ש, מדריך(: אוכלוסיות, תהליכים, סקילסהרד)יחודייםאנשי מקצוע •
שמירת כשירות, מסלולי הכשרה שונים•

מתנדבים–תומכי משימה •
"חוזה", הסמכות•

תפעול, אחזקה, קניה, מגוון, ציוד רב•

חוקים ומגבלות•

(אילוצים, א"מז, קהל)סביבת עבודה מורכבת •













דווח אירועים

.כולנו טועים וחשוב שנלמד רוחבית. אירוע אינו אשמהתרבות מובנית של •

...קו עדין בין מותר לטעות לאסור לעשות טעויות רשלניות•

מצטברים לאירוע גדול" קטנים"אירועים •

אירועים רבים מצביעים על מגמות ונקודות תורפה•

מחייב התייחסות  , "קטן"גם אם , עצם ההגדרה הפורמלית שהיה כאן כשל•
"רצינית"

יש  , ככל שתדווח יותר, גרף מספריים מוכר בעולם הבטיחות, בסופו של דבר•
סיכוי רב לירידה בכמות האירועים החמורים והבינוניים בארגון

ח אירוע לכל רמה "מייל דו, להודעות מיידיותווטסאפקבוצת : פרוצדורלית•
ניהולית



התחקיר

התחקיר הוא יסוד מרכזי בצופן הגנטי של עמותת אתגרים•

הוא משולב לאורך הכשרתו ועבודתו של כל עובד ומנהל ומוטמע באופן רחב  •
ועוצמתי בכלל המערכים והמשימות בעמותה

אבן פינה בתרבות התחקור היא בירור מדויק של העובדות•

אבן פינה נוספת היא הכרה בשגיאה•

הכוללת  , תחקור ביקורתי ויישום לקחים הם ממשפחת ערכי ליבה ייחודית•
אמון וביקורת עצמית, אמינות, ביקורתיות: ערכים כ

אלו הם המפתחות לשיפור•



















"אשדודית"תחקיר תביעת ה



שמונת עקרונות לשינוי אקלים ותרבות בטיחות

יצירת תחושת דחיפות1.
אחרי משבר, או ממונף, לפני המשבר, בעדיפות•

יצירת קואליציה מובילה2.
מטריציוניאיוש , סוכני שינוי, ל בראש"מנכ•

חזון מאתגר ופורץ דרך3.
כל תאונה ניתנת למניעה: מתוקשרת,מאתגרת ,ממוקדת , רצויה,תמונת עתיד ברורה •

ועקביתמימדיתתקשורת רב 4.
עבירה מול טעות, סטטיסטיקה מול אנשים, חקירה מול הזדמנות לשיפור•



המשך-שמונת עקרונות לשינוי אקלים ותרבות בטיחות 

סילוק מכשולים והעצמת עובדים5.
"גורמים מעקבים"זיהוי וטיפול ב, שינוי מבני, רכישת מיומנויות חדשות•

בינייםנצחונותיצירת אבני דרך וחגיגת 6.
גיוס העומדים מן הצד, מתן חיזוק ואנרגיה לתומכים•

התמדה וטיפוח גם לאחר שהישגים ראשונים הושגו7.
שבו רוב הארגון מצטרף אסור לאבד מומנטום עקב תחושה  heavy liftingשלב ה •

מוטעית שהעיקר כבר נעשה

התמדה וטיפוח גם לאחר שהישגים ראשונים הושגו8.
.הפיכת ההתנהגויות החדשות ליסודות איתנים של התרבות חדשה•



שאלות

הערות

הארות

התייחסויות



!תודה רבה

תהיו טובים–החיים טובים 


