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"כל הזמן יש להחליט החלטות,
ואני כבר עייפה מלטעות,
והראש כבד מרוב תהיות,

מה להיות ואיך להיות"
)מילים: חוה אלברשטיין(

"לידתה" של הכתבה הזאת התרחשה תוך 
כדי התלבטות וקבלת החלטה על הנושא 

שלה. העורכת הציעה נושא חשוב שלא היה 
לי עניין לעסוק בו, והצעות שהעליתי נתקלו 

בסירוב מנומק וענייני. המשכנו להעלות 
רעיונות ונושאים, ופתאום - אאורקה, דווקא 
ההתלבטות והקושי להחליט נתנו את הרעיון 

לכתבה - קבלת החלטות. 
מהי החלטה? כיצד היא נעשית? מה מוביל 

אותנו להחליט דווקא כך ולא אחרת? כיצד 
אנחנו מתמודדים עם החלטות שגויות ומתי 

אנחנו מבינים שהן היו כאלה או לא? כל 
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דבר ופעולה שאנחנו נוקטים, כל צעד קטן 
או גדול שאנחנו עושים, כל פנייה ימינה או 

שמאלה וכל סוגיה קטנה הופכים לעתים 
למלחמה פנימית מתישה. לא מעט אנשים 

מתלבטים, למשל, בין מסעדה צרפתית 
לאיטלקית, בר או בית קפה, יין או ג'ין, 

 תוהים לאן לצאת לחופשה השנתית
 ומה ללבוש היום - חולצה מכופתרת

או חולצת טריקו. 
יש כמובן התלבטויות גדולות יותר כגון 
בחירה בבן זוג לחיים, הקמה או פירוק 

משפחה, לימודים, עבודה, מקום מגורים 
ודרך חיים. הכול הוא עניין של החלטה, גם 

כשהיא אינה מודעת, אינה מכוונת ואינה 
בהכרח רצויה. לעתים היא טובה ולעתים 

היא לא, אבל ההחלטה הזאת היא שלנו, גם 
אם היא אינה נראית כזאת. 

היפוכו של החופש
''יש משהו בחיים המודרניים של ימינו 

שמגביר מאוד את הצורך לקבל החלטות - 
בכל תחום. בתקופות קודמות, גם לפני 60 
שנה, ההתנהלות היום–יומית הייתה ברורה 

הרבה יותר ומוכוונת - במיוחד בחברות 
מסורתיות בעלות קודים מקובעים", אומר 

ד''ר גדעון לב, פסיכולוג קליני מומחה, 
פילוסוף, מרצה וחוקר, המתרגל מדיטציה 

זה שנים. 
"החירות האדירה שהביאה ההשתחררות 

מהמסגרות הכובלות של דת, של מוסר, 
של אידיאולוגיה ושל רציונל היא במהותה 

'חירות שלילית', במונחיו של ישעיהו ברלין. 
לאנשים בימינו יש 'חופש מ' - מנורמות 

מגבילות, מכפייה - אבל לא מוצעת להם שום 
'חירות חיובית' שמכוונת אותם ל'חופש ל', 

אני מחליט עליי
הצורך להחליט הוא הכרח 

שאינו עומד לבחירה. לעתים 
ההחלטות שעלינו לקבל 

ברורות וקלות, 
ולעתים הן קשות, מורכבות, מתסכלות ומייסרות. 

ואולם, עדיין עלינו לעשות אותן, לקחת את האחריות 

על עצמנו ולא לתת לאחרים להחליט בשבילנו. 

הרי התחמקות מבחירה ומקבלת החלטה גם היא סוג של החלטה. כיצד החלטות נעשות, איך מתמודדים עם 

ההתלבטויות ועם קשיי ההחלטה והאם יש דרך שבאמצעותה אפשר לבחור נכון? 

מאת: הגר רם
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ד"ר גדעון לב: "יש כמה גורמים לקשיים בקבלת החלטות. קודם כול, החלטה היא היפוכו של 
חופש. ברגע שבחרנו בדרך אחת, סתמנו את הגולל על כל האפשרויות האחרות וזה קשה. סיבה 
שנייה היא שכל החלטה היא סוג של הימור. איננו יודעים בוודאות לאן תוביל ההחלטה ומה יהיו 

תוצאותיה, ובהחלטות רבות מדובר בהימור על החיים שלנו. גורם שלישי שמקשה על קבלת 
החלטות הוא הצורך להתפשר, שכרוך כמעט בכל החלטה"
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חירות שמגדירה להם צורת חיים מסוימת. 
לפיכך, בחברה המודרנית האדם נדרש לקבל 

אין–ספור החלטות מדי יום; אין לו ברירה 
אחרת. מחקרים שנעשו בארצות הברית הראו 
שהאדם הממוצע מקבל כ–70 החלטות שונות 

ביום. זה המון וזה קשה ומתיש''. 
כמי שאמון על הפסיכולוגיה המערבית בת 

ימינו ובו בזמן עוסק בראייה פילוסופית 
השאובה מתורות המזרח, השקפתו של 

ד"ר לב על הקושי בקבלת החלטות עדינה 
ומלאת אמפתיה. "יש כמה גורמים מהותיים 

לקשיים בקבלת החלטות. קודם כול, החלטה 
היא היפוכו של חופש. ברגע שבחרנו בדרך 
אחת, סתמנו את הגולל על כל האפשרויות 

האחרות. לפיכך, הקושי להגיע להחלטה 
בולט במיוחד בקרב אנשים צעירים, משום 

שבגיל צעיר החופש חשוב לנו במיוחד. 
בילדותנו ההורים והמחנכים מחליטים 

בשבילנו, בצבא אלה המפקדים, ולכן בבגרות 
הצעירה החופש יקר כל כך. ואולם, כשאנחנו 

מחליטים - על לימודים, על עבודה, על בן 
זוג, על מגורים ועל כל דבר - ההחלטות 

גורמות להתנגשות עם הרצון הטבעי שלנו 
בחופש. ההרגשה היא שההחלטות 'סוגרות 
עלינו', מאלצות אותנו לוותר על אפשרויות 
שנותרות פתוחות עד הבחירה. כל החלטה 

 היא ויתור על האפשרות לבחור באחרת
וזה קשה. 

"סיבה שנייה לקושי לקבל החלטות היא 
שכל החלטה היא סוג של הימור. איננו 

יודעים בוודאות לאן תוביל ההחלטה ומה 
יהיו תוצאותיה, זה טבע החיים. בכל החלטה 

משל 
"גנב פרץ לחדר האוצרות של המלך ולקח מכל הבא ליד. לאחר מכן התחרט 

והחליט שיש דברים יקרים יותר, אבל גם מאלה הוא לא שבע נחת. הוא 

התחרט ושוב רוקן את אמתחתו ומילא אותה בחפצים שנראו לו יקרים עוד 

יותר, וחוזר חלילה. כך חלף הלילה, וכשהגנב הבין שמיד יבואו השומרים 

ויתפסו אותו, נטש הכול ונמלט בידיים ריקות. 

"אנחנו חיים בעולם הזה לזמן קצר. מסביבנו יש המון אוצרות, אבל אם לא 

נבחר ונתמקד באחד מהם - נאבד את כולם".

ד"ר גדעון לב: "כל אחד, גם מי שלא תרגל מעולם מדיטציה ונדרש לקבל החלטה משמעותית, כדאי לו 
למצוא לעצמו רבע שעה עד חצי שעה של שקט, להתנתק מהכול, לשבת עם עצמו בעיניים עצומות 

ולתת למה שקורה להוביל אותו. הוא יופתע לראות כמה זה יכול לעזור לו לקבל את ההחלטה הנכונה"

שהיא אנחנו מהמרים. להמר זה דבר
 מפחיד ובהחלטות רבות מדובר בהימור

על החיים שלנו.
"גורם שלישי שמקשה על קבלת החלטות 

הוא הצורך להתפשר, שכרוך כמעט בכל 
החלטה. אם אנחנו מתלבטים בין שתי 

אפשרויות, משמע שלכל אחת יתרונות 
וחסרונות משלה. אם לאחת רק יתרונות 

ולשנייה רק חסרונות - הרי שאין התלבטות. 
בבחירה באפשרות אחת, אנחנו תמיד 
נאלצים לספוג גם חסרונות מסוימים 

שיש בה ולהפסיד דברים חיוביים שיש רק 
לאפשרות החלופית".

אחריות על עצמנו
שאלה מתבקשת היא אם אפשר לאבחן את 
המתקשים להכריע כאנשים חלשים וחסרי 
ביטחון עצמי שחוששים מלקיחת אחריות. 

ד"ר לב אומר כי הוא מעדיף לא להטיל 
סטיגמות על מטופלים, אבל "אפשר כמובן 

לומר על מי שאינו יכול להחליט שיש לו 
קושי בלקיחת אחריות. ואולם, אפשר גם 

לטעון על אלה שמקבלים החלטות חשובות 
במהירות שהם חסרי אחריות. אני חושב 

שאדם צריך לקבל אחריות על חייו, אבל לא 
הייתי בא אל מטופל 'ומכריח אותו' לקבל 

החלטה כשהוא אינו מוכן". 
אפשר להקל את הדרך להגיע להחלטות?

"הפתרון הישיר והמיידי הוא לעבוד על 
היכולת לקחת אחריות על החיים, להקנות 

כלים לקבלת החלטות נכונות. ואולם, 
ברובד השני, הסמוי והמורכב יותר, צריך 

להבין את מקור הקושי לקבל החלטות. 
ברור שאצל אנשים שבאופן קיצוני 

מתקשים לקבל החלטות שנוגעות לחייהם, 
זהו תסמין של מצוקה אישית ברובד עמוק 

יותר, ואת המצוקה הזאת צריך לזהות, 
להבין ולהפוך למודעת.

"מחקרים מראים שההחלטות שאנחנו 
מקבלים מגיעות ממקום במוח שבנוי כמו 
שריר", מסביר ד"ר לב. "ככל שנקבל יותר 

החלטות ברצף, ה'שריר' מתעייף ואיכות 
ההחלטות יורדת. לכן, כשאנחנו חוזרים, 
למשל, מקניות, אנחנו מרגישים פעמים 

רבות מותשים בשל האנרגיה העצומה 
ששאבו מאיתנו ההתלבטות והצורך לקבל 

אין–ספור החלטות. היכולת שלנו לקבל 
החלטות מוגבלת, וצריך להביא את זה 

בחשבון. שינה טובה משיבה כוחות
ומשפרת מאוד את איכות ההחלטות.

כדאי מאוד 'לישון על זה' לפני שמחליטים 
משהו חשוב". 

יש כאלה שכל קבלת החלטה אצלם היא 
בינגו, ואילו אצל אחרים כל מה שהם 

מחליטים מתגלה כטעות וככישלון. 
"יש אנשים עם דפוסים מופנמים של הרס 

עצמי, שמובילים אותם שוב ושוב, בדרך 
כלל באופן לא מודע, לדרך השגויה. את 

האנשים שכל מה שהם מחליטים מתגלה 
כהברקה, קשה יותר לפסיכולוגיה להסביר. 
בעיניי זה בעיקר עניין של מזל או גורל, מה 

שבבודהיזם קוראים לו 'קארמה'".
פעמים רבות אנחנו נותנים לאחרים 

להחליט בשבילנו. מה זה אומר עלינו?
"לבקש ממישהו אחר להחליט בשבילנו 

זוהי התחמקות. זה באופן מובהק לא 
לקחת אחריות, אלא להטיל אותה על 

מישהו אחר, ולא הייתי ממליץ לפעול כך. 
עם זאת, רצוי וטוב להתייעץ עם אחרים, 

לשמוע דעה נוספת, בעיקר מאלה שאינם 
מעורבים רגשית בעניין הקשור להחלטה. 

לעתים, מרוב מעורבות אנחנו מאבדים 
פרספקטיבה, ואילו לאדם השני יש נקודת 
מבט נקייה מאינטרסים, ולכן דעתו יכולה 

להועיל. ועדיין, עדיף להשאיר את זה ברמה 
של התייעצות ולא למסור את ההחלטה 

עצמה לאחר.
"אלוהים נתן לנו חופש בחירה וזה מה 

שמאפיין ומייחד את האנושות. חופש הוא 
זכות, מתנה יקרת ערך, ואנחנו צריכים 
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לעשות בו שימוש מושכל, מודע. בעיניי צריך 
תמיד לנסות להגדיל את החופש הזה, ולא 
להקטינו. אם אנחנו מוסרים את האחריות 

על חיינו למישהו אחר - אנחנו מקטינים את 
החופש. ככל שאנחנו מקבלים בעצמנו יותר 

בחירות בחיינו, אנחנו מרחיבים יותר את 
החופש הפנימי שלנו".

התשובה נמצאת בתוכנו
בעבודתו כפסיכולוג מרבה ד"ר לב להשתמש 

בגישות הרוחניות שעל פיהן הוא חי ואותן 
הוא מתרגל - מדיטציה, יוגה ושיטות נוספות 

הלקוחות מהזן, מהבודהיזם ומדרכים 
רוחניות נוספות. השילוב של הפרקטי 

והרוחני, של האינטואיטיבי והמדעי, עוזר 
לו לראות את מטופליו באור אנושי ורגיש, 

אבל גם להעמידם מול מראה ברורה שאינה 
מסתירה ומייפה את המציאות. 

איזה אופק מחשבתי–יצירתי כדאי להפעיל 
כשרוצים לבחור במשהו? 

"מעבר לצורך לבחון בצורה מדוקדקת את 
האפשרויות שלפנינו, להכיר בכל הצדדים 

של כל החלטה שאנחנו אמורים לקחת, 
להבין את כל ההשלכות שעלולות להיות 

לה - יש גם מקום לפתוח את הלב ולאפשר 
לטוב להיכנס. בחירה אינה דבר קל, במיוחד 

כשהאפשרויות אינן מלהיבות. כשהבחירה 
היא בין טוב לרע - זה קל, אבל בדרך כלל 

הבחירות שלנו הן בין שתי אפשרויות 
רעות או שתי אפשרויות בינוניות, שיש 

להן, כאמור, יתרונות וחסרונות. אלה 
התלבטויות שלוקחות מאיתנו כוחות רבים. 
הדבר המועיל, ברמה הרוחנית, הוא לפתוח 

דלת לאפשרויות טובות. צריך להאמין 
בטוב, ובמיוחד לדעת מהו בשבילנו. ואולם, 

רבים פוחדים להאמין בטוב".

פרופ' יוסי יסעור: "בכל רגע ורגע בחיינו, אנחנו מחליטים החלטות, לוקחים סיכונים 
או נמנעים מהם וקובעים דעות נחרצות על אנשים ועל מצבים. פעמים רבות אנחנו 

מתבססים על השוואות לא נכונות או על מידע מוטעה. אם נהיה מודעים יותר למה 
שמשפיע עלינו - נוכל להחליט החלטות חכמות יותר, אמיצות יותר ונכונות יותר. 

הדבר הנכון והטבעי הוא לשלב בין הרגש להיגיון, לנתח את העובדות, להשוות ולכמת 
יתרונות מול חסרונות ולהחליט בהתאם"
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פרופ' יסעור, ששימש כמתנדב בשירות 
בתי הסוהר, ראיונות עם אסירים ישראלים 

שהורשעו ברצח, ודרכם הוא מנסה להבין 
את המניעים ואת תהליכי קבלת ההחלטות 

המובילים לרצח על רקעים שונים. ''ההחלטה 
לרצוח, משמעותית ושונה ככל שתהיה, 

מתקבלת כנראה בתהליך של קבלת החלטות 
שאינו שונה באופן בסיסי מזה הכרוך 

בהחלטות אחרות, פשוטות או מורכבות, 
 שוליות או מרכזיות, בחייו של אדם",

הוא אומר. 
"העניין הוא לא מה אני מחליט, אלא איך. 

ידוע שהמערכת הרגשית מהירה יותר 
ושהמערכת ההגיונית אטית ממנה. לפיכך, 
כשאנחנו עומדים בפני החלטה, בדרך כלל 

התחושות הרגשיות מגיעות ראשונות 
ועומדות לביקורת של השכל. אם הביקורת 

עניינית ושקולה, להחלטה שתתקבל יש 
סיכוי טוב להיות נכונה". 

אין זה קל כשהדילמה הרגשית מתעמתת 
עם ההיגיון.

"אכן, אין זה קל. בכל רגע ורגע בחיינו, גם 
אם איננו מודעים לכך, אנחנו מחליטים 

החלטות, לוקחים סיכונים או נמנעים מהם 
וקובעים דעות נחרצות על אנשים ועל 

מצבים. פעמים רבות אנחנו מתבססים על 
השוואות לא נכונות, על מידע מוטעה או על 

הערכת סיכויים שגויה. הסיבות לכשלים 
שלנו רבות, מגוונות ומורכבות. לעתים 
התוצאות משעשעות ולעתים הן הרות 

גורל. עם זאת, אם נהיה מודעים יותר למה 
שמשפיע עלינו - נוכל להחליט החלטות 

חכמות יותר, אמיצות יותר ונכונות יותר. 
הדבר הנכון והטבעי הוא לשלב בין הרגש 

להיגיון, לנתח את העובדות, להשוות ולכמת 
יתרונות מול חסרונות ולהחליט בהתאם". 

לאנשים מסוימים במצבים מסוימים זה 
בלתי אפשרי.

"נכון. לא תמיד זה עובד ולא תמיד החברה 
מסוגלת להבין מדוע דברים מסוימים 

מתרחשים או לא מתרחשים כך ולא אחרת. 
מדוע, למשל, נשים מוכות אינן עוזבות את 

בני זוגם המכים? הן מתייסרות וחיות בפחד 
מתמיד, ועדיין, הן 'מחשבות' את כל הסיבות 
'ההגיוניות' שבגללן עדיף להן להישאר עם בן 
הזוג כגון פרנסה, אבא לילדים ודימוי חברתי. 
מבחינתן, אלה סיבות טובות להישאר על אף 

המכות והייסורים. כשהן נרצחות, לצערנו, 

מה מקום האינטואיציה בקבלת החלטות?
"אני מאמין מאוד באינטואיציה, אבל הבעיה 

היא שקשה לזהות אותה. אינטואיציה 
אינה גחמה ראשונית, אלא משהו גבוה 

בהרבה. מין סוד כזה שמכוון לטוב, לנכון. 
אינטואיציה היא להיות מסוגלים להתבונן 

פנימה ולדעת מה הרצון האמיתי שלנו. 
התשובה לכל התלבטות מצויה בתוכנו; 

השאלה היא כיצד מגיעים אליה.
"הדרך הנכונה לקבל החלטות חשובות 

היא לזהות מה העצמי האמיתי שלנו רוצה 
לעשות, מה הכי נכון למי שאנחנו, לאישיות 

הייחודית שמרכיבה אותנו. אותו רצון פנימי 
מובהק יכול להתבטא גם בעולם שמחוץ לנו, 

ועל זה מושתתות, למשל, האסטרולוגיה, 
הנומרולוגיה או הקריאה בקלפים - על 

העובדה שהחיצוני משקף את הפנימי, ושדרך 
החיצוני אפשר לדעת את הפנימי, שאינו 
תמיד נגיש. לפיכך, איני פוסל את תורות 
הנסתר באופן עקרוני. הבעיה היא עם מי 

שמשווקים אותן - במקרים רבים קשה 
לדעת אם הם באמת יודעים להביט ולזהות 

את 'הנסתר הזה'. יש הרבה שרלטנים שצריך 
להיזהר מהם".

אתה נעזר במדיטציה וביוגה כדי לחדד 
לעצמך החלטות?

"בוודאי. אני מתרגל מדיטציה מדי יום. 
מדיטציה היא כלי שעוזר מאוד לריכוז 

ולהתכוונות. זוהי עובדה שהוכחה באין–ספור 
מחקרים. המדיטציה מאפשרת לנו להתבונן 

לתוך עצמנו ולהימצא בהווה. כך השפעות 
העבר מצטמצמות וכוח הריכוז מתחדד 

ומתבהר. במדיטציה אנחנו גם משנים את 
המיקום שלנו. במקום להיות במקום של 
האגו, שמזדהה עם כל מה שקורה, אנחנו 

בוחרים במקום של 'העֵד' הפנימי. משם 
אנחנו יכולים להתבונן באופן הרבה יותר 

אובייקטיבי במחשבות, ברגשות, בדימויים, 
בלי להזדהות עמם ובלי לשפוט אותם. זה 

מסייע לקבל החלטות מוצלחות יותר.
"כל אחד, גם מי שלא תרגל מעולם מדיטציה 

ונדרש לקבל החלטה משמעותית, כדאי לו 
למצוא לעצמו רבע שעה עד חצי שעה של 

שקט, להתנתק מהכול, לשבת עם עצמו 
בעיניים עצומות ולתת למה שקורה להוביל 

אותו. הוא יופתע לראות כמה זה יכול לעזור 
לו לקבל את ההחלטה נכונה", ממליץ ד"ר לב.

רגש לצד היגיון
"התיאוריה המסורתית אומרת כי למוח יש 

שני חלקים - רגשי ושכלי, ואילו תיאוריה 
חדשה טוענת כי הכול מעורב ומעורבב. 

ואולם, כשאנחנו עומדים לקבל החלטה, 
התיאוריות אינן חשובות אלא התוצאות 

המתקבלות בסופו של תהליך ההתלבטות. 
הדבר הנכון בקבלת החלטות הוא לשלב 

היגיון ורגש יחד. בדרך כלל זה קורה 
באופן טבעי''. כך אומר פרופ' יוסי יסעור, 

מרצה בכיר לתורת ההחלטות ולמנהל 
עסקים במרכז האקדמי רופין. הוא השלים 

דוקטורט במנהל עסקים בארצות הברית 
באוניברסיטת הרווארד, ושם התוודע 
לתחום תורת ההחלטות כשלמד אצל 

פרופ' הווארד רייפא, מחבר הספר "ניתוח 
החלטות" העוסק בקבלת החלטות כמעט 
ללא רגש או אינטואיציה. מאז הוא מרבה 
להרצות ולהעביר סדנאות בנושא תהליכי 
קבלת החלטות במגזר העסקי והחברתי, 

וכתב מאמרים רבים וחמישה ספרים בנושא. 
בספרו ''ההחלטה לרצוח'' )1995( מביא 

שמונה שלבים לייעול החלטות
הסופר תיאודור איזק רובין ייעץ בנושא קבלת החלטות.

1. בחן את כל האפשרויות של הנושא המדובר.
2. שמור על זרם הרגשות והמחשבות של הבחירות שלך.

3. התאם את רגשותיך לכל אפשרות שתבחר. 
4. התאם את בחירותיך על פי סדרי עדיפויות קיימים.

5. הגע למסקנה על ידי ביטול כמה בחירות. 
6. קבע לעצמך את החלטתך.

7. תשקיע בהחלטתך מחויבות, רגש, מחשבות, זמן ואנרגיה.
8. תרגם את ההחלטות שלך לפעולות חיוביות.
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כולם שואלים מדוע. ואולם, הן אינן שואלות 
את עצמן את השאלות האלה, אלא מוצאות 

סיבות להישאר. 
"לפני כמה שנים החלטתי שאיני מתחרט 
על שום דבר", ממשיך פרופ' יסעור. "אין 

בחרטה שום טעם והיא אינה מביאה לשום 
מקום. אם עשיתי שגיאה, עליי ללמוד ממנה, 

לקחת את התוצאות שלה ולמנף אותן 
קדימה לטובת תיקון ודרך נכונה יותר. זו 
החלטה מושכלת שעוזרת לחיי היום–יום 

ומיטיבה עמם לאין שיעור''. 

הסתפקות ונקודת התייחסות
פרופ' יסעור אומר כי תהליך קבלת החלטות 

של חברות וארגונים עסקיים די דומה 

לקבלת החלטות אישיות. "ואולם, בהחלטות 
עסקיות שחוזרות על עצמן, פועלים על פי 
סטטיסטיקות שקולות, ואילו בהחלטות 

אישיות הכאבים קשים הרבה יותר. ועדיין, 
תהליך קבלת ההחלטה בבחירת בן זוג, 

אבקת כביסה או מכונית הוא דומה. 
"בספרי האחרון, 'גם לכם לא היו מים 

חמים?', אני מסביר כי 'ההסתפקות היא 
דרכנו לקבל החלטות. איננו מתחתנים עם 

פרופ' יוסי יסעור: "האם לא כדאי לחכות מעט כדי לקנות מחשב טוב בהרבה במחיר נמוך יותר? 
ואולם, מי שלא יקנה ויחכה תמיד להנחה הבאה - אף פעם לא יהיה לו מחשב והוא מוותר על 
ההנאה המיידית בציפייה להנאה גדולה יותר בעתיד. עקרון ההסתפקות קובע שברגע שיש לנו 

הזדמנות לקנות מחשב מספיק טוב במחיר אטרקטיבי יחסית - נקנה אותו. הרי תמיד יהיו מחשב 
טוב יותר, גבר מוצלח יותר ורכב חדיש יותר" 

האישה החכמה ביותר או עם הגבר היפה 
ביותר בעולם מכיוון שלשם כך נצטרך להכיר 
את כל בני המין השני החיים בעולם'. לפיכך, 

על פי עקרון ההסתפקות, אנחנו מתחתנים 
עם האדם הראשון שעונה על הדרישות 

המינימליות שלנו. כשבחורה פוגשת בחור 
שהוא מספיק חכם, יפה, עדין, מרגש ועשיר - 

היא מתחתנת איתו. 
"אפשר להדגים את עקרון ההסתפקות גם 

ב
טי

יי
א

רי
ק

פ 
א.

ס.
א.

ק, 
טו

ס
ר
ט

א
ש

 :
ר
יו

א



אני מחליט עלייאני מחליט עליי

38

באמצעות הסיפור הבא: אדם רוצה לקנות 
מחשב. הוא יכול לקנות היום מחשב עם 

זיכרון של מאה ג'יגה ומסך בגודל 20 אינץ' 
במחיר של 3,000 שקלים. אם הוא יחכה 

עוד חודש, הוא יוכל לקנות מחשב עם זיכרון 
של 150 ג'יגה ומסך בגודל 22 אינץ' במחיר 

של 2,800 שקלים. אם הוא יתאפק חודש 
נוסף, הוא יוכל לקנות מחשב עם זיכרון של 
300 ג'יגה ומסך בגודל 28 אינץ' במחיר של 
2,100 שקלים. האם לא כדאי לחכות מעט 
כדי לקנות מחשב טוב בהרבה במחיר נמוך 

יותר? ואולם, מי שלא יקנה ויחכה תמיד 
להנחה הבאה, אף פעם לא יהיה לו מחשב 
והוא מוותר על ההנאה המיידית בציפייה 

להנאה גדולה יותר בעתיד - הנאה שייתכן 
שלא תגיע לעולם. עקרון ההסתפקות קובע 

שברגע שיש לנו הזדמנות לקנות מחשב 
מספיק טוב במחיר אטרקטיבי יחסית - 

נקנה אותו. הרי תמיד יהיו מחשב טוב יותר, 
גבר מוצלח יותר ורכב חדיש יותר". 

עיקרון חשוב נוסף בתחום קבלת ההחלטות 
הוא נקודת ההתייחסות, "נקודה שיחסית 

אליה אנחנו מרגישים טוב או רע, חרטה 
או אכזבה, ניצחון או הפסד, הצלחה או 

כישלון", מסביר פרופ' יסעור. "למשל, לפני 
כמה שנים יצאתי עם אשתי לחופשה באי 

קופיפי שבתאילנד. מצאנו חדר מקסים 
במלון הולידיי אין במחיר של 60 דולר 

ללילה. ישבנו על המרפסת בעת השקיעה, 
שתינו ברוגע מושלם קוקטייל וההרגשה 
הייתה נהדרת. אמרתי לאשתי כמה אני 

מאושר בחיינו המשותפים וכמה אני נהנה 
לטייל איתה. בערב יצאנו לאכול במסעדה, 
וזוג ישראלים הצטרפו אלינו. 'באיזה מלון 
אתם?', הם שאלו. גילינו שהם באותו מלון 

ושגם הם נמצאים בחדר שפונה לים. '40 דולר 
זה מחיר מצוין לחדר כזה, נכון?', הם אמרו. 

ברגע זה הסתיימה החופשה המדהימה. 
במשך כל ארוחת הערב כעסתי על אשתי על 
שלא מצאה לנו את החדר במחיר הזול יותר. 

נשכחה האהבה רבת השנים, נשכח הרוגע של 
אחר הצהריים, וההפסד הצורב של 20 דולר 

מילא אותי כעס רב. 
"זוהי דוגמה קלאסית להשפעתה של נקודת 

ההתייחסות על רגשותינו. הרי המפגש עם 
הזוג הישראלי לא שינה במאום את מצבי 

המוחלט. החדר נותר אותו חדר, הים נותר 
כחול, השקיעה עדיין הייתה מרהיבה, 

הקוקטייל נשאר טעים וגם אשתי לא 
השתנתה. הדבר היחיד שהשתנה היה מצבי 
היחסי, ובאופן יחסי אכן הרגשתי פראייר. 

תובנה זו גרמה לי להבין שאפשר להשתמש 
בנקודת ההתייחסות כדי לגרום לאנשים 

להרגיש טוב יותר או רע יותר.
"לפני כשנתיים יצאתי לטיול קבוצתי 

בנמיביה שבאפריקה. באחד הלילות לנו 
בצימרים של חווה חקלאית. החדרים היו 
טובים, ובבוקר קמתי רענן ושמח. אחותי 
יצאה מהצימר שלה ושאלה: 'גם אתם לא 

ישנתם כל הלילה בגלל המזרן הקשה?'. 
פניה המכורכמות גרמו לי להבין שאנחנו 

בפתחו של יום קשה. 'גם לכם לא היו מים 
חמים?', יריתי לעברה נקודת התייחסות 

חדשה. למשמע דבריי, כעסה של אחותי על 
המזרן התחלף בהתחשבות במצבי האומלל, 

והרגשתה השתפרה פלאים. עד היום לא 
 סיפרתי לה שלא רק שהיו לנו מים

 חמים במקלחת, אלא שהיה לנו, בניגוד
לאחרים, ג'קוזי". 

רצון אותנטי שלנו
''לא תמיד פשוט להגיע להחלטות והדרך רצופה 

בהתלבטויות ובתהיות. גם כשעזרה וייעוץ נכון 
עוזרים למתלבט להגיע להחלטה, עדיין עומדת 

לפניו הבעיה העיקרית - כיצד לממש את 
ההחלטה שאליה הצליח להגיע. הנקודה הזאת 

חשובה לא פחות מההחלטה עצמה''. 
כך אומרת רות אנגל אלדר, ד"ר 

לפסיכולוגיה קלינית ולחינוך מיוחד, 
פסיכותרפיסטית, מרצה וחוקרת ומייסדת 

המרכז לפסיכולוגיה רוחנית, שכתבה 
בין היתר את הספר "כוחה של הרוח, 
פסיכולוגיה ותרפיה רוחנית", העוסק 

בתחומה של הפסיכולוגיה הרוחנית 
הטרנספרסונלית. לדבריה, הדרכים ליישום 

ההחלטות שאליהן הגענו מלוות בקשיים 
לא מעטים ובמהמורות העומדות בדרכנו. 

כדי ליישמן עלינו לאמץ דפוסים ברורים של 
עמידה על דעתנו והליכה עם האינסטינקט 

הטבעי לנו, שאותו היא מכנה "אפקט 
הפירמידה ההפוכה".

"לאחר שסרקנו את ההיבטים השונים 
בקבלת החלטות, עולה השאלה כיצד אנחנו 

משיגים את המטרה. מקובל להציב את 
המטרה כמושא אובייקטיבי חיצוני לאדם, 

שלצורך השגתו קיימים שלבים מתווכים 
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הכרחיים. למשל, אדם המבקש לפתוח עסק 
או להינשא; שניהם מושאי התייחסות. 

להבטחת פתיחת העסק אנחנו נעזרים, בין 
היתר, ביועץ עסקי או בחקר שוק, למשל. 
לעומת זאת, נישואים משולבים בנתונים 

שאנחנו מצפים שיאפיינו את בני הזוג.
"על פי מודל הפירמידה ההפוכה, התנאי 

ההכרחי והבסיסי בהשגת מטרות הוא 
הוודאות, הכרוכה ברצון אותנטי שלנו ואינה 

מושפעת משיקולים זרים. הרצון האותנטי 
הוא ביטוי למקור הפנימי שבזהותנו הבלתי 

מותנית, האישית והייחודית. כיצד נדע 
שהשיקולים שלנו מוטי אותנטיות מקורית 

שלנו? למשל, רכשנו שמלה שמתאימה לנו 
בדיוק, אבל החברה שעמה יצאנו אומרת כי 
בחנות סמוכה יש שמלה דומה וזולה יותר. 

אם הספק חדר לתוכנו הבחירה אינה ייחודית 
ואישית. כך גם לגבי יורשיהם של מפעלי ענק 

שהיו המטרה האותנטית של ההורים; הם 
עצמם 'ממשיכים בדרך' בלי שהדבר כרוך 

בזהות שלהם וברצון המקורי והייחודי להם. 
הכישלון כמעט מובטח, לעומת הבחירה 

המקורית החופפת את זהותנו. עלינו לגייס 
את כל המשאבים שבנו - שכליים, רגשיים 
והתנהגותיים - והסיכוי להצלחה ולהשגת 

המטרה כמעט מובטח". 

רות אנגל אלדר: "על פי מודל הפירמידה ההפוכה, התנאי ההכרחי והבסיסי בהשגת מטרות 
הוא הוודאות, הכרוכה ברצון אותנטי שלנו ואינה מושפעת משיקולים זרים. הרצון האותנטי הוא 

ביטוי למקור הפנימי שבזהותנו הבלתי מותנית, האישית והייחודית. כיצד נדע שהשיקולים שלנו 
מוטי אותנטיות מקורית שלנו? למשל, רכשנו שמלה שמתאימה לנו בדיוק, אבל החברה שעמה 

יצאנו אומרת כי בחנות סמוכה יש שמלה דומה וזולה יותר. אם הספק חדר לתוכנו הבחירה אינה 
ייחודית ואישית" 

"כי זאת תקופה של שינויים 
צריך לקחת החלטות 

אתה תדע כבר מה נכון אם רק תיתן לזמן 
והלוואי ירד קצת שלג ולמרות כל השרב 

יהיה לבן ויכסה את כל מה 
שמובן לי מאליו"

)מילים ולחן: קרן פלס(

"זה רק אתה שתחליט אם להיות מאושר 
עטוף באהבה - תחליט - קרוב או מנוכר 

ורק אתה תקבע את כל מה שמותר 
תקבע להיות חופשי ועוף כמו פרפר" 

)מילים: זאב נחמה(
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