
  "רגע הזהב= "" בטיחות עצמית שוטפת"ש "עבט

התנהגות שלנו בשגרת החיים הוא הרגע שלפני כל  ,"רגע הזהב"

זה יכול להיות הרגע  .לו פוטנציאל הרסני לצאת משליטהשיש 

כרוכב , הולך רגל, כנוסע, ת/בנסיעה כנהגשלי שלך שלנו 

 ,שייט, צוללן, כמלגזן, בקו הייצור, ת במפעל/כעובד, אופניים

, אדם בביתךכ, מטייל בטבע, מטפס הרים, ספורטאי, טייס

הרגע הזה  ...כאדם שעושה כל פעולה במציאות נתונה, במטבח

, גבר או אישה, אם אתה אדם טוב או רעבי בך בנו אינו מתחשב 

לא אם זה קיץ או , שלנואינו מתחשב במצב הרוח , ילד או מבוגר

באיזו לא מעניין , ה אדם דתי או חילוני/לא מתחשב אם את, חורף

, בידעלא ... ובמי בחרת לראש הממשלה לכנסתמפלגה בחרת 

במציאות הוא פשוט פוטנציאל הקיים " רגע הזהב" .לא בהשכלה

ובכל ומלווה אותנו לכל מקום בכל זמן " חוק טבע"כ ,חיינו

המהות והתכלית של . כוח המשיכה/כמו חוק הכבידההנסיבות 

את הם לעזור לאדם לגלות  ,מונעת-הפרו ואקטיביתהגישה הפר

להתבונן ' תפיסה מודעת פעילה'זאת בעצמו ולפתח המשמעות ה

השליטה שלנו ... בעיניים בלב בשכל ישר ומונע "הזהברגע "ב

תקבע רבות אם לא כמעט באופן מוחלט " רגע הזהב"כאנשים ב

זקנה בריאים ושלמים כל יום כל הימים עד ל ...את גורלנו בחיים

   ! נקטע באחת למופלגת או חס וחלילה באמצע החיים הכו

חברי ואני תופסים טרמפ , ת לרכב/עליתי כנוסע: וגמא רווחתד

 ,דקה נסיעה, מתוך היישוב עד לצומת הקרוב בבינעירוני

תוך כדי גם ..תחיל בנסיעההנהג מ ,במושב מאחורהתיישבתי 

הנהג , מאחור לשבתאינני רגיל  ...שלי" רגע הזהב"זה  ...סמסמ

לבקש ? ...לחגור.. ומתעסק בסמארטפון לא אמר דבר בנושא

... אבל ..ת במוחיוחולפ ותבשבריר שנייה השאל ,למזלי? ...לרדת

                           ... אז...אז..נוסעים דקה עד לצומת הקרוב שם ארדרק 

לוקח אחריות על , בכל מצב ונסיבות, אני: "הרגע הזה אומר

= בטיחות !" )*למנוע פועל בנחישות ובהתמדה, הבטיחות*

בפעם , נכון, עשה את הדבר הנכון= איכות = בטחון = בריאות 

להתאמן לתרגל חשוב וחובה (.  ובכל פעם מחדש הראשונה

ונתאמן נתרגל ? איך .שלי שלך שלנו" רגע הזהב"ולהפנים את 

מטרת . בכל מקוםותמיד  ,"שוטפת עצמיתבטיחות " :ש"עבטב

להבחין מוקדם ככל הניתן , לנתח, להעריך, הינה לזהותש "עהבט

קבוצת /או צוותאדם אחד  ,שלי שלך שלנובהתנהגות לא בטוחה 

במדרג  4רמה  -" התערבות)"להתערב ש מאפשר "עהבט .אנשים

חריגים  ולמנוע אירועים( איכותבטחון ובטיחות בריאות ההפנמה ל

פגיעה , פגיעה בנפש, תאונה: רעים שאנו מכנים בשמות שוניםו

, כשלים, נזקים, מכונות, ציוד, רכוש, באיכות מוצר תהליך סביבה

, ש מטפל בהרגלים"עהבט. תסמונות ומחלות, שיבושים

שם , עם הזמן לגזע המוח השתוכנת" התנהגות אוטומטית"ב

של כל   Hard disk נמצא הדיסק הקשיחבגזע המוח 

כאשר למדנו נהיגה    .עד כהההתנהגויות וההרגלים שלנו בחיים 

" ?מה יכול לקרות"השאלה , שמורה יושב ליד ברכבכ ,כתלמידים

מעבר , כל רגע כל צומתבמזמה בראש ז -ש "עשאלת הבט –

לאחר , אך. כל פניה ימינה או שמאלה, רמזור, תמרור,  חציה

כנהגים חדשים אך  ...כמה שבועות אחרי" טסט"מבחן הנהיגה ה

, חלשילההתחיל ש הטבעית "עת הבטשאלהזמזום של עצמאיים 

שנה כנהגים יותר ותיקים כבר לא שמענו .. מספר חודשיםואחרי 

מורכבת הופנמה מאוד כי מטלת הנהיגה ה? למה .אותו בכלל

העיניים רואות את . לגזע המוחהקדמיות המוח  מאונותתוכנתה ו

 ...ביעילות רבה הכביש הידיים והרגליים עושות מה שצריך ברכב

המוח שלנו יעיל מאין . במקביל מחשבות/אש פנוי למטלותוהר

כמו " התנהגות אוטומטית"הוא מתכנת לגזע המוח , כמותו בטבע

וכמו שבכלי רכב יש " טייס אוטומטי"שהטייס מעביר את המטוס ל

אינך צריך  מהירותשמירת הל "Cruise control"  "בקרת שיוט"

 לוחץ על כפתור והמהירות נשמרת ,ללחוץ על דוושת התאוצה

( אוטונומיים למחצה נשמר בכלי רכבולצדדים וגם המרחק לפנים )

כך . .אליך והשליטה חוזריםלוחץ ודוושת המהירות  בעד ששו

ומפנה זמן למחשבות " נהיגה אוטומטית"שומר המוח לדוגמא על 

נדידת "או סתם , בבית, בעיות בעבודה, המשכנתא: אחרות כמו

  SMSלמסרונים ..ומפנה מקום לשיחות ברכב בטלפון "מחשבות

נהגים לדוגמא הרבה  ...לגלוש באינטרנט חס וחלילהווצאפ 

שהיו צריכים בזמן  צומתחלפו על עת  משתפים בחוויה מוזרה 

ולכן היו צריכים לחזור  ,בדרך הקבועה לביתם או לעבודהלפנות 

נהיגה "בתופעה רווחת  ..כמה קילומטרים כי לא הבחינו

לא מבחין זה במציאות " מוח האוטומטי"מה שה". אוטומטית

התנהגות "= " נהיגה אוטומטית"בשכיוון   .בסיכונים= המתפתחת 

 אינסוףאת " מוח האוטומטי"לא ניתן לתכנת ל ,"אלגוריתמית

, מתפתחים בכל רגע נתון בכבישההאפשריים  שינויים/הסיכונים

בכל מציאות  -בחיים  בצלילה, בטיסה, בטיול, בבית, בעבודה

הוא , מודעות וערנות" מוח האוטומטי"לאין  – שבה נהייהנתונה 

הסתברויות סיכונים חוזה מנבא נתונים ומעריך  /לא אוסף מידע

 ! רובוט-מחשב הוא..הוא לא מרגיש דבר לא חש בדבר ,וסיכויים

אנו מתעלמים מהסיכונים " התנהגות אוטומטית/בנהיגה"ש, מכאן

עבודה , התנהגות, נהיגה"ש מעביר אותנו מ"עהבטורק 

נשמע "ל" אוטומטי -נעשה ונשמע "מעביר מ". ידני"ל" אוטומטית

ש הקלאסית "שאלת הבטא.. ונעשה ש"נבטע" = ידני -ונעשה 

שמעביר  "'סוויץ"ה "כפתור"היא ורק היא ה" ?מה יכול לקרות"

יותר פעמים בכל זמן נסיבות וככל שנשאל ". ידני"ל" אוטומט"מ

נקיים אקלים אישי , נענה ונטפל עכשיו" ?מה יכול לקרות"נתונות 

 ש"שנבטעככל . סטטיסטיקת התאונותאותנו ממונע שמרחיק -פרו

אנו בתקופה  ".ידני"יישאר לחוץ על " כפתור"בכל מקום וזמן ה

מחזיקים ביד מכשירי קשר חכמים , שתיתימקוונת רמאתגרת 

Smartphone  אנשים .. הזמןשמשודרגים כל מסופונים טאבלטים

, מכל מקום לכל מקום בכל זמןומחוברים מתקשבים  מתקשרים

טרוד בלחפש לקלוט לפלוט להגיב ולעבד מידע כפי עמוס הראש 

 ת המידעטכנולוגיי. הציוויליזציהשלא היה מאותגר מאז ראשית 



טובה יעילה לנו אך ש" התנהגות אוטומטית"מחזקת את ה

ש מקנה "עהבט. סיכונים רוויתמציאות ה -ברוב המצבים וכנת מס

כברירת מחדל של " ידני"ה" כפתור"לנו יכולת שליטה על ה

! זה הרה אסון" אוטומטיראש "י שחי על מ.  ההתנהגות וההרגלים

לי זה לא : "מנטרל' סוויץ"ה" כפתור"ה" הראש הידני"ש "עהבט

שיקול דעת ", "טעות בשיקול דעת", "טעות אנוש" ,"יקרה

, "לא שמעתי", "לא ראיתי", "מי שלא עושה לא טועה" ,"מוטעה

ככה עושים  ", "לא הבנתי", "לא הסבירו לי את זה", "לא אמרו לי"

כשנגיע לגשר ", "כשחוטבים עצים עפים שבבים", "כאן כבר שנים

ש "עקור המונח בטמ .וכדומה, "יהיה בסדר", "סמוך עלי", "נעבור

ש "בטרגון הצבאי 'זמהעל ידי  הושאל ,"וטפתש עצמיתבטיחות "

על סוגיו המגוונים ביבשה באוויר בים " טחון שוטףיב"

משם  .פעילות חבלנית עוינתשוטף של מניעה וסיכול ...ובסייבר

כל גוף וארגון שעוסק ללמשמר הגבול  ,ש למשטרה"הבט חלחל

" בטיחות עצמית שוטפת" ש"עבטה, כאמור. בביטחון שוטף

הינו טבעי לחלוטין  ,אפקטיביהוא " 'סוויץ"ה" הכפתור הידני"

 - ןלראש שלנו ומפעיל מודעות וערנות עצמית בכל מקום וזמ

, בעבודה, מטלה בנהיגה, משימה, עבודה, עובדה כל פעילותכ

שאנו לומדים  (רכיבת אופני שטח) בספורט, (סולםעלייה ב) בבית

קשובים ממוקדים ערניים מרוכזים יותר ברגעים פעם ראשונה אנו 

נרכשה המיומנות אשר כשעות ימים ראשונים ולאחר זמן 

" ?מה יכול לקרות : "ש"עשאלת הבטותוכנתה לגזע המוח 

בלי ממש  יםונעלמ יםנחלשהלחישה הזאת , "ידני"ה הזמזום

אנו זהירות =  ...לא הגיע מסרון או מייל, להרגיש כי זה לא כואב

באה " ?מה יכול לקרות"ש "עששאלת הבט, מכאן". אוטומט"על 

לי " ב !"לי זה לא יקרה": ה הדפוס המחשבתישראש את התפיב להחליף

אני אפגע אני אשכב בבית חולים אני אהיה נכה !" זה יכול לקרות

זה לא שאני את אתה אנחנו  !לצמיתות אני אסיים את חיי בטרם עת

 הוזההפרנואיד הוא . הפכנו לפרנואידים אלא שהפכנו לפרואקטיבים

מדברים דמיוניים שלא קיימים במציאות לפחות לחוץ היסטרי בפאניקה 

הפרואקטיבי הוא קר רוח בריא מאוזן שקול יסודי . לא עכשיו ברגע הזה

מעריך את הדברים הריאלים האמיתיים הקיימים מודע ערני נוכח 

יש אינסוף דוגמאות שתופסות ". ?מה יכול לקרות: "לכן אשאל. במציאות

אחת  נהיגהב: לדוגמא ,אותנו בהרגלים הבסיסיים ביותר של החיים

ושיחות ווצאפ  SMSמסרונים  'הסחת דעת'הרעות החולות של 

ס מיליוני הנהגים 'תכל. כחוק אינסופיות בטלפונים גם עם דיבורית

אין פלא "...נוהגים באוטומט= "בכבישים אינם ממש ברכב בנהיגה 

, זו לא מטלה, ש אנו לא עושים"עבט     ! שהכבישים רווי תאונות ונפגעים

דפוס מחשבה , אורח חיים, מנטאלידבר ש הוא "עבט -נוהל , משימה

החדשות  .שתיית מים, שינה, הליכה, נשימהש הוא כמו "עבט, ופעולה

טרחני סזיפי  זה" ראש"לבהתחלה עד שנכנסים עמוק ש: הפחות טובות

שי הטבעי נעלם לנו "עהפוטנציאל הבטכי    ,שעלינו לאמץומעצבן דבר 

כל שמתרגלים כהחדשות הטובות ש ".מוח האוטומטי"מהר מידי לגזע ה

, בשוטף של החייםנרכש שי "עהפוטנציאל הבטכך ש "עבבטומתאמנים 

 בטיחותבריאות אותנו לבעלים על הוהופך  ,המסוכנותבפרוצדורות 

 ברי מזל אנואם  .(במדרג ההפנמה 5רמה  –" בעלות)"והאיכות  בטחון

או /ומסורת מהוריהם כשי "עאת הכישור הבט הורינו הנחילו לנואזי 

ויש . בית ספר שבו היה מנהל שהכשיר את צוות המורים לכךלמדנו ב

. "הוראות בטיחות נכתבו בדם" בצבאש "עאת הבטכאלה שהנחילו להם 

כמו  ...במקום העבודהממש כאן מנחילים לנו זאת  –ברי מזלו ואילו אנו 

= מונעת -פרופעילות פרואקטיבית ש מתאפיין ב"עהבט. במפעלאצלנו 

 ,והאיכות בטיחותבריאות הנעשית מראש במרץ למען ה, מקדימה, יזומה

דרישות  יםמכתיבוהתהליכים שלנו בו המוצר  בארגוןעל אחת כמה וכמה 

בין  שיחה דיאלוגהפעילות מאפשרת  .ואיכות תקן מחמירות לבטיחות

לאבחן " גובה העיניים"בים /ים לעובד/או בין עובד/ים ו/מנהל לעובד

, סיכונים=  סימנים מקדימים, בסביבת העבודה ,עבודהבלסקור להעריך 

להציף את =  תפוטנציאלישיבושים לתאונות  בים"נת, טעויות, שגיאות

הערנות לפעול להעלאת המודעות ש מאתגר "עהבט ".רגע הזהב"

 4רמה )התערבות =  האחריות והמחויבות האישיתהמשמעת העצמית 

מובהקת  לבצע פעילות מניעה חדה וברורה( במדרג 5) ובעלות( במדרג

מה יכול לקרות "ש "בתצפית בטעמי שפעם ראשונה נשאל . בולטת

שזה לא הזויה  וקצתמרגיש שהשאלה מוזרה וחושב  "?עכשיו ברגע הזה

זה והבאה ועוד ועוד אז מגמגמים משהו ובפעם הבאה , טבעי ומאולץ

כמו  .צריך לתרגל את עצמנו ועם עובדינו וילדינו –כבר זורם טוב יותר 

מחדירים לנו את זה כבר שנים " לבדכביש לא חוצה  9ילד עד גיל "

 9בגיל אחרי היומולדת ומה יקרה , ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים

 שי"הבטעההורה , כאן? לבד לחצותילד מותר כבר לכאשר ? ...ודקה

כי הילד נשאל אינסוף , 9כבר עשה את רוב העבודה מלידה עד גיל 

עכשיו כאן על  ,והוא רגיל לכך ומתנהג כך" ?מה יכול לקרות"פעמים 

זה ילד של ראש .. בפארק, בטיול אופניים, בבית, ברכב הימעבר החצי

" שמאלה ימינה שמאלה"שלא חוצה כביש על פי נוהל והרגל  יש"עבט

הילד שלנו  –הרה אסון " אוטומטי"כמו ילד " באלכסון אסון חצייה"

במציאות והסתברויות  חומרה  סיכוניםולנתח רגיל להעריך  שי"הבטע

חינכנו  – ה לא רק ליד בית הספר אלא בכל מקוםיבחצידינמית משתנה 

בעלות התערבות וב 5 – 4ברמה  "ילד ידני"הוא יגדל "! ידני"וגידלנו ילד 

הוא לא מתבלבל בחציה כשהגיח רכב  -העצמי מלאה על בטחונו 

שלנו כקבוצת עובדים הורים השאיפה  .לא בחורף ולא בקיץ, פתאום

כל , בעצמנולחשוב איך לבצע בבית בעבודה " להעביר את זה הלאה"

שנפעל כדי עצמית בכל רגע נתון הערכת סיכונים דינאמית עובד ועובדת 

בעברית  -כאן ועכשיו למנוע כל תאונה ביחד כקהילה מודעת וערנית 

פרואקטיבית ש יוצר אווירה אקלים תרבות "עהבט". שינוי ראש"פשוטה 

בכל , בארגון עבודה, ביחידה בצבא, בבית הספר, במשפחה, מונעתפרו

ש הינו תנאי "ענזכור תמיד שהבט, אך. מקום שבו אנשים חיים ופועלים

     ! אפס זה אפשרי= הכרחי אך לא תנאי מספיק למניעה מוחלטת 

Goal zero is possible   תקלות כשלים של תאונות נפגעים נזקים

עלינו . שנים רבות לאורך   Sustainability Livabilityקיימות כ –איכות 

לחנך לחנוך להטמיע להפנים לאקלים החיים למרחב הקיומי שלנו 

Biosphere  בבית בעבודה ובסביבה רווית סיכונים את מגוון הכלים

, תכנון מוקדם, תצפית, ש"בטע: הפרואקטיביים ברגישות ובנחישות

, "כמעט ונפגע", "גורמי שורש", כשלים, ניתוח שגיאות, הערכת סיכונים

. סילוק מפגעים ועוד, חניכה, הדרכה, נקודת התערבות, ב"נת, ח"דב

    . ת/ת ולא מוותרים על אף אחד/לא מוותרים לאף אחד  -" רגע הזהב"

               (עכשווי ,פרקי אבותמ)" לא תפנה אשמ, ש"עאבטאל תאמר לכשאפנה "

  למניעה מזור וצמיחה                                     מורה דרך ,דרור-בר צביקה
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