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  חוברת זאת נועדה למסור מידע לקורא בתחומי� בה� עוסק הפרסו�

  .ואיננה תחלי� לחוות דעת מקצועית לגבי מקרי� פרטיי�

� הקשורות במקרה פרטי�, כל בעיה או שאלה מקצועית�  , יש לבחו

�  .ע� מומחה בתחו�, לגופו של עניי

  :Stress - בנושא הגורם האנושי ובטיחות חוברות עד כה פרסם מרכז המידע 

  107 - ת". לחץ בעבודה והטיפול בו.  "1

  131- ת". לחץ דחק בעבודה והטיפול בו.  "2

  134- ת".  במקום העבודהBullying - הצקה .  "3

ן ללחץ בעבודה . "4   142- ת".  דרכי ניהול- גורמי סיכו

  144- ת"  הערכת סיכונים- לחץ בעבודה . "5

  .153- ת"  ולטיפול בלחץ להקטנת היעדרויות אסטרטגיה. "6

  .164- ת  "דוגמאות מהשטח לחץ בעבודה. "7
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�  תוכ� ענייני

  4  תקציר 

  

  5  הגדרת הגור� האנושי

  

7�6   מיו� כשלי� אנושיי�  

  טעויות לא מכונות  

  טעויות מכוונות    

  

  8  כשל אנושי סוגי

  

12�9  אמצעי בקרה אופייניי�, דוגמאות, סוגי כשל, מאפייני�  

      

14�13  תההתנהגו/גורמי� המשפיעי� על התפקוד   

  גורמי� הקשורי� לתפקיד  

  �  גורמי� הקשורי� לארגו

  גורמי� הקשורי� לאד�  

  

19�16  :ניהול כשלי� אנושיי�  

  תרומתו של הגור� האנושי בגרימת תאונות     

  חקירת הסיבות לתאונות     

  מכשולי� שכיחי� : ניהול כשלי� אנושיי�     

  

  20  ביבליוגרפיה
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  עבודהטעויות אנוש ותאונות 

  תקציר 

  

  . המשמעותיי� לתאונות עבודהגורמי� המהגור� האנושי הוא אחד 

הגור� האנושי מעורב " מתי" הבנת � ת התפקיד של הגור� האנושי בתאונות עבודה הבנ

  .יכולה לסייע במניעת תאונות, "למה"הוא מעורב בה� ו" אי ", בתאונות

  

לטעויות מכוונות ולטעויות (ושיי�  מסווגת  סוגי� שוני� של כשלי� אנ,וברת מידע זוח

לכשלי� אלה ומציעה דרכי� " מהשטח"נותנת דוגמאות , מאפיינת אות� ,)אינ� מכוונותש

  . למניעת�

  

ההתנהגות של העובד נותנת דוגמאות  /גורמי� המשפיעי� על התפקודהחוברת מונה את ה

 �  . אות�לנהל ואתר ללגורמי� אלה ומבהירה שנית

�  .  פוטנציאליי� ולנהל אות�לנבא כשלי� אנושיי�� ניתג� שיוצא  ,מכא

  

  הערכת סיכוני� יזומה של � באמצעות גישה פרואקטיבית נהל לנית� את הכשלי� האנושיי� 

  .תאונהלאו  לתקריתתגובה ב � באמצעות גישה ריאקטיבית או 

  

כיצד הגור� האנושי תור� לתאונות עבודה ומונה דוגמאות של גורמי�  החוברת מתארת

  .ורמי� לכשלי� האנושיי�הת
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  הגדרת הגור� האנושי

� ה,The Health and Safety Executive - HSE  הגור� האנושי"את המונח הגדיר"�  :  כדלקמ

, לגורמי� בתפקיד, ניי�לגורמי� ארגו ,� סביבתיי�הגור� האנושי מתייחס לגורמי"

על בדי� בדר  שיכולה להשפיע  על ההתנהגות של העוי� שמשפיעותיי�ולמאפייני� אישי

  ".שלה�הבטיחות והבריאות 

  

  . והארגו�, soהא, התפקיד: זהלקשורי� זה הבטי� יהגדרה זו כוללת שלושה ה

  :התפקיד.  1

  . סביבת העבודה ועבודההעומס , אופי המשימה:  אתכולל

ת של יכולוביש לתכנ� משימות בהתא� לעקרונות ארגונומיי� בכדי להתחשב במגבלות ו

  .   ולחוזק הנפשי של העובדי�פיזי התפקיד לכח הלהתאי� אתיש . העובדי�

  

2  .�  :האד

מאפייני� .  העמדות ותפיסת הסיכו� של העובד,האישיות, תוהיכול, כולל המיומנויות

 ,כמוקבועי� חלק מהמאפייני� . כי� מורכבותר משפיעי� על ההתנהגות בד�אינדיבידואליי

  .ניתני� לשינוי �  של העובדות עמד כמו מיומנויות ו,אחרי� מאפייני� . של העובדאישיותה

                

  :הארגו�.  3

  .'מנהיגות וכו, אמצעי תקשורת, משאבי�, התרבות במקו� העבודה, כולל דפוסי עבודה

ה�  ל התכנו� של התפקידי� אבל ישזמ�לעיתי� קרובות מעלימי� עי� מגורמי� אלה ב

  .הקבוצהשל נדיבידואל והאישל התנהגות ההשפעה משמעותית על 

  

המשימה ( אנשי� מתבקשי� לעשות מהב מטפל ,הגור� האנושי, במילי� אחרות

הארגו� ( עובדי� אנשי� ההיכ�ו)  והיכולת שלויחידה( עושה אותה מי, )והמאפייני� שלה

  ).ומאפייניו

  

התערבויות בנושא הגור� האנושי לא תהיינה אפקטיביות א� ה� תיקחנה בחשבו� את 

 וצרי  להיכלל במסגרת מערכת ניהול בטיחות ועליהגור� האנושי  .אלה בנפרדהי� ההיבט

  .מערכת בקרת סיכוני� אחרתכל להיבח� באותה הדר  בה נבחנת 
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   אנושטעות

 . שלה�עיתויה לתאונות והבנת סיבותשל המרכיב חשוב במניעת תאונות הוא הבנת האופי 

 לבי� הגורמי� האחרי� השמבדיל בינ, עותאחד מהמאפייני� החשובי� והמיוחדי� של  ט

 לטעות יש תפקיד .מאפיי� קבוע של כל התנהגותהיא הוא שטעות , המעורבי� בתאונות

באמצעות  . מיומנויות והתנהגויות חדשות ובשמירה על התנהגויות אלהדמויחשוב בל

וכתוצאה מכ  ביצוע (בחינת הגבולות של האינטראקציות של בני האד� ע� סביבת� 

 זה הכרחי לא רק לצור  למידת מיומנות חדשה אלא ג� .ה� לומדי� מה� הגבולות) עויותט

מתוח "מוכני� ל אנשי� המידה שבה. נרכשו בעבריות שומנומיהלצור  עדכו� ושמירה על 

   . לקחת על עצמ� קשורה לרמת הסיכו� שה� מוכני� " הגבולותאת 

  

�   מיו� כשלי� אנושיי

מ� הראוי לדעת את השוני . יש לה� דפוסי�.  ה� לא מקריי�חשוב לזכור שכשלי� אנושי�

  . שוני� משפיעי� עליה�וגורמי� סיבות שונות י "ה� נגרמי� עשמפני סוגי הכשלי� של 

  .כשלי�של  ה או להפחתהקיי� שוני בי� הדרכי� למניע כתוצאה מכ 

  

� לתאונות  שעלולי� לגרו)פעולות לא בטיחותיות(יש שלושה סוגי� של כשלי� אנושיי� 

  .רציניות

  

  טעויות לא מכוונות

Errors  ותתקל / ותמעיד( תיו טעו�( �  . פעולות שבוצעו בשוגג�  פעולות לא מתוכננות ה

דל כמו שכחה לבצע משימה  מח, לדוגמא.תקלה כזו עלולה להתרחש במהל  משימה מוכרת

  . כיול או בדיקה, תחזוקה, לתיקו�שנוגעת  

  .נדרש תכנו� מראשאלה וכדי להימנע מה�  במניעת טעויות לא תסייעשל העובדי� הדרכה 

  

  

Mistakes  שגיאות�  � � טעויות בשיקול דעת או בקבלת ג� טעויות אבל אלו שגיאות ה

 תו  אמונה יתמוטעפעולה  ביצוע.  בפעולות מכוונות שמקור� בטעות המדובר.החלטות

תנהגות מתבססת על ההלהתרחש במצבי� בה� שגיאות עלולות . שהיא הפעולה הנכונה

מצבי� לא ידועי� בה� ב שגיאות עלולות להתרחש ג�.  נהלי� מוכרי�הוראות ידועות או

� מוטעה או לשיפוט לקויולאבח ואלו גורמות  יסודמתקבלות על סמ  הנחותההחלטות  .  

  .הדרכה היא המפתח למניעת שגיאות
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  טעויות מכוונות

Violations  ות הפר��ה שונות מהטעויות המפורטות לעיל בכ  שה� טעויות אל.  של כללי

קיצורי "כמו לדוגמא ביצוע .   כוונה טובהמתומבוצעות ה� בדר  כלל . מכוונות טעויות

מתו  מטרה טעויות אלה לא מבוצעות בדר  כלל  . מכוונת מכללי� ונהלי�חריגה או "דר 

 התוצאותחר�  ,כוונה לבצע את העבודהמתו   טעויות שנובעותאלא ה�  .חבלהגרו� לל

   .ביצוע העבודהמ ולות לנבועלעש

  

ו של מטלות יוצאות דופ� א, הפרות של מטלות שגרתיות, הפרות יכולות להיות תלויות מצב

  :פעולות מתו  כוונה להרע

  

 .נוהל או הוראה,  לכללמנוגדתהתנהגות : הפרות של מטלות שגרתיות ♦

לעיתי� , ק בנסיבות מיוחדותה� מתרחשות רהפרות אלו נדירות  ו: פ�ו יוצאת דותהפר ♦

 . בשעת חירו�,קרובות כשמשהו משתבש בנסיבות לא צפויות למשל

הפרות אלו מתרחשות כתוצאה מגורמי� המוכתבי� על ידי סביבת : הפרות תלויות מצב ♦

 ).הפיזית או הארגונית. (העבודה

עד ונדליז� של עובד חסר מוטיבציה וואלה נעות בטווח שבי� פעולות : פעולות חבלה ♦

 .פעולות טרורל

 

מספר  את גדילהלבכדי צעדי� ב לנקוט :לדוגמא. הפרותהתמודד ע� ל ישנ� מספר דרכי�

ישימי� / שהכללי� והנהלי� רלבנטיי� לוודא ,ההפרותאת  אתרלבה� נית� הדרכי� 

 בניסוח העובדי�כאשר מערבי� את  . ה�מאחורישעומד ל אהרציונ אתלעובדי� ר יהסבלו

  . תר לקבל אות�כללי� ה� נוטי� יו

  .הוא להגיע לשורש הסיבה של כל הפרהשל כלי� המפתח להבנה ומניעת הפרות 
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 סוגי כשל אנושי



 9
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  ההתנהגות של העובד/ גורמי� המשפיעי� על התפקוד 

  

  גורמי� המשפיעי� על  על ידי מספר נקבעתהסבירות להתרחשות כשלי� אנושיי� 

   . ההתנהגות של העובד/  התפקוד

  

  :אלו גורמי�ב רשימה חלקית של "מצ

  

  :גורמי� הקשורי� לתפקיד           

 . הוראות ומידע אחר,שלטי�בהירות של  ♦

 .)אזעקות, תוויות( ציוד/ממשק של מערכות  ♦

 .משימההמורכבות / קושי  ♦

 .בלתי רגילה או מטלה שגרתית ♦

 .קשבחלוקת  ♦

 .נהלי� לא מתאימי� ♦

 ).בדיקות,  הערכת סיכוני�עוביצ, קבלת היתרי� (הכנה לפעולה ♦

 . לביצוע משימהנדרש /זמ� פנוי  ♦

 .אמצעי� מתאימי� לביצוע משימה ♦

 .'קבלני� וכו, תקשורת ע� עמיתי� ♦

  ).מרחב, אוורור, תאורה, חו�, רעש(בודה סביבת ע ♦

  

          �  :גורמי� הקשורי� לאד

 .יכולת פיזית וכושר גופני ♦

 .מיומנות נמוכה ♦

 ).מצב זמני או עייפות כרונית עקב חמורהעייפות (עייפות  ♦

 .מצב רגשי/ לח0  ♦

 .עומס יתר בעבודה ♦

 . ע� הנסיבותהתמודדות יכולת  ♦
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  :גורמי� הקשורי� לארגו�          

 . יצור מול בטיחות, לדוגמא.לחצי� הנובעי� מהעבודה ♦

 .מנהיגותנו� סג ♦

 .תקשורת ♦

 .לח0 מעמיתי� ♦

 .בהירות התפקיד והאחריות שיש לעובד במסגרתו ♦

 .כללי הארגו�אי מילוי של עמידה בנהלי� או צאות הנובעות מאי תו ♦

 ).לימוד מתו  ניסיו�(יעילות של למידה ארגונית  ♦

       .תרבות ארגונית או תרבות בטיחותית ♦

  

 להפחית את הסבירות יה עשויל"השגת התוצאות האופטימליות של המאפייני� הנ

  .להתרחשות� של כל סוגי הכשל האנושי

  

  . לאמוד ולנהל, משפיעי� על התפקוד האנושי נית� לאתרה האלה את הגורמי�

  . הל כשלי� אנושיי� פוטנציאלי�נמכא� שנית� לנבא ול

, לכ�וכללי� של הפרות ה� טעויות אנוש ונית� במידה רבה לנבא ה� הוא שהמסר העיקרי 

  . לנהל אות� � הכי חשוב לזהות אות� ונית� 

  

�  ניהול כשלי� אנושיי

� הHSE בה באותה החלטיות  , טעויות בדר  מובנית ויזומהלהפחיתמקומות עבודה  מעודד

מעודד את מקומות  ג�הוא .  הבטיחותתחו�טכניי� של ההיבטי� ה� מתמודדי� ע� ה

  . במערכת ניהול הבטיחותית שלה�את נושא הפחתת הטעויות לשלב העבודה 

  
   : שתי נקודות מבטבאמצעות נית� לגשת לנושא זה 

    הערכת סיכוני�יזומה של  גישה � פרואקטיבית גישה . 1

   באמצעותאו    

  .תאונהל או תקריתתגובה לכ � גישה ריאקטיבית . 2

  
הגישה (  במקרי� הבאי�מהערכת סיכוני�כחלק נית� לנהל כשלי� אנושיי� . 1

  :)הפרואקטיבית

  .שעלולי� להתרחששוני�  כשלי� אנושיי� סוגיזיהוי  1.1

   כשל מסוי� הביא להתרחשותו או אי התרחשותו שלעשויי� ל זיהוי הגורמי� ש.1.2

   ."התנהגות של העובד / הגורמי� המשפיעי� על התפקוד"את  13בעמוד  ראה     

  .פיתוח ויישו� אמצעי בקרה 1.3
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�  לחילופי

   .)הגישה הריאקטיבית ( תאונהחקירתמהל  נית� לבחו� כשלי� אנושיי� ב. 2

  . "ל ההתנהגות של העובדמשפיעי� עההגורמי� "�  יש לאתר את אותאלה י�ג� במקר

  ) לעיל13עמוד (

      

  מבט על תרומתו של הגור� האנושי בגרימת תאונות

וש או יות אנ שעלולי� לגרו� לטעו"סמויי�תנאי� " או "כשלי� "תאונות נגרמות על ידי 

ר  כלל בד רבי�ו  מע,בכשלי�. תקריתכשלי� ה� פעולות או תנאי� המזרזי� את . להפרות

מיידיות ולעיתי� קרובות נית� ה�  התוצאות של הפעולות ."מהשורה הראשונה"עובדי� 

�  .הדרכה או מערכות הפעלה, למנוע אות� על ידי מערכות של תכנו

  

בעבודה  ולחצי�  חברתיי� שמרכיבי� את התרבות ניהוליות ה� השפעות סמויי�תנאי� 

, על התכנו� של הציוד או המערכותמשפיעי� , )"הדר  שבה עושי� דברי� בעבודה("

. שמעורר אות� מקרה מתרחשויי� עד שסמנוטי� להיות � ה. ליקויי פיקוח י�ומגדיר

ויי� סמכשלי� . טעויות אנוש או הפרות: �סמויייי� עלולי� להוביל לכשלי� סמותנאי� 

   . בדר  לא צפויהזה לזה י� תחברויי� מסמעלולי� להופיע כשמספר תנאי� 

  

יש עד כמה ה� ל או ,יש לה�שניסיו� ל ,ה� קיבלושהדרכה לי� טעויות ללא קשר כול� עוש

  . את הפעולה בצורה נכונהבצע ללה� מוטיבציה
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  מודל של תאונה

  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : במספר דרכי�התרחשות�אנשי� יכולי� לגרו� לתאונות או לתרו� ל

    � נוטי� שלא לבצע טעויותאנשי, ע� זאת . במישרי�כשלו� יכול לגרו� לתאונה*  

     " מעבד"על ידי הדר  שבה המוח שלנו  לעיתי�  מועדי� לכישלו� מראשאנחנו  .כוו�במת   

       ואפילו באמצעות התרבות הארגונית של באמצעות תכנו� הציוד, באמצעות הדרכה,  מידע   

  . הארגו� בו אנו עובדי�   

    ה� ג� יכולי� .שה� מודעי� לסיכוני�כ ג�� ממיטות אסו אנשי� יכולי� לקבל החלטות *

    עלולי� מצבי� אלהשני . לפעול שלא כהלכהלפרש מצב באופ� מוטעה וכתוצאה מכ     

  .תקריתלהוביל להסלמה של    

  חברות . תאונות פוטנציאליותשל  את התרחשות�להתערב כדי למנוע נית� מהצד השני * 

  פעולות שבוצעו בזמ�    באמצעות י� פוטנציאליי�מפגע � של  להעיד על תיקוות יכול רבות   

   �  . הנכו

  .מעוכבות/ אנושיי� יכולות להיות מיידיות או מושהותהתוצאות של הכשלי� ה   

  כשלי�
 אנושיי�

 

יות טעו
 סמויות

פעולה לא 
 בטיחותית

  מצב/מפעל
 לא בטיחותי

  
 תקרית

 �כשלו� לתק
 את המצב

אי מניעה של 
 החמרה

 תאונה

� ארגו

 אד� תפקיד

גורמי� המשפיעי� על 
 התנהגות/ התפקוד 
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 �  כשלי

 "מהשורה הראשונה"לכשלי�  יש תוצאות מיידיות ובדר  כלל ה� מבוצעות על ידי  עובדי� 

לכשלי� אלה " אי� מקו� לטעות"במצב בו . בקרה חדר יבדומפעילי מכונות או ע, כמו נהגי�

  .יש השפעה מיידת על הבטיחות והבריאות של העובדי�

  

�  כשלי� סמויי

שהמשימות שלה� רחוקות בזמ� ובמקו� כשלי� סמויי� מתבצעי� על ידי אנשי� 

מערכות ל� יינייסמויי� ה� כשלי� אופכשלי�  .כמו מקבלי החלטות ומנהלי� .מהפעילויות

  ).הוצאה לפועל או פיקוח, תכנו�(בטיחות ובריאות  שלניהול 

  

  �  :דוגמאות לכשלי� סמויי

  .תכנו� לקוי של המפעל והציוד* 

  .הדרכה לא יעילה* 

  .לא מספק/ לקוי פיקוח * 

  .אמצעי תקשורת לא יעילי�* 

  ).אנשי� וציוד(משאבי� לא מספקי� * 

  .במסגרת�ות בנוגע לתפקידי� ולאחריות שיש בהיראי * 

  

יתכ� א� . אותילבטיחות וברפוטנציאלית גדולה מהווי� סכנה וכשלי� שלי� סמויי� כ

  . שכשלי� סמויי� מהווי� סכנה פוטנציאלית גדולה יותר

  

  חקירת הסיבות לתאונות

נעשה לעיתי� ,  הסיבות והגורמי� התורמי� לתאונה בה היה מעורב כשל אנושיה שלחקירב

 �המפתח למניעת תאונות דומות . ש הכשל האנושיהתרחמדוע קרובות ניסיו� מועט להבי

הוא הגילוי של הסיבות ה� המיידיות וה� אלו ) באמצעות תכנו� של אמצעי בקרה יעילי�(

  . העומדות מתחת לפני השטח
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  : גורמי� תורמי� לכשלי� אנושיי�ושל דוגמאות אופייניות של סיבות 

  

  :גורמי� הקשורי� לתפקיד

  .ד וכלי�של ציוהגיוני תכנו� לא * 

  .הפרעות והסחות דעת רצופות* 

  .היעדר הוראות או קיו� הוראות לא ברורות* 

  .תחזוקה לקויה של ציוד* 

  .עומס עבודה גבוה* 

  .תנאי עבודה רועשי� או לא נעימי�* 

  

  :גורמי� הקשורי� ליחיד

  .רמת יכולת ורמת מיומנות נמוכות* 

  .צוות עובדי� עיי�* 

  .צוות עובדי� משועמ�* 

  .עיות בריאות של הפרטב* 

  

  :גורמי ניהוללגורמי� הקשורי� לארגו� ו

  . ללח0 עבודה גבוהגור�תכנו� עבודה לקוי ה* 

  .היעדר תוכניות בטיחות* 

  .תגובות לא מספקות למקרי� קודמי�* 

  .)תקשורת בה מסרי� עוברי� בכיוו� אחד בלבד(סטרי � קשר חדסגנו� ניהול המתבסס על * 

  .חוסר תיאו�* 

  .ול לקוי של תחו� הבטיחות והבריאותניה* 

  .תרבות בטיחות ובריאות לקויה* 

  

 וה� במהל  חקירה של )הגישה הפרואקטיבית (ה� בהערכת סיכוני�, תיולויבשתי הפע

� ה, )הגישה הראקטיבית(תקרית HSEמקומות עבודה ממלי0 ל�  : לפעול כדלקמ

 .לנקוט בגישה מובנית ♦

 .תקריותסיומ� של ל� ותחילת לנושיהתרומה של הגור� הא את קחת בחשבו�ל ♦

 לשקול את סוגי הכשלי� השוני�  ♦
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�   מכשולי� שכיחי�: ניהול כשלי� אנושיי

נלקח בחשבו� ג� ההקשר שבו התרחש כל עוד   של העובדי�התפקודלניהול חשיבות רבה יש 

  . תפקוד זה

  

  :ד האנושיהתפקות בהערכ עבודה ע� רמת סיכו� גבוההמקומות שכיחות שמבצעי� טעויות 

בעלי , "על אנושיי�"כאילו ה� בעלי כוחות  לעובדי� המבצעי� את המשימותהתייחסות  ♦

 . בכל מקרי החירו�יכולת להתערב

בלי תיעוד של ) סיכוי נמו  לכשלת קביעבדר  כלל (כשל אנושי ל הסתברותקביעת  ♦

 . תוני�נ ה אוות ההנחוהמקורות עליה� הסתמכ

 לטיפול  ומיד ינקוט בפעולה ההולמתהמיד יבחי� בבעית, יהיה תמיד נוכח שהעובדהנחה  ♦

 .בה

 .נהלי�ההנחה שהעובדי� תמיד ימלאו אחר ה ♦

בשעה שאי� זה ברור כיצד ההדרכה שניתנה , קביעה שהעובדי� עברו הדרכה מתאימה ♦

  .העיקרי שגר� לתאונהסיכו� הגור� לעובדי� קשורה למניעת 

� ההנחה היא שה� לא נוטי� לבצע קביעה שהעובדי� ה� בעלי מוטיבציה גבוהה ולכ ♦

 . כשלי� או לבצע הפרות מכוונות של כללי�

בהערכות ד האנושי ותפקהתעלמות מוחלטת מהמרכיב האנושי וחוסר התייחסות ל ♦

 .סיכוני�
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  בילביוגרפיה

Introduction to human factors 

http://www.hse.gov.uk/humanfactors/introduction.htm  

  

Human Failure Types  

http://www.hse.gov.uk/humanfactors/topics/types.pdf 

 

Performing Influencing Factors 

http://www.hse.gov.uk/humanfactors/topics/pifs.pdf 

       

Human factors: Managing human failures 

http://www.hse.gov.uk/humanfactors/topics/humanfail.htm 
 
 

Extract from Inspectors Human Factors Toolkit - Accident Investigations 
 
http://www.hse.gov.uk/humanfactors/topics/core2.pdf 

  


