
גויותוהחמו.רהנחתר
רביד**יצחקד"ר

זומאמרשלקודמתגרסה"
מהצרבבמסגרתנכתבה

כבאייולמחקריםהמרכז
87/80(מחצ"ב(

ברפא"לחוקר**

לסיכוןובמיוחדחיים,לסיכוןהנוגעיםבעניינים

לשמרנות,טבעיתנטייהקיימתציבור,שלחיים
קיימתספק.שלבמקרהזהירות-יתרהמעדיפה

ישהציבורולביטחוןאדםשלחיירחבההסכמה

באמצעיהשקעההמצדיקהגבוהה,ערכיתחשיבות

במידתלדקדקבלאהגנהובמערכותבטיחות

בקלישאותמתבטאתזוכלליתגישהחיוניותם.

כשמדובר"אדם"ןלחייערוךאין"מקובלות:

אתלהניחיש"באמצעים"ןלחסוךאסור-בביטחון

ביכולתולהתחשביש"ביותר";החמורההאפשרות

אלהשהכללותאףבכוונותיו".ולאבלבדהאויבשל

ובלתישטחיותהןמובנים,ממניעיםנובעות

עללפעולניתןלא-כלשונןתובנהאםמדויקות.
משאביםלבזבוזפזיזות,להחלטותמביאותהןפיהן.

שליעיללאניצוללרבותבהשקעות,איזוןולחוסר
אדם.חיילהצלתשהוקצומשאבים

שלהמתודולוגיהשלהחשובותהמטלותאחת
אלה,מעיןמוסכמותלנתחהיאסיכוןמחקרי

להחליפןשבהן,האמתגרעיןאתולהבהירלוהות

תקפותןמידתאתלבחוןיותר,קפדנייםבניסוחים
בחיבורלהחילן.ראוישבהןלנסיבותסייגולהציב

בזולעיל,שהובאוהקלישאותמןבאחתנדוןזה

אתלהניחישלסיכוניםבהתייחסותכיהטוענת,

ביותר.החמור

שהםשההנחותכלל,בדרךמשתדליםמדענים
שיהאאונכונות,יהיומחקריהםביסודמניחים

הנוהגכךלאבקירוב.לפחותנכונות,שהןסביר
הדרישהנדמה,כךזה,בתחוםסיכון.במחקרי

ממלאתמקומהואתתופסת,אינהנכונותלהנחות
-זושהגזמהאףלחומרה.להגזיםשיטתיתנטייה

כמועיוותהיא-ולשקרלאמתנוגעשהדברככל

בדרךמתקבלתהיאהאמת,שלאחרתהטיהכל

לחומרהמוטיםבערכיםהשימושבהסכמה.כלל

טבעילדברנחשבואיומיםסיכוניםבהערכת

מאליו.מובןוכמעט

זו.גישהעלביקורתהואזהחיבורשלנושאו

השמרנותהצדקתשלבשאלהדןאינוהחיבור

אתלבטאהנוהגתהשיטהבבחינתאלאלגופה,

עובדתיות,קביעותהטייתבאמצעותהשמרנות

החומרה.לכיווןהסתברותיות,לרבות

ביותר"החמור"בהנחתתורפהנקודות

בתוךיתרהאוחסרהמידהשישההלאדםאסור
רגליים.מימישלעביטהיאואפילוביתו,

ב).עמ'פט,דףבתרא,בבאבבלי,תלמוד(

איננושנאמרמהאזכימדויקת,הלשוןאיןאם
מכווןאיננושנאמרמהואםלאמת,מכוון
על...יפים,נעשיםהמפעליםאיןאזכילאמת,

הדברזהובמלים.שרירותיותלסבולאסורכן
קונפוציוס).(הכול.תלוישבו

אי-גדליםלהציגמקובלנוהגקייםסיכוןבמחקרי

הבאיםמסוכניםהיותרהערכיםבאמצעותודאיים

ביותר".החמורים"הערכיםבחשבון,

כחסםביותר"החמור"המקרהמשמשלעתים

לגביאי-ודאותקיימתוחומר":קל"שיקוללצורך

לחסםמעלאינוגודלוכייודעיםאךכלשהו,גודל
החסם,לגבילמסקנותולהגיעלחשבניתןמסוימי
הגודללגביגםתקפותהמסקנותאותןיהיווממילא
נוהגיםלמשל,כך,החסם.מןהקטןידוע,הבלחי

שתפקידהבריכה-מעצרהמכלי-דלקסביבלבנות

שלבמקרהלהישפךשעלולהדלקאתלקלוט
הדלקשלנוילהלמנועכדי-במיכלפריצה

קיבולתכמלואהיאהמעצרהקיבולתאםלסביבה.

כדיבהשישוכמהכמהאחתעלאזיהמיכל,

שימושמהמיכל.שתפרוץחלקיתכמותכללקלוט

הואחסמיםבתורביותר"חמורים"בערכים
בסייגים,וכרוךזהירותמחייבשהואאףלגיטימי,

הערכיםאיןקרובותלעתיםאךמייד.שנראהכפי

אלאבלבד,כחסמיםמשמשיםביותר"החמורים"
לתיאורזכהזהנוהגמייצגים.לערכיםנחשבים

י
ש
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ברמת-גןפגועיםבתים

סקאד""נפילתבעקבות
עיראקי

מספרלכךאביאאחרות.מבחינותמסוכניםמצבים

דוגמות:

נוטיםמחמירההערכהלנקוטכוונהמתוך

הצפוייםהנפגעיםמספרבהערכתלהגויםלעתים

אוסופה)אושיטפוןכמו(טבעאסוןבעקבות

חומריםדליפתכמו(תעשייתיבמפעלתאונה

פינויעללהחלטהלגרוםיכולהההגזמהרעיליכ).

תהליךמספקת.הצדקהללארבהאוכלוסייהשל

ללא-רביםבסיכוניםכרוךאוכלוסייהשלהפינוי

מצפיפות,כתוצאה-לפינוישגרםלסיכוןקשר

ליותרלגרוםעלולהפינויתחבורה.ומקשיימבהלה

שייחסכואלהמאשרתאונהנפגעיוליותרנזקים

ותוכוב.2

אווירזיהוםמקורשלההשפעהנוספת:דוגמה

במצבמטאורולוגיים.בתנאיםתלויההסביבהעל

הזיהוםיתרכזאיטיתורוחמטאורולוגיתיציבותשל

אחרבמצבואילוגבוה,בריכוזמצומצםבשטח

בדליפהנמוך.בריכוזאךנרחב,שטחפניעליתפזר

ביותר"ההמור"הערכתלצורדרעילים.חומריםשל

מטאורולוגייכתנאיםלהניחקרובותלעתיםנוהגים

קטלניותלפגיעותכךועל-ידיגבוה,לריכוזשיביאו

למסקנהכללבדרךמביאהזוהנחהאךרבות.

תובאלאוכךיותר,קטןיהיההפגועשהשטח

של-לכאורהחמורההפחות-האפשרותבחשבון

שליותרגבוהמספראךקטלניות,פגיעותפחות

יאופר.3טיפולהדורשיםנפגעים

האזרחיתההתגוננותאמצעידוגמה:ועוד

גורמתהאזעקהעצםעצמם:משלבסיכוניםכרוכים

לתאונותימביאהלמקלטיםחפוזהירידהלבהלהן

שלהמוניתחבישה
בנפגעים.כרוכהמסכות-מגן

ליותרלעתיםמביאההאיוםבהערכתהגזמה

מןנפגעיםמאשרההתגוננותמאמצעינפגעים

חירוםמערכותשלפעולהובכלל,ומצע.4האיום

עלמהכרזההימנעותומחייבתבסיכוניםכרוכה

תע.5בטרםחירוםמצב

הכוחלעיל.שנזכרהמונדהביאאחרתדוגמה

הצפוןמןישירהפלישהאפשרותנגדשהוקם

לנדרשמעלהנראה,ככלהיה,קוריאהבמלחמת

להתמודדבנויהיהלאאךכזו,פלישהלהדוףכדי

בשבינפילתהכמויותר,נמוכהברמהאיומיםעם

נשיאשלבחייוההתנקשותפואבלו","הספינהשל
הים.ודרךהיבשהדרךהסתננותאודרום-קוריאה

החמורב"הנחתהמשתמשתהגישהשלהתוצאה

החמורותהאפשרויותשלהבלטת-יתרהיאביותר"

פחות,החמורותמהאפשרויותוהתעלמותביותר

יותר.הצפויותאך

בבעיותדיוניםלשרתעשויותהערכותאותן

עיניוכשלנגדלהחמירשרצהומישונות,החלטה

בדיעבדעשוישלה,מסויםפןאונתונהבעיה

החלטהלבעייתייסובהדיוןאםמקל,להימצא

שלה.אחרלפןאושונה

קביעהחד-ממדיגודללגביאףכן,עליתר

ה"קל"הכיווןומהוה"חמור"הכיווןמהופשטנית

הצבאייםהמחקריםהיאלכךדוגמהלהזיק.עלולה

במקריםחימוש.שלאפקטים)(בתוצאיםהעוסקים

קיימתמיגוןבבעיותמקורהלמחקרהעילהשבהם

לגרוםשלאכדיהתוצאים,בהערכתלהחמירנטייה

היאלמחקרהעילהאםזאת,לעומתמיגון.חסר

בהערכתם.להפחיתנטייהקיימתהתקפי,תכנון

אדישה,התמחותהואכשלעצמוהתוצאיםמחקר

אימתכלהטבע,בדרךאךהצרכים,לשניזהה

לניסויים,אולתצפיותניכריםאמצעיםשמוקדשים

צורךמתוךאלאשמיים,לשםנעשההדבראין

שלאוהגנה""שלמוגדרתקציבמתוךואףמוגדר
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התוצאות,הצגתמוטיתלכךבהתאםיהתקפהיי.,
עשויהחוקרולמוצדקתןלמקובלתנחשבתוההטיה

לונדמההכתיבהובעתמאליה,מובנתלראותה
דבראךלקוראיו,גםמאליוברורהחמור""שהכיוון

אותםמשמשיםיותרמאוחרנכון.תמידאינוזה
הכיוונים.משניאחדלכלבעברשנעשומחקרים

ובניסוייםבתצפיותשנאסףמהמידעגדולחלק

אחד.בכיווןהמוטיםסיכומיםבשלמערכומאבד

ביניהםהתערבבוהשנייההעולםמלחמתמאזכך,

שלארוכהסדרהבעקבותהסוגים.משנימחקרים
ההסתייגויות,לאיבודהלכובשרשרתהסתמכויות

אםוציינוהראשוניםהמקורותאתסייגוכישייתכן
אלה,מחקריםלצרינו"."אולנו""הייתהההטיה

היוםעדמהוויםבפירושם,אי-הבהירותלמרות

חימוש.תוצאיעללידעעיקריבסיס

עבודותעלקרובותלעתיםנשעןשימושימחקר

שונים,בזמניםשונים,מומחיםעל-ידישנעשורבות,

מחקריםוחולפים.שוניםומטעמיםשונותבנסיבות

המיידיתשהעילהלאחררבזמןמשמשיםרבים

תלויהמחקרשלערכוהעולכ.מןחלפהלביצועם

ייתכן,לאוחד-משמעית.בהירהתהיהששפתובכך
לטענותשהפרשנותמתודית,מנקודת-מבט

תלויהתהיהולמסקנותיובמחקרהמובאות

בעתבאופנהשהיוהנושאשלהמסוימיםבהיבטים
אתהחוקרשלהאישיתבהערכתוהמחקר,ביצוע

עבודתואתשמימןהמנהליבדרגהתוצאות,חומרת

הלשוןהמחקר.נעשהשבהןהמקריותבנסיבותאו

צריכותבוהמופיעותוהטענותבמחקרהמשמשת

אומושאלתבמשמעותולאכפשוטןמובנותלהיות
כהלכתו,מובןלהיותאמורמהקרכלשהי.אלגורית

הואואיןאחר,ולמקוםאחרלזמןיועתקאםגם

הוזמןשבוההקשרמתוךמשמעותואתלקבלאמור

סיכוניםמחקרעללחולחייבתזודרישהבוצע.או

אחר.מחקרכלעלכמו

להגזמהשיעוראין
חד-ממדית,היאהחומרהשבובמצבעתהנתרכז

זה,במצבאףומוסכם.ברורהחמור""והכיוון

בעייתי,מושגהואביותר"החמור"לכאורה,הפשוט

החמורעללהצביעאפשרשיעור.לושאיןמפני
שלמראשומוגדרתסופיתקבוצהמתוךביותר
הנידוניםהמצביםרשימתאםאךנקובים,מצבים

חמורמצבלדמותתמידאפשרמראש,הוגדרהלא

ישכאילולהאמין,נטייהקיימתיותר.עוד

החמור"אתהמגבילותמאליהןמובנותמוסכמות

שלהעולםלתמונתהמשותףסבירלתחוםביותר"
מושפעהגבוליסוד.איןזולאמונההמתדיינים.
הדיון.משתתפישלהשכנועומכושרממצבי-רוח

ביותר"חמור"להמציאאופייניתנטייהקיימת

לסיכוניםפתרונותשנמצאואימתכלחדש,

הקודמים.

יישוביעלארטילריאיוכשלבדיקהלדוגמה:

הארטילריהבטווחכיהעלתהמסויםבאיזורספר

וכיאוכלוסין,ודליליקטניםיישוביםרקשוכנים

ובעוצמתהארטילריהשלהדיוקברמתבהתחשב

בתגובהמועט.יהיההצפויהנזקמקובלת,אש

הייחוסבאיוםלכלולדרישותהועלואלהלמסקנות

ש"אוליטווח,ארוכתארטילריהנוספות:אפשרויות

טווח")קיצור"(הארטילריהקירובבעתידךתירכש

ולתצפיתלאשחשופותהןכיאףקדמיות,לעמדות

בעתידךתהיהש"אולימסוכנת,תחמושתמצידנון

גדודיאתהאויביוציאשלפיהתכניתואפילו

האורגניותהדיוויזיותמכלשברשותוהארטילריה

שלנו.יחידיישובכלפיכאחדכולםאתוירכזשלהם
אלהמעיןהשערותשלהמקצועיתהבחינה

הואענייננוכאן.הדיוןממסגרתחורגתלגופן
אי-נכונותלאיום,התמכרותהחוזרת:התבנית

איוםשלוהסלמהחמורשאינוכךעםלהשלים

קודמיםאיומיםהתפוגגותבעקבותהייחוס

ולאמראשהועלולאהחמורותההשערות

אלאכלשהו,מניתוחנבעו

שהא'שהוכחלאחרבמתכוון,

כראינוהבסיסיתבמתכונתו

לשעשנטוכפימסוכן
מלכתחילה.

הופךהסיכוניםניתוח
ביןלדו-קרבקרובותלעתים

לביןאיומיםממציאי

דו-קרב-איומיםמפריכי

תוךמשתניםהכלליםשבו
שלבמערכוןכמומשחק,כדי

ןושיק:6אפרים

שליהפוקראתארבינקא:
קונשטטר,משחקים,

שוםבליקלפים,בלי
הצלולבמוחדבר,

לעםכיאותבלבד,
עלחושבאתההספר.
חושבאניאחד,מספר

ומיאחד,מספרעל
גדולמספרעלשחשב

הנזקאתסוקריםאנשים
טילמפגיעתלביתםשנשם
דןבגושעיראק
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בבנק.זוכההואיותר
השולחן)עלשמים(גרוש,חמישהבסדר.ק(נשטטר:

קלה)...שעהמקץמאוד.חזקלחשובמתחילים(...
.11

הכסף).אתלוקח(12.ארביגקא:
גרוש.40:ק(נשטטר
משחקהיהבחייהבנק)אתחוטף(43!ארבינקא:
מעניין.

מנוול!אתה,פתחלירה!ק(נשטטר:
1,653.שלי:המספרמשנה!זהמהארבינקא:
הבנק).אתלקחתכדיידומושיט(2,000!קונשטטר:
הכסף).אתלוקח(קונטרהןארבינקא:
לכלקונטרה","איזהקונטרה","מהקונשטטר:
זה!מההרוחות!
בפוקר!תתרגזאלפעםאףכול:קודםארבינקא:

כלומר,כפול.פירושוש"קונטרה"יודעיםכולם
כפול.שליהמספרנחשבקונטרה""אחרי

3,000!אני.אתחילעכשיוהבנק!לירות5ק(טטטטר:
3,703!ארבינקא:
קונטרהןקונשטטר:
הכסף).אתלוקח(רה-קונטרהןארבינקא:
אתה!תתחילעכשיולירות.10קזמשטטר:
זהמהקונשטטר.ממך,להשתגעאפשרארכינקא:
משנה,

וחצי.ביליארדשלי:המספרבסדר.קינשטטר:
הבנק)...אתלוקח(פאגאט!ארבינקא:

העיוותאתמחמיריםשרשרתאירועי
לעיוותיםיביאקיצונייםבערכיםשיטתישימוש

החמור"שרשרת.אירועיבניתוחבמיוחדגדולים

קיצוניים,ערכיםממכפלתהמתקבלהכולל,ביותר"
העיוותיםהאמיתי.הערךמןבהרבהגבוהיהיה

גודל.בסדרילהגזמותבמהירותלהצטברעשויים
חופשי):בתרגום(המונדמעירזהבעניין

אתיקבלאכןודאיהלאשהגורםהסיכוימה
עתידהואכאילושהנחנוביותר",והחמורהערך

עודשחשובומהקטן.הסיכויבפועל!להתקבל
הנחנולגביהםאשרהגורמיםשכלהסיכוייותר:

אתיקבלוכאחד,כולםשמרניות","הנחות
מבוטל.זהסיכוישהנחנו,הקיצונייםהערכים

ההחלטותקביעתמערכתאתלבנותטעםישהאם
סביריםהבלתיהדבריםשכלההנחהבסיסעל

פעולהדרךנדחההאםכאחד,כולםבוודאותיקרו
בכלכמעטביותריעילהלהיותשעשויהאפשרית,
לצירוףהתאמתהאיבשלורקאךהנסיבות,

כאהדךהנדיריםהמקריםכלשלהנדיר

מורכבות,במערכותבמיוחדנפוץכזהעיוות

הנחותצירוףעלמתבססתשלהןהסיכוןשהערכת
בתחומיםמומחיםעל-ידיתלויבלתיבאופןשנעשו

אחדכלהוסיףהענייןחומרתשבגלללאחרשונים,
ערלהיותבלאלהערכתו,ביטחוןמקדםמהם

רעיו.על-ידיבחשבוןשהובאוהביטחוןלמקדמי

השוואהמאפשריםאינםחסמים
בלתינורמהקיימתשבפועלנכוןזהאיןכאמור,

החמור"לגבימאליהומובנתמוסכמתכתובה,

החמור"להנחותמשותףמכנהאיןלכןביותר".

במקומותשונים,בזמניםשונים,בנושאיםביותר"
4ודאיבלתילערךאםשונים.לצרכיםאושונים

לערךשנמצאעליוןמחסםגדולעליוןחסםנמצא
לאמ-8.גדולש-4אומרתזאתאין8,ודאיבלתי
שלחזויותתוצאותחומרתביןלהשוותניתן

חסמים.באמצעותהוערכואשרשוניםסיכונים

ניתניםתוחלותאוממוצעיםזאת,לעומת

פניעלחשוביתרוןלהםישזוומבחינהלהשוואה,

חסמים.

חמורות"הנחותעלהמתבססיםמחקרים

בהשקעותצורךעלכללבדרךמצביעיםביותר"

כאלה,בהשקעותלעמודניתןלארובפיעלכבדות.
התקציב.במגבלותלעמודכדיבהןלקצץצורךויש

המחמירותלהנחותמשותףמכנהשאיןמכיוון

אמת-מידהכלאיןהשונים,הנושאיםשביסוד

בנושאיםקיצוץשלהיחסיתהמשמעותלהערכת

ואי-איזוןבהחלטותשרירותהיאהתוצאהשונים.

משאבים.בהקצאת

לנורמההופךחסם
קל"לענייןעליוןבחסםבשימושפורמליפסולאין

מחסמיםלהימנערצויזאתלמרותאךוחומר",

חזורוידגישהחוקריטרחאפילוהאפשר.ככל

חסםרקאלאכערכו,הערךאתאמדשלאוהדגש,
מובנתלהיותההערכהעשויהידו,מתחתהוציא

לערךריאליכאומדןהקוראיםעל-ידיומצוטטת
ציבורלסיכוניהקשורשבכלמלמד,הניסיוןהצפוי.

מייצגים.לערכיםהופכיםחסמים-

נכון,לאשצוטטלטעוןהחוקריכוללכאורה
מקצועכבעלאבלבחסם.מדוברכיצייןשהרי

הואזהשבענייןמראשלצפותהחוקרעלמוטל
מועד,כשורהםסיכוניםשלחסמיםנכון.לאיצוטט
רשאיהחוקרואיןגורם,שהואבנזקחייבשבעליו

משימושלהימנעמוטבמאחריות.עצמולפטור

להתאמץראוי-הכרחבהםישואםבחסמים,
אםאפילוהאפשר,ככלנמוכיםלחסמיםלהגיע

נוסףגבוהים.חסמיםמספיקיםוחומר"קל"לצורך

לצרכיו,בחסםהחוקרשמשתמשאימתכלכך,על
אםאףכלשהי,ריאליתבהערכהגםשינקובראוי
לקוראלתתכדיוזאתטענתו,להוכחתנדרשתאינה

רחוקבחסםנוקבהחוקראםאמיתית.מצבתמונת

ס
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שהיא,ריאליתהערכהכלמצייןואינוהמציאותמן

שהגודללעצמוידמהבקישאינושקוראצפוי
החסכ.מןרחוקאינוהאמיתי

במיוחד,גבוהבחסםשימושנעשהלעתים

עללפצותכדיבכךשיהיהבתקווה
אי-דיוקים

כלכימראה,הניסיוןיותר.מאוחריתגלוכישייתכן
אתלהעלותדרישהממילאיגרורשיימצאאי-דיוק

יהיו.כאשרגבוהיכהביטחוןמקדמייהיוהחסם,

כאלה.במקדמיםתועלתאיןכךמשום

להיותהפךבהדרגהאשרלחסם,דוגמהלהלן

המרונ:8

שלברגישותניסוייםנערכוקליפורניהבמדינת
דקות)כ)-10קצרזמןלמשךלחשיפהקצרתחולי

תיארומאמריםשלושהדו-חמצנית.לגופרית

רגישותמגליםקצרתחוליכישהראומחקרים

כלהלן:
בקצבלמיליון)חלקים(חל"ם0.75שללריכוז

הקדב.9ליטר40שלנשימה

ליטר50שלנשימהבקצבחל"כ0.6שללריכוז

הקדב.10

חווד(.11לאנשימהקצב(חל"ם1.0שללריכוז

חל"ם0.5שללריכוז-יותרקטנהלחשיפהאשר

לכך-בקירובלדקהליטר30שלנשימהבקצב
במפורשלעיל)הראשון(המאמריםאחדהתייחס

אופיסיולוגייםשינוייםכלאובחנולא"כיוקבע
וריאביליות)(משתנותשקיימתמכיווןקליניים".

-ניתןשונים,קצרתחולישלברגישותםגבוהה

חל"ם0.5שלריכוזעללהצביע-ביטחוןליתר

עליון":חסם"כעללדקהליטר30שלנשימהבקצב

מקריםרגישיםלהיותעלוליםלהאשרמנה

בדו"חנעשהכךואכןהקצרת.חולימקרבקיצוניים

ועדהזאת,לעומתהינרופילקב.12ועדהשל

הסביבהלאיכותהשירותעל-ידישמונתהמקצועית

תקניםעללהמליץכדיבישראלהפניםמשרדשל

בדיוק,מקורותאותםעלבהסתמכהאוויר,לזיהום

ממוצעת:לנורמההעליוןהחסםאתהפכה

בקליפורניהבאחרונהשבוצעומעבודות

קיימתכימתבררהנוכרים]המקורותשלושת[
קצרלזמןחשיפהבעתמשמעותיתבעיה

צעיריםנבדקו502.חל"םכ-0.5שללריכוזים
שלחשיפהכיונמצאמעשנים,לאאסטמטיים

מתונהפיסיתבפעילותחל"םל-0.5דקותכ-10
אווירליטרכ-30שלנשימהלקצבהגורמת(

התקפישיעוראתמובהקבאופןמגבירהלדקה)
גריםישראלמדינתשלהחוףבמישורהקצרת.
הגדוליםהפליטהלמקורותהקרוביםבאזורים

להניחסבירנפש.מיליוןמחצילמעלהל2(5של

שלהאוכלוסייהמקרבהקצרתחוליאחוזכי
שהקבוצהמכאןאחוזים.כ-5.0-2.5הואישראל

בהערכהבישראלל-502במיוחדהרגישה
תוחפל.13נפש12,500מקיפהזוראשונית

בעליל,לא-אמיתיהואהוועדהשכתבההסיכום

בישראל.כיוםהמחייביםלתקניםבסיסשימשאבל

מוצדקתלחומרהבכיווןשהטיהההשקפהבגלל

לעתיםהחסםמוצגמתודולוגיתמבחינהעקרונית

עםמוצהרתהשלמהתוךביודעין,כנורמהקרובות

נכונותבלתיכאלה,מהנחותבכך.הכרוךהעיוות

אםלמיניהן.מוזרותמסקנותלגזוראפשרבעליל,

שמספרלכךקטנההסתברותקיימת"הטענה

אלףיהיו"בטענהתוחלףלאלף"יגיעהנפגעים
נכונההבלגניהמסקנה,אתלהסיקאפשרנפגעים",

פחות".אונפגעים900שיהיונכוןלא"כיבעליל,

שלההרסעוצמתבהערכתהגזמהמתוךכך,

פיהשעלשגויה,למסקנהלהגיעניתןפצצות,

תועלת.חסריהםמסוימיםמיגוןאמצעי

עלמודיעיניבמסמךשנכתבמהלדוגמה,הנה,

האויב:שבידיטיל

ההנחותסמךעלנעשההפגיעהסיכוייחישוב...
אחוזים100היאהמערכתאמינות...הבאות:
נעשתההיאאךמהמציאות,רחוקהזוהנחה(

עבורנו).ביותרהגרועיםלתנאיםלהגיעכדי

בערךלהשתמשמחליטשהכותבבלבדזולא
ביודעיןבוחרשהואאלאכמייצג,ביותר"החמור"

צבאבשטחים.האינתיפאדה
לאפשרויותורקאדשמתכונן
עצמומוצאביותר,החמורות

עםלהתמודדמתקשהלעתים
פחותהרבהחמוריםאיומים
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בסיקורשימושי.אינוהמחקראזיאמיתיות,
שהנחותלעתים,קורהמחקריםשלעיתונאי
מסקנותיו.הןכאילומוצגותהמחקר

הידעקוצרעםהקשרעל
שחוסראפשרהחסמיםגישתשלהמחסהתחת

באצטלהמתעטפיםמקצועיותוחוסרבקיאות
ידעדורשתסיכוןשלענייניתהערכהמדעית.
חסם.הערכתכןלאהמעריך.עלאחריותומטילה

הואמסוים,בנושאמאודמעטיודעפלוניאםגם
מקדמי"נקיטתעל-ידיחסמיםלתתלהצליחיכול

ככל-חסםשלמובנומעצםגבוהים.ביטחון"
החסםנדחףיותר,שמתאמציםוככליותר,שיודעים

הערכותהמעודדתהגישהלפיכךמטה.כלפי
זההרי-המרבהכל"בבחינתביותר,חמורות
היודעיםהמקצועיות.חוסראתמטפחתמשובח",

וההדיוטיותר,גבוהיםחסמיםעליצביעופחותיותרהרבהחמורשהואמהמציאות",רחוק"בערךנשיםשתיהמפרץ.מלחמת

האבייךלערכות

שלהן

יחסי.ביתרוןזכהעיכייי"'ני
מספרשכללהועדה,מונתהלמשל,1976,בשנתמיכילמשל,ממנו,לנבועעשויקיצונית:השלכה
אג"םלראשלייעץבמטרהבכירים,אקדמיהאנשישהטילובטוחסמוךלהיותיכולכזהטילששיגר

עלהוועדהעדותלפיאפשריים.איומיםלגביטילולשגרלטרוחסיבהשוםלוואיןכשורה,פעל
כיכהתחכמות,כאןנראיתזומסקנהנוסף.

היא

עצמה:
הצוותמקצוע...אנשיכוללאינוהצוות...שללציוןבסמיכותומובאתבחריפותמממחת
מקצועותומבעלימאקדמאיםבעיקרומורכבהמסקנותעשויותבפועלאךההנחות,חומרת

טהר,מסמן(nipnylDיהדותהשנסת

אשן

שללושיר-לעסד9מי1םוקל,ן"ייומי',

עלמתבססהמסמך"כירקויצייןזומודיעין
הבאה:הקביעההופיעההוועדהשלבדו"חשננקטההגוזמהאתשיפרטבלאמודיעין"הערכת

כי]![גבוההסבירותקיימתהצוות,לדעתלבואעשויהבהערכהההטיההראשוניות.בהנחות

עלטיליםבהפצצתתיפתחהבאההמלחמהממנההנגזרותרבותבמסקנותעקיףביטוילידי
הראשיות.העריםן

בהנחות,ידקדקולאקצרותשעתותיוומיבהמשך,
היאומבוסס.שיטתיניתוחפריאינהזוקביעההמחקרמןישירותלאהמסקנותאתשיקראמיאו

עלבהשלכותיהלדיוןכפתיחהאלאמופיעהאינהמןאושוניםדובריםמפיאושוניםמתקציריםאלא
הצוותדעתהייתהלונדרשת.הגנתיתהיערכותאכןכישיתרשםוסופובכך,יבחיןלאהעיתון,

מהעלהבדיקתםומתוךהמומחים,בדקו

שעלה.

בוודאיהוא-טיליםהפצצתתהיהלאשבמלחמה

שישלציין,אפילואוזאתלקבועמעזהיהלאבנכונותתלויההמחקרשלהמסקנותנכונות
הנכונותיקרה.לאשהדברלכךגבוההסבירותבמחקריםלהניחמשתדליםכללבדרךהנחותיו.
בושאיןובתחוםדיוןללאגבוהה"סבירות"לקבועבקירובים,משתמשיםפישוטלשםנכונות.הנחות

ואפילומותר,שהדברההשקפהסונובעתמומחיותהנוגעותמסקנותלגבילהקפידצריךכזהובמקרה
לחומרה.הואהכיווןעודכלרצוי,מןכתוצאהנפגעולאאםולבחוןהענייןלשולי

תזכירהביטחוןלשרהוגשבעברנוספת.דוגמההנחותעלשמתבססלמחקרערךאיןהקירוב.
התזכירקרקע-קרקע.מטיליהנשקףהאיוםבענייןישכזהבמקרהל"קירוב",מעברהואבהןשהעיוות

שנים"(ן)10-6בתוך"שלזמןלפרקהתייחסאםולבדוקוהוכחההוכחהכלמחדשלשחזרצורך

לשר,מקורבשלעצמיתביוזמהנכתבהתזכירשמתוךטועןהחוקראםהעיוות.מןהושפעה
אנשים-בתזכירהאמורלפי-בכתיבתווהשתתפואינןעצמןוההנחותמסקנותיו,נובעותהנחותיו

8
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כללהתזכירנוספים.בכירים

היתרביןעמודים.עשרות

הנשקסוגי"עלבונכתב
בפנינושיעמדוהעיקריים

הכולליםהבאה",במערכה

לטווחיםטק"קשלמגוון

)500-70ובינונייםקצרים

נפץראשימגווןק"מ),

פצצונות(שונותלמשימות
חודרירש"קיםנ"א,

משופר,דיוקבעליביצורים"
על(התבייתותיכולתבעלי

ועלאלקטרומגנטיתקרינה

1,000-שלחזויקצבחום),

ארטילריותרקטות2,000

הקרוביםלטווחיםליום

טילים500-200וכןיותר

לטווחיםליוםמדויקים

בעקבותיותר.הרחוקים

נאמר:ואת

ובעלתבהחלטריאליתהינהדלעילהתחזית
הנשקקיוםבמצבגבוההסבירות

המועצות-בבריתהמתאימותוהטננולוגיות

שיעמדוהפיננסייםבמאגריםהתחשבותותוך-

במקור]ההדגשה[ערב...מדינותלרשות

ששללנומאחרהתזכיר.עלדעהלחוותנתבקשנו

אמ"ןמראשהשרביקשבו,האמוראתנחרצות

לגביקבעאשרבדיקה,תיקנכתבבדיקה.לקיים

הנידון:התזכיר

הייתהכוונתועיקרכיהוברר,עם...בשיחה

פעולהדרךשלתיאורטיתאפשרותלהעלות
עתידה.במלחמהישראלנגדערביתאסטרטגית

זמניםלוחעםמבוססתמודיעיןהערכתזואין

מוסמכיםנתוניםרשימתלאובוודאימפורט,

והפוטנציאליתהנוכחיתהעוצמהמרכיבישל

תפיסותמספרכוללהתזכירהערבים.של
התרשמותוכןאישיים/מקצועייםולקחים
האסטרטגיות...הכוונותלגביגלוימחומר

השיקולים,שללגופםנכנסיםאנואיןזובדוגמהגם

הדעתקלותועלהחופשעלמצביעיםאלא

הערכותלנקוטבבואםאנשיםלעצמםשמרשים

בקיאותמאחוריהןשאיןאף-על-פימחמירות,

אופייניגבוהה"סבירות"בביטויהשימושומידע.

ריבויהמסמך,שלהלמדניהאופירבות.לדוגמות

שלאישיותםלכאורה,והנתוניםהמספרים

רמזולאלשרהאישיתההגשהוצורתהכותבים

לקרואישגבוהה"סבירות"שלהקביעהשאתכלל
בהסתייגות.

מושגים:שניביןהבחנהקיימתבמתימטיקה

עובראינושהתחוםגודלכלהואחסםוגבול.חסם
לעומתשיעור.בליגדוללהיותיכולהחסםמעליו.

יותראיןכזהביותר.הקטןהחסםהואגבולזאת,

תחוםשלהיחידהעליוןהגבוללדוגמה:מאחד.
אחדכלאך80,הוא80לבין20שביןהמספרים

כדישלהם.חסםהואוהלאהמ-80מהמספרים

צריךתחוםשלגבולהואמסויםשמספרלהוכיח

כלומרחסם,שהואראשית,דברים:שנילהראות
חסםשאיןשנית,ממנוןגדולמספרבתחוםשאין

יותר.קטן

מונחיםבאמצעותמטענתנוחלקלנסחניתן

שמותרמקובלוהסיכוניםהאיומיםבתחוםאלה.

החסמיםממציעידורשיםואיןבחסמים,להפליג

כללאיותר,קטניםבחסמיםולהשתמשלהתאמץ

שאיןשכן
הם-

שהחסםלכךראיהלהביאנדרשים

ריאליים.לערכיםסמוךדהיינוגבול,הוא

שבהןבעיות,כמהקיימותבמתימטיקה
חסמיםהשגתעלביניהםמתחריםהמתימטיקאים

בתחוםהגבול.אלחתירהתוךיותר,קטנים

שמתקיימתלעתים,דומה,והסיכוניםהאיומים

בתוךילדהמפרץ.מלחמת
מסכותחבישתמנז'ט.
יותרהרבהקטלההאב"ך

טילימאשרישראלים
העיראקיים.ה"סקאד"
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ככלגדוליםחסמיםהשגתעלמגוחכתתחרות
האפשר.

אחדבכיווןרקפועליזס~מ
הערכתשלהטיהלהצדיקשעשויותהסיבותאחת

בחסמיםשהשימושיהיאמעלהכלפיהחומרה
שבמתןמהקושיהחוקראתלפטורעשויעליונים
לכךאיןשבובמצבחד-משמעיתריאליתהערכה
בכיווןרקלוגיתמוצדקכזהשימושמדויק.בסיס
מןקטןשהואהאמיתיהערךעלחזקהאחד:

אינהגבוהשהחסםהעובדהזאת,לעומתהחסם.
קטןלהיותיכולהאמיתיהערךמאומה.עלמעידה

בכךיש-קטןהחסםאםניכרת.במידהמהחסם
אםקטן.שהואהאמיתי,הערךעלללמדכדי

הערךעלדברללמדכדיבכךאין-גדולהחסם
גדולחסםלאיוםלתתהיאנפוצהטעותהאמיתי.

ריאלית,הערכהכאללחסםלהתייחסכךואחר
ללמדרקיכולחסםחמור.האיוםכמהעדהמראה
כדיבחסםלהשתמשאפשרחמור.איננושאיום
לאאךמספקת,קיימתבטיחותשמערכתלהוכיח

באמצעיאובטיחותבאמצעיצורךעללהצביעכדי
השקעהדרישותלהצדיקהשיטהנוספים.התגוננות
לחלוטין.פסולהחסמיםבאמצעות
הסכנהעלבמאמר1977,בשנתלדוגמה,

א'מצייןבמלחמהיופצץהישראלישהעורף
כדיחשובההנפגעיםמספרהערכתכי:רלאיב14'
מספרצפויאםהאיום:סבירותעצםאתלהעריך
יבחראכןשהאויבלהניחסביראזרב,נפגעים
היאהסבירותהערכתהעורף.הפצצתשלבדרך
הנפגעים.הערכתנעשיתכךולשםהמאמר,מטרת
הנפוצהבדרךעל-ידומחושבתהנפגעיםהערכת

המטוסיםכמויותמכפלתמתוךחסם:להערכת
שלהםהנקובהנשיאהבכושרערבצבאותכלשבידי

מגיעשבידיהםהקרקע-קרקעטיליבתוספת
להנחיתמסוגלותערבמדינותכילהערכה,המחבר

סמךעלפצצות.טון1,400הישראליהעורףעל
לטוןנפגעים)20השנייההעולםמלחמתנתוני

העורףעלשהתקפהלהערכה,מגיעהואפצצות)
יהיושמהםאיש,אלףב-28לפגועעלולההישראלי

הואזהשמספרמצייןהמחבראמנםהרוגים.7,000
המטוסיםכללאכיייתכןשהרי-מדיגבוהכנראה
ארבעהפיקטןמספרולכןההגנה,מערךאתיחדרו
גבוהשהמספרמשוםאך-יותרמציאותינראה
סביר.שהאיוםמסיקהוא

שגםערובהכלאיןכיבחסם,פסולשימושזהו

הטיעוןריאלית.הערכההואבארבעמחולקחסם
אחרמחקרואכן,אפוא.לקויהמאמרשלהמרכזי
צבאיידעעלשהסתמךתקופה,באותהשנערך
האויבשלשהפוטנציאללמסקנה,הגיעבסיסי,

קטןהיהעתבאותהאוכלוסייהלתקיפת
בשלגםולוניכרת,במידההנזכרתמההערכה

אתבחשבוןלהביאבלאואףבלבד,טכניותסיבות
התוקףצריךשאותוההגנה,מערךשלהשפעתו
לחדור.

ושהואראויים,נתוניםבידיושאיןמציין,ביאלר
ידיעותלקטעל-ברירהמחוסר-מסתמך

כישייתכןמצייןהואאיןזאתעםגלויים.ממקורות
אםספקהפוכה.למסקנהיובילונכוניםנתונים

הייתההנתוניםידיעתאישלבנימוקהצטדקות
נחשבתהיאאךאחרות,בנסיבותמתקבלת
לגביהקיימתהמתירנותלאורולמספקתלמקובלת
סיכון.בנושאיעליוניםחסמים

ב-13.1.78.הארץ""בעיתוןנסקרהמאמר

הואו-28,000.7,000המספריםאתצייןהעיתונאי
כךארבעה.פיהקטניםהמספריםאתהזכירלא

לסיקורטיפוסיהואזהפגםלנורמה.חסםהפך
סיכון.מחקרישלעיתונאי

ביותר"החמור"הנחתשלהתלות
ההחלטותבקובעי
רחוקביותר"החמור"כיעולהכהעדמהנאמר
תלויושהואוחד-משמעי,מוסככברור,מלהיות

בחינותבשתיעתהאדוןשונים.ובהקשריםבנסיבות

ביותר".החמור"קביעתתלויהשבהןמיוחדות,

ההחלטות.קובעישלבעמדתםקשורותשתיהן
הנובעיםעמדותלהבדלינוגעתהראשונההבחינה

בהיררכיההשוניםבדרגיםהבדליםמתוקף

עמדותלהבדלינוגעתהשנייההבחינהשבמערכת.
שלהאישיתהערכיםבמסכתמהבדליםהנובעים

שונים.החלטותקובעי

ההתייחסותברמתתלויביותר"החמור"

חיילים30בתמחלקהשבומצבלעצמנונתאר

נניחארטילרית.להפגזההנתוןבשדהנמצאת

לחייליויורהאככימעריך,המחלקהשמפקד

מצויבשדהאולםאחד.חיילייפגעאזלהתפזר,

ואםהחיילים,30כללהתכנסיכוליםשבובונקר,

שלהסתברותקיימת-המפקדמעריך-יעשוכך

קיימתאךייפגע,לאמהםאחדשאף99%
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אלת-זמןלאורך"המשורר:בלשוןאוההסתברות,שבהישירה,לפגיעהאחדאחוזשלהסתברות

did"ButתChance10נ1תתקן".שגיאותיההמזלהאשוכינוןתצפית,איןלאויבה-30.כלייפגעו

Samuelmend?~'Errorherlengthמת05ת,The70המפקד.שלבהחלטתותלויאינוהארטילרית
1749Wishes,ofHuman.(Vanityביןהיאהמחלקהמפקדבפניהעומדתהברירה

זהבענייןוהרמטכ"להמ"מעמדותביןההבדלאחוזשלהסתברותלביןאחדנפגעחיילשלודאות

לכלאואדםלחייביחסמחילוקי-דעותנובעאינוהנפגעיםמספרשלהתוחלתנפגעים.ל-30אחד

מהבדליישירבאופןנובעההבדלאחר.ערכינושאקטנה-בבונקרההתכנסותשל-השנייהבאפשרות

שלההיררכיבסולםממקומםשביניהם,התפקידמןלהימנעכדיזאת,לעומת1.לעומת1/3יותר:

שלמבטמנקודתביותר"חמור"שנראהמההצבא.30של-האפשריתביותרהחמורההתוצאה
מבחינתביותר"חמור"בהכרחאינותת-מערכתהאפשרותעללהחליטהמפקדעשוי-נפגעים

הפרטברמתאי-ודאויותבכללותה.המערכתאנשיו.אתלפזרדהיינוהראשונה,
ברמותסטטיסטיותבוודאויותלהסתכםעשויותבמצבנמצאותמחלקותאלףכיעתה,נניח

שאזליגנרלשהסבירכפייותר,גבוהותהקבצהזההואהרמטכ"לוכימשלה,בשדהאחתכלדומה,

לו:הכפופיםלמפקדיםמפקדיאלףלכלתורתיתהוראהלקבועשחייב

ן,אתלפזרהנתון:במצבלעשותמההמחלקות לכוורתהמתקרבכלאתהמתקיפההדבורה
הרמטכ"ל,מבחינתבבונקרים.לרכזםאואנשיהם

זאתכעשותה-שתמותבידיעהאותוועוקצת
איבודשהיאאףזו,פעולהמהססת...אינההיאוההוראהנפגעים,בכאלףתסתכםלפזרההוראה

אלאאינההדבורה,שלמבטהמנקודתלחנתהאפשרות"נפגעים.כב-300תסתכםלרכז

קתגעיש:~סהריכוז.ולאהפיזורדווקאהיאמבחינתוהחמורה"

אי-תלוייםבלתיאירועיםשלהרבהמספרבגלל

שהמערכתוככלהמערכת,בשלבישעוליםככלשתיביןהיאוהבחירהמצטמצמת,הוודאות

תלויים,בלתיפרטיםשליותרגדולמספרכוללתכ-300לעומתנפגעיםכאלףודאיות:כמעטתוצאות

להחלטות.כבסיסהתוחלתשלחשיבותהתגדלכןבלתיתוצאותסכוםשלהיחסיתהשונות(נפגעים.

הרן:,::הןשמרניתהמדיניותאםבשאלהתלותללאנכוןהדברהתוצאות.מספרגידולעםוקטנההולכתתלויוה

ערכיתשיקוליםבמערכתאולא,אותורתשלהגדולים"המספריםרחוקזהו

כלשהי.

1988בספטמברבג,מייקה

ןן
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שתיקככלהשקעות:בתיקיקייםדומהמצב

עסקותשליותרגדולבמספרעשירההשקעות
שיקוליאתלבססאפשרכךתלויות,בלתי

יתרלחשושבליהצפויהרווחתוחלתעלההשקעה

אתהמפזרהעשירחריגים.סיכוניםמפניהמידהעל
-עיסקהבכל-לעצמולהרשותיכולהשקעותיו

ולהגדילהענישמפרישממהפחותלביטוחלהפריש

וזאתשלו,הרווחשיעורתוחלתאתזאתתמורת
מושבע.סיכוניםושונאביותרשמרןהואאםאפילו

שלבהקשרסיכוןמחקרינעשיםקרובותלעתים
שלוהשראתםהפקוחהעינםתחתנתונות,נסיבות

מסוימת.תת-מערכתעלהישיריםהממונים

מההואביותר"החמור"אלה,שלמבטםמנקודת

לאותובדומה(שיפוטםבתחוםלקרותשעלול
אתלקבועאמוריםהםרקלאזאת,עםמ"מ).

עליהם,הממוניםגםאלאהפרק,שעלההחלטה

יותררחבהמבטמנקודתהדבריםאתששוקלים

החמור"שלהנחותיותר.כוללתמסגרתשל

שלארגוניאואישיקשרבעקבותשנקבעוביותר",
מסוימת,תת-מערכתעלהממוניםעםהחוקרים

הרמהמבחינתהמצבשלמעוותתהצגהתגרורנה

ל"חמוריתחייבלאשהמחקררצוילפיכךהממונה.

מאן-דהו,שלמבחינתוביותר"
תמונהיציגאלא

המחקראתשיקבלואלהלכלשתאפשרשקולה,
שהזמינולאלהנוספיםאנשיםלרבות-לעיונם

-בכיריםהחלטהדרגיולרבותהמחקראתישירות

שלו.ראותומנקודתאישאישהדבריםאתלבחון

רמותשלמבטמנקודותביותר"החמור"הדגשת

במערכתמשאבים.פיזורמעודדתבמערכתשונות

אתמצמצםכזהפיזורמוגבליםמשאביםבעלת
עדיפויותפיעללהקצאההניתניםהמשאבים

צרכיםלהיפגעעשוייםכךיותר.הגבוהההרמה

לראותעשויההגבוההשהרמהממההנובעים
תת-שלמבטנקודתפיעלהחמרהביותר".כ"חמור

מנקודתלהחמירהיכולתחשבוןעלתהיהמערכות

חייבסיכוניםמחקרבכללותה.המערכתשלמבט

מבחינתביותר"חמורות"הערכותמנקיטתלהימנע

התפלגויותאתבפירוטולהציגכלשהומסויםדרג

כזאתהצגהודאיים.לאגדליםשלההסתברות
אחדלכלומאפשרתהמידעמלואאתמכילה
היקפהפיעלמבחינתואפשריתתוצאהכללהעריך

D)>IYWככלכאמור:לפניו.המוצגיםוהסתברותה

פחותהחשיבותישההחלטות,קובעישלבהיררכיה

להזניחןניתןהאלה,ההתפלגויותמןלרבות

בחוות-דעתבלבד.בערכי-התוחלתולהסתפק

שלהתפלגויותבהצגתצורךאיןבכיריםלדרגים
אי-ודאויות

ריבויבגללהמתמצעותנמוך,בדרג

אי-תלויים.הבלחיהגורמיםריבויאוהאירועים

לגביהןואשרהבכיר,לדרגנוגעותשאכןהוודאויות

ביותר",החמורה"באפשרותלהתענייןהואאמור

ברמתאסוןהרותלהיותשעשויותאלהרקהן

בכללותה.המערכת

עלניהוליתמבחינהנעשיםרביםסיכוןמחקרי
ביותר.הגבוהלדרגשמתחתמטהגופיהזמנתפי

לייצגאלהגופיםאמוריםהמחקריםהזמנתלצורך

אךבכללותה,המערכתשלהמבטנקודתאת
להדגישנוטיםהםהטבע,ובדרךקרובות,לעתים

הםשעליהןתת-מערכות,שלהמבטנקודותאת
מנקודתביותר"החמור"הנחתישירות.מופקדים

שגיאההיאזהבמצבתת-מערכותאותןשלמבט

למעןכלליבתקציבשליטהשלהסמכותניצולאו
להימנעהחוקרשלהמקצועיתפקידוכיתתי.קידום

עליוהמופעליםללחציםלהיכנעולאידלכךמלתת

המתודיהעיקרוןלכאורה.השמרנותבשםזהבעניין

החלטותלקבלתמדעיסיוע"-ביצועיםחקרשל

משמעותו-בכללותה"המערכתשלמבטהמנקודת
הקשורותביותר"החמור"מהנחותלהימנע

תת-מערכות.שלמבטלנקודות

ערכייםבשיקוליםתלויביותר"החמור"
עמדותלהבדליהואגםקשורהבאהנושא

שלתפקידיהםביןהשוניבשללאאךאפשריים,
הגישותביןהשוניבשלאלאההחלטות,קובעי

שלהם.הערכיות

ההחלטותקובעעלראויההחלטהלקבלכדי

נבדלים:גורמיםבשנילהתחשב

האירועיםמהםהצפוי:שלעובדתיתהערנה1.

מההחזויות,תוצאותיהםמהןהאפשריים,

והיהשוניהאפשרייםתרחישיםשלההסתברות

תהיינהמה-מסוימותפעולהדרכייינקטואם

אינןהתוצאותואםמהן,אחתכלשלהתוצאות

אפשריתתוצאהכלשלההסתברותמה-ודאיות

הנידונות.הפעולהמדרכיאחתכלבהינתן

שלאו(ההחלטותמקבלשלההעדפותמערכת2.
התוצאותלגבימייצג)הואשאותוהציבור

מןהיחסיתרצונושביעותתהאמההאפשריות:

להתקבל.העשויותהחלופיותהתוצאות

תוצאותיווהערכתיקרהמסויםשאירועהסיכוי

עםכלוםולאלהםאיןאירועאותושלהאפשריות

י*ין
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מןיוצאות(מישהו.שללרצונוהאירועהיותשאלת
כדיהמתקבלותאויבהחלטותהןזהלענייןהכלל

בהמשך).אדוןכךעלבמחליט,לפגוע
ההערכהעלגמורההסכמהקיימתאפילו

התוצאותמבחינתצפוייםסיכוניםשלהעובדתית
קובעיהסתברויותיהם,ומבחינתהאפשריות

אירועלאותולהתייחסעשוייםשוניםהחלטות

שונהערכיתהשקפהבגללשונותחומרהבדרגות

אחדכלממילאזהות.תוצאותועלזהותנסיבותעל

ביותר"החמור"אתאחרתלזהותעשוימהם

כלשלהערכיתלהתייחסותובהתאםמבחינתו.

אפשרי,סיכוןשלהחזויותלתוצאותהחלטותקובע

להשקיעישכןושעלגורלי,הענייןכישיחליטייתכן

ולחלופין,הנמוכהןהסתברותולמרותבמניעתו

מכריע,כהאינוהענייןכישיחליטייתכן

להסתכןאפשרהנמוכהבהסתברותושבהתחשב

ממנו.ולהתעלם
דיוןבמסגרתלגיטימייםאלהערכייםשיקולים

שללשלבזריםהםאךהחלטות,קביעתלצורך
היקףושלהאירועהסתברותשלמקצועיניתוח

תלויבלתישיהיהלוראויזהניתוחתוצאותיו.

ששתילכךהצדקהאיןכלשהי.העדפותבמערכת

הערכותאותןעלהמתבססותמדעיות,תחזיות

יביעוהסתברויות,ושלתוצאותשלמוסכמות

ערכיות.השקפותבגללשוניםעובדתייםחיוויים

החוקרמניחשלפיההגישה,אתמכנההמונד

גישהבשםלחומרה,ביודעיןמוטותהנחות

עיקרהנה(Proxy~-~conservatis).שמרנית-כביכול""

ובהשמטות):חופשיבתרגום(זוגישהעלביקורתו

במערכותהחלטהתוצאותשלאי-הוודאות
בגורמיםהתלויהמורכבת,בעיההיאמורכבות

רבים.

שוניםאי-ודאותמגורמיאחדכלעלבחושבו
יודעאינני"כדלקמן:שוקלשהחוקרנדמהאלה,
מהיודעאניאבלזו,ודאותאי-תוצאתתהאמה
שאנימכיווןרצויה.הפחותהתוצאההיא

האפשרויותאתשתמנעבהחלטהמעוניין
אניחאניבחשבון,הבאותביותרהגרועות
אוגבוההוארצויההפחותלתוצאהשהסיכוי

המתאימההפעולהדרךתיבחרכךודאי.'~
כךזו".תוצאהנזקיבהקטנתלטיפולביותר
התוצאהאתאי-ודאותגורםלכלהחוקרבוחר

כמייצגת.רצויההפחות

ישקףלאשהמחקרלכךמובילזהמחשבהקו
אתלאואףאי-הוודאות,הערכתאתלאכראוי
החמורכאילושההנחהברורההעדפה.הערכת
ההערכהאתמשקפתאינהבוודאותיקרהביותר

אתמבטאמחקרואיןלכןהחוקר.שלהאמיתית
זאת,עםיחדלאשורה.ההסתברויותהערכת
מפניהעדיפויות,הערכתאתגםמעוותתזוהנחה
שלחשיבותןאתבעקיפיןמבטלתשהיא

לגביהןאשרביותר,החמורותשאינןהתוצאות
כלל.תיבחןשתיבחרהפעולהדרךכימובטחלא

אי-גורמיעבוררצוייםהפחותהערכיםבבהירת

על-ידיהדרךאתלקצרהחוקרניסההוודאות

העדפותיועםשלוההסתברותשיקולישילוב
התוצאהביניהם.ההבחנהעללהקפיךבמקום
כאחת.הבחינותמשתיגרועה
לחוקרמקנהבמחקרהשמרנית-כביכולהגישה

הנפטבארותבוער.המדבר
באשעולותהכוויתיות

הצבאבידישהוצת(לאחר
הנסוגהעיראקי

ו**ף
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בירימתאמןאמריקניצוות

במעודיהיידראגון"טילשל
במפרץ.המלחמהערב

בעיתונותההערכות
פרוץלפניהאמריקנית

עשרותעלזיכרוהקרבות
אמריקנייםחייליםאלפי

הרוגים.

88שתששממששסוננ

קובעשללאחוזתופלישהזכותהטכניולמומחה
השמרניים-ואומדניהםהנהותיהסההחלטות.

כן,עליתרההעדפות.לתחוםפולשיב,כביכזל
כאללאי-ודאויותמתייחסיםשהםכךעל-ידי

לקובעלתתבמשימתםנכשליםהםודאויות,

בדרכיהצפוניםהסיכוניםשלתמונהההחלטות

פולשיםהםהאחד,הצדמןאפשריות.פעולה

הסהאחר,הצדומןההחלטות,קובעשללתחומו
לצורךעבורוחיונימירעלומלספקנמנעים
הבלעדית.שמבוהושבתחוםהדכריסביצוע

מודעאינולדברדעתונתןשלאהחלטותקובע

ויתויוכמסמ.16חלקעלשוויתרלכך

החוקרביןהאישיתההבחנהאתמדגישהמונד

שלותפקידומקומושאלתההחלטות.קובעלבין

היאוההחלטההמחקרבתהליכימאלהאחדכל

מהמונדמסויםבהבדלכאן.תידוןלאאךנכבדה,

ההבחנהאתדווקאלאולהדגיששישסובראני

שביןזוהתפקודית,ההבחנהאתאלאהאישית,

שלבביןלהפרידחשובשבתהליך.השוניםהשלבים

לביןההסתברותית)לרבות(העובדתיתההערכה

להימנעישהערכי.הנורמטיבי,הדיוןשלהשלב

אפילוהמחקר.בשלבערכייםשיקוליםמעירוב

ההערכותלרבותהעובדתיים,שהחיווייםנקבל

אתלשקףחייביםהמחקר,שביסודההסתברותיות

אתדווקאולאוההחלטותקובעשלהערכותיו

נקבלאפילו-גיסאומאידךהמומחה,שלאלה

ההחלטות,קובערקולאוהחוקר,המומחהשגם

ישאזגםהערכית,הבעיהלליבוןלתרוםיכולים

עובדתייםחיווייםבירורביןהיטבהפרדלהפריד

השמרנית-בגישההפגםערכיים.שיקוליםלבין

הערכותיואתמציבהשהיאבכךרקאינוכביכול

בכךאלאהאחר,שלהערכותיובמקוםהאחדשל

הנחותלהניחשמותרהסכמהעלמבוססתשהיא

שללאאיש,שלהערכותיומשקפותשאינן

ההחלטות.קובעשלולאהמומחה
התייחסותגורסיםההחלטותקובעיאם

להשקיעביודעיןשיחליטוהראוימןמחמירה,

מודעותתוךהסיכונים,בהקטנתמשאבים

מןשיתעלמוולאהאירוע,שלהנמוכהלהסתברות
הערכועלהחלטותיהםאתויבססוהנתונים

8
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לחומרה.שרירותיתשהוטתה

לגייסיש-ספקשלבמקרה"הקביעהדוגמה:

שאפשרמדיניות,הצעתהיאהמילואים"את
דיוןבמסגרתלגופהעליהלחלוקאולהלהסכים

רבים,שיקוליםסמךעלהחלטותקבלתלקראת

שלבמקרה"הקביעהלעומתה,ערכיים.חלקם

בוודאות,יתקוףשהאויבכהנחהלקבועיש-ספק

בדיוןהצורךאתעוקפתמילואים"לגייסישכןועל

בעליל,נכונהבלתישרירותיתהנחהעל-ידיענייני

נתוןאם(הכרחיבאופןהמדיניותנובעתממנהאשר
מילואים).לגייסשישברור-יתקוףשהאויב

לבעלההחלטותקובענחשבקרובותלעתים
להיותאמורהואזאתובתוקףבתחומו,ניסיון

האומרתהשקפהישהעובדתיות.להערכותשותף
מומחה"כללקייםלאמסוימיםבתחומיםכי

קובעעלמוטלתוחובהמובהק,מקצועי"

לבחוראושיפוטומיטבעללהסתמךההחלטות

המערכתמודלסומך.הואהערכתםשעלאלהאת
אתלשקףאמור-המומחהעל-ידיהנבנה-

המקובלותוההסתברותיותהעובדתיותההערכות

קובעכילהבהיר,חשובאדההחלטות,קובעעל

להניחהחוקראתלהנחות""רשאיאינוההחלטות

הנחתלרבותנכונות,בלתיהנחותמחקרוביסוד
בפועל.כצפויותביותר"החמורות"האפשרויות

בלתיהנחותבמחקרולהניחרשאיאינוהחוקר

להבחיןישכאלה.והנחיות"לקבללאואףנכונות,

סמכותולביןההחלטותקובעשלהערכותיובין

-להורותרשאיהואאיןשרירותיות.הנחותלקבוע

בהנחתשימושעל-שמרנותשלמטעמים

האמיתית.הערכתואתמבטאתשאינההסתברות

קובעשלסובייקטיביותהערכותשלשיקוף

לושמותרמשמעואיןהמחקרבתוךההחלטות

לחזורישההנחות.אתשרירותיבאופןלקבוע
שימושאיננועליומצביעשאניהליקויולהדגיש:

אלאפלמוני,שלבמקוםפלונישלבהערכה

חמורההנחהלהניחמוצדקשלפיהההשקפה
לאאףאיש,שלהערכתואתנאמנהמבטאתשאינה

ההחלטות.קובעשלהאמיתיתהערכתואת
עלות-מחקר1966בשנתנעשההאווירבחיל

דירלבנייתחלופיותהצעותשתילהשוואתיעילות
במספרנבדלוההצעותמסוים.בבסיסתת-קרקעי
הראה,מחקרהדיר.תוכנןלהםאשרהמטוסים

אתשזעזעההתמונה
סראםהמערב:
עםמשוחחחוסיין

הערובה.מבניילד
לההערכותבניגוד

נמנעהמוקדמות
חוסייןסראם

כלאתמלהפעיל
שעמדהנשקארסנל

לרשותו.
מתוך-התצלום,

הטלוזיזיהן.
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הדירמחלופתבהרבהזולההגדולהדירשחלופת

השרידות)תוספת(המבצעיהיתרוןואילוהקטן,

אימוגבל.הואבסיסאותובתנאיהקטןהדירשל

קטןמספרשלהחלופהאתלהעדיףהומלץלכך

שבידוהבכיר,הקציןיותר.גדוליםדיריםשליותר

לדעתוכיהמחקר,עלחלקההחלטה,הייתה

דווקאלאו(דליקהשלהאפשרותבערךהומעט

שבדיר.המטוסיםלכללהתפשטהעשויהבמלחמה)

שלשחזורנעשההקטן.הדירלטובתנטההוא

בהערכותשימושתוךוהפעםשבמחקר,החישובים

עצמוהבכירהקציןשלהסובייקטיביותההסתברות

התפשטותה.סיכוייולגבידליקהשלאפשרותלגבי

הדירלחלופתעדיפותעלהצביעעדייןהמחקר

לצורך-להניחוהציעפקפקהבכירהקציןהגדול.

שלמזויותראףגבוהההסתברות-המחקר

אף-שאישמוגזמת,הערכהלאמור:שלו,הערכתו

ההחלטה(לה.שותףאינו-עצמוהואלא

הייתההפועלאלוהוצאהלבסוףשהתקבלה

ההצעות).שתיביןבינייםבגודלדירפשרה:

סכסוךבמצביביותר"החמור"הנחת
עקרוניתהצדקהישביותר"החמור"להנחת

אםמלחמה.אוסכסוךבמצבימסוימיםבתנאים

לראובןשעדיףמהכלכלומר:קוטבי,הואהסכסוך

אחדכלאזיבחילופם,והיפוכולשמעוןנחות

נזקשתגרוםפעולהדרךלמצואישתדלמהצדדים

מוצדקאכןאלהבנסיבותליריבו.האפשרככלרב

-שלושיקוליומתוך-נגדנויפעלשהאויבלהניח

מבחינתנו.ביותרהחמורהבדרך

פעולהדרכישלעקרוניבניתוחהמטפלתהתורה

המשחקים.תודתהיאסכסוךבמצביאפשריות

משניאחדלכלואםקוטבי,סכסוךשלבמצב

הפעולהדרכימרחבעלמלאמידעהצדדים

מכלהצפויותהתוצאותועלהיריבשלהאפשריות

המומלצתהשיטהאזיפעולה,דרכישלהתנגשות

בדוקמינימקס"):"(המירב"מזעור"היאצדלכל

שלפעולהדרךאיזושלךאפשריתפעולהדרךלכל

דרךלכלכלומר,(המרביהרווחאתלותביאהיריב

החמורההאפשריתהתוצאהמה-שלךפעולה

תמזעראשרהפעולהבדרךבחרמבחינתך)ןביותר

שבהכלומר,(היריבשלהאפשריהמרביהרווחאת

תהאמבחינתךביותרהחמורההאפשריתהתוצאה

החמורההאפשריתהתוצאהמאשרגרועהפחות

האפשריותהפעולהדרכימיתראחתבכלביותר

ביותר"החמור"הנחתשלזותיאורטיתהצדקה

הואהראשוןתנאים.לשלושהכפופהסכסוךבמצבי

הואהשנילעיל.שצוינההסכסוך,שלהקוטביות

דיוןבכלמפורשתנאיזהוהמלא.המידעתנאי

-השלישיהתנאיהמשחקים.בתורתזובסוגיה

נוגע-הכוללת"הראייה"תנאימכנהאנישאותו

לדיוןוקשורהיררכיתבמערכתהחלטותלקבלת

הדרגברמתביותר"החמור"הנחתתלותעללעיל

אינםאלהתנאיםקרובותלעתיםהמחליט.

אינהביותר"החמור"הנחתואזמתקיימים,

מוצדקת.

הקוטביותתנאי
ביותר"החמור"להנחתיסודיתנאיהיאהקוטביות

לכת,מרחיקתהקוטביותהנחתסכסוך.שלבמצב

כללאכלל,בדרךכאלה.אינסהסכסוכיםומרבית

משנהו.בעינינחותהיריביםאחדבעינישעדיףמה

לברית-ארצות-הבריתביןהסכסוךלמשל,

הואהאימה"מאזן"קוטבי.היהלאהמועצות

היההמעצמותלשתיקוטביות:אישלמפורשביטוי

דחקזהוענייןכוללת,מלחמהלמנועמשותףעניין

במעלה.שנילמקוםרבותמחלוקות

שניתןענייניםלגביאוקוטבי,שאינוסכסוךלגבי

שאינםשיקוליםגםבהםישקולהאויבכילהעריך

ביותר".החמור"להנחתהצדקהאיןקוטביים,

המלאהמידעתנאי
להסתירמאמץכלל,בדרךגורר,סכסוךשלקיומו

יעשהקוטבייריבכילהניחמוצדקהיריב.מןמידע

המידעפישעללתוצאהלהגיעכדישביכולתוכל

מבחינתנו.ביותרהחמורהתהאברשותוהנמצא

היאשמבחינתנוהתוצאהבהכרחאינהזואולם

אםמידע,לוחסראםביותר.החמורהבאמת

טכנולוגיתאי-ודאותבפניניצבהואאכהוטעה,

-שלוברשותואףאו-ברשותנוהנמצאהנשקלגבי

מצבנואתישפרוהדברבהערכתו,לטעותעשויהוא

אתגםבחשבוןלהביאישקוטבי).סכסוךבתנאי(

שלהשפעתן
לזהירותאותושיחייבואי-ודאויות

כלאתולבנותמשאביוכלאתלרכזממנווימנעו

קלאוזביץכמאמרביותר.לנוהמזיקהבדרךכוחו

המלחמה:עלבספרו

שכןכללאrl>wמצבואתצדכליודעבקושי

שנייעדיפוקרובותלעתיםלכןיריבו.מצבאת

הואדברשלשלאמיתואףמצב,אותוהיריבים
משניהם.אחדאתרקמשרת

שלך)
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שלפיולכלל,סוחפתפרשנותלתתאסורלפיכך
וישביותר,החמוראתלהניחישקוטביבסכסוך

מלא.מידעלאויביששבהםלענייניםאותולסייג
המידעלגביאי-ודאותאצלנוקיימתכיייתכן
התיאורטיתההצדקההאויב.ברשותהנמצא
עלחלהאינהביותר"החמור"הנחתשלהנזכרת

אי-להעריךצריכיםאנחנואי-ודאות.שלזהסוג

כמוהאויבשברשותהמידעלגבישלנוודאות
קשורהשאינהאי-ודאותכלמעריכיםשאנחנו
החמור"הנחתעלחלהזהולענייןסכסוך,במצבי
בפרקיםשהועלתההביקורתמלואביותר"

הקודמים.

הכוללתהראייהתנאי
מלאמידעשלובתנאיםקוטביסכסוךשלבמצב

-ביותר"החמורל"הנחתהצדקהכאמור,קיימת,

עםבכוונה.מרבינזקלגרוםינסהשהאויבצפויכי

להערכת-מצבמוגבלתההצדקהזאת
ברמת

מןואחדאחדלכלולאבכללותההמערכת
תת-מערכות.שלברמהאיומיםבהערכתהדיונים

מנקודותמשתנהביותר"ש"החמורקודםציינו

ההצדקהבהירוניהןשונותרמותשלמבט
שלבמצבביותר"החמור"הנחתשלהתיאורטית

לרמהורקאךקיימתמלאמידעעםקוטביסכסוך
העליונה.

עלהאיוםבהערכתדיוןתוךקרובותלעתים

אתלהניחצריך"כיהטענהנשמעתכלשהומתקן

שביכולתוכליעשההאויבדהיינו:ביותר",החמור

המסוים,למתקןדווקאהאפשרככללהזיקכדי

עלמאמץירכזכךולשםזה,ברגעדניםאנושבו

לאחראחרים.במתקניםפגיעהאפשרותחשבון

טענהונשמעתחוזרתאחר,מתקןעלדיוןבעתמכן,
כללתקיפתמגויס""האויבשלכוחאותומקבילה:

רקלתקוףיוכלבפועלאםאףהמתקנים,מןאחד

מןאחדשבכלאלאבלבד,זולאמהם.אחד
המלחמהשלהפתיחהשתנאימניחיםהדיונים

ייבחרו-האווירמזגהכוננות,השעה,-בכללותה
המסויםלמתקןביותרשיזיקוכךהאויבעל-ידי

משמעותההקוטביות.הנחתשלעיוותזהודווקא.
עליחליטשהאויבהיא,זוהנחהשלהראויה

המלחמהשלהפתיחהתנאיעלהסופיות,המטרות

כולללנזקלהביאכוונהמתוךהכוחותהקצאתועל

יבחרהאויבהקוטביות,הנחתפיעלביותר.גדול

דווקא,זהמתקןתקיפתאםרקמסויםבמתקן
המערכהתנאיכלוהתאמתנגדוהכוחותריכוז

גדולכוללנזקשיגרמוהם-הםשלותקיפתולצורך

לאחרבצ"רנובילהכור
בעקבותשנאטם

ב-1986התפוצצותו
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אםאולםחלופית.פעולהדרךכלמאשריותר
בדיון-למחרתניתןלאזו,מצבהערכתמקבלים

מזעור"עקרוןבשםלהניח-אחרמתקןעל
האפשרותהיאהאחרוןזהשלשתקיפתוהמירב",

מסויםמתקןתקיפתאכןאםביותר".החמורה"
המתקניםאזיביותר,החמורההאפשרותהיא

החמור"הנחתפיעלכן,ועלנחותים,האחרים
אופחות,יותקפואויותקפו,לאדווקאהםביותר",

יותר.נמוכהתקיפתםשסבירות

מיגונועלדיוןבמסגרתרבים.בכךשוגיםבפועל

להטילנוהגיםלגביוהאיוםעלאונתוןמתקןשל

החמורהאיוםאתלאפייןמתקןלאותומומחיםעל
ומאמציםכלשהםסייגיםללאמבחינתםביותר
מתודולוגיתאמונהתוךייחוסיי,כ"איוםזהאיום

שעוסקיםמפניעקרונית,מוצדקתזוששמרנות

ביותר"החמורהאיום"כאמור,ובאויב.במלחמה
תת-שלמבטמנקודתלאמאופייןלהיותצריך

המערכתשלמבטמנקודתאלאמסוימת,מערכת
בכללותה.
המסורתיתהלחימהבתורתהכוחריכוזעקרון

הגדולפרידריךכמאמרזה,לענייןישירותנוגע
עלמגןדברכלעלשמגןמי"סון-טסו):בעקבות(

ביודעיןלהקריבשישמורה,העיקרוןדבר".שום
חשיבותלהםשישיעדים(פחותחשוביםיעדים

כדיבלבד)נמוכיםדרגיםשלמבטםמנקודת
בנקודותהכרעהלהשגתהכוחמלואאתלהשקיע
הדרגשלמבטומנקודתהחשוביםיעדים(המפתח
זה.עיקרוןלפיינהגלנצחהרוצהצדהגבוה).

כיבטענהביותר",החמור"בהנחתהשימוש

תיאורטית,הצדקהלכךישקוטביסכסוךשלבמצב

מצבהערכתשלבמסגרתורקאךאפואמוצדק
מקוםזולטענהאיןהכוללת.ברמהאסטרטגית

יותר.נמוכותברמות

ומסקנותסיכום
ביותר",החמור"בהנחתרביםמקובליםשימושים

מבחינהפגומיםסיכונים,בהערכותהנעשים

מעשית:מבחינהומזיקיםתיאורטית

שגויות.מסקנותגורריםהם*

בתפיסתםריאליתלאמצבתמונתיוצריםהם*

הקוראים.של

החלטות.לקובעיהחיונימידעמשמיטיםהם*
שיקוליםביןהאבחנהאתמשמיטיםהם*

ערכיים.לשיקוליםעובדתיים

פניעלכיתתייםשיקוליםלהעדפתגורמיםהכ*

בכללותה.המערכתשיקולי
מקצועיות.בלתיהערכותמעודדיםהם*

לנצלולאי-יכולתהמידעלטשטושגורמיםהם*

אחרים.בהקשריםהמידעאת

מעלהכלפיעיוותמצדיקהאינההאירועחומרת

הערכותלרבותעובדתיות,הערכותשל

מבחינהולאעיוניתמבחינהלא-הסתברותיות

אוהסתברותנתונילהציגלהשתדלישמעשית.

באותהסיכונים-בכוחשלתוצאותהיקףנתוני

מדעיתהערכהבכלשמקובלכפילאמתהנאמנות

סיכוניםכלפימחמירהשמרניתהתייחסותאחרת.

הנחותשלבעיוותביטוילידילבואצריכהאינה

ההחלטות,קובעישלבשיקוליהםאלאעובדתיות,

שהן.כפיואי-הוודאויותהעובדותהכרתתוך

כחסם.למעלהמוטהבערךבשימושפסולאין

הגודלעלמסקנותלהסיקאפשרמחסםאך

-קטןהחסםאםכלומר:אחד,בכיווןרקהחטוכ

ההסםאםאךקטןןהחסוםשהגודלוחומרקל

גדולחסםמתוךמאומה.מלמדהדבראין-גדול

אינםחסמיםגדול.הואשהאיוםלהסיקאפשראי

גדולאחדאיוםשלהחסםאםהשוואה:מאפשרים

עצמושהאיוםאומרתזאתאיןהאחר,שלמהחסם

היאחסםשלעקרוניתמגבלההאחר.מןגדול

רב-קרובותלעתיםהואהסיכוןחד-ממדי:היותו

אחתמבחינהתססשהואואיום-ייחוסממדי,

אחרתמבחינהחסםאינוההרוגים)מספרלמשל(

הפצועים).מספר(

ומותנה-הקשר.עמוםמושגהואביותר"החמור"

הרב-ממדיותעלנוסף
ציוןשמונעתהסיכון,של

בכךלוקההואביותר",החמור"שלחד-משמעי

ההגזמותלהגזמות.נתוןושהואשיעור,לושאין

ביותר"חמורות"הנחותכשמספרמחריפות,

כלפיביקורתיתגישההעדרלזו.זומצטרפות

כלביסודןשאיןלהערכותפתחפותחאלההגזמות

עלייתכןייחשב.לחכם-המגזיםכלמקצועי.ידע

לערכיםדרישהבאין-המוגזמיםשהערכיםכן

הנחשבתמקובלת,לנורמההופכים-ריאליים

לצורךבחסםכשמשתמשיםגםריאלית.להערכה
גורמתההגזמה-וחומר"קל"שללגיטימי

הגודלעלהקוראשלנכונהבלתילהתרשמות
שסיבתםגבוהים,מחסמיםלהסתייגישהאמיתי.

בחסם,שנוקביםאימתכלעצלות.אוידעחוסר

ריאליתבהערכהגםלנקובישהכלל,מןיוצאוללא

הטעיה.למנועכדי

בפנילהצגההנדרשיםהנתוניםקריטיותבבעיות
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התפלגויות-הסתברותהםההחלטתקובעי
אי-של

קריטיותלאבבעיותקיצוניים.ערכיםולאודאויות

ערכיקיצוניים.ערכיםעלתוחלתערכילהעדיףיש

המאפשרותטכניות,בתכונותניחנוגםתוחלת

שוניםסיכוניםביןהשוואותלצורךבהםלהשתמש

שאינםדברים-אירועיםצירופיחישובולצורך

לערכיקיצוניים.ערכיםבאמצעותלביצועאפשריים

ונתוניםהקשרתלוייפחותהםנוסף:יתרוןתוחלת

הנסיבותאי-הכרתבשלאי-הבנהשללסכנהפחות

ההערכה.נעשתהשבהן
דרגיםשלמבטמנקודתמשתנהביותר"החמור"

הופכותנמוךבדרגאי-ודאויותבהיררכיה.שונים

לתופעההגדולים"המספריםחוק"מכוח
מבחינתנמוכהשונותובעלתסדירהסטטיסטית

בכללותההמערכתשלמבטמנקודתהגבוה.הדרג

והתוחלת.הממוצעיםהערכיםחשיבותעולה
דרגיםעל-ידיביותר"החמורב"הנחתשימוש

המערכתמבחינתמשאביםלבזבוזמביאנמוכים

המכווניםכיתתייםמלחציםלהימנעישבכללותה.

שלצרהמבטמנקודתביותר"החמור"להדגשת

הנחקרהנושאאתלשבץלהשתדלישתת-מערכות.

אתכךעל-ידיולחסוךהאפשרככלרחבהבמסגרת

נמוך.בדרגבאי-ודאויותלטפלהצורך
שצריךערכי,לשיקולנתוןביותר"החמור"

הנחתהחלטות.קביעתעלהדיוןבעתלגופולהידון
מעוותתהעובדתיהניתוחבשלבביותר"החמור"

ומונעתההחלטותלקובעיהמוצגתהתמונהאת

הפעלתלצורךלהתרשם,האפשרותאתמהם
הריאליתומההסתברותהנכוןמההיקףשיקוליהם,

הצפויים.הסיכוניםשל

תיאורטיגיבוילהשישעקרונית,הצדקהקיימת

ביותר"החמור"אתלהניחהמשחקים,בתורת

ושלקוטביסכסוךשלבמצבאויבהתנהגותכלפי
הסכסוךקוטביות-אלהתנאיםשנימלא.מידע
הואנוסףהכרחיתנאיהכרחיים.הם-מלאומידע

ברמתןקמוצדקתההנחההכוללת":הראייה"

על'סוחףבאופןלהחילהואיןבכללותה,המערכת

הנחת"אתלהחילאיןיותר.נמוכותברמותאיומים

מתקיימיםאםאלאסכסוך,במצבביותר"החמור

כאחד.התנאיםשלושת

הערות

:Decisionmaking:Defence,111,Hammond,..57
RANDConservatism,ExcessiveversusPrudent

1971PR%-715
"RealisticRahn,.קandLevenson.4ן

NuclearofConsequensestheofEstimates
May53,Vol.TechnologyNuclearAccidents",

,1981קק.1099-1
)ispersion[LateralAbigadol,.4קandRavid1.

86,17CEMARelease,Radioactiveof
מחצ"ב,ואזעקה,השבתה-העורףהתגובותרביד,יצחק

1991צבא"ם,למחקריםהמרכז
339,מערכות,חירום,מערכותשלמגבלותיהןרביד,צחק

29-20עמ'1995,פברואר
הוצאתמערכונכם,ועודוהיאהואפוקר,קישוהא'

תאריךללאטברסקי,
שםהמונד,

דו-חמצנית,לגופריתסביבהתקןעמית,ו-א'רביד"
נ85/25559,מחצ"ב

010.75Effects"Respiratory8]"חח]]]פw.s.
Asthmatics",ExercisingHeavily12)(5חPPM

.w.s]~"אם.,502ofEffects"Respiratoryב0
Amer.Asthmatics",ExercisingHeavily1ח

.Respir.ofRevנ51"127,1קק278-283
.11ofResponses"Pulmonary,.ט!עKehrl14.

Amer.(Abstract),Asthmatics"AdultYoung
1983,Supplement,1127Dis.,Respir.ofRev.
ק.160

12StateTermShorttheRegardingReportStaff
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