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צריך  הוא 

להשיג מידע 

,  במהירות

ולנתח אותו  

...  במוחו



בפייסבוקהתמונה שלי , למשל
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קליטת 
המידע

תפיסה
קבלת  
החלטות



ִפיָסה הוא מונח מתחום  תְּ

.הפסיכולוגיה

 סיווג ופענוח  זהו תהליך של

המגיעים דרך  , של גירויים

במטרה  , זאת. החושים

.להעניק משמעות לסביבה

המידע שנקלט , בתהליך זה

,  דרך החושים מקודד בזיכרון

.ועובר עיבוד קוגניטיבי



אבל אין  

ארוחות  

חינם ויש 

...מחירים



איך אחרים תופסים  ,מהם ההטיות שלנו,איך אנחנו תופסים

אותנו





  חשיבה

אינטואיטיבית  

וזולה  מהירה 

.במשאבים

 איטיתחשיבה  ,

'  זוללת'ויסודית

.משאבים



 נטייתו הטבעית היא להעביר

כמה שיותר פעולות לחשיבה  

.  אינטואיטיבית

למוד  הוא עושה זאת דרך

רוטינות/דפוסיםויצירת

חדשים בשביל לעבד מידע  

.בקלותיומי 

 את תהליך הזיהוי המהיר

נכנה  , דרך הדפוסים

' תפיסה'
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תהליכי הכרה נפשיים  ,
שבאמצעותם אנשים  

את הסיטואציה  מבינים
שבה הם  , החברתית

;  נתונים

  מפרשים את התנהגותם
;  של אחרים

  ומסיקים ממנה מסקנות
.על אופיים וכוונותיהם



כל ההחלטות  

שקורות בארגון  

הן פועל יוצא  

שבו  , של האופן

אנשים  

מפרשים את  

מה שקורה 

.סביבם





;הבעות פנים-

;שפת גוף--

.מבטים-



שאנו , משמעוייחוס

מייחסים להם תכונות 

שלעתים  , והסברים

,  יהלמו את המציאות

.ולעתים לא





כי האופן שבו 

אנחנו תופסים  

משפיע על  , מידע

קבלת ההחלטות  

בארגון



כלל שאינו מתיימר : כלל אצבע

להיות מדויק לחלוטין או מהימן  

לרוב מיועד לפישוט , בכל מקרה

לשם לימוד או יישום תורות  

.מסובכות

גישה לפתרון כל : היוריסטיקה

שמפעילה , בעיות או גילוי עצמי

שיטה פרקטית שלא מבטיחה  

מושלם או  , פתרון אופטימלי

אלא מבטיחה תנאים  , רציונלי

מספיקים כדי להגיע לפתרון  

.מיידי



השופט סר 
קבע  בולרפרנסיס 

-בסוף המאה ה
כי הכאת  , 18

אינההרעיה
אם  , התעללות

אינו  עובי המוט 
עובי  עולה על 

.אגודל



רק שפעמים  

המידע  , רבות

שלנו חלקי  

...ומוטה





ָיה טּוִאיצְּ היא היכולת  ( Intuition)תחושת בטןאו ִאינְּ

ללא , אישיים-לקבל ולפענח מסרים תוך, להגיע להבנות

.  חשיבה רצונית

או להופיע בפתאומיות בפרץ  , בן רגע, היא יכולה להיווצר

.הברקה/השראהשל

וצריך  , עד שהבעיה נפתרת' הבשלה'נדרש זמן , לעתים

הסיבה לכך היא שבזמן השינה  ". לישון על זה לילה"

-מתקיים תהליך אינטנסיבי של קבלת מסרים תוך

".שנת חלום"הנקרא גם , אישיים



ָיה טּוִאיצְּ היא  . 'ידיעה שקטה'מוגדרת גם כִאינְּ

שהוא תזזיתי ומגיע ממקום  , שונה לכן מאוד מרגש

.  התלהבות גדולה או חשש גדול–עודף של

מצריכה דווקא התגברות על הגל  אינטואיציה

שמציף אותנו כשהמערכת הרגשית נכנסת 

מכיוון שדרושים לה רוגע והרפיה כדי  , לפעולה

האינטואיציה תופיע באותם  . שתוכל לדבר אלינו

זמנים שהמוח החושב מצוי במצב מנוחה  
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 בתפיסה  כי

שלנו החברתית 

אנחנו מחברים  

יופי ואסתטיקה  

מה  )ליכולת שירה 

(.?הקשר

סברנו  , לכן

שכשאשה לא  

, מטופחת תשיר

...קוריוזזה יהיה 
סוזן בויל



  קיצורי הדרך מובילים

,  באופן שיטתי, אותנו

הטיות  ול, לאי דיוק

.בתפיסה

  אלה מובילים להטיות

.בקבלת ההחלטות

אלה המחירים ארגוניים

שאנו משלמים על כך.



תפיסת המציאות מציאות







והטיה בתפיסתנו סיטואציות



רציונליות מוגבלת;

הדומה ליאפקט ': 'כלל אצבע'הטיה ב;'

סטריאוטיפים: הטיה בכלל אצבע;

הזמינותהיוריסטיקת;

 האישור/ הטיית האישוש;

 המסגורתופעת;

 ההילהאפקט;

טעות הייחוס הבסיסית;

(הטיית העצמי)הטיות בשירות העצמי;

 (צופה/ הטיית שחקן )הטיית הצופה המשתתף;



היה פסיכולוג אמריקני  סיימון

שחקר את , (2001-1916)

גבולות הרציונליות ביכולת שלנו 

לעבד מידע לצורך קבלת 

.החלטות

היכולת  כי , הוא הגיע למסקנה

בצורה  , לקבל החלטות

.היא מוגבלת, רציונלית





  מגבלות מסוימות נובעות מהמגבלות הקוגניטיביות

.  קבלת ההחלטהבזמן שלנו 

כשאנו נמצאים תחת עומס קוגניטיבי, כך למשל  ,

.  בהכרח יתאפשרלאעיבוד מידע רלוונטי 

ברשותנו את איןש, מגבלות אחרות נובעות מכך

.כל המידע הקיים על מנת לקבל החלטה רציונלית

לא . ישנן מגבלות נוספות כמו מגבלות של זמן

תמיד יהיה בידנו מספיק זמן על מנת לקבל 

. החלטה מחושבת





, מה שהם רואיםרקאנשים תופסים כמציאות 

...ולא את המצב האמתי, או שומעים



??מה ראו השוטרים



??מה הוא אוכל



: ZOOMויש עניין של זווית ראיה





רציונליות מוגבלת;

הדומה ליאפקט ': 'כלל אצבע'הטיה ב;'

סטריאוטיפים: הטיה בכלל אצבע;

הזמינותהיוריסטיקת;

 האישור/ הטיית האישוש;

 המסגורתופעת;

 ההילהאפקט;

טעות הייחוס הבסיסית;

(הטיית העצמי)הטיות בשירות העצמי;

 (צופה/ הטיית שחקן )הטיית הצופה המשתתף;



באופן  , אנחנו מעדיפים

, אנשים עם עמדות, טבעי

דומים  ורקעיםערכים 

לשלנו



  הכללה הנוגעת למאפיינים

כחלק קבוצה  , של אדם

.חברתית

מטבעם, סטריאוטיפים  ,

.  מבוססיםלאעלולים להיות 

הם עוזרים לנו לארגן  , אבל

.מידע

  הם נוצרים משום שאנשים

מוגבלים ביכולתם לעבד  

.מידע

  כיוון שהם יכולים גם להיות

הם סוג של הטיה, שגויים

כל הבנים  "

..."מטומטמים



רציונליות מוגבלת;

הדומה ליאפקט ': 'כלל אצבע'הטיה ב;'

סטריאוטיפים: הטיה בכלל אצבע;

הזמינותהיוריסטיקת;

 האישור/ הטיית האישוש;

 המסגורתופעת;

 ההילהאפקט;

טעות הייחוס הבסיסית;

(הטיית העצמי)הטיות בשירות העצמי;

 (צופה/ הטיית שחקן )הטיית הצופה המשתתף;



 סבורים שגירושין בהוליווד ושערוריות אנחנו
מין של פוליטיקאים מתרחשים בהיקף גדול 

זמיניםכיוון שאנחנו , יותר מאחרים
;להתרחשותם

 מכל התאונות  2מוות פי גורם מוחי שבץ
תאונותאבל אנשים משוכנעים ש, ביחד

.גורמות למוות במידה ניכרת יותר



מה שקורה 

...בעולם

מה שהתקשורת  

...מכסה



מאפשרת לענות על שאלות הזמינותהיוריסטיקת

.  באמצעות בחינת זמינות בזיכרון

האם יש בארץ יותר רופאי שיניים או יותר  , למשל

?חקלאים

  הנשאל ינסה להיזכר ברופאי שיניים ובחקלאים ששמע

.  עליהם ויבדוק אילו בעלי מקצוע זמינים יותר בזיכרון

ככל שמוצר מסוים  : על העיקרון הזה עובדים פרסומאים

תגדל הנכונות שלנו לעשות בו , נקלט יותר בזיכרוננו

.שימוש



העובדה שלא צריך  , לדוגמה

במדינה דמוקרטית לחוקק חוק  

שיגרום להפסקת  -רטרואקטיבי 

היא  –כהונתו של ראש ממשלה 

וניתן לתמוך  , טענה כבדת משקל

הן לפי ההיגיון  , בה ולצאת נגדה

הדמוקרטי והן לפני אמונתנו  

.הפוליטית





למה הוא מרשה לעצמו להכניס מסרים נוסח  ,

"  מדובר במעשה חסר תקדים בחומרתו"ש

?וכדומה

אנחנו פשוט . הטיית הזמינותמסתמך על הואכי

12כי התקשורת לא התעסקה בזה כבר , לא נזכור

...שנים

הטיית האישוש: בשילוב ההטיה הבאה, זאת...



רציונליות מוגבלת;

הדומה ליאפקט ': 'כלל אצבע'הטיה ב;'

סטריאוטיפים: הטיה בכלל אצבע;

הזמינותהיוריסטיקת;

 האישור/ הטיית האישוש;

 המסגורתופעת;

 ההילהאפקט;

טעות הייחוס הבסיסית;

(הטיית העצמי)הטיות בשירות העצמי;

 (צופה/ הטיית שחקן )הטיית הצופה המשתתף;





  הטיית האישוש היא

הנטייה לפרש מידע חדש  

, כך שיתאים לדעות

ולאמונות  , לתיאוריות

. שלנו

אנחנו , במילים אחרות

מסננים כל מידע חדש 

!שסותר את דעותינו



65

אם  , אנו נופלים בפח בקלות

,  על רצונותינו" מתלבש"זה 

...ואפילו על הפנטזיה שלנו



אך מתפתים בקלות  

כאשר זה תואם את 

!מאווייהם

במלחמת זעיראהאלוף אלי 

יום הכיפורים



67

כינה סטאלין  , כך לדוגמה

שדיווח על  זורגהאת 

הפלישה הצפויה של 

חרא ": מ"הגרמנים לברה

קטן שבנה לעצמו כמה 

בתי חרושת ובתי זונות  

וקיצץ את  "קטנים ביפן

...תקציבו



68

, דיווחכשזורגה, אבל

ערב המתקפה הגרמנית 

שיפן לא , על מוסקבה

מ וניתן "תתקוף את ברה

להעביר את הכוחות  

להגנת  הסיבירים

הוא אימץ את , מוסקבה

...הערכתו בשתי ידיים
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  קיצורי הדרך מובילים

,  באופן שיטתי, אותנו

הטיות  ול, לאי דיוק

.בתפיסה

  אלה מובילים להטיות

.בקבלת ההחלטות

אלה המחירים ארגוניים

שאנו משלמים על כך.



רציונליות מוגבלת;

הדומה ליאפקט ': 'כלל אצבע'הטיה ב;'

סטריאוטיפים: הטיה בכלל אצבע;

הזמינותהיוריסטיקת;

 האישור/ הטיית האישוש;

 המסגורתופעת;

 ההילהאפקט;

טעות הייחוס הבסיסית;

(הטיית העצמי)הטיות בשירות העצמי;

 (צופה/ הטיית שחקן )הטיית הצופה המשתתף;



מגדולי הסוציולוגים  –גופמן

טען כי  –במאה העשרים 

מסגרת התייחסות שקיבלו  

,  אנשים למידע או לאירוע

משפיעות על הפרשנות  

הסובייקטיבית שנותן הפרט  

למידע או לאירוע זה



מסגור בתחום התקשורת

ההכנסה של מצב חדש 

, למסגרת של מציאות מוכרת

לצורך הגדרתו
[Gitlin, T. (1980).The Whole World Is Watching. Berkeley: 

University of California]



היא הדרך  מסגור

שבאמצעותה מומחים  

ואמצעי התקשורת  

מעצבים בעיות 

.  ציבוריות בעבור הקהל

  הם מכניסים אירוע או

בעיה חדשים לתוך  

לצורך  , תבנית קבועה

.  הגדרתם



  הסיפור מסופר מנקודת מבט

ולא מאפשר  , מאוד מכוונת

לקורא לחשוב על המציאות  

.  מהיבטים שונים

טכניקות המסגור כוללת  :

דפוסים  , סטריאוטיפים

סיפור שמזהה מי  , מוכרים

,  הדגשת טרגדיות, אחראי

התעלמות  , הדגשת סטיגמות

.'וכומסתירות פנימיות 



...מאפיין רק בני אדםלאזה 



רציונליות מוגבלת;

הדומה ליאפקט ': 'כלל אצבע'הטיה ב;'

סטריאוטיפים: הטיה בכלל אצבע;

הזמינותהיוריסטיקת;

 האישור/ הטיית האישוש;

 המסגורתופעת;

 ההילהאפקט;

טעות הייחוס הבסיסית;

(הטיית העצמי)הטיות בשירות העצמי;

 (צופה/ הטיית שחקן )הטיית הצופה המשתתף;





לטובה  , קבלת רושם מוטעה על אדם

כשמסיקים מתכונה אחת , או לרעה

.שלו על התנהגותו הכללית

  אפקט ההילה מתרחש כאשר מכילים

את התכונות החיוביות או השליליות  

של אדם או של מוצר על דברים  

"  צובעים"ובכך , נוספים בסביבתו

.אותו ואת סביבתו בגוון אחיד
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רציונליות מוגבלת;

הדומה ליאפקט ': 'כלל אצבע'הטיה ב;'

סטריאוטיפים: הטיה בכלל אצבע;

הזמינותהיוריסטיקת;

 האישור/ הטיית האישוש;

 המסגורתופעת;

 ההילהאפקט;

טעות הייחוס הבסיסית;

(הטיית העצמי)הטיות בשירות העצמי;

 (צופה/ הטיית שחקן )הטיית הצופה המשתתף;





בני אדם נוטים בעת שיפוט של 
:בני אדם אחרים

 לגורמים משקל יתר לתת
,  פנימיים שהביאו לביצוע המעשה

כגון תכונות ומנטליות של  
;המבצע

להשפעת  משקל חסר ו
,  הסיטואציה והגורמים החיצוניים

.שאינם תלויים באדם

 הנטייה נובעת מהבולטות הרבה
יותר של מבצע ההתנהגות  

בהשוואה לסיטואציה שהוא מצוי  
.בה



??מה הוא עושה לחתול



הנטייה להאמין  

, בשוגג

שהתנהגות  

נובעת מנטיותיו  

האישיות של 

ולא  האדם 

מהסיטואציה  

.שבה הוא נמצא

אישיות

סיטואציה





Ross, Amabileבניסוי שערכו• & 

Steinmetz נערך מעין  , 1977-ב

שעשועון בו אחד הנבדקים הוא  

המנחה השואל שאלות טריוויה  

את ( אותן הוא ממציא)מאתגרות 

.  המתחרים3

הוא יכול  : למנחה ליש יתרון•

, להתמקד בתחומים בהם הוא חזק

בעוד שלמתחרים אין בחירה כזו  

ולכן לא הצליחו לענות על חלק )

(.  גדול מן השאלות



כי למנחה יש ידע כללי ואינטליגנציה גבוהים  , הם סברו•

למרות שניתן בקלות לייחס  , זאת. יותר מאשר למתחרים

.  את ההבדל לתפקידים שכל אחד מהם ממלא

הם המנחים  , י ביצועי המנחים"הוטעו עלאהיחידים ש•

שנתנו דירוג פחות או יותר זהה להשכלה  , עצמם

ככל הנראה המנחים  )ולאינטליגנציה שלהם ושל המתחרים 

ידעו שהם מדלגים על התחומים בהם יש להם פחות ידע  

(.ומתמקדים בתחומים בהם יש להם ידע רב





רציונליות מוגבלת;

הדומה ליאפקט ': 'כלל אצבע'הטיה ב;'

סטריאוטיפים: הטיה בכלל אצבע;

הזמינותהיוריסטיקת;

 האישור/ הטיית האישוש;

 המסגורתופעת;

 ההילהאפקט;

טעות הייחוס הבסיסית;

(הטיית העצמי)הטיות בשירות העצמי;

 (צופה/ הטיית שחקן )הטיית הצופה המשתתף;



הנטייה של אנשים 
ליחס את 

כישלונותיהם  
לגורמים 

ולנסיבות  
ואת , חיצוניים

הצלחותיהם  
.לגורמים פנימיים



רציונליות מוגבלת;

הדומה ליאפקט ': 'כלל אצבע'הטיה ב;'

סטריאוטיפים: הטיה בכלל אצבע;

הזמינותהיוריסטיקת;

 האישור/ הטיית האישוש;

 המסגורתופעת;

 ההילהאפקט;

טעות הייחוס הבסיסית;

(הטיית העצמי)הטיות בשירות העצמי;

 (צופה/ הטיית שחקן )הטיית הצופה המשתתף;

ההדמיההיוריסטיקת





כישלונות שלי הם  , כישלונות של אחרים הם באשמתם

...מתוקף הנסיבות

  אנשים נוטים אנשים לייחס את פעולותיהם שלהם

אך לייחס פעולות של אחרים לעולמם  , לנסיבות החיצוניות

.הפנימי והאישיותי



 העובדה שעבור מבצע ההתנהגות-בולטות שונה  ,

ואילו  ; הסביבה בולטת יותר ממנו עצמו ומתכונות אישיותו

בולט דווקא מבצע ההתנהגות עצמו  , עבור הצופה

.  ואישיותו ולא מה שמסביבו

 ומודע לכך שהוא  , המשתתף מכיר את עצמו-ידע שונה

ואילו הצופה אינו מודע לכך , מתנהג אחרת במצבים שונים

שמבצע ההתנהגות יכול להתנהג אחרת בנסיבות  

ולכן קל לו יותר לייחס את ההתנהגות  , ובמצבים שונים

.לגורמים קבועים באישיות



רציונליות מוגבלת;

הדומה ליאפקט ': 'כלל אצבע'הטיה ב;'

סטריאוטיפים: הטיה בכלל אצבע;

הזמינותהיוריסטיקת;

 האישור/ הטיית האישוש;

 המסגורתופעת;

 ההילהאפקט;

טעות הייחוס הבסיסית;

(הטיית העצמי)הטיות בשירות העצמי;

 (צופה/ הטיית שחקן )הטיית הצופה המשתתף;

ההדמיההיוריסטיקת



ככל שקל יותר  

,  אירועלדמיין

כך הוא נחזה  

כסביר ורלוונטי  

.יותר



איך אחרים תופסים  ,מהם ההטיות שלנו,איך אנחנו תופסים

אותנו





הערכת עובדים מיון עובדים



 הצורה בה נתפס המועמד חשופה להטיות קוגניטיביות

. שונות שעלולות לעוות את תהליך המיון

רוב החלטותיו של מראיין מתקבלות פעמים רבות  , לדוגמה

כך שלצורה בה  , בחמש הדקות הראשונות של הריאיון

ולעתים  )השפעה משמעותית , המועמד נתפס בזמן זה

. על תוצאות הריאיון( מוגזמת

  סיבה אפשרית אחת לתופעה זו היא שימוש המראיין

הנטייה לפרש מידע חדש כך שיתאים  )הטיית האישוש ב

אנחנו , במילים אחרות. ולאמונות שלנו, לתיאוריות, לדעות

(.מסננים כל מידע חדש שסותר את דעותינו





  ההערכה עלולה להיות מושפעת

מהטיות קוגניטיביות אליהם  

.  חשוף המעריך

עובד בעל ביצועים  , לדוגמה

טובים יכול לקבל הערכה טובה  

אך במידה , בתנאים רגילים

ובמקביל לו מתבצעת הערכה  

בעל ביצועים טובים  , לעובד נוסף

הוא עלול לקבל הערכה  , אף יותר

פחותה שאינה הולמת את  

...  ביצועיו האמתיים



יש את הפוטנציאל הטוב  מודעותל

מלכודות  'ביותר להיזהר מ

.'תפיסתיות

הפרדה בין עיקר לטפל;

בטח באמונות ... להטיל ספק בכל

;ובאמיתות מסורתיות

לתהות על סיבה ותוצאה;

  לנסות ולהשתמש במדדים

.אובייקטיביים




