
? מה אתה יכול לעשות

This issue sponsored by

היחידה היא זו שלא נשאלה" טיפשית"השאלה ה

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx

Messages for Manufacturing Personnelwww.aiche.org/ccps

2020פברואר 

©AIChE 2020. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any 

commercial purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or 646-495-1371.

The Beacon is usually available in Afrikaans, Arabic, Catalan, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, Filipino, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian,  

Italian, Japanese, Korean, Malay, Marathi, Mongolian, Persian (Farsi), Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, Urdu, and Vietnamese.

!!שאל–עם עוצמה רבה קטנהמילה 

?האם ידעת

אולי אני  –שזה הברז הנכון חושבאני "

, לא.  צריך לשאול את המפעיל המוסמך

."שזה נכוןדי בטוח אני עסוק הוא 

שהחישוב הזה נכון אבל אני  די בטוח אני "

כמו  אני אמשיך אתו .  מתבייש לשאול

."  שהוא

על המכשיר  התג קשה לקרוא את מספר "

אני  .  המכשיר הנכוןחייב להיות הוא .  הזה

אנתק אותו לכיול והמפעיל יגיד לי אם זה  

."  לא נכון

הפעולות שלנו מבוססות על !! הרבה-?  "יודעים"ומה שאנחנו " חושבים"מה ההבדל בין מה שאנחנו 

זאת אומרת שיש סיכוי סביר שהפעולות שלנו יכולות  .  ועל מה שאנחנו זוכרים כנכון, (טוב ורע)הניסיון שלנו 

ונוהליםעובדות מוכחות פירושו לפעול לפי מה שנקבע להיות נכון על בסיס , לדעת.  להיות לא נכונות

עדיף לדחות את  .  ניחושים או הנחותאבל לא –נכונה ההגדרה כוללת גם חשיבה .  ומדוייקיםמבוססים 

.  פליטה או יותר גרוע מזה, בחריגה בתהליךהפעולה ולודא שהיא נכונה מאשר לפעול מיד ולהסתכן 

בוחן שריפה בעקבות שחרור של איזובוטאן בזמן ניסיון  (  וסרט וידיאוI-LA-2016-02’ ח מס"בדו)CSB-ה

המפעילים לא הכירו את השיטה המדוייקת עבור השסתום המסויים ולא חשבו על הסכנות  .  לתקן שסתום

". ידעו"המפעילים לא .  האפשריות

דרושה רמה גבוהה מאד של משמעת בתעשייה  ➢

.  הפעולה הנכונה בדרךלעשות את –הכימית 

.  התעשייה עברה למערכות בקרה ממוחשבות➢

אבל זה רק מעלה את החשיבות שאנשים יהיו  

.  שמה שהם עושים הוא נכוןבטוחים

חשוב לבצע אותו  , לא משנה מה התפקיד שלך➢

אם  .  יש שגיאות שיותר קל לגלות מאחרות.  נכון

שלה לא  שההשלכות לא מזהים שגיאה מיד או 

ייתכן שיעבור זמן עד שהיא תתגלה  , ניראות לעין

או שהיא תתגלה לבד או על ידי סטייה  –

.    בתהליך

!  שאלפשוט, אם יש לך ספק, אם אתה לא יודע➢

אין צורך להתבייש אם האלטרנטיבה היא גרימת  

מה גם שהשאלה שלך אולי תביא תועלת אם  .  תאונה

תוביל לשיפור בהדרכה או בחינה מחודשת של הבעיה  

.  שעליה שאלת

תהיה מודע לכל הנוהלים הרלוונטיים לתפקיד שלך  ➢

זכור –אם אתה נתקל בסתירה ביניהם .  וציית להם

.  את הנקודה הראשונה למעלה

,  אולי, תקשיב לעצות של אלה שאומריך לך איפה➢

וכשתראה  .  קבל את זה בתור עזרה ולא עלבון–טעית 

שאל  , אחרים מבצעים פעולה שנראה לך לא נכונה

.  אותם אם הם בטוחים שהם לא טועים

?איך מחליטים
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