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מעוז מוסל

של  חייהם  משתנים  היו  כמה  עד  לשער  ניתן 
אותם מקבלי החלטות לו בחרו אחרת? במבחן 
החלטות  אותן  על  ללגלג  קל  והתוצאה,  הזמן 
כל  שבקבלת  האיומה  השגיאה  את  ולזהות 
אחת מהן. אבל זו, כמובן, חוכמת ה"בדיעבד".

שינה  שעות  איבד  לא  מאיתנו  מי  החלטות. 
ייסר  לא  מי  בפתח?  עמדה  גורלית  כשהחלטה 
טפח  לא  ומי  אחרת  או  זו  בחירה  על  עצמו 
החלטה  לעשות  כשהשכיל  השכם,  על  לעצמו 

שהוכחה כמוצלחת במיוחד.

 מה תיחשב כהחלטה טובה?
על-פי  ההחלטה  של  איכותה  את  לדרג  קל 
להצלחה,  הובילה  זו  אם   – התוצאה  מבחן 
 – לא  ואם  חיל,  עשה  מאחוריה  שהעומד  הרי 
נכשל כישלון חרוץ. אך מבלי להיכנס לשאלה 
הפילוסופית באשר למה תחשב הצלחה, ומתי 
לעיתים  )שהרי  החלטה  של  הצלחתה  בוחנים 
תוצאה משובחת בזמן הקצר מתחלפת במפלה 
קשה בטווח הארוך(, עולה התהייה האם מבחן 
החשוב  אף  או  היחיד  המדד  הוא  התוצאה 
הצלחה  שהרי  ההחלטה.  של  לאיכותה  באשר 
אינה   – משמעותית  היא  אם  גם   – בודדת 
של  איכותו  על  או  המחליט  איכות  על  מעידה 

התהליך שהוביל אליה.
 

במבחן  לבסוף  שנמדדת  זו  היא  החלטה  ואיזו 
התוצאה? אולי העובדה שבהוצאת בלומסבורי 
זו  אינה  הורתו  ואת  פוטר  הארי  את  אימצו 
התעקשותם  דווקא  אלא  יותר,  המשמעותית 
לפרסם את שם המחברת כג'יי קיי רולינג ולא 
ספר  יקראו  לא  ש"בנים  בטענה  רולינג  כג'ואן 
המטאורית  ההצלחה  והאם  אישה"?  שכתבה 

"הלהקה הזאת לא תגיע לשום מקום",
באפריל  לעצמו  סאטקליף  סטיוארט  אמר 
הביטלס  של  הבס  גיטרת  את  כשנטש   ,1961
כדי לקדם את הקריירה האומנותית שלו בתור 

צייר.

"זה לא שווה מיליון דולר",
 "Excite" אמר ג'ורג' בל, מנכ"ל קרן הון הסיכון
למכור  לו  כשהציעו  פייג',  ולארי  ברין  לסרגיי 
את מנוע החיפוש שפיתחו, שהם קראו לו בשם 

המוזר "גוגל".

"יש לזה אולי סיכוי",
"הרפר- בהוצאת  הלקטור  לעצמו  אמר 

של  הטיוטה  את  לקרוא  כשסיים  קולינס", 
צריך  לא  "אבל,  החכמים.  ואבן  פוטר  הארי 

להזדרז בהחלטה".

"הוא לא רע",
על  טרייל-בלייזרס  הפורטלנד  ראשי  אמרו 
יבחרו לקבוצתם  ג'ורדן, כשהתלבטו במי  מייקל 
אולי  "אבל  ב- 1984.  שנערך   NBA -ה בדראפט 
בסם  ונבחר  עליו  נוותר  ווינר.  מספיק  לא  הוא 

בואי, יש לנו הרגשה טובה לגביו".

"25,000 לירות זו ההצעה הכי טובה שתקבל", 
מוכר  של  החלטתו  את  לזרז  המתווך  ביקש 
סכום  לך  ייתן  עוד  "מי  עמד,  שמולו  הקרקע 
שנמצאים  הים,  ליד  דונמים  שלושה  על  כזה 

כל-כך רחוק מתל-אביב, ליד הרצליה"?

בין אם נאמרו משפטים אלה באמת, או שרק 
לרוח  נאמנים  כולם  הפרוע,  בדמיוני  נבראו 
האם  מקבליהן.  לבסוף  הגיעו  אליה  ההחלטה 

      מעוז מוסל מנהל קבוצת 
תשתיות פיתוח תוכנה 

בחברת פיליפס

אפשרויות בעידן המודרני. המשפט שמעלה אנחה אוטומטית מעל גיל 
30 וחיוך רחב אצל הצעירים יותר. אז איך יודעים מה היא החלטה טובה? 

מעוז מוסל בוחן החלטות מעניינות בהיסטוריה האנושית העדכנית.

מקבלים או לוקחים?
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החלטות טובות 
נובעות מניסיון, 

וניסיון נובע 
מהחלטות גרועות.

המשך <<



של גוגל והאופן שבו הטכנולוגיה הזו טלטלה את עולמנו בעשור 
)פלוס( האחרון הם תולדה של הפיתוח הראשוני של המוצר, או 
אולי של האופן שבו השכילו ברין ופייג' לקדמו ממוצר ראשוני 
ולהפוך אותו ל"בעל הבית" של העולם כפי שאנו מכירים אותו 

כיום?

לפעמים, מבחן התוצאה עצמו מתעתע.
קיבלו  פיתחו,  אותו  החיפוש  מנוע  את  למכור  ההחלטה  את 
גוזלת מהם זמן  סרגיי ברין ולארי פייג' כשחשו שההשקעה בו 
רב מדי ופוגעת בהתפתחותם האקדמית. בדיעבד, קל להגיד שזו 
הצעתם  שבהן  אחרות,  בנסיבות  אך  טובה.  החלטה  היתה  לא 
היתה מתקבלת על-ידי "Excite", היה גוגל יכול להישאר בגדר 
מנוע חיפוש טוב ולא יותר מכך, ואילו ייתכן שהשניים – לאור 
יכולותיהם המוכחות – היו הופכים למובילי דעה ולפורצי דרך 
בעולם האקדמי. סימני השאלה, המלווים תסריטים אפשריים 
לנו  שיספקו  עד  לפחות  או,  לנצח.  כבר  במקומם  יוותרו  אלה, 

ברין ופייג' את היכולת לעבור ליקומי זמן מקבילים.

שתביא  בתוצאה  רק  ולא  בהווה  להיבחן  יכולה  החלטה  איכות 
בעתיד.

שנלקחו  כאלה   - התקבלו  הן  שבו  בתהליך  נאמדות  החלטות 
באופן מקצועי, תוך שימוש בשכל ישר, בהתייעצות עם הגורמים 
תומכי  נתונים  של  האפשר  ככל  נרחב  ובאיסוף  הרלבנטיים 
ועוד  ומשאבים,  זמן  של  באילוצים  בהתחשבות  נעשו  החלטה, 
- יכולות להיבחן במבט לאחור ולהיחשב כטובות ביותר שניתן 
הובילו  לבסוף  אם  גם  בזמן  נקודה  באותה  אליהן  להגיע  היה 

לכישלון.

על   1996 בדראפט  ויתרו   NBA קבוצות  מנהלי  שנים-עשר 
לאחד  יהפוך  שלימים  מי  ברייאנט,  בקובי  לבחור  האפשרות 
מהכדורסלנים הטובים בעולם בכל הזמנים. המנהל השלושה-
עשר בחר בו, ומיהר להעביר אותו בטרייד ללוס אנג'לס לייקרס, 
הקבוצה שאותה יוביל בהמשך לחמש אליפויות. אבל האם כל 
שלושה-עשר המנהלים – כחצי ממנהלי הליגה – שגו? ברייאנט 

היה אז בן 17 בסך-הכל, כוכב תיכונים שבחר לדלג על משחק 
במסגרת המכללות כמקובל. העובדה שכל אותם מנהלים לא 
בחרו בברייאנט יכולה היתה להעיד על תהליך קבלת החלטה 
ויתורו  ואת  שיגרתי  הלא  הפרופיל  את  זיהו  כולם  מחושב: 
על תחנה חשובה בהתפתחותו כשחקן והגיעו למסקנה זהה. 
אולי, אם אחד מאותם מנהלים היה "מחליט מהבטן" ובוחר 
בברייאנט בניגוד לרציונל ורק מתוך אינטואיציה, הוא היה 

מסדר "הפי אנד" לקבוצתו ולו.

האם יש דבר כזה שנקרא "החלטה מהבטן"?
רבים, ובהם אנשי עסקים עם רקורד מוכח בקבלת החלטות 
באותן  שגם  מאמין  הקטן,  אני,  בחיוב.  היסוס  ללא  יענו 
החלטות אינטואיטיביות מסתתר רציונל לא-מודע שהשפעתו 
נובעות מניסיון,  רבה. אמר פעם מישהו – "החלטות טובות 
להתעלם  ההחלטה  גרועות".  מהחלטות  נובע  וניסיון 
מברייאנט נולדה מחוסר ניסיון קודם בהצלחות של שחקנים 
עם פרופיל כשלו, מה שלא מבטל בהכרח את הסיכוי הטמון 

בבחירתו.

החלטה רעה מהי?
החלטה  אי-קבלת  הטובה.  להחלטה  ההפוכה  זו  בהכרח  לא 
יכולה במקרים רבים להיות זו הגרועה ביותר. גם אם מבחינה 
לתוצאה  תוביל  מהחלטה  הימנעות  לפעמים  הסתברותית 
טובה יותר, במרבית המקרים גם להיסוס עצמו יהיה מחיר. 
היכולת לבחור היא זו שמעניקה לנו שליטה כלשהי בגורלנו. 
ההבנה שיש לקחת צד, שהחלטה כרוכה בוויתור וודאי היא 
ה"אסימון" שמבדיל בין המעזים לבין אלו המחכים ל"דאוס 
את  בידינו  וייתן  מהשמיים  שיירד  המלאך  מכינה",  אקס 

הפתרונים.
"לעשות   – באנגלית  אומרים   "making a decision"
מתבצעת  בסיומו  שרק  תהליך,  לעשות  כלומר  החלטה". 
"קבלת   - בעברית  מוגדרת  שהיא  כפי  האטומית  הפעולה 
החלטה". אולי זה ניואנס, ואולי יש כאן משהו עמוק יותר, 

תרבותי. לא יודע, תחליטו אתם.

Valeri Potapova / Shutterstock.com

הרובוטים שמנקים עבורכם!

שואב ושוטף רובוטי

מנקה גריל רובוטי 

• אין צורך בקיר וירטואלי, ללא הגבלת 
  חדרים עד 340 מ"ר כיסוי מלא!

• היחיד בעולם שמסוגל לטפס על 
  מדרגות בגובה של מעל 2 ס"מ

• זמן הטעינה הקצר ביותר
• ניקוי אוטומטי בזמן שתבחרו מראש

אחריות V.I.P לשלוש שנים בבית הלקוח כולל 
איסוף והחזרה ע“י היבואן הרשמי

מהיום לא מנקים את הגריל לאחר 
הכנת הבשר. לוחצים על כפתור 

ושוכחים - ה-GRILLBOT ינקה עבורכם, 
עוד לפני שתסיימו את הארוחה.

רובוט מנקה חלונות, 
ארונות, דלתות ורצפה 

• מתאים לכל סוגי החלונות
• היחיד שמסיר את הלכלוך ולא מורח 
  אותו - לא משאיר סימנים על החלון
• מנקה גם צמוד למסגרת ולדפנות

המוצרים ממתינים לכם באתר הייטק-זון 

 מתנת חג לחברי 
הייטק-זון 

פילטרים לשנה 

מתנה!

 מחיר בלעדי 
לחברי הייטק-זון 

₪ 599
+ הובלה חינם!

מחיר בלעדי 
לחברי הייטק-זון 
וגם מתנת חג _ 

סט פדים
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