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שבצדק הוחלט שהווסטאפים  אני בכוונה נתתי את הכותרת הזאת מפני  .1

 בלבד.  י בטיחותבנושאשלנו יהיו 

 תה יותר ממשהו" לרובינו. אין צורך להגיד שהבריחה הזאת "עש .2

)אני    לניתוח כשלים טותבהכרת שיו  הרבה ידע בחקירה לנו כממונים יש .3

 ונליות( לא מדברים על השיטות הקונבנצי

ולמערכות   433וללה"ב  למשטרה ברור שאנחנו נותנים את כל הכבוד  .4

עבודת  . אנחנו ממש מעריכים את  לצרכי ביקורת לא  בכלל וזה  האחרות 

 לות. שים ימים וליוגופי ביטחון אחרים שעו המשטרה

נחנו  להסתפק בצורות שא רוגם שאי אפש  א ענק המחדל הושוען  ט אני .5

איך  "  מירה" או זה הרבה מעבר ל"נרדמה בשנושאים ) רים את החוק

 . ר"..... ( ממש חפרו את הבו

(  לא נעשה בכוונהק גדול מזה ממה אני מפחד ? ממצב שבו )חל .6

  עד לאירוע ם של דברים ייכנסו לעומק מרחו את האירוע הזה ולא י

 ם לנו".חכיים ש"מהבא או לאירועים יותר חמור

השונות וכדי שלא  ידע לא מבוטל בשיטות   לנוהטענה שלי היא שיש   .7

 יהיה מצב שאני אכתוב "סתם מילים" אני מנסה לפרט חלקית. 

שבה גם אפשר לדעת כמה כל אחד תרם לכל נושא וגם   FTAשיטת   א.

אף    רגים השונים )לדעתייות של הד וחובה יהיה להראות את המעורב

 אחד כאן לא נקי...( 

ועצם    FAILRUE MODEשיטה מדברת על שהכמובן   – FMEAיטת ב. ש

מעידה על גודל   FAILURE MODEרות של  עש  העובדה שאנחנו נמצא 

 הבעיה.

ת  גים היותר גבוהים לא מבינים אשגם בדראה כנר  – ETAג. שיטת ה

( משום  לדעתי ישאת ואם יש כאלו שכן מכירים )השיטה הז כויות שלהאי

. למה אני כותב את זה? כי  לא מגיעות כלפי מעלההתוצאות שלהם  מה

 התוצאה מוכיחה שהטיפול במקור הוא לא היה מושלם בכלל. 

במשטרה ובשב"כ ובארגונים אחרים יש מידע גדול ויש   –  LOPAד. שיטת 

  LOPA. אם היו משתמשים גם בגישת ההרבה אנשים חכמים שם 

הזה( בטוח שהיו מגיעים לתוצאות יותר   שא הכאובנומה ל)בהתא

שהרבה שכל קיים  ראות בצורה משמעותית בכלל אפשר ל עמוקות.

במערכת אצל אנשים שונים....אבל משום מה הוא לא מגיע כלפי מעלה 

יד בכוונות  אולי הוא שוב נמרח )לא תמוכאשר הוא מגיע כלפי מעלה אז 

 עות...( ר
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משתמשים בכלי הזה  די מוזר איך לא  זה   –ין מל ה. מטריצת יחסי גו

דעתי הפשלה שהייתה פה מוכיחה שלא מכירים  . לבצורה ממש חזקה

 את הכלי הזה בצורה טובה.

נגיע   -מה ללמוד. הרי אם ישתמשו בזהפה יש הרבה גם  –  CCFו. 

 ה יותר טובים. למקומות הרב

שהיא נועדה לתחום התהליכי בוודאי שאפשר  מרות ל – HAZOPז. 

 פורמציה מתאימה. לצרכים האלו אם עושים טרסגם זר בה להיע

"לא משאירה  קירת אירועים ו ממש יעילה לחטה השי – מדי מובן מ 22ח. 

 אבן על אבן" 

 . ולפרט המשיך כמובן שיכול הייתי ל.    7

 

 מנו היא"  "כי בד מבקש שתפיצו את הקובץ הזה לאן שתוכלו אני

 


