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במקום הכי מוכר ושקט
!הגדולה ביותרהסכנהטמונה
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זרם חוזר

?מהו זרם חוזר

הוא  , המוח שלנו עוצב ליעילות

מוותר על הצורך לחשוב על  

. דברים שבשגרה

בזמן שהעובדים עסוקים  

במשימות שלהם או לפני  

חשוב לתרגל  , היציאה לשטח

:שוב ושוב את השאלה

"?מה יכול לקרות כאן עכשיו"

!זה משאיר את המוח בפוקוס



סיכוניםלוקחים 
!כמסוכניםהמוכריםבמקומות 

דווקא במקומות המוכרים  

!כמסוכנים אנחנו לוקחים סיכונים

,  אנחנו יוצאים לעקיפות מסוכנות

,  נסיעהבנייד בזמן מתעסקים 

לסיים  מזדרזים , מוגןעובדים לא 

!  הרגלזה . משימה וללכת הביתה

כך אחר ראשונה פוחדים פעם 

.הסיכוןמתרגלים לקחת את 
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אינסטינקטים

נשימה

קצב לב

הצפה רגשית

חריצות

מיקוד

זיכרון

רציונל

אמיגדלה קליפת המוח

הקדם מצחית

!המוח שלנו עוצב לשרידות

ליכולות הטובות  אחראי הנאוקורטקס

.  שלנו ולקבלת החלטות תגובה שקולות

על  אחראית שהאמיגדלההיא הבעיה 

תחושת הפחד שלנו ועל התגובה  

Fight, flight, freez: האוטומטית

היא  , ברגע שהיא מזהה מצב חרום

כמויות אדירות של אדרנלין  משחררת 

ואת אזור  חלקים שלמים בגוף ומשתקת 

אנחנו  ואז ! קבלת ההחלטות השקולות

!שפוגעות בנו ובאחריםעושים טעויות 

!הפך להיות חרוםהכלהבעיה שבימינו 



"קיצורי דרך"

"עיגול פינות"

"לי זה לא יקרה"

מוביל ללחץ  מתח

וקבלת החלטות  

!שגויה

"  יצאנו בשלום"

, מהחלטה שגויה

נמשיך לקבל את 

!אותה החלטה

אנחנו לא יודעים 

לנבא התנהגות  

!"חם"במצב 

ואלו  

הופכים 

!להרגלים

?איך זה קורה" לי זה לא יקרה"
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!ומונעת תאונהמשנה הרגל שבירת סיטואציה 

!"מורידים מהאש, רגע לפני שהקפה גולש"

אנחנו לא יודעים לנבא את ההתנהגות  

שלנו במצב של לחץ וסערת רגשות לכן  

עלינו לצאת  , "הפיצוץ"רגע לפני 

!מהסיטואציה אחרת זה עלול להיגמר רע

בהדרכות עובדים חשוב לתרגל זיהוי  

!לחצים ונטישת סיטואציות מלחיצות



7

!לדמיוןמציאותלא מבחין בין המוח
מה יכול לקרות כאן  " "כאשר מתרגלים שוב ושוב את השאלה

"?עכשיו

זה הופך להרגל חדש , בזמן משימה ומדמיינים את ההשלכות

ובטיחותי

!  לחץלשחרור כלים פשוטים בהדרכות לשלברצוי 

:בזמן משימותלפוקוסוהחזרת המוח 
הפוגות קטנות

החלפת משימות

תנועה

נשימה

הרחקת מסיחים
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קטניםשינויים

לשינוימובילים 

באווירה ובתרבות

דורש שינוי

התמדה ואפס 

סובלנות לחריגות

נוצרשינוי

בהתייחסות  

להתנהגויות הפחות 

!חמורות

כשזה חשוב לאחרים 

זה חשוב לנו ויש לנו 

!  מוטיבציה לשנות

אמרו לו שאין סיכוי  וליאיני'גהיועצים של 

ליצור שינוי בעיר כל כך ענקית ומורכבת  

כמו ניו יורק והוא הוכיח להם שזה לגמרי  

!אפשרי

!גם בארגונים שלנו זה לגמרי אפשרי
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!הורג אותנוהמתח
!חובה על הארגונים לבנות שגרות לאוורור לחצים

!זה יפחית תאונות, חובה עלינו לשלב בהדרכות כלים פשוטים לשחרור לחצים

American Institueמתוך מחקרים של  of Stress
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מודעות עצמית לתגובות  

האוטומטיות שלנו וכמה כלים  

,  פשוטים לניהול רגשות ותגובות

יפחיתו את כמות התאונות וישברו  

של הגורם  " תקרת הזכוכית"את 

!האנושי בבטיחות



11



12


