
1

ליקויים וכשלים בניהול בטיחותליקויים וכשלים בניהול בטיחות

.מחבר ועורך המצגת, ד יעקב דודזון"כל הזכויות שמורות לעו ©

או להפיץ מצגת זו בכל צורה ובכל  /או לשכפל ו/אין להעתיק ו
שהוא מכנייםאמצעי אמצעים ולרבות אופטיים/דיגיטאליים או

מהנדס מכונות ומוסמך בניהול והנדסת בטיחות ,ד יעקב דוידזון”עו

                         054-5725496E-Mail:  yacovd@gmail.com’ טל

או אופטיים /דיגיטאליים ו,לרבות אמצעים מכניים, אמצעי שהוא
.לכל מטרה שהיא

.המצגת היא לשימוש המחבר והסטודנטים בקורס בלבד

.אין לעשות כל שימוש מסחרי במצגת זו

לבטיחות ובריאות בתעסוקה 17-הכנס ה–המוסד לבטיחות ולגיהות 

ליקויים וכשלים בניהול בטיחותליקויים וכשלים בניהול בטיחות

לצד דוגמאות מאלפות של ניהול בטיחות 
,וגיהות יעילים ומוצלחים

אתגריםהמציאות בשטח מציגה 
ליקויים וכשלים: מסוג

טיפול ראויאלו ראויים לתשומת לב מיוחדת ול

- - הליקויים והכשלים מזוהים כ הליקויים והכשלים מזוהים כ 

.הראויים לפתרון–מכשולים

לבטיחות ובריאות בתעסוקה 17-הכנס ה–המוסד לבטיחות ולגיהות 

.להיזהר לא ליפול–מלכודות

.אותן יש לעבור–מהמורותמהמורות
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הראויים לפתרון–מכשולים

לבטיחות ובריאות בתעסוקה 17-הכנס ה–המוסד לבטיחות ולגיהות 

  חובהחובה  הינההינה  מכונותמכונות  וגידורוגידור  ההגנהההגנה  חובתחובת
  אנואנו  אחתאחת  לאלא  זאתזאת  עםעם  ,,מוחלטתמוחלטת  חוקיתחוקית
    שאינהשאינה  ישנהישנה  מכונהמכונה  מולמול  עצמנועצמנו  מוצאיםמוצאים

""""לל   בתבתהמכונההמכונה––""הסיבותהסיבות""ממ  לבטחלבטח  מוגנתמוגנת
  יותקנויותקנו  אםאם  ,,אותהאותה  ייצרוייצרו  כךכך  ,,שניםשנים  עשרותעשרות
    ביעילותביעילות  לעבודלעבוד  יהיהיהיה  ניתןניתן  לאלא  הגנותהגנות

במשפחה זו ניתן למנות רבות ממכונות העיבוד במשפחה זו ניתן למנות רבות ממכונות העיבוד 
,  ,  מערגלותמערגלות, , מכופפות פחיםמכופפות פחים, , השבבי הקונבנציונליהשבבי הקונבנציונלי

..מכבשים לסוגיהם ועודמכבשים לסוגיהם ועוד

הראויים לפתרון–מכשולים

לבטיחות ובריאות בתעסוקה 17-הכנס ה–המוסד לבטיחות ולגיהות 

  ומגווניםומגוונים  רביםרבים  פתרונותפתרונות  מציעמציע  הבטיחותהבטיחות  שוקשוק
AddAdd--OnOn  - - הה  יחידותיחידות  ברמתברמת

.להיזהר לא ליפול–מלכודות

לבטיחות ובריאות בתעסוקה 17-הכנס ה–המוסד לבטיחות ולגיהות 

לעסוק כממונה בטיחות מותר לבעל אישור  לעסוק כממונה בטיחות מותר לבעל אישור  
שנות  שנות    33כשירות שיכול להיות גם טכנאי בעל כשירות שיכול להיות גם טכנאי בעל 

ניסיון והתנסות ניסיון והתנסות ' ' 00''ניסיון במקצועו אך עם ניסיון במקצועו אך עם 
. . כממונה בטיחותכממונה בטיחות

לקבל תעודת מדריך בטיחות מוסמך יכול מי שזה  לקבל תעודת מדריך בטיחות מוסמך יכול מי שזה  
..עתה הוסמך כממונה בטיחותעתה הוסמך כממונה בטיחות

לקבל הסמכה להכנת תכנית לניהול בטיחות יכול לקבל הסמכה להכנת תכנית לניהול בטיחות יכול 
ממונה שזה עתה הוסמך וחסר כל התנסות  ממונה שזה עתה הוסמך וחסר כל התנסות  

כממונהכממונה
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.להיזהר לא ליפול–מלכודות

לבטיחות ובריאות בתעסוקה 17-הכנס ה–המוסד לבטיחות ולגיהות 

להכין  להכין  : : יכוליכולכל אחד בכלל כל אחד בכלל ל וכן גם ל וכן גם ""כל אחד מהנכל אחד מהנ
נייר מכתבים ולקרוא נייר מכתבים ולקרוא + + חותמת חותמת + + כרטיס ביקור כרטיס ביקור 

..ולעסוק כיועץ בטיחות בכל תחוםולעסוק כיועץ בטיחות בכל תחוםלעצמו לעצמו 

..הציף את הבעיההציף את הבעיה––בזמנו בזמנו ערד ערד אסון אסון     ••
..האסימוןהאסימוןעדיין לא נפל עדיין לא נפל ––המכביההמכביהבאסון באסון     ••
מלמד כי המלכודתמלמד כי המלכודת––האסון בהר הרצל האסון בהר הרצל     ••

..פועלת והלקחים טרם הוטמעופועלת והלקחים טרם הוטמעו      

.אותן יש לעבור–מהמורותמהמורות

לבטיחות ובריאות בתעסוקה 17-הכנס ה–המוסד לבטיחות ולגיהות 

ניהול בטיחות  ניהול בטיחות  ''התפיסה שבקונצנזוס היא כי התפיסה שבקונצנזוס היא כי 
היא הדרך הנכונה להבטיח רמת  היא הדרך הנכונה להבטיח רמת  ' ' פרואקטיביפרואקטיבי

כאחד מבסיסי הגישה אנו כאחד מבסיסי הגישה אנו . . בטיחות ראויהבטיחות ראויה
את אתמזהים הפנימימזהים התחקיר הפנימיעריכת התחקיר לכללכלעריכת לכל לכל עריכת התחקיר הפנימיעריכת התחקיר הפנימימזהים את מזהים את 

אירוע בטיחותאירוע בטיחות

היסוד המנחה את תחקיר הבטיחות הפנימי הוא  היסוד המנחה את תחקיר הבטיחות הפנימי הוא  
זאת מתוך  זאת מתוך  , , השקיפות והפתיחות בשיתוף המידעהשקיפות והפתיחות בשיתוף המידע

הבנה כי המידע שיימסר לא ישמש כנגד  הבנה כי המידע שיימסר לא ישמש כנגד  
..המעידיםהמעידים

.אותן יש לעבור–מהמורותמהמורות

לבטיחות ובריאות בתעסוקה 17-הכנס ה–המוסד לבטיחות ולגיהות 

פסיקה אחרונה של בית המשפט  פסיקה אחרונה של בית המשפט  , , לצערנולצערנו
העליון שומטת לכאורה את הקרקע מתחת  העליון שומטת לכאורה את הקרקע מתחת  

בפסיקתו חייב בית המשפט  בפסיקתו חייב בית המשפט  . . ליסודות אלוליסודות אלו
משטרת לחוקרי למסור ישראל רכבת משטרתאת לחוקרי למסור ישראל רכבת את רכבת ישראל למסור לחוקרי משטרתאת רכבת ישראל למסור לחוקרי משטרתאת

חות התחקיר הפנימי שבוצע  חות התחקיר הפנימי שבוצע  ""ישראל את דוישראל את דו
תאונות הרכבת שהיו בדרום תאונות הרכבת שהיו בדרום   22בעקבות בעקבות 

זאת כדי לאפשר את החקירה לקראת  זאת כדי לאפשר את החקירה לקראת  . . הארץהארץ
..העמדה לדין פלילי של האשמיםהעמדה לדין פלילי של האשמים



4

.אותן יש לעבור–מהמורותמהמורות

לבטיחות ובריאות בתעסוקה 17-הכנס ה–המוסד לבטיחות ולגיהות 

????????איך עוברים מהמורה זו איך עוברים מהמורה זו 

הסיכוןהסיכון  לאורלאור  תחקירתחקיר  מלערוךמלערוך  להימנעלהימנע  נכוןנכון  האםהאם    ..11
..המעידיםהמעידים  כלפיכלפי  האפשריהאפשרי  העתידיהעתידי  האישיהאישי              

בכתבבכתבלתעדלתעדמבלימבלי''נכהנכהתחקירתחקיר''  לקייםלקיים  אוליאוליאואו..22
..''וכדוכד  ותפקידיםותפקידים  שמותשמות  לצייןלציין  מבלימבלי  אואו//וו        

ולגרוםולגרום  התחקירהתחקיר  לניהוללניהול  דד""עועו  למנותלמנות  ואוליואולי    ..33
  לקוחלקוח  בעצםבעצם  יהיהיהיה  מהמעידיםמהמעידים  אחדאחד  שכלשכל  לכךלכך          
כולוכולו  התחקירהתחקיר  עלעל  יחוליחול  ובכךובכך  הדיןהדין  עורךעורך  שלשל          
..למשטרהלמשטרה  מסירתומסירתו  ותימנעותימנע  ''לקוחלקוח  דד""עועו  חיסיוןחיסיון''        

לבטיחות ובריאות בתעסוקה 17-הכנס ה–המוסד לבטיחות ולגיהות 

??את כל אלו את כל אלו   ניצלחניצלחואיך ואיך 

??!!ימים יגידו ימים יגידו 

ותודהותודה

על ההקשבהעל ההקשבהלל

..ותשומת הלבותשומת הלב


