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oi Yozev
לאבא ואמא שהביאו אותי הכי רחוק שרק אפשר.
ולרלי ,שהטיסה אותי משם קדימה.

oi Yozev
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oi Yozev

oi Yozev
תודות

אני זוכר שפעם חשבתי לעצמי למה "מגדלי עזריאלי" נקראים כך אף שרוב
הסיכויים שאדון עזריאלי לא סחב את הבלוקים שמהם נבנו .אני מניח
שהשם ניתן להם בזכות הכסף שהוא השקיע בפרויקט .העובדה שהשם
שלי רשום על הכריכה לא אומרת שזה היה פרויקט יחידני .הספר הזה חב
את קיומו לרבים מאוד שתמכו ועזרו לאורך הדרך.
אני מבקש להודות לערן כץ על הרשות להשתמש בתרגום המעולה לשיטת
המתלים ,לדני קרמן על הרשות להשתמש בכמה בדיחות מ"ספר הבדיחות
ִ
האדום" ,לירין קימור על ההמלצה והעצות המועילות .תודה לפרופ' מיכאל
הר-סגור ז"ל על הזמן שהוא הקדיש לי .לצערי הרב ,הוא לא זכה לראות
את הספר .המוות שלו הוא הפסד ענק לכל חובב היסטוריה .יהי זכרו ברוך.
ליאור אלקן סיפק כמה רעיונות מצוינים (העץ של שטיינר) ,וראוי הוא
לתודה גדולה.
תודה לגיל תגר מהוצאת הספרים "אופוס" .זכיתי להיות בן זוג שלו בקונג-
פו ולקבל ממנו עצות מועילות על כל תהליך העבודה.
לבני ,המוכר מחנות "ספרי" על שמצא זמן אליי גם כשהחנות הייתה
תודה ֶ
מלאה בקונים .תודה מיוחדת למרים אלון שציירה רבים מהציורים בספר.
אני מחכה ליום שבו תציגי בתערוכת יחיד.
אנשים רבים קראו את כתב היד והעירו הערות והארות :חגית הראל ,שני
עסיס ,אורי קולפ ,ניר פליישר ,אורן רם ,גיא אביעד ,דוד אלון ,גלי יוזביץ ושיר
יוזביץ .תבורכו כולכם .משמיים.
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oi Yozev
תודה ענקית למעמדת של הספר ,שלומית היימן שעשתה עבודה יוצאת
מן הכלל במהירות לא אנושית .תודה לא.א (שביקש להשאר בעילום שם)
שהכניס אותי לשני עולמות מרתקים – עולם הריקוד ועולם האשליה ,ואף
שאני תלמידו המובהק ,בכל זאת הוא קורא לי רבי .תודה לרב חיים הורוביץ,
רבה של צפון תל אביב ,על החברות האמיתית והרעיונות המצוינים
בחלקים של "מן המקורות" .וכיוון שחלק מהתפקיד שלי הוא לדעת את
העתיד ,אנבא כאן שהוא יהיה הרב הראשי לישראל.
תודה לכל האנשים שבאו אליי בסוף ההרצאות וסיפקו לי זווית ראייה
חדשה לנושאים שדיברתי עליהם .אם יש לכם הערות/הארות/שאלות וכו',
אפשר לשלוח לי למייל הזהroi@read-your-mind.com :
תודה מיוחדת אני חב לסיגלית גת שהאמינה ברעיון גם כשעדיין לא היה
רעיון .תודה רבה למזל עציון ,את מזל פגשתי במקרה ובכל יום אני נדהם
מחדש מהאנרגיות שלה .יש באשה הזאת הרבה מעבר למה שיודעים.
ותודה אחרונה לאשתי רלי ,שבלעדיה הספר הזה לא היה קיים.

oi Yozev
המדקה

הייתי ילד מגמגם.
לכן תמיד התביישתי לדבר מול קהל .גמגמתי בצורה כל כך חמורה
שבבר המצווה שלי לא הקראתי את הדרשה שכתבתי .אני זוכר את הפחד
המשתק הזה כאילו זה קרה אתמול .רציתי להיבלע באדמה .כל העיניים
של האורחים היו נשואות אלי "נו ,מתי הוא יתחיל כבר "?..הם מלמלו בשקט
אחד לשני .ואני אחזתי בידיי את הדרשה האינסופית הזאת באורך עמוד
וחצי ולא יכולתי לפצות את פי .לבסוף התיישבתי בבושה .הגמגום לא
אפשר לי לעשות דבר פשוט שכל אחד מהחברים שלי עשה בקלות.
'הלוואי והייתי כמו תומר ,בן הדוד שלי' ,חשבתי לעצמי' ,הוא קוסם מוצלח,
יפה ומגניב .הוא לא מגמגם בכלל והוא מדהים' .אבל לקוסם אסור לגמגם.
ראיתי פעם כתבה בחדשות בה ראיינו את נשיא אגודת הקוסמים .שאלו
אותו מה נדרש כדי להיות קוסם .הוא אמר בפירוש שאדם מגמגם לא יכול
להתקבל לאגודת הקוסמים .אז אני לא יכול .ובכלל ,לעמוד על במה זה
בוודאי בלתי אפשרי בשביל אחד כמוני.
עברו השנים ,עבר הגמגום וחלומות הילדות קצת נשכחו .יום בהיר אחד,
באמצע השנה השנייה של התואר ,פגשתי בקפיטריה של האוניברסיטה
קוסם חובב והוא הראה לי שני טריקים .העולם שלי השתנה לגמרי .כל
החלומות הישנים חזרו בבת אחת .הפעם החלטתי ללכת על החלום עד
הסוף .למדתי ,השקעתי זמן וכסף ,התאמנתי ועבדתי קשה .את הבחינה
שלי לאגודת הקוסמים עשיתי כעבור כשנה .באותו מעמד נאם נשיא
האגודה שזכרתי מהכתבה של לפני שנים .כנראה שהוא התרשם ממני כי
הוא הפנה אלי כמה קוסמים חובבים ששאלו שאלות .באותו ערב הרגשתי
שסגרתי מעגל.
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oi Yozev
כשנה אחרי הבחינה ,השלמתי את לימודי בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה,
אבל העיסוק המרכזי (והפרנסה) היו בעיקר מופעים והרצאות .עברו עוד
חמש שנים עד שמצאתי את השילוב בין השניים .בסוף שנת  ,2008התחלתי
לפתח עם חבר מוצרי קסמים מבוססים אלקטרוניקה .המוצרים שלנו
נמכרים היום בחנויות קסמים בכל העולם .העבודה והפיתוח של אותם
אשליות ,גרמו לי לחשוב מאד על ההגדרה של "בלתי אפשרי".

עולם הקסמים מנסה מאז ומתמיד לעשות את הבלתי אפשרי .זאת ההגדרה
הבסיסית של קסם .לעשות את הבלתי אפשרי ולשלוט בטבע .במשך
השנים הצטבר הר ידע עצום בנוגע לשיטות האלו .מהם אותם שיטות שיש
לאנשים המיוחדים האלו שמאפשרות להם לבצע את הבלתי אפשרי? זאת
גם השאלה שאני נשאל הכי הרבה בסוף הרצאה והופעה.
איך אפשר לעשות את זה? איך עושים את הבלתי אפשרי? ההרצאה "ראש
גדול" נולדה כמענה על השאלה הזו .לא עניינו אותי הטכניקות שמיוחדות
לעולם הקסמים (זריזות ידיים ,הסחת דעת ,שפת גוף וכו') .אותי עניינו
הכלים הכלליים (גנרים) שמשותפים לכל העשייה האנושית באשר היא.
מה גורם וגרם לאנשים לאורך ההיסטוריה שלנו לבצע את מה שאי אפשר?
לכלים האלו קראתי ראש גדול והם ראשי תיבות של רצון ,ריכוז ,אמונה,
שיתוף פעולה ,גישה ,דמיון ויצירתיות ,לימודים .כל אחד מהכלים הללו,
מהווה פרק נפרד בספר.
ההרצאה קמה בבית קטן באשקלון בסלון של גברת חביבה ביותר בשם
סיגלית גת .סיגלית הסכימה שאת ההרצאה הראשונה אני אנסה על הכיתה
שלה .כל ההרצאות שנתתי מאז ,מהטכניון ועד למשרד הביטחון ולצבא,
מקהילות יהודיות בחו"ל ועד לחברות הגדולות במשק ,מקורן באותו ערב
בסלון ביתה של סיגלית .אני חב לה תודה גדולה על כך וזה המקום לעשות
את זה .אני מאחל לכם קריאה מהנה ומקווה שתתחילו לעשות את הבלתי-
אפשרי בחיים שלכם .בואו נתחיל במסע!
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oi Yozev
תוכן עניינים

רצון 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ריכוז 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אמונה 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שיתוף פעולה 149. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
גישה 195. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דימיון ויצירתיות 235. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לימודים 277. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חומר לקריאה נוספת 309. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נספח בדיחות 323. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נספח מתמטי 327. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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oi Yozev

ראש
גדול

oi Yozev
ןוצר

"לאן את רוצה להגיע?" שאל החתול,
אינני בטוחה ",ענתה אליס.
אם כך ,אין זה משנה באיזו דרך תבחרי ללכת".
(אליס בארץ הפלאות)

oi Yozev

oi Yozev
ןוצר

פתיחה
זכיתי!
אני אוהב מאוד את העבודה שלי .אל תספרו ללקוחות שלי – אבל הייתי
מוכן לעבוד חינם .אני אוהב להופיע ,אני אוהב להרצות ,ואני אוהב לחשוב
על קסמים בלתי אפשריים ולמצוא דרך לגרום להם לקרות על הבמה או
לייצר אותם ולמכור אותם ברחבי העולם .אני לא יכול לחשוב על עצמי
בעבודה אחרת .אני מרגיש חי .זכיתי!
לפני כמה שנים ,אחרי הופעה בהונג קונג ,ניגשה אליי אחת הצופות,
ושוחחנו על אודות המקצוע ה(כמעט) עתיק בעולם :קוסם.
היא רצתה לדעת איך הגעתי למקצוע הזה ,וכמובן" ,איך אתה עושה את
זה?" רבים ניגשים אליי בסוף הופעה או הרצאה ושואלים שאלות ,רובן
מסקרנּות ,מפני שהעיסוק שלי בהחלט לא שגרתי .אני מבין אותם ומשתדל
ָ
לענות ולהסביר ככל האפשר .אחרי הכול ,מופע קסמים הוא צורת האמנות
היחידה שבה הקהל מקבל תחושה נדירה וייחודית – מסתורין.
אבל ִאתה זה היה אחר .ראיתי בעיניים שלה שמשהו מפריע לה .משהו
חשוב .עניתי על כמה שאלות שלה וניסיתי להתחמק מלענות על "איך אני
קורא מחשבות" .אבל היה ברור שאני נהנה מאוד ממה שאני עושה ,שאני
לא רואה בזה עבודה אלא סוג של משחק או הנאה אחרת.
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oi Yozev
אחר כך היא שאלה אותי ,חצי בכעס" :אם אתה כל כך נהנה מזה ,למה אתה
לוקח על זה כסף?"

תחילה לא הבנתי את השאלה ,ועניתי לה שבדרך כלשהי אני צריך לשלם
את החשבונות .אבל ככל שעבר הזמן חשבתי יותר ויותר על השאלה שלה.
זאת שאלה רצינית ,והיום אני מבין בדיוק את המקום שממנו היא באה .אני
חושב עוד שזה מקום של כאב גדול של החמצה .כאב על שהיא לא נמצאת
במקום של הנאה אמיתית ממה שהיא עושה .אני לא יודע את שמה ,ולא
ראיתי אותה מאז.

הפרק הזה הוא תשובתי לשאלה שלה.
If you don't have a goal, you will always work for someone who
does.
חבר שלי ,ג'ושוע

אתה הולך לעבודה או הולך לעבוד?
בואו נגדיר שני מושגים חדשים ונשווה ביניהם" :ללכת לעבודה" ו"ללכת
לעבוד".
כאשר אני הולך לעבודה ,אני מגיע למקום שבו עובדים .אני עושה את מה
שאני עושה שם עד שמסיימים (בדרך כלל מ 8-עד  )17והולך הביתה .כולנו
עבדנו בעבודות כאלו ,שבהן ההתרגשות הגדולה ביותר היא לקראת השעה
שבה מחתימים כרטיס ויוצאים הביתה .התחושה דומה לתחושה של ילדים
ביום האחרון של בית הספר :סוף סוף סיימנו את הלימודים והגענו לחופשה
הנכספת.
אתם מכירים את תחושת ההתרגשות כשמגיעה השעה ללכת הביתה.
את הכיף להחתים כרטיס וכו' .לצערנו ,לא צריך להסביר יותר מדי מה זה
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oi Yozev
ללכת לעבודה .אתם גם יודעים בדיוק כמוני שרוב האנשים הולכים לעבודה
במקום ללכת לעבוד .כמעט כל העבודות הזמניות ועבודות הסטודנטים
יכולות ליפול לקטגוריה של "ללכת לעבודה" .אנחנו "הולכים לעבודה" כדי
לשלם את החשבונות או כדי לשלם את התואר .זה מצוין אם זה שלב .אבל
זה כבר נהיה בעייתי אם אנחנו נשארים שם בלי שנרצה .ולא שעבודה יום-
יומית היא בעיה ,הרי רוב בני האדם עובדים בעבודה כזאת .הבעיה היחידה
היא כאשר החוויה המסעירה ביום (ובכל יום) היא להחתים כרטיס וללכת
הביתה .אנחנו כל-כך מכירים את החוויות האלו ,עד שכמעט אין צורך
מאתנו מכירים את התחושה של "ללכת לעבוד?"
לדבר עליהן .אבל כמה ִ

"ללכת לעבוד" הוא חוויה אחרת לגמרי.
בשבת חמימה בקיץ  1986הופיעה באיצטדיון וומבלי להקת  ,Queenשכבר
הייתה מפורסמת באנגליה .הופעה זו נחשבת עד היום המפורסמת ביותר
של הלהקה .אני לא נכחתי בהופעה ,אבל צפיתי בהקלטה שלה .בחלק
הראשון של הווידאו רואים את האצטדיון הענק הזה נהפך אט-אט לבמת
רוק מדהימה ,ואלפי אנשים ממלאים את האיצטדיון עד אפס מקום (יותר
מ 120-אלף אנשים היו שם באותו ערב).
מרגע שהסולן פרדי מרקורי עלה לבמה ,לבוש בתלבושת המוזרה שלו,
הריע הקהל בלי הפסקה במשך המופע שנמשך יותר משעתיים .כשצופים
בהקלטה ,גם במרחק הזמן ,אפשר להרגיש את האנרגיות הגבוהות שהיו
שם .פרדי מרקורי קיבל כסף על המופע הזה .אין ספק .אבל באותה שבת,
ב 12-ביולי ,הוא לא הלך לעבודה .הוא בקושי הלך לעבוד .לא היה לו שעון,
ואני בטוח שלא עניינה אותו השעה .הוא בא לתת את אחד המופעים
המוצלחים בתולדות הרוק העולמי .והוא עשה את זה בגדול!
אז מה זה ללכת לעבוד?
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oi Yozev
כאשר בעבודה יש התרגשות אמיתית שנובעת מהעשייה עצמה ,אנו לא
הולכים לעבודה .אנו הולכים לעבוד.
אמנם אנחנו לא בדיוק פרדי מרקורי ,אולם אני רוצה להבהיר את כיוון
מאתנו חייב לרדוף אחרי תחושת ההנאה בעשייה.
המחשבה שלי :כל אחד ִ
לא נורא אם לא נשיג את המטרה הזאת בעבודה שמשלמת את החשבונות.
הרצון שלנו יכול להתבטא בעשייה מחוץ ל"עבודה" ,במה שנהוג לכנות
"תחביב" .אבל אנחנו חייבים למצוא עיסוק שמעניין אותנו .לפי אותו רעיון
אפשר להבחין בין מי שהולך ללימודים למישהו שהולך ללמוד .הולכים
ללימודים כדי לשמח את ההורים או כדי להוציא תעודת בגרות או תואר.
זה נחמד ,וגם אני עשיתי כך ,אבל יש בעולם הרבה יותר מזה .בפרק האחרון
נרחיב את מושג הלימודים מעבר למה שמקובל לחשוב .אנחנו חושבים
כל הזמן על עבודה או לימודים כעל מטלות לא נעימות ,סוג של הכרח
מציאותי מאז החטא הקדמון ("בזיעת אפיך תאכל לחם") .עבודה נתפסת
בתרבות שלנו כדבר שמנוגד לחופשה .אחרי שעבדת די זמן רצוף ,מגיעה
לך חופשה .די להסתכל בחדשות על הפקקים הענקיים שיוצרים עשרות
אלפי העובדים באירופה ובארצות הברית בחופשה השנתית .זו סוג של
תרבות שרק מחכה כל השנה לחופשה השנתית .קלאב-מד העולמית
מפעילה עשרות אתרי נופש שבהם אפשר לא לעשות כלום ,להירגע
וליהנות מהחיים הטובים.
חופשה אני רוצה ,עבודה אני חייב.
הדוגמה של פרדי מרקורי (ומאות דוגמאות אחרות) מוכיחה שיש אפשרות
אחרת .לפני הופעה או הרצאה ,אני חושב על הרבה מאד דברים :איך הקהל
יגיב; האם המסר שלי יעבור היטב וכו'.
אבל אני כמעט לעולם לא חושב על כסף .לא מפני שהוא לא מעניין אותי –
הוא מעניין אותי מאוד ,אבל הדברים האחרים מעניינים אותי יותר.
אני הולך לעבוד! למה? כי אני עושה את מה שאני רוצה.
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oi Yozev
אז מה אתה רוצה?
נפתח בחידה:

"מה משותף לפוליטיקאי וקולומבוס? כמו קולומבוס ,אין לו מושג לאן הוא
הולך ,והוא לא יודע מה הוא יעשה כשיגיע ליעדו .וכל זה בכסף של אחרים".

כל חבר כנסת שסיפרתי לו את הבדיחה הזו צחק.
בשער הפרק הזה כתבתי את אחד הדיאלוגים המצוטטים בספרותִ .קראו
אותו שוב! המשמעות שלו ברורה :מצא את הכיוון שלך בחיים .כשאין לך
מטרה ,אל תתפלא אם אינך יודע לאן לפנות .וכמו המשפט בראש הפרק –
אם לא תמשוך את עצמך לכיוונים שלך ,מישהו אחר ימשוך אותך להגשים
את המטרות שלו.
ההגדרה של רצון היא לדעת לאן אתה הולך .מה אתה רוצה להשיג בחיים.
שאלה זו שייכת לקטגורית "השאלות החשובות שלא מתייחסים אליהן
בדרך כלל" (למשל" :במה אני מאמין"; "איך אני רוצה לגדל את הילדים
שלי") .בהרצאות שלי אני מדבר הרבה על הרצון ושואל את הקהל" :מה
אתם רוצים"? למרות החשיבות העצומה של שאלה זו (והתשובה שלה)
בחיים הפרטיים שלנו ,מעטים האנשים שיכולים לתת תשובה ברורה
עליה .רובנו לא יודעים אפילו מה אנחנו רוצים לעשות .זה לא כל כך נורא,
כדברי השיר" :כמה מהאנשים בני ה 40-המעניינים ביותר שפגשתי עדיין
לא יודעים מה הם רוצים לעשות עם החיים שלהם" .הנורא הוא שאנחנו
מפסיקים לחפש או לוקחים רצונות של אחרים ומדביקים אותם אלינו.
להדביק רצונות של אחרים אלינו גרוע בערך באותה מידה כמו להדביק
קריטריונים של הצלחה של מישהו אחר אלינו .היכולת שלנו לראות את
עצמנו רק דרך העיניים של האחר היא אחת הרעות החולות בתרבות שלנו.
אדם שראה אותי באינטרנט התקשר אליי ורצה עצה .הוא אמר לי שהוא
רוצה לעשות מה שאני עושה .ניסיתי להסביר לו שאני עושה את מה שאני
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oi Yozev
רוצה ,ויהיה עבורו הרבה יותר אפקטיבי לחפש את הדבר שהוא רוצה
לעשות במקום להתחיל להשקיע במה שאני רוצה לעשות.

אחת המסקנות המעניינות שלי בהקשר הזה ,היא ההבדל בין תשובה של
ילדים לתשובה של בני נוער לשאלה "מה תרצה לעשות בחיים?"
ילדים קטנים שעונים על השאלה ,מספרים ממש מה הם רוצים לעשות,
ותמיד בהתלהבות מעוררת השראה.

"מה תרצה לעשות כשתהיה גדול?"
"אני רוצה להיות שוטר ולהילחם בפושעים!" "אני רוצה להיות טייסת בחיל
האוויר ואחר כך באל-על ולטוס בכל העולם!" "אני רוצה לעשות סרטים
מצוירים ושכולם יאהבו אותם ויקנו את היומנים שלהם!"
כל אחד והחלום האישי שלו .אני זוכר שכשהייתי ילד רציתי מאוד להיות
נגר ,אולי מפני שהשכן שגר מעליי היה נגר .אחר כך הגיעה תקופת
האסטרונאוט ,ורציתי להיום גם קוסם .אחר כך אני לא זוכר שום דבר חוץ
מאת בית הספר...
מפתיע שבני נוער ,בייחוד אנשים לפני צבא ,לא עונים על השאלה הזאת.
לדעתי הם לא מבינים אותה .הם נוטים לענות על השאלה "מה תרצה
לעשות בחיים?" כאילו הם עונים על שאלה אחרת ":מה אתה רוצה ללמוד
באוניברסיטה כשתהיה גדול".
הנה תגובה טיפוסית של ילד בן " :17חשבתי ללכת ללמוד משפטים"; "אני
מקווה להתקבל לראיית חשבון".
אתם מבינים ,הם עושים טיול דמיוני בין הפקולטות באוניברסיטה ומסמנים
 Xעל הנושאים שהם לא חושבים שכדאי להם ללמוד .השיטה הזאת מביאה
את רובם באלימינציה למשפטים או לראיית חשבון או למנהל עסקים
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כמובן ,יש שהתייאשו לגמרי מלימודים בעקבות בית הספר ,והם חושבים
על עסק עצמאי .זה נהדר ,אבל פחות נהדר הוא הייאוש הטוטלי שלהם
מלימודים .כל המקצועות הללו הם אופציות מצוינות ללמוד באוניברסיטה
אם זה מה שבאמת מעניין אותנו .אבל לא זאת הייתה השאלה .השאלה
הייתה מה תרצה לעשות!

בדרך כלל אני נוהג להגיב כך לתשובות" :לא שאלתי מה תרצה ללמוד
באוניברסיטה .שאלתי מה מעניין אותך בחיים; מה היית רוצה לעשות; מה
היית מוכן לעשות בחינם" .ואז אני מתחיל לקבל תשובות מעניינות" :אני
אוהבת לצייר אבל אין מה לעשות עם זה"; "אני חולה על משחקי וידאו אבל
אני צריך עבודה אמיתית לחיים"; "אני מאוד נהנה לבשל ,אבל אני מסוגל
ללמוד משהו יותר רציני מזה".
כמה מהר אנחנו מוותרים על החלומות ועל מה שהלב אומר לנו לעשות!
מדוע?
פיטר קאש מביא בספרו "המנכ"ל והדלת המסתובבת" את סיפורה של דבי
פילדס.
דבי פילדס אהבה לאפות עוגיות שוקולד צ'יפס ,והן גם היו שונות
מהעוגויות הסטנדרטיות באותה תקופה :הן היו גדולות ורכות יותר .כל
מי שטעם את העוגיות של דבי הודה מיד שאלו העוגיות הטובות ביותר
שאכל .לאט-לאט השתכנעה דבי שהעוגיות שלה הן באמת מיוחדות ,והיא
צריכה למכור אותן לַ עולם .הרי כל מי שבא לבקר אותה אמר שאלו עוגיות
מעולות .ב 1977-החליטה דבי שהיא רוצה לפתוח חנות קטנה ולמכור בה
את העוגיות שלה .הבעיה הייתה שכולם (חוץ מדבי) חשבו שזה רעיון גרוע.
גם בעלה של דבי ,שהיה כלכלן במקצועו ,ייעץ לה שלא לעשות את הטעות
הזאת .יתרה מזו ,גם חבריו של בעלה ,שהיו אנשי עסקים בעצמם ושיבחו
בכל הזדמנות את העוגיות של דבי ,המליצו לה לנטוש את החלום שלה" :זה
פשוט לא יכול לעבוד" ,הם אמרו .רק בנקאי אחד באחד הבנקים המקומיים
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והלווה לה כסף .לבסוף פתחה
לא חשב כך .רק הוא האמין ברעיון של דבי ִ
דבי את הדוכן שרצתה והחלה למכור את העוגיות שלה .אבל איש לא נכנס
לקנות .אלא שדבי הייתה משוכנעת שהעוגיות שלה הן הטובות ביותר,
ורק צריך שהלקוחות (הפוטנציאליים) יטעמו .היא הוציאה שולחן קטן
לרחוב וחילקה דוגמיות חינם (כמו שקוקה קולה עשו בכל מדינה שהם
נכנסו אליה בשנות ה .)50-באותו יום מכרה דבי את כל העוגיות שלה ,וכך
היה גם בימים שלאחר מכן .אחרי כמה שבועות גדל הדוכן הקטן ונהפך
מרווחת .אחרי כמה חודשים כבר נפתח סניף שני של העוגיות של
לחנות ֻ
דבי ,ואחרי כמה שנים מאותה חנות קטנה נהיו יותר מ 1000-חנויות בכל
רחבי העולם בשווי שוק של יותר מ 100-מיליון דולר .בשלב הזה כבר נמכר
העסק שלה למשקיעים ,ודבי התפנתה לעיסוקים אחרים כגון כתיבת ספרי
אפייה וכתיבת הביוגרפיה שלה .לא די היה ברצון של דבי להגשים את
החלום .לולא אותו בנקאי שהאמין בה והחליט לקחת את הסיכון ייתכן
שזה לא היה מצליח .אילו לא החליטה דבי לחלק חינם דוגמאות של עוגיות,
אולי אחרי יומיים הייתה החנות נסגרת מחוסר לקוחות .היו הרבה צמתים
והחלטות שגרמו לחלום הזה להתגשם .אבל חשוב מכול שהיה חלום .לדבי
היה רעיון ברור מאוד ,והיא הלכה ִאתו עד הסוף .היא מכרה לעולם את
עוגיות השוקולד צ'יפס שלה .אבל הרבה יותר מזה :היא עשתה את מה
שהיא רצתה.
"אתם יודעים למה אני לא ממלא טופס לוטו? אני מפחד שאני
אזכה"
(הרב אריה לוין).

פעם עבדתי במשרד שהשקיף על בית מפעל הפיס בתל אביב (רמז:
זאת הייתה עבודה במדים) .הזדמן לי להתבונן ארוכות בסמל המסתובב
של מפעל הפיס ולשאול את עצמי בכל פעם מחדש מה יקרה אם אזכה.
מסתבר שהתשובה לשאלה הזאת קריטית בחיפוש הדבר שאנחנו אוהבים
ורוצים לעשות .כיוון שעבודה מתקשרת אצלנו בעיקר להכנסה ,מעניין
לראות מה יקרה אם החלק של הכסף יֵ רד מהמשוואה .בשביל לעשות את
זה אני משתמש בשאלת מפעל הפיס:
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נניח שהיית זוכה מחר בפרס הגדול במפעל הפיס :מה היית עושה?

אם התשובה המיידית לשאלה היא שאתם עוזבים את העבודה ,כנראה
שאתם צריכים עוד משהו בחיים .אולי אתם גם צריכים לחשוב על מקום
עבודה אחר ,אבל לא תמיד יש אופציה לעזוב את מקום העבודה שלנו .כמו
כן ,העולם שלנו בנוי מעליות ומורדות ,ולכל אחד יש תקופות יפות יותר
ויפות פחות בעבודה שלו .הקושי מתחיל כאשר זמן רב אנחנו לא מצליחים
למצוא עיסוק שהיינו מוכנים לעשות אותו חינם .זה לא חייב להיות
במסגרת העבודה דווקא .אבל אם לא נמצא את הדבר הזה גם במסגרות
אחרות ,נתחיל להיות ממורמרים.

בעולם הזה (גם לפי הדתיים) חיים רק פעם אחת .אם נתעלם משעות
השינה ,נגלה שרוב חיינו עוברים עלינו בעבודה או בעשייה .אנחנו
משקיעים בעבודה את מרב הזמן שלנו .לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו
משקיעים בעבודה זמן רב מדי ,ורצוי שנשקיע עוד במשפחה ,אבל אנחנו
לא מצליחים להגיע למטרה הזאת .אתם לא מעדיפים לבלות את זמנכם
בעשייה שמקדמת אתכם או במשהו שאוהבים? בשנים האחרונות אני כבר
לא שואל את עצמי את השאלה הזאת .כמו שכבר אמרתי – אני זכיתי ,ברוך
השם .זאת תחושה מצוינת ,וקשה מאוד להסביר אותה ואיך מגיעים אליה.
למזלנו ,חוקר אחד החליט להקדיש לזה את חייו.
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Flow

מיהאלי סיקזנטמיהאלי ( )Mihaly Csikszentmihalyiהוא פסיכולוג אמריקני
ממוצא הונגרי שעיקר עיסוקו הוא יצירתיות ,אושר ומה מביא אותם.
הוא עבר את השואה כשהיה ילד ,ראה איך אנשים מתייחסים לאנשים
אחרים והגיע למסקנה שחייבת להיות דרך אחרת לחיות .בשנת  1956הוא
היגר לארצות הברית ללמוד פסיכולוגיה ,ותשע שנים לאחר מכן קיבל
את הדוקטורט שלו .המחקר שלו ביצירתיות הוביל אותו לפסיכולוגיה
של המשחק .מה קורה כאשר בני אדם משחקים? לדעתו ,אחת החוויות
הבולטות במשחק הייתה חוויה אוטוטלית (אוטו = עצמאי; טלי = מטרה),
כשהמטרה היא הפעולה עצמה .הפרס לא מגיע בסוף הפעולה ,אלא הוא
הפעולה עצמה .שלא כפעילויות אחרות (אתה מכסח את הדשא כדי שהוא
ייראה יפה ,או אתה מכין אוכל כדי לאכול) ,במשחק ,אתה משחק כדי
לשחק .זה הפרס הגדול של הפעילות.

הוא ראיין ציירים ,מוזיקאים ,שחיינים ,מטפסי הרים וספורטאים בתחומים
שונים כדי להבין מהם היטב מה הם מרגישים כאשר הם עושים את מה
שהם עושים .איך ההרגשה לעשות משהו כאשר הפרס הוא העשייה עצמה.
הבעיה הייתה שהתיאור של כל אותם אנשים לחוויות האוטוטלית שלהם
היה יבשושי .במבט לאחור הם לא יכלו לספק תובנות איך זה להיות במצב
הזה ("הרגשתי שהזמן עף ושעות נראו לי כמו דקות") .סיקזנטמיהאלי
חיפש שיטה טובה יותר למצוא את החוויות האלו אצל כל אדם ואיך ניתן
להגיע אליהן .הוא קרא לה" :שיטת דגימת חוויות" (Experience Sampling
 .)Methodהרעיון הוא שכמה פעמים ביום רושמים באקראי מה אנחנו
עושים ,עם מי אנחנו נמצאים ומה המצב המנטלי שלנו (שמחים ,נרגשים,
מתעניינים ,משועממים וכו') .במחקר שערך סיקזנטמיהאלי התקשר צוות
חוקרים באקראי כמה פעמים ביום במשך שבוע לאנשים וביקש מהם
לרשום את ההרגשה המדויקת שלהם ומה הם עשו בזמן ההתקשרות .אם
נבצע את התהליך הזה לגבי עצמנו במשך שבוע ,נקבל רשימה של כמה
עשרות נקודות בזמן ונוכל לבדוק אלו דברים גורמים לנו ריגוש.
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אחת המסקנות החשובות של סיקזנטמיהאלי היא שאנשים מאושרים לאו
דווקא במצב של מנוחה ואי-עשייה ,אלא בדיוק להפך :כאשר אנחנו במצב
של עשייה אינטנסיבית שמחדדת את כל החושים שלנו וגורמת לנו לשכוח
את עצמנו ,אנחנו במצב שהוא הגדיר כ־( Flowזרימה) .זה גם השם של
אחד הספרים המצליחים שלו .סיקזנטמיהאלי מגדיר את ה Flow-כ"הרגשה
אולטימטיבית כאשר אנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים ,סוג של ריכוז
ממוקד שמכניס אותנו ב 100-אחוז לתוך החוויה של כאן ועכשיו".
כדי להיות במקום הזה ולהרגיש את ההרגשה העילאית הזאת סיקזנטמיהאלי
קובע כמה תנאים:
 .1על המשימה שלפנינו להיות מעניינת.
קשה מאוד להיכנס ל Flow-כאשר עושים דבר שלא מעניין אותנו .לא
שאי-אפשר לעשות את אותו דבר שוב ושוב .הלוא ציירים שמציירים נוף
מציירים בחלקים מסוימים של התמונה את אותו דבר שוב ושוב .כאשר
קוסמים מתאמנים על תנועה מסוימת או על קסם מסוים הם חוזרים על
אותו דבר שוב ושוב .אבל הם חוזרים על מה שמעניין אותם.
 .2עלינו לרצות לבצע את המשימה
חקר נושא ה Flow-הגיע מחקר המשחק .אי אפשר להיכנס למצב של Flow
אם אנחנו לא עושים את מה שאנחנו רוצים .זהו אחד הכללים החשובים,
וזאת הסיבה שהפרק "רצון" הוא הפרק הראשון בספר.
 .3עלינו להיות בעלי כישורים מתאימים לביצוע המשימה
דמיינו אדם שעומד לנאום לפני  500איש בתחרות נאומים ,כשלא עמד
על במה אפילו פעם אחת בחייו .הוא אפילו סובל מגמגום קל .היכולות
שלו נמוכות הרבה מהכישורים שנדרשים לביצוע המשימה ,ולכן הוא לא
יהיה ב .Flow-הוא יהיה בסוג של חרדה מתקדמת .עכשיו דמיינו פרופסור
למתמטיקה שפותר מבחן בגרות ברמת שלוש יחידות לימוד .כאן המצב
ממש הפוך :היכולות שלו עומדות הרבה מעל רמת הכישורים שנדרשים
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כדי להתמודד עם המשימה הזאת .במצב הזה הרגשות שלו ינועו בין
אפאתיה לשעמום.

מאתנו היא הגבוהה ביותר שאנחנו
רק כאשר רמת הכישורים שנדרשת ִ
יכולים להגיע אליה ורמת האתגר היא גבוהה (ויש התאמה בין השניים),
נגיע לנקודה המיוחדת הזאת  -ה.Flow-
הגרף הבא ממחיש את מה שאמרנו כאן:

הציר האופקי (ציר ה )X-בטבלה מגדיר את רמת הכישורים שיש לנו
עבור המשימה המסוימת הזאת .הציר האנכי (ציר ה )Y-מגדיר את רמת
הקושי של האתגר שמולו אנחנו עומדים .כאשר אנחנו בחלק העליון של
שני הצירים ,אנחנו במצב של  .Flowכאשר רמת הכישורים גבוהה מאוד
ורמת האתגר נמוכה מאוד ,אנחנו במצב של רוגע (לכן רובנו אוהבים
לפתור סודוקו קל); כאשר הרמה שלנו גבוהה ורמת האתגר בינונית ,אנחנו
בשליטה .זה לא משעמם אותנו אבל אנחנו בהרגשה מצוינת :אנחנו יודעים
מה לעשות .זה מצב בטוח מאוד בייחוד למי שעובד במשרדים גדולים.
אבל זה לא  .Flowכשאדם במצב של  ,Flowשעות עוברות כמו דקות ,הוא
ממוקד במטרה ונהנה מכל רגע .זה מה שקורה לכל אמן בשיא שלו .זה
מה שאני מרגיש בהופעות (מסוימות) .וזה בהחלט מה ש Queen-הרגישו
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באותה שבת בוומבלי .הריכוז שנדרש מאדם במצב של  Flowהוא כה גדול,
עד שכמו שסיקזנטמיהאלי מגדיר" ,אין לו די יכולת לחשוב על עצמו",
ולכן התחושה במקרים כאלו היא שאנחנו לא באמת שם ,אלא היד כותבת
מאליה .למצב של  Flowלא מגיעים ברגע אחד ,אבל הסיכוי להגיע אליו
גדל רק כשאנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים .את מה שאנחנו רוצים.
וגם מי שעושה את מה שהוא אוהב לא תמיד מגיע לשם .כדי להגיע לשיא
הזה יש לעבור הרבה מאוד אכזבות בדרך.

פעם שוחחתי עם חבר שהלך ללמוד באוניברסיטה ביו-טכנולוגיה ,תחום
שלא ריתק אותו ממש .הוא אמר לי שהוא מקנא בי שאני במקום שבו אני
מתעסק במה שאני אוהב .ניסיתי להסביר שגם במקום שלי יש חסרונות.
כאשר עושים משהו מתוך הנשמה ,הרי כל כישלון או חוסר הצלחה (ותמיד
יהיו כאלה) נלקחים ברמה אישית .בדיוק כמו שכאשר הכול מסתדר ויש
לסופר שטף של רעיונות ,או הצייר מצייר מתוך השראה גדולה ,יש רגעים
הפוכים שבהם דבר לא מצליח .יש כאלו שקוראים לרגעים האלו "ייסורי
האמן" .הדרך הזאת לא פשוטה .היא אפילו קשה.
אבל קשה יותר לעשות בכל יום דברים שאנחנו לא אוהבים .וזה העיקרון
שבשיחות שלי עם אנשים חוזר שוב ושוב:
האם הגעת ל ?Flow-האם לקחת את הסיכון? הלוא הסיכון כשאנחנו עושים
את מה שאנחנו אוהבים הוא סיכון לא מבוטל .האם רק כדי להגשים חלום
להיות רוכב סוסים מקצועי – גם אם מעולם לא רכבנו על סוס – היינו
מוכנים לזנוח מקום עבודה שסך הכול נחמד לנו בו? אין דרך ביניים? האם
יש דרך לקחת סיכון מחושב?
בואו נבדוק.
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חובבנים ומקצוענים

כאשר הולכים אחר החלום ,צריך לדעת שתהיה הקרבה בדרך – הקרבה
שלפעמים בגלל נסיבות החיים ולפעמים בגלל סולם ערכים מסוים אנחנו
לא יכולים להרשות לעצמנוֵ .אם לחמישה ילדים לא יכולה לטפס על
האוורסט בלי לשנות לחלוטין את מהלך החיים של ילדיה; אב שמשפחתו
תלויה בו לפרנסתו לא תמיד יוכל לנסוע ללמוד קונג-פו בסין .לפעמים
המציאות חזקה מהרצון שלנו ,אתם אומרים .אבל ...הדבר שאנחנו רוצים
לעשות (או היינו מוכנים לעשות חינם) לא חייב להיות העבודה הקבועה
שלנו .אנחנו יכולים להמשיך בעבודה שלנו ובמקביל להתחיל (או להמשיך)
לחפש את מה שאנחנו אוהבים לעשות .איך?

"זה רק תחביב"...
בעולם שלנו יש הבחנה ברורה בין מקצועי לחובבן (Professional and
 .)Amateurאנחנו שואפים למקצועיות בכל התחומים .כאשר רוצים לומר
שאדם מסוים מוכשר מאוד במה שהוא עושה ,אומרים עליו שהוא מקצוען.
כאשר מישהו מפסיד בשחמט לשחקן מקצועי ,הוא יתרץ שהוא רק חובבן,
והרמה שלו לא צריכה להיות גבוהה" :אני עושה את זה רק בשביל הכיף".
בדרך כלל אנחנו עושים הבחנה זו בהקשרי עבודה .אתה קוסם מקצועי או
חובבן? אתה רקדן מקצועי או חובבן? כשאנשים שומעים על המקצוע שלי
הם בדרך כלל שואלים אם זה המקצוע שלי או רק תחביב (ב"תרגום" :זאת
העבודה שלך? מזה אתה מתפרנס ,או שיש לך עבודה אחרת ,וזה רק עיסוק
לשעות הפנאי?) ההבחנה הזאת נכונה מאוד עבור מקצועות מסוימים.
מנתח מוח צריך להיות מקצועי ,כלומר הניסיון שהוא רוכש בפרקטיקה
היום-יומית מבדיל אותו משמעותית ממי שרק מתעניין במדעי המוח.
הוא יודע מה הוא עושה משום שהוא עושה את זה כל הזמן .אי-אפשר
להיות מנתח מוח חובב ,ואי-אפשר להיות ראש ממשלה מתוך תחביב
ולא דוגמנית-על .אבל יש עיסוקים שאפשר לעסוק בהם כתחביב ולהגיע
לרמות גבוהות ביותר...
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גננת • נגנית ָּבסּון • רקדנית סטפס • מתכנתת רובוטים •
קלדנית • מעצבת ְּפנִ ים • אמנית פלסטית • קוסמת ילדים •
עורכת דין • מעצבת שמלות כלה • סופרת • תכשיטנית •

מהנדסת מים • אסטרונומית • ביוכימאית • סורגת כיפות •
אנימטֹורית • היסטוריונית • שחקנית
ָ
יועצת ארגונית •
שחמט • מתעמלת אמנותית • רקדנית בלט • שחיינית
• פסלת • בארמנית • מעצבת ֵׂשער • פוליטיקאית • בונה
אתרי אינטרנט • מטפלת בילדים • אופה • תופרת • יחצ"נית •
מארגנת מסיבות • צלמת • עורכת וידאו • נטורופתית •
מדריכת כושר • מורה לריקוד • מדריכת קונג-פו • בימאית
תיאטרון • זמרת שאנסונים • שחקנית פוקר • מתמטיקאית •
מספרת סיפורים • ג'אגלרית • קוראת בקפה • ספרית
כלבים • מאלפת חתולים • מוכרת באי-ביי • פרסומאית •
עורכת עיתון • כתבת בעיתון • מחזאית • אצנית • טייחת
הרשימה נוסחה בלשון נקבה לשם הנוחות
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זאת רק רשימה חלקית של אנשים שאני מכיר אישית שעושים את הדברים
הללו ברמה גבוהה מאוד .כל התחומים האלה ורבים אחרים יכולים להיות
המקומות שבהם תהיו הטובים ביותר ,התחומים שבהם יש לכם כישרון
טבעי ויכולת פנומנאלית .אף על פי כן קרוב לוודאי שאתם מעדיפים
משכורת קבועה.

"לעובד המשרד הממוצע יש יותר ביטחון כלכלי משיש לנגן הג'אז
הממוצע".
(אלמוני)

יש אנשים שלא יכולים להיות עצמאיים .אתם מוכרחים לחשוב עם עצמכם:
עד כמה חשובה לכם משכורת קבועה? האם תוכלו לחיות ברוגע מסוים גם
אם אין לכם ביטחון של משכורת בסוף החודש?
ובכן ,כמו שציינתי בתחילת הספר ,אין תשובות חד-משמעיות .גם העצות
שתקבלו סביבכם מהחברים והמשפחה לא יעזרו לכם בהכרח לגבש
החלטה בנושא .אני יכול לתת לכם דוגמה מאביה של אשתי :הוא אמר
לילדים שלו כל חייהם שני דברים הפוכים :זה גרוע להיות שכיר ,ולהיות
עצמאי לא מתאים לנו אלא רק ל"כרישים" .אם אתם מרגישים שבשום אופן
לא תוכלו לחיות ללא ביטחון כלכלי מוצק – ניחא .אבל אם אתם במצב
שמאפשר לכם להתלבט ולשקול את הנושא ,הניסיון שלי אומר שאין
תחליף לניסיון .נסו!
מקור המילה "חובבן" באנגלית ( )amateurהוא המילה הלטינית – amator
לאהוב .ההגדרה הבסיסית של חובבן היא אדם שאוהב את מה שהוא עושה.
מק ָּדרות כדי לעסוק בה ברצינות .אבל כדי שזה
רוני לא מוכרח להתפרנס ַ
יהיה תחביב אמיתי הוא מוכרח לאהוב ליצור כלי חרס.
לצד האנשים עם "הרגליים על הקרקע" ,יש אנשים שפשוט לא מסוגלים
או לא רוצים להפוך את התחביב שלהם למקצוע .הם מפחדים להרוס את
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האהבה שלהם על ידי עול הפרנסה .קל להבין את הגישה הזאת .כשאנחנו
עוסקים במשהו לשם פרנסה ,אנחנו מתייחס אליו אחרת .כולנו חייבים
לעסוק בעבודות שלא היינו לוקחים אילו תשלומי הבית שלנו לא היו
תלויים בהן .אנחנו חייבים לשנות את האמנות שלנו ולעשותה מסחרית
כדי שאנשים יקנו אותה יותר בקלות .קל להבין את מי שלא רוצה "ללכלך"
את האהבה שלו.

וכאן מעניין לציין שהמקצוע שלי מיוחד במינו :אין מי שעוסק בקסמים ללא
אהבה לקסמים .רוב הקוסמים ככולם החלו את העיסוק שלהם כתחביב.
אולי משום כך המקצוע שלי מופיע במנועי החיפוש באינטרנט בקטגוריה
"תחביב" .יתרה מזו ,מעולם לא פגשתי קוסם מקצועי שנכנס לתחום רק
כדי להרוויח כסף .כמות השעות שצריך להתאמן וכמות ההופעות הגרועות
שצריך לעבור כדי להיחשב מקצועי כה גדולה עד שמי שהמוטיבציה
היחידה שלו היא כסף לא יוכל להתמיד בזה (ועל כך בהמשך) .אולי דווקא
בגלל זה יש כל-כך הרבה קוסמים מצוינים שמעולם לא הפכו את התחביב
שלהם למקצוע .הם אהבו את העיסוק שלהם יותר מדי ולא רצו "ללכלך"
אותו בפן הכספי.
אחד הקוסמים המפורסמים שלא הסכים בשום פנים לעבוד בקסמים הוא
לארי ג'נינגס ,מן הקוסמים המוכשרים במאה ה 20-ותלמיד קרוב מאוד
של דיי ורנון ,הקוסם החשוב במאה ה .*20-לארי היה טכניקן מעולה בעל
זריזות ידיים בלתי נתפסת .הוא פיתח כמה שיטות מתקדמות מאוד בתחום
הקלפים .הוא היה גם אמן קבוע בטירת הקסמים בלוס אנג'לס ,מקום
מושבם של הקוסמים הטובים בעולם .אבל לארי מעולם לא עזב את מקור
הפרנסה שלו – שרברבּות .הארי רייסר ואלן סלייט הם דוגמאות נוספות
לשמות מוכרים מאוד בעולם הקוסמים (הם פרסמו ספרים מצוינים),
ושניהם אנשי עסקים מכובדים מאוד (הארי בארצות הברית ואלן בקנדה).
* לוורנון היו שני כינויים :הפרופסור – על כמות הידע העצומה בתחום ,ו"האיש שהצליח
לעבוד על הודיני"
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oi Yozev
הציבור האמריקני מכיר את הארי לוריין כאמן זיכרון מהטובים בעולם
(עוד נפגוש אותו בפרק הגישה) .אבל פחות ידוע לציבור האמריקני שהארי
לוריין הוא מן הקוסמים הפוריים ביותר .הוא פרסם מאות קסמים (אולי
אלפים) ואפילו הוציא כתב עת בשם "אפוקליפסה" (.)Apocalypse

רשימת השמות ארוכה (קן קרנזל ,סטיב בים ואחרים) ,וללא ספק יש
דוגמאות רבות וטובות בתחומי עיסוק נפלאים אחרים.
המסקנה ברורה :הדבר שאנחנו אוהבים לעשות יותר מכול ,הנושא שבו
אנחנו מוצלחים ומוכשרים ביותר ,התחום שבו אלוקים נתן לנו עין מיוחדת...
לא חייב להיות מה שמשלם את החשבונות.
ודווקא בתחום הזה אפשר להשקיע את השעות הפנויות ,להתאמן שוב
ושוב כדי לשפר את היכולת ואת הרמה ,להיות טובים ממה שאנחנו עכשיו.
חלק מהטבע האנושי הוא לרצות להתקדם .ובעידן שלנו זה חשוב פי כמה.
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oi Yozev
מדוע עלינו לרצות להיות טובים יותר

בן של מתכנת שואל את אביו" :אבא ,למה השמש זורחת במזרח
ושוקעת במערב?"
האב" :זה עובד .אל תיגע בזה!"

הבדיחה המשעשעת הזאת מעלה שאלה מעניינת :אם זה עובד ,למה לגעת
בזה? נניח שאני עושה את מה שאני אוהב .לשם מה עליי להשתפר?
ובכן ,אם אנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים רק לשם ההנאה ,ייתכן
שאין מניעה שנמשיך בכך ללא צורך אמיתי בשיפור הכישורים שלנו .אבל
מי שרציני באהבה שלו ישאף תמיד להשתפר .כל שכן אם מדובר במקור
הפרנסה שלו .מדוע? כי הרמה עלתה וממשיכה לעלות .והסיבה המרכזית
שזה קורה היא שבעולם המודרני ,מספר השחקנים בכל תחום נהיה גדול
הרבה יותר .כאשר יש גישה נרחבת להשכלה ,כמות האקדמאים בשוק
גדלה כל הזמן והתחרות נהיית קשה יותר .זה המודל של העולם החדש
ואנחנו חייבים להפנים אותו.
בעבר ,מי שרצה להצליח היה צריך להיות הטוב ברחוב .לקוח יכול היה
לפנות בעיקר לבעלי המקצוע בסביבה הפיזית שלו .הסנדלר הטוב
בכפר היה העסוק ביותר ,החייט המוכשר בעיר היה המוצלח ביותר וכו'.
כשהתחרות מצומצמת ,צריך להיות טוב ממתחרים מעטים .וכשאין תחרות
גם אין צורך להיות הטוב ביותר .צריך רק להיות נוכח .במושבים מסוימים
בארץ יש עדיין רק חנות מכולת אחת ,וברוך השם יש פרנסה .ללקוחות אין
ברירה.
זה המודל הישן של הצלחה בעסקים .אבל קשה למצוא ענף עסקים שלא
הושפע מהקדמה ומהאפשרויות הרבות שהיא הביאה .היום בלחיצת
כפתור אתם יכולים להשוות בין עשרות חנויות ברחבי הארץ המציעות
את מה שאתם מחפשים .אתם יכולים אפילו לחפש בחו"ל .הגבולות
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oi Yozev
נפרצו לחלוטין .דוגמה יפה היא הספר שאתם מחזיקים עתה בידכם .לשם
הדפסתו פנינו לכמה בתי דפוס בישראל וגם בסין .כלומר בית דפוס בישראל
אמור להתחרות בתנאים ,בשירות ובמחיר עם בית דפוס בצד השני של
העולם .הסתכלו בדף הראשון כדי לגלות במה בחרנו .זאת ועוד ,היום יש
תחומי עיסוק חדשים ורבים שאינם תלויים כלל במיקום פיזי .מתכנתים,
אנימטורים ,יועצים שונים ,משקיעים בבורסה וכל מי שיכול לשלוח את
התוצרת שלו בקליק אחד של העכבר.

מיקרוסופט
חברת מיקרוסופט היא דוגמה מצוינת אחרת .קשה לחשוב על חברת
מחשבים מוכרת ממנה .היום כבר לא מדברים עליה במונחים של חברה
אלא של אימפריה עם נגיעות בתחומים שמזמן יצאו ממערכות ההפעלה
(קונסולת המשחקים שלה ,למשל) .המשרדים הראשיים של החברה
ממוקמים בסיאטל שבמדינת וושינגטון ,והחברה מעסיקה יותר מ90,000-
עובדים ביותר מ 100-מדינות ברחבי העולם.
רבות מהמשרות שמיקרוסופט מאיישת הן נחשקות ביותר .כדי להתקבל
למשרות כאלו לא די להיות הטוב ביותר בסיאטל ,כיוון שהטוב בסיאטל
מתמודד על אותה משרה עם הטוב בישראל ועם הטוב ביוהנסבורג .מי
שזוכה לבסוף במשרות הנחשקות האלו צריך לגבור על מתמודדים מכל
העולם.
וגם בתוך כל המשרות הנחשקות שיש למיקרוסופט להציע יש שנחשקות
הרבה מן האחרות .אחת החטיבות הקטנות בחברה (כ 20-עובדים) נקראת
"קבוצת התיאוריה" – פוסט-דוקטורנטים מתחומים שונים שמטרתם היא
לחשוב על בעיות מופשטות במתמטיקה ומדעי המחשב .מיותר לציין את
הכישורים המיוחדים הנדרשים על מנת להתקבל לשם.
מאתנו ,אבל לכולנו
משרות נחשקות כאלה לא מעניינות בהכרח כל אחד ִ
צריך להיות ברור שכללי המשחק השתנו .שהעולם שלנו גדול יותר .אפילו
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oi Yozev
מאתנו מתחרה בקבוצה גדולה בהרבה ממה
ללא אינטרנט כל אחד ִ
מאתנו
שאבותינו התחרו בה .יתרה מזאת :ככל שהזמן עובר ,כך הדרישות ִ
נעשות גבוהות.

פרופסור באוניברסיטה שלמדתי בה ציין באוזני נקודה מעניינת :מאחר
שדרישות הקבלה עולות בכל שנה בפקולטה להנדסה ,הסטודנטים
שלומדים עתה בשנה א' מוכשרים מהסטודנטים בשנה ד' .אני לא יודע אם
הוא התכוון לזה או אמר את זה רק כדי לעודד אותי כשהייתי בשנה א' ,אבל
זה נשמע משכנע בזמנו.
העיקרון הזה שייך לא רק לעולם ההנדסה .הבה נבחן כמה דוגמאות
מתחומים אחרים.

מוזיקה
אחת הדוגמאות היפות לעלייה ברמת הכישורים בעולם היא הסיפור של
הקונצ'רטו לכינור של המלחין הרוסי פיוטר איליץ צ'ייקובסקי (.)1893‑1840
צ'ייקובסקי היה ילד מוכשר מאוד ,ומסופר עליו שבגיל  6ידע לקרוא
גרמנית וצרפתית .מרשים למדיי בהתחשב בעובדה שבבית דיברו רוסית.
בגיל  38חיבר צ'ייקובסקי קונצ'רטו לכינור .הוא הגיש את היצירה לביקורת
אצל אחד הכנרים המוכשרים באותה תקופה ,לאופולד אוואר .אוואר דחה
את היצירה בטענה שהיא לא "נגינה" .היצירה מורכבת מדי ,ואי אפשר
לנגן אותה ,טען הכנר המוכשר ,ואוואר היה אוטוריטה לכינור וללימוד
כינור (אחד המשפטים המפורסמים שלו הוא "אם אתה מתאמן בידיים,
אתה צריך יום שלם .אם אתה מתאמן בראש ,די בשעה אחת") .היצירה
הייתה צריכה לחכות יותר משנתיים עד שכנר אחר ששמו ברודסקי הסכים
לנגן אותה ב .1881-מבקר חשוב מאוד באותה תקופה – אדוארד הנסליק,
שמע את הנגינה .למרבה המזל ,הוא פרסם איומה על היצירה ,וכך היא
התפרסמה בכל העולם.
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oi Yozev
ועכשיו שימו לב לפיתול בעלילה ...זה הפאנץ' :היום כמעט כל מי שמסיים
בית ספר גבוה למוזיקה ,שולט בקונצ'רטו לכינור של צ'ייקובסקי .כלומר,
לאחר כ 150-שנה הכינורות הם אותם כינורות ,התווים של הקונצ'רטו הם
אותם תווים ,ועדיין משהו השתנה .הרמה עלתה.

ספורט
אני לא חובב גדול של ספורט ,אבל יש משהו מרגש במשחקים האולימפיים.
ולא רק אני חושב כך .המשיכה לאולימפיאדה עצומה כל-כך ,עד שמדינות
מוכנות להשקיע סכומי עתק כדי לארח אותה (שאלו כל מי שניסה להוציא
ויזה לסין ב .)2008-ב ,2009-כשנה לאחר המשחקים האולימפיים בבייג'ין,
ביקרתי בסין לצורכי עבודה והחלטתי לבקר גם בכפר האולימפי .מה אומר:
זה מרגש .האיצטדיון הענק שהם בנו שם ,המכונה "קן הציפור" ,בהחלט
מעורר רגשות עזים .וכמוהו "האקווריום" שבו בריכת השחייה האולימפית.
להיות באיצטדיון ובבריכה ולדעת שבמקום הזה נשברו כל-כך הרבה שיאי
עולם בהחלט עשה לי משהו .אבל למה? למה מעניין אותי בכמה זמן אפשר
לרוץ  100מטר או לשחות  400מטר פרפר (זה באמת נראה כמו פרפר?!)
לדעתי ,התשובה היא דווקא שבירת השיאים .העובדה שעד עכשיו איש לא
רץ  100מטר ב 9:58-שניות עד שבא יוסיין בולְ ט מג'מייקה ושבר את השיא.
וכך מייקל פלפס ,השחיין האגדי מארצות הברית ,וכל שאר גיבורי התרבות
בעבר (קרל לואיס ,נדיה קומאנצ'י וכו') .יש משהו בבן אדם שרוצה לפרוץ
גבולות ולעשות את הבלתי אפשרי .זה מה שמושך מיליונים למסך בכל
ארבע שנים .לא הטקסים ולא הלפיד אלא לראות בני אדם מנסים לעשות
את הבלתי אפשרי .מהר יותר ,גבוה יותר ורחוק יותר.
כאשר חודשו המשחקים האולימפיים באתונה ב ,1896-הוחלט לכלול
בהם גם את ריצת המרתון .הסיפור הוא שלפני כאלפיים שנה רץ חייל
יווני ממקום ששמו מרתון לאתונה ,מרחק כ 42-קילומטרים ,כדי לבשר על
ניצחון היוונים על הפרסים .לא רבים יודעים שבסוף הריצה הזאת הוא מת!
ועוד פחות ידוע שחלה עלייה מטאורית ברמת המתחרים בריצה זו ב100-
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oi Yozev
השנים האחרונות :לפני כ 100-שנה הייתה התוצאה בריצה הזאת גבוהה ב20-
דקות ממה שתלמידי התיכון בארצות הברית משיגים היום!
איך זה קורה? הרמה עלתה וממשיכה לעלות.

כאשר שאלו את מטפס ההרים הבריטי ,ג'ורג' מאלורי ,למה רצה לטפס על
האוורסט ,ההר הגבוה בעולם ,הוא ענה תשובה פשוטה ,ממצה ואנושית:
"כי הוא שם".
תכונה אנושית היא לקפוץ מפסגה לפסגה ,וכמו כל תכונה היא יכולה להיות
טובה או רעה .ככל שנחווה יותר גירויים ,כך יעלה סף הגירוי שלנו .התוצאה
לרצות אותנו .מי שאכל פיצה באיטליה יתקשה
המיידית היא שקשה יותר ַ
מאוד ליהנות מפיצה קפואה שקנה בסופרמרקט; מי שנסע במרצדס לא
יוכל ליהנות בנסיעה בפיאט (למזלי ,לי אין בעיה כזאת) .יתרה מזו ,גם אם
נקבל את מה שאנחנו רוצים ,תמיד נרצה עוד:

"אין אדם מת וחצי תאוותו בידו .יש לו מנה רוצה מאתיים"
(מדרש קהלת)

תנו לאדם את כל תענוגות העולם על אי בודד ,ואחרי כמה חודשים הוא
כבר ישאל מה קורה באי השכן .אנחנו לא יכולים לשקוט על השמרים.
אנחנו בתנועה מתמדת .לתכונה הזו יש גם צד טוב :רבי ישראל מסלנט
היה מחלוצי תנועת המוסר במאה ה 18-באירופה .תנועת המוסר בחנה
איך על היהודי (ובהכללה כל בני האדם) לחיות; מה הם העקרונות והכללים
שמעבר להלכה הפסוקה.

אחד המאמרים המצוטטים ביותר של רבי ישראל הם" :האדם דומה לציפור.
בכוחה של הציפור לעוף מעלה מעלה ,אך אם תעצור לרגע מיד נופלת".
במידות ,ביכולות מנטליות שכליות אנחנו צריכים להתקדם תמיד .ואם לא
נתקדם ,נרגיש רע .מי שלא מממש את היכולות שלו דומה למבוגר שמנסה
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oi Yozev
להיכנס לנעל במידה  38כאשר המידה שלו  .42הוא לא יצליח .ואם יצליח,
הנעל תלחץ ותכאיב לו ,והוא ייזכר שהרגל שלו גדולה .ואז יתנו לתופעה
שמות מקצועיים כמו "משבר גיל המעבר" או "הפרעת קשב וריכוז".
זה היה האספקט הראשון של העולם שלנו :אנחנו חייבים להשתפר מפני
שהרמה עולה תמיד .אם עד כה די היה שנהיה הטובים בשכונה ,הרי לא
זאת המציאות היום.

האספקט השני עוסק במה שמניע אותנו .אנחנו נוטים להאמין שהכסף
הוא המניע אותנו (בייחוד בעבודה) .כך אנחנו ממריצים את העובדים שלנו:
נותנים להם מענקים .מכאן נובעת למשל ,הבעיה הגדולה של התעשיות
הצבאיות :לשמר את העובדים הטובים שלהן .הלוא בעולם האזרחי התנאים
הפיננסיים טובים בהרבה.
אבל האם כסף ועוד כסף זה באמת הדרך לשכנע אותנו לפעול טוב יותר?
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oi Yozev
רצון לעומת מוטיבציה (הנעה)

"יש רק סיבה אחת למה בחרתי את המקצוע הזה .והיא לא כסף .היא אהבה.
אני אוהב כסף".

נפתח בסיפור קצר:
ליד המשרד שלי יש פלאפל טעים מאוד – "פלאפל צנעני" .אני מכיר את
הבעלים מפני שהוא הזמין את ההופעה שלי לבת המצווה של הבת שלו.
הפלאפל שלו באמת מצוין ,וברוך השם הוא מצליח .שאלתי אותו למה
הוא לא פותח סניף נוסף .כך אני הייתי עושה במקומו .והוא ענה תשובה
מיוחדת מאוד" :אני אוכל רק בכפית אחת".
האמת – הוא הפתיע אותי .העולם שאני מכיר סביבי מורכב מאנשים
שרודפים אחרי ההצלחה הכלכלית ומודדים את עצמם ואת האחרים לפיה.
כאן עומד מולי בעל עסק שאינו נכנע ללחצי העולם הקפיטליסטי .הוא
ביקש לומר לי שאין לו צורך בכסף לשם הכסף .הוא מרוויח כמה שהוא
צריך ,ולא מעניינות אותו צרות נוספות" :מרבה נכסים – מרבה דאגה" ,אמרו
חכמינו ז"ל במסכת אבות.
ועכשיו נדבר לעומק.
ִערכו רשימה של כל המטרות והדברים שרצונכם להשיג .אני יודע שקשה
להקים אנשים מהספה בשביל לקחת דף ועט ,אבל שווה לכם .אם לא
רשמתם ,לפחות ִחשבו על שלוש מטרות רציניות ואמיתיות .הרשימה
שלכם מורכבת כמעט כולה ממטרות שאינן פשוטות להשגה .לא ,אני לא
משתמש ביכולות הטלפתיות שלי .זאת דרכו של עולם .המטרות שלנו
הולכות ונעשות מורכבות ככל שאנחנו מתבגרים .הבן שלי בן שנתיים וחצי,
והוא מאושר כשאימא שלו סוף סוף מרשה לו לאכול סוכריה בבית הכנסת.
ילד מעט יותר גדול ממנו ,יצטרך צעצוע מעניין כדי להגיע לאותו ריגוש.
ומה ִאתנו? אולי מכונית חדישה או שיפוץ במטבח?
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oi Yozev
אלו היו דוגמאות פשטניות שנועדו להמחיש את הנקודה הבסיסית :הרצון
שלנו מכוון בדרך כלל למטרות שאינן קלות להשגה .אילו רצינו רק דברים
פשוטים להשגה ,כבר היינו משיגים אותם ולא דנים בזה עוד .כמה פעמים
הסתכלנו בילד שנהנה משוקולד וחשבנו לעצמנו הלוואי שהיינו שמחים
כל-כך מהדברים הקטנים .חלק מהמשימה שעומדת מולנו בהגדרת
הרצונות שלנו הוא לקבוע את סדר העדיפויות בתוך רשימת הרצונות .מה
באמת חשוב לנו להשיג ,ועל מה לא נתעקש .עלינו להחליט על הדירוג הזה
קודם שנצא לדרך להשגת המטרה.

מדוע? מפני שהדרך אל היעד תהיה בוודאי משובצת אי-אלו קשיים,
עיכובים ותקלות .אחרי הכול ,המטרה אינה פשוטה ,וכך העולם בנוי .באותן
נקודות של אתגרים ,אם נשים לנגד עינינו את חשיבות המטרה עבורנו,
נוכל לצלוח אותם ביתר קלות ונחישות .יהיה לנו קל יותר להתמסר להשגת
הפתרונות .יהיה לנו נוח יותר לשבת ולחשוב עליהם .יהיה לנו פחות מלחיץ
לשמוע את ההורים והחברים שואלים בדאגה "בשביל מה לך הבלאגן הזה?"
חשוב מאוד שנדע למה אנחנו פה ומה אנחנו רוצים .זה המנוע שדוחף
קדימה .השאלה שאני רוצה להעלות כאן היא מה סוג הדלק עבור המנוע
הזה .מה מניע אותנו? מה נותן לנו מוטיבציה?
"אנשים עניים חושבים רק על כסף"
שאלו אנשים סביבכם" :מה תרצה לעשות בחיים?"
רבים יענו במילה אחת :כסף.
אנחנו מבינים ומכירים את התשובה הזאת .היא פורטת על נימי נפשנו,
ואנחנו מרגישים את הרצון הזה גם אצלנו" .כסף ,כסף ,כסף" שרה להקת
 .)money-money-money( ABBAאבל אי אפשר להאשים אותם .התרבות
שלנו מכוונת לזה .כל חיינו כאשר אנחנו שומעים על פלוני אלמוני שהוא
מוצלח מאוד ,הכוונה היא כמעט תמיד לסכום הכסף הגדול שהוא הרוויח.
אדם בעל ערך הוא אדם שיש לו נכסים רבים .זאת המשוואה שעליה אנו
מתחנכים ,וכך אנו מורגלים לשפוט את הסובבים אותנו ואת עצמנו .אפילו
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oi Yozev
בעולם המשפט מגדירים כך עסק מוצלח .הדוגמה הבאה תמחיש יפה את
הנקודה:

אחד מתחומי המשפט הוא "דיני תאגידים" .בתחום זה דנים בכל החוקים
העוסקים בחברה בע"מ (כלומר חברות גדולות ,לא עסקים קטנים) .לפי
אחד המודלים בדיני תאגידים ,התפקיד היחיד של חברה הוא להגדיל את
הרווחים שלה ככל האפשר .התפקיד היחיד של החברה! שימו לב :לא נזכר
כאן כל מדד אחר .לא משנה כמה החברה מועילה לאנושות ,שומרת על
הסביבה ,דואגת לרווחת העובד או מייצרת מוצרים טובים .אמת ,תוכלו
לומר שאם החברה מתייחסת יפה לעובדים שלה הם יהיו יעילים יותר
והחברה תרוויח עוד כסף .זה נחמד ,אבל יש הרבה חברות שמגלגלות
סכומי עתק בלי העול של יחס נאות לעובדים .המדד היחיד הוא היקף
הרווחים .זהו רק מודל משפטי אחד ,אבל אנחנו יכולים להבין שיש בו משהו
מציאותי ,קר ואמיתי.

מהצד השני ,לימדו אותנו שכסף הוא מלוכלך ,שמי שאוהב כסף הוא רודף
בצע .כך ראינו בסרטים ושמענו בסיפורים כשהיינו ילדים .כולם מכירים את
הסיפור מהמיתולוגיה היוונית על המלך מידאס .הוא הביע משאלה שכל
מה שייגע בו ייהפך לזהב .ואכן ,הוא מתהלך בגנו ונוגע בחפצים וצמחים
והכול נהפך לזהב טהור ,והמלך מידאס שמח מאוד .עד שמגיעה אליו בתו
האהובה ביותר ומחבקת אותו בחום .היא נהפכת לפסל זהב ,והמלך החמדן
מקבל את עונשו הטראגי המתבקש .קיבלנו גם את המסר ההפוך על כסף.
אם כן ,היחס שלנו לכסף הוא מעורב .מצד אחד אנחנו רואים בו קריטריון
חיוני להצלחה ומצד שני אנחנו בזים לאנשים שההצלחה הכלכלית היא
המטרה היחידה בעיניהם .ומצד שלישי לא יזיקו לנו מיליון או שניים נוספים
בעובר ושב .מבלבל! התשובה שנתן לי בעל דוכן הפלאפל עומדת בדיוק
בתפר שבין הרצון להרוויח לחוסר הרצון להשתעבד רק לכסף.
אני כשלעצמי מחזיק בדעות קפיטליסטיות ,ואני שמח מאוד כשיש לי כמה
שטרות בכיס .אני גם חושב שזה קריטריון טוב להגדיר הצלחה ,אבל בשום
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oi Yozev
מקרה הוא לא הקריטריון היחיד .כסף הוא חשוב ,הוא לא רק שטרות נייר
שעליהם דיוקן של ידוען מת .זה גם חינוך טוב ,מסעדות ,חופשות בעולם
(ולצערנו ,גם את היכולת לרכוש בריאות).

כאשר אתה לא מרוויח מספיק ,כסף הוא הדלק היחיד לעשייה .המו"ל
המיתולוגי של מגזין פלייבוי ,יו הפנר ,שומר במשרד שלו שטר ממוסגר
של חמישה דולרים .אותם חמישה דולרים היו סכום ההעלאה שהוא
ביקש מהמעסיק שלו לפני שיּו הקים את פלייבוי .המעסיק סירב ,והשאר
היסטוריה .אם אנשים לא ירוויחו די במקום העבודה שלהם ,הם יחפשו
מקום שבו יוכלו להרוויח יותר .עוד דוגמה ליכולת של הכסף לעורר
מוטיבציה הוא ענף הריצה .אחת השאלות בענף הריצה היא למה דווקא
האפריקנים מצליחים להגיע לרמות הגבוהות ביותר .האם זה משהו גנטי
במבנה הגוף שלהם? הסבר גנטי טרם נמצא אף שמחפשים כבר שנים .אלא
שברוב המקומות האלו ריצה היא גם כרטיס היציאה מהעוני .מי שמגיע
לרמות הגבוהות ויכול לזכות בתחרויות יקבל חיים טובים יותר והזדמנויות
שלא פתוחות בפני שאר התושבים במקומות האלו .לכן הם מתאמנים
בקצב גבוה מאוד ומסתכנים .לא כולם שורדים את האימונים המפרכים,
אבל מי שמצליח ,מגיע לרמות הגבוהות בעולם ויוצא ממעגל העוני.
וזאת גם הסיבה שרבים לא מסוגלים לעבוד בתחביב שלהם .אנחנו רוצים
תחילה ביטחון כלכלי .כסף הוא לא רק מה שאנחנו מחפשים .זהו גם הזרז
להגיע לשם ולעשות הרבה דברים .כל קוסם ילדים שרוצה להשתיק את
הקהל שלו מבטיח פרס למי שיֵ שב יפה ,וזה עובד תמיד .כאשר אנחנו רוצים
לתגמל אנשים ,אנחנו מבטיחים להם בונוסים ועמלות .מי שיודע שיקבל
עמלה מכל עסקה שהוא יסגור ,יהיה בעל מוטיבציה גדולה יותר לסגור את
העסקה .נכון?
אז זהו ,שלא.
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oi Yozev
מרגע שהביטחון הכלכלי הושג ,הוא כבר לא מספק .לפי פירמידת הצרכים*,
מי שכבר יש לו ביטחון כלכלי יחפש הגשמה עצמית ,כבוד והערכה
ותחושת סיפוק –  .Flowזאת הסיבה שאנחנו קוראים לפעמים בעיתונים על
מנהלי חברות שהתפטרו בגלל חילוקי דעות עם הבעלים .אחת הדוגמאות
הפחות ידועות הוא מנכ"ל חברת השוקולדים  .M&Mגם אצלו ,כמו אצל
בכירים רבים אחרים ,הסיבה היתה נעוצה בתחושת חוסר הערכה והכבוד
במקום העבודה שתיגמל אותו יפה מאד כלכלית .אם אין לנו הערכה ועניין
במקום העבודה ,הכסף לא יספק .לא כולם יעשו צעד אקטיבי כמו לעזוב
מקום עבודה ,אבל כל מי שנשאר במקום כזה ירגיש לאורך זמן מרירות
ותחושת החמצה .אלא אם כן נוכל למצוא בעשייה שלנו דברים מעניינים
יותר ,שמסעירים אותנו וגורמים לנו לחשוב .אתם זוכרים את המודל של
מיהאלי סיקזנטמיהאלי? מקסימום אושר בעשייה מגיע כאשר שני תנאים
מתמלאים :רמת האתגר בעשייה שלנו גבוהה ,ורמת הכישורים והיכולת
שלנו גבוהה גם היא בהתאם.
כשהייתי ילד עבדתי במפעל התכשיטים של אבי .רוב העבודות במפעל היו
רובוטיות ורפטטיביות ,כלומר לעשות את אותה פעולה (מכנית) שוב ושוב.
אני זוכר שהייתי צריך למשוך ידית מסוימת כלפי מטה והייתי מקבל חצי
אגורה לפעולה כזאת .הדבר היחיד שהעסיק אותי בכל הזמן שעבדתי שם
היה חישובי אגורות ,כמה עשיתי ,כמה הרווחתי וכמה שנים אצטרך להיות
שם כדי להרוויח מיליון שקל .זאת עבודה נחמדה לקיץ .זאת עבודה קשה
מאוד לכל החיים .מנגד ,אני זוכר תקופה שבה עבדתי אצל רואה חשבון.
חלק מהעבודה היה להזין פעולות בנק למחשב .עבודה משמימה מאין
כמוה (למרות שהיא לימדה אותי שהרבה מאוד עסקים שרויים רוב החודש
בגירעון) .אבל את העבודה הזאת אני זוכר במיוחד לטובה ,מפני שיצרתי
עבור העבודה הזו משחק :מי יכול להזין את דפי הבנק האלו מהר מכולם.
* פירמידת הצרכים פותחה על ידי הפסיכולוג האמריקני אברהם מאסלו .לפי מודל זה,
לפני שאנחנו מחפשים לענות על צורך מסוים אנחנו חייבים לענות על צורך בסיסי ממנו.
מי שרעב לא מתעניין בפילוסופיה .כמובן שיש תיאוריות סותרות ,אבל הבסיס עדיין
נחשב נכון.
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oi Yozev
זאת הייתה התערבות שהפכה את כל החוויה הזאת לשמחה וממריצה.
אבל לא הכסף עשה את החוויה הזאת נעימה.

"כל אהבה התלויה בדבר – בטל דבר בטלה אהבה ,וכל אהבה
שאינה תלויה בדבר – אינה בטלה לעולם"
(מסכת אבות)

כסף הוא סוג של דרייב חיצוני .לא משהו שמגיע מתוכנו .וכמו כל דרייב
חיצוני ,כאשר בטל המקור ,אין טעם להמשיך .אם נרשמנו לחוג ריקוד רק
מאתנו אין טעם להמשיך,
בשביל להרשים בת זוג ,הרי אחרי שהיא נפרדה ִ
אלא אם כן הריקוד עצמו מצא חן בעינינו .אם אנחנו רצים בשביל כסף ובא
מישהו באמצע הדרך ונותן לנו כסף ,אין סיבה לרוץ .לדעתי ,הבעיה העיקרית
בכל משחקי הפירמידה למיניהם (ושיווק רב-שכבתי בכללם) היא שהסיבה
היחידה להשתתף בהם היא כסף .אין לאנשים (לפחות לאלה שניסו לשכנע
אותי להצטרף) שום עניין אמיתי במוצרים של החברות האלה .משווק אחד
אף הרחיק לכת וסיפר לי שהוא לא ממליץ להשתמש במוצרים של החברה
שהוא מקדם ,אבל זה מודל שנועד להרוויח עבורו כסף .ואני אומר :אם אתם
עובדים קשה כל-כך ,עדיף שתעבדו בשביל עצמכם!

אז ,כסף הוא לא התשובה?
שאלו את עצמכם איך אתם משכנעים את הילדים שלכם לעשות דברים
שאתם מגדירים אותם חשובים? "סיים את האוכל ותקבל עוגייה"; "תקרא
את הספר הזה ותקבל אופניים"; "לא תכין שיעורים  -תקבל עונש" וכו'.
השיטה הזאת נקראת "המקל והגזר" .זאת שיטה שעובדת מצוין באילוף
כלבים וגם אצל בני אדם :גירוי ותגובה .לפעמים.
לאורך שנים חשבנו ששיטת המקל והגזר היא מה שמעודד אנשים לרוץ
מהר יותר במרוץ החיים .רוצים שאנשים (העובד ,התלמיד ,הילד) יעשו טוב
יותר? תנו להם פרסים .הבטיחו להם דברים .אתם רוצים שהם יעשו פחות
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ממשהו? תענישו אותם .זה הרעיון הבסיסי שביסוד הבונוסים .אם תעבוד
טוב ,תקבל פרס .אם תתרשל ,תיענש .עכשיו רוץ!

ב 30-השנים האחרונות גדל העיסוק והמחקר במוטיבציה – איך להניע
אנשים לפעולה .מסתבר שבניסויים חוזרים ונשנים החוקרים מגלים
בכל פעם מחדש שבהרבה מקרים שיטת המקל והגזר – פרסים חיצוניים
ועונשים ,לא משיגה את המטרה .בעיקר השיטה הזאת לא עובדת
במשימות שדורשות יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה .במשימות מורכבות
שבהן הפתרון לא ידוע ,ולא ידוע אם בכלל יש פתרון (רוב הבעיות שאנחנו
נתקלים בהן בחיי היום-יום) ,פרסים ועונשים לא עוזרים.
דן פינק מתאר בספרו  DRIVEכמה תופעות שליליות שנגרמות במישרין
ממתן פרסים כסוג של מוטיבציה:

התופעה הראשונה :חוסר עניין
כמה ניסויים החל משנות ה 70-של המאה ה 20-בילדים ובסטודנטים הראו
בבירור שילדים שאהבו לצייר וקיבלו פרסים על ציור הפסיקו לצייר כאשר
הופסקו להם הפרסים .כלומר פעולה שהייתה מהנה עבור הילד כשלעצמה,
כבר לא עניינה אותו אחרי שהובטח לו פרס .הילד חשב רק על הפרס.
פתאום ציור היה פחות מעניין .בניסוי דומה במטלה אחרת (פתרון חידות
היגיון) בין סטודנטים ,התקבלו תוצאות דומות .משימה או אתגר מאבדים
את החן שלהם כאשר מובטח פרס בסופם .אם אתם רוצים להרוס לילד
שלכם כל אפשרות לאהוב מתמטיקה ,הבטיחו לו פרסים כדי שיֵ שב ללמוד.
הערה חשובה :יש משימות שבהן פרסים יכולים לעזור מאוד ,בייחוד
משימות שבהגדרה הן לא מעניינות (העבודות שלי במפעל התכשיטים
ואצל רואה החשבון) .זה בסדר גם לתת פרס במשימות מעניינות .אבל יש
לדעת איך עושים זאת .הפרס לא מגיע בתחילת התהליך במתכונת של "אם
תעשה את זה תקבל את זה" .אנחנו רוצים לייצר משימות ,עבודות ומטלות
בעלות עניין אמיתי או חשיבות אמיתית גם ללא פרס.
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תופעה שנייה :ביצועים ירודים
דן אריאלי הוא פרופסור לפסיכולוגיה מוערך מאוד באונברסיטת .MIT
התחום של אריאלי הוא כלכלה התנהגותית ( )Behevioral Economicsוחקר
האי-רציונאליות .אחד הנושאים שהוא חקר הוא איך משפיעים פרסים
אמיתיים על בני אדם .בניסויי פסיכולוגיה בדרך כלל הפרסים המוצעים
נעים בין שקלים בודדים לעשרות שקלים .זה נחמד לסטודנט תפרן אבל
לא משקף העלאה גדולה במשכורת .הבעיה העיקרית בחלוקת פרסים
גדולים היא שמישהו צריך לשלם עליהם .במיוחד לשם כך טס דן עם צוות
המחקר שלו להודו ,שבה המחיה זולה ,כדי לבצע את הניסוי .הם חילקו
לאנשים משימות והבטיחו להם פרסים קטנים ,בינוניים וגדולים .שווי של
פרס גדול היה שכר חודשי ממוצע .הניסוי כלל קבוצת ביקורת שלא הובטח
לה דבר ושלוש קבוצות שהובטחו להן פרסים .התוצאות היו ברורות מאוד:
כאשר הובטחו לאנשים סכומי כסף גדולים ,ברוב המוחלט של המקרים הם
הפיקו תוצאות פחות טובות בהרבה .זה שונה מאוד ממה שאנחנו חושבים,
ונראה שחכמי הזן ידעו את זה כבר לפני מאות שנים" :כאשר הקשת קולע
להתאמן ,הוא יורה למטרה .כאשר הוא קולע באמת ,הוא מחמיץ" .אתם
יכולים לעשות את הניסוי עם חבר :תנו לו לקלוע מהעונשין ,ואז תבטיחו לו
עשרה שקלים על כל קליעה .הוא יקלע פחות טוב.
הנתון הזה מהפכני ,כיוון שהוא ניגוד גמור לכל מה שאנחנו מכירים
ומאמינים בו מעולם העסקים .במשימות מסוימות אם נשלם לאנשים,
הביצועים שלהם יֵ רדו.
תופעה שלישית :עודף מיקוד וחוסר יצירתיות
כאשר מבטיחים לנו כסף (ובהכללה כל פרס חיצוני אחר) ,אנחנו נעשים
מהירים וממקודים הרבה יותר .מצוין להיות ממוקד כאשר אוספים לכלוך
ביער או משחילים חרוזים או מקלידים נתונים יבשים במחשב .אבל זה
הדבר האחרון שאנחנו רוצים כשאנחנו מחפשים פתרון יצירתי .אם
תתבוננו בבעיות הקשות שנתקלתם בהן בחיים ,לא יהיה ברור תמיד מה
הפתרון .וכאשר יש פתרון ,לפעמים הוא שונה מאוד ממה שחשבנו .לבעיות
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מורכבות באמת אין סט ברור של פתרונות אפשריים .הפתרונות ,אם הם
קיימים ,מפתיעים ודורשים לראות את התמונה הגדולה .ביצירתיות (על כך
בהמשך) ,זה קריטי לראות את התמונה הגדולה.
דבר נוסף שמאפיין פתרון יצירתי הוא שהוא היה "מתחת לאף" שלנו כל
הזמן" .היכולת לראות בזווית אחרת את מה שהיה מתחת לאף שלנו כל
הזמן היא ההפך הגמור של התמקדות בדבר ספציפי בדרך ובצורה שאנחנו
מכירים .ניסוי שנעשה בשנות ה 80-של המאה ה – 20-בעיית הנר ,הוכיח
זאת היטב:

הבעייה פותחה על ידי קרל דונקר ב .1945-הנבחן מקבל נר ,קופסת נעצים
וגפרור ,והמטרה היא להצמיד את הנר לקיר ולגרום לו לבעור בלי שיטפטף
על השולחן .לפני שאתם קוראים את הפתרון נסו לחשוב על אחד בעצמכם.
איך הייתם פותרים את הבעיה הזאת? אל תתעצלו ,נסו לחשוב שוב איך
הייתם גורמים לנר לבעור בלי שיטפטף על השולחן.
בעיית הנר מוגדרת בציור הבא:
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ובכן ,הפתרון הוא לעשות את קופסת הנעצים תחתית לנר ולהדביק אותה
לקיר על ידי נעץ .מה שמקשה על ההגעה לפיתרון הזה נקרא בפסיכולוגיה
"קיבעון פונקציונלי" .אנחנו רואים בקופסת הנעצים רק קופסה לנעצים ולא
מסוגלים לראות בה גם מעמד לנר .זאת דוגמה מצוינת לשאלה ביצירתיות
שמכריחה אותנו לחשוב בדרך אחרת.

פסיכולוג אמריקני בשם סם גלקסברג ( )Sam Glucksbergביצע בשנת
 1962גרסה מעניינת מאוד של הניסוי הזה .הוא לקח שתי קבוצות אנשים
ותזמן את הזמן שבו הם פותרים את הבעיה .לקבוצה הראשונה (קבוצת
הביקורת) הוא אמר שהוא מודד זמנים כדי לקבוע ממוצע לפתרון הבעיה
(אין שום לחץ אמיתי לפתור) .הם רק צריכים לפתור את הבעיה בזמן הקצר
שהם יכולים .לקבוצה השנייה הוא הציע פרס 20 :הראשונים שיפתרו את
הבעיה יקבלו חמישה דולרים .הראשון שיפתור את הבעיה מהר מכולם
יקבל  20דולר .בכמה זמן בממוצע פתרה הקבוצה עם הכסף את הבעיה
מהר מהקבוצה השנייה? התשובה המפתיעה היא שקבוצת הכסף פתרה
את הבעיה בממוצע בשלוש דקות וחצי יותר לאט .איך זה יכול להיות?
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התשובה :המנגנונים הדרושים לנו כדי לפתור בעיות יצירתיות

כאמור ,אחד המאפיינים הבולטים של בעיות יצירתיות (ופתרונות
יצירתיים) הוא היכולת לחשוב מחוץ לקופסה ,לראות את הדברים בדרך
אחרת .הקיבעון הפונקציונלי נוצר משום שאנחנו מכירים "יותר מדי טוב"
את העולם .אנחנו רגילים שאם יש לנו קופסה לנעצים ,התפקיד שלה הוא
להכיל נעצים .קשה לנו לראות אותה משמשת "צלחת" לנר .כיוון שפרסים
מעורבים בתהליך ,ואנחנו נדרשים לפתור את הבעיות מהר יותר (הראשון
שפותר מקבל  20דולר) ,הריכוז והפוקוס שלנו לא מאפשרים לנו לראות את
האפשרויות האחרות.

נראה שפרסים הם לא הדרך האופטימלית לעודד אותנו לחשיבה יצירתית
תופעה רביעית ואחרונה :חוסר מוסריות ו"אזרחות טובה"
חשבתם פעם למה לא משלמים על תרומת דם? אולי משום שקוראים
לה תרומה? אבל אם יש תמיד מחסור בדם ,למה לא משלמים על זה? אם
אנשים יקבלו כסף בוודאי יתרמו הרבה יותר .לא?! את התיאוריה הזאת ניסו
לבדוק בשבדיה ,וזה התברר ככישלון .כאשר שילמו לאנשים כדי שיתרמו
דם ,הם תרמו פחות .למה? איך זה יכול להיות?
הזדמן לי לדבר על זה עם גיסי שעובד בחברת הייטק מכובדת ,והוא אמר
שגם הוא לא היה תורם .אם הוא היה מקבל  40שקלים על תרומת דם
שנמשכת שעה ,הוא היה מעדיף להישאר במשרד ולהמשיך לעבוד בתעריף
גבוה מזה .אם משלמים על תרומת דם ,הרי הכסף הוא התשלום .כאשר
מתלבטים בין  40שקלים לשעה ל 100-שקלים לאותה שעה ,התשובה
ברורה .אבל כאשר לא משלמים בעבור הדם שלכם ואתם עושים זאת
בהתנדבות ,השכר שלכם הוא התחושה שעזרתם לכלל ,שנתתם משלכם
כדי להציל חיים .תחושה כזאת שווה הרבה יותר מכל שעת עבודה (אפילו
רק במישור האגואיסטי) ,ובשביל תחושה כזאת שווה להפסיד שעת עבודה.
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דוגמה נוספת היא מעשה שהיה בשווייץ .אנשים נשאלו אם הם יהיו מוכנים
שהממשלה תטמין פסולת גרעינית ליד הבית שלהם .רבים השיבו בחיוב.
למה? התשובה של אותם נשאלים הייתה שהאשפה הזאת צריכה להיטמן
במקום כלשהו ,וזה סוג של אזרחות טובה .מצוין! אזרחות טובה היא הסיבה
שתושבי שווייץ יהיו מוכנים שהממשלה תטמין אשפה גרעינית ליד הבית
שלהם .מה קורה אם נוסיף למשוואה הזאת כסף? הלוא עכשיו במקום
סיבה אחת להסכים (אזרחות טובה) יש שתי סיבות (אזרחות טובה וכסף),
וכמות המסכימים אמורה לעלות.

המחקר הראה שההפך הוא הנכון :כאשר כסף נכנס לתמונה ,האזרחות
הטובה יוצאת ממנה .כאשר הציעו לאנשים כסף עבור הטמנת אשפה
גרעינית ליד הבית שלהם ,הם לא ראו במעשה הזה אקט של אזרחות טובה
אלא רק עסקים .האם אני מוכן בשביל סכום כסף מסוים שיטמנו אשפה
גרעינית ליד ביתי (עם כל הסיכונים הכרוכים בזה)? לא .בשביל כסף איש
לא מוכן שיטמינו אשפה גרעינית ליד הבית שלו (פרופסור אריאלי ממחיש
זאת יפה בתרחיש דמיוני שבו אדם יציע לחמותו לשלם לה בסוף ארוחת
החג שהיא טרחה עליה).
פרסים ובונוסים הם דבר מצוין .אבל לא תמיד!
הדוגמאות האלו נועדו להמחיש שגם במישור העשייה ,היצירתיות,
המוסריות והעניין האמיתי שיש לנו בתחומים שלנו כסף הוא לא תמיד
מה שאנחנו מחפשים .צריך לחפש דלק אחר ,והדלק הוא הנקודה שבה
אנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים .בנקודה הזאת אנחנו עושים את מה
שאנחנו רוצים ,ואז מגיעים לתחושת .Flow
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תכל'ס

a goal is a dream with a deadline

(ג'ף מקברייד).

אז מה עושים? מאיפה מתחילים?
בצבא הייתי עתודאי (למדתי לפני הגיוס ,והתגייסתי לצבא כמהנדס) ,ואחת
הטענות העיקריות נגד מוסד העתודה האקדמית היא שאדם בוחר בגיל 18
מקצוע לכל החיים (כמה שזה לא נכון!) כאשר הוא לא יודע בכלל אם זה
מה שהוא אוהב .לדעתי ,יש הרבה בטענה זו ,אבל זאת לא סיבה לא ללכת
לעתודה .ילד בן  18בדרך כלל לא יודע מה הוא אוהב .זה נכון גם לילד בן
 22שסיים צבא ,וגם רוב חבריי בני ה 30-ומעלה שכבר עובדים לא יודעים
בדיוק מה הם רוצים לעשות.
לדעת מה אנחנו אוהבים הוא לא (רק) פונקציה של גיל אלא פונקציה של
ניסיון ,וניסיון הוא מה שמקבלים כאשר לא קיבלנו את מה שרצינו .הדרך
היחידה להשיג ניסיון היא לנסות .מפתיע מעט ,אבל אין מנוס :אם לא ננסה
לא נדע .באחריות! אדם לא יֵ דע לעולם אם הוא אוהב סביח ,אלא אם כן הוא
ניסה פעם אחת לפחות .וכך במוזיקה ,בציור ,בספורט ,בלימודים וכו' .פעם
הייתה תכנית בישול שהביאה ילדים ששונאים מאכל מסוים (דגים ,חצילים
וכו') ,והשף הכין אותו בצורה שהילד אהב .וגם אם ניסינו ,הניסיון לא אומר
הרבה .זה תקף לא רק בדג ברוטב אלא גם בלימודים באוניברסיטה .אדם
יכול ללמוד רפואה שבע שנים רק כדי לגלות שהוא לא מסוגל נפשית
להתמודד עם המקצוע .ישעיהו ליבוביץ היה דוקטור לרפואה שלא עסק
ברפואה אפילו יום אחד בחייו .הוא מעולם לא קרא לעצמו רופא אף
שהייתה לו הסמכה .הוא התעסק בביוכימיה ופילוסופיה (וההיסטוריה של
המדעים ותורה ו .)...בילי מקומב היה מן הקוסמים המוצלחים באנגליה
בשנות ה 60-של המאה ה 20-והיה גם דוקטור לרפואה .רואן אטקינסון,

 | 52ראש גדול  -הישגיות ,הנאה והבלתי אפשרי

oi Yozev
המוכר לכולם כמיסטר בין האגדי ,היה באמצע הדוקטורט שלו בהנדסת
חשמל עד שהמציא את הדמות של מיסטר בין.
כדי לגלות מה מעניין אותנו יש צורך לחפש ולחפש שוב ושוב .זה יכול
להיות חיפוש דברים בתחום שאנחנו כבר מתעסקים בו ,וזה יכול להיות
מתחום אחר לגמרי .בפרק של הלימודים נסקור דרכים שונות לחיפוש
אפיקים חדשים .לכל תחום יש תחומים נושקים לו ושונים ממנו מאוד .כל
שף יבדיל בבירור בין אפיית עוגות לבישול .עולם הטלפתיה שונה לחלוטין
מעולם קסמי הילדים ,ומהנדס מכונות לא יבין על מה מדבר מהנדס
חשמל ,ולהפך .זה תהליך שלא נגמר לעולם ,ואנחנו יכולים לגלות בגיל
 50כישורים או נושאים שממש מרתקים אותנו .הדבר היחיד שנדרש הוא
להמשיך לחפש עם ראש פתוח.

בפרק הבא ,נראה מה עושים כשמוצאים.
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מן המקורות

מסופר על הביבלוגראף הנודע ,מ.שטיינשניידר ,שכאשר אחד מפרחי
הרבנים בא אליו בבקשה לקבל רעיון לעבודת דוקטורט ,הוא ענה" :אין
פשוט מזה .פתח אנציקלופדיה בכל עמוד .תסתכל על המילה הראשונה.
הוסף לה את המילה "והיהודים" ויש לך נושא לדוקטורט".
עולם היהדות מסקרן ומרתק מאז ומתמיד .באמת לכל תחום שנירצה ,ניתן
בנקל לראות בו את ההשפעה של היהודים .החל במוסיקה ,דרך עיתונות
וממשל וכלה באילי תעשייה .ליהדות בתור תורת חיים יש מה להגיד בכל
נושא של היצירה האנושית .זה לא אומר שרבנים צריכים לפסוק בעניני
רפואה ,אבל בהחלט מעניין להקשיב מה יש למסורת ישראל להגיד על
הנושאים הללו .אפשר לראות בשנים האחרונות נהירה בחזרה להשכלה.
רבים מרבי המכר הינם ספרי עיון ויש צימאון לידע בציבור .רק תחום
אחד נשאר חתום גם לאנשים משכילים – היהדות .הדעה שלי בעניין מאד
ברורה :לא הגיוני שאדם משכיל יידע על הרקולס ולא יידע על בר כוכבא.
מי שמכיר את עמנואל קאנט ולא מכיר את הילל הזקן ,משהו בתהליך
ההשכלה שלו לא נכון.
העולם שאני מגיע ממנו הוא עולם משולב של קודש וחול .רוב הרעיונות
בספר הזה מובאים ממחקרים בתחומי הפסיכולוגיה ,מדעי המוח ,אמנות
האשליה ופיזיקה .אבל הרקע שלי הוא דתי ,וכמה מ"מראות השתיה" שלי
לקוחים מהעולם הזה .עולם של מדרשים ואגדות חז"ל ,עולם של סוגיות
בתלמוד ושל היסטוריה חסידית .אני לא מבקש להיכנס לשאלה בדבר
היחס הראוי בין שני עולמות אלו .רק לתת את הדעה האישית שלי .יש
הרבה חכמה בשני העולמות ,ויש הרבה מה ללמוד בכל אחד מהם .יתרה
מזו ,אלו עולמות משלימים ,והאחד לא יכול ללא האחר .כאשר אדם חולה,
חובה הלכתית מוטלת עליו ללכת לרופא .אנחנו מסתמכים על מדע
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הרפואה* כיוון שיש "חכמה בגויים" .הרעיון שיש חכמה בעולם החיצוני
כה חשוב ביהדות ,עד שיש מצווה מיוחדת לברך את הבורא כאשר רואים
חכם מאומות העולם .מי שרואה אדם חכם ביותר צריך לברך את הבורא
ש"נתן מחוכמתו לבשר ודם" .לולא החכמה האלוקית ,האנושות לא הייתה
מתקדמת.

" 70פנים לתורה" ,אמרו חז"ל ,אבל לא כל פירוש זכאי להיקרא פנים.
בחלקים האלו של הספר אני מעוניין להביא הסתכלות חדשה (אך מסורתית)
על מדרשים ,סוגיות ואגדות בספרות חז"ל ולראות איך הם מתחברים עם
רעיונות ומחקרים מודרניים .אחת הטענות של חוגים דתיים מסוימים היא
ש"כל רעיון כבר קיים ביהדות ,ואין חדש תחת השמש" .לדעתי ,יש הרבה
דברים חדשים תחת השמש ,כאשר ההתקדמות המדעית משנה לחלוטין
את העולם שבו אנו חיים ותשנה אותו עוד יותר בעתיד .עם זאת העקרונות
האנושיים והדילמות הבסיסיות (מה נכון לרצות ,מה עליי לעשות וכו')
לא השתנו במהותם משחר האנושות ומאז ניסח אותם קאנט שוב במאה
ה( 18-מה אוכל לדעת .מה עליי לעשות ולמה אוכל לקוות) .נכון שהאדם
המודרני מוטרד פחות מחיות טרף ,אבל הוא מוטרד מאוד מהמעמד
החברתי שלו ,ולפעמים מגיעים עד מעשים קיצוניים ביותר (כמה אנשים
התאבדו במשבר של  1929בארצות הברית?)
לאורך הדורות ניסו חכמים בכל האומות לתת את הדעת על הנושאים
הללו .חכמת הזן והבודהה במזרח ,היהדות אצלנו וחכמת המאיה באמריקה
הדרומית .פילוסופים התעסקו בזה במשך שנים .כמה מהם העלו רעיונות
מצוינים ,ואחרים העלו רעיונות פחות טובים (לא כל אישה עם גיבנת היא
מכשפה!) אני לא מאמין שכל רעיון אנושי נמצא כבר ביהדות .רק הרעיונות
הטובים...

* רפואה זה לא בדיוק מדע ,ולמרות זאת יש חובה הלכתית ללכת למומחה שיטפל בנו.

ןוצר | 55

oi Yozev
"ידיד נפש אב הרחמן משוך עבדך אל רצונך"
(מתוך תפילת קבלת שבת)

איך התורה מתייחסת לרצון?

הציטוט הקודם הוא בקשה מאלוקים בתפילת השבת שימשוך אותנו
(העבד) אל הרצון שלו .אנחנו מבקשים מהקב"ה לא לגרום לנו לעשות אלא
לגרום לנו לרצות לעשות .חכמי ישראל הבינו שכאשר נרצה באמת משהו
נמצא את הדרכים לפנות לו זמן ולהתעמק בו .וכך בחינוך .המטרה היא
למשוך את הרצון של הילד למקומות טובים ולא את המעשים שלו (אילוף).
אחד הקטעים בברכת המזון (הברכה שמברכים אחרי הסעודה ומודים בה
על האוכל) הוא "פותח את ֶידך ומשביע לכל חי רצון"ִ .קראו שוב .זו לא
טעות כתיב .לא כתוב "ומשביע לכל חי מזון" אלא רצון .הפירוש הפשוט
הוא שאלוקים ממלא את הצרכים שבני אדם רוצים וצריכים ,אך פירוש
עמוק יותר מגלה שאחד הדברים החשובים שהאל מעניק לנו הוא הרצון.
רצון שמגיע עם יכולות בלתי מוגבלות של האדם.

מה פירוש המילה "אדם"?
בעברית ניתן למצוא דוגמאות רבות שבהן השפה אינה רק סימן מוסכם
של צלילים עבור אובייקטים שונים ,אלא השם שניתן לכל דבר מכיל
משמעות .לכן גם לפעמים משנים את השם כדי לשנות את המשמעות.
דוגמה פשוטה היא המילה "נער" שנקרא כך בעברית מפני שהוא בתקופה
שבה הוא מתנער מדעתו ומשנה אותה .בהקשר הזה מעניין להתבונן בשתי
מילים שונות מאוד זו מזו בשפה העברית:
אדם

בהמה

המילה "בהמה" מורכבת משתי מילים :בה-מה .מה שרואים זה מה שיש.
מכניזם שאוכל ,מפריש ומתרבה (רעיון של דקארט) .גם מי שמשוכנע
שלחיית המחמד יש רגשות לא יכול להתעלם מן העובדה שמעולם לא
ראינו ועד עובדים ברפת לשיפור התנאים או ערב שירה בלול .הרמה
האינטליגנטית של חיות מסוימות יכולה להיות גבוהה מאוד (יש יונים
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שמזהות ציורים של פיקאסו) ,אבל מצד השאיפות מה שרואים זה מה שיש.
לעומת הבהמה ,המילה "אדם" מגיעה מהשורש "אדמה" .אדמה בעברית
עתיקה מבטאת פוטנציאל בלתי מוגבל .אנחנו חיים בעידן תעשייתי ,אבל
האדמה בימי קדם הייתה הנדבך הראשוני בחיים .שימו זרע קטן באדמה,
ויצמח לכם עץ .האדמה יכולה להצמיח ֵּפרות וירקות ,להוציא מים ולגדל
פרחים .לאדמה יש כוח עצום בכל התהליכים הטבעיים .זה כוח טוב ,אבל
זה גם כוח רע .האדמה גם יכולה לגרום רעידת אדמה ולהתפרצות הר געש.

הפוטניצאל של האדם הוא כמו הפוטנציאל של האדמה – בלתי מוגבל.
את הרעיון הבא שמעתי בהרצאה של הרב מוטי אלון .אחד המדרשים
היפים בנושא מופיע בתלמוד הבבלי ,במסכת קידושין":רבי שמעון בן
אלעזר אומר :מעולם לא ראיתי ארי סבל" .האריה הוא החזק שבחיות .נכון?
אם כן ,למה הוא לא הולך להיות סבל? ו"ולא ראיתי אף פעם שועל חנווני".
השועל הוא הפיקח שבחיות .ולמה הוא לא הולך להיות חנווני? (אדמו"רי
החסידות היו מעירים פה ששועל חנווני הוא לא ראה ,אבל חנווני שועל הוא
ראה הרבה)...
ולא זו בלבד שלא ראינו אריה סבל וחנווני שועל ,עכשיו באה שאלת המחץ:
"והם מתפרנסים שלא בצער"? אני רואה אותם גומרים את החודש" :ומה
הם שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלא בצער ,אני שנקראתי
לשמש את קוני (הבורא) אינו דין שאתפרנס שלא בצער"? איך ייתכן שלא
רק שהאריה והשועל לא הולכים לעבוד ,אלא גומרים את החודש בנחת,
ואילו אני ,נזר הבריאה ,עובד וגם בקושי גומר את החודש?
מעשי וקיפחתי את פרנסתי" .מסביר את זה רבי מאיר-
ַ
"אלא שהריעותי את
שמחה מדווינסק ,מאחרוני פרשני התורה ומחבר הספר "משך חכמה":
למה האריה לא צריך ללכת להיות סבל? כי האריה הזה שותה ואוכל בדיוק
את מה שהוא צריך .כשהוא שבע ,אתה יכול לעבור לידו .הוא לא צריך דבר
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עכשיו .לעולם האריה לא לוקח את המים שהוא צריך ועושה מהם קוקה
קולה .הוא לא זקוק לזה .אתה זקוק לקולה .אחרי שיש לך קולה ,אתה גם
זקוק לאזן אותה בדיאט .האריה והשועל לא צריכים יותר ממה שהטבע נתן
להם .אתה צריך יותר .אתה לא מסתפק בחיטה ,אתה רוצה לחם .ואז אתה
לא מסתפק בלחם ,אתה רוצה עוגה .הרצונות שלך גדולים בהרבה .לכן
אתה סובל .כאשר הרצונות שלך גדולים ,הגורל שלך הוא לרדוף אחריהם
לעולם.

מה התורה חושבת על המילה זכיתי?
יש פתגם יהודי שאומר" :איש ואישה זכו שכינה בניהם .לא זכו – אש
אוכלתם" .שכינה במקרה הזה מבטאת זוגיות מושלמת של אהבה ,שמחה,
שלום ֵורעות .המקור של המדרש מופיע בפסוק שבו אלוקים מודיע לאדם
על יצירת בת זוג עבורו .לשון הפסוק מוזרה מעט" :לא טוב היות האדם
לבדו אעשה לו עזר כנגדו" .ומיד המפרשים שואלים :אם האישה היא עזר,
למה נזכרת המילה "כנגדו" ,הרי היא מילה שלילית? כלומר תחליט :עזר או
כנגדו .רש"י (רבי שלמה יצחקי ,מחשובי פרשני התורה )1105‑1040( ,מסביר
את הפרדוקס יפה" :זכה ,עזר .לא זכה ,כנגדו להילחם" .רש"י אומר את מה
שאנחנו כבר יודעים .זוגיות מושלמת היא נדירה .אם האדם זכה ,האישה
שלצדו היא עזר עבורו .אבל אם הוא לא זכה ,היא כנגדו והוא כנגדה ,ואת
השאר אנחנו מכירים (מעניין שרש"י מדבר רק על שני מצבים אפשריים:
עזר מוחלט או כנגדו להילחם .אין מצב ביניים).
אנחנו מפרשים את המילה "זכה" כ"הרוויח"; פוקס; מקרה; מזל; יצא להם
טוב; "זכיתי בפיס"; כל אחד והמזל שלו .יש מי שזכה באישה טובה ויש מי
שלא זכה .פירוש יפה אבל לא מדויק .בעברית עתיקה למילה "זכה" יש עוד
משמעות :זכו – הזדככו .גרמו לזה לקרות .מעתה יש לקרוא את המשפט
כך :איש ואישה שעשו כל מה שצריך כדי לחיות באהבה ושמחה ושלום
בניהם (ולא די לעבוד קשה .יש לדעת מה עושים .הרחבה בפרק הבא)
– זכו .אני זכיתי לעשות את מה שאני אוהב .אבל זכייה היא יותר מסתם
מזל .הפירוש המקראי למילה מחזיר את הכדור למגרש שלנו .לא עוד מזל
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נעלם שיקבע אם נזכה אלא פעילות שלנו .אם נזדכך ,נגרום שנהיה ראויים,
והדברים יקרו מאליהם.

מאתנו את הבלתי אפשרי?
האם תורת ישראל דורשת ִ

הרעיון לשאוף תמיד להרבה יותר גבוה מהמצב הנוכחי שלנו מתבטא יפה
בתפילת מוצאי יום הכיפורים .כידוע ,התפילה האחרונה ביום כיפור נקראת
תפילת נעילה ,ובה שערי שמים "ננעלים" ,וגזר הדין נחתם .זאת תפילה
במנגינה ייחודית ,ובה קטעים מרגשים מאוד .התפילה מסתיימת בקריאה
נרגשת של כל הקהל" :ה' הוא האלוקים" ובתקיעה בשופר .כל מי שנכח
במעמד זה יודה שזה מעמד מרגש מאוד .בדרך כלל פוצחים בריקוד מיד
לאחר התפילה ושרים" :לשנה הבאה בירושלים הבנויה" .הרגעים האלו של
מוצאי יום הכיפורים תמיד מרוממים את הנפש .אחרי הכול כיפרנו על
החטאים של השנה ,ואנחנו נקיים וזכים.
האומנם?
מיד אחרי תפילת נעילה מתחילים תפילת ערבית של יום חול ,והפסוק
הראשון שאומרים בצאת היום הקדוש הוא "והוא רחום יכפר עוון ולא
ישחית" ,כלומר מבקשים מאלוקים שיכפר על העוונות שלנו ויקשיב
לתפילותינו .אבל בדיוק יצאנו מיום הכיפורים .איך ייתכן שכעבור דקות
אחדות אנחנו כבר מבקשים כפרה על העוון והחטא? באיזה חטא מדובר?
עונה ישעיהו ליבוביץ :המעמד שבו עומד אדם בצאת יום הכיפורים הוא
אותו מעמד בדיוק שהוא היה בו בכניסתו .את כל מה שהשגת מבחינה
רוחנית אתה צריך לשוב ולהשיג מחדש .זה מעגל אינסופי שמקיף את
האדם עד מותו .אין לנו נקודה שבה עלינו לפסגה ואפשר לנוח .הדרישה
מהאדם היא להמשיך ולטפס תמיד .גם כאשר חושבים שאין עוד (צאת יום
הכיפורים) ,חייבים להמשיך ולטפס .אחד מאדמו"רי החסידות ניסח את זה
יפה כאשר שאלו אותו מה צריך לעשות במוצאי יום הכיפורים .התשובה
שלו היתה" :לחזור בתשובה".
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דוגמה נוספת" :אלוקים מדקדק עם צדיקים כחוט השערה" .למה אלוקים
אכן מדקדק עם צדיקים? האם הפירוש הוא שהוא "מחפש אותם"? ולמה
דווקא לצדיקים מגיע יחס פחות טוב מלשאר האוכלוסיה? הכוונה היא
שכל אדם נשפט בקריטריונים של עצמו .ציור של ילד בן  5שייחשב יפה
ישלח ילד בן  22לטיפול .התנהגות נאותה וחמודה בגיל  7תגרום בעיות
חברתיות קשות בגיל  .40אין ספר חוקים אחד .מהאדם מצפים להשגים,
מידות ,התנהגות וכו' לפי הרמה שלו וקצת למעלה מזה .מעשה שעבור
אדם מסוים ייחשב וולנטרי (לפנים משורת הדין) ,עבור אדם אחר יכול
להיות חובה הלכתית משפטית.

יש סיפור בתלמוד הבבלי על רבי אליעזר ששכר פועלים ,וקרתה תאונה,
והפועלים שברו את חבית היין שלו .הפועלים מסרבים לשלם (לא בצדק),
ורבי אליעזר קונס אותם בלקיחת המעיל שלהם .פעולה זו חוקית ומותרת
לכל האנשים .הדיון מגיע לבית הדין ,ושם מחייבים את רבי אליעזר להחזיר
את המעיל ,והדיין מסביר שאף על פי שהוא לא יכול לחייב את האדם
הסביר להחזיר את המעיל ,הוא יכול לחייב את רבי אליעזר .למה? מפני
שמרבי אליעזר מצפים לנורמות התנהגותיות אחרות .מה שאצל הציבור
הוא לפנים משורת-הדין אצלו הוא דין.
גם כאן רואים שהטיפוס הוא אינסופי .ברגע שהגעתם לרמה מסוימת,
הדרישות מכם יעלו.

oi Yozev

ראש
גדול

oi Yozev
זוכיר

"הסוד שלי להצלחה? לקום מוקדם בבוקר ,לעבוד עד מאוחר
ולמצוא נפט"
(איל נפט מארה"ב)
ֵ

oi Yozev

oi Yozev
זוכיר
פתיחה
אחד המקרים העצובים שאני זוכר מההרצאות שהעברתי ,קרה בהרצאה
בבית ספר שרוב התלמידים בו נשרו מכל מסגרת אחרת .בפתיחת ההרצאה
שאלתי ,כמו שאני שואל בכל הרצאה:

"כמה מכם מרוצים במאה אחוז מהמקום שלכם ברגע זה? כמה מכם היו
רוצים לראות את עצמם במקום יותר טוב או יותר מוצלחים או יותר חכמים
או "...ניסוח אחר של השאלה יכול להיות" :האם אתם חושבים שאתם
ממצים את הפוטנציאל שלכם עד הסוף?"
בדרך כלל התגובות לשאלה הזו ברורות מאוד .רוב הנוכחים בהרצאות שלי
מרימים את היד במחשבה הצודקת שהם יכולים לעשות יותר בכישורים
שהבורא נתן להם .רובם מבינים שהם לא לוחצים עד הסוף על "דוושת
הגז" בחייהם.
אלא שבאותו יום בבית הספר הזה ציפתה לי הפתעה לא נעימה:
היחידים שהצביעו היו המורים .חוץ מהם איש לא הצביע .גרוע מזה
היה שהתלמידים הבחינו במורים ופרצו בצחוק מלגלג .הם לעגו למורים
שחשבו שהפוטנציאל שלהם יכול להיות גדול יותר! אף אחד מהתלמידים
לא חשב שמקומו בחיים יכול להשתנות למקום טוב יותר .אני לא יכול
להסביר כמה עצוב הרגשתי .אתה רואה קבוצת בני נוער שהחיים הובילו
אותם למקום לא טוב ,והכי עצוב הוא שהם לא רואים את זה .הם חושבים
שזה הפוטנציאל שלהם .הם הפסיקו (או לא התחילו בכלל) לחלום בגדול.
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אין להם אפשרות לדמיין את עצמם במקום אחר .יתרה מזאת – המצב
העדיף היחיד בעיניהם הוא שיהיה להם עוד כסף.
מאיפה הגיעה ההשלמה הזאת? האם מהסביבה שלהם בלבד? אולי המקום
שאנו גדלים בו ממלא תפקיד מכריע ביצירת העתיד שלנו? למה פעמים
רבות הבן בוחר מקצוע כמו של האב? ומה תפקיד המשפחה בעידוד
הפוטנציאל והחלומות שלנו?

"כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו .כל משפחה אומללה –
אומללה בדרכה שלה".
(טולסטוי)

סבי וסבתי עלו מלוב ,שבה חיו חיי נוחות .מלחמת העולם השנייה שהגיעה
בררה ,והם עלו למעברות של ישראל .המעבר
גם לביתם לא הותירה להם ֵ
מחיי נוחות לחיי מעברה הוא קשה בעיקר מפני שהאדם משווה את המצב
הנוכחי שלו למצבו הקודם .כאשר אדם יודע איפה הוא היה ולאן ירד,
ההסתגלות קשה .זה עיקרון חשוב בהסתכלות בחיים ,ואצלנו ידעו זאת
כבר לפני אלפי שנים .אנחנו ,היהודים ,מבדילים בין שני סוגי עניים :עני רגיל
ו"עשיר שירד מנכסיו" .ההבחנה הזאת אינה סמנטית בלבד אלא בעלת
השלכות מעשיות :אם עני נדרש לפי ההלכה להגיע לבית התמחוי בכל יום
כדי לקבל את מנת האוכל שלו ,הרי העשיר לשעבר צריך להגיע פעם אחת
בלבד ולקחת מנות לכל השבוע ,מפני שהבושה שלו גדולה יותר .פעם הוא
היה במקום אחר .מכל מקום ,סבי וסבתי לא יכלו להרשות לעצמם השכלה
במצב החדש .הם כבר היו בשנות ה 30-המאוחרות לחייהם ועם משפחה
לפרנס .לכן סבי התפרנס כחייט ,וסבתי הייתה קופאית בשקם .אבל את
אהבתם ללימודים הם העבירו לארבע הבנות שלהם בכל דרך אפשרית.
לימודים היו הדבר החשוב בבית .המנטרה הזאת שוננה אלפי פעמים בכל
מיני צורות .למשל ,חוץ משהם תמיד העריכו אנשים חכמים ,סבי וסבתי
העניקו פטור מלא מכל מטלות הבית למי שצריכה ללמוד למבחן ונתנו
עונשים על ציונים נמוכים .מה אני אגיד לכם – זה עזר!
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כל הבנות הלכו ללמוד והגיעו לרמות אקדמיות גבוהות ומרשימות .אחת
הבנות הגיעה אפילו לתואר פרופסור .מלבד ההצלחה האקדמית של כל
אחת מהן ,האהבה ללימודים עברה גם לילדים של כולן ,וגם הם למדו
לימודים גבוהים ומאתגרים .סבי וסבתי האמינו שהפוטנציאל שלהם ושל
הבנות שלהם יכול להיות גדול יותר .והם צדקו.
תקפה ונכונה לכל
במקרה שלהם המטרה הייתה לימודים ,אבל השיטה ֵ
כישרון (שירה ,בישול ,גלישת גלים וכו') .לימודים אקדמיים אינם הדרך
היחידה למימוש הפוטנציאל שלנו .יש דרכים רבות אחרות ,אבל זאת
הדוגמה מהמשפחה שלי.

מהו פוטנציאל?
המילה פוטנציאל לקוחה מעולם הפיזיקה .בבקשה ,לא להירדם כאן .זה
יהיה קצר וברור .פוטנציאל הוא סוג של אנרגיה לא ממומשת הנובעת
מההבדל בין המצב שלנו עכשיו למצב שיכולנו להיות בו.
דוגמה :קופץ באנג'י עולה לראש מגדלי עזריאלי .יש לו חבל מיוחד ּווָ וים,
והכול מחובר יפה ,ויש לו גם אישור מעיריית תל אביב וממכבי אש וממד"א
ואפילו מאדון עזריאלי בכבודו ובעצמו .ויש לו גם הרבה-הרבה אנרגיה
פוטנציאלית ,כיוון שיש הפרש בין גובה הקרקע לגובה שלו .מה זה אומר?
כלום! אם הבחור יחליט להישאר לשבת שם ,הוא יכול להיות עם האנרגיה
הפוטנציאלית הזאת עד קץ כל הדורות .לא יקרה שום דבר .אבל כשהוא
יקפוץ ...אהה ...תהיה משמעות לאנרגיה הזאת! בעולם הפיזיקה זה נקרא
"המרת אנרגיה" .לקחנו אנרגיה פוטנציאלית והמרנו אותה לאנרגיית תנועה
על ידי קפיצה בטיחותית ,מבוקרת ,מושכלת ומטריפה מהמגדל .בעולם
שלנו התהליך הזה נקרא "לעשות משהו עם עצמך" .פוטנציאל הוא מצוין,
אבל כל זמן שלא עושים בו משהו ,הוא חסר שימוש.
בעולם הישיבות החרדי היה נהוג לומר שעל מצבות לא כותבים כמה
פוטנציאל היה לאדם אלא רק מה הוא עשה בו .לא נראה כיתוב "פה נטמן
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אדם עם פוטנציאל ללמוד" אלא "פה נטמן למדן" .אם הוא באמת היה כזה.
פעם אמר לי מישהו שהדבר החשוב במצבה שלך הוא המקף בין שנת
הלידה לשנת הפטירה .כלומר ,מה שחשוב הוא מה שעשית בזמן שניתן לך.

פוטנציאל בהקשר שלנו מבטא את סך היכולות שיש לנו כבני אדם .ברור
לכולנו שהפוטנציאל שלנו גדול הרבה ממה שאנחנו מממשים בחיי היום-
יום .לתינוק קטן יש פוטנציאל ללכת .לילד גדול יש פוטנציאל ללמוד קריאה
וכתיבה .למבוגרים יש פוטנציאל ללמוד שפה זרה ונגינה בגיטרה .אנחנו
נהנים לחשוב שהפוטנציאל שלנו בלתי מוגבל ,ואנחנו יכולים לעשות הכול.
זה גם אחד המאפיינים של ספרי העידן החדש" :כל אחד יכול לעשות כל
מאתנו יש סט יכולות שהוא נולד
דבר" .לדעתי ,זה לא נכון בעליל .לכל אחד ִ
ִאתן .לכל אחד יש תחומים שבהם הוא טוב יותר וטוב פחות .הרוב המוחלט
של האנשים בעולם לא יזכו בפרס נובל לכימיה; מעטים מסוגלים להתמודד
עם האתגר (וההשלכות) של טיפוס על הר האוורסט .אין לי מטרה לומר
לכם שאתם יכולים לעשות הכול .אבל בכל שלב שאנחנו נמצאים בחיים,
ברור שאנחנו מסוגלים לעשות הרבה יותר מהרמה הנוכחית שלנו.
חשוב לי להגדיר את זה בתחילת הפרק כיוון שבהמשך נביא אנשים
כישרוניים מאוד בתחום שלהם (כגון מוצרט) ,וננסה לראות את המאפיינים
שהביאו אותם להיות מה שהם היו .אני לא טוען שכל אחד יכול לכתוב
סימפוניות מורכבות כמו מוצרט או לשחות כמו מייקל פלפס .אבל אני
טוען (ומקווה להוכיח) שכל אחד יכול לשחות הרבה יותר טוב מהרמה
הנוכחית שלו ,וכך ברמה שלו בכל תחום .חלק נכבד מהפוטנציאל הלא
ממומש שלנו קשור ליכולות המנטליות או לחומר האפור שבין האוזניים
שלנו :המוח .אנחנו "יודעים" שאנחנו מנצלים אחוז קטן מהיכולות שלו –
כ ,10%-אבל כמה זה באמת נכון?

אז כמה פוטניצאל יש לנו? האם נכון לומר שיש לנו הרבה יותר ממה
שאנחנו משתמשים בו? האם הפוטנציאל שלנו הוא באמת בלתי מוגבל?
בואו נבדוק!
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אגדת עשרת האחוזים

"אנחנו משתמשים רק ב 10%-מהמוח שלנו".
(אמרה מטופשת)

האם באמת יש לנו המון פוטנציאל? וכמה באמת אנחנו מנצלים מהמוח?
כל אדם שתשאלו ברחוב יגיד לכם שאנחנו מנצלים רק בין  10%ל20%-
מהמוח .יהיו שיגידו שאיינשטיין ניצל  ,30%וזה הביא אותו להיות איינשטיין.
האם זה נכון? ומאיפה באה התיאוריה הזאת בכלל? כנראה שהמקור של
המשפט הזה ,שביסודו הוא מעודד מאוד את היכולת הטמונה בכל אחד
מאתנו ,הוא הסופר דייל קרניגי ( .)1955‑1888קרניגי פיתח שיטות לשיפור
ִ
עצמי ודיבור בפני קהל .ספרו ":איך תרכוש ידידים והשפעה" נמכר במיליוני
עותקים בכל רחבי העולם .קרניגי היה מן הראשונים שכתב ספר עזרה
אישית ( )self helpשנהיה אחר כך לסוג של התנ"ך בז'אנר.
קרניגי ייחס את משפט עשרת האחוזים האחוזים לפסיכולוג ופילוסוף
האמריקאי וויליאם ג'יימס .הבעיה היחידה היא שבכל כתבי ג'יימס
(ויש הרבה כאלו) לא נמצא המשפט הזה אפילו פעם אחת .משפט כל-
כך מהפכני על היכולות שלנו היה ראוי שייכתב פעם אחת לפחות בכל
אלפי הדפים שג'יימס כתב .מה שוויליאם ג'יימס כן אמר בהרצאות לא
מקצועיות בפני הציבור ,הוא שלאנשים יש משאבים גדולים יותר מאלה
שהם משתמשים בהם .מהמשפט הזה אפשר בהרבה דמיון ויצירתיות
להגיע למשפט עשרת האחוזים .מעניין שדווקא בתחום הטלפתיה וקריאת
מחשבות משתמשים בטיעון הזה כדי להוכיח שטלפתיה קיימת .אם על
ידי שימוש ב 10%-מהיכולת של המוח אנחנו מצליחים לתקשר בדיבור
ובסימנים ,אולי במחצית מהיכולות היינו מצליחים לתקשר בכוח המחשבה
(אחת הטענות של המחזיקים בדעה זו היא שהמוח משדר גלי מחשבה
– "גלי אלפא" ,ואולי אפשר לקלוט אותם) .אינני מבקש לדון בכוחות על-
טבעיים ואם הם קיימים בעולם ואיך .אבל ברור שאגדת עשרת האחוזים
פופולרית ומוכרת מאוד בציבור.
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oi Yozev
כל הנוירולוגים (מדעני המוח) מסכימים שאנחנו משתמשים בכל האזורים
של המוח ולא רק בעשירית ממנו.

במוח שלנו יש הרבה חלקים ,ולכל אחד תפקיד אחר ,ואף על פי כן הם
עובדים בהרמונה מופלאה ולא מובנת במלואה .סריקות  ,MRIבייחוד FMRI

(– F = Functionהפעילות של כל אזור במוח) מראות שאנחנו מפעילים את
כל החלקים במוח ,כלומר  100%של המוח שלנו עובד .האזורים שעובדים
כאשר אנחנו שומעים בדיחה אינם בהכרח אותם אזורים שעובדים כאשר
רואים ציור ,אבל כולם עובדים .למשל ,כאשר אנחנו רואים תמונה ,מופעלים
כ 30-אזורים שונים במוח (ראיית התמונה ,שמירת התמונה ,משמעות וכו').
אילו  90%מהאזורים לא עבדו ,הרי פגיעה באזורים הללו לא הייתה משפיעה
על התפקוד שלנו.
כמה חוקרים סבורים שאגדת עשרת האחוזים באה לעולם בדיוק מהסיבה
הזאת .אחד המוקדים המעניינים במוח (שקיים רק אצל בני אדם וקופים
מסוימים) הוא האונות הקדמיות .חלק מהתפקיד שלהן הוא לאפשר לנו
לתכנן את העתיד – לא עתיד קרוב כמו להתכופף כאשר מישהו זורק עלינו
חפץ (זה שייך למערכת קדומה יותר) ,אלא לעתיד רחוק של תכנון אמיתי
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oi Yozev
של החיים .לדוגמה ,כאשר אנשים נפגעים בCerebral Cortex Frontal-

( Lobesהמעטפת של האונה הקדמית) ,הם ממשיכים לתפקד תפקוד רגיל
לחלוטין ,לפחות כלפי חוץ .הדבר היחיד שנפגע הוא היכולת שלהם לבחור
התנהגויות נכונות במצבים חברתיים או לתכנן את העתיד שלהם .למשל,
באמצע ארוחת ערב רומנטית הם עלולים לעשות שכיבות סמיכה .מדעני
המוח הראשונים התקשו להבין את התפקוד של האזורים הקדמיים במוח,
כיוון שרוב הניסויים שלהם היו על עכברי מעבדה ,ועכבר מעבדה ,עם כל
הכבוד ,אינו בן אדם.

אם אגדה זו אינה נכונה ,מה עושה אימון בכלל ,אם אנחנו משתמשים בכל
המוח? ואם אנחנו משתמשים בכל החלקים של המוח שלנו ,מה מבדיל
אנשים בעלי יכולות גבוהות מאוד (בנגינה למשל) מאנשים בלי אותן יכולות
בכלל? מה קורה בתהליך למידה? התשובה היא שנוצרים קשרים (סינּפסות)
בין התאים במוח (נוירונים) .ככל שיש לנו עוד קשרים ,כך היכולות שלנו
לבצע משימות מורכבות עולה .בצורה ציורית אפשר להמשיל את התהליך
להפעלת רובוט .דמיינו רובוט בעל ארבעה כפתורי הפעלה .ככל שהוא
מתאמן ,מתווספים כפתורים וכל כפתור שולט בתנועות עדינות ומדויקות
יותר .כאשר אני מנגן בגיטרה וכאשר אריק קלפטון מנגן בגיטרה ,אנחנו
מפעילים בערך את אותם אזורים במוח .אבל מה עושה את ההבדל בינינו?
מה יש לאריק קלפטון שלי אין? התשובה היא שכאשר אנחנו מתאמנים,
לאט-לאט אנחנו יוצרים במוח שלנו עוד קשרים בין הנוירונים (סינפסות).
בשבוע הראשון ללימוד הגיטרה השליטה שלנו בסיסית מאוד ,אבל ככל
שהזמן עובר ,כך עוד ועוד נוירונים מתחברים ביניהם ומאפשרים לנו להגיע
לדקויות גבוהות מאוד של טכניקה.
אחת התנועות הקשות בקלפים היא  .FAROהרעיון הוא לקחת חבילת
קלפים ,לחצות אותה לפי הרגש לשני חלקים שווים בדיוק –  26קלפים בכל
חלק ,ולהכניס חלק אחד בתוך החלק השני בדיוק מושלם .כאשר מומחה
עושה זאת ,זה נראה לנו נטול מאמץ .אבל למומחה יש הרבה קשרים בין
הנוירונים במוח שפותחו במיוחד לשם כך אחרי שעות של אימונים.
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oi Yozev
המחבר מדגים את יכולתיו בFARO-

מימוש הפוטנציאל משמעו קשירת קשרים רבים ככל האפשר .כלומר,
התחושה שלנו שאנחנו יכולים לעשות יותר עם עצמנו היא באמת נכונה.
דוגמה טובה היא לחשוב על מכונית מרוץ בכביש פתוח שנוסעת במהירות
 50קמ"ש .מטופש יהיה לומר שהיא משתמשת בשלושה גלגלים בלבד
לנסיעה או בחצי מהצילינדרים שיש לה ,אבל באותה מידה יהיה מטופש
לחשוב שהיא לא יכולה לנסוע מהר יותר .למרות שאנחנו משתמשים
ב 100%-מהמוח שלנו ,השאלה היא אם אנחנו עובדים בו בנצילות המלאה.
התשובה היא לא.
יש סיפור חסידי על רבי זושא מאניפולי (מראשוני תנועת החסידות בפולין)
שהיה אומר שכאשר הוא יגיע ביום הדין למשפט ,הוא לא יפחד מהשאלה
למה הוא לא היה כמו משה רבנו" .על שאלה זו תהיה לי תשובה" ,אומר
זושא" .משה רבנו קיבל יכולות אחרות ממני ,ולא נכון ולא הוגן להשוות
בינינו .השאלה שמפחידה אותי היא 'למה לא היית זושא? למה לא ניצלת
את הכישורים שאתה קיבלת? למה הסתפקת בבינוניות כלפי עצמך?' הייתי
(כל קורא יכול למלא תכונה שהיה רוצה לעצמו)".
צריך להיות יותר
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oi Yozev
אז אם הפוטנציאל שלנו הוא באמת בלתי מוגבל ,למה אנחנו לא עושים עם
המידע הזה כלום?

"אישיות דגולה הוא מישהו שלעולם לא מזכיר לנו מישהו אחר".
(אמרסון)

ִקראו את המשפט הזה שוב .זהו משפט ציני ,אבל יש בו משהו .למה רוב
האנשים סביבנו אינם אישיות דגולה? כמה אנשים אנחנו מכירים שהם
הטובים ביותר במה שהם עושים (עשרת הראשונים בעולם)? למה אנחנו
לא יודעים לשחות כמו מייקל פלפס ( 11מדליות זהב באולימפיאדת בייג'ין)?
למה אנחנו לא יודעים לשיר כמו פאבארוטי? למה אנחנו לא יודעים לצייר
כמו רנואר או שגאל? למה אנחנו לא כותבים שירה איכותית כמו אלתרמן
או מבשלים כמו אהרוני? הבנתם את העניין...
הרי אם הפוטנציאל שלנו בלתי מוגבל (בקשרים במוח) ,יכולנו כולנו להגיע
לרמות הגבוהות ביותר במה שאנחנו עושים .למה זה לא כך? יכול להיות
שלכל האנשים האלו יש פשוט הרבה יותר ניסיון בתחום שלהם מאיתנו?
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oi Yozev
ניסיון ואימונים

אחד המאפיינים של כל האנשים שהזכרתי למעלה הוא שלכולם יש ניסיון
גדול מאוד במה שהם עושים .מייקל פלפס ,השחיין הטוב בעולם ,החל
לשחות לפני גיל  .10מוצרט ,אולי המלחין המפורסם בכל הזמנים ,החל
לכתוב סימפוניות בגיל  ,5וביל גייטס ,מייסד חברת מיקרוסופטִּ ,תכנת עוד
כשהיה נער בשכונה.

אנחנו מתפתים לחשוב שניסיון והתמדה בעבודה הם הדרך היחידה להגיע
למצוינות .אבל אנחנו מוקפים באנשים בעלי ניסיון עשיר מאוד (עשר
שנים ומעלה) בעבודה שלהם שלא הגיעו לשום רמה מעוררת התפעלות.
והם בסדר .כמו כולנו .על רובנו אפשר לומר שאנחנו בסדר במה שאנחנו
עושים .זה יכול להיות התחביב שלנו (סקי ,כדורסל בשכונה בערב או
סריגה) ,וזאת יכולה להיות העבודה שלנו .אנחנו בסדר ואפילו יותר מזה.
עובדה :רובנו מקבלים קידום בעבודה מדי פעם .רובנו גם משקיעים את
רוב מרצנו בעבודה .עד כדי כך שאנשים מסוימים רואים במשרד שלהם
את הבית (מסכנים) .אנחנו משקיעים המון כח ,זמן ,רצון ולפעמים גם כסף
במקצוע או בעסק שלנו ,ורק מיעוט שבמיעוט מתוכנו מגיעים להיות
הטובים מכולם במה שהם עושים.
יש שיאמרו שמדובר בהסתברות וסטטיסטיקה ,ובפסגה יכולים להיות
רק מעט אנשים .נכון מאוד .אבל למה האנשים האלו הם שהגיעו לשם?
מה מבדיל אותם מאחרים? ואין כאן עניין של ניתוח ההצלחה ונוסחאות
פלא .סוד ההצלחה הוא דבר שגם מי שהצליח לא יודע אותו בוודאות .אולי
זאת הסיבה שהוא נקרא סוד .להגיע להיות הטוב בעולם בכל תחום הוא
שילוב של דברים רבים מאוד ,חלקם נדונים בספר הזה .השאלה שעומדת
לנגד עינינו עכשיו היא אם אנחנו עושים משהו לא טוב בדרך שלנו ,ואם
אנשים שהגיעו לפסגה עבדו קשה כמונו ,או שמא הם קורצו מחומר אחר.
על השאלה החשובה הזו ננסה לענות כאן .אבל לפני שנתחיל :מי אמר
שהניסיון באמת קובע?
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oi Yozev
"ניסיון הוא מה שאתה מקבל כשלא קיבלת את מה שרצית"
(דן סטנפורד)

מלכודת הניסיון

חוקר מאוניברסיטת פלורידה בשם אנדרס אריקסון בדק את נושא הניסיון
(שּמאות ,אבחון קליני של פסיכולוגים ,יכולת של מנתחים
בהרבה תחומים ָ
וכו') וגילה שהניסיון לא בהכרח עושה אותנו טובים יותר במקצוע שלנו.
בתחום אחר תחום אפשר לראות קשר רופף מאוד בין רמת הניסיון ליכולת.
ברור שבתחילה עקומת הלימוד עולה .לכולם ידוע שעובדים בעלי ניסיון
של שנתיים טובים מעובדים "ירוקים" ללא ניסיון .אבל האם יש הבדל בין
שנתיים לעשר שנים? מה שאריקסון מצא הוא שלאחר פרק זמן מוגדר
ולא ארוך ,עודף ניסיון בדרך כלל לא מביא לרמה גבוהה יותר .שני חוקרים
נוספים מאוניברסיטת הארוורד (קישור סינגפוטה ולוק וונוסן הוב) מצאו
אפילו מקרים נוספים שבהם עודף ניסיון לא זו בלבד שלא מוסיף אלא
אף גורע .הניסוח שלהם לתופעה נקרא "מלכודת הניסיון" (EXPERIENCE
רוּבנו) לא בהכרח לומדים
 :)TRAPמנהלי פרויקטים מנוסים (ובהכללהֵ ,
מהניסיון שלהם ולא משנים את הגישה הראשונית לפי המציאות בשטח.
הם מביאים לפרויקט "מודל מחשבתי" מסוים ,והניסיון שלהם עוזר להם
בעיקר לא להיות מופתעים כאשר הפרויקט לא מצליח .מה קורה פה?

מחקר עוד יותר מפתיע מ 2005-טוען שפעמים רבות איכות הטיפול של
רופאים יורדת עם הניסיון .מתוך  62מחקרים בנושא ,יותר ממחציתם הראו
שעבור כל הנבדקים איכות הטיפול והידע הרפואי ירד במשך הזמן .ידע
רפואי יכול להיות מוסבר גם בחוסר קריאת מחקרים .רופא שלא קורא
מחקרים ומתעדכן באופן שוטף יכול להיות רופא מסוכן מאוד ,כיוון שלא
יֵ דע למשל על תופעות לוואי שגילו לתרופה חדשה .אבל אם איכות הטיפול
יורדת עם הניסיון ,זה מלמד עוד משהו על היכולת שלנו להשתפר לאורך
זמן.
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oi Yozev
ניסיון בלבד לא מספיק כדי להגיע לרמות הגבוהות ביותר בכל תחום .אילו
זה היה כך ,הרי הטובים ביותר בכל תחום היו אלו שנמצאים שם במשך
הזמן הרב ביותר .אבל היום אנחנו יודעים שלא כך הדברים .באולימפיאדה,
מי שמקבל את מדליית הזהב הוא לא תמיד הספורטאי המנוסה מכולם.
וכך בעסקים ובכל תחום של עשייה אנושית .ניסיון פירושו לעשות שוב
ושוב משימות דומות .אבל מה קורה כאשר נתקלים בסיטואציה שלא
מכירים? האם גם אז הניסיון עוזר? המחקרים שצוטטו כאן מראים בפירוש
שלא .אז חזרנו לשאלה המקורית .מה באמת מבדיל אנשים שהם יוצאי
דופן ביכולות שלהם בתחום מסוים מכל שאר האוכלוסייה? ברור לחלוטין
שיש להם ניסיון עשיר מאד .אבל חייב להיות עוד משהו .ה"עוד משהו"
הזה מהווה בעצם את ההסבר שלנו למצוינות אצל אנשים מסוימים .הבנה
טובה יותר (ונכונה) שלו ,יכולה ללמד אותנו הרבה מאד על הדרך להגיע
לשם .זה לא אומר שנגיע לסוף הדרך .אבל לפחות נהיה בכיוון.

המודלים הקלאסיים:
אנחנו רגילים להסביר הצלחה בשני מודלים עיקריים :עבודה קשה וכישרון.
מודל שלישי הוא מזל (בהרחבה בפרק של השת"פ) ,אבל כאן מדובר לא רק
בהזדמנויות עסקיות אלא ביכולות אמיתיות של האדם.
 .1מודל העבודה הקשה:
"אני חב את ההצלחה שלי לעובדה שאף פעם לא היה לי שעון
בחדר העבודה".
(תומס אלווה אדיסון)

מה אומר המודל? אם תעבוד קשה תצליח .כמה מאיתנו שמעו את
המשפט הזה עשרות פעמים? אפילו מאנשים מוצלחים אנחנו שומעים את
זה לפעמים :איך הגעת לאן שהגעת? "עבדתי קשה".
לעבוד קשה זה מצוין .לעבודה ,בניגוד למסרים שאנחנו קולטים מהטלוויזיה,
יש ערך בפני עצמו .א"ד גורדון ,מראשי החלוצים בארץ ומייסד קבוצת
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דגניה צוטט כמי שאמר ש"העבודה היא חיינו" .יש ערך מיוחד לעשייה.
אחד הפסוקים המצוטטים מספר משלי הוא "מתוקה שנת העובד אם
מעט ואם הרבה יאכל והשובע לעשיר איננו מניח לו לישון" .שלמה המלך,
שכתב את ספר ִמ ְׁשלֵ י ,היה העשיר הגדול ביותר בתקופתו .ועם זאת הוא
מבין בחכמתו את ערך העבודה .הרמב"ם כותב על הדורות הקודמים לו:
"מעלת החסידים הראשונים שאוהבים את המלאכה" .חשוב למצוא עיסוק,
וחשוב יותר להשקיע בו .בתל אביב יש רחוב על שם רבי יוחנן הסנדלר .רבי
מהּתּנאים הפוריים בתקופת המשנה במספר המאמרים .ובכל
ַ
יוחנן היה
זאת הוא היה סנדלר .עבודה קשה היא מציאות מוּכרת ובהרבה מקרים גם
חיוביתִ .חשבו על החיים שלכם :בכל בוקר ,לפעמים לפני הזריחה ,אנחנו
יוצאים מהבית ,נתקעים דקות ארוכות בפקקים ,מגיעים למשרד כבר אחרי
שבזבזנו חלק ניכר מהאנרגיה שלנו ,לחץ תמידי של לוחות זמנים ,מס
הכנסה ,ספקים ,לקוחות לא מרוצים וחוזר חלילה .כמה פעמים מצאתם את
עצמכם נשארים אחרי שעות העבודה רק מפני שהיה לכם משהו לגמור,
וזה היה חשוב לכם באמת? לא בגלל שעות נוספות ,לא משום שהבוס עוד
לא עזב ואתם רוצים להראות לו שאתם משקיעים ,ובוודאי לא מפני שלא
רציתם לחזור הביתה .בפרק הקודם עסקנו בחשיבות של מציאת עניין
אמיתי בעבודה או בתחביב שלנו שיהיו שונים מכסף .העובדה שאנחנו
נשארים מאוחר מפני שיש לנו תחושה שמה שאנחנו עושים הוא "חשוב",
היא הוכחה לכך שאנחנו מוצאים עניין אמיתי.

אבל השאלה עומדת בעינה :אם "עבודה קשה" היא מה שמביא אנשים
לפסגה ,למה לא כולם כך? למה אנחנו לא מגיעים להיות מנהלים מוצלחים
כמו עמוס שפירא (מנכ"ל סלקום) ,אנשי עסקים מוצלחים כמו נוחי
וׁשפים מעולים כמו פלויד?
דנקנר ,פוליטיקאים מוצלחים כמו שמעון פרס ֵ
הפרדוקס הולך ונהיה יותר מוזר כיוון שכל מי שהגיע לרמות הגבוהות
מדבר תמיד על עבודה קשה מאוד-מאוד במשך זמן רב מאוד.
אנדרס אריקסון ,הפסיכולוג שחקר את הנושא ,מציין שהנבדקים שנבחרו
לניסויים שלו היו אנשים שהצליחו לאורך זמן ולא פעם אחת .לא עניינו

 | 76ראש גדול  -הישגיות ,הנאה והבלתי אפשרי

oi Yozev
אותו אנשים שזכו בפיס בדיוק כמו שלא עניינו אותו אנשים שנרשמה
לזכותם רק תגלית מדעית אחת או יצירת אמנות חשובה אחת בכל חייהם
המקצועיים .מחקריו עסקו רק בתחומים שלכל אדם (לפחות בתיאוריה)
יש גישה אליהם ,ולכן ראשי ממשלה ,רמטכ"לים ובעלי הון גדול מאוד לא
היו חלק מהמחקר .המחקר עסק באנשים "מהשורה" שהגיעו לתוצאות
יוצאות דופן לאורך זמן .והשאלה היא אם הגורם היחיד שהבדיל אותם
משאר האנשים באותו תחום היה עבודה קשה ,כמו סיסמת המרינס:
"אנחנו עושים עד תשע בבוקר את מה שרוב האנשים לא מספיקים בכל
היום" .או שמא יש הבדל נוסף ועמוק בהרבה בין ה"גאונים של אותו תחום"
לשאר ,אולי כישרון מיוחד כלשהו? נראה שחוץ מניסיון ועבודה קשה יש
עוד רכיב...

 .2מודל הכישרון
מכל התגובות שאני שומע אחרי מופע או הרצאה שתיים אני אוהב
במיוחד :אחת היא השאלה" :האם אתה משתמש בקבלה?" שאלה זו תמיד
משעשעת אותי כיוון שאני מדגיש בתחילת ההופעה שכל מה שיקרה
הערב הוא לא כוחות על-טבעיים .זה רק נראה כך .אני אפילו מוסיף שזה
כמו גברים נשואים :הם לא חיים יותר זמן ,זה רק נראה להם ארוך יותר...
ובכל זאת ,תמיד אחרי מופע מישהו מעלה את השאלה הזאת .לאחרונה
אני עונה שאני לא משתמש בקבלה ,אבל אני מוציא חשבונית ...התגובה
השנייה עושה אותי רציני" :וואו ,איזה כישרון .זה בטח מלידה" .בדרך כלל
בסוף מופע/הרצאה אין לי הרבה זמן להיכנס להסבר עמוק על מושג
הכישרון ואיך הוא קשור אליי ,אם בכלל .הדיון הבא במודל הכישרון ינסה
לתת את התשובה שהייתי שמח לתת.
כאשר מדברים על אנשים מוצלחים מאוד ,עולות שתי מילים יותר מכל
המילים במהלך השיחה :מזל וכישרון .אלו הסיבות העיקריות (אחרי עבודה
קשה) להצלחה בכל תחום .את החלק של מזל נפתח בפרק "שיתוף פעולה",
וכאן נתמקד בכישרון.
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הגדרה שלי :כישרון היא יכולת מובנֵ ית של אנשים מסוימים (,)Built in
המסבירה מדוע הם טובים בתחום מסוים יותר מהשאר.

הגדרה נוספת של כישרון :היכולת להשיג בקלות מטרות הדורשות מאמץ
רב מאנשים נטולי כישרון באותו תחום.
לכישרון יש שני מאפיינים עיקריים :כישרון הוא תמיד במשהו – בציור,
בבישול ,בנגינה בפסנתר ,במכירות ,בריקוד ,בקסמים ,בריצה וכו' .עוד
מאפיין הוא שכישרון הוא סוג של תכונה מּולדת .בדיוק כמו צבע עיניים
וגובה .מי שנולד בעל עיניים כחולות לא יוכל להחליף אותן בדרך הטבע
לחומות .מי שלא נולד עם כישרון לציור לעולם לא יהיה בדרגה של אנשים
שנולדו עם כישרון כזה.
המשפט האחרון דורש הבהרה :ברור שאדם ללא כישרון מולד יוכל להירשם
לקורס ציור ,אלא שהרמה שלו לעולם לא תשתווה למי שלמד ציור ונולד
עם כישרון לזה.
דוגמאות קלאסיות לאנשים בעלי כישרון:
מוצרט נולד עם כישרון לכתוב יצירות מוזיקליות; סטיבן קינג (מהסופרים
המוצלחים בכל הזמנים) נולד עם יכולת לכתוב סיפורים מדהימים
שנעשים רבי-מכר ברגע ומיתרגמים לעשרות שפות; החזון אי"ש (החשוב
שבמנהיגים החרדים ב 100-שנים האחרונות) נולד עם כישרון ללמוד תורה
ולפסוק הלכות; חואן טמריז (הקוסם הטוב בעולם היום) נולד עם כישרון
לפתח קסמים ולהציג אותם.
את מודל הכישרון כמתנה מהאלים המציאו היוונים לפני מעל אלפיים שנה.
היוונים חשבו שיש שדים ( )Daemonsשמדברים מתוך הבן אדם ובזכותו
הוא כל כך מוכשר .סוקרטס האמין שיש לו דיימון כזה .הרומאים קראו
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לרוח הזו ג'יניוס ( )* Geniusוהשאלה היתה האם יש לך ג'יניוס? מאז תקופת
הרנסנס ששמה את האדם במרכז היקום ,השאלה הפכה להיות האם אתה
ג'יניוס.אבל בכל מקרה ,השורשים של המודל הם של מתנה מהאלים .הרעיון
הזה מושרש כה עמוק בתודעה שלנו ,עד שאי-אפשר לדבר על ספורטאים,
מוזיקאים ,אנשי עסקים וכו' בלי להזכיר את ה"כישרון" או ה"טאצ'" שלהם.
אבל הוא מעלה שתי בעיות עיקריות שחייבים לתת עליהן את הדעת.

 .1אנחנו לא מוצאים הוכחה גנטית לכישרון
עוד לא נמצאה הוכחה לכישרון מולד בתחום מסוים .אם כישרון הוא תכונה
מּולדת וגנטית ,הרי אמור להיות ּגֵ ן שאחראי לזה .הגנום האנושי טרם מופה
במלואו ,ואפשר שמתוך כ 20-אלף ּגֵ נים ימצא המדע את הּגֵ ן שאחראי
לנגינה ,לריצה או לעשיית קסמים .ידוע שאינטליגנציה היא גנטית ,ואם
ההורים שלנו אינטליגנטים ,קרוב לוודאי שגם אנחנו נהיה כך**.
אבל כישרון ואינטליגנציה זה לא אותו דבר .כישרון הוא תכונה ספציפית,
ואינטליגנציה היא מושג רחב (יורחב בפרק הלימודים) .עד כה לא מצאנו
את הּגֵ נים שאחראים על יכולת בכדורסל או בשחמט או על היכולת
של האפריקאים לרוץ מהר מן האחרים (מצאנו סיבות אחרות של עודף
מוטיבציה בפרק הראשון) .נתון נוסף הוא כמה מחקרים שנעשו דווקא
בתחום המוזיקה ב 20-השנים האחרונות .תחום זה מזוהה יותר מכל תחום
אחר עם מושג הכישרון .אנחנו חושבים פחות על כישרון בזוגיות או בפיתוח
גוף והרבה יותר משוכנעים בהימצאות כישרון במוזיקאים .מחקר מקיף
מאוד בבריטניה וגם מחקר רציני בארצות הברית ניסו לבודד את רכיב

* התרגום המודרני של המילה הזו הוא גאון
** קראתי לא מזמן תיאוריה שלפי זה מסבירה למה היהודים הם עם חכם .האידיאל בחברה
היהודית היה תלמיד חכם ,ובדרך כלל תלמיד חכם שודך לבת הגביר ולא סבל מבעיות
כלכליות ,וכך התאפשר לו להביא עוד ילדים ,והם ירשו את האינטליגנציה הגבוהה ,וחוזר
חלילה .אבל המודל של הפילוסוף החכם אצל הגויים הוא בדרך כלל מודל של מתבודד,
וברוב הפעמים אפילו לא נשוי ,וכך הוא לא מעביר את האינטליגנציה שלו הלאה (דקארט,
קאנט ,ניטשה ,וויטגינשטיין וכו)'.
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הכישרון מתוך קבוצות גדולות של סטודנטים למוזיקה .החוקרים שאלו את
הסטודנטים על מספר השעות שהם מתאמנים ביום ואת ההורים שלהם
מתי לראשונה הם זיהו את הכישרון של הילד .נמצא שלפי קריטריונים של
כישרון כמעט כל הנבדקים היו כישרוניים .ולמרות זאת כמה מן הסטודנטים
הראו יכולות טובות בהרבה מהסטודנטים האחרים .לפי המחקרים ,הגורם
היחיד שהפריד בין הקבוצה המובילה לשאר הקבוצות היה משך האימונים*.

מחקר דומה שנעשה בילדים ,גילה שאומנם ילדים מסוימים הגיעו לרמה
גבוהה בגיל צעיר יותר מהשאר ,אבל הסיבה היחידה היתה שהם התאמנו
הרבה יותר .לפי התיאוריה הזו ,שנרחיב עליה עוד מעט ,יש מספר שעות
מסוים שצריך להתאמן בכל תחום כדי להגיע לרמה הגבוהה ביותר .יש
לחוק הזה שני ניסוחים :חוק עשרת אלפים השעות וחוק עשר השנים.
כדי להגיע לרמה גבוהה (עולמית) בכל תחום יש להשקיע את משך הזמן
המסוים הזה .מי שמתאמן שמונה שעות ביום יגיע לרמה זו מהר פי שניים
ממי שמתאמן ארבע שעות ביום .חוץ מההבדל הזה ,כל המחקרים שנעשו
לא מצאו שום הבדל אחר .אז איפה מתחבא הכישרון הזה?
זוכרים את ההגדרה הנוספת של כישרון? "היכולת להשיג בקלות מטרות
הדורשות מאמץ רב מאנשים נטולי כישרון באותו תחום" .גם בתחום הזה
לא מצאו החוקרים שום קשר למציאות .אחד החוקרים הבכירים בתחום
ניסח את זה כך" :בוודאות אין שום הוכחה 'למסלול מהיר וקיצורי דרך' אצל
אנשים שהצליחו בגדול" .מחקרים נוספים מראים תוצאות דומות גם בענפי
עיסוק אחרים כגון ספורט ושחמט .אבל אם מודל העבודה הקשה לא נכון,
אז מה קורה פה? מיד נגיע לזה .בינתיים נבחן בעיה מרכזית הרבה יותר
במושג הכישרון.

* אם בין הרמות מפריד רק משך הזמן ,האם מודל העבודה הקשה יכול להיות נכון? עוד
רגע נבחן שאלה זו בהרחבה.
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מאתנו את האחריות
 .2מודל הכישרון מוריד ִ
היעדר הוכחה גנטית לקיומו של הכישרון הוא לא הבעיה המרכזית במודל
הזה .הבעיה העיקרית והחמורה במודל הכישרון היא שהמודל הזה של
מאתנו את האחריותִ .חשבו שהמורה שואלת את
מתנה מהאלים מוריד ִ
דני" :למה אתה גרוע בחשבון ויוסי אחיך טוב בחשבון?" דני יכול לענות לה
ולעצמו" :יוסי מוכשר בחשבון ואני לא" .אם כישרון הוא מתנה שאלוקים
נותן ,הרי הוא לא מחלק אותו סתם .כישרון הוא נדיר ,ומי שקיבל אותו
הוא בר מזל .האחרים צריכים להסתפק בניסיון להיות הטובים ביותר שהם
יכולים ...ההשלכות של דעה זו על החברה שלנו ועל החיים הפרטיים שלנו
הן עצומות .הלוא כמעט כל דבר שנרצה ללמוד או לעשות לא יהיה פשוט
עבורנוִ .חשבו על ילד שמתקשה בקריאה או מבוגר שמתחיל לעשות ספורט
מאתנו להחליט שאין לנו
ומגלה שלא פשוט לרוץ שני קילומטרים .מה מונע ִ
כישרון לתחום ועדיף לעבור לתחום אחר? נניח שאת יושבת בקורס מבוא
למתמטיקה בשנה א' בפקולטה לכלכלה ולא מבינה כלום .את לא יודעת
שרוב הסטודנטים הם במצב שלך ,ולכולם זה קשה .את יכולה להסיק שאת
לא מוכשרת בכלכלה וללכת לחפש מקצוע אחר .אבל זה לא נכון!

נימה אישית
המחקרים שהוצגו פה על חוסר יכולת למצוא את אותו 'כישרון' מנוגדים
גם לאינטואיציה שלי .כל אחד יכול לדמיין כמה אנשים סביבו שהם פשוט
מוכשרים בדבר מסוים .קחו את משפחת בנאי לדוגמה :גברי בנאי ,חיים
בנאי ,אורנה בנאי ,אביתר ,יוסי ,יובל ,מאיר ואהוד .אתם רוצים לשכנע אותי
שאין משהו מיוחד במשפחה הזאת?
משפחת ברנולי הייתה משפחה יהודית גרמנית משלהי המאה ה 18-שגידלה
חמישה דורות של מתמטיקאים בעלי שם עולמי .כל מדע התעופה היום
מבוסס על משוואת העילוי של דניאל ברנולי .קשה לראות את ההיסטוריה
של המשפחה לאורך כל כך הרבה דורות ולא לחשוב על כישרון מולד
(גנטי) .זאת ועוד :לא כולנו מציירים יפה .יש אנשים – וכל אחד יודע את זה,
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שיש להם כישרון טבעי לציור .אלה אותם ילדים שנבחרים לוועדת קישוט,
ובדרך כלל הם אלה שמציירים את המורים בספר המחזור.
כישרון הוא דבר שקיים .בזה אין לי ספק .אבל הוא בהחלט מוערך יתר על
המידה .אנחנו נוטים לתת לכישרון מקום יותר מן הראוי בדרך שבה אנחנו
מסתכלים על החיים ,על היכולות שלנו ושל אחרים ועל מימוש הפוטנציאל
שלנו.

הדוגמאות שלהלן מתארות שלושה אנשים כישרוניים בקנה מידה עולמי.
הכישרון שלהם הביא אותם להיות הרבה מעל כולם בתחום שלהם .אני
מקווה להראות שהיו בתהליך הפיכתם לכאלו עוד כמה אלמנטים חשובים
מאוד חוץ מכישרון ,אלמנטים שנוכל לקחת לחיים ולעיסוקים שלנו.

וולפגנג אמדאוס מוצרט
ג'ף קולוון מביא בספרו  Talent is Overratedאת מוצרט כדוגמה נצחית
לקיום כישרון .מכל האנשים בתחום המוזיקה במשך השנים עולים שני
שמות בולטים :באך ומוצרט ,כאשר אין ספק שמוצרט נחשב ילד הפלא
בה"א הידיעה .מה לא אמרו על העילוי הקטן הזה! שהחל לנגן בגיל  ;3שכתב
יצירות בגיל  ;5שאת נישואי פיגארו כתב תוך כדי משחק קריקט ועוד כהנה
וכהנה .מוצרט בהחלט יכול להיחשב הדוגמה הטובה ביותר לכישרון .ג'ף
מצטט בספרו כמה מהחוקרים על מוצרט ומתווה תמונה מעניינת ביותר.

הבהרה חשובה:
אין בשורות הבאות משום ההיסטוריונים החדשים .זאת אומרת שאני
לא מתיימר לטעון שמוצרט היה ילד רגיל שהעתיק את כל היצירות שלו
ממלחין אחר ובכלל לא קראו לו מוצרט .מוצרט היה גאון בכל קנה מידה,
אחד בדורו .עילוי.
אבל...
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דיוקן של לאופולד מוצרט על כריכת הספר שהוא חיבר.

מוצרט נולד במאה ה ,18-בן זקונים ללאופולד מוצרט ,שהחליט להקדיש
את כל מרצו לבנו הקטן .השם הזה לא מוכר לנו היום כיוון שהבן נעשה
מפורסם הרבה יותר מאביו ,אבל לאופולד היה דמות מוכרת ומוערכת
מאוד בווינה :חוץ משהיה מוזיקאי מחונן הוא היה גם פדגוג גדול וכתב
ספר הדרכה למורים שנועד להסביר איך ללמד ילדים לנגן בכינור ,וספר
זה נחשב קלאסיקה במשך עשרות שנים .אילו היינו צריכים לשאול מה
המקום האופטימלי עבור ילד הפלא להיוולד בו ,ללא ספק היה זה הבית
של לאופולד מוצרט ,אּמן מוכשר ומורה מוכשר אף יותר .בתחילת הפרק
דיברנו על החשיבות של המשפחה בעידוד הפוטנציאל ופיתוחו .לאופולד
מוצרט הוא דוגמה מצוינת לכך .אביו של מוצרט שינה לחלוטין את תנאי
הפתיחה של בנו על פני כל הילדים שלמדו מוזיקה בתקופתו .בהחלט
חלק מהמשחק הוא "לדעת להיוולד" למשפחה הנכונה .והסיבה העיקרית
שאנחנו לא מוצרט היא שאבא שלנו אינו לאופולד מוצרט.
אבל כיצד החל וולפגנג להלחין יצירות בגיל חמש? אביו ,שכאמור היה
מורה מצוין ,לא מהווה הסבר מספק ליכולות הפנומנליות שאנחנו מכירים
על מוצרט הקטן .וכאן נכנס המחקר המודרני :כל היצירות שכתב וולפגנג
הצעיר עד גיל עשרים ואחת ושהגיעו לידינו עברו את עינו הביקורתית של
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אביו ,כך שאין לנו שום דרך לדעת איך הן נראו מיד ברגע שיצאו מתחת
ידו של וולפגנג .מלבד זה ,כל היצירות המוקדמות שלו אינן מקוריות אלא
וריאציות של יצירות אחרות שנכתבו באותם ימים או קודם לכן (מי שרוצה
להבין מה פירוש יצירה לא מקורית מוזמן לשמוע את "מולדתי" של בדזיך
סמנטה ולשאול את עצמו אם זה מזכיר לו המנון של מדינה מסוימת).
היצירה הראשונה שהמחקר המודרני מודה שהיא מקורית של מוצרט היא
קונצ'רטו לפסנתר מספר  .9את היצירה הזאת הוא כתב בגיל עשרים ואחת,
ואם הוא באמת החל לנגן בגיל שלוש ,אז היו לו שמונה עשרה שנים של
אימון אינטנסיבי עם אב חסר פשרות .נתון נוסף קשור לכל האגדות על
חיבור של סימפוניות שלמות בראש .אנחנו לא מוצאים שום הוכחה לזה
בכתבים שלו וכנראה גם לא בכתבים מאוחרים מהם .אלו רק אגדות שנבנו
לאחר זמן כדי להאדיר את שמו של העילוי .מחקר אחר ניסה לקבוע את
ה PRECOCITY INDEX-של מוצרט .המספר הזה מייצג את היכולת של
עילוי צעיר להשתלט על יצירה מוזיקלית עד שיוכל לנגן אותה בציבור:
נניח שיש יצירה שלפסנתרן רגיל נדרשות חמש שנים ללמוד אותה ,והעילוי
עשה זאת בשנתיים וחצי (פי שניים מהר יותר) ,הרי המספר שלו יהיה 200
אחוז .לפי המחקרים ,המספר של מוצרט הוא  130אחוז .זה יפה ביותר,
אבל הפנסתרנים המוכשרים בימינו מגיעים ל 300-ואף ל 500-אחוז .לשאלה
למה מוצרט מוּכָ ר יותר מהם יש תשובות (אמיתיות) שחורגות מהדיון על
הכישרון.

הדוגמה הבאה לקוחה מתחום אחר לגמרי – ספרות אימה.

סטיבן קינג
סטיבן קינג נחשב לאחד הסופרים הפוריים בארצות הברית .הוא הוציא
עד כה עשרות ספרים ,שחלקם הפכו לסרטים מוצלחים מאוד (ביניהם:
בית קברות לחיות ,זה ,מיזרי ,קריסטין ,קרי ,גרין מייל ועוד) .קינג שייך
לז'אנר פנטזיה-אימה ,אבל הוא כותב על אנשים רגילים שקורים להם
דברים איומים .אני תמיד פחדתי לקרוא ספר שלו כי א .אני לא אוהב דברים
מפחידים וב .הספרים שלו ארוכים מאוד .בשכנוע מסיבי של אשתי ,שהיא
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מעריצה מושבעת שלו ,התחלתי לקרוא את אחד הספרים שלו – "דברים
שצריך" .הוא גאון .ניכר בפירוש שהוא מוכשר .רואים שאין לנו שום אפשרות
לכתוב כמוהו .הדרך שבה הוא מתאר את הדמויות שלו ואת העולם הנפשי
היא גאונית .הייתי בטוח שאי אפשר ללמוד את זה.
עד שקראתי את הביוגרפיה שלו ("על הכתיבה") .שם הוא מספר על הרצון
שלו מגיל צעיר להיות סופר ולחבר סיפורי אימה .הוא מדבר על הסיפור
הראשון שאי פעם שלח למגזין סיפורי אימה ששמו "בולים שמחים" .אחרי
שלושה שבועות הוא קיבל את הסיפור שלו בחזרה בצירוף פתק שאומר
"אל תשדך את הדפים .סיפור צריך להגיש כאשר הדפים מהודקים באטב".
מיותר לציין שהסיפור שלו לא התקבל .סטיבי לקח את פתק הדחייה ,תלה
מסמר בקיר ודחף את הפתק עד קצה המסמר .אחרי שנתיים של כתיבת
סיפורים ושליחתם למערכות עיתונים שונות ,המסמר כבר לא החזיק את
כל הפתקים של הסירובים שהוא קיבל ,והוא נאלץ להחליף אותו במסמר
גדול יותר .כעבור שנתיים נוספות הוא קיבל את מכתב הדחייה הראשון
שלו בכתב יד .כמה סיפורים הוא כתב בארבע השנים הללו הוא לא מגלה
לנו .אבל דבר אחד ברור :הוא כתב הרבה .יתכן שהיה לו כישרון לזה .אחרי
הכול הוא החל לכתוב סיפורים בגיל צעיר מאוד .אבל אותו כישרון לא
הופיע גם כשהמסמר כמעט נפל מהקיר מרוב הפתקים של פתקי הדחייה
שהיו תלויים עליו.
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החזון אי"ש

אחת התמונות המפורסמות של החזון אי”ש

בעולם החרדי עד היום מדברים בחרדת קודש על הרב אברהם-ישעיהו
קרליץ ,הידוע בכינויו ה"חזון אי"ש" ,על שם סדרת ספרי ההלכה שכתב.
החזון אי"ש נחשב למנהיג הבלתי מעורער של הציבור החרדי בישראל
לפני תקופת קום המדינה ועד פטירתו ב 1953-וגם הרבה לאחר מכן.
החזון אי"ש היה למדן עצום ומבריק ברמה שלא נראתה כמוה לפניו וגם
לא אחריו .האם היה לו כישרון מיוחד לתורה? לפי הביוגרפיה שלו ,החזון
אי"ש החליט בגיל שלוש עשרה להקדיש את כל חייו לתורה .החלטה לא
שגרתית עבור ילד בגיל הזה .אבל החזון אי"ש גדל לתוך עולם של תורה.
אביו היה רב חשוב מאוד ,והמשפחה ניהלה אורח חיים דתי ואדוק ומטרתה
הייתה ברורה :כל הילדים יהיו גדולים בתורה .המושג "גדול בתורה" לא
מובן כל-כך בציבור ,ואנסה להסביר :היקף החומר ש"גדול בתורה" אמור
ללמוד הוא תחילה התלמוד הבבלי ,המורכב מכ 2300-דפים .על כל דף יש
בממוצע עשרה פרשנים שמסבירים ,מרחיבים ,מקשים קושיות ומתרצים.
בישיבות החרדיות ,כאשר לומדים דף לימוד יסודי (בעיון) ,הזמן הממוצע
להבנתו הוא כמה שבועות .וחוץ מהתלמוד יש מדרשים ,תנ"ך ,ספרות
הלכה ופירושי הלכות וספרות שאלות ותשובות שבה מאות ספרים .עוד
עליו להיות בקי בכל ספרות החסידות והקבלה המכילה את ספר הזוהר,
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כתבי האר"י וכו' .מאז לפני כאלף וחמש מאות שנה ועד ימינו אנו מצפים
מתלמיד חכם לשלוט בהר המידע העצום הזה .לא רק להכיר אלא להבין
ולהסיק דבר מתוך דבר ולפסוק הלכה .דבר נוסף הוא עבודה על מידות,
שקשה לא פחות ואף יותר מהלימוד עצמו( .כעס ,תאווה ,קנאה וכו').
מיותר לציין שאין הרבה אנשים כאלו בכל דור .בגיל שלוש-עשרה החזון
אי"ש טרם שלט בכל זה .אבל אז הוא החליט שהוא יקדיש את חייו ללימוד
התורה .מסופר עליו שהיה יכול ללמוד סוגיה אחת (חלק מדף) במשך
כמה חודשים ברציפות כאשר ההפסקות היחידות היו לאכילה ושינה.
ברוב הלילות הוא היה נרדם על הספר .הוא למד כל יום עד טיפת הדלק
האחרונה וקם לפני הזריחה בכל יום לתפילת שחרית .הרעיון ללמוד עד
אפיסת כוחות לא זר לעולם הלמדני .כמאה שנים קודם לכן ,כמעט בוטל
אחד השידוכים בין תלמיד חכם רציני לבת של רב כיוון שהתברר שהחתן
לובש פיג'מה לפני השינה .הרעיון שנשאר עוד קצת כוח לשים פיז'מה ולא
מנצלים אותו ללימוד היה פסול מיניה וביה.
מאתנו לומדים בכל יום עד שהם נופלים על המיטה? כמה לומדים
כמה ִ
מאתנו עושים כל דבר עד טיפת הכוח
עד טיפת כוחם האחרונה? כמה ִ
האחרונה?
ילדים הם כאלו .הם משחקים עד שתש כוחם ,עד שהדלק נגמר .לא כל אחד
נמצא במקום הזה ,אבל גם החזון איש לא היה שם בלידתו .ברור שהוא היה
כישרוני ובעל יכולת ניתוח יוצאת דופן ,והוא נולד וגדל לעולם של תורה
ותלמידי חכמים .אבל לולא המחויבות העמוקה שלו ,ואילו לא קם בכל יום
לפני הזריחה ולמד עד אפיסת כוחות ,לא היה מגיע להיות מי שהוא היה.
הדרך הזאת גבתה מחיר כבד של בריאות רופפת עד שהרופאים אסרו עליו
לפעמים להתעמק בנושאים מורכבים מדי .הוא לחץ על דוושת הגז עד
הסוף ואף יותר מזה .מה שהחזון אי"ש עשה נקרא בעולם התורני התמדה,
ובמחקר המודרני – .Delibarate Practice
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אימון מכוון Delibarate Practice -

"מי שלא אוהב להתאמן שימצא עיסוק אחר"

(די ורנון ,הקוסם החשוב במאה ה)20-

אריקסון ,החוקר שמצא שאין קשר ביו ניסיון למצוינות ,ניסח את מה
שלדעתו מבדיל בין המוצלחים ביותר לאחרים .הרעיון הוא שיטה מיוחדת
להתאמן וללמוד שגורמת להם להגיע לאן שהם מגיעים :זה לא עבודה,
לא אימון רגיל במשמעות שאנחנו מכירים .זה אימון מכוון למטרה אחת
ויחידה :להיות טובים יותר .לפי אריקסון ,אימון מכוון הוא הוא המפתח
להבנה טובה של ההישגים הגדולים בכל תחום.
הדבר הראשון שנחוץ להבהיר הוא שאימון מכוון לא קשור לשום דבר
שאנחנו עושים כאשר אנחנו משחקים כדורסל בערב בשכונה .ככה לא
מתאמנים בכדורסל .מדובר בפעילות אחרת לחלוטין .המאפיינים של
האימון המכוון שונים מהאימון או משגרת העבודה שאנחנו מכירים ,והוא
בהחלט דורש מאמץ.
הדבר השני הוא שהאימון הזה תקף לא רק לספורט ,למוזיקה ולקסמים
אלא לכל עשייה אנושית .החל ממכירות ,דרך זוגיות וכלה בטיגון שניצל.
בכל תחום מהעשייה האנושית אימון מכוון הוא הגורם שיוביל אותנו
לתוצאות טובות הרבה יותר.
מה זה ,ואיך זה עובד?
אימון מכוון מורכב משלושה מאפיינים בסיסיים:
 .1זו פעילות שנועדה ותוכננה לשפר את היכולת בתחום מסוים (כגון זריקה
מסוימת בטניס) .בכל תחום הצטבר במאות השנים האחרונות ידע רב.
יש אלפי ספרים על שחמט וידיעות ברורות על גוף האדם וכיצד נכון ולא
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נכון לאמן אותו בכל ענף ספורט .אפשר ללכת לקנטרי השכונתי ולשחות
ברכות חתירה עד קץ כל הימים ולא להשתפר בהרבה .ואפשר לקחת
עשר ֵ
מאמן שיודע איך נכון לשחות ומה אנחנו לא עושים טוב ולהקפיץ ברגע את
הרמה שלנו .השיטות היום כל כך ברורות עד שמאמנים מסוימים מלמדים
שחייה בהתכתבות (כמאמר השיר המפורסם) .השחיין מצלם את עצמו,
שולח להם את קטעי הווידאו ,והם מהצד השני של האוקיינוס יכולים לשפר
לו את היכולת פלאים .היום יש לנו את הידע הזה.

יכול להיות שהאימון יהיה מהנה הרבה פחות ,אבל מועיל הרבה יותר .יש
אמרה בעולם הקסמים שלפחות בשלבים הראשונים אנו זקוקים למורה
שידריך אותנו .מישהו שיבחן את הדרך בה אנו מבצעים דברים ויתקן
אותם בזמן אמת .היום המורה הזה יכול להיות ספר או קלטת  ,DVDאבל
אין סיבה להמציא את הגלגל מחדש ,בייחוד לא בשלבים הראשונים של
האימון והלימוד .אני יכול להעיד מניסיוני שללמוד משהו לא נכון ,להתאמן
עליו ואז לשנות אותו קשה הרבה מללמוד את הדרך הנכונה מלכתחילה.
 .2אפשר לחזור על האימון שוב ושוב
כשלמדתי קונג פו ,אחד התרגילים היה לתת אגרוף לעץ בידיים חשופות.
כמה פעמים? הרבה מאוד .המורה תמיד היה אומר שכל זמן שהידיים שלך
לא מדממות לא עשית את זה מספיק .האימון גם לא קשור למשחק אלא
ליכולת מסוימת .אם אני רוצה באמת להתאמן בכדורסל ,אני צריך להתאמן
על קליעה משלוש (מנקודה מסוימת) בלבד .חלק קטן מזמן האימון של
מייקל ג'ורדן ושל ג'רי רייס (משחקני ההוקי הטובים בכל הזמנים) הוקדש
למשחקים .לא היה שום קשר בין האימונים האינטנסיביים שלהם ובין
משחקים .האימון היה נקודתי וכֻ וון לשפר את היכולת בדבר ספציפי וחזר
על עצמו עשרות ומאות פעמים .אם אני מתאמן בקסמים ,אני מתאמן כל
פעם רק על תנועה מסוימת שוב ושוב ושוב .הרבה מאוד תנועות בעולם
הקסמים דורשות אימונים של חודשים ושנים .בתנועות מסוימות אפשר
לראות שיפור מסוים רק לאחר כמה שבועות .זה מצב מתסכל למדיי .אבל
זה אימון טוב .שני חוקרים זוכי פרס נוּבל עשו מחקר דומה על שחקני
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שחמט מצליחים( .הרברט סימון ּוויליאם צ'יס) הם ניסחו את כלל עשר
השנים (אריקסון קרא לו כלל ה 10,000-שעות) שאומר ששום שחקן שחמט
לא הגיע לרמה העולמית לפני עשר שנים של לימוד אינטנסיבי ,ולכמה
מהם זה נמשך הרבה יותר מזה .היוצא דופן היחיד היה אלוף העולם האגדי
בובי פישר ,שנדרשו לו רק תשע שנים...

 .3זה מאמץ מנטלי גדול ולא ממש כיף
חלק מההופעה שלי מכיל חישובים מהירים בראש .על הטכניקות האילו
נרחיב בפרק הגישה ,אבל כדי להתאמן על החישובים הללו לא נדרש דבר.
לא דף ולא עט ,לא מחשב ולא קלפים .עם זאת ,זהו בין האימונים הקשים.
המאמץ המנטלי שכרוך בלהתאמן על חישוב מהיר של כפולות גדולות
(למשל :כמה זה  132בריבוע? מהר!) הוא לא טריוויאלי ולא מהנה .הרעיון
הוא להתאמן בכל תחום על הדברים שבהם אנחנו חלשים יותר ,ואותם
לעשות שוב ושוב .זוכרים את טבלת ה ?Flow-כאשר הכישורים שלנו
נמוכים ורמת האתגר גבוהה ,הרגש המתאים הוא לחץ .זאת אחת המטרות
של אימון ממוקד :להתמקד דווקא בדברים שאנחנו עושים לא טוב ולעשות
אותם שוב ושוב ושוב .אני מכיר אישית כמה ציירים חובבים שמתמחים
בציורי נוף .זאת הקרקע הבטוחה שלהם .בכל פעם שהם רוצים להירגע
הם מציירים ציורי נוף .אבל הם כמעט שלא יוצאים מהתחום הזה (מציירים
דמויות אנושיות או נוף עירוני) .הם נמצאים במה שמכונה – Comfort Zone
אותו מקום שבו אנחנו נהנים ממה שאנחנו עושים כיוון שאנחנו משתלטים
מאתנו כדי שלא נהיה משועממים .אימון
עליו ועם זאת הוא מצריך די ריכוז ִ
ממוקד מכוון תמיד להוציא אותנו מהאזור הנוח למקום גבוה יותר .הוא
דורש מאמץ מנטלי לא פשוט ,אבל זאת הדרך היחידה לטוס למעלה.
איך חואן טמריז מתאמן?
חואן טמריז נחשב היום אחד הקוסמים הטובים בעולם .קשה לדבר על
הקוסם הטוב מכולם ,כיוון שבעולם הקסמים יש תחום אשליות ,תחום
טלפתיה ,תחום קסמי ילדים ועוד .התחום המוערך ביותר נקרא קסמי
תקריב ,היכולת להדהים מישהו במרחק חמישה סנטימטרים .הרבה פעמים
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אני שומע אחרי מופע כזה תגובות כגון" :זה מדהים .תמיד ראיתי דברים
כאלה בטלוויזיה אבל חשבתי שאלו טריקים של מצלמה .אף פעם לא ראיתי
את הניסים האלו קורים מתחת לאף שלי" .זה גם אחד התחומים שדורשים
זריזות ידיים רבה ביותר ,ובוודאות זהו התחום שעליו נכתבה הספרות
הענֵ פה ביותר .חואן טמריז ממציא כבר שנים קסמים כה מפתיעים עד שגם
קוסמים נופלים אצלו בפח .בארץ הולדתו ,ספרד ,הוא נחשב ממש גיבור
תרבות מקומי .באחד הראיונות ִאתו סיפר חואן על הדרך שלו להתאמן
והדגים את זה בתנועה ספציפית בקלפים – חלוקה שנייה .הרעיון בחלוקה
שנייה הוא שבמקום לחלק את הקלף העליון בחבילה ,הקוסם מחלק את
הקלף שהוא שני מלמעלה וכך שומר את הקלף הראשון בראש החבילה.
תנועה זו לקוחה מעולם ההימורים .אם ה"אס" נמצא בראש החבילה ,אז על
ידי רצף חלוקות כאלו ,אפשר להשאיר אותו עדיין שם ולחלק אותו בשעת
הצורך.

הדגמה של חלוקה שנייה

אחד הדברים המסובכים בתנועה הזאת הוא הצורך לדחוף בעזרת האגודל
שני קלפים בדיוק מושלם עד שהם ייראו כמו קלף אחד .התהליך הזה דורש
אימונים של שעה ביום למשך כמה חודשים רק כדי להגיע לרמה סבירה.
כדי להגיע לרמה טובה נדרשות שנים .וחואן מסביר:
"אני מתחיל את האימון ב 2-בלילה .אלו השעות שאני הכי ערני
בהן .אני מתאמן מול מראה כאשר יש לי מראה מכל צד ,ואני יכול
לבדוק את הזוויות שלי .אני מתאמן כך כשעה ואז עובר למצלמת
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וידאו (כדי לדמות מצב בו שמישהו אחר רואה את מה שאתה
עושה) ,גם כאן אני מצלם מכמה זוויות ומסתכל .אחת הבעיות
בתנועה היא הצליל שחלוקת הקלף השני משמיעה .אני מגביר את
הווליום ומנסה לשמוע אם הצליל שונה ,אחר כך אני מנמיך את
הווליום ומנסה לראות אם אני שם לב מתי אני מחלק את הקלף
השני וחוזר חלילה".

האימון הזה נועד בפירוש לשפר את היכולת שלו בתנועה ספציפית .הוא
חוזר עליו שוב ושוב .יש לו ביקורת עצמית של מצלמת הווידאו ,והוא מתקן
דברים קטנים .הוא מתאמן לא רק בידיים אלא גם בראש .הוא בודק למה
יש שינוי בצליל ואיך אפשר לשפר אותו .זה תהליך ארוך ומתיש אבל מביא
תוצאות .חואן נחשב היום כאגדה בעולם הקסמים .הוא מופיע בעשרות
תוכניות טלוויזה ומוזמן כאורח כבוד לכנסי הקוסמים החשובים בעולם.

שיחה עם רן שילון
רן שילון הוא ממאמני הכושר הטובים והמוצלחים בישראל .יותר מ3000-
מתאמנים עברו תחת ידיו ,ויותר ממחציתם רצו ריצת מרתון .עניין אותי
מאוד מה הוא חושב על אימון מכוון וכישרון בכל הנוגע להישגים בספורט.
אז הלכתי לשוחח עמו .את השיחה ניהלנו בתחילת השבוע בביתו בצהריים.
הוא פתח לי את הדלת לבוש בחולצת ספורט ,מכנסי טייץ וגרביים" .אלו
מדי העבודה שלי" ,הסביר לי .ירדנו למשרד שלו ,שבו הוא מראיין מתאמנים
חדשים ונפגש עם מתאמנים ותיקים לבניית תכניות אימון .קשה שלא
להידבק בהתלהבות שלו לספורט ,אורח חיים בריא וכל מה שמשתמע
מזה .רן שילון נהנה במידה בלתי רגילה ממה שהוא עושה ,ושמים לב לזה
מהרגע שהוא פותח את הפה .הוא בהחלט הולך לעבוד.
רן סיפר לי שרבים באים אליו בסביבות גיל ( 42גיל המרתון) ורוצים לרוץ
מרתון .אנשים ללא כושר גופני רוצים לרוץ  42קילומטר – משימה בלתי
אפשרית לכל הדעות .להעביר כל כך הרבה אנשים תהליך בלתי אפשרי,
זה בהחלט דבר מעניין .הדבר הראשון שהוא עושה בשיחה עם הספורטאי
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לעתיד הוא לבדוק למה .מה דוחף את האדם קדימה .בלי מטרה ברורה
לא תוכל לעמוד במשימה הזאת .מסתבר שרבים רואים במטרה זו (ריצת
מרתון) מין חלום רחוק ובלתי מושג ,והמוטיבציה העיקרית שלהם היא
לשבור את ה"בלתי מושגיות" הזו .בהחלט חשוב לדעת מה המניע ,כיוון
שהאימונים אצלו לא פשוטים בכלל .הם אימונים קשים שדורשים משמעת
והתמדה (בדרך כלל הם נפתחים לפני  6בבוקר).

דיברנו על המאפיינים של אימון ממוקד בדרך להשיג מטרות קשות ,והוא
אמר לי שהוא פועל בדיוק לפי הכללים האלה:
 .1כל דבר נועד להעלות את הרמה .כל אימון בקבוצה שלו מכוון להעלות
את הרמה במשהו ,אם בדרך שבה מניחים את כף הרגל בריצה ואם בדרך
שבה מדוושים באופניים .תמיד יש פידבקים מהמאמנים שלו שפזורים
בשטח .אחד הדברים החשובים שרן סיפר לי היה שהוא משתדל ללמוד
מהמקצוענים בכל תחום .כאשר הוא בודק נושא חדש כמו אימונים בחום,
הוא הולך לטובים ביותר בתחום .כמות הידע שהצטברה על אימון גוף
האדם היא עצומה ,וזה חלק מארגז הכלים שלו.
 .2זה לא כיף .מאפיין נוסף הוא חוסר ההנאה באימון .האימון הוא קשה,
ואחת המטרות שלו היא לגרום לאנשים ליהנות גם מעצם האימון ,וכמו
שרן מגדיר" :ליהנות מהכאב עצמו" .רן עצמו מתאמן אימונים קשים מאוד.
יומיים לפני השיחה שלי ִאתו הוא רץ להנאתו (או "לסבלו")  50ק"מ ,ושבוע
קודם לכן הוא רץ  110ק"מ .אני בקושי עושה את המרחקים האלו במכונית.
 .3אפשר לחזור על האימון שוב ושוב .כל מי שמתאמן ,מקבל תוכנית
מסודרת ,כאשר חלק מסוים מהאימונים הם אימונים פרטיים .מהרגע
שאתה יודע מה צריך לעשות ואיך לעשות את זה ,אתה יכול להתאמן מדי
פעם לבד .ושוב ושוב .להתחיל סדרת אימונים בכושר של "אני עולה רק
במעלית "..ולהגיע למצב שאפשר לצלוח  42קילומטר בריצה רצופה ,דורש
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הרבה מאד חזרות (חודשים ארוכים של אימונים אינטנסיביים) .זה קשה .זה
בהחלט אפשרי.

עוד דבר מעניין הוא תקרת הזכוכית .אנחנו יודעים שיש תקרת זכוכית לכל
פעולה אנושית :אדם לא יכול לקרוא ספר של  1000עמודים בדקה או לא
יכול לרוץ  100מטר בארבע שניות .אלו קירות זכוכית שאי אפשר לעבור.
אבל כל קיר זכוכית שהוא פרטי שלנו (מעולם לא הצלחתי לרוץ חמישה
קילומטרים רצופים) הוא קיר שניתן לשבור אותו .כל הישג גופני או מנטלי
שאנחנו משיגים  -יש לנו היכולת להשיג טוב ממנו .אבל כדי לעשות את
זה לפעמים זקוקים למורה שיאמין בנו וייקח אותנו אל השלב הנוסף הזה.
אלמנט מעניין שרן שיתף אותי בו הוא הריטואל הקבוע בסוף אימון מפרך.
בשלב שבו כולם מותשים אחרי אימון קשה במיוחד ,רן מגיע לכל אחד
ודורש ממנו לרוץ מרחק מסוים בדקה (כל מתאמן מקבל מרחק אחר
לרוץ) .המרחקים שרן דורש לרוץ בדקה הם לא הגיוניים ,ותמיד כל אחד
מהמתאמנים אומר לו את זה .אבל ראו זה פלא :כולם מצליחים לבצע את
המשימה הזאת שנראתה להם בלתי אפשרית .איך זה קורה? למרות שהם
לא מאמינים בעצמם ,הם מאמינים בו .אם רן אמר ,הוא יודע .את החשיבות
נפּתח בפרקים הבאים.
של אמונה ושל מורה טוב ֵ
היכולת של רן שילון לנבא מראש אלו מרחקים יכולים המתאמנים שלו
לרוץ בסוף אימון מתיש היא לא יכולת על-טבעית .היא מגיעה מהרבה
שנים של הסתכלות ממוקדת והרבה ניסוי וטעייה .זה מה שגורם לו להעריך
בדיוק של שתי דקות לכאן או לכאן את הזמן שבו המתאמנים שלו יסיימו
את ריצת המרתון.
זה האימון הממוקד של רן.
אימון ממוקד הוא דרך לא פשוטה .הוא לא מהנה (בהגדרה) ,והוא דורש
מאתנו הרבה משאבים גופניים ומנטליים .אנחנו אמורים לחזור שוב ושוב על
ִ
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אותן פעילויות ,וחייבים שמישהו ידריך אותנו .לא כולם מסוגלים למשמעת
כזאת ,ולדעתי ,אחרי כל המחקר שעשיתי ,זה מה שמבדיל באמת את
האנשים הגדולים בעולם מכל השאר :היכולת שלהם לעבור אימונים כאלו;
היכולת שלהם לא להתייאש גם כשהם מנסים בפעם ה 100-ולא מצליחים;
היכולת לקום בבוקר מוקדם ולצאת לריצה ,יהיה אשר יהיה מזג האוויר;
היכולת לעשות קסמים לכל מי שפוגשים ברחוב תמיד; היכולת לכתוב
סיפור ועוד סיפור גם אחרי שאמרו לך שלא יֵ צא ממך סופר .לא לכולם יש
את היכולת הזו .אבל כולם יכולים להתקרב לזה ,כיוון שברגע שאנחנו שם,
הדברים זורמים .ההרגל הוא כוח אדיר לכל כיוון .אם התרגלנו לקום ב9-
בבוקר ,יהיה לנו קשה מאוד לקום ב .6-אבל מצד שני ,אם התרגלנו לצאת
בכל ערב לריצה של חצי שעה ,יהיה לנו קשה מאוד להפסיק .ההרגל הוא
שעוזר לנו להישאר במסגרת של האימון הממוקד; הוא שהופך את החוויה
לנחמדה יותר ושקטה יותר .כמו טיסה במטוס.

דוגמה מסכמת :מטוס סילון ומהירות הקול
מהירות האור גדולה ממהירות הקול .לכן אנשים נראים חכמים
עד שהם פותחים את הפה .המקום היחיד בעולם שזה לא כך
הוא ישראל .זאת הסיבה שאתה שומע את הצפירות של המכונית
מאחוריך לפני שראית שהאור ברמזור התחלף.
(אלמוני)

כאשר בנו את מטוסי הסילון הראשונים ,ולאט לאט הם קיבלו ערך צבאי,
חשוב היה להגביר את המהירות שלהם .הבעיה הייתה חסם שנקרא
"מהירות הקול" .מהי מהירות קול? האמת היא שלקול יש מהירויות שונות
בטווחים שונים .באוויר הקול נע במהירות של כ 300-מטר בשנייה (כ1,000-
קמ"ש) .במתכת הקול נע מהר הרבה יותר .לכן מי שרוצה לשמוע אם הרכבת
מגיעה שם את האוזניים שלו על הפסים .כאשר מדברים על מהירות הקול,
מתכוונים בדרך כלל למהירות הקול באוויר שהיא  1232קמ"ש (או מאך
אחד) .הבעיה היתה שככל שהמטוסים התקרבו למהירות הקול (מאך) ,הם
רעדו יותר ויותר .אף מדען לא יכל לדעת מה יקרה כשיישבר המחסום
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הזה .היו שחשבו שהמטוס יתפוצץ ,שהטייס יתעלף וכו' .על אותו משקל,
בשנות ה 30-של המאה ה 19-חשבו שאם יסעו ברכבת במהירות של יותר
מ 30-קמ"ש ,ייווצר ליושבי הקרון ואקום שיפוצץ להם את המוח .אז חשבו.
הסיבה לתחזיות הקודרות הייתה שככל שהתקרבו למהירות הקול ,כך
המטוס רעד יותר ויותר ,כלומר ב 0.8-מאך הוא רעד הרבה יותר מב0.5-
מאך .איש לא היה מוכן לקחת את הסיכון.

עד שבא טייס ניסוי ששמו צ'אק ייגר והחליט לעשות את זה ,ויהי מה.
ייגר היה מן הטייסים המוכשרים במלחמת העולם השנייה .מסופר עליו
שבגיחה אחת הוא הצליח "להוריד" חמישה מטוסי אויב .אחרי מלחמת
העולם השנייה הוא הגשים את חלומו ונבחר להיות הטייס שינסה לשבור
את מהירות הקול .הטיסה נקבעה ל 14-באוקטובר  1947במטוס הניסוי
 .BELL X-1יומיים לפני כן ,צ'אק שבר שתי צלעות בזמן שרכב על סוס .הוא
כל כך פחד שיבטלו לו את הטיסה ,עד שנסע לקבל טיפול אצל וטרינר בעיר
מרוחקת .בבוקר של  14באוקטובר הוא עלה למטוס (בקושי רב) והחל את
המסע שלו אל עבר דפי ההיסטוריה .הוא משך את הסטיק והגביר מהירות.
 0.5מאך 0.7 ,מאך ,והמטוס רועד;  0.9מאך והמטוס עוד מעט מתפרק.
ואז הוא עבר את מהירות הקול וגילה שני דברים :הראשון הוא שנוצר
בום על-קולי הנובע מהתנגשות המטוס בגלי הקול של עצמו ,והשני הוא
שאחרי שעוברים את המחסום יש שקט .הכול חוזר להיות כסדרו .הרעידות
נפסקות.
זה הריכוז .במהלך הדרך זה לא נעים ,זה קשה ,ויש הרבה רעידות .אבל
יש שלב מסוים שבו הכול מתחיל להסתדר .זה לא קורה מיד ,זה לא קורה
בהתחלה ,ויש הרבה אכזבות לאורך הדרך .איך נדע שבאמת המסע אפשרי?
בפרק הבא נחקור שאלה זו.
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(צאק ייגר ומטוס ה Bell X-1-אחרי שבירת מחסום הקול .באדיבות צבא ארה"ב).
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מן המקורות

מושג ההתמדה מקבל משמעות קיצונית במסורת ישראל .העולם
התורני לא מדבר במושגים של אימון מכוון ,אבל בהחלט אפשר לראות
את המאפיינים האלו במושג ההתמדה .אפשר לראות שמי שלומד שעה
ולמחרת עוד שעה שונה לגמרי ברמת ההבנה ובהספק החומר ממי שלומד
שעתיים רצוף .הדבר נכון הרבה יותר בהבדל בין שעתיים לארבע שעות
רצופות .נדרש זמן "להיכנס לנושא" ,ואת הזמן הזה יש להשקיע בכל
פעם שלומדים את הנושא .לכן נדרשת רציפות בלימוד והתמדה .אומרים
שאי-אפשר ללמוד נושאים מסוימים בתורה ללא רציפות של חמש שעות
ומעלה ,כלומר חמש שעות שבהן עוסקים רק בנושא אחד או בסוגיה אחת
ורוצים ללבן עד שמגיעים לרמת ההבנה הרצויה.

בעניין זה חשוב לציין שוב את ההבדל התהומי בין לימוד תורה בעיון
ועומק ובין מה שאנחנו מכירים משיעורי התנ"ך .לפעמים מצאתי את עצמי
משווה עיון בסוגיות מורכבות לשיעור מתמטיקה באוניברסיטה .היכולת
לזכור ולהבין מהלכים לוגיים ארוכים בהחלט דומה בשניהם .מחקרים
מראים שכאשר האדם לומד ומופרע על ידי שיחת טלפון קצרה נדרשות
ממנו כשלוש דקות לחזור למקום שבו היה מבחינת הריכוז והאינרציה לפני
השיחה .מי שרוצה ללמוד ברצינות יכבה את המכשיר הסלולרי ויסגור את
האינטרנט או יכבה את הצליל של הודעת דוא"ל חדשה.
את אחת הדוגמאות הציוריות לנושא הזה אפשר למצוא בסיפור על רבי
עקיבא במסכת נדרים :כידוע ,רבי עקיבא הלך בעצת אשתו רחל ללמוד
תורה בישיבה  12שנה .בכל הזמן הזה הייתה רחל לבדה בבית וחיכתה לו.
כאשר חזר אחרי  12שנה הביתה ,שמע בתוך הבית דו-שיח בין אשתו לאחת
השכנות" :מה עשה לך בעלך? נטש אותך ככה".
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יש לזכור שרחל עזבה חיי מותרות והלכה בעקבות לִ בה להיות עם בעלה,
אבל  12שנה הן זמן לא מבוטל .אמנם היא שלחה אותו ללמוד תורה ,אולם...
ואז עונה רחל" :אילו יכולתי הייתי אומרת לו לחזור לעוד  12שנה".
התלמוד מספר שכאשר שמע רבי עקיבא את דברי אשתו ,שב על עקבותיו
בלי להיכנס הביתה והלך ללמוד עוד  12שנה .והדבר מפתיע :למה לא נכנס
לשמח אותה לרגע ,אפילו לא לאמירת שלום? זאת דרך ארץ? הרי רבי עקיבא
ידע שכל מה שהוא לומד הוא בזכות רחל .כשחזר עם תלמידיו אחרי 24
שנה הוא אומר זאת במפורש" :כל התורה שלמדתי שייכת לאשתי" ,כלומר
כל הזכויות שלי שייכות לה .אם הוא כל כך כיבד אותה ,למה לא נכנס
לרגע לשאול בשלומה? אלא שרבי עקיבא הבין את המשמעות של התמדה
(ריכוז) .הוא הבין ש 12-שנים ועוד  12שנים שהפסקה קטנה ביניהן לא שוות
ל 24-שנים של לימוד רצוף.

הסיפור הזה הוא קיצוני ביותר ומוסר ההשכל שלו אינו ביטול הצורך
באמירת שלום לאשתך ,אלא להראות את ערך ההתמדה במסורת ישראל.

גאונים מול מתמידים
בעולם היהודי יש והיו מאז ומתמיד גאונים ,ילדי פלא שדקלמו את התורה
והתלמוד בגיל צעיר מאוד (בהם הגאון מווילנא ,רבי יהונתן אייבשיץ ומר
שושני – להזכיר את החביבים עליי) ,אבל תמיד האידיאל היה המתמיד.
מי שהתמיד בלימודו נהיה גדול באמת .לפי המדרש ,בעולם האמת לא
שואלים אם למדת תורה אלא אם קבעת ִעתים לתורה .מה פירוש קביעת
ִעתים לתורה? האם היה לך שיעור קבוע שהייתי הולך אליו? האם התמדת
במשהו או שלמדת סתם בהזדמנות? אפשר לשאול את זה על כל פעולה
חשובה שאנחנו עושים .לא די לשחק עם הילד ,אף שזה טוב ויפה .האם
קבעת ִעתים לזמן איכות עם הילד שלך? זאת שאלה חשובה יותר ומעניינת
הרבה יותר בעיקר משום שבחינוך מה שמשנה הוא השגרה .האם בשגרה
פינית זמן לקרובים אליך? השגרה יותר מכול מסמלת את המחויבות שלנו
ָ
ואת היחס שלנו ללימוד עצמו .אם יש לנו שיעור קבוע (או אימון ספורט,
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להבדיל) ביום מסוים בשבוע ,יהיה מה שיהיה ,אנחנו תמיד נלך לשם ,אז
המחויבות שלנו לשיעור היא אינסופית .לא חייבים ללמוד בכל יום ,אבל
קביעת ִעתים מבטאת את החשיבות של המהלך הזה בחיינו.

אלמנט ההתמדה או החזרה על אותם דברים שוב ושוב מקבל משנה תוקף
באמרה מן המשנה במסכת אבות" :אינו דומה שונה ִּפרקו מאה פעמים
לשונה פרקו מאה ואחת" .המשפט הזה מעורר מעט קשיים ,שהרי מה
ההבדל בין מאה פעמים למאה ואחת? אנחנו יודעים מה ההבדל בין פעם
לפעמיים ובין פעמיים לשלוש .אבל האם יש הבדל בין מאה פעמים למאה
ואחת? מתברר שלחכמי ישראל היה ברור שיש הבדל בין פעמיים לשלוש,
ולכן הם לא הזכירו אותו .חכמי ישראל באו לחדש שיש הבדל ניכר גם בין
מאה פעמים למאה ואחת .אבל למה יש הבדל כזה? האם אנחנו יכולים
באמת לראות קפיצה בהבנה שלנו בחזרה המאה ואחת על החומר או
באימון המאה ואחד על הסל או בפעם המאה ואחת שאנחנו אופים עוגה?
חז"ל הבינו שהשינוי העיקרי במעבר הזה הוא ב State of Mind-שלנו .מי
שלומד וחוזר ולומד וסופר את הפעמים שהוא חוזר על הלימוד שלו יגיע
למאה ויעצור" .אני כבר הגעתי למאהודי" .ואם לאחר מכן אפשר לאסוף
כוחות ולהמשיך עוד פעם אחת ,אנחנו משנים את המצב המנטלי שלנו ,וזה
מה שעושה את כל השינוי.
כל מי שמתעסק בבניית גוף יאמר לכם שהדרך לבנות שריר היא להרים
משקולת עד שאי אפשר ,ואז עוד טיפה .הדבר הקשה בעוד טיפה הוא
להתגבר על הפער המנטלי ,כשאנחנו אומרים לעצמנו בראש" :אני לא
יכול" .כאשר התגברנו על זה ,התגברנו על הרוב .זה ה.Delibarate Practice-
זאת הפעם המאה ואחת.

מודל הכישרון בלימוד תורה
לימוד והתעסקות בתורה מקבל את אחד המקומות החשובים במסורת
ישראל ,עד שאנחנו אומרים בתפילה "ותלמוד תורה כנגד כולם" .תלמוד
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תורה מקביל לכל המצוות האחרות ,וכולם חייבים בו .אבל אם מישהו לא
מוכשר בזה? על כן באים חז"ל ומספרים לנו שבתורה אין כישרון .כל אחד
יכול להגיע לדרגה הגבוהה ביותר.

"תורה אינה עוברת בירושה" ,כלומר אף שאינטליגנציה היא גנטית ,היכולת
ללמוד תורה ולהיות גדול בתורה אינה עוברת בירושה .הבנת התורה על פי
עולם הישיבות היא מתנה שהקב"ה נותן למי שמשקיע .לכן נאמר המשפט
"יגעת ומצאת תאמין" .הלוא אם יגעת ,הרי המילה "מצאת" לא במקומה.
היה צריך להיות כתוב "יגעת והשגת" .אלא שגם אחרי יגיעה ממושכת
לעתים הבנת הסוגיה היא בגדר מציאה או מתנה.
"הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה" .המשפט אומר שלאיש אין בעלות על
לימוד התורה .כל מי שרוצה מוזמן לבוא וללמוד – בניי עניים ובני עשירים.
יתרה מזו :יש משפט שאומר שדווקא בנים של תלמידי חכמים לא יוצאים
תלמידי חכמים.
התורה כתורת אלוקים לא יכולה להיות שייכת רק לקבוצה מצומצמת של
חכמים .על כל אדם בישראל יש חיוב ללמוד תורה בלי קשר להשכלתו
ולמקצוע שלו.

ראש
גדול

oi Yozev
הנומא

The greatest discovery of my generation is that human
beings can alter their lives by altering their attitude of mind...
if you change your mind, you can change your life

תרגום:
הגילוי הגדול של הדור שלי הוא שבני אדם יכולים לשנות את
חייהם אם ישנו את דרך ההסתכלות .אם תשנה את המחשבות
שלך,תשנה את החיים שלך.
(וויליאם ג'ימס ,מהפסיכולוגים-פילוסופים החשובים באמריקה)

oi Yozev

oi Yozev
הנומא

פתיחה פילוסופית
"אני חושב ,משמע אין לי חברה".
הערה :החלק הזה מתאר את ההתפתחות הפילוסופית-היסטורית של
מושג הידיעה ואיך הוא קשור קשר הדוק למושג האמונה .אם הקורא
מסיבות השמורות עמו מעדיף לדלג על פתיחה פילוסופית זו ,הוא מוזמן
לקפוץ לנושא הבא.
השאלה העיקרית שאפתח בה היא איך בני אדם מסיקים מסקנות ולומדים
את העולם שסביבם? זאת הייתה השאלה העיקרית בפילוסופיה של המאה
ה 17-וה .18-הבנה טובה יותר של הבעיות שהשאלה הזאת מעוררת תעזור
לנו להיפטר מדעות קדומות על היכולת או אי-היכולת שלנו לבצע דברים.
לא מאמינים? בדיוק על זה רציתי לדבר ִאתכם.
חלמתם פעם חלום שהיה כל-כך מציאותי עד שלא ידעתם אם אתם בחלום
או במציאות? רוב רובם של החלומות הם לא מודעים ,כלומר אנחנו לא
יודעים שאנחנו בחלום (חלומות שאנחנו כן יודעים עליהם נקראים חלומות
צלולים ,ובהם נדון בהרחבה בפרק של הדמיון) .הכול נראה כל-כך מציאותי,
אבל לפעמים גם כאשר אנחנו קמים ,אנחנו לא יודעים בדיוק אם אנחנו
בחלום או במציאות .הסרט "מטריקס" פיתח מאוד את הנושא הזה .למה
זה חשוב ולמי זה חשוב? איך אפשר לדעת באמת איפה אנחנו? איך אפשר
לדעת בכלל משהו בוודאות?
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"אתה אוהב אותי? התחתנתי ִאתך ,לא?!"

הפילוסופיה המערבית מאז רנה דקארט ( )1650‑1596ניסתה לחקור את
מקור הידיעה .איך אנחנו יכולים לקבל ידיעה ודאית בנושא מסוים .אנחנו
חושבים שבת הזוג אוהבת אותנו ,אבל בסופו של דבר זאת סתם השערה.
היא יכולה להיות מבוססת מאוד ,אבל זו עדיין השערה .זאת אינה ידיעה
ודאית .דקארט רצה לבנות מחדש את עולם הפילוסופיה על ידיעות ודאיות
ולאו דווקא על "דוגמות" ישנות של אמונות מימי הביניים .דקארט התחיל
את כל המפעל המחשבתי הענק (ויש אומרים מיותר) הזה כאשר הוא
הטיל ספק בכל דבר' .אולי הידיעות שלי לא נכונות?' שאל דקארט' ,אולי
אני חולם?' .הרי היו לכולנו חלומות כל כך מציאותיים שלא ידענו אם הם
חלום או מציאות .אנחנו מכירים אנשים כאלו בחיים .אנשים שלא מאמינים
לשום דבר ,שמטילים ספק בכל דבר .אז לדקארט הייתה סיבה טובה .הוא
רצה לבדוק באלו ידיעות הוא לא יוכל להטיל ספק .הרי בכל רגע ורגע ייתכן
שהוא חולם.

דקארט הגיע למסקנה שניתן להטיל ספק בכל דבר חוץ מבעובדה שהוא
מטיל ספק ,ולכן הוא הגה את המשפט המפורסם שלו בלטינית Cogito
 Ergo Sumשמשמעו" :אני מטיל ספק ,משמע אני קיים" .במאמר מוסגר
חשוב לציין שכל ההתפלספות הייתה משחק מחשבה אחד גדול .הוא לא
באמת האמין שהוא בתוך חלום או לפחות לא בדק את זה בקפיצה ממגדל.
בעובדה שהוא מטיל ספק (או חושב) הוא לא יכול להטיל ספק .ואם כן,
דקארט מצא את הידיעה הראשונה שהיא ודאית – עובדת היותו חושב או
מטיל ספק .אני חושב – משמע אני קיים .בעולם שבו אנשים קיימים גם
כשהם לא חושבים ,קשה לנו להתרגש מהחידוש של דקארט ,אבל ַהאמינו
לי :בזמנו ,זה היה דבר גדול.
דקארט שייך לזרם בפילוסופיה החדשה שנקרא רציונליזם :אנשים
שמטילים ספק בעולם כפי שהוא נתפס בחושים שלנו וסומכים רק על
התבונה הטהורה .הרי אחרי הכול החושים יכולים לבלבל אותנו מאוד.
שימו לב לציור הבא .מה גדול ממה?  ABאו  ?BCמה אומרים לכם החושים?
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אף שהאורך של שני הקווים שווה BC ,נראה לנו ארוך יותר .החושים גם
רואים דברים רק בהקשר.

בציור השמאלי קל לראות שהמשבצות שמסומנות באותיות  Aו B-הן כל
אחת בצבע אחר .אבל זה לא נכון .הן באותו צבע ,כמו שמראה הציור הימני.
מי שלא מאמין מוזמן לגזור שתי חתיכות נייר ולשים אותן על ציור שמאל
כמו סולם.
הרעיון שהחושים יכולים להטעות אותנו הוא רעיון חשוב באשליות אופטיות
וגם בעולם הקסמים .העובדה שאנחנו רואים משהו מסוים או מרגישים
משהו מסוים לא מעידה בהכרח שהוא נכון .אי אפשר לקבל ידיעה ודאית
מרשמי החושים .הסיבה העיקרית לתופעה זו היא שהחושים שלנו לא
מעבירים מידע מוחלט למוח אלא מידע יחסי .דוגמה טובה היא להסתכל
בשולחן שנראה לנו ריבועי .הבעיה היא שמכל זווית שנסתכל בשולחן (חוץ
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מעליו) הוא ייראה לנו כמלבן או כמעויין .אבל אנחנו לא שמים לב לזה.
אנחנו יודעים שהשולחן ריבועי ,וכך תופסים אותו .כל מידע שמגיע מבחוץ
יכול להתל בנו .יתרה מזו ,אחד הדברים החשובים שמלמדים טייסים הוא
לא לסמוך על החושים שלהם אלא רק על המכשירים .אתה חושב שאתה
בעלייה ,אבל אם המכשיר אומר לך שאתה לא בעלייה ,סמוך על המכשיר.
הדבר דומה למי שרץ על הליכון בשיפוע גדול .כשהוא חוזר למישור ,הוא
מרגיש שהוא בירידה.

זמן קצר לאחר תקופת דקארט פילוסוף ששמו דיוויד יום גרם זעזוע נוסף.
דיוויד יּום ( ,)1776-1711היה סקוטי שהיה מוכר בזמנו בעיקר בגלל ספרי
ההיסטוריה שכתב .המחקר הפילוסופי של יום התרכז בין השאר במושג
הניסיון .הוא כתב ספר (קריא!!!) שכותרתו "מסכת טבע האדם" .בספר
זה יום שואל מאיפה אנחנו מקבלים ידיעה ודאית ,הרי אנחנו יודעים איך
העולם מתנהג לפי הניסיון שלנו בו .האם הניסיון הזה מספיק כדי לתת לנו
ידיעה ברורה? האם מעולם לא טעינו למרות הניסיון? ואיך בכלל העובדה
שראינו תופעה מסוימת (ניסיון) מאפשרת לנו להסיק על הפעם הבאה?
בריאן מגי מביא דוגמה נפלאה בספרו "הפילוסופים הגדולים" ,ואביא אותה
כאן.
דמיינו לכם ילד שהוריו נתנו לו לשחק רק בכדורי צמר גפן .כל הצעצועים
של הילד עשויים מצמר גפן .הילד משחק רק בכדורים שעשויים מצמר גפן.
זה העולם שלו .זה כל מה שהוא יודע .הוא זורק את הכדורים באוויר ,והם
נוחתים לאט-לאט על הרצפה ונשארים שם .יום אחד הדוד שלו מביא לו
כדור גומי קפיצי .הילד בודק את הכדור מכל הכיוונים ואפילו טועם אותו,
אבל אין לו שום יכולת לדעת שהכדור הזה יתנהג לא כמו כל הכדורים
שהוא מכיר .אין לו מושג שברגע שהוא יזרוק אותו על הרצפה ,יקרה משהו
שחורג מגבולות הניסיון שלו .כשהילד זורק את הכדור ,הכדור מנתר וקופץ
בחזרה בניגוד לכל מה שהילד ראה או הכיר עד כה .עכשיו שואל יום :מה
קורה לילד? מופתע .מעולם הוא לא ראה תופעה כזאת .מה קורה לדֹוד?
הדֹוד משועשע אך בוודאי לא מופתע.
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ואז שואל יום עוד שאלה :למה? הרי הדוד והילד ראו אותו דבר בדיוק.
הם ראו כדור גומי שנופל על הרצפה וחוזר בקפיצה למעלה .מה ההבדל
ביניהם? ההבדל היחיד ביניהם הוא שהדוד ראה את זה קורה פעמים רבות
בעבר ,ובשביל הילד זאת הפעם הראשונה .וכיוון שהדוד ראה את התופעה
הזאת מתרחשת כמה פעמים הוא מסיק שיש קשר בין שני האירועים .וכאן
יום מגיע לנקודה שלו (תודו שזה היה מהר משחשבתם).

הקשר לא קיים .אנחנו יוצרים אותו
צריך להבין את הכוונה של יום .גם הוא היה מסיק את אותו דבר על
כדור הגומי .זאת הדרך שבה בני האדם חושבים .המוח האנושי התפתח
אבולוציונית על ידי זיהוי ולמידה בין אירועים (בכל פעם שאני מתקרב
ליצור הזה הוא מנסה לאכול אותי – המסקנה היא לא להתקרב אליו) ,אבל
זאת לא ערובה לידיעה ודאית .הדרך להשיג ידיעה ודאית היא לשלול
רציונאלית את כל האפשרויות האחרות ,ולא משנה כמה חסרות סיכוי הן.
הדוגמה הדמיונית שלהלן תבהיר את כוונתי.
כאשר אני מוחא כפיים ושומע צליל ,אני מסיק שזה ממחיאת הכפיים.
אולי תגידו שמחיאת כפיים לא עושה רעש כזה ,אבל היה שם חרק שזה
הזמזום שלו ,והוא בדיוק זמזם בזמן שהצמדתי בכוח את הידיים .מפגר,
אתם אומרים לעצמכם? אולי .אבל זאת נקודה שצריך לשים לב אליה אם
רוצים ידיעה ודאית .מה עושה פיזיקאי? חוזר על הניסוי עוד עשר פעמים
ומסיק שמה שגורם את הצליל (בהסתברות גבוהה מאוד) הוא מחיאת הכף.
אם הוא רוצה הסתברות גבוהה יותר ,הוא יחזור על הניסוי הזה עוד כמה
פעמים.
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אבל זאת השערה .אמנם היא מבוססת ,ואמנם אנחנו מסתמכים בחיים
הפרטיים שלנו על השערות הרבה פחות מבוססות* ,אבל יום ודקארט
חיפשו ידיעה אמיתית שאין בה חורים בכלל .יום הראה שאת הקשר
הסיבתי שאנחנו תופסים בו את העולם ,אנחנו יוצרים בראש כדי לחיות
טוב יותר בעולם .האדם הוא יצור סיבתי .אנחנו מחפשים סיבות לדברים
שקורים סביבנו .קשה לנו לקבל את הרעיון שלפעמים דברים קורים סתם.
אם תשימו אדם וחתול בחדר אחד ותגלגלו לחדר כדור צמר ,החתול ירוץ
אחרי הכדור והאדם יסתכל מהיכן הגיע הכדור .יש לזה יתרונות .יש לזה גם
חסרונות**.

הפילוסופיה של יום יכולה לכוון אותנו לראות מחדש את המציאות בלי
הקשרים שיצרנו .היום תמיד בא אחרי הלילה ,אבל הלילה הוא לא הסיבה
של היום .דרך מעניינת לחשוב על הסיפור הזה היא כמו במטרקיס .יש לכם
קשרים סיבתיים שאתם יודעים שהם נכונים .אבל את הקשרים האלו אפשר
לכופף .הקשרים הסיבתיים האלו נקראים ניסיון .ככל שיש לנו קשרים בין
מאורעות שונים ,כך יש לנו יותר ניסיון .הבעיה היא שהניסיון גורם לנו
לקבוע מה אפשר ומה אי אפשר; מה נכון ומה לא נכון .הבעיה האמיתית
היא שקשה מאוד לצאת מגבולות הניסיון.
להלן דוגמה של משפטים שנאמרו בתקופה מסוימת לפי הניסיון שהצטבר
עד אותו זמן .שימו לב שהדוברים הם אנשים שמבינים על מה הם מדברים.
לפעמים מצחיק ולפעמים עצוב להסתכל במשפטים מסוימים אחרי כל-
כך הרבה שנים:

* כל מושג הסטיגמה מתבסס על השערות והכללות לא מבוססות .אם אדם מתלבש באופן
מסוים ,כנראה יש לו תכונות אופי מסוימות .אם יספרו לנו על אדם שלומד לדוקטורט
בהנדסת אלקטרוניקה ,תהיה לנו דמות מסוימת מאוד בראש ולא נחשוב על "מיסטר
בין".
** ספר איוב נחשב בעייתי בתרבות המערבית כיוון שלכאורה איוב סובל בלי סיבה .קשה
לנו לתפוס את הרעיון שיש דברים שקורים בלי סיבה .זה מוזר כיוון שהאמת הראשונה
של הבודהיזם אומרת שהעולם מלא בדוקהה – סבל ללא סיבה.
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"כדור הארץ הוא שטוח"

"השמש סובבת סביב כדור הארץ"

(אנשי המדע של פעם)

"המטוס הוא כלי מצוין אבל ללא ערך צבאי"

(גנרל צרפתי בכיר)1911 ,

"אי אפשר לייצר כלי שפורח כי הוא כבד מהאוויר"
"מבנה הכנפיים של הדבורה לא מאפשר לה אווירודינמית לעוף"
(זה ספציפית נכון ,ומזל שהדבורה לא יודעת את זה)
"כל מה שהיה ניתן להמציא כבר המציאו"
(הנציב של משרד הפטנטים הבריטי ב)1899-

"למה מדינה כל כך קטנה צריכה מחשב"
(אלברט איינשטיין על וייצק –המחשב הראשון במכון וייצמן)

"אם אנשים ייסעו במהירות שגדולה מ 30-קמ"ש יתפוצץ להם
הראש"
(היום זה הפוך :אם תיסע בכביש מהיר מתחת ל 30-קמ"ש תפוצץ לאנשים את הראש)

"השוק העולמי מסוגל לקבל רק  5מחשבים"
(נשיא )IBM

"הספינה הזאת לא יכולה לטבוע"
(מהנדסי הטיטאניק).

הניסיון שלנו חוסם בפנינו את המחשבה על דרכים אחרות ,על רעיונות
חדשים ששונים ממה שאנחנו מכירים .כאשר אנחנו נתקלים ברעיון שנוגד
את הניסיון שלנו ,הטבע האנושי מביא אותנו לפסול אותו גם כאשר הוא
באמת טוב יותר.
הפסיכולוג וויליאם ג'יימס אמר שרעיון חדש נחשב תחילה אבסורד ,ולאט-
רוּבנו שומרים
לאט הוא נעשה ידוע לכולם .אבל התהליך הזה הוא לא קצרֵ .
בקנאות על הניסיון שלנו ,וכאשר אנחנו רואים תופעה שסותרת אותו ,בדרך
כלל נתעלם ממנה .זה נכון בפיזיקה ,כשהיו צריכים להיערך ניסויים רבים
כדי לקבל את תיאוריית הקוונטים ,וזה נכון בחיים הפרטיים שלנו.
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oi Yozev
אם אנחנו חושבים שאנחנו גרועים בחשבון ,אבל במבחן האחרון הוצאנו
ציון טוב מאוד ,בדרך כלל נֹאמר שהמבחן היה קל ולא שאנחנו לא גרועים
כל-כך .כדברי הפתגם" :אל תיתן לעובדות לבלבל אותך".
במשך יותר מ 1600-שנים היה העולם משוכנע שכדור הארץ הוא מרכז
תלמי ,שהיה האסטרונום החשוב
ַ
היקום .זה התיישב עם האסטרונומיה של
בעת העתיקה .זה התיישב גם עם ההיגיון שבורא העולם ישים את כדור
הארץ ,מקום מושבם של בני האדם ,במרכז היקום .אחרי הכול ,אנחנו נזר
הבריאה .ניקולאס קופרניקוס ידע שייתקל בהתנגדות גדולה מאוד לספרו
("על תנועת גרמי השמים") ,שמוכיח שדוקא כדור הארץ הוא זה שסובב
סביב השמש .זאת הסיבה שהוא חיכה ליום מותו כדי לפרסם את הספר.
החששות שלו היו מוצדקים מכיוון שכשגלילאו גלילֵ י פרסם את הרעיונות
האלו שוב ,רדפה אותו הכנסייה ,והוא נאלץ לחזור בו בגלוי מרעיונותיו.
האמונה של הציבור בתיאוריה הגיאוצנטרית (שכדור הארץ הוא מרכז
היקום) הייתה כה חזקה ,עד שהיו צריכות לעבור יותר מ 100-שנים עד
שהרעיון חלחל לכולם .לכנסייה נדרש עוד זמן ,ורק ב 1822-הרשתה
הכנסייה לפרסם ספרים שבהם מובאת גישה זו.

דוגמה נוספת היא הפילוסוף אריסטו .אריסטו היה הפילוסוף החשוב
האחרון בשושלת של סוקרטס ואפלטון .לכן הדעות שלו נשתמרו יותר
משל קודמיו .חוץ משהיה פילוסוף הוא היה גם חוקר טבע וכתב ספרים
על פיזיקה ,ביולוגיה ,תורת הנאום ועוד .אחת הטענות העיקריות שלו על
גוף האדם הייתה שבתהליך הרבייה הזכר נותן את ה"צורה" ,והנקבה את
ה"חומר" .אם נרצה לתרגם אותו למונחים מודרניים ,הרי לדעת אריסטו,
כל המידע הגנטי ניתן רק על ידי הזכר .הוא דימה את התהליך לתהליך
של נביטת זרע באדמה ,כאשר הזרע הוא מה שחשוב ,והאדמה מספקת
לו את המקום לנבוט .גישה זו שלטה בכיפה במשך מאות שנים ,והיחס של
הכנסייה הקתולית לנשים הושפע בין השאר מדעותיו של אריסטו .הדעה
הזאת הופרכה רק בעת החדשה .באמצעות מכשור רפואי מתאים אפשר
להראות שהאישה משפיעה בדיוק כמו הגבר על תהליך יצירת העובר.
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oi Yozev
דעה אחרת של אריסטו על נשים הייתה קלה מאוד לבדיקה .אריסטו סבר
שלנשים יש פחות שיניים מלגברים .היה צריך רק לספור מדגמית שיניים
של גברים ונשים כדי לראות שטענה זו לא נכונה .אבל המדע של אריסטו
לא היה ניסויי (שלא כמו המדע של גלילאו).
והנה עוד דוגמה :קלאדיוס גלנוס ( ,)199-129מן הרופאים החשובים בעת
העתיקה ,חקר את גוף האדם בכלל ואת מבנה המוח בפרט .החוקים באותם
ימים אסרו לנתח גופות בני אדם ,וגלנוס ביצע את רוב הניסויים שלו בגופות
של בהמות .אבל כמו שכולם יודעים ,פרה ובן אדם זה לא אותו הדבר.
לבהמות יש רשת ענֵ פה של נימי דם בחלק האחורי של המוח .הרשת הזו
לא קיימת אצל בני אדם ובכל זאת גלנוס הסיק שאותה רשת נימי דם ,או
"הרשת המופלאה" ,כמו שהוא קרא לה ,נמצאת גם אצל בני האדם .האירוני
הוא שבכל ספרי הרפואה במשך יותר מ 1500-שנה אחרי תקופתו עדיין
צוירה אותה רשת מופלאה שלא קיימת אצלנו .גם חוקרים שפתחו את
המוח האנושי ולא מצאו את הרשת המופלאה לא נתנו לעובדות לבלבל
אותם והמשיכו להאמין שהיא שם רק מפני שכך למדו בספרים מאז גלנוס.

דיוקן של גלנוס מאת פייר רושה ויגנרון.
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oi Yozev
בני אדם לא נולדים עם אמונות ,אלא רוכשים אותן במהלך חייהם .הדוגמה
הטובה ביותר היא תינוק שמנסה ללכת .כל הורה יודע שתינוק בשלבי
ההליכה הראשונים נכשל ונופל עשרות פעמים .אבל התינוק לא יודע
שבעולם המבוגרים כנראה יש חוק טבע שמי שנכשל יותר מפעמיים לא
מסוגל .התינוק מנסה שוב ושוב ובסוף מצליח .מה יש לתינוקות שאין לנו?
או יותר נכון ,מה אין לתינוקות שיש לנו?

הנומא | 113
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איך אפשר לשנות את האמונה שלנו שמשהו מסוים הוא
בלתי אפשרי?
"את הקשה אנחנו עושים מיד,
הבלתי אפשרי לוקח קצת זמן".

(סיסמת חיל האוויר הבריטי ממלחמת העולם השנייה)

עולם הקסמים המסורתי מנסה בעקביות לשבור את מה שנחשב מאז
ומתמיד בלתי אפשרי .מאז שהחלו בני האדם להביט סביבם ,הם רצו לשלוט
בטבע ,להיות אחראים לירידת הגשמים או להצלחת היבול .הקסמים
העתיקים והקוסמים העתיקים עשו בדיוק את הדברים האלו .במאה ה,19-
בתגובה למהפכה התעשייתית והמדעית שסחפה את העולם ,קמה לה
תנועה ספיריטואליסטית של מדיומים ומגלי עתידות .אנשים שיכולים
להסתכל לתוך העיניים שלנו ולדעת מה צופן עתידנו .אנחנו יודעים שזה
בלתי אפשרי ,ואף על פי כן יש אינספור דוגמאות של אנשים המשוכנעים
שמדיום כזה ידע את עתידם* .אם אנחנו יודעים שאי אפשר לרחף באוויר,
בא דיויד קופרפילד ומוכיח לנו אחרת :הוא מרחף מול הקהל שלו.
כמעט כל קסם שאני יכול לחשוב עליו פועל ברמה כלשהי לפי העיקרון של
לעשות את הבלתי אפשרי .הרי זאת ההגדרה של קסם :משהו בלתי אפשרי.
אם אבקש מכם לחשוב על קלף ואצליח לגלות אותו ,אפשר להסביר את זה
במזל .אבל אם אעשה זאת ארבע פעמים ברצף ,יש לחפש הסבר אחר .הרי
בלתי אפשרי לקרוא את המחשבות שלנו כמו ספר ...או שכן.
אם קוסם עושה את הבלתי אפשרי ,מעניין לבדוק את ארגז הכלים שלו .מה
יש בארגז הכלים שלו שעוזר לו לעשות את הבלתי אפשרי? חלק מארגז
הכלים הזה ייחודי לעולם האשליה ומכיל ידע בסוגסטיות ,זריזות ידיים,
פסיכולוגיה קוגניטיבית ,שפת גוף ,היפנוזה ,שליטה בקהל ,הסחת דעת וכו'.
* אין בכל הכתוב כאן דעה של המחבר על התופעות הללו

 | 114ראש גדול  -הישגיות ,הנאה והבלתי אפשרי

oi Yozev
אבל יש חלק אחר ,גנרי .יש כלים בארגז הזה שלא קשורים למקצוע שלנו
דווקא .לדעתי ,הכלים האלו שייכים לכלל העשייה האנושית ,והכלים הם
ראשי התיבות של הספר (רצון ,ריכוז ,אמונה ,שת"פ ,גישה ,דמיון ויצירתיות
ולימודים) .אלו הכלים הכלליים ביותר שאנחנו משתמשים בהם בעולם
הקסמים וקריאת המחשבות .אבל בדיוק באותם כלים משתמשים בעולם
הפיזיקה ,האמנות ובכל תחום שעושים בו את ה"בלתי אפשרי" .מדענים
גדולים ,אמנים נהדרים ,אנשי מכירות מצוינים ,ספורטאים מצוינים ואפילו
שחקני פוקר מעולים ,משתמשים (לפעמים ללא ידיעתם) בשיטות האלו.
ובכל זאת אילו הייתי צריך לבחור נושא אחד שהכול נגזר ממנו ,הייתי בוחר
רצון או אמונה ,כאשר אמונה היא היסוד החשוב מבין השניים.

אני מאמין או יודע?
בעברית מודרנית אמונה שווה השערה ,משהו לא בטוח ולא ודאי .האם
יֵ רד גשם מחר? אני מאמין שכן .ואם לא? אז לא .האם תעבור את ראיון
העבודה הזה? אני מאמין שכן .לא בטוח אבל מקווה .להאמין פירושו לקוות
או לשער .זאת רמה נמוכה .מעל הרמה הזו נמצאת הידיעה .סכום הזוויות
במשולש הוא  180מעלות .אתה מאמין או יודע? את זה אני כבר יודע .זה
בטוח (גם זה לא כל כך נכון ,אבל אין זה ענייננו כרגע) .במדע אנחנו שואפים
לידיעה בטוחה .מי שזוכר את שיעורי הגיאומטריה מהתיכון יודע שבסוף
הוכחה של משפט כותבים מש"ל (מה שהיה להוכיח) או  .QEDכל דבר
שניתן להוכיח אותו הוא ידיעה ברורה ,וכל השאר נשאר בעולם ההשערות
והאמונות .היוונים חילקו בין שתי הרמות חלוקה ברורה מאוד .ידיעה
נקראת ביוונית אפיסטמה ,ואפיסטמולוגיה היא תורת הידיעות שמתעסקת
בשאלה איך אנחנו יכולים לדעת דברים בוודאות?
כנגד הידיעה דיברו היוונים על השערה או אמונה – דוקסה .זאת רמה נמוכה
מאוד של ידע ,כיוון שהיא לא בטוחה :אולי כן ואולי לא .זאת דרך מצוינת
להבין את המילה השערה ,ובמדע חשוב לנו לקבל הוכחות .חשוב לנו
לדעת דברים בוודאות .אחרי הכול ,לא נרצה לעלות על גשר שתוכנן לפי
השערות .אבל אני מדבר על אמונה אחרת .אני רוצה להציג מודל אחר,
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שבו האמונה עומדת מעל הידיעה (לא במתמטיקה אלא בחיים) .האמונה
הזאת יכולה להיות מוגדרת "ידיעה שבלב" .על תחושה כה ברורה שזה
נכון עד שלא צריך הוכחה .שמואל-הוגו ברגמן מדבר בספרו "מבוא לתורת
ההכרה" על עקרון הבהירות כאחד העקרונות בתורת ההכרה – התחושה
הפנימית הברורה כל-כך שמשהו נכון ,עד שלא צריך להוכיח עוד.

איך משיגים את התחושה הזאת?
איך אפשר להאמין שמשימה מסוימת היא אפשרית? הדרך הפשוטה היא
למצוא מישהו שכבר עשה אותה .אם מישהו כבר עשה את מה שאנחנו
רוצים לעשות ,זאת ההוכחה הניצחת שאפשר לעשות את זה .יש דרך .היא
יכולה להיות מורכבת מאוד ,מתישה מאוד ויקרה מאוד .אבל היא קיימת.
וכאשר אנחנו יודעים שהדרך קיימת ,קל מאוד לצאת למסע .זאת הסיבה
שהדרך חזור בטיולים תמיד קצרה בהרבה מהדרך הלוך .בדרך הלוך אנחנו
באפלה אפילו בצהריים .אנחנו לא מכירים את הדרך .ובדרך חזור
ֵ
צועדים
אנחנו הולכים במסלול שכבר הלכנו בו ,וכך משתנה כל התמונה.
אנסה לתת כאן דוגמה מוחשית מהעולם שלי .בעולם קסמי זריזות הידיים
אפשר לראות את התופעה הזו בקלות רבהִ .חשבו על קוסם מתחיל שלומד
לפרוס מניפת קלפים.

המחבר פורס מניפת קלפים.
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oi Yozev
בשלבים הראשונים של הלימוד ,שיכולים לארוך שבועות ,הדברים נראים
בלתי אפשריים .אילו הוא לא ראה אנשים אחרים עושים את זה ,מה היה
מונע ממנו לחשוב שאי אפשר לפרוס ביד אנושית מניפת קלפים מושלמת?
הרי הוא התאמן כבר חודש ולא הצליח .מה שנותן לו את הכוח להמשיך
הוא האמונה שהוא יכול ,כיוון שמישהו אחר כבר עשה את זה .אני נוהג
לומר לתלמידים שלי שהדרך היחידה לעשות מניפת קלפים מושלמת היא
לעשות את זה  10,000פעם .זאת העתקה שלי למה שאמר לי פעם מרצה
למתמטיקה כששאלו אותו מהי הדרך הטובה ללמוד לפתור אינטגרלים,
וזה מה שהוא אמר :אם תפתרו  10,000אינטרגלים ,תדעו לפתור .בפרקים
"שיתוף פעולה" ו"לימודים" נחקור את הנושא הזה עוד .צריך למצוא את
האנשים שכבר עשו את מה שאנחנו רוצים לעשות ,וצריך ללמוד לעשות
את זה נכון .זאת דרך אחת להאמין במשימה :לראות מי עשה אותה ולחקות
אותו.

אבל מה קורה אם אין אנשים כאלו?
איך אני יודע שיש פתרון אם אני לא באמת יודע שיש פתרון? מה קורה אם
אני לא מוצא מי שעשה את מה שאני רוצה לעשות ,או שעשה זאת אבל
בתנאי פתיחה אחרים? האם אני באמת יכול לעשות קסמים בידיים קטנות
או ביד אחת משותקת? הרי לעשות קסמים ביד אחת זה כמו לרוץ על רגל
אחת ,לא?
רנה לאוונד ( )Rene Lavandנחשב אחד הקוסמים החשובים והפוריים
במאה ה .20-הוא כתב ספרים שנהפכו לקלסיקות בתחום ,והסגנון המיוחד
והפואטי שלו הביא אותו להופיע ברשתות טלוויזיה בכל העולם .הוא מן
הקוסמים המוכשרים בזריזות ידיים וטכניקה בקלפים .ויש לו רק יד אחת.
רנה לאוונד איבד את יד ימין בגיל  9בעקבות תאונת דרכים .הוא ניסה
להיכנס לעולם הקסמים ,אבל כל ספר שהוא קרא לא התאים לו ,כיוון שכל
הספרים נכתבו עבור קוסמים עם שתי ידיים .הוא היה צריך להמציא את
כל הטכניקות מחדש .הוא הלך בדרך שאיש לא הלך בה עד כה – להיות
קוסם מקצועי שמתעסק בקלפים רק ביד אחת .והוא עשה עבודה יוצאת
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מגדר הרגיל .באחד הספרים שלו" ,קסמים מהנשמה" (Magic from the

 ,)Soulהוא מתאר את השנים שבהן ניסה והצליח לפתח את כל הטכניקות
ששימשו אנשים עם שתי ידיים ולהתאימן לו .וכך הוא כותב שם (התרגום
שלי ,ר"י):

"ידעתי שהדבר שעליו אני צריך להתגבר הוא קיר ענק .קיר שאיים
ליפול עליי ולמחוץ אותי .טריקים בידיים בלי יד אחת? בלתי אפשרי.
כמובן ,ספרי קסמים לא עזרו .הם נכתבו לאנשים עם שתי ידיים.
היה גם ברור שאף מורה לא יוכל להראות לי טריק רק ביד אחת.
עמדה בפני רק דרך אחת" :למחוץ את התותחים" .להמציא בעצמי
את הטכניקות .אם לא אשיג את זה ,אהיה כישלון .אם כן – אהיה
מיוחד".
לא היה לו ממי ללמוד .לא היה מי שיעשה את זה בשבילו .וזאת הייתה
דרך שלא הלכו בה עד אז .רנה לאוונד עשה את הבלתי אפשרי והמציא
בעצמו קסמים מדהימים ביופיים ומרגשים מאין כמותם .מומלץ בחום
לחפש סרטונים שלו ב ,Youtube-בייחוד את הקסם No se puede hacer
" .más lentoזה לא יכול להיות איטי יותר".
האמת היא שרנה לאוונד לא היה הראשון שעשה קסמים ללא ידיים .הרבה
לפניו ,היה קוסם מיוחד שהתגבר על אתגר גופני אפילו גדול מזה .הקוסם
הגרמני מתיאס בוכינגר – האיש הקטן מנירנברג (.)Matthias Buchinger
בוכינגר נולד ללא ידיים ורגליים ב .1674-למרות נתוני הפתיחה האלו היו
לו  14ילדים משמונה נשים .הפרסום והתהילה שלו היו כה גדולים ,עד
שבסוף המאה ה 18-נהייתה אפילו מילת סלנג על שמו ,הקשורה ל14-
ילדים שהיו לו ,אך אין זה נאה לציינה כאן ...הוא הצליח לעשות טריקים
מדהימים ,ונאמר עליו שהוא מביס את כולם בשולחן הקלפים .חוץ מלהיות
קוסם מוכשר הוא גם ניגן בשישה כלי נגינה ,שכמה מהם בנה בעצמו .הציור
שלהלן הוא דיוקן עצמי שלו .קשה לראות בציור הזה ,אבל בהגדלה חלקים
מהׂשער שלו מורכבים מקטעי תפילה.
ֵ
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דיוקן עצמי של בוכינגר

אחת המסקנות שהגעתי אליהן תוך כדי העיסוק בבלתי אפשרי היא
שהכישור (לא כישרון!) ללכת במקום שאיש לא הלך בו הוא נרכש .וכמו כל
כישור ,ככל שעובדים עליו ,כך הוא משתפר .אחרי הרבה מאוד פעמים
מתחילים להאמין שתמיד יש פתרון .לפעמים הוא יהיה שונה מאוד ממה
שחשבנו בהתחלה .לפעמים הוא מתחת לאף ,ולפעמים צריך לשנות את
הגדרת הבעיה כיוון שהשאלה ששאלנו לא הייתה נכונה (נרחיב בזה בהמשך
הספר) .במילים אחרות ,אפשר להתאמן בפתרון בעיות לא פתירות .ככל
שנפתור כאלו (בכל תחום) ,נבין שזה אפשרי ,וכמו שאמר וולט דיסניIf you :
!can dream it, You can Do it

אותו עיקרון בדיוק תקף גם בזוגיות .בחיים זוגיים אנחנו נתקלים בבעיות
וסיטואציות שלא נתקלנו בהן עד כה .איך אנחנו יודעים אם המריבה הזאת
תסיים את מערכת היחסים שלנו או שאפשר להתגבר עליה? חלק נכבד
מהיכולת שלנו לפתור בעיות נובע מהעבר .אם כבר התגברנו על בעיות
בעבר ,אנחנו לאט-לאט מאמינים שגם הבעיה הזאת ,ששונה מכל מה
שנתקלנו בו ,ניתנת לפתרון .חלק מהיכולת שלנו להאמין נובע בפירוש
מתרגול מצבים בלתי אפשריים.
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המשפט העיקרי בפרק הוא" :אפשר לפתור את זה" .לא משנה איך נעשה
את זה בסוף (שיתוף פעולה ,דמיון יצירתיות וכו') אבל את הבעיה הזו אנחנו
נפצח! מהצד השני ,אותה טכניקה שנותנת לנו להאמין שאפשר ,עלולה גם
לגרום לנו גם להאמין שאי אפשר .אותו מודל של ניסיון שקרה כמה פעמים
יכול לשכנע אותנו שאין אפשרות אחרת ,וקשה מאד לצאת מזה .וכאשר
אנחנו מכניסים לזה את האמונה שלנו ,המצב כבר כמעט אבוד.

"אם תאמין שזה בלתי אפשרי ,אתה צודק".
(רועי יוזביץ)

שימו לב לתמונה הזאת:

פילים קשורים בקרקס

בתמונה אפשר לראות פילים קשורים בקרקס .שימו לב שהשרשרת קטנה
מאוד לעומת הפיל .הפיל יכול בקלות לנתק את השרשרת אם רק ירצה.
למה הוא לא עושה את זה? התשובה נעוצה באמונה .הוא מאמין שהוא
לא יכול .ומי שכנע אותו בזה? הוא בעצמו .התשובה היא שאת השרשרת
חיברו לפיל כשהוא היה פיל-פילון קטן ,ואז הוא באמת לא היה מסוגל
לנתק אותה .הוא ניסה וניסה וניסה ולא הצליח .לאחר זמן הוא ניסה
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שוב ושוב עד שהתייאש ושכנע את עצמו שלעולם לא יוכל לנתק את
השרשרת ,שהוא צריך ללמוד להסתגל למצב החדש .עברו השנים ,השתנתה
המציאות ,השתנו התנאים ,אבל הפיל תקוע עדיין באותו מצב מחשבתי
( )State of Mindשהוא לא מסוגל .מבחינה פיזית הוא יכול בקלות לנתק
את השרשרת ,אבל הוא מאמין שהוא לא יכול .דוגמת הפיל מוכרת מאוד
בעולם החסידות ,ושמעתי אותה כשהייתי ילד ,אבל תמיד היית סקפטי עד
שראיתי את התמונה הזאת .המצב של הפיל מעורר בנו רגש של רחמים,
כאילו היינו רוצים ללחוש לפיל" :היי ,פיל ,זה אנחנו .תעשה טובה ,נסה עוד
פעם אחת ,סמוך עלינו .יהיה בסדר .נסה עוד פעם אחת בכל הכוח .אתה
יכול!" אני טוען שכולנו מתנהגים כמו הפיל .לא בכל אספקט ,אבל אחרי
כמה ניסיונות כושלים אנחנו יוצרים בראש קשר סיבתי בין הכישלון למי
ש"אחראי עליו" (אנחנו) ומגיעים למסקנה היחידה האפשרית :שאנחנו לא
טובים בזה ,שזה מעל לכוחותינו ,שזה בלתי אפשרי .זה מה שמסביר מדוע
בכל הרצאה שלי יותר ממחצית מהצופים מצביעים כשאני שואל מי שונא
מתמטיקה (חוץ מאשר בטכניון) .כמה ניסיונות כושלים ,ואנחנו מתייגים
את אחד המקצועות החשובים ביותר ,מקצוע שעוזר לנו להתכונן לעתיד,
לחסוך לילדים וליהנות יותר בחופשות שלנו ,למקצוע שנוא .אבל לא רק
בתחומי לימוד .יש לנו כל מיני אמונות על החיים שלנו שהסיבה היחידה
לקיומן היא שהגננת סיפרה לנו עליהן .הפסקנו לשאול שאלות .רוצים
דוגמה?

"מה שאני עושה זה להשתמש בחמשת החושים כדי ליצור אשליה
של חוש שישי"
(לארי בייקר ,מאומני הטלפתיה הטובים בעולם)

כמה חושים יש לבני אדם? כולם יודעים שיש חמישה חושים (ראייה,
שמיעה ,טעם ,ריח ,מישוש) .יש שמוסיפים את החוש השישי למניין ,אבל
אני לא מבין בזה כל-כך ...ההבדל העיקרי בין חמשת החושים הנורמליים
ובין "החוש השישי" הוא היכולת שלנו לקשר כל חוש לאיבר מסוים .עיניים
– ראייה; אוזניים – שמיעה; אף – ריח וכו' .החוש השישי לא מתקשר לשום
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איבר ספציפי .מה שחשוב הוא שאנחנו לא יכולים להעלות על דעתנו עוד
חוש "סטנדרטי" חוץ מחמשת הרגילים.

כשקתרין לין גרטס ,אנתרופולוגית מארצות הברית ,הגיעה לחקור שבטים
בדרום מזרח גאנה ,ציפתה לה הפתעה מעניינת בתחום הזה .היא שאלה
את הילידים על החושים וכמה יש מהם .ההפתעה הראשונה הייתה שבני
הגאנה מעולם לא חשבו לספור אותם .אבל הם ציינו בפניה שחסר לה חוש
חשוב מאוד ,או החוש המרכזי ,כפי שהם קראו לו .אתם יכולים לנחש מהו
(לא ,זה לא חוש ההומור)? הם התכוונו לחוש האיזון .אותו פלס קטן בפנים
האוזן שמאפשר לנו ללכת ,לעמוד ,להתיישב ולרקוד .אם אתם רוצים לראות
כמה החוש הזה קריטי לתפקוד שלכם ,נסו להסתובב  20שניות במקום
מהר מאוד .אז איך קרה שהחמצנו אותו? הרי אנחנו משתמשים בו כל הזמן!
מאתנו .חוש הכאב וחוש
וחוש האיזון הוא לא החוש היחיד שנעלם ִ
הטמפרטורה הם חושים נוספים חשובים מאוד .אנחנו לא צריכים לגעת
בשום דבר כדי לדעת אם קר לנו או חם לנו .בהנחה שטווח הטמפרטורות
שבו פועל הגוף הוא בערך חמש מעלות (זִ כרו :על  38°מקבלים יום חופש!)
זהו חוש חשוב ביותר ליכולת שלנו לשרוד ( – 42°סכנת מוות!)
אם כן ,מאיפה הגיע רעיון חמשת החושים?

כמו רוב הדברים ,גם זה הגיע מיוון העתיקה ,או ליתר דיוק ,מאריסטו .כמו
בעניין נשים וביולוגיה ,הדעה שלו על החושים הייתה שיש חמישה .דעה זו
עברה את כל ימי הביניים והעת החדשה והגיעה אלינו .זה מה שמלמדים
בגן .קל מאד לראות איך כל חוש מתחבר לכל איבר ולא טריוויאלי לראות
באיזון חוש .אנחנו לא שואלים שאלות ,וזה נראה לנו מובן בהחלט .חוסר
היכולת לשאול שאלות מגיע כמו הרבה חסרונות ,עם הגיל .כל הורה לילד
בן  4יגיד לכם שהוא משגע אותו בשאלות" :אבא ,למה זה ככה?"; "אמא ,למה
זה ככה?" ילדים הם סקרנים מטבעם .הם גם לא חיים פה די זמן כדי לחשוב
שהם מכירים את העולם .אבל אצל מבוגרים הכול ברור .הם יודעים בדיוק
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איך העולם עובד .עד שהם רואים משהו שהם לא מבינים .הדוגמה שלהלן
תסביר את ההבדל .ילדים ומבוגרים מגיבים בדרכים שונות לקסמים:

וחּברו באמצעות קסם .ילד קטן יגיד שזה
קחו חבלִ ,חתכו אותו לשניים ְ
יפה אבל זה לא ידהים אותו .הוא יודע שאתה קוסם ואתה אמור לעשות
דברים בלתי אפשריים .אבל מבוגר כשיראה את זה מבוצע כהלכה יכול
להשתגע" .איך עשית את זה?" תהיה השאלה היחידה שלו בראש .כמה
מהמבוגרים יעידו על עצמם שהם לא אוהבים לראות קסמים .זה מגיע
מהמקום שהם לא רוצים לראות משהו שהם לא מבינים .יש להם כבר
תבניות מסודרות של העולם ,והם לא רוצים שמישהו יהרוס אותם .עבור
ילדים העולם מופלא ,וכל תופעה חדשה היא ייחודית ומסתורית .הם רוצים
להאמין בקסמים .אבל ככל שחולף הזמן ,ההתלהבות והפליאה מהעולם
מתקהים אצלנו .מבוגרים מכניסים את כל העולם לתבניות מסודרות ,ואם
משהו מסוים לא נכנס לתבניות אלה ,אנחנו מכניסים אותו אליהן בכוח.
זה תקף לא רק לעולם הפיזיקלי אלא גם לדרך שבה אנחנו רואים אנשים
ושופטים אותם באירועים חברתיים.

אתם מכירים את השאלה הבאה" :מה אתה עושה?" (תרגום :מה העבודה
שלך?)
אחד החברים שלי אוהב לענות על שאלה זו" :עכשיו אני מדבר ִאתך .אם
אתה רוצה לדעת מה אני עושה מחר ,תתקשר אליי ואני אגיד לך" .אנחנו
לא יכולים להימנע משאלה זו .בכל מפגש חברתי ,כאשר נכיר מישהו חדש,
זאת תהיה אחת השאלות הראשונות והחשובה שבהן .יתרה מזאת ,היחס
שלנו אליו ישתנה מאד על פי תשובתו :מנכ"ל של חברה או ד"ר למחשבים
מחד או עובד סוציאלי או מזכירה במשרד מאידך .אנחנו יכולים לומר
לעצמנו שהעיסוק לא משנה ,והכי חשוב זה האופי ,אבל ברגע שיש לנו
אפשרות ,מיד נכניס את מי שעומד מולנו לתבניות המוכרות .מה יקרה אם
פעם אחת לא נעשה את זה?
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לפני כמה שנים יצאו ספרים רבים בסדרת עצות טובות לחיים טובים או
עצות נחמדות לחיים בינוניים וכו' .מכל הספרים האלו אני זוכר שתי עצות:

 .1דאג שבאוצר הבדיחות שלך תהיינה לפחות שלוש בדיחות לא גסות.
 .2השתדל להימנע מלשאול מישהו במה הוא עובד כשאתה פוגש אותו
לראשונה.

אני יכול לקבוע בוודאות שאת שתי העצות האלו אני משתדל ליישם .לגבי
הבדיחות ,גשו לנספח שבסוף הספר.
העצה לא לשאול מישהו במה הוא עוסק – לא ייאמן כמה היא חשובה.
בוודאי קרה לכם שהייתם באירוע מסוים ,וחבר הצביע על אחד הנוכחים
ואמר שהוא כזה וכזה .הסתכלתם עליו והתחלתם לחשוב עליו מחשבות
עד שתיקנו אתכם ואמרו לכם שהתכוונו למישהו אחר .זאת אחת הדרכים
שלנו לשפוט אנשים או לשפוט הצלחה .לפי המעמד החברתי והעיסוק,
כאשר המעמד החברתי נקבע על ידי העיסוק בלבד .אילו אמרתי לכם
שמאחורי הווילון יש מישהו מצליח מאוד ,לרובינו תהיה דעה ברורה עליו.
אולי הוא הרוויח הרבה כסף בהשקעות או קיבל פרס על מחקר אקדמי או
יצירת אמנות .פחות נחשוב על אבא מצוין ,וחבל .ההצלחה נכנסת אצלנו
לתבניות .אנחנו מאמינים שככה זה צריך להיות אז ככה זה יהיה .אבל
הרצון להכניס אנשים לתבניות שייך לא רק לנו .גם חברות עושות זאת כל
הזמן במבחני אישיות .אלו המבחנים שעוזרים לחברה לקבוע לאיזו תבנית
לשייך את המועמד ,ולפעמים אם לקבל אותו לעבודה.
קן רובינסון מביא בספרו  The Elementאת המקרה של מבחן
 .)Myers Briggs Type Indicator( MBTIמהו  ?MBTIזהו מבחן אישיות
ובתה ,גברת מיירס .את המבחן הזה עוברים
שפותח על ידי גברת בריגס ִ
בארצות הברית בכל שנה יותר מ 2.5-מיליון אנשים .רבות מהחברת
הגדולות משתמשות בו כדי להחליט אם לקבל אליהן עובדים .הרעיון
הוא שאנשים עונים על שאלות בארבע קטגוריות (תפיסה ,שיפוט ,מקרים
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ותגובות וגישה) .לפי התשובות ,המבחן מסווג  16סוגי אנשים ,כל נבחן
משוייך לסוג כלשהו .כך ,במבחן אחד ,החברה יכולה לקבל רושם טוב
למדיי על המועמדים שלה ולדעת לאיזו קטגוריה מתוך ה 16-האפשריות
מסווגים .סיווג זה של כל האנשים בעולם ל 16-סוגים בלבד לא רק
הם ֻ
מקומם אלא בעייתי מכמה סיבות:

ובתה גב' מייאר ,לא היו שום רקע
 .1לממציאות השיטה – גברת בריגס ִ
והכשרה במבחני אישיות.
 .2רוב הנבדקים לא מתאימים בדיוק לסוג מסוים אלא הם מסוג אחד
מעט יותר מסוג אחר.
 .3ביותר ממחצית המקרים ,מי שנבחן בפעם השנייה נכנס לקטגוריה
שונה מזו שבבחינה הראשונה.
ואף על פי כן חברות ממשיכות להשתמש במבחן זה כדי לגבש דעה על
העובדים שלהם.
תבנית נוספת ומוכרת הרבה יותר היא השאלה שכל תלמיד תיכון נשאל
פעם אחת בחייו לפחות" :אתה ריאלי הוא הומני?" התרגום המדויק של
השאלה הוא "האם אתה מסוגל אינטלקטואלית ללכת למגמה ריאלית
בררה תלך למגמה הומנית?" ריצ'רד
או שאתה חסר יכולת כזאת ,ובלית ֵ
פיינמן היה הפיסיקאי האמריקאי החשוב ביותר במאה ה( 20-איינשטין
היה גרמני) .הוא זכה בפרס נובל על המחקרים שלו במכניקת הקוונטים
ובעשרות פרסים נוספים וחשובים .הוא פרסם ספרי לימוד מצוינים שנהיו
לקלאסיקות באוניברסיטאות בכל העולם .הוא גם היה צייר מחונן שהתחיל
את לימודי הציור שלו בגיל ארבעים .חוץ מלצייר ,הוא היה נגן תופים
מעולה ופורץ ּכַ ּספות חובב .הוא היה ריאלי ,אבל זה לא מנע ממנו לעשות
את כל הדברים האחרים .אם יש לנו הכישורים המתאימים ,החברה מחייבת
אותנו ללכת למגמות הריאליות .היחס שלנו לתלמיד שלומד כימיה או
פיזיקה שונה מאוד מן היחס לתלמיד במגמת ריקוד או ציור .התחומים
האלו נראים לנו חשובים הרבה פחות מפיזיקה ,ממתמטיקה וכו' .אנחנו גם
משוכנעים שפיזיקה ומתמטיקה יעזרו לנו בחיים הרבה יותר מריקוד או
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ציור .עכשיו שימו לב לחיים שלכם :מתי לאחרונה השתמשתם בידע של
פתירת משוואות או הרכבת תמיסות? מתי לאחרונה הייתם באמת צריכים
את משפט פיתגורס (וכמה מכם זוכרים אותו)? גם מהנדסים יגידו לכם
שהם לא משתמשים ברוב המוחלט של הידע המתמטי והפיזיקלי שהם
רכשו .רבים לא יפתרו לעולם אינטגרלים מתוך צורך אמיתי (אלא אם כן
הם מורים למתמטיקה).

עכשיו ִחשבו על הפעם האחרונה שרקדתם או הייתם בסיטואציה שבה
שליטה בריקוד הייתה מועילה לכם .הרי בכל שמחה משפחתית אנחנו
צריכים לרקוד .מתי לאחרונה רציתם לצייר משהו ולא הייתה לכם
לשרּבט .פשוט
ֵ
הטכניקה? אחד הכישורים שחסרים לי אישית הוא היכולת
לשרטט במהירות על הדף רעיונות שיש לי בראש .זאת יכולת חשובה מאין
כמוה ,ואני שם לב כמה אני צריך אותה בעיקר מפני שהיא חסרה אצלי .אלו
כישורים יום-יומיים שאני צריך הרבה יותר מתחומים "חשובים יותר" .אתם
יודעים מה? אני מוסיף לרשימת הרצונות שלי ללמוד את הטכניקה הזו...
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הכח של אמונה  -אפקט ְּפלָ ֶסּבֹו

Meine Herrn, es gibt keine Krankheiten, es gibt nur kranke
Menschen.

(רבותיי! אין מחלות ,יש רק אנשים חולים)

(ד"ר פון קרל ,המורה לקרדיולוגיה של פרופ' ישעיהו לייבוביץ)

אמר מי שאמר ,שהאדם הוא סך האמונות שלו .כאשר המוח מאמין במשהו,
יהיה קשה מאוד לשכנע אותו אחרת גם כאשר אין שום סיבה להאמין בזה.
האמונות שלנו בכל תחום יכולות לחולל פלאים .הן יכולות להחזיק אותנו
בחיים וגם עלולות להרוג אותנו .ויקטור פרנקל מספר בספרו "האדם מחפש
משמעות" על אסיר אחד באושוויץ שחלם שהמחנה ישוחרר ב 30-במרס.
הוא סיפר את הסיפור הזה לכולם והיה משוכנע בו בכל מאודו .החלום חזר
כמה פעמים ,ועם כל פעם הוא האמין בו יותר .ב 30-במרס המחנה לא
שוחרר .האסיר נפטר למחרת ,ב 1-באפריל .ויקטור פרנקל מספר שלפי
כל התסמינים הוא מת ממחלת הטיפוס .אבל למה ב 1.4-דווקא? מסתבר
שהאמונה החזיקה אותו בחיים למרות מחלת הטיפוס .כאשר האמונה
נשברה ,לא היה מה שיחזיק אותו ,והמחלה הכריעה אותו .את היכולת של
הפלסּבו.
ֶ
האמונה לעשות נִ סים בגוף האדם אפשר להדגים בעזרת תופעת

"תפקיד הרופא הוא לשעשע את החולה בזמן שהטבע מרפא אותו"
(וולטיר)

פלסּבו –  – Placeboהיא מילה לטינית ,והמשמעות שלה הואI Shall :
המילה ֶ
 – Pleaseמשהו שמשמח אותי .פלסבו הוא תרופת ֶּד ֶמה נטולת איכויות
פרמקולוגיות .היא יכולה להיות תמיסת מי מלח שמזריקים לחולה או
קוביית סוכר .הרעיון של ה'תרופה' הזאת הוא שאם חולה מאמין שטיפול
מסוים (כדור ,זריקה ,משחה וכו') יבריא אותו ,זה אכן יקרה .וזה לא רק
פסיכולוגי .אם מזריקים לחולה מי מלח והוא מאמין שהזריקו לו משככי
כאבים ,הגוף שלו מייצר את אותם משככי כאבים.
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העיקרון הזה היה ידוע לרופאים כבר ביוון ,אבל המילה "פלסבו" הוכנסה
לשימוש רק במאה ה.19-

פלסבו ותרופות חדשות

אפקט הפלסבו מקשה מאד לדעת אם תרופות חדשות באמת עוזרות.

כאשר רוצים לבדוק תרופה חדשה ,משתמשים בפלסבו כדי לדעת אם
התרופה החדשה באמת עובדת .איך זה עובד?
בכל ניסוי יש שתי קבוצות :קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת .לקבוצת הניסוי
נותנים את התרופה האמיתית ,ולקבוצת הביקורת נותנים את תרופת
הפלסבו (מי מלח או משהו דומה) .הרעיון הוא לראות אם יש הבדל ניכר
בין שתי הקבוצות .אם יש (והוא לא תמיד קיים) ,הרי לתרופה החדשה
יש בהחלט ערך בפני עצמה .ב 40%-מהמקרים פלסבו נותן אפקט דומה
לזה של מורפיום .כלומר אם ניתן לאדם שסובל מכאבים כדור שלא עושה
כלום ונגיד לו שזה מורפיום ,ב 40%-מהמקרים תהיה התגובה שלו זהה לזו
של מי שבאמת נתנו לו את הסם .זאת תופעה מדהימה ,וראוי לתת עליה
את הדעת .אנו רק מאמינים שקיבלנו תרופה ,והגוף שלנו מתנהג כאילו
זה באמת קרה .התופעה הזאת עובדת מצוין בטיפול בכאב ,וגם חובשים
צבאיים לומדים לתת לחיילים בקרב פלסבו כאשר אוזלות להם התרופות.
עוד דבר חשוב על פלסבו הוא שאנחנו לא יכולים לעצום את העיניים
ולשכנע את עצמנו שזריקת מי המלח הזאת עוזרת לנו .אך כאשר מישהו
חיצוני יזריק לנו אותה ונאמין שהזריקו לנו משככי כאבים ,הגוף ייצר אותם
בעצמו.
נתון נוסף ומעניין על אפקט הפלסבו הוא שלמילים של הרופא בזמן נטילת
התרופה יש משמעות רבה מאוד .לדוגמה ,אם הרופא נותן את התרופה ולא
אומר שום דבר על מה שהיא אמורה לעשות ,הפלסבו והתרופה מקבלים
תוצאות די דומות ,כלומר התרופה משפיעה בערך כמו הפלסבו .אבל אם
הרופא מסביר לנבדקים על התרופה החדשה ,הרי התרופה האמיתית
מקבלת תוצאות טובות יותר יחסית לפלסבו .כאשר אנשים יודעים
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מה התרופה אמורה לעשות ,היא עובדת טוב הרבה יותר .זאת אומרת
שאפילו בתרופות אמיתיות יש תופעת פלסבו .מחקרים נוספים מראים
גם שיש משמעויות לצבע ,לטעם ולדרך שבה נותנים את התרופה .כדור
לבן משפיע פחות מכדור כחול שעליו מוטבעת אות .קפסולה עדיפה על
כדור .אם נרצה את האפקט הטוב ביותר בפלסבו ,נזריק אותו באמצעות
מחט הנותנת אפקט הרבה יותר טוב מכדור לבן .נראה שהסיבה היא הפחד
האמיתי שלנו מזריקות .אנחנו משכנעים את עצמנו שאם כבר חייבים לתת
זריקה ,זה חייב להשפיע .מחקר נוסף הראה שגם הטעם חשוב .תרופה מרה
משפיעה יותר מתרופה מתוקה ,כנראה מפני שהמוח אומר לעצמו שאילו
יכלו ,היו עושים את זה מתוק.

ניסוי מעניין שערך ב 1972-חוקר במרכז הרפואי של לונדון גילה שגם לצבע
של הכדור יש משמעות :הוא נתן לקבוצת סטודנטים שהכירו את אפקט
פלסבו כדורים אדומים וכחולים .הוא לא אמר שום דבר על מהות הכדור,
אבל הקבוצה עם הכדורים הכחולים דיווחה על תחושת רוגע ,והקבוצה עם
הכדורים האדומים דיווחה על מרץ .ניסוי מעניין אחר של פרופ' דן אריאלי
מצא שלפלסבו יקר יש השפעה גדולה בהרבה יחסית לפלסבו זול .כאשר
אנחנו לוקחים כדור של חמישה שקלים ,הוא ישפיע יותר מהכדור שעולה
רק חצי שקל.
אם כן ,היתרונות הגדולים של פלסבו הם שיכוך כאבים ,ושם הוא עושה את
עבודתו בגדול .הדוגמה הבאה תראה איך האמונה שלנו יכולה לא רק לשכך
את הכאבים שלנו אלא ליצור לנו כאבים חדשים.

אברי רפאים (פאנטום)
עוד דוגמה ליכולת האמונה של המוח להשפיע עלינו מצויה בקצה השני
פלסּבו יכול להקל עלינו את הכאב ,הרי כאבי פאנטום
ֶ
של הסקאלה .אם
מספקים לנו כאב שלא קיים .מהי תופעת הפאנטום?
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פעמים רבות אחרי כריתת יד או רגל המטופל עדיין מרגיש את האבר החסר
ואפילו מרגיש שהוא יכול להזיז אותו .לפעמים האיבר מגרד לו ,אבל הוא לא
יכול לעשות כלום ,וזה לא נעים .לפעמים הוא מרגיש את כף ידו הקטועה
לחוצה כה חזק עד שה"אצבעות" שלו כמעט חודרות דרך כף היד .לתופעה
זו קוראים "אפקט הפאנטום" :אנשים קטועי גפיים מרגישים כאבים באיבר
הקטוע .הם יודעים שהוא לא ׁשם ,ובכל זאת הם מרגישים כאב .הסיבה
לקיום הפאנטום עדיין במחלוקת ,אבל כנראה אפשר לגרות את האזורים
שאחראים על האיבר הכרות מהמוח ,ואז המוח מדמיין שהאיבר שם.
פלסּבו הם דוגמאות מיוחדות לכוח של המוח שלנו להאמין
גם פאנטום וגם ֶ
בדברים ולייצר מהם מציאות מוחשית עבורנו .אם זה כך ,לאמונה יש כוח
חזק ביותר .זה נכון ברפואה הקונבנציונלית ,וזה נכון הרבה יותר ברפואה
הטבעית.
רפואה טבעית ,פרחי באך – IDM

לפני כמה שנים ,בעקבות המלצה של חבר ,הלכתי לטיפול בפרחי באך .באך
היה רופא שחשב שלטיּפות טל על פרחים מסוימים יש סגולות רפואיות
מעניינות מאוד .הוא התחיל לאסוף דגימות טל ולייצר מהן תמציות ונתן
אותן לאנשים שיש להם בעיות מסוימות .כל תמצית אמורה לפתור בעיה
אחרת .זה כל מה שידעתי על הטיפול ,ושהיעילות שלו לא הוכחה יותר
פלסּבו .ומה היה שם? נכנסתי לבית של המטפלת ,בחדר
ֶ
מהיעילות של
הטיפולים היו מוזיקה אינדיאנית וקטורת והרבה קריסטלים תלויים
מהתקרה .הטיפול נפתח בסדרת שאלות על מה שמציק לי ,למה באתי,
ועוד שאלות אישיות .נאמר לי שזה היה השלב הראשון .אחר כך היא
ביקשה שאשכב על מיטת הטיפולים ,הגבירה את המוזיקה ואמרה לי
לעצום עיניים .היא לקחה תליון ,ובקצות האצבעות החזיקה אותו מעל
הראש שלי ומעל איברים אחרים .כאשר היא הגיעה לבטן ,החל התליון לזוז
מצדה .הוא פשוט השתולל .היא אמרה
חזק אחורה וקדימה ללא שום עזרה ִ
שהתליון מעיד על כך שהבעיה היא בבטן ,וזה אומר ש( ...שכחתי מה) ,ואז
היא ביקשה ממני לבחור באקראי כמה תמיסות ,וכך תיפתר לי הבעיה .יש
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oi Yozev
לציין שהתמיסות האלו נראות כולן זהות .יש כיתוב אחר על כל אחת מהן,
אבל כאשר ראיתי והתבקשתי לבחור כמה מהן ,הסתכלתי בהן מלמעלה,
ולא היה שום הבדל ביניהן .כאשר ניסיתי להסביר שאין לי מושג בתמיסות,
היא אמרה שהבחירה שלי היא מתת-המודע .אמרתי שהתת-מודע לא יכול
לבחור אם מעולם לא שמעתי על תמיסות באך ,ואני רק בוחר קפסולות,
והיא טענה שאני סקפטי ,ותת-המודע רחב הרבה ממה שאני חושב .האם
הבעיה נפתרה אחרי הטיפול? היא השתפרה .האם נגעתי בתמיסות האלו?
לא.

הרעיון של התליון שזז ביד למרות שהמטפל לא מזיז אותו היה יכול להפתיע
אותי מאוד אילו לא הייתי מכיר את העיקרון ואף מבצע אותו לפעמים
בהופעות .העיקרון נקרא  ,Ideo Motor Movementוהרעיון שביסודו הוא
שאם רק נחשוב בראש על תנועה מסוימת ,בסוף נעשה אותה "בקטן" בלי
לשים לב .התופעה הזאת היא הבסיס לתזוזת הכוס בלוחות סיאנס* .לוח
סיאנס ( )Ouija boardהוא לוח שרשומות בו כל האותיות ,הספרות מ0-
עד  9והמילים "כן" ו"לא" .כאשר מתחילים לבצע סיאנס ,שמים כוס זכוכית
הפוכה בין המילה "כן" למילה "לא" .כל אחד מהנוכחים שם את האצבע על
הכוס ומזמינים רוח .השאלה הראשונה ששואלים היא אם יש רוח בחדר.
עכשיו – אלא אם כן העלנו באוב רוח של סטנדאפיסט – אם יש רוח בחדר,
הכוס אמורה לזוז לכיוון המילה "כן" .מכיוון שכל הנוכחים יודעים את זה,
הם מחכים לתזוזה של הכוס ומתמקדים בה .בגלל העיקרון של ideo Motor
 ,Movementשלקוח מהמילים  – Idea Motorרעיון ותזוזה ,הם מתחילים
לדחוף את הכוס לכיוון המילה "כן" בלי לשים לב .אחת ההוכחות הטובות
להסבר הזה היא שהכוס לעולם לא זזה כאשר שום אצבע לא מונחת עליה.
עוד הוכחה היא ש"הרוח" לעולם לא יודעת נתונים שאף אחד מהמשתתפים
לא יודע ..כשסבא שלי היה ילד הוא עשה סיאנס והעלה את מרקוני ,ממציא

* לפי ההלכה היהודית ,אסור לבצע סיאנס .האיסור הוא "לדרוש אל המתים" או "להעלות
באוב" .העובדה שאסור ,לא מוכיחה שהתופעה הזו קיימת.
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oi Yozev
הרדיו .מהצד השני ,הוא התעניין בו מגיל צעיר ,וייתכן מאד שרצה לדבר
ִאתו.

לוח סיאנס מודרני.

ניסוי המטוטלת
קחו מטוטלת .אם אין לכםִ ,קשרו טבעת לחוט או השתמשו בשרשרת
שקשור לה תליון כבד .החזיקו את החוט בקצות האצבעות ודאגו שהתליון
ואמרו לו (לתליון) במחשבה לזוז אחורה
לא יזוז .עכשיו התרכזו רק בתליון ִ
וקדימה .שימו לב שאתם לא מזיזים את היד ,רק מתרכזים בראש .ככל
שתמשיכו לומר לו ,ככה תשימו לב שהתליון זז יותר חזק אחורה וקדימה.
ִעצרו את התליון.

הדגמה של IDM
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oi Yozev
עכשיו בקשו ממנו לזוז לצדדים – ימינה ושמאלה .שימו לב שוב שהתנועה
רק במחשבה שלכם .עכשיו אתם יכולים לבקש מהתליון לזוז במעגלים
בכיוון השעון ונגד כיוון השעון .כמובן ,יש אנשים שמגיבים למחשבות
האלו יותר מאחרים (יותר סוגסטבילים) .בהופעות שלי אני מעלה חמישה
אנשים לבמה ונותן לכל אחד מטוטלת כזאת .אפשר לראות אצל מתנדבים
מסוימים תנועה ברורה בפרק כף היד בלי שהם שמים לב .הם יכולים
להישבע שהם לא מזיזים את היד ,בעוד שהקהל רואה את התזוזה .זה בדיוק
מה שקרה אצל המטפלת שלי .הריאיון הראשוני נתן לה כיוון מסוים לבעיה
שלי .את אותה אינטואיציה שהיא קיבלה בשאלות היא הפנתה למטוטלת.
אם היא חשבה שהבעיה שלי ממוקדת בבטן ,הרי ברגע שהמטוטלת הגיעה
לבטן היא ציפתה שהמטוטלת תזוז – כל-כך ציפתה עד שזה קרה באמת.
הקוסם ג'יימס רנדי ,מן המתנגדים הגדולים לכל תופעת הכוחות העל-
טבעיים ,מתחיל כל הרצאה שלו בנטילת  20גלולות שינה הומאופטיות כדי
להוכיח שהן לא מועילות*.

סיפור סיכום – אבחון מוקדם
לפני כמה שנים ,בסוף אחת ההופעות שלי ,כאשר ניגשתי לקבל את הצ'ק
מהלקוחה ,קרה דבר מעניין :בזמן שכתבתי את החשבונית היא שמה לב
לכתב היד שלי ואמרה" :אתה יודע שאתה דיסלקט?" האמת היא שידעתי
שיש לי כתב מכוער ,וידעתי גם שאני ממהר הביתה באותו יום .אבל דיסלקט
– לא ידעתי שאני .אמרתי לה שאני לא דיסלקט ,אבל היא התעקשה" :אני
רואה לפי הכתב שלך שאתה דיסלקט .סמוך עליי .אני מאבחנת מקצועית".
ניסיתי להתעקש ִאתה שעברתי  12שנות לימוד במגמה ריאלית ותואר
בהנדסה בלי לדעת את זה ,ואני בטוח למדיי שלא .השיחה הסתיימה ,אבל
בדרך הביתה התחלתי לחשוב .מה שהיא אמרה היה מסוכן מאוד .קודם כל,
היא התכוונה לדיסגרף ,כיוון שהיא בחנה את כתב היד שלי .אבל יותר מזה:
מה היה קורה אילו היא ִאבחנה אותי כשהייתי בכיתה א'? מה היה קורה
פלסּבו מצוין.
* אבל הן כן יכולות להיות ֶ
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oi Yozev
אילו שכנעה אותי שאני באמת דיסלקט? הרי בתקופת התיכון וכל שכן
בתקופת האוניברסיטה היו רגעים לא קלים .היא תפסה אותי בשלב בחיים
שבו היא לא יכלה לשנות הרבה .כבר הייתי די בטוח בעצמי כדי לדעת מה
אני ומי אני ולדעת מהן יכולות הלמידה שלי .אני לא גאון ,ולא הכול הובן
"חלק" .ייתכן שאילו "ידעתי" שיש לי לקות למידה (ולא משנה מה ההגדרה
המדויקת) הייתי מתייאש? הייתי מרים ידיים לפני הבגרות בפיזיקה או לא
שוקל בכלל ללכת ללמוד הנדסה? איזה נזק אותה אישה לא אחראית הייתה
יכולה לגרום ב"אבחנה" המהירה שלה.

הערה חשובה:
יש אנשים דיסלקטים שהשיגו מעל ומעבר עם היכולות שלהם .דיסלקציה
לא אומרת דבר על היכולת שלהם להבין חומר לימודי מסובך .זה לא
קובע! הרעיון הוא שילד קטן לא תמיד מבין את זה וכאשר תהיה לו סיבה
(גם אם לא אמיתית) ,למה קשה לו בלימודים ,לפעמים הוא יחליט לוותר.
וכשמחליטים לוותר ,זה כמעט תמיד מוקדם מדי...
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oi Yozev
רציונליזציות

"בן אדם יכול לשקר לכל העולם אבל השקרן הטוב ביותר הוא מי
שמשקר לעצמו".

(אלמוני)

אנחנו אוהבים לחשוב את עצמנו ליצורים רציונליים שמבצעים החלטות
הגיוניות .ההנחה הזאת הייתה הבסיס של הכלכלה במשך מאות שנים ,החל
מהכלכלן הסקוטי אדם סמית ( ,)1790‑1723שחשב שבני אדם מתנהגים
רציונלית ,ואם רוצים שהשוק יגיע למקסימום מיצוי ,צריך לתת לשוק יד
חופשית ,ובדרך מסתורית יגיע השוק למקסימום שלו.
בשנת  2002קיבלו דניאל כהנמן ועמוס טרבסקי פרס נובל על שהוכיחו
שאנשים לא מתנהגים בדרך רציונלית (דניאל קיבל ,עמוס נפטר קודם
לכן) .לפי המחקר שלהם ,ההחלטות שלנו לא הגיוניות ,והן מגיעות מהרבה
מקומות רגשיים .דוגמה פשוטה תסביר זאת :נניח שמישהו מציע לראובן
 100שקלים ,אבל ראובן צריך לתת חלק מזה לשמעון .אם שמעון יסכים
לקבל את החלק ,שניהם ירוויחו .אם שמעון לא יסכים ,איש מהם לא יקבל
כלום .נניח שראובן מציע לשמעון  70שקלים מתוך ה :100-האם הוא יהיה
מוכן לקבל את הכסף? ודאי! וכך אם הוא יציע לו  50ואפילו  .45אבל מה
יקרה אם ראובן יציע לשמעון רק  20שקלים? בניסוי גדול מאוד שנערך כדי
לבדוק את הנושא דחו רוב האנשים את ההצעה .הם לא היו מוכנים לקבל
 20שקלים אם האחר מקבל .80
כמו הבדיחה על אלוקים שבא ליהודי והבטיח שייתן לו כל משאלה שיבקש
בתנאי שחברו יקבל פי שניים ,אז הוא ביקש שיוציאו לו עין אחת .למה
לסרב לקבל  20שקלים? הרי זאת החלטה לא כלכלית .לא עשית כלום
ועכשיו יש לך  20שקל! ההחלטה לא הגיונית במובן הקר של המילה ,והיא
לא מגיעה מהמקום של ההיגיון ,ולכן גם אי אפשר להילחם בה בעזרת
טיעונים הגיוניים (למשל :הרי הרווחת  20שקלים בלי לעשות כלום!) הרעיון
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oi Yozev
האחרון הוא חשוב ביותר ,ואסביר אותו שוב :כאשר הפחדים שלנו לא
מגיעים ממקום הגיוני ,סיבות הגיוניות לא יעזרו לפתור אותם .אם מישהו
רעב ,לא יעזור אם ניקח אותו ללונה-פארק .צריך לתת לו לאכול.

"מה שאנחנו מכנים נימוקים הגיוניים לאמונותינו ,הם בדרך כלל
ניסיונות לא הגיוניים בכלל להצדיק את האינסטינקטים שלנו".
(תומס הנרי האקסלי)

"ותן בלִ בנו חן ושכל טוב"
(מתוך ברכת המזון)

מה פירוש הבקשה "שכל טוב"? הרי הלב הוא מקום הטוב והרע .מה קשור
טוב לשכל?
אנחנו צריכים להתנהג בהיגיון כלפי חוץ אבל בעיקר כלפי פנים ,ולכן אנחנו
יוצרים לעצמנו סיבות מסיבות שונות למה דברים צריכים להתרחש כמו
שהם .זאת הבקשה של שכל טוב ,כיוון ששכל ,בדומה לסכין מטבח יכול
להיות טוב מאוד ורע מאוד .בסכין מטבח אפשר לחתוך סלט .בסכין מטבח
אפשר גם לחתוך את השכן.
הבקשה היא להשתמש נכון בשכל שלנו .לא להשתמש בו כדי למצוא
תירוצים ולא כדי למצוא סיבות למה לא .פעמים רבות השכל הוא כלי שרת
ביד הרגשות שלנו ,והסיבה היחידה שהוא פה היא כדי למצוא הצדקות.
כמו רואה חשבון שעסוק תמיד כיצד להעלים גנֵ בות של החברה שהוא
מטפל בה .ככל שאנחנו חכמים ,ככל שלמדנו עוד ,כך הבעיה שלנו גדולה,
כיוון שככל שאנחנו חכמים ,כך התירוצים שלנו משתכללים ,וגרוע מכול –
אנחנו מאמינים לעצמנו (ריצה בכלל פוגעת בברכיים .יש מחקרים בנושא).
ההשלכה הבעייתית של השכנוע העצמי שלנו היא שאין לנו מנגנון ביקורת
עליו.
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oi Yozev
"אם מישהו מספר לי שהיה במקומות הנחותים ביותר ,אין לי הזכות
לשפוט אותו .אך אם הוא טוען שתבונתו העילאית היא שהביאה
אותו לשם ,אני מבין שהוא נוכל".

(ויטגנשטיין ,על אורך חייו המופקר של ראסל)

דמיינו לעצמכם ילד הסובל מתנועות לא רצוניות ("טיקים") :פתאום היד
שלו קופצת קפיצה לא רצונית ,הוא ממצמץ מצמוץ לא רצוני – אין לו
שליטה בזה ,התנועה לא מגיעה ממנו אלא מּפּולְ ס חשמלי שניתן לאיבר
המסוים בלי ידיעתו והסכמתו .התנועה הזאת היא בלתי רצונית וזרה לו.
הוא היה שמח להיפטר ממנה .עכשיו ִחשבו על "טיקים" כאלו בראש.
מחשבות הרסניות או תירוצים שמגיעים מהמקום שאמור להפעיל מערכת
סינון מבקרת .זה כמו פריצה למשרדי השב"כ מבפנים .אין לנו שליטה על
מאתנו ,וכל דבר שמגיע מתוך הראש
זה ,כיוון שהמחשבה הזאת הגיעה ִ
שלנו ,אנחנו נוטים לא לפקפק בו .הצעד הראשון הוא לחשוב מחדש
ולהפסיק לשקר לעצמנו.
רבי שמחה ּבּונים מפשיסחה ,מגדולי רבני החסידות במאה ה 18-ותלמידו
הקרוב של מייסד אסכולת פשיסחסה ,התבטא על המושג "אמת"" :אני
מסוגל להחזיר בתשובה את הגרוע בפושעי ישראל ,אבל הוא צריך להגיד
את האמת" .אחד הדברים ששמתי לב אליהם הוא שהתירוצים שאנחנו
משתמשים בהם בעבודה ,הם אותם תירוצים שאנחנו משתמשים בהם
בהקשרים אחרים .אחד הדברים החשובים הוא לומר את האמת .בפרק על
הגישה נרחיב בנושא של טעויות ,אבל בינתיים זִ כרו ששום דבר לא משתפר
עד שנודה שמשהו לא טוב .וההגדרה של "לא טוב" היא לא איפה שאנחנו
רוצים להיות .אם נשכנע את עצמנו שזה בסדר ,זה באמת ימשיך להיות
בסדר .עד שזה כבר יהיה ממש לא בסדר.
בעיה נוספת שלנו היא ההשוואה לעבר או לאחרים" .פעם היה טוב יותר".
"רוב החברים שלי לא עושים בכלל את מה שהם אוהבים" ,וכו' כו' .שינוי
בחיים מגיע רק כשמשהו לא בסדר .אם הכול עובד בסדר ,אין שום סיבה
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לתקן .כאשר אנחנו משכנעים את עצמנו שהדברים עובדים מצוין או
מאתנו את האופציה לתקן .כך בדברים
לפחות לא רע ,אנחנו מרחיקים ִ
שאנחנו רוצים לעשות או להשיג ,וזה נכון בדרך בה אנחנו רוצים להתנהג.
היה לי מורה שאמר שלפעמים המעשים של האדם לא תואמים את
האמונות שלו .כל המעשנים יודעים שלא בריא לעשן ,ורובם היו רוצים
להפסיק .אותו דבר תקף לאנשים שמתפתים לאכול עוגת קצפת אף שהם
רוצים לשמור על דיאטה ,וסטודנטים שלא ממש לומדים לפני הבחינה
המסכמת למרות שברור להם שהציון בה חשוב ביותר .כאשר המעשים לא
תואמים את האמונות ,יש לנו שלוש אפשרויות:

 .1לשנות את המעשים לפי האמונות – קשה ביותר.
 .2לשנות את האמונות לפי המעשים – קל ביותר .זאת הרציונליזציה.
 .3להשאיר את הפער זמנית (בסופו של דבר קבוע) ולזכור שאנחנו חיים
בסוג של דיסונאנס (אני חושב שהמשפחה היא הדבר החשוב מכול,
אבל אני משקיע את כל המרץ בעבודה(.

"חופש ,שוויון ואחווה"
זאת הייתה הסיסמה של המהפכה הצרפתית ,אותה מהפכה שסילקה את
השלטון המלוכני המושחת ופינתה מקום לטרור היעקוביני המושחת .היום,
לאחר כ 220-שנה ,אין חופש ,אין שוויון ואין אחווה בשום מקום בעולם .אבל
צרפתים ,ברוך ה' ,יש.
העולם שלנו לא שוויוני .מי שקורא את הספר הזה חי הרבה מאוד מעל
הממוצע העולמי .יש לנו חברת שפע שאפשר לתפוס את הממדים שלה
רק אם מדברים עם אנשים מבוגרים מאוד או קוראים ספרים שמתארים
בׁשביס-זינגר וכו') .אין בישראל
את העולם בעבר (שלום עליכם ,עגנוןֶ ,
אנשים שמתים מרעב .רוב האנשים שחיים מתחת לקו העוני מחזיקים
מכשיר סלולרי!
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אבל לא זה המצב בכל מקום בעולם .ביולי  2010נערך המונדיאל בדרום
אפריקה ,בזמן שבמרחק  20ק"מ מהאצטדיונים חיים אנשים ללא שום
תנאים אנושיים בסיסיים .יותר ממיליארד אנשים עדיין מרוויחים פחות
משני דולרים ביום .ליותר ממיליארד אין מים זורמים ,וכמה מיליוני ילדים
הולכים לישון בכל ערב רעבים .ולא ,אין לזה שום קשר ל"אני רעב" שהילדים
שלכם לפעמים אומרים כשאתם לא מסכימים להזמין להם פיצה .לא
לכולנו יש אותן הזדמנויות .כלבים בבברלי הילס חיים טוב עשרות מונים
מהרוב המוחלט של תושבי הודו .לא לכולם יש אותן יכולות .לא לכולם יש
אותה מערכת אמונות .אם בוחנים את הדברים ,כמעט שאין שום משאב
שמשותף לכל האנושות באשר היא .חוץ מזמן.

זמן
אלוקים מעניק לכולם  24שעות ביום 24 .השעות שלך הן אותן  24השעות של
הזמרת מדונה ו 24-השעות של ברק אובמה (עוד דוגמא מצוינת למישהו
שבאמת ניצל את הזמן שלו ולא הסתפק בתירוצים) .השאלה היחידה היא
מה אנחנו עושים בהן.
אז איך מפנים זמן?
כשאני מעביר את הדוגמה הזאת בהרצאות ,בדרך כלל אני נתקל בהתנגדות
גדולה מאוד ושומע שזה נכון בתיאוריה ,אבל יש סדרי עדיפויות .נכון מאוד.
יש סדרי עדיפויות ,וצריך לדעת אותם ולהחליט עליהם (רצון וריכוז) כדי
לפנות להם זמן.
שנדע ַ
רנדי פאוש כותב בספרו "ההרצאה האחרונה" ,שדיסנילנד נבנה ב 366-ימים
– מהנחת היסודות עד לקניית הכרטיס הראשון .כששאלו את וולט דיסני
איך הצליחו להעמיד פרויקט כזה ב 366-ימים ,הוא ענה" :השתמשנו בכל
אחד מהם".
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הטרמינולוגיה כאן חשובה ביותר :אנחנו לא מוצאים זמן לדברים שחשובים
מפנים להם זמן או מייצרים עבורם זמן .זאת פעולה שדורשת
לנו .אנחנו ַ
מאתנו לבחור לא לעשות דברים אחרים .והדבר המעניין הוא שתמיד
ִ
לפנות זמן .שלא כמו משימות רגילותַּ ,דברו עם אנשי עסקים שאחד
אפשר ַ
ההורים שלהם נפטר ,חלילה .פתאום יש להם זמן לשבת שבוע שלם בבית
(לשבת "שבעה") ולא לעבוד .אנשים שהיומן שלהם מוגדר לפי דקות יכולים
לפנות זמן כשזה חשוב מאוד.
אחד הרעיונות היפים בספר " 7הרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד",
של סטפן קוברי ,הוא הרעיון הזה:
לא חשוב

חשוב
1

4

דחוף
לא דחוף

נניח שיש לכם ארבע משימות :מה הסדר הנכון לביצוע שלהן? ברור
שהמשימה שהיא חשובה וגם דחופה צריכה להיות ראשונה .וברור
שהמשימה שהיא לא חשובה ולא דחופה צריכה להיות אחרונה .אבל איך
מסדרים את שתי המשימות האחרות? האם לעשות תחילה את הדחוף ולא
חשוב או את החשוב ולא דחוף?
רוב האנשים יעשו תחילה את הדחוף והלא חשוב .הרי זה דחוף .אבל סטפן
קוברי אומר שזה לא נכון .הסדר הנכון הוא זה:
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1
2
3
4

לא חשוב

חשוב

3

1

דחוף

4

2

לא דחוף

חשוב ודחוף
חשוב ולא דחוף
לא חשוב ודחוף
לא חשוב ולא דחוף

תחילה צריך לעשות את מה שחשוב ,גם אם הוא לא דחוף .ורק אח"כ צריך
לגשת (אם בכלל) לעשות את מה שדחוף אבל לא חשוב.
סוד אחר שקשור בזמן הוא שככל שאתה עמוס ,כך יש לך יותר זמן .תמיד
אני אומר לזוגות לפני חתונה או לכאלו שרק עכשיו התחתנו שאילו יכולתי
לתת להם את המתנה שלפי דעתי היא החשובה מכולן ,הייתי נותן להם
את ההבנה כמה זמן יש להם בתקופה הזאת של החיים הזוגיים ללא ילדים,
ושינצלו אותה .את הזמן שהיה לי לפני שנולד בני בכורי הבנתי רק אחרי
שהוא נולד.
זמן ,כמו חמצן ,מורגש רק כשהוא נעלם .לפעמים אני חושב כמה יכולתי
להספיק אילו לא הייתי אבא לשני ילדים (מקסימים ביותר) .אבל זה לא
נכון .את ההתקדמויות החשובות ופרצי היצירתיות והעבודה הגדולים
ביותר שלי בעשר השנים האחרונות עשיתי כאשר היו לי בבית שני ילדים.
מיום שנהיה לי אובייקטיבית פחות זמן ,התחלתי לנצל אותו הרבה יותר
טוב .בדיוק כמו בסיפור המפורסם הזה:
יהודי עני אחד גר בחדר עם כל משפחתו .יום אחד ,כאשר כבר לא יכול
עוד ,הלך להתייעץ עם הרבי" :רבי ,מה יהיה? אין פרנסה ,לאשתי אין ממה
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"עז
להכין אוכל ,ולילדים אין מקום לישון .רבי ,מה לעשות? אמר לו הרביֵ :
יש לך? יש" .אמר הרבי" :אז תכניס אותה הביתה ותבוא אליי בעוד שבוע".
היהודי לא הבין במה זה יכול לעזור ,אבל הרבי אמר ,אז הוא הכניס את העז
הביתה .כמובן ,עם העז נהיה צפוף עוד יותר .העז עשתה את צרכיה בכל
פינה ,הפילה כלים ואכלה את הגרביים .אבל הרבי אמר ,אז נחזיק מעמד
שבוע ,ואולי יהיה טוב יותר .אחרי שבוע חזר היהודי לרבי" .רבי ,מה עשית
לנו? עכשיו עוד יותר רע!" ענה הרבי" :עכשיו תוציא את העז" .שוב לא הבין
היהודי למה צריך להכניס ואחר כך להוציא ,אבל הרבי אמר ,אז הוא הוציא
את העז מן הבית .למחרת חוזר היהודי אל הרבי ,כולו שמח" :א-מחיה ,כמה
מקום בבית ,איזה שקט!"

כמה מילים על הטלוויזיה
ב 1939-נכח כתב של העיתון "ניו-יורק טיימס" ביריד העולמי שבו הוצגה
לראשונה הטלוויזיה ככלי בידורי .הכתב ראה ,התרשם וכתב על המכשיר
החדש" :הטלוויזה לעולם לא תהיה מתחרה רציני לרדיו כיוון שכדי לצפות
בטלוויזה אנשים צריכים להיות מרותקים למסך .למשפחה האמריקנית
הממוצעת פשוט אין הזמן לזה".
שימו לב לתאריך ,1939 .לפני יותר מ 70-שנה .למשפחה האמריקנית
הממוצעת לא היה זמן לטלוויזיה .וכמה השתנה המצב היום! כמות
הזמן שאנחנו מבזבזים מול המסך פשוט לא נתפסת .רוב האנשים צופים
בממוצע כ 20-שעות בשבוע .גם אם מחצית מן הזמן הזה מוקדשת אך ורק
לסדרות איכות של ה ,BBC-יש לך דברים אחרים לעשות עם הזמן.
כאשר אשתי ואני התחתנו ,החלטנו שמכיוון ששנינו מכורים לטלוויזיה,
עדיף לא להכניס אותה הביתה .לא מסיבה דתית ,לא מפני שאנחנו רוצים
להיות מנותקים מהעולם .פשוט הזמן שלנו יקר .אני חושב שזאת הייתה
אחת ההחלטות החכמות שלנו .בזכות הזמן שיצרנו לעצמנו יכולנו לכתוב
את הספר הזה ,לפתח מוצרי אלקטרוניקה ולהיות בתערוכות מסביב
לעולם .אחת השאלות שתמיד שואלים אותי היא איך יש לי זמן לקרוא
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כל-כך הרבה ספרים ולהתאמן על היכולות שלי ,לעבוד על המופע ועל
ההרצאה ,לקדם את המכירות בעסק ,להגיע לפגישות ,לקדם את העסק
לאשתי – מעצבת אתרים וממתגת חברות ,ולהיות אבא לשני ילדים
מקסימים .בדרך כלל התשובה היא "תנסה להוציא את הטלוויזיה ,וגם לך
יהיה זמן" .וגם אם לא תוציאו אותה בסוףִּ ,בדקו באמת ִורשמו כמה זמן
בשבוע אתם רואים טלוויזיה .תהיו מופתעים מאוד מהתשובה.
Time is Money
(פרנסיס בייקון)

כסף הוא מצרך בתרבות שלנו .אנחנו מרוויחים אותו ,חוסכים אותו
רוּבנו לא רואים גם בזמן מצרך .הזמן הוא מצרך בדיוק כמו
ומבזבזים אותוֵ .
כסף ,אבל חשוב הרבה יותר .זמן שהלך לאיבוד לא יוכל לחזור לעולם .שעה
שבוזבזה אי אפשר להשלים אותה עוד .זאת הסיבה שביהדות "גזל שינה",
הוא מסוגי הגזל החמורים .אם גזלת למישהו את השינה שלו ,לא תוכל
להחזיר לו את השעות האלו.
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סיכום

"הדרך ארוכה ומפותלת .אני נופל וקם ,נופל וקם,
אף פעם לא אפסיק ללכת".
(שבק ס' במסר מעודד)

בפרק הזה ראינו את היכולות המדהימות של האמונה בחיינו וגם את
הצדדים הפחות טובים שלה (קיבעונות ורציונליזציות) .כאשר ילדי הבכור
למד ללכת ,ניסיתי לספור את כמות הפעמים שהוא נפל בניסיון לעמוד
וללכת ואף על פי כן לא התייאש .אחרי  50פעמים התייאשתי.
אבל מה היה קורה אילו לתינוק היתה את הגישה שלנו בתור בוגרים? אם
הוא היה "יודע" שאחרי מספר לא גדול של פעמים שניסית ונכשלת ,זה
בחיים לא יצליח? הוא לעולם לא היה הולך ולא היה מדבר.
העובדה שתינוקות לא סובלים מהדפוס הזה מעודדת מאוד .כמו שאמרתי,
זה מוכיח שאנחנו לא נולדים עם התכונה הזאת אלא מפתחים אותה עם
הזמן ובחברה שלנו .העובדה שלחברה יכולת השפעה אדירה לטוב ולרע
על היכולות שלנו תיבדק ביתר שאת בפרק הבא על שיתוף פעולה.
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מן המקורות

הרעיון של יום על הסיבתיות שנוסח במאה ה ,17-נוסח בניסוח יפה הרבה
יותר בסיפור התלמודי מן המאה השנייה לספירה .התלמוד הבבלי מספר
(מסכת תענית דף כב ).על ִּבתו של רבי חנינא בן דוסא שנשלחה ביום שישי
לעשות קניות לשבת .בין רשימת הקניות שלה היה שמן להדלקת נרות
שבת .אבל היא התבלבלה והביאה חומץ במקום שמן .כשהגיעה הביתה
וגילתה את הטעות ,נהייתה עצובה .איך היא תדליק עכשיו נרות שבת? ואז
התערב אביה ,ובלשון התלמוד:

"דבי שמשי (ערב שבת אחד ,בין השמשות) חזייה לברתיה דהוות
עציבא (ראה את ִּבתו עצובה) .אמר לה בתי במאי עציבת אמרה
ליה כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן והדלקתי ממנו אור
לשבת .אמר לה בתי מאי איכפת לך מי שאמר לשמן וידלוק הוא
יאמר לחומץ וידלוק .תנא (מסופר) היה דולק והולך כל היום כולו
עד שהביאו ממנו אור להבדלה".
אני נהנה מאוד לספר את הסיפור הזה בהרצאות לפני קהל לא דתי ,כיוון
שתמיד אני מקבל תגובות מעניינות" :למה היא לא הלכה לבקש מהשכנים?"
או "אני חושב שהוא החליף לה את החומץ בשמן שהיא לא שמה לב".
מה הסיפור הזה רוצה ללמד (ולא חייבים לקבל אותו כפשוטו אלא כמסר)?
למה שמן דולק או בוער? כי הוא נמשך מהפתילה ויוצר תגובה כימית
ֵ
אקסוטרמית שאחראית
לבערה .זה הטבע שלו .אלו התכונות הכימיות
שלו .אבל אנחנו לא יכולים לעצום את העיניים ולדמיין שאותו דבר קורה
גם בחומץ .מה ההבדל באמת? רבי חנינא אומר :כל העולם פועל בדרך נס.
אין שום קשר סיבתי בין השמן לעובדה שהוא בוער .זה נס .כל המציאות
שסובבת אותנו היא פלאית ומיוחדת .בעולם של רבי חנינא בן דוסא
אין מושג של טבע .כל מה שהבורא עושה הוא מיוחד .הכול ניסי עבורו.
אלא מה ,נס שהבורא עושה בתדירות גבוהה (שמן שבוער) נקרא בפי בני
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oi Yozev
האדם טבע .ונס שנעשה בתדירות נמוכה (חומץ שדולק) נקרא נס .אבל
כמו שהבורא ציווה על השמן לבעור ,כך הוא יכול לצוות על החומץ .לכן
הוא מתנסח כך .מה איכפת לך? זה לא משנה .זה לא ביג דיל .ומי שחושב
שאני מדבר פה על דברים רוחניים בעלמא ,שימו לב לדברים של פרופסור
לכימיה ,פרנק די-סלבו ,מאוניברסיטת קורנל .הציטוט הבא לקוח מתוך
הספר "הקנון המדעי" ,מאת נטלי אנג'ר.

“התחום שלי הוא כימיה של חומרים ,ומה שאנחנו לא מעיזים
להודות בפני הסטודנטים הצעירים שלנו הוא שאין לנו בעצם צל
של מושג ירוק ...אנחנו יודעים את חוקי המשחק רק לגבי קומץ
מכל היסודות שאנחנו מטפלים בהם .לגבי כל היתר ,פשוט שום
דבר”.
(הקנון המדעי,עמ' )204

הרעיון שהבורא מתערב התערבות פעילה בכל שלב בבריאה (שלא כמו
העמדה הפילוסופית הקלאסית של ימי הביניים ,שאלוקים ברא את העולם
ועזב אותו) חוזר ומופיע כמה פעמים בתפילה .מעט לפני קריאת "שמע
ישראל" בתפילת הבוקר יש פסוק מספר תהילים" :המחדש בטובו בכל
יום תמיד מעשה בראשית" .הבורא נמצא בכל שלב בבריאה ,וזה לא סותר
שום תיאוריה על המפץ הגדול – תנועה סיבובית מאינרציה .הקשר הסיבתי
הנדמה לנו אינו יותר מדרך שלנו להבין את המציאות .האדמו"ר הראשון
של חסידות חב"ד ,רבי שניאור זלמן מלאדי ,כותב בספר ה"תניא" (חסידות
חב"ד ,שראשי התיבות שלה הן חכמה ,בינה ודעת נחשבה תמיד חסידות
פילוסופית ועמוקה בעיקר בגלל ספר זה של מייסד החסידות):

"והנה מכאן תשובת המינים וגילוי שורש טעותם ,הכופרים
בהשגחה פרטית ובאותות ומופתי התורה ,שטועים בדמיונם הכוזב
שמדמין מעשה ה' עושה שמים וארץ למעשה אנוש ותחבולותיו .כי
כאשר יצא לצורף כלי – שוב אין הכלי צריך לידי הצורף ,כי אף שידיו
מסולקות הימנו והולך לו בשוק ,הכלי קיים בתבניתו וצלמו ממש
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oi Yozev
כאשר יצא מידי הצורף .כך מדמין הסכלים האלו מעשה שמים
וארץ .אך טח מראות עיניהם ...שבהסתלקות כח הבורא מן הנברא
ח"ו ישוב הנברא לאין ואפס ממש ,אלא צריך להיות כח הפועל
בנפעל תמיד להחיותו ולקיימו"
(שער הייחוד והאמונה ,פרקים א-ב).

כלומר הבריאה אינה כלי שהצורף עשה ,ומשנשלם הכלי אין לצורף עוד
מה לעשות .הקב"ה נמצא בכל שלב בבריאה ומסדר אותה ,ולפיכך כל
הבריאה היא נס אחד גדול .ואם הכול נס ,אפשר לנתק את הקשר שבין
סיבה לתוצאה במקרים מסוימים .אם לא הצלחנו בלימוד ,זה לא אומר שיש
חוק טבע שאנחנו לא טובים בזה.

טכניקה קונקרטית לאמונה
את אחת הטכניקות החשובות לאמונה ,בייחוד אמונה עצמית ,מביא דוד
"ה ֱא ַמנְ ִתּי כִ ּי ֲא ַד ֵבּר
המלך בספר תהילים .בפרק קטז ,אומר דוד המלךֶ :
יתי ְמאֹד" .מה הטכניקה לאמונה? איך דוד המלך יכול לחזק אצלו
ֲאנִ י ָענִ ִ
את האמונה? רק על ידי דיבור .דיבור פנימי ודיבור חיצוני .כאשר אנחנו
מחליטים על משימה שהיינו רוצים לבצע ,הטכניקה להאמין שאנחנו
יכולים לבצע אותה היא לדבר על זה כל הזמן .אם התחלנו דיאטה ,עדיף
לספר לכולם .ככה הלחץ החברתי יעזור לי גם .הדיבור כלפי חוץ מוביל
אותנו לדיבור פנימי .לשכנוע עצמי שאנחנו יכולים .בעולם המזרח קוראים
לטכניקה הזו "מנטרה".

רציונליזציות
נושא התירוצים או הרציונליזציות הוא אחד החשובים שבספרות המוסר.
כל ספרי המוסר הגדולים ("נפש החיים" של רבי חיים מוולז'ין" ,שיחות
מוסר" של רבי חיים שמילוביץ" ,מכתב מאליהו" של הרב אליהו דסלר ועוד)
מלאים בדוגמאות לרציונליזציות ואיך להיפטר מהן .אחד מספרי ההדרכה
המוסרית הטובים שנכתבו נקרא "מסילת ישרים" ,וכתב אותו רבי משה
חיים לוצאטו (הרמח"ל .)1746‑1707 ,הרמח"ל היה בקיא גדול גם בחכמות

הנומא | 147

oi Yozev
חיצוניות ולמד לטינית ,יוונית ,לוגיקה ודקדוק .הוא פרסם ספרים בנושאים
אלה ואף מחזות .לא לחינם אמר עליו הרב דוד כהן (הרב הנזיר) ששלוש
התנועות החשובות שקמו במאה ה – 19-תנועת המוסר ,תנועת החסידות
ותנועת ההשכלה" ,שהיו עוינות זו לזו ,כולן שמו להן בראשן את רמח"ל".

מכל הספרים שפרסם הרמח"ל ,המפורסם מכולם הוא ספרו "מסילת
ישרים" שהוא בעצם ספר הדרכה לאדם איך נכון לשפר את מידותיו ואת
עצמו .ספר "מסילת ישרים" בנוי מכמה חלקים ,וכל חלק הוא מידה בפני
עצמה (זהירות ,זריזות ,נקיות ,פרישות ,טהרה וכו') .בפתח מידת הזריזות
כותב הרמח"ל (פרק ו):

"והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים שכבר לבו של
האדם יודע חובתו ונתאמת אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו ומה
שחובה עליו מצד בוראו ,ואף על פי כן יניחהו ,לא מחסרון הכרת
החובה ההיא ולא לשום טעם אחר ,אלא מפני שכבדות העצלה
מתגברת עליו ,והרי הוא אומר ,אוכל קמעא ,או אישן קמעא ,או
קשה עלי לצאת מביתי ,פשטתי את כתנתי ,איככה אלבשנה ,חמה
עזה בעולם ,הקרה רבה או הגשמים ,וכל שאר האמתלאות והתואנות
אשר פי העצלים מלא מהם .ובין כך ובין כך ,התורה מונחת ,והעבודה
מבוטלת ,והאדם עוזב את בוראו .והא מה ששלמה אומר (קהלת
י) :בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלוף הבית .ואולם אם
תשאל את פי העצל ,יבוא לך במאמרים רבים ממאמרי החכמים,
והמקראות מן הכתובים ,והטענות מן השכל ,אשר כולם יורו לו,
לפי דעתו המשובשת ,להקל עליו ולהניחו במנוחת עצלותו .והוא
איננו רואה שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני
שיקול דעתו ,אלא ממקור עצלותו הם נובעים ,אשר בהיותה היא
גוברת בו ,מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה ,אשר לא ישמע
לקול החכמים ואנשי הדעה הנכונה .הוא מה ששלמה צווח ואומר
(משלי כו) :חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם .כי העצלה איננה
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oi Yozev
מנחת לו שיהיה אפלו חש לדברי המוכיחים אותו ,אלא יחשוב הכל
לתועים ושוטים והוא לבדו חכם".

העצל לא יכול לראות שכל ההסברים שהוא מספק לעצמו ולאחרים באים
לחפות על העצלות שלו .לכן ממשיך הרמח"ל ואומר:

והנה תדע כי זה כלל גדול מנוסה במלאכת הפרישות ,שכל קולא
צריכה בדיקה .כי אף על פי שיכולה להיות ישרה ונכוחה ,אמנם,
קרוב הדבר שתהיה מעצות היצר ומרמותיו ,על כן צריך לבדוק
אחריה בחקירות ודרישות רבות .אם אחר כל אלה תצדק ,ודאי
שהיא טובה.
קולא פירושה הקלה ,ובמשמעות שלנו פירושה ויתור .כל ויתור שאנחנו
עושים לעצמנו מצריך בדיקה .למה אנחנו עושים אותו .האם באמת נכון
לישון עכשיו עוד שעה? האם חשוב לראות את החדשות ולא ללכת לעשות
ספורט כמו שהבטחנו לעצמנו?
הרמח"ל מקדיש מקום נכבד לטכניקות שעוזרות למידת הזריזות .הקורא
הזריז מוזמן לעיין בספרו.

ראש
גדול

oi Yozev
הלועפ ףותיש

"אם אתה רוצה ללכת מהר – לך לבד.
אם אתה רוצה ללכת רחוק – לך עם עוד מישהו"
(פתגם אפריקאי)

oi Yozev

oi Yozev
הלועפ ףותיש
הקדמה
בפרק הזה נסקור את המושג "שיתוף פעולה" .תחילה נראה כמה החברה
משפיעה על היכולות שלנו .מה התפקיד של מזל בסיפורי ההצלחה ואת
השיטות שלנו להשפיע עליו ולייצר עבורנו הזדמנויות .נדבר על הקושי
להיות עם עוד אנשים ,בייחוד על לחץ חברתי וההשלכות שלו ,ונראה איך
אנחנו יכולים לשנות את המשוואה כדי להשתמש בלחץ החברתי לטובתנו.
בן משפחה של אייזיק ניוטון ,מגדולי הפיסיקאים בכל הזמנים ,כתב אחרי
שיחה איתו:

שאלתיו מי יצר אותו למענו ,והוא אמר שיצר אותו בעצמו.
וכששאלתיו כיצד השיג את הכלים ,אמר שיצר אותם בעצמו ואף
הצטחק והוסיף" :אילו המתנתי לאחרים עד שיכינו לי כלים וחפצים
אחרים ,לא הייתי יוצר מאומה".
(ניוטון על יצירת הטלסקופ שלו)

מצד שני ,אחד הציטוטים המפורסמים של אותו ניוטון הוא:
"אם הרחקתי ראות יותר מאחרים הרי זה מפני שעמדתי על כתפי
ענקים".

לולא העבודה של קודמיי ,לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
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oi Yozev
אם זה נכון לגבי ניוטון שנחשב לאבי הפיזיקה המודרנית ,זה בוודאי נכון
לגבינו .אנחנו צריכים עוד אנשים כדי ליצור ,ובזה בדיוק עוסק הפרק.
בעמודים הבאים נראה איך אפשר להיעזר באנשים ולתקשר ִאתם טוב
יותר .למה חשוב למצוא אנשים שעוסקים בדברים קרובים למה שאנחנו
עושים ,ומה בדיוק התפקיד של מנטורים ( )mentorsבכל הסיפור.

עד כמה החברה משפיעה על ההצלחה שלנו?
מלקולם גולדוול מביא בספרו  Outliarsדוגמה מאלפת לתפקיד החברה
בעיצוב היכולות שלנו:
רוג'ר ברנסלי ,פסיכולוג מאחת האוניברסיטאות בקנדה ,ישב יום אחד עם
אשתו במשחק גמר של נבחרת ההוקי הלאומית (הוקי בקנדה הוא כמו
כדורגל בברזיל או מזג האוויר באנגליה) .בעוד רוג'ר מתרכז במשחק,
אשתו ,שכנראה המשחק לא ממש ריתק אתה ,הסתכלה בטופס של שמות
השחקנים ושמה לב לתופעה מעניינת מאוד :הרוב המוחלט של השחקנים
נולדו בחלק הראשון של השנה ,בייחוד בשלושת החודשים הראשונים
(ינואר-מרס) .מתוך  33שחקני הנבחרת ,נולדו שמונה שחקנים בינואר,
שלושה בפברואר ,ושלושה במרס .הסתבר שתופעה זו חזרה בכל רשימת
תאריכי לידה של שחקני הוקי מקצועיים בכל קבוצה ,החל מליגות הנוער
וכלה בנבחרות האולימפיות .משהו מוזר מאוד מתרחש שם .איך זה יכול
להיות?
בהנחה שאין כל קשר בין מזל דלי ,גדי ודגים ובין היכולת לשחק הוקי
מקצועי ,חייבים למצוא הסבר אחר לתופעה זו .למה דווקא ילידי תחילת
השנה הם הטובים ביותר בהוקי?
התופעה הזאת לא ייחודית לקנדה דווקא .ראו את התרשים הבא:
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oi Yozev
התרשים מראה התפלגויות של תאריכי לידה של שחקנים מקנדה וצ'כיה
בהוקי קרח ,כדורגל ורוגבי .כל צבע בתרשים מתאר קבוצת תאריכי לידה
מסוימים :הצבע השחור מתאר את כל האנשים שנולדו בין ינואר לאפריל,
הצבע האפור מתאר את כל האנשים שנולדו בין מאי לאוגוסט ,והצבע הלבן
מתאר את כל מי שנולד בין ספטמבר לסוף השנה.
תיאורטית ,התפלגות תאריכי הלידה הייתה אמורה להיות כמעט שווה.
כל צבע היה אמור לתפוס בערך שליש מהשלם .אבל חוץ מההתפלגות
ברוגבי (ונחזור אליה) ,יש נטייה ברורה לתאריכי תחילת השנה .בקבוצות
המקצועניות (בוגרים ונוער) ברמות הגבוהות ביותר אנחנו רואים שילידי
תחילת השנה תופסים את רוב המקומות .מה יש בתאריכים הללו?
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oi Yozev
ברנסלי גילה שהסיבה היא שהחברה בקנדה (וגם בצ'כיה) גורמת לזה
לקרות .החברה הקנדית מעודדת רק את ילידי תחילת השנה להתמקצע
בהוקי ,הכול בגלל התאריך  1בינואר.

תאריך זה נחשב בקנדה תאריך סף לבתי ספר :ילד שיהיה בן עשר ב1.1.2010-
יהיה באותו מחזור (כיתה) עם ילד שיהיה בן עשר רק ב ,31.12.10-כלומר
הילדים שנולדו בתחילת השנה יהיו הגדולים בכיתה ,ומי שנולד בסוף
השנה יהיה הקטן בכיתה .אבל איך זה קשור להוקי? ובכן ,מכיוון שהוקי
קרח הוא הספורט הלאומי בקנדה ,יש הרבה חוגי הוקי לילדים ונוער .שלא
כמו כדורסל ,רוגבי וכדורגל ,הוקי אי אפשר לשחק בשכונה ,מכיוון שזקוקים
למשטח קרח מסודר ,והדרך היחידה להתאמן בהוקי היא להירשם לחוג.
לאותם חוגים מופיעים מדי פעם ציידי כישרונות עבור הקבוצות הגדולות
כדי לאתר את השחקנים הצעירים בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר להיות
שחקנים מקצועניים .חלק מהתהליך הוא לשאול את המאמן מי השחקנים
הטובים שלו.

וכאן נעוץ ההבדל.
כאשר אנחנו רואים קבוצת ילדים בגילאי  11‑10ומנסים לבדוק מי הטוב
ביותר ,אנחנו בודקים למי יש קואורדינציה ,מהירות ,חוזק פיזי וכו' יותר
מכולם .אלו התכונות שאנחנו מחפשים אצל שחקן הוקי .הבעיה היא
שהילדים המהירים ,החזקים יותר ובעלי הקואורדינציה הטובה הם בדרך
כלל המבוגרים יותר .ההבדל ביכולות בין ילד בן עשר לילד בין אחת עשרה
הוא עצום ,אפילו רק בגלל הפרש הגילים .אף על פי כן שני הילדים האלו
משחקים באותה קבוצה כיוון שהם באותה כיתה .כאשר המאמן בוחר את
השחקנים הטובים לקבוצה ,הוא בעצם בוחר את השחקנים המבוגרים
יותר ,שהיתרון היחידי שלהם הוא יחסי ועתיד להיעלם .היתרון שיש לילד
בן עשר לעומת ילד בן תשע אמור להיעלם בתוך שנים מעטות אם הם
ממשיכים להתאמן באותה צורה ובאותה מסגרת.
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אבל הוא לא נעלם .הסיבה היא ,שאותם ילדים שציידי הכישרונות
סימנו ,עוברים לקבוצות מקצועניות לילדים ,ושם הם מתאמנים בצורה
אינטנסיבית הרבה יותר ,עם מאמנים טובים יותר ,תנאים משופרים והרבה
יותר זמן לשחק הוקי .זִ כרו שהוקי אי אפשר לשחק בשכונה אלא רק על
משטח מקצועי .אחרי כמה שנים של אימונים כאלו ,היתרון המדומה של
אותם ילדים נהפך ליתרון ממשי .הפער בין הגילים שהיה אמור להיעלם עם
הזמן ,לא רק שלא נעלם אלא הולך וגדל .היחידים (כמעט) שמקבלים את
ההזדמנות להיכנס לנבחרות האימונים הם ילידי תחילת השנה .התופעה
הזו נקראת אפקט מתיו (.)The Matthew Effect

זאת דוגמה מרתקת עם מסר ברור מאוד :לפעמים החברה מונעת מחלקים
באוכלוסיה (למשל ילידי אוקטובר) את היכולת להתמקצע בתחום מסוים
(למשל לשחק הוקי) .ההשלכה המיידית היא שהחברה משפיעה גם על
היכולות שלנו .מה שקובע בקנדה מי יהיה שחקן הוקי מוכשר הוא תאריך
אקראי של משרד החינוך .התופעה הזאת חוזרת גם בתחומים אחרים.
מתברר שכאשר עושים מבחני מחוננים בכיתות א' וב' רוב המחוננים הם
ילידי החלק הראשון של השנה – מאותה סיבה .ההבדל ביכולות המנטליות
בין גיל  6לגיל  7הוא גדול מאוד .כאשר דוחים את מבחני המחוננים לכיתה
ד' ,הפער נעלם ,ומקבלים תוצאות נכונות יותר.
מה המסר של הסיפור הזה? הרעיון שמביא מלקולם גולדוול בספרו הוא
שהצלחה (בכל תחום) אינה רק פונקציה של כישרון אישי .לחברה יש חלק
חשוב ביותר בהצלחה של היחיד ובמתן הזדמנויות .אגב ,שמחתי לגלות
שנתוני תאריכי הלידה של שחקני אותה קבוצה ב 2010-די שונים .יש
שם הרבה יותר שחקנים מהחלק השני של השנה ,ואני מקווה שמגמה זו
תימשך.
אנחנו נהנים לחשוב על הזאב הבודד שהצליח בכוחות עצמו ,אבל המציאות
אינה כזאת .כל תגלית מדעית נשענת על תגליות מדעיות שקדמו לה.
כל פריצת דרך רפואית קשורה למחקרים שנעשו בעבר .זוכרים את מה
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שניוטון אמר? "אם הרחקתי לראות מאחרים הרי זה בגלל שעמדתי על
כתפי ענקים" .וכמו שהחברה יכולה לעלות אותנו ,כך היא יכולה לא לתת
לנו סיכוי שווה .תפקיד החברה בהצלחה של היחיד ובאפשרות שלו להשיג
את הדבר שהוא רוצה לעשות הוא עצום.

מזל
"דער מענטש טראכט אונד דער גוט לאכט"
(האדם מתכנן והאלוקים צוחק ,פתגם יידי ידוע)

"הכל תלוי במזל ,אפילו ספר תורה שבהיכל"
(תיקוני זהר צט)

למשוואה מורכבת זו ,מצטרף גם נתון לא מבוטל של אקראיות ומזל .האם
אפשר לשלוט בגורמים האלו? במבט ראשון קשה לשלוט באקראיות ,אי
אפשר לשלוט במספר הבא בגלגל הרולטה (וניסיתי )...המזל שלנו נדמה לנו
מכֻ וון מלמעלה .וגם מי שלא רואה אותו כנשלט על ידי האל ,מודה שהמזל
הוא עיוור .האם אנחנו יכולים לעשות משהו בנידון? האם אנחנו באמת
יודעים באיזו מידה החלטות טריוויאליות (חסרות חשיבות) שלנו משנות
את כל חיינו? אם תחשבו על ההחלטות החשובות בחייכם המקצועיים
והאישיים ,תוכלו לגלות בנקל שדווקא החלטות חסרות חשיבות לכאורה
שינו לגמרי את מהלך חייכם .העובדה שבחרתם לשבת ביום הראשון
בתיכון דווקא ליד חבר זה ולא אחר ,האוטובוס שאיחרתם והביא לפגישתכם
עם אהבת חייכם וכו' .אני נכנסתי לעולם הקסמים במקרה ,כאשר בחרתי
ללכת לקפיטריה באוניברסיטה שאני לא הולך אליה בד"כ ,ושם פגשתי
את הקוסם שהדביק בי את החיידק .גם את אשתי פגשתי בדרך דומה .גם
הסיבה שהלכתי ללמוד הנדסה מקורה בהחלטה שנראתה באותו זמן לא
חשובה .החיים שלנו מלאים בהפתעות ובשינויים מהמסלול המקורי .זאת
אחת הסיבות שאנחנו לפעמים רואים אנשים מוכשרים מאוד שלא הצליחו
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כל-כך .לא די בכישרון לבדו (ולא חשוב איך תקראו לו) .לחברה ולמזל יש
יכולת גדולה מאוד להשפיע על מסלול החיים של כולנו.

יש תיאוריה פוליטית שנקראת "מריטוקרטיה" ( .)Meritocracyגם אם לא
שמעתם את השם מעולם ,אני בטוח שאתם תומכים בה .הרעיון שלה הוא
לייצר חברה שבה המוכשרים ביותר יגיעו לטוּפ .זאת אומרת שמי שיגיע
לפסגה לא יהיה בהכרח העשיר ביותר או אחד ממעמד מסוים .בשלטון
לא יהיה הפופולרי ביותר (דמוקרטיה ייצוגית) אלא המוכשר ביותר .דבר
לא יעצור אותו בדרכו לפסגה .ולאו דוקא בפוליטיקה .האדם המוכשר
ביותר ינהל את המפעל (ולאו דווקא "הבן של ,)"...ובסוף המוכשר ביותר
יהיה גם העשיר ביותר .אם אתה הטוב ביותר ,אתה תגיע לפסגה .המדינה
של אפלטון היא דוגמה למדינה מריטוקרטית .אנחנו רוצים לחשוב שגם
אנחנו חברה כזאת .אנו מאמינים שלכל אחד יכול להיות סיכוי שווה .מי
שטוב ויש לו רעיונות מוצלחים ,יגיע רחוק מאוד .מארק צוקרברג (מייסד
 )Facebookנראה לנו מישהו שהיינו יכולים להיות במקומו אילו רק חשבנו
על הרעיון שלו .אבל בעולם העתיק ועד למהפכה הצרפתית בסוף המאה
ה 18-המצב לא היה כזה .אנשים נולדו לתוך מעמד חברתי מסויים ומתו
בו .השלטון היה אריסטוקרטי ,במובן של קבוצת עילית קטנה שמנהלת
את המדינה .השלטון עבר מדור לדור ,וכמעט שאי היה אפשר להתקבל
לקבוצה הזאת .תרגום המונח "אריסטוקרטי" בעברית הוא "אציל" .מי
שזוכר מלימודי כימיה ,מתכות אצילות לא מתערבבות עם מתכות אחרות.
זהב הוא מתכת אצילית מפני שלא משנה עם מה נחבר אותו ,תמיד נוכל
להפריד אותו ולזקק אותו מהתערובת .אותו הדבר היה תקף לגבי אנשים
ממעמד מסוים .היום ,לעומת זאת ,כל אחד יכול לתפוס כמעט כל תפקיד.
בגרמניה מכהנת אישה בראשות הממשלה (קנצלרית וגם דוקטור) .נשיא
ארצות הברית הוא אפרו-אמריקני .בעולם העתיק ,המעמד שאליו נולדת
היה גם המעמד שבו עזבת את העולם .מי שנולד למשפחה של איכרים לא
יכול היה להיות דוּכס .בהודו ,מי שלא נולד למעמד האצולה לא יכול להגיע
אליו לעולם .היום אנחנו בתקופה שבה לכישרון וליכולות האישיות יש חלק
עצום בניתוב מהלך החיים שלנו .וזאת המריטוקרטיה .כל אחד היה רוצה
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לראות את עצמו חלק מחברה כזו .במילים אחרות ,המעמד החברתי שלך
לא משנה .היכולת הפיננסית של ההורים שלך גם לא חשובה .אם אתה הכי
טוב ,בסוף תגיע לפסגה ותישאר שם .אנחנו בעצם מתארים עולם אוטופי.
אז מה הבעיה?

הבעיה הראשונה היא שאם אנחנו מאמינים בחברה שבה הטובים ביותר
יגיעו לפסגה ויישארו שם ,אז יוצא מכך שהגרועים ביותר יגיעו לתחתית
הסולם החברתי ויישארו שם .הרעיון הזה הופך את הכישלון לקטסטרופלי
הרבה יותר .אדם נכשל לא בגלל חוסר מזל אלא מפני שהוא גרוע .אילו
היה טוב יותר ,היה מגיע למעלה .כל כישלון יכול להיות הרסני כאשר זה
מה שהוא מסמן .מספיק להתבונן בנתונים הסטטיסטיים של ההתאבדויות
בעולם המערבי המודרני כדי להבין את התופעה .אפשר להתבונן גם בהבדל
בין תיאור של אדם שלא הצליח היום לעומת תיאורו בימי הביניים .בימי
הביניים היינו מתארים אדם כזה כמקרה עצוב או מצער ()Unfortunate
העולם התאכזר אליו .דמיינו עובד בניין שנפל מסולם ושבר את שתי רגליו
לפני שביסמארק הגה את הרעיון של ביטוח .חוסר מזל משווע ומצער .היום
היינו רואים באדם כזה לוזר ,אדם שבאופי שלו לא נולד להצליח .הכישלון
של השני קטסטרופלי יותר.
הבעיה השנייה נוגעת לענייננו :העולם שלנו אקראי מדי ,ויש הרבה מאוד
תהליכים ומאורעות לא צפויים שיכולים לשנות את כל התהליך .זה נכון
באירועים היסטוריים (מי יודע איך היה נראה העולם אילו התקבל היטלר
למכללה לאמנות בווינה ב ,1907-או שבעצרת האו"ם ב 29-בנובמבר 1947
לא הייתה מוכרזת עצמאותה של ישראל?) וזה נכון במישור הפרטי של
כולנו.
אני מבקש להראות שיש לנו מה לעשות בחלק האקראי הזה .אנחנו לא
יכולים לשלוט בו ,בוודאי לא לגמרי .אבל אנחנו בהחלט מסוגלים וצריכים
להשפיע עליו .זה נכון בעבודה שלנו ,במציאת בן/בת זוג ושמירה עליו/
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עליה ,בחינוך הילדים ובכל עשייה שחשובה לנו .בעיניי ,שיתוף פעולה הוא
הדרך להשפיע על האקראיות שמקיפה אותנו ,ואת זה אני בא להוכיח
בפרק הזה .רק תנו לי את ההזדמנות...

הזדמנות

If opportunity doesn't knock, build a door
(מילטון ברל)

"כאשר אדם מבקש מאלוקים אומץ ,האם הוא מקבל אומץ או
הזדמנות להיות אמיץ?"
(מורגן פרימן משחק את אלוקים בסרט "מבול של צרות")

מהי הזדמנות? מקרה שקורה פעם בכמה זמן ומאפשר לנו לקפוץ למקום
גבוה משאנחנו נמצאים בו .כמו שחקן ספסל שקיבל הזדמנות לעלות
ולשחק במשחק חשוב והבקיע שער .זאת הייתה ההזדמנות שלו .לולא
ההזדמנות הזאת ,ייתכן שאיש לא היה יודע שהוא שחקן מוכשר" .הזדמנות"
היא מילה חשובה מאד בעולם העסקים ,שבו המזל משחק תפקיד גדול
מאוד .סוזן בויל היא דוגמה מצוינת לאחת שקיבלה את הזדמנות חייה.
סוזן היתה רווקה לא מוּכרת ולא מטופחת מּכפר קטן בסקוטנלד ,עד
שהיא הגיעה לתוכנית  Britain's got Talentושרה שם את השיר "יש לי
חלום" .סרטון התחרות שלה עלה לרשת האינטרנט וקיבל יותר מ 40-מיליון
צפיות בתוך ימים ספורים .חלק מכל ההתרגשות סביב הנושא של סוזן
היה שהמראה החיצוני שלה לא היה יפה ומטופח במיוחד (בייחוד לא מה
מזּמרות) ,אבל הכישרון והקול שלה היו ברמה גבוהה מאוד
שמצפים היום ָ
– היא החזירה לכישרון את מקומו המכובד שאבד לו בתרבות המערבית.
בתחרות הסופית היא הגיעה למקום השני ,אבל היא בהחלט היתה הכוכבת
האמיתית של התוכנית .אלבום הבכורה שלה נמכר במאות אלפי עותקים
בבריטניה ובארצות הברית רק בשבוע הראשון לצאתו ,והכול בזכות
הזדמנות אחת .חלק מההזדמנות היה ללא ספק דווקא המראה הלא
מטופח של בויל .אכן ,נסתרות דרכי האל.
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oi Yozev
כל אחד מקבל הזדמנות ,ולפעמים הזדמנות אחת משנה את מהלך החיים
של האדם מקצה לקצה .אבל איך משיגים הזדמנויות?
"הזדמנות" נשמעת מילה פסיבית .את ההזדמנות מקבלים או לא מקבלים.
צריך רק לשבת ולחכות להזדמנות ,והיא תבוא או לא תבוא .אבל אני רוצה
להציע מודל אחר על המונח הזה .נכון שלפעמים ההזדמנות פשוט קופצת,
מאתנו פספסו את הזדמנות
ואין לנו מה לעשות חוץ מלומר כן (וגם אז ,כמה ִ
חייהם כאשר היו צריכים רק לומר כן .כמעט כל הוצאות הספרים לא רצו
לפרסם ספר על קוסם צעיר ששמו הארי פוטר) ,אבל בדרך כלל ההזדמנות
מגיעה בדרכים צנועות וחשאיות יותר ,והיכולת שלנו ליצור הזדמנויות
גדולה הרבה יותר משאנו חושבים.

פראן דרשר הייתה שחקנית בכמה תפקידים קטנים בטלוויזיה האמריקאית,
אבל היה לה חלום :לעשות סדרה קומית על מטפלת מוחצנת ("נני") .הכול
כבר היה לה בראש ,והיא הייתה בטוחה שזה יעבוד .רק הייתה חסרה לה
הזדמנות .היא הייתה צריכה שמישהו בעל קשרים ישמע את הרעיון שלה.
הבעיה הייתה להגיע לבן אדם כזה .כידוע ,אי אפשר לקבוע פגישה עם
מנהלי האולפנים הגדולים בארצות הברית סתם כך .אבל יום אחד הגיעה
ההזדמנות .היא טסה מארצות הברית לפריז ושמה לב שהאדם שישב
במושב לידה הוא לא אחר מג'ף סגנסקי ,ראש האולפנים של  .CBSזאת
הייתה ההזדמנות שלה .והיא ניצלה אותה עד הסוף .היא פנתה אליו כאילו
במקרה וסיפרה לו על הרעיון שלה .כנראה הוא ראה משהו בהתלהבות
ואתו ,והשאר
בעיניים שלה והחליט לנסות .נקבעה פגישה עם פראן ובעלה ִ
היסטוריה" .נני" נהפכה לאחת הסדרות הקומיות המוצלחות בארצות
הברית .כולם מודים שפראן קיבלה את הזדמנות חייה בטיסה עם אותו
מנהל.
אבל...
מאתנו היו מפחדים
מאתנו היו מחמיצים בגדול הזדמנות כזאת? כמה ִ
כמה ִ
מאתנו לא היו עושים את
לגשת לאותו בן אדם ולהציג את עצמנו? כמה ִ
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oi Yozev
הצעד הנדרש? הנקודה היא שהזדמנות כשמה כן היא :הזדמנות שהאל נותן
לנו ,אבל אנחנו חייבים להיות פעילים .רק כך נוכל לממש את ההזדמנויות.
אחד המאפיינים של הקוסמים המוצלחים בעולם הוא שהם עושים תמיד
קסמים לכל אחד .רק כך הם יוצרים לעצמם הזדמנויות (לעשות קסם
לבעל חברת הפקה מסוימת או למנכ"ל של חברה או לסתם אדם ברחוב
שבמקרה צריך אירוע) .הזדמנות כמעט תמיד תערב אנשים אחרים ואת
שיתוף הפעולה שלהם .החדשות הרעות הן שאנחנו צריכים לעשות משהו.
החדשות הטובות הן שאנחנו צריכים לעשות משהו – זה תלוי בנו!
במהלך העבודה שלי על ספר זה ביקשה ממני אשתי ,שהיא ממתגת
חברות ומעצבת אתרים במקצועה ,ללכת לעירייה ולהביא למחלקת
הנהלת חשבונות חשבוניות עבור פרויקט גדול מאוד שעשתה עבורם.
הלכתי לעירייה ,והדבר היחיד שחשבתי עליו היה איך אני עושה את זה
מהר ככל האפשר וחוזר לצהריים (אני מרגיש כמה סקרנים ששואלים את
עצמם למה היא לא שלחה להם את זה בדואר .מסתבר שיש חוק טבע
שחשבוניות שנשלחות בדואר על מנת לקבל כסף  -נעלמות) .חיפשתי
את הבחורה המסוימת לתת לה את החשבוניות .נכנסתי למשרד שלה
והתחלתי לחפש בתיק את המעטפה למסור לה .פתאום אני שומע מעבר
לקיר שתי נשים המדברות על אמן טלפתיה מסוים עבור אחד האירועים
של העירייה .זאת היתה ההזדמנות שלי ,ואני תפסתי אותה בשתי ידיים .בלי
להתבלבל צעקתי מעבר לקיר" :הוא מצוין .אבל אני יותר טוב" .בלי להיכנס
לפרטים – הביקור התמים הזה הוביל אותי לסכם ִאתן על המופע המדובר
ועוד הרבה מופעים והרצאות אחרות .זאת הייתה הזדמנות שהיה קל מאוד
לזהות אותה ,אבל בשום פנים איש לא בא אליי ושאל "תגיד לי ,אתה מעביר
הרצאות?" באותה מידה יכולתי לשתוק .הרי לא מנומס לצעוק מעבר לקיר
כאשר אנחנו לא חלק מהשיחה .אבל זוכרים שדיברנו על תירוצים?
כל רגע בחיים שלנו הוא הזדמנות מיוחדת ולפעמים בלתי חוזרת .לא
רק לעשות עסקים ולסגור הרצאות במלונות פאר בחו"ל אלא גם לדעת
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oi Yozev
שהשכן שלנו מעבר לדלת מתעניין בדיוק באותו דבר שאנחנו מתעניינים
בו ,או שגם לו יש רצונות ומחשבות דומים.
אז איך יוצרים הזדמנויות? בעמודים הבאים אתן לכם  4טכניקות פשוטות.

 .1כרטיסי ביקור – כל הזמן!
לדעתי ,לצאת מהבית ללא כרטיסי ביקור זה פשע .יש לי כרטיסי ביקור
בתיק ,בכיס במכונית ,בארנק של אשתי ובבית של חמותי .בעידן שבו עלות
כרטיס ביקור היא אפסית אין סיבה שלא יהיה לכם אחד .לעולם לא תדעו
את מי תפגשו ולמה.

 .2דברו על מה שאתם עושים
דברו על מה שאתם עושים .דברו על זה עם כולם ובכל הזדמנות .זכּור
לי מקרה מסוים בנושא זה :אשתו של בן-דוד רחוק סיימה במזל טוב את
לימודי הרפואה ,ונותר לה שלב מכריע וחשוב ביותר בקריירה המקצועית
שלה :מציאת בית חולים מתאים להתמחות המקצועית .היא התלבטה
רבות ולא ידעה לאן לפנות לקבלת הכוונה .כמובן ,היא שיתפה בכך את
בעלה ,והוא דיבר על המצוקה שלה עם אנשים רבים סביבו .אחד מהם היה
אבי .זאת הייתה נקודת המפנה .אבא שלי הכיר את מנהל מחלקת הילדים
בבית חולים גדול .לאחר ששמע על הבעיה ,לקח את אותה אישה בעצמו
יד ביד אל אותו מומחה לייעוץ אישי .זאת הייתה הזדמנות נדירה וחשובה
עבורה ,שעזרה לה בשלב מכריע.
לעולם לא תדעו מי ישמע את הבעיה/הצעה שלכם ,ויהיה לו מה לעשות
בה .לפעמים זה לא יקדם אתכם אישית אלא יקדם משהו גדול הרבה מזה.

תרנגול ( 53שם המבצע)
בלילה שבין  26ל 27-בדצמבר  ,1969פשטו כוחות מיוחדים של צה"ל על
תחנת מכ"ם מצרית והביאו את מתקן המכ"ם בשלמותו לארץ ,שם למד
חיל המודיעין הישראלי את דרך הפעלתו .דרך כך הבין את אופן פעולת
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oi Yozev
המערכות הסובייטיות ,וכך פיתחו אמצעי לחימה אלקטרונית יעילים יותר
נגד מערכות אלו .הרמטכ"ל באותם ימים ,חיים בר-לב ,אמר שהמבצע היה
דומה לפעולה "הלקוחה מעולם הסרטים" .זה בהחלט היה אחד המבצעים
המרשימים ,המאתגרים והמסוכנים של צה"ל (בוודאי עד  .)1969אבל זה לא
היה מבצע מתוכנן .לפחות לא כך.

ב 24-באוקטובר  1969הפציץ חיל האוויר נקודה ,שבה לפי הערכות המודיעין
הייתה תחנת המכ"ם ,רק כדי לגלות שקיימת תחנה אחרת ,וחיל אוויר הפציץ
מטרת ֶּד ֶמה .לאחר כחודשיים ,ב 22-בדצמבר ,גילו מטוסי הצילום של חיל
האוויר את התחנה האמיתית .המצרים הסוו אותה היטב ,ולא הייתה סביבה
שום הגנה קרקעית – מסוכן מצד אחד אבל מקשה מאוד את הזיהוי מצד
שני .חיל האוויר כבר עמד להפציץ את המכ"ם ,עד ששני חיילים מיחידת
הפענוח של החייל – סמל רמי שלו וסגן יחיאל הלאור ,העלו את הרעיון
לגנוב את המכ"ם וכך ללמוד על דרך פעולתו .הרעיון עלה במהירות מחייל
למפקד וממפקד למפקד עד למפקד חיל האוויר .יומיים אחר כך הוגשו
התכניות לרמטכ"ל ,והשאר היסטוריה .אחד המבצעים החשובים בתולדות
צה"ל נהגה בראשם של סמל וסגן ,שאילו לא דיברו ,היה המכ"ם מתפוצץ,
ואתו גם סודות הטכנולוגיה .אבל הם דיברו .והיה מי שהקשיב.
ִ

ֱ .3היו קשובים לאנשים אחרים ובקשו לעזור להם.
"מ ִּפי ֶעלְ יֹון ֹלא ֵת ֵצאָ ,ה ָרעֹות וְ ַהּטֹוב"
ִ
"מפי עליון לא תצא הרעות והטוב .אמר רבי יוחנן :מיום שאמר
הקב"ה ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וגו' לא יצא רעה
וטובה מפיו ,אלא הרעה באה מאליה לעושה רע ,והטוב לעושה
טוב".
(רש"י ,איכה ג ,לח)
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oi Yozev
אחד המקרים שזכורים לי יותר מכול על שיתוף פעולה והיכולת שלו
לעזור לאחר הוא סיפור שקרה בשנה השנייה ללימודיי לתואר ,בשבוע
הראשון ללימודים .נכנסתי לבניין הנדסה ,והתיישבתי על אחד הכיסאות
כדי לנוח מהטיול היומי (השבוע הראשון אצלי תמיד הוקדש לטיולים
ברחבי הקמפוס) .לידי ישב סטודנט צעיר שנראה לא כל-כך שמח .כיוון
שאני טיפוס חברותי שאלתי אותו מה שלומו ומה קורה לו .הוא סיפר
לי שקוראים לו יניב ,הוא עתודאי ,והוא סובל מכל רגע .כל החברים שלו
התגייסו לצבא ,והוא נמצא בלי אף אחד באוניברסיטה ולא מבין שום דבר
מהחומר הנלמד .הדבר האחרון שהוא אמר לי הוא שהוא שוקל ברצינות
לעזוב את המסלול .זה נראה לו גדול עליו .הוא פשוט שיתף בן אדם זר
לחלוטין ברגשות שלו .למזלו ,הוא שיתף את הזר הנכון .החלטתי שאני עוזר
לבחור הזה ,ויהי מה .השתדלתי להרגיע אותו ככל יכולתי ,יצאנו לסיבוב
והראיתי לו צדדים אחרים באוניברסיטה .הסברתי לו שבשבוע הראשון
ללימודים אף אחד לא מבין את החומר הנלמד (כשאתה חושב שאתה
היחיד שלא מבין ,זה הרבה יותר מלחיץ) .הרגעתי אותו והבטחתי לו שהכול
יסתדר .בסוף אפילו הצעתי לו את הקלסר ובו כל הסיכומים שלי משנה א'.
באותה שנה סיכמתי טוב ,והקלסר הזה הכיל את כל מה שהוא צריך ,כולל
דפי נוסחאות לכל הבחינות .את הקלסר העברתי לו בתוך יומיים ,והתנאי
היחיד שלי היה שהוא יעשה את אותו דבר לסטודנט משנה א' בשנה הבאה.
אם עשו לך דבר טוב ,אתה צריך להחזיר לעולם .אותו סטודנט ,שכמעט
עזב את התואר ,התגלה כעילוי .הוא קיבל מהאוניברסיטה את התואר
מצטיין דיקן שמונה פעמים ברציפות ,נרשם למסלול הישיר לתואר שני
באחד התחומים המורכבים שיש בהנדסה ,כתב מאמרים ונסע להציג
אותם בחו"ל .בימים אלו הוא מסיים את הדוקטורט שלו ,והוא עדיין לא
בן  .27היכולות שלו גבוהות הרבה יותר משלי בתחום האקדמי .אבל כל
היכולות האלו לא היו מתממשות בלי שיתוף פעולה עם אנשים אחרים.
הוא לא היה צריך שאלמד אותו מתמטיקה ופיזיקה .הוא יכול ללמד אותי.
הוא רק היה צריך שאאמין בו .שאתן לו מילה טובה.
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oi Yozev
וזה הספיק .אבל צריך שניים לטנגו .אילו לא חשף את לבו באותה שיחה,
הדברים היו יכולים להתגלגל אחרת לגמרי .הוא ביקש עזרה (לא במפורש),
והעזרה נשלחה .אני באמת מאמין שאילו לא הייתי אני ,היה מגיע מישהו
אחר .אגב ,אם אתם שואלים את עצמכם מהי התועלת שצמחה לי מהמקרה
הזה ...ובכן ,אני קיבלתי עוד סיפור להרצאה.

אחת הדרכים הבדוקות להיות קשובים היא להפוך מאדם מעניין לאדם
מתעניין .נחמד מאוד להיות האדם המעניין ביותר בחדר ,האדם שתמיד
במרכז העניינים ,וכל העיניים נשואות אליו .אבל נחמד לא פחות לשים
אנשים אחרים במרכז ולנסות ללמוד מהם ולראות את העולם דרכם .לא
תאמינו מה תגלו! התעניינו באמת בחברים שלכם .כנ"ל לגבי המשפחה.
נסו לעזור לאחרים ,ותראו שבדרך אתם מקדמים מאוד את עצמכם! שלא
כמו הנאות של הגוף ,כאשר אנחנו מתעניינים באחרים ועוזרים להם ,יש
תחושה שאנחנו רוצים לעשות את זה שוב .אחרי ארוחה דשנה אנחנו לא
יכולים לחשוב על אוכל .אבל אחרי שעזרנו לזקנה לחצות את הכביש נרצה
לעשות זאת שוב .לא נמאס לנו להיות טובים.

ִ .4מצאו מורים טובים
אחד המצביאים הגדולים בכל הזמנים היה אלכסנדר מוקדון או אלכסנדר
הגדול ( 356‑323לפנה"ס) .הכותרת של אחת הביוגרפיות שלו היא" :בגיל
שלושים ושלוש העולם היה שלו" ,וזה נכון למדיי .הוא יצא למסעות
כיבושים בלתי נתפסים ,הפך את מקדוניה הקטנה למעצמה הגדולה
בעולם בקרבות מתוחכמים וניצחונות מזהירים .הוא נולד לגדולה ,וכך חשב
גם אביו ,פליפוס השני .לכן הוא שכר לו ,עוד כשהוא היה ילד ,את המורה
הטוב ביותר – הפילוסוף אריסטו ,כדי שילמד אותו ויכין אותו לחיים שהוא
נועד להם.
הסיבה שאני מדבר על זה דווקא כאן ולא בפרק הלימודים היא שמורים
טובים יכולים להיעשות חברים טובים ,ואם זה קרה לכם ,זאת זכות גדולה
מאוד .המורה הראשון שלי לקסמים ,רועי זלצמן ,היה קוסם מוכשר
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oi Yozev
שבתמורה לשיעורי הקסמים שהוא נתן לי העברתי לו שיעורי ריקוד (את
אותה עסקה עשיתי גם עם קוסם מוכשר אחר ,אמיר לוסטיג).

רועי זלצמן נהפך לאחד החברים הקרובים שלי בעולם הקסמים .אני עדיין
זוכר את הפעם הראשונה שנפגשנו ,ב 27-בדצמבר  ,2001בלילה גשום
בכינוס של אגודת הקוסמים במרכז הארץ .הוא הראה לי מעט מהיכולות
שלו ,ואני נותרתי המום .הוא אמר לי גם שאני בגיל מבוגר מכדי להיכנס
לעולם הקסמים ,ועדיף לי לחפש תחביב אחר .אז אמר!

גם לאחר שנהפך ממורה לחבר ,למדתי מהניסיון ומהידע שלו ,אבל לאט-
לאט התחלתי ללכת בעולם הזה בכוחות עצמי .מזלצמן ומלוסטיג קיבלתי
את הדחיפה הראשונה ,וזה כל מה שהייתי צריך.
בשנת  ,2009לקראת אחד הכינוסים החשובים בעולם הקסמים ,הפקנו
זלצמן ואנוכי  DVDללימוד קסמים DVD ,שבו אנחנו חושפים מעט מן
הטכניקות שפיתחנו במשך השנים .על תרגיל אחד מתוך ה DVD-שקשור
ליכולות בחישוב אדבר בהרחבה בפרק של הגישה .אותו  DVDקיבל
תגובות וביקורות טובות מאוד בעיתונות המקצועית ונמכר לקוסמים
מחמש יבשות .אבל החוויה המרגשת בכל הפרויקט הייתה תחושת סגירת
המעגל ,שמורה נהפך לחבר ושותף ליצירת מוצר שמתקבל היטב בקהילה
המקצועית .עשינו משהו.
אגב ,אם תראו כיצד כתובה המילה  ,ROYאפשר לקרוא אותה גם כאשר
המילה הפוכה .הפכו את הספר ותראו שזה נשאר  .ROYהעיצוב המיוחד
הזה שייך לבחור חביב מהפיליפינים ששמו בצלאל .כאשר חשבנו על
שם ל DVD-שלנו ,ערכנו תחרות באחד הפורומים המקצועיים של עולם
הקסמים על השם ,ובצאלאל זכה .זאת דוגמה נוספת של שיתוף פעולה,
כאשר האינטרנט מאפשר לנו להיעזר באנשים מהצד השני של הגלובוס.
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oi Yozev
קשה להיות עם עוד אנשים

אחת השאלות המעניינות בפסיכולוגיה היא מה מבדיל את האדם מהחיות.
איזו תכונה יש לאדם שאין לחיות .פרופ' דן גילברט ,מחבר הספר "להתקל
באושר" ,חושב שזאת היכולת לחשוב על העתיד .ד"ר קן רובינסון ,מן
המומחים הגדולים בעולם לחינוך ויצירתיות ,רואה ביכולת לדמיין את
התשובה ,ואולי שניהם מדברים על אותו הדבר .התורה אומרת שמה
שמבדיל את האדם משאר החיות הוא יכולת הדיבור .האדם נברא כ"נפש
מאתנו יכולות
ממללא" – נפש מדברת .נכון שגם חיות פחות מפותחות ִ
לתקשר ואפילו מצוין ,אבל אין מה להשוות את זה ליכולת ההפשטה של
השפה האנושית .האדם משתמש בשפה ברמה הגבוהה ביותר שקיימת.
המילים אהבה ,חמלה ,הצלחה ופרידה שונות לחלוטין מהמילים תירס,
תמרור ובייגלה .באמצעות השפה האדם הצליח להביע רעיונות מורכבים,
לייצר שיטות ממשל ולתכנן את העיר המודרנית .אם כן ,הדיבור הוא הכוח
העיקרי שלנו על פני החיות .ובכל זאת נראה שאנחנו לא מרבים להשתמש
בו.

טיילתי פעם במזרח הרחוק עם בחור שנהג לומר" :המסנג'ר הוא גיליוטינה
למערכות יחסים" .אם אתה לא יכול לשמר קשר בטלפון ,אל תעשה זאת
במסנג'ר .המילה הכתובה לעולם לא תשתווה לדיבור ,והדיבור בטלפון
לעולם לא ישתווה לדיבור פנים אל פנים .שיחת טלפון אחת יכולה להיות
מועילה הרבה יותר מחלופת אי-מיילים ,ופגישה אחת לפעמים תהיה טובה
מכמה שיחות טלפון גם יחד.
מאתנו נפגשו בחייהם עם מישהו
המפגש האנושי הוא תמיד כזה .כמה ִ
מאתנו? זה יכול להיות ערבי ,חרדי או איראני ,וגילינו שאף על פי
שונה ִ
שאנחנו בהכללה שונאים את הקבוצה שממנה הוא בא ,האדם הזה ספציפית
דווקא בסדר( .כמעט) כל חרדי/דתי שמע פעם את המשפט "אם כולם היו
כמוך ,הכול היה אחרת" .אבל זה לא נכון .אילו הכרנו את כולם כמו שאנחנו
מכירים אותו ,הכול היה אחרת .מפגש בין אנשים יוצר קרבה שכמעט שלא
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oi Yozev
ניתן לייצר בשיחה טלפונית ובוודאי לא באי-מייל .את זה אנחנו יוצרים
באמצעות הדיבור ,שהוא הכוח שלנו לתקשר עם אנשים ,ואנחנו מחמיצים
הזדמנויות להשתמש בו פעם אחר פעם.

שאלה נוספת :כמה מאיתנו משתמשים ב SMS-כדי להעביר הודעות לא
נעימות או כאשר לא נעים לנו לדבר עם האדם? הרי זאת הסיבה שחברות
הסלולר מספקות חבילות הודעות מנופחות כאלו .אנחנו חיים בתקופה בה
קשה לנו לתקשר עם אנשים אחרים .קשה לנו לגשת לחבר ולבקש עזרה.
קשה לנו להתקשר לבן משפחה ולבקש סליחה כאשר היינו לא בסדר .אותו
סטודנט שסיפר לי שקשה לו והוא שוקל לעזוב את האוניברסיטה היה יכול
באותה קלות לענות על השאלה שלי ("הכל בסדר איתך?") בתשובה סתמית
בלי לחשוף את הרגשות והבעיות שלו .אבל אז לא הייתה לי האפשרות
לעזור לו .הקושי שלנו להיות עם אנשים אחרים ,בייחוד עם המשפחה ,גורם
לכך שחלקנו בורחים בכוונה ממפגשים משפחתיים.
שמעתי פעם תכנית ברדיו ,והשדרן היה פסיכיאטר שדיבר על תופעה
מעניינת :לקראת החגים ,כל נותני שירותי בריאות הנפש (פסיכיאטרים
ופסיכולוגים) עמוסים לעייפה במטופלים .אותו פסיכיאטר הוסיף ואמר
שיש אנשים שמבקשים להתאשפז בבתי חולים מרצון לתקופות החגים.
התופעה הזאת מתרחשת לא רק בישראל אלא גם בארצות הברית לפני
החגים שלהם (חג המולד וחג ההודיה) .אנשים פונים בצורה מאסיבית
לנותני שירותי בריאות הנפש .אני לא יודע כמה נכון הסיפור על האשפוז
מרצון ,אבל הרבה יכולים להבין על מה הוא מדבר (אם את לא יכולה ,חשבי
על חג במשפחה שלו ולהפך).
אפשר להסביר את התופעה הזאת בהרבה הסברים ,אבל דבר אחד נשאר
ברור :במקום שהיה אמור להיות הבטוח והמוגן עבורנו ,התא המשפחתי,
אנחנו לא מוצאים את עצמנו .אנחנו לא תמיד מבינים את המשמעות
של משפחה ,בייחוד את המשמעות של משפחה חדשה .קרובת משפחה
שלי התווכחה פעם עם בעלה איפה לעשות חג מסוים (אצלה או אצלו),
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oi Yozev
וכיוון שלא הגיעו להסכמה הוחלט שכל אחד יעשה את החג במשפחה
שלו .פתרון יפה ויצירתי ללא ספק (אני יכול לשמוע כמה אנשים חושבים
שזה יכול להיות פתרון מושלם) .סיפרתי על זה לאשתי ,והיא אמרה מיד
משהו שלא הבנתי בדיוק ,אבל לאחר זמן שינה לי את כל התפיסה בעניינים
האלו" :אז אף אחד מהם לא עשה את החג עם המשפחה שלו" .אם את לא
עשית את החג איתו והוא לא עשה את החג איתך ,אז שניכם הייתם לא עם
המשפחה שלכם!

מה זאת המשפחה? פלטפורמה להקלות בביטוח הלאומי או משהו
אחר? בצרפת יש רגולציה שמי שמתחתן משלם עוד ִמסים ,לכן ברבות
מה'משפחות' בצרפת ,ההורים אינם נשואים אלא רק חיים יחד .כך קורה
גם בארץ עם אלמנות ידועות בציבור שלא מתחתנות עם בני זוגן כדי שלא
להפסיק את קצבת הביטוח הלאומי .ההגדרה האמיתית של משפחה היא
לאו דוקא הגדרה משפטית חוקתית אלא המקום שבו אנחנו מרגישים הכי
מוגנים .המקום שבו אנחנו מרגישים בבית.
לפעמים קל מאוד לבקש עזרה מאנשים זרים ולתת עזרה לאנשים זרים.
אנחנו יכולים להשקיע הרבה אנרגיה בזה .אבל הכלל "עניי עירך קודמים"
תקף בראש ובראשונה לגרעין המצומצם של חברים ומשפחה .שיתוף
פעולה פירושו להיעזר בקרובים לנו ולעזור להם .אחת המעלות של תלמיד
חכם היא "מקרב את הקרובים" .לקרב את הרחוקים זה לא ָחכמה .הקונץ
הוא לעשות את השינוי בתוך הבית פנימה .דווקא בעולם שבו אנשים
שופטים אותנו בעיקר לפי סוג העבודה שלנו ורמת ההכנסה ,המשפחה
בדרך כלל מקבלת אותנו בהקשר רחב יותר .ואם לא ,זה מה שמשפחה
אמורה לעשות.
כמה אנחנו יודעים על השאיפות של ההורים שלנו ,של הילדים שלנו ושל
האחים שלנו? האם אנחנו באמת פה בשבילם? והאם כשיש לנו בעיה
אמיתית או שיש להם בעיה אמיתית הם יפנו אלינו או נפנה אליהם?
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oi Yozev
למה חשוב למצוא עוד אנשים כמונו?

אחד החידושים החשובים של האינטרנט (לדעתי) הוא הפורום המקצועי.
מקום וירטואלי שבו נפגשים אנשים ממקומות שונים אבל לכולם תחום
עניין משותף .העניין יכול להיות קיפולי מפיות ,סחר במניות ,קסמי קלפים
ותרופה ניסיונית לסרטן .כמה מהפורומים ברשת מקצועיים יותר ,ואחרים
פחות ,אבל המאפיין הבולט של כולם הוא שמשתתפים בהם אנשים עם
ידע שרוצים לשתף בו אנשים אחרים .כמו קהילות הקוד הפתוח בעולם
המחשבים שרוצות רק לשתף בידע .אם נדע לשאול את השאלות הנכונות
מש ֵמחים לעזור לנו.
ונהיה מוכנים לעשות עבודה ,אנשי הפורום יהיו יותר ְ
כזכור ,את השם של ה DVD-שלי ואת העיצוב המיוחד שלו קיבלתי בפורום
מקצועי מבחור שגר בפיליפינים .פורומים קיימים בכל תחום! כל רעיון,
תחביב ,מקצוע ותתי-מקצועות נמצאים בפורומים ,גם בעברית .אם מעניין
אותך לדעת עוד על יוצאי עיראק ,יש פורום כזה ברשת .אם את מחפשת
טכניקות חדשות בנגינה בגיטרה בס ,תוכלי למצוא גם סרטונים של אנשים
שצילמו את עצמם והעלו לאינטרנט רק כדי שאחרים יוכלו ללמוד .היכולת
שלנו למצוא בלחיצת כפתור אנשים שעוסקים בנושא שבו אנו עוסקים
היא מתנה מדהימה של הדור הזה .להיות בחברת אנשים שאוהבים את
מה שאנחנו אוהבים ורוצים לשתף אותנו בידע שלהם הוא דבר הכרחי
להתקדמות כמעט בכל תחום .הדבר היחיד שעדיף על פורום אינטרנטי,
כאמור ,הוא מפגשים פנים אל פנים עם אותם אנשים.

אגודת הקוסמים הישראלית מקיימת מדי חודש כנס חודשי שאליו מוזמנים
קוסמים מכל הארץ .הם נפגשים ,שומעים הרצאות ויוצרים ומעמיקים
קשרים חברתיים .אני יכול לומר בוודאות שאת כל החברים שלי בתחום
המסתורין בארץ פגשתי והכרתי במפגשים חודשיים כאלו .חבורה של
עשרות אנשים שמתעניינת באותו תחביב שלנו היא דרך מצוינת להתקדם.
דבר דומה אני זוכר שקרה לי בתחום הריקוד ובתחומים אחרים .אריה
אייכנבאום הוא דוגמה מצוינת לחשיבות של כנסים כאלו:
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oi Yozev
אם יש לך קשרים ,אתה לא צריך פרוטקציה

אריה אייכנבאום הוא בחור נחמד ממש .קשה לקרוא לו בחור ,כיוון
שעבר את גיל  ,70אבל המבט שלו בעיניים וההתלהבות שלו מקסמים
ומהנדסה בהחלט מראים שהוא צעיר בנפשו .אייכנבאום נחשב אחד
מבכירי המהנדסים בארץ בתחום המיקרו-גלים (הגלים שבהם המיקרוגל
שלנו מחמם ,למשל) .הוא עזר להקים את כל תחום הלוחמה האלקטרונית
בתעשיות הצבאיות והכשיר עשרות סטודנטים במשך השנים .הוא הרצה
באוניברסיטת תל אביב ,במרכז האוניברסיטאי באריאל ובטכניון .ומעשה
שהיה כך היה:

בסוף שנות ה 60-ייסד הטכניון את הפקולטה להנדסת חשמל
ואלקטרוניקה .כחלק מהתהליך ,הוא פרסם את הסילבוס (רשימת כל
הקורסים) של התואר .אריה אייכנבאום ,מהנדס צעיר ,ללא תואר דוקטור,
הסתכל בסילבוס וכתב לטכניון מכתב מפורט ובו הוא מסביר שחסר שם
קורס חשוב מאוד" :מיקרו-גלים" .איש לא התייחס למכתב .באותם ימים
שלח הטכניון מכתב לראש החוג להנדסת חשמל באחת האוניברסיטאות
הטובות בעולם ( )MITכדי לקבל את חוות דעתו על הסילבוס שלהם .ראש
החוג החזיר להם תשובה" :חסר לכם קורס במיקרו-גלים" .בדרך נס מישהו
חיבר את הקצוות ואמר לראש החוג שהם כבר קיבלו מכתב כזה .ראש
החוג שאל מי השולח ,והטכניון ענה" :אריה אייכנבאום".
"הוא מסכים ללמד את זה?"
"כן".
"אז תנו לו ללמד"
וכך החל אריה אייכנבאום להרצות בטכניון .אבל איך הוא הכיר את ראש
החוג להנדסת חשמל ב ?MIT-התשובה היא כנסים מקצועיים ,כנסים
שבהם אפשר לדבר עם כולם ,גם עם האנשים החשובים בתחום שלנו.
הנוכחות שלנו בכנסים כאלו יכולה רק לעזור.
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עוד דבר שבו כנסים מקצועיים עוזרים הוא שיש הרבה אנשים מקצועיים
שיכולים לתקן אצלנו דברים שאנחנו לא עושים טוב.

היכולת לשפר את היכולות שלנו ולתקן טעויות בדרך

בפרק של הריכוז ראינו שאימון מכוון מכיל את העיקרון של פידבק ,מישהו
שאומר לנו אם מה שאנחנו עושים הוא טוב או לא טוב .אחד היתרונות
הבולטים בשיתוף פעולה ובלהיות במקום שבו יש עוד אנשים כמונו ואף
טובים יותר ,הוא היכולת של אנשים לתקן טעויות אצלנו בתחילת הדרך.
בעולם הקסמים נפוצה מאוד הבעיה שאנשים לומדים תנועות מסוימות
לא נכון ,ואחר כך קשה מאוד לגמול אותם מההרגל המוטעה .דבר כזה
יכול להתרחש בלימודי נהיגה ,שחייה וכו' .אני למדתי שחיה ממורה לא
מקצועי ועד היום אם אני שוחה ללא משקפת ,אני תמיד נתקל בצד של
הבריכה ...לימוד מוטעה בהתחלה יכול לגרום אחר כך שנים של עשייה לא
נכונה .למידה נכונה בתחילת הדרך מהירה פי כמה מלימוד דרך לא נכונה
ואז לימוד דרך חדשה .היתרון השני הוא חוסר היכולת שלנו לראות את
הטעויות שאנחנו מבצעים .אנחנו פשוט לא מסוגלים לראות את הטעויות
שלנו .הדוגמה שלהלן תמחיש את זהִ .עצמו בבקשה עין אחת ִוקראו מהר
את מה שכתוב בתוך המשולש.
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רוב הסיכויים שקראתם "העין רואה רק את מה שהיא רוצה" ,אף שזה לא
מה שכתוב .אם אתם לא מאמינים ,אתם יכולים לקרוא שוב .או שתעשו את
הדבר הבאִ :ספרו מהר כמה פעמים מופיעה האות  Fבקטע הזה:
FINISHED FILES ARE THE RE

SULT OF YEARS OF SCIENTI
FIC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS.

רובכם ספרתם שלוש או ארבע פעמים את האות  Fאף שהיא מופיעה שש
פעמים! לא מאמינים? אתם יכולים לספור שוב (אם גם בפעם השנייה לא
ספרתם שש פעמיםִ ,ספרו שוב אבל לאט מאאאאוד).
המוח שלנו לא רוצה לראות טעויות ,וכאשר הוא רואה טעויות (פעמיים
מופיעה המילה "רק") הוא מתעלם מהן .וזה שייך לא רק לתחום האשליות
האופטיות .לפעמים אנחנו יוצאים מבחינה בבית ספר או באוניברסיטה
בהרגשה מצוינת רק כדי לגלות אחרי כמה ימים שנכשלנו .כאשר אנחנו
מסתכלים במחברת הבחינה ,אנחנו מגלים טעויות בוטות ביותר (.)2×6=24
מאתנו .לא
גם אם בדקנו את הבחינה שוב ושוב ,הטעויות האלו נעלמו ִ
רצינו לראות אותן.
באופן מפתיע ,לחבר שלנו אין שום בעיה לראות את הטעויות אצלנו .מרגיז
מאוד אם הוא מצביע עליהן מתוך רוע ,אבל זה יכול להיות כלי מצוין אם
הוא מצביע עליהן מתוך אהבה .זאת הסיבה שיש בודקי תוכנה .זאת הסיבה
שצריך במאי בסרטים .צריך מישהו שיסתכל מבחוץ ויאמר לנו איך אנחנו
נראים .מסופר על אחד מגדולי ישראל שהיה שוכר אדם שילך אחריו לכל
מקום ,ובסוף היום ייתן לו דין וחשבון מה הוא לא עשה בסדר באותו יום" :פה
לא התנהגת יפה לזקנה"" ,פה דיברת לשון הרע"" ,פה מלמלת את התפילה
ללא כוונה אמיתית" .הוא היה משלם למישהו שימצא את הטעויות שלו! יש
אנשים שמוכנים לעשות את זה בחינם ובשמחה .הקונץ הוא למצוא אותם.
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בפרק על הגישה נסקור בהרחבה את מושג הכישלון והטעות ,אבל חשוב
לזכור שטעויות וכישלונות הם הדרך היחידה לצמוח ולגדול .מי שלא מוכן
לטעות ,ילך תמיד בדרך שהלכו בה לפניו .כדי ללכת בדרך חדשה ,לאדם
צריך להיות האומץ לטעות.

אבל חוץ מלראות אנשים בתחום שלנו וללמוד מהם דברים חדשים,
מפגשים אלו נושאים בחובם יתרון נוסף לא פחות חשוב :העובדה שאנשים
כאלו קיימים .כאשר אנחנו רואים אנשים אחרים שמשקיעים את מרצם
בגידול דגים באקווריום של מים מלוחים או אנשים שמתאמנים בגיטרה
ללא הפסקה או עושים קסמים כל הזמן ,אנחנו מבינים שאנחנו לא לבד.
כאשר אנחנו יודעים שיש עוד אנשים כמונו ,קל הרבה יותר לרוץ למעלה.
פתאום זה לא נראה כל כך מוזר .אחרת ,הלחץ מהמשפחה ,חברים וכל
הסביבה הוא שיחזיר אותנו לעבודה הנורמלית שלנו ולזניחת העיסוקים
ה"משונים" .כאשר החברה רואה מישהו שמתנהג קצת שונה מהנורמל ,היא
דואגת להחזיר אותו לתלם .אנחנו לא אוהבים אנשים יוצאי דופן* .ההורים
של הסופר הנודע פאולו קאולו (האלכימאי) רצו שהוא יהיה עורך-דין.
אבל פאולו הצעיר התעקש להיות סופר .הם לא ויתרו ושלחו אותו למוסד
פסיכיאטרי לקבל טיפול בשוקים חשמליים כדי להוציא לו את השטות
הזאת מהראש .הכול מתוך אהבה ודאגה .זאת דוגמה ללחץ חברתי .אבל
למה אנחנו מושפעים כל-כך מלחץ חברתי כזה ,והאם באמת יש דבר כזה?

* חבר אמר לי פעם שאנשים נורמליים מנסים להתאים את עצמם לעולם .אנשים משוגעים
מנסים להתאים את העולם אליהם .לכן כל התקדמת של האנושות בהכרח נובעת
מהאנשים המשוגעים) .לפעמים המשפחה שלנו מתוך אהבה ודאגה תנסה לגרום לנו לזנוח
את האהבה שלנו .לא מתוך רוע אלא מתוך דאגה .אבל זה מזיק באותה מידה.
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לחץ חברתי

"הכל צפוי והרשות נתונה"
(רבי עקיבא)

אחת הדוגמאות המעניינות במופע שלי היא רצף של אפקטים שמוכיחים
(אני מקווה) שבדרך כלל אין לנו בחירה חופשית .אני מאפשר לגבר
ואישה לבצע רצף של בחירות חופשיות .לדוגמה ,אני מציג חמש מעטפות
שבארבע מהן יש שטר של  100שקלים .הם צריכים רק לבחור את אחת
המעטפות שבהן הכסף .אם הם יעשו את זה ,הכסף שלהם .אף על פי כן
הם בוחרים (כמעט) תמיד את המעטפה הריקה .איך זה קורה? אני יכול
להסביר איך זה לא קורה .זה לא טריק של זריזות ידיים אלא פסיכולוגיה
פשוטה .אף שאני מדגיש שוב ושוב שהבחירה שלהם חופשית והמתנדבים
שלי מרוצים מהבחירות "שלהם" ,אני מוכיח להם שידעתי את כל הבחירות
שלהם מראש .איך עושים את זה? אני נביא? לצערי ,לא .אבל יש לי יכולת
השפעה על אנשים ,ואני פשוט מדגים אותה .אנחנו נוטים לחשוב שיש לנו
בחירה חופשית בחיים ,ושהבחירות שלנו נעשות רק על ידנו .אני חושב
שזאת טעות גמורה .בחירה חופשית כמעט שלא קיימת ,ואם יש לנו ,היא
מצרך נדיר מאוד .אנחנו מושפעים מאוד מהסביבה ,מהמילים שאומרים
לנו ובייחוד מהאינטונציה של המילים הללו או אפילו מהדרך שבה שואלים
אותנו את השאלות .שימו לב לדוגמה המרתקת הזאת:
במאמר המרתק "האם ברירות מחדל מצילות חיים" ( )2003מביאים
החוקרים ארי ג'ונסון ודניאל גולדשטיין נתון מעניין מאוד על הנכונות
לתרום אברים בכמה מדינות באירופה .מסתבר שיש מדינות באירופה
שבהן הנכונות לתרום גבוהה מאד (כ ,)90%-ויש מדינות שבהן הנכונות היא
פחות מ .20%-מה גורם להבדל? האם הבדלים תרבותיים או דתיים עמוקים?
לא .הרי המדינות דומות זו לזו .באוסטריה יש נכונות של כמעט  ,100%ואילו
בגרמניה השכנה הנכונות נמוכה הרבה יותר .בשבדיה הנכונות גבוהה,
ואילו בדנמרק הנכונות נמוכה .אלו מדינות שאין ביניהן הבדלים תרבותיים
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ניכרים .אז מה מחלק את שתי הקבוצות האלו? התשובה היא הדרך שבה
שואלים את השאלה .ההבדל הוא בטופס השאלון שנשלח לבתים של
האנשים .במדינות שלא הייתה בהן נכונות לתרום אברים השאלון נוסח כך:
"אם אתה רוצה לתרום איברים ,נא סמן  Xבטופס" .במדינות עם השיעור
הגבוה לתרומת איברים הניסוח היה אחר מעט" :אם אינך רוצה לתרום
איברים ,נא סמן  Xבטופס" .מעניין שבכל המדינות הרוב המוחלט לא סימן
 .Xרק שבסוג הראשון של המדינות מי שלא סימן  Xלא הצטרף לתכנית ולא
תרם ,ובסוג השני מי שלא סימן  Xהצטרף לתכנית ותרם .יש פה עוד נקודה
שמעלה פרופ' דן אריאלי ,והיא שהשאלה כה חשובה וכה גדולה עד שמרוב
חוסר הביטחון שלנו אנחנו מעדיפים לא לגעת בטופס .רק שההשלכה של
אי-מילוי משתנה בין שני סוגי המדינות.

היינו חושבים שיש לנו בחירה חופשית ,אבל מחקרים אחר מחקרים מראים
לנו שלא .אם המדינה רוצה לשנות את דפוסי התנהגות באזרחיה ,היא רק
צריכה לשנות את הניסוח בטופס .חלק מהמחקר של דניאל כהנמן ייוחד
בדיוק לנקודה זו .ברוב המקרים אנשים לא מתרגשים מהתוכן של המילים,
אלא מהצורה בה הן נאמרות .אפשר לראות את זה בעיקר אצל זוגות" :אני
מבין שלא הייתי בסדר ,אבל למה היא הייתה צריכה להטיח את זה בפנים
שלי ככה?"
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אני מושפע מלחץ חברתי .אני מושפע גם ממה שחושבים עליי .זה חלק
בלתי נפרד מלהיות על במה .כל שחקן שיאמר לכם שהוא לא מושפע ממה
שהקהל שלו חושב עליו פשוט משקר .אחד משחקני התיאטרון הטובים
בהיסטוריה ,לורנס אוליביה ,סיפר פעם בריאיון על פחד קהל משתק שהוא
קיבל בערב אחד במהלך הצגת בכורה .את השיתוק הזה הוא קיבל כאשר
כבר היה מנהל תיאטרון כבן  60ואחד משחקני התיאטרון הטובים בעולם.
ניסים אלוני כתב על יוסי בנאי שבכל ערב לפני שהמסך עולה ,יש לו פנים
לבנות חיוורות .בכל פעם יוסי בנאי מתרגש מחדש .בכל פעם הוא לא בטוח
אם הקהל יאהב אותו .ומי לנו שחקן בישראל יותר מיוסי בנאי ז"ל?
אחד הניסויים המרתקים שנעשו בתחום הלחץ החברתי נקרא "ניסוי
הקונפורמיות של אש" .הגה אותו הפסיכולוג היהודי אמריקני סלומון אש*
( .)1996‑1907מטרת הניסוי הייתה להוכיח שלחברה וללחץ חברתי יש
השפעה רבה מאוד על היחיד גם כאשר ברור לחלוטין שהחברה טועה.
במהלך הניסוי הביאו את הנבחן לחדר עם עוד כמה "נבחנים" שהיו
למעשה משתפי פעולה .הנבחן האמיתי חשב שהניסוי נועד לבדוק את
יכולות התפיסה של הנבחנים בכמה מבחנים פשוטים .במהלך הניסויים,
הראו לנבחנים שתי כרטיסיות .בכרטיסיה הראשונה הראו להם קו באורך
מסוים (צד שמאל) .בכרטיסיה השניה הראו להם שלושה קווים באורכים
שונים (צד ימין) והשאלה היתה איזה מן הקווים זהה באורכו לקו בכרטיסיה
הראשונה .התשובה היתה ברורה :קו א' זהה באורכו לקו בכרטיסיה
השמאלית.

* סלומון הגיע למחקר הזה אחרי מקרה שקרה לו בגיל  .7הדוד שלו אמר לו שאליהו הנביא
שותה באמת מה"כוס של אליהו" ואם מסתכלים טוב ,ניתן לראות את מפלס היין יורד.
סלומון הסתכל ובאמת "ראה" שהמפלס יורד קצת .שנים אח"כ ,הוא יחקור את גבולות
הלחץ החברתי.
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כרטיסיה לדוגמה מתוך המבחן של אש

אבל אף שקו א' היה הקו המתאים והתשובה הנכונה ,כל הנבחנים האחרים
ענו דווקא שהקו המתאים הוא קו ג' .הנבחן האמיתי גם תמיד היה אחד לפני
האחרון שענה את התשובה ,וכך לפני שהוא ענה הוא היה יכול לשמוע את
התשובות של חמישה אנשים שחושבים אחרת ממנו ,אבל כולם חושבים
אותו הדבר .השאלה הייתה אם מישהו ילך נגד ההיגיון שלו והעיניים שלו
רק מפני שאחרים אמרו משהו אחר .התשובה הייתה חד-משמעית "כן".
הנבחנים ענו פעם אחר פעם בניגוד גמור למה שהם ראו .מארגני הניסוי
קבעו את אורך הקווים כך שלא יהיה מקום לטעות .היה ברור איזה קו הוא
המתאים מכולם ,ואף על פי כן מיעוט שבמיעוט אמרו את מה שראו .רוב
הנבחנים עקבו אחרי מה שהקבוצה אמרה .הם נהיו חלק מהקהל .חשוב
לציין שכאשר היה אחד שאמר את התשובה הנכונה ,הנטייה של הנבחנים
הייתה לומר גם את התשובה הנכונה .הם אמרו את התשובה הלא נכונה
רק בסיטואציה שכל הנבחנים לפניהם ענו תשובה מסוימת .זאת גם נקודת
התורפה של לחץ חברתי .סדק קטן והוא נשבר .אם אחד הולך בדרך אחרת,
חלק גדול מהלחץ מתפוגג .זאת בדיוק הסיבה למה צריך למצוא אנשים
שאוהבים ומתעסקים באותם דברים כמונו.
מעניינות היו התגובות של הנבחנים אחרי הניסוי ,כאשר הבוחן שאל אותם
למה הם ענו בניגוד למה שראו .כמה הגיבו שהם באמת החלו להאמין שקו
מסוים הוא הכי מתאים .אחרים ענו שאף על פי שראו שהקו המתאים הוא

 | 180ראש גדול  -הישגיות ,הנאה והבלתי אפשרי

oi Yozev
לא מה שכולם אומרים ,אולי הם לא הבינו את השאלה והם לא רצו להיחשב
שונים .הרי מוזר מאוד לענות תשובה אחרת על שאלה כה פשוטה ,בייחוד
אם כולם מתסכלים עלינו .זה הכוח המפחיד של לחץ חברתי .אתה יכול
ללכת עם כולם בניגוד גמור למה שאתה חושב ,מאמין ויודע.

האם יש לזה גם צדדים חיוביים?
הרבה זמן חשבתי לכתוב את הספר הזה וקיבלתי עידוד מאנשים רבים מאוד
לעשות זאת .הבעיה שתמיד היה משהו חשוב יותר לעשות .תמיד היה עוד
ספר לקרוא או עוד נושא ללמוד ,וכל נושא שהחלטתי לכתוב עליו ובעקבות
כך ללמוד אותו יותר לעומק פתח לי אופקים חדשים שלא ראיתי בעבר.
הפרק הנוכחי על שיתוף פעולה הוביל אותי לרובוטים שמשחקים כדורגל
(בהמשך) ולניסוי הקונפורמיות של אש .עולם חישובי המתמטיקה החל
כעוד כמה טריקים קטנים ונמשך לשינוי כל תפיסת החשיבה המתמטית
שלי ומה חשוב יותר ומה חשוב פחות .בקיצור ,תמיד היו לי תירוצים טובים
מאוד למה לא .אבל מסתבר ,כמו שראינו בפרק של האמונה ,שתירוצים הם
תירוצים .הם יכולים לבוא בדמות של סיבה משכנעת מאוד ("ותן לנו שכל
טוב") ,אבל הם רק תירוצים .ואז אשתי עשתה מעשה ושכרה לי משרד" .קח
לשם את המחשב ,בלי אינטרנט ובלי הסחות ,ופשוט תעבוד .אני מאחוריך".
זה היה מדהים ,וזאת באמת הייתה נקודת המפנה בכתיבה של הספר.
רבנו בחיי אּבן-פקודה ,מן הפילוסופים הגדולים בעולם היהדות בימי הביניים
( ,)1120‑1050מחבר הספר "חובת הלבבות" ,כותב בהקדמה לספרו שהיו לו
הרבה מאוד סיבות לא להוציא את הספר עד שהוא הבין שכל אותן סיבות
הן תירוצים (יצר הרע ,בלשונו) ,והוא התגבר על הכול והחל לכתוב .דבר
נוסף שעשיתי בהקשרי הלחץ החברתי היה להודיע לכולם שאני כותב את
הספר .אני פשוט מנסה להכניס את זה לכל שיחה (כולל למוכר השווארמה
בשכונה שלנו) .מכניס את עצמי בכוונה למצב שבו כולם יודעים שזה יוצא
בקרוב .לכל מקום שאני הולך ,השאלה הראשונה היא "מה קורה עם הספר"
או "מתי אתה כבר מוציא אותו" .אני בכוח יוצר לי לחץ חברתי ותאריך יעד
שלא יאפשר לי להתחמק .אני משתמש בעיקרון של הלחץ החברתי נגדי
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למטרה טובה .זה כמו באייקידו ,כאשר אנחנו משתמשים בכוח של היריב
על מנת להפיל אותו .כך בדיוק החלטתי להתחתן...
הצעתי לאשתי נישואים ביום שישי בערב ומיד במוצאי שבת הודעתי על
כך לכל רשימת התפוצה בנייד שלי .פשוט יצרתי לעצמי סוג של מחויבות
כשכבר כולם יודעים .במבט לאחור ,הלחץ הזה עזר לי מאד לא לסגת
מההחלטה ..לדעתי ,זה גם אחד התפקידים של חבר טוב .חבר טוב או
מנטור (היום יש מקצוע חדש שנקרא מאמן אישי .מכיוון שלא ניסיתי את
זה עדיין ,אני לא כשיר לדבר על הנושא) יכול לייצר אצלנו לחץ חברתי
חיובי כדי לקדם את העשייה שלנו או להתחיל אותה.
מעניין לראות שהמדינה יכולה באקט חינוכי לייצר "לחץ חברתי" עבור
מטרות שונות ומשונות .בקום המדינה הבעיה הדמוגרפית הייתה חשובה
ביותר מכיוון שהיהודים היו מיעוט קטן כנגד הערבים (גם היום 60 ,שנה
אחרי ,אותה בעיה דמוגרפית חוזרת) .בן גוריון ייסד באותה תקופה פרס
שנקרא "פרס בן גוריון" לאימא עם עשרה ילדים .המדינה הגדירה את
הילודה מטרה חשובה ,וכך יצרה לחץ חברתי .זאת הייתה ממש מטרה
לאומית .כל חברה מגדירה לעצמה את המטרות החשובות ואת הזמן
להגשים אותןַ .דברו עם רווקה דתית בת  28ותבינו מה זה לחץ חברתי.
הלחץ הזה יכול להיות חיובי מאוד .החלום על קבלה ליחידות מובחרות
(סיירת מטכ"ל ,שייטת וטיס) גורמות לבני נוער שלא חייבים דבר לאיש
להיכנס למשטר אימונים מפרך לקראת ימי הגיבוש .האימונים האלו קשים
ביותר ,ויום הגיבוש עצמו בהחלט מעלה את רף הקושי שרובינו מכירים.
ואף על פי כן כמות בני הנוער שמגיעים לימים האלו מכל הארץ עצומה.
למה זה קורה?
אנחנו מתוכנתים להתלהב (בצדק מוחלט) מלוחמי שייטת וסיירת מטכ"ל
ומטייסים .בגלל ההילה שיש ליחידות האלה במדינה ,בני נוער שרוצים
ללכת למקום הטוב ביותר ,מנסים בכל כוחם להתקבל ליחידות האלו
באמצעות ימי הגיבוש והטירונות המפרכים.
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אחת התופעות המפחידות בגיבושים אלו (וגם בטירוניות של היחידות
האלו) היא שהטירונים והצעירים הולכים לפעמים עד קצה גבול היכולת
שלהם בלי לעצור .זה גורר התעלפויות ולפעמים אפילו מקרי מוות .גם זה
מגיע מאותו מקום של לחץ חברתי ,ובייחוד ליד החברים .אם החבר שלי
מסוגל ,גם אני מסוגל .בשביל לעשות פעילות גופנית עד לעילפון נדרש כוח
רצון אדיר שלדעתי ניתן להגיע אליו רק על ידי לחץ חברתי.

אם כן ,החשיבות במציאת אנשים כמונו מתבטאת בכמה מישורים.
 .1הידיעה שלנו שיש עוד אנשים כמונו .הלחץ החברתי הטוב שקבוצה
כזאת יכולה להלהפעיל עלינו .אנחנו נרצה להיות טובים יותר בחברת
אנשים מצוינים.
 .2היכולת של אנשים אחרים לראות את הטעויות שלנו ולתקן אותן.
כמובן ,היכולת הזאת משתפרת פלאים כאשר אנחנו נפגשים עם האדם
פנים אל פנים ולא רק מתכתבים ִאתו באי-מיילים (קשה ללמוד שחייה
בהתכתבות).
 .3מקומות כאלו יכולים לעזור לנו למצוא את המנטור שלנו.

מהו מנטור ()Mentor
מנטור הוא דמות סמכותית של מורה ,יועץ או מאמן שמקדם אותנו.
מקור השם הוא במיתולוגיה היוונית .מנטור היה חברו של אודיסאוס ,מלך
איתקה ,ששימש חונך לבנו .זה המודל .האדם שאנחנו רואים כאשר אנחנו
מסתכלים למעלה .החשיבות של מנטור בכל תהליך לימודי היא עצומה.
כידוע ,השלב הראשון בלימודים הוא החיקוי ,וכאשר אנחנו מוצאים מישהו
טוב לחקות ,אנחנו כבר באמצע הדרך .אבל מנטור גם עוזר לנו לגלות את
עצמנו .לפעמים הוא יאמין בנו כאשר לא נאמין בעצמנו ,ורק האמונה
הזאת תיקח אותנו הרבה יותר רחוק.
לפעמים צריך רק מילה אחת כדי שבן אדם ישנה את מה שהוא מאמין בו
לגבי עצמו .בריאיון שקיימתי עם רן שילון עבור הספר ,הוא סיפר לי שאחת
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ממתמודדות מרתון ברלין הייתה בטוחה שתסיים את המרתון בארבע
שעות .זה מה שהמאמן שלה אמר לה ,וכך היא גם האמינה על עצמה .אבל
רגע לפני שהמירוץ החל ,אמר לה האדם הנכון שהיא מסוגלת להרבה יותר
(או להרבה פחות) ,והיא יכולה בקלות לסיים את המרתון בשלוש שעות
ו 40-דקות .וזה כל מה שהיה צריך .היא סיימה בדיוק בתוצאה זו .לא מפני
שמי שאמר לה את זה היה נביא ,אלא שהיה לו מה שלא היה לה :אמונה
בעצמה .הוא שימש עבורה סמכות ואוטוריטה .משעה שהאמינה בו ,היא
הייתה חייבת להאמין ביכולות של עצמה כיוון שהוא האמין בהן.
תחרות הטור דה-פראנס מתקשרת בתודעה שלנו יותר מכול לשם אחד:
לאנס ארמסטרונג ,שזכה שבע פעמים רצופות במירוץ הבלתי אנושי הזה.
אבל פחות יודעים את התפקיד של אדי מרקס ,המנטור של לאנס ,לאו
דווקא מי שאימן אותו לתחרויות אלא מישהו רוחני שאליו לאנס שאף
להגיע.
אנטוני הופקינס נחשב אחד השחקנים הגדולים של המאה ה .20-המנטור
והמורה שלו למשחק (לפחות בשלבים הראשונים) היה שחקן התיאטרון
לורנס אוליביה ,שכבר הזכרנו אותו.
אחד הדברים שלמדתי במשך השנים על מורים ומנטורים הוא שאין בני אדם
מושלמים .לכל אחד יש היתרונות והחסרונות שלו .וזה מה שהופך אותנו
לאנושיים .יכול להיות שהמנטור העסקי שלנו אינו איש משפחה למופת,
ושהרבי שאליו אנחנו הולכים כדי להתייעץ בענייני הלכה לא מתעניין
במדע ואמנות .המורים שלי בעולם הקסמים לא התעניינו בפילוסופיה,
והמנטור שלי בעולם הריקודים לא מבין דבר ברובוטיקה.
אני גיליתי שבכל תחום ניתן למצוא מישהו ששווה להידמות אליו .אחד
הדברים החשובים הוא לדעת לסנן את הדברים האחרים .אם אתה לומד
ממרצה מסוים מתמטיקה ,אבל יחסו לתלמידים לא נראה לך ,אל תלמד את
זה ממנו .למורה שלי לקונג-פו היו דעות מוזרות מאוד על החיים ,קומוניזם
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ומוסד הנישואים .אבל הוא היה מורה מצוין לקונג-פו ,ואני לא באתי אליו
כדי ללמוד על זוגיות .את כל מה שלא היה קונג פו פשוט סיננתי החוצה.
כשמצליחים לעשות את זה ,מגלים שכמעט כל אדם יכול להיות מנטור.
המשפט התלמודי "איזהו חכם הלומד מכל אדם" הוא נכון .מכל אדם אפשר
ללמוד ,ויותר מכול – דווקא מאנשים שלא יודעים .מהתלמידים שלנו .הפרק
על יצירתיות מרחיב את הרעיון איך אפשר להיעזר באנשים שלא יודעים.
בחלק הקודם דיברנו על משפחה ,המתפקדת כסוג של בסיס אם .סיימון
סינג מספר בספרו "המשפט האחרון של פרמה" על המתמטיקאי אנדרו
וויליס ,פרופסור מקמברידג' שפתר את השערת פרמה .פתרון הבעיה
ההיסטורית הזאת נמשך יותר מחמש שנים ,ובהן לא סיפר על עבודתו
לאיש חוץ מאשתו וחבר קרוב (קן ריבט) שעזר לו בהוכחה .אי אפשר
להתקדם רחוק כאשר הולכים לבד .ומעניין איפה אנחנו עוזרים (או לא)
למשפחה ולחברים שלנו להגשים את הרצונות שלהם .משפט נוסף ונכון
על משפחה הוא שמשפחה לא בוחרים .אלו קלפי הפתיחה שלנו ,והחכמה
בחיים היא לא לקבל קלפים טובים יותר ,אלא לשחק טוב בקלפים שיש לנו.
אבל חברים אנחנו בוחרים ,ובחירה כזאת אמורה להיות מבוקרת וחשובה.

"אופטימי מסתכל בחצי הכוס המלאה .פסימי מסתכל בחצי הכוס
הריקה ,וריאלי אומר שהכוס גדולה פי שניים משהיא צריכה להיות".
(אלמוני)

בכל מצב בחיים יש כוס מלאה ויש כוס ריקה .אנחנו מסתכלים סביב
ומרוצים מהמצב שלנו לעומת החברים שלנו .אנחנו מרגישים שלעומתם
הגשמנו את החלומות שלנו ,מצאנו את אהבת חיינו ואנחנו בכלל ממצים
את הפוטנציאל .לפעמים ההרגשה הזאת אומרת רק שצריך להחליף את
החברים.
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זו הרגשה מצוינת להיות החכם/הטוב/המוצלח/המצחיק בחברה .אבל זאת
גם הרגשה מסוכנת .כאשר אנחנו הטובים מכולם ,קשה לנו מאוד להשתפר.
אין מי שימשוך אותנו קדימה .רבים מהפסיכולוגים מציגים שבשנות
ההתבגרות ,החברים והחברה משפיעים על הנער יותר מהמשפחה.
לחברים יש כוח עצום ,וחייבים לבחור אותם בקפידה .חשוב שנדע למה
אנחנו מקיפים את עצמנו באנשים מסוימים .בהרצאות שלי עולה הרבה
פעמים הטענה שדווקא החברים של האדם מורידים אותו מטה .אז למה
להיות עם אנשים כאלו?

חברים יכולים לענות על המון צרכים שלנו .אולי אנחנו מחפשים חבר'ה
ללכת איתם למסיבות ,אולי אנחנו מחפשים אנשים שמתעניינים בדברים
שלנו ,ואולי למדנו יחד בבית הספר היסודי ,והקשר פשוט נמשך ונמשך.
אחת העצות שלי היא לחפש חברים שטובים מכם לפחות במשהו אחד.
וזה לא אומר להחליף את כל החברים שלכם אלא פשוט לנסות לראות
בכל אחד תחום מסוים שבו הוא טוב מכם .אין לי חבר שאני יכול לומר
שאני טוב ממנו בכל התחומים .מכל החברים שלי למדתי ,ואני עדיין לומד
תמיד .כמה מהם ספורטאים טובים ממני ,כמה מהם בשלנים טובים ,לכמה
מהם זריזות ידיים גבוהה ,אחרים חזקים ממני במצוֹות ובידע תורני ,ואחרים
יודעים הרבה יותר ממני לכייף וליהנות.
אני לא אומר שלא יהיו לכם סתם חברים ,אלא חפשו בכל אחד את מה
שהוא עושה טוב מכם ,והוסיפו לרשימת החברים שלכם ,כאלה שיעזרו לכם
בתחומים חשובים .יש פרופסורים למתמטיקה שלא יודעים לשיר או לספר
בדיחה .יש שפוחדים פחד מוות מלדבר מול קהל ,אבל הם בשלנים מצוינים.
לִ מדו מכל אחד .השתמשו בחברים שלכם כדי להתקדם .לא במשמעות של
ניצול ,אלא במשמעות של למידה ושיפור .כל אחד מהחברים שלנו יכול
לעזור לנו .אבל לא רק הם .גם כל אחד מהחברים של החברים שלנו וכל
אחד מהחברים של החברים של ...וכו'.
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מודל ששת האנשים
שש דרגות הפרדה

"שלח לחמך על פני המים כי ברֹב הימים תמצאנו"
(קהלת יא ,א)

העולם שלנו ענק ,ממש ענק .אנחנו לא תופסים כמה הוא גדול עד שאנחנו
יוצאים מישראל .רק השטח של העיר בייג'ין (כמעט) שווה לשטח של כל
מדינת ישראל .ומדינת ישראל היא לא קו גדרה-חדרה .בבייג'ין יש כ18-
מיליון תושבים ,בערך פי  60מכל תושבי תל אביב .מדענים מעריכים שבכל
העולם יש בערך  7מיליארד אנשים .כמה מהם אנחנו מכירים? ?200 ,50 ,30
נניח שההגדרה שלנו ל"מכירים" היא שאני מכיר אתכם בשם הפרטי שלכם
ואתם מכירים אותי בשם הפרטי שלי .לפי ההגדרה הזאת ,אני לא מכיר את
שמעון פרס או את ביל גייטס ,אבל אני מכיר את פרופ' מיכאל הר-סגור .יש
ביננו קשר .אבל פרופ' הר-סגור מכיר עוד המון אנשים שאני לא מכיר (אין
לכם מושג כמה) ,לכן כדי להגיע אליהם אני צריך לעבור דרכו .אלה כבר שני
קשרים .וכל אחד מהאנשים שהוא מכיר ,מכיר אנשים שהוא לא מכיר ,וכן
הלאה .והשאלה היא :כמה קשרים צריך לעבור כדי להגיע לכל אדם אחר? לא
רק לאדם שגר בהרצליה אלא לכל אדם על פני כדור הארץ ,מכפרים נידחים
באוסטרליה ובאפריקה ,ועד לנשיאי מדינות וטייקוני נפט?
לפני שאתן את התשובה ,מה אתם אומרים? נראה שכדי להגיע ממני לאדם
שיושב בעיירה נידחת באוסטרליה צריך  100אנשים לפחות .הרי אני לא
מכיר איש באוסטרליה .התשובה היא שכדי להגיע לכל אדם צריך בממוצע
שישה אנשים .תודו שזה הרבה פחות ממה שחשבתם .הסיבה שלא יכולנו
להעריך את המספר היא שיש לנו בעיה קשה מאוד במספרים גדולים ואיך
לטפל בהם (הספר  Innumeracyהמופיע בקריאה המומלצת בסוף הספר,
עוסק בין היתר בנושא הזה).
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אם אנחנו יוצאים מהנחה סבירה ביותר ,שכל אדם מכיר רק  13אנשים
שהחבר שלו לא מכיר ,אז מספר הקשרים ששישה בני אדם כאלו יוצרים
הוא  6בחזקת  – 13יותר מ 13-מיליארד!!

ניסויים דומים אפשר לעשות ב ,Facebook-כאשר צריך לעבור בממוצע
שישה אנשים כדי להגיע מכל חבר  Facebookלכל חבר אחר .ניסוי דומה
נעשה בשנת  2007בוויקיפדיה .כמה הקלקות צריך כדי לעבור מערך מסוים
(הערך שנבחר לניסוי הוא  )United Kingdomלכל ערך אחר? המספר
הממוצע היה נמוך מ.4-

המקור של התיאוריה הזאת הוא סיפור הונגרי שפורסם בשנות ה 30-של
המאה ה 20-שנקרא שרשראות .הסופר כותב שם שאפשר להגיע מכל אדם
בעולם לכל אדם אחר בחמישה מהלכים כאלו .הפסיכולוג הנודע סטנלי
מילגרם ביצע בשנת  1967ניסוי לבחון את הטענה .הרעיון היה לבחור
נקודת יעד בעיר שרון ( )Sharonבמדינת מסצ'וסטס .לאחר מכן הוא שלח
 160חבילות לכתובות שונות בעיר אומאה ( *)Omahaבמדינת נברסקה עם
הכתובת של האדם בעיר שרון ,וצורפו ההנחיות האלה:
"אם אתם מכירים את האדם אישית ,נא לשלוח לו את התיבה .ואם לא,
נא לשלוח את התיבה לאדם שאתם מכירים שעשוי לדעתכם לקדם את
התהליך" .אחת הבעיות היא שדי באדם אחד שלא מעוניין לשתף פעולה
כדי לשבור את השרשרת האנושית הזאת .למרבה ההפתעה ,אחרי כמה
ימים הגיעה החבילה הראשונה ,כאשר היא עוברת רק שני אנשי קשר.
בסוף הניסוי הגיעו  42חבילות ,כאשר מספר המתווכים הממוצע הוא ,5.5
וכך נוצרו שש דרגות ההפרדה (אגב ,מילגרם היה תלמידו של סלומון אש
מהניסוי עם הקווים).

* המרחק בין שתי הערים הינו  2331ק"מ .בערך פי חמש מאורכה של מדינת ישראל.
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מלקולם גולדוול ,עליו דיברנו בתחילת הפרק ,מביא בספר אחר שלו (The

 )Tipping Pointאת העובדה שמתוך  42אנשים ששלחו את החבילה ממש
ליעד עצמו היו שמות שחזרו שוב ושוב .גולדוול אומר שבשש דרגות
ההפרדה לא כל הדרגות שוות.

בדוגמה של הניסוי ,הגיעו  24חבילות לביתו של היעד ,ומתוכן  16הגיעו דרך
אדם אחד (מר ג'ונס) .שאר החבילות הגיעו למשרד שלו .את רובן שלחו
שני אנשים בלבד .מכאן שהדרך אליו (בחוליה האחרונה) עברה שלושה
אנשים בלבד ,כלומר חוק ההפרדה לא אומר שכל אחד מכיר את אותו
מספר אנשים ,אלא שדי שמישהו אחד מכיר המון אנשים ,ואז די אם נכיר
אותו .במילים אחרות ,יש אנשים חברותיים הרבה מן האחרים ,וגולדוול
טוען שאלו האנשים שעוזרים להפיץ רעיון חדש ,כיוון שהם המקושרים
ביותר .הוא קורא לאנשים האלו "קונקטורים" .כל שצריך לעשות הוא להגיע
לאחד כזה .איך? מדברים ,מדברים ומדברים.

מה המסקנה?
החלטתי להכניס את הנושא הזה בפרק על שיתוף פעולה דווקא ,כיוון שכאן
אנחנו מדברים על שיתוף פעולה עם כל העולם .חלק מהסיבה שצריך
לדבר תמיד על מה שאנחנו עושים הוא שכמות האנשים שכל החברים
שלנו מכירים ,היא עצומה .כל אדם שאנחנו מכירים מכיר בוודאות מישהו
שיכול לעזור לנו או מכיר מישהו שמכיר מישהו שיכול לעזור לנו .הבעיה
היא שאיש לא בא ולוחש לנו באוזן "נכון השכן שלך מקומה  ?4הוא עובד
במשרד עם מישהו שאחותו מתעסקת בדיוק בתחום שלך ".אילו היה כך,
החיים שלנו היו פשוטים הרבה יותר .הדרך להגיע לזה היא לדבר תמיד על
מה שאנחנו עושים ומה אנחנו מחפשים .לעולם אי אפשר לדעת.

סיפור אחרון :האם רובוטים יכולים לשתף פעולה?
אחד הדברים הטובים באינטרנט  ,לפי דעתי ,זה למצוא דברים הזויים
שלא חשבת שקיימים .הדוגמה הטובה ביותר שעולה לי היא הניסוי עם
מנטוס ודיאט קולה (זה יוצר פיצוץ) .דוגמה אחרת היא תחרות .Robocup
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זו תחרות בין-לאומית שנועדה לבנות רובוטים שמשחקים כדורגל .עליהם
לנהל בעצמם את המשחק ללא עזרה אנושית .הם צריכים לתפקד כקבוצה,
למסור ,להגן על השער .בקיצור – לשחק כדורגל .המטרה המוצהרת של
התחרות הזאת היא שנבחרת הרובוטים של שנת  2050תנצח את הנבחרת
שתהיה הטובה באירופה באותה תקופה .בהתחשב ברמה הנוכחית (שנת
 ,)2010זה נראה מטרה יומרנית מעט .אבל בהתחשב בהתקדמות שחלה
מאז תחילת התחרות ייתכן שהרובוטים ינצחו אפילו קודם.
בתחרות הזאת מתחרות מדינות מחמש יבשות .בתי הספר בישראל
מתחרים כבר כמה שנים בפרויקט הזה (בקטגוריה בתי ספר) .אוניברסיטת
בר-אילן נכנסה לפרויקט בשנת  2009והגיעה למקום ה 17-המכובד.
בקטגוריית האוניברסיטאות ,לכל קבוצה יש אותם רובוטים (מבחינת
מכניקה) ,ורק התוכנה אחרת .כלומר התחרות היא רק למי יש את ה"מוח"
הכי חכם .מסתבר שהמשימה המורכבת ביותר היא לגרום לרובוטים לדבר
ביניהם ,לשתף פעולה .היה פשוט מאוד להגדיר רובוט אחראי שתמיד
מחליט .אבל זה לא נכון .לפעמים לרובוט אחר יהיו יותר נתונים (על מצב
המגרש והשחקנים) כדי להחליט החלטה טובה יותר .גם הקפטן לא תמיד
מחליט בקבוצה אנושית .היכולת לשתף פעולה נסקרה במאמר תיאורטי
מעניין מאוד שכתבה פרופ' שרית קראוס מאוניברסיטת בר אילן ב1996-
ולפיו שיתוף פעולה לא קשור למשימה שמבצעים .רובוטים יכולים
לשתף פעולה ביניהם בבניית תחנת חלל ובהכנת ארוחת ערב ,והעקרונות
הבסיסיים יהיו שווים ביניהם ,למשל לא להפריע זה לזה בביצוע משימות
לא משותפות.
אם אנחנו יודעים לשתף פעולה ולעבוד עם אנשים מהעבודה ,יש לנו
היכולת לעשות את זה עם הילדים שלנו .ייתכן שזה לא נראה ובוודאי לא
מורגש ,אבל זה בדיוק כך! הרעיון הוא שמשימה שנדרשות שנים לבצע אצל
רובוטים בתקציב של מיליוני דולרים היא משימה שבני אדם יודעים לבצע
כחלק מהיכולות הבסיסיות שלהם .אנחנו יונקים ,אנחנו חיים בקבוצה,
אנחנו יכולים לשתף פעולה.
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מן המקורות

שיתוף פעולה ביהדות הוא מן היסודות החשובים .טקסים רבים אי אפשר
לקיים ללא קהילה .מי שרוצה להתפלל במניין ,צריך עוד תשעה אנשים
לידו – גברים מעל גיל  .13יתרה מזאת ,רק כאשר יש עשרה אנשים ,יש
שכינה מיוחדת ביניהם .זה מסביר את המשפט "אפילו משה רבנו לא היה
זכאי לקבל את התורה" :משה רבנו ,גדול הנביאים ועבדו הנאמן של הקב"ה
הוביל את ישראל במדבר במשך  40שנה בתלאות קשות ולא זכאי שיקבל
תורה .התורה לא יכולה להינתן למשה רבנו ,כיוון שהיא ניתנת לעם ,לעדה.
עדה מבטאת משהו עמוק יותר מקבוצה של יחידים שבמקרה יושבים
בחבל ארץ מסוים .עדת ישראל היא עדות לעם ישראל ההיסטורי והנצחי.
ורק לקבוצה הזאת אפשר לתת את התורה .לפי אותו עיקרון .המצווה
החשובה ביותר בליל הסדר היא "והגדת לבנך" – לספר את סיפור יציאת
מצרים לילדים ולדור ההמשך.

חלק מהעניין של להיות יהודי מאמין הוא לחיות בחיי קהילה .כך גם פשוט
מאוד לחיות .כאשר כולם עושים את מה שאתה עושה וחושבים כמו שאתה
חושב (מה נכון ולא נכון או מה טוב ומה רע) קל יותר לגדול .לכן בקהילות
חרדיות מסוימות יש נטייה להתבדלות ולהתכנסות רק בתוך הקהילה
פנימה .אבל הקול האחר של החבר חשוב לא פחות .בעולם הישיבות
מדברים לפעמים על אחדות לעומת אחידות .אנחנו רוצים אחדות בעם אף
שלא כולם אחידים .כל אדם הוא עולם בפני עצמו ,ולא נכון ולא רצוי לבטל
עולם כזה רק מפני שהוא שונה מהעולם שלך.
יש אמרה תלמודית מפורסמת" :כשם שאין פרצופיהן שווים כך אין דעותיהן
שוות" .אנחנו לא כועסים על החבר שלנו רק משום שהפרצוף שלו נראה
לא כמו הפרצוף שלנו .אז מדוע לכעוס כשהדעה שלו שונה? דווקא מתוך
זה שכל אדם חושב בצורה שונה נוכל לחדד את הדעה שלנו וכך לחדד
את האמת .התלמוד מספר על שני רבנים חשובים ביותר – רבי יוחנן וריש
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לקיש ,שלמדו בחברותא וגם היו גיסים .אחותו של רבי יוחנן התחתנה עם
ריש לקיש ,ומעשה שהיה כך היה:

רבי יוחנן היה יפה ביותר .התלמוד מדמה אותו לכוס כסף מבהיקה מלאה
בגרגירי רימון אדומים ובוהקים .ריש לקיש הוא הכינוי של רבי שמעון,
ופירושו "ראש לשודדים" ,וזה בדיוק מה שריש לקיש היה .קרוב לוודאי
שהוא השתתף גם בקרבות הגלידאטורים באמפיתיאטרון בקיסריה .יום
אחד ריש לקיש הגיע לנהר ועבר אותו בקפיצה אחת .ראה אותו רבי יחנן
ואמר לו" :למה לא תנצל את כוחך לתורה?"
ריש לקיש לא נשאר חייב וענה לו" :ולמה לא תנצל את יופייך לנשים?"
ואז ענה לו רבי יוחנן" :אם תחזור בתשובה ,אתן לך לאישה את אחותי ,שהיא
יפה ממני".
לא היה צריך לשכנע הרבה ,וריש לקיש נהפך לאחד מחכמי התלמוד
הבולטים .בהרבה מקומות שרואים את רבי יוחנן ,אפשר לראות את בעל-
המחלוקת שלו ,ריש לקיש .תמיד לא מסכים ותמיד מתווכח .אחרי שריש
לקיש נפטר (רבי יוחנן העליב אותו וריש לקיש נפטר מהצער) ,לא מצא רבי
יוחנן תלמיד שיוכל ללמוד ִאתו .הביאו לו תלמידי חכמים מבריקים שעל כל
טיעון של רבי יוחנן הביאו לו עשרה מקורות לסיוע .אבל זה לא מה שרבי
יוחנן היה צריך" .אני לא צריך שתחזקו את הטיעון שלי .אני יודע שהוא נכון.
אני צריך שתיתנו לי את הצד שכנגד".

הסמכות של הרבנים והמנטורים
אני זוכר שכאשר היינו פותרים תרגילים במתמטיקה בתיכון ,והתשובה
שלנו לא הייתה זהה לתשובה של הספר ,היו שאמרו מיד שכנראה יש
טעות בספר .והיו צנועים יותר שבדקו את הפתרון שלהם שוב .אני מניח
שאתם יכולים לנחש איפה הייתה הבעיה בדרך כלל .באוניברסיטה גילו רוב
התלמידים יותר צניעות ,לדעתי מפני שהחומר נהיה מורכב הרבה יותר.
אבל דווקא ככל שהתקדמתי באוניברסיטה הרגשתי זכות מוסרית לקבוע
על תשובות מסוימות בספרי לימוד לתיכון שהספר טעה.
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oi Yozev
אני לא אומר שאין טעויות דופס .יש לנו נטייה להתייחס בקדושה לכל מה
שמודפס בספר וכרוך יפה ,אבל זה לא נכון .לפעמים הספר "אומר" משהו
מסוים ,אך הוא פשוט לא נכון .על כל מחקר שמודפס יפה בעיתון מדעי
ניתן למצוא מחקר שטוען בדיוק הפוך (שוקולד בריא או לא?) הנקודה שאני
מנסה להעלות פה היא לא התרפסות בפני המילה הכתובה והמורים אלא
צניעות .מתוך צניעות אפשר לחלוק .אחת הדוגמאות שזכורות לי היטב
הייתה בשיעור של פרופ' יהושע ויסמן ,מבכירי המשפטנים בישראל בקורס
"דיני קניין" באוניברסיטת בר-אילן .לא .לא למדתי משפטים .רק באתי
לשמוע קורס .זה אפשרי .וזה גם חינם .פרופ' ויסמן שאל את הכיתה שאלה
משפטית ,וסטודנט אחד הצביע וענה מה שענה" .אבל איך התשובה שלך
מסתדרת עם פסק הדין של השופטת דורנר?" שאל ויסמן .הסטודנט החצוף
(הקורס נלמד בשנה השנייה ללימוד משפטים) ענה" :אז השופטת טעתה".
ואז ויסמן הלך למרכז הבמה ואמר לכיתה" :זאת הסיבה שאתם משלמים
שכר לימוד .כדי שתוכלו להגיד שהשופט טעה ".רק מי שלמד ושנה וישב
וחקר יש לו זכות מוסרית לומר שהשופט טעה .וזאת אחת המטרות של
ההשכלה.

הרב ישראל-מאיר לאו ,הרב הראשי לישראל לשעבר ורבה של תל אביב
בהווה ,מספר על חוויה שהייתה לו עם אחד מגדולי הפוסקים בדור הקודם,
רבי שלמה-זלמן אויערבך .הרב לאו נהג לסכם את ההרצאות של רבי
שלמה-זלמן והיה מעביר לו את סיכומיו לבקורת .באחת הפעמים הקשה
הרב אויערבך קושיה רצינית מאד על החזון איש (דיברנו עליו בפרק
הקודם) .כאשר הרב לאו סיכם את השיעור ,הוא כתב בסוף הקושיה" :וקשה
על החזון איש ".כאשר הוא קיבל את הגרסה המתוקנת ,רבי שלמה תיקן
את "וקשה" לצ"ע (צריך עיון) .הרב לאו שאל אותו לפשר התיקון ונענה כך:
"מי אנחנו שנקשה על החזון איש? עפר אנחנו תחת כפות רגליו .מקסימום
צריך להסתכל שוב ולעיין בדבריו כדי להבין יותר".
ייתכן שהקושיה על החזון איש הייתה קושיה אמיתית ,אבל הגישה הייתה
גישה של צניעות .זה היה המנטור.
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oi Yozev
דוגמה נוספת שקשורה לחזון איש הובאה באחד הספרים שיצאו על הרב
מרדכי אליהו זצ"ל ,שהיה הרב הראשי הספרדי של מדינת ישראל .בעודו
בחור צעיר היה נוסע מירושלים לבני ברק כדי להיפגש עם החזון איש .יום
אחד שאל אותו החזון איש למה הוא מטריח את עצמו כל כך ,והרב אליהו
ענה לו" :לומדים בדרך באוטובוס ,ואגב כך התעוררה לי שאלה בחזון איש.
מה השאלה? "הרי יש תוספות מפורש נגד כבודו" (יש מקור תלמודי קדום
שסותר את מה שכתבת בספרך) .החזון איש הסתכל במקום המוקשה
ושיבח את הרב אליהו" :אתה קורא מהר ומבין מהר .עכשיו תקרא שוב אבל
לאט" .והרב אליהו סיפר שכאשר קרא שוב את הטקסט לאט ,כל הקושיות
נעלמו כלא היו .זה לימד אותו מאז לקרוא לאט כל דבר .אבל חשוב מזה
הוא הכבוד שהיה לו כלפי המנטור – כלפי החזון איש.
ובדיוק כך נהג החזון איש במורים שקדמו לו .הוא התבטא פעם שהוא חיכה
עד לגיל  40כדי לחלוק על הגאון מווילנא .לפני כן הוא לא העז לעשות כן

oi Yozev

ראש
גדול

oi Yozev
השיג

"לא נכשלתי .מצאתי בהצלחה  10,000שיטות שלא עובדות"
(תומס אלווה אדיסון על המצאת הנורה)

oi Yozev

oi Yozev
השיג
פתיחה
"אדם ניכר בכוסו ,בכיסו ובכעסו"
(עירובין סה ב)

לפני כמה שנים הלכתי עם אשתי בתל אביב ,ונכנסנו לחנות ספרים יד
שנייה כשבידינו  150שקלים לבזבז .באחת הפינות שכב ספר אדום וישן
ששמו  .Disney – Illusion of Lifeמכיוון ששנינו חובבי דיסני גדולים,
החלטנו לקנות אותו.
הספר התגלה כמציאה מבורכת .זאת היסטוריה של היצירה של דיסני
והסבר על כל תהליך העבודה .הספר מלא תובנות על החיים כמאייר של
דיסני ,איך נכון לעשות אנימציה ,כיצד בונים דמות ועוד נושאים מרתקים.
בפרק על בניית הדמות ,המחבר מביא את התיאוריה של דיסני שאומרת
ש"האופי האמיתי של הדמות מתבטא בהתמודדות שלה עם מצב לא
צפוי" .אם נשאל אנשים ברחוב איך הם היו מגדירים את האופי של דונלד-
דק במילה אחת ,אני חושב שהמילה "קריזיונר" תהיה פופולרית מאוד .מה
שהופך את דונלד-דק לעצבני בעינינו הוא ההתמודדות שלו עם מצבים
בלתי צפויים או עם כישלונות .בכל פעם שדונלד-דק נכשל הוא כועס ולא
מסוגל להתמודד עם המציאות.
הדרך שבה אנחנו מתמודדים עם כישלון יכולה ללמד הרבה מאוד עלינו.
אני קורא להתמודדות זו "גישה" ,ועליה נרחיב בפרק הזה .אמר מי שאמר
שלא חשוב מה קורה לנו אלא איך אנחנו מגיבים למה שקורה לנו .בניסוח
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oi Yozev
אחר – אי אפשר לשלוט בקלפים שמחלקים לנו אלא רק בדרך שבה אנחנו
משחקים בהם.
בהקשר הזה מעניין לציין שלכל אדם יש "תיק" משלו ,סיבה שבגללה הוא
המסכן ,וכולם צריכים לרחם עליו .לכל אדם שפגשתי היה "תיק" כלשהו.
ברור גם שיש "תיקים" שהם כבדים מ"תיקים" אחרים .יש אנשים שהגורל
באמת התאכזר אליהם .די לפתוח ספר רפואה הכולל צילומים כדי להבין
כמה המצב שלנו טוב .הפרדוקס הוא שככל שה"תיק" שלנו "כבד" – ככל
שיש לנו סיבות אובייקטיביות לשכב במיטה ,לא לעשות כלום ולחכות
שכולם ירחמו עלינו ,אנחנו דווקא יותר שמחים .האנשים השמחים ביותר
שאני מכיר ,האנשים עם הגישה הכי חיובית לחיים ,הם אנשים שעברו הכי
הרבה קשיים .ככל שאכלת יותר מרורים ,כך תהיה יותר שמח .האנשים
האלו פשוט שינו בראש שלהם את הגישה .שינוי הגישה יכול לשנות עבורנו
את העולם.

פרופ' ריצ'רד וויסמן חקר את נושא המזל בספר מצוין שנקרא The Luck
 .Factorהוא אומר שהוא הגיע לחקר המזל אחרי מקרה מעניין מאוד באחת
מהרצאותיו :בכל הרצאה הוא בוחר מתנדב מהקהל ונותן לו לבחור מעטפה
אחת מתוך  .20דווקא במעטפה שהמתנדב בוחר יש שטר של חמישה דולר.
באחת הפעמים שוויסמן ביצע את הניסוי ,הוא שם לב שהמתנדבת שלו
לא מופתעת שהיא בחרה נכון .הוא שאל אותה למה היא לא מופתעת,
והתשובה שלה הייתה" :לי תמיד יש מזל .כל החיים שלי זה ככה".

חלק מהמסקנות של הספר הן שאנשים שיש להם "יותר מזל" הם אותם
האנשים שהגישה שלהם לכל מאורע בחייהם היא חיובית ואופטימית .מי
שרואה את העולם במשקפיים ורודים יוכל ביתר קלות להפוך כל סיטואציה
למשהו חיובי עבורו.
אז מה היא גישה ואיך משנים אותה?
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oi Yozev
"כאשר אתה צעיר מכדי להתגלח ,אופטימיות היא תגובה לגיטימית
לכישלון"

(סטיבן קינג ,על הכתיבה).

כאשר התחלתי לפני כמה שנים לבנות את ההרצאה שלי – "ראש גדול",
הנושא של גישה היה אחד הקשים בעיניי .התמקדתי בעיקר באותם
מקומות לא נעימים שבהם אנחנו נכשלים .הכישלון יכול להיות בקסם מול
קהל של מאות אנשים ,בסגירת עסקה גדולה או קטנה שחשבנו שהיא כבר
"בכיס שלנו" ,בראיון עבודה שחיכינו לו כל-כך ובסוף הוא נהרס וכו' .גישה
הייתה בעיניי פרק לא חובה .בהחלט לא טכניקה שמתאימה לכולם אלא
רק למי שניסה ונכשל .רק מי שרוצה משהו ,מתרכז ומאמין בו ובסוף נכשל
למרות הכול ,צריך לקחת את הטכניקות של גישה ולהבין שזה לא נורא
ועדיף לא להתייאש .גישה לא התקשרה בתודעה שלי לשום דבר אחר חוץ
מכישלון .וכישלון הוא דבר שעדיף לכולנו להימנע ממנו.או שלא.

מהו כישלון?
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oi Yozev

דוגמה מעניינת לכישלון בתפעול הרכבת בצרפת ()1895

"סע ,סע ,יש לך עוד!"
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oi Yozev
"אם אדם מתכנן להיכשל ומצליח ,האם הוא נכשל?"

"אין בנמצא הצלחה שהושגה בקלות ,או כישלון מוחלט"
(מרסל פרוסט)

"חיי היו כישלון מחפיר ,אך היה לי חומר טוב כדי ליצור"
)ויליאם סארויאן)

כל דבר שיצא לא לפי התכניות שלנו נחשב כישלון.
כישלון נחשב בתרבות שלנו מילה גסה .זה מתחיל בבית הספר בפחד
מלהיכשל במבחן ,נמשך בצבא ,שם מי שלא עושה מבחני כושר בזמן
מסוים נכשל ,ובאקדמיה ,כאשר יש סף ציונים שמתחתיו נכשלים ולא
יכולים לעבור לשנה הבאה .ובעבודה .לא משנה מה אתה עושה ,רק אל
תיכשל .כישלון נתפס אצלנו רע מאוד בתודעה .הפחד מכישלון הוא "מוצר
נרכש" מהחברה ולא מגיע בּגֵ נים שלנו .שימו לב איך ילד קטן לומד ללכת:
הוא מנסה שוב ושוב ושוב .הוא נופל עשרות פעמים בלי להיות מיואש או
מתוסכל .עובדה שילדים קטנים מרשים לעצמם לטעות ולהיכשל תמיד.
כשהם לא יודעים ,הם ירשו לעצמם לאלתר ולהמציא .לכל ילד יש מילים
מיוחדות משלו שהוא ממציא כדי לתקשר (הילד שלי קרא לטרקטור
אוטו-כּף) .היכולת לאלתר שנובעת מחוסר הפחד להיכשל קשורה ישירות
לדמיון ויצירתיות שנרחיב בהם בפרק הבא.
הבעיה העיקרית בפחד מכישלון היא שאם אנחנו לא מוכנים לטעות ,תמיד
נלך באותה דרך שבה הלכו אחרים ולא בדרך חדשה .הרי טעות מגיעה בדרך
כלל מהחיפוש שלנו אחרי דרכים חדשות .אם הולכים בכביש הראשי ,קשה
מאד להתבלבל .הסיכוי להתבלבל עולה בהרבה כאשר הולכים בשבילים
לא מסומניםִ .חשבו על אנשים שיודעים רק כמה מתכונים בודדים ולא
משנים אותם כל ימי חייהם .בהרבה בתים נהוג לאכול ביום שלישי קוסקוס,
ואפשר לדעת מה היום בשבוע לפי מה שמגישים לאכול באותו יום .למה
לא לנסות משהו חדש? למה הכישלון מפחיד אותנו כל כך?
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oi Yozev
אבל אנחנו לא יכולים לבטל את הכישלון (רצינו משהו אחד וקיבלנו משהו
אחר) בחיים שלנו ,ובדרך כלל (לפחות אצלי) שמתי לב שהפעמים היחידות
שהיו לי קפיצות מדרגה (בקריירה ,במישור האישי ,בלימודים וכו') היו
אחרי כישלון .רק אחרי הופעה לא מוצלחת במיוחד החלו דברים להשתנות
והתחלתי לתקן.
הרבה מחבריי שקיבלו באוניברסיטה ציונים מצוינים במועדי ב' ,בדרך
כלל נכשלו כישלון חרוץ במועד א' .מי שמקבל  75במועד א' בקורס קשה
בררה כיוון
לא יסתכן במועד ב' .הרי הוא עבר את הקורס .רק מי שאין לו ֵ
שקיבל  ,38חייב ללמוד עוד ,ורק מתוך הלחץ הזה הסיכוי שלו להצליח כבר
גדל.
בשנות ה ,60-החליט מנהל ב IBM-העולמית החלטה שגרמה לחברה הפסד
של  10מיליון דולר (כמו  70מיליון דולר היום) .היו"ר של  IBMדאז ,טום
ווטסון קרא לאותו מנהל לשיחה .העיתונאי פול קארול תיאר את תוכן
השיחה:

"אתה יודע למה קראתי לך?" שאל ווטסון.
"אני מניח שכדי לפטר אותי"
ווטסון הסתכל בו בהפתעה.
"לפטר אותך?? בשום פנים ואופן! רק עכשיו שמתי  10מיליון על ההכשרה
שלך".
דוקא אחרי עסקה חשובה שלא נסגרה ,עלתה היכולת העסקית .אחרי
הופעה מוצלחת אין מה לתקן .כאשר הכול הולך טוב אפשר רק להישאר
באותו מצב .יש משפט שאומר שהניסיון הוא מה שאנחנו מקבלים כשלא
קיבלנו את מה שרצינו .כאשר אנחנו מקבלים את מה שאנחנו רוצים ,אין
לנו דרך לשפר את עצמנו .הרצאה שלא בנויה נכון יכולה ללמד אותנו
הרבה יותר מהרצאה מושלמת .קהל בעייתי שמחפש להרוס את המופע
רק עושה אותנו טובים יותר .זאת הסיבה שהקוסמים הישראלים טובים
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בהרבה מחבריהם בחו"ל .הקהל היושב בציון מעלה את רף הקושי בכמה
מונים!

אז מה קורה פה? כישלון זה טוב או לא?

ואז שמעתי את ד"ר יוסי ורדי (הגורו של ענף ההייטק הישראלי) בנאום
בטקס פרויקטים מצטיינים באוניברסיטת באר שבע .ד"ר ורדי דיבר (כיזם
ותיק) על החשיבות של הכישלון .הוא אמר משהו יפה מאוד לטעמי,
שהכישלון ורק הכישלון מאפשר לנו לבדוק את הגבולות של עצמנו.
להיכשל פירושו לדעת מה הגבול ,ועכשיו יהיה הרבה יותר קל לשבור אותו
או לעבוד נכון מתוכו.
הוא ציטט מתוך אחד הנאומים המפורסמים בעולם" ,האדם בזירה" ,מאת
תאודור רוזוולט ,הנשיא ה 12-של ארצות הברית ואחד המוערכים שבהם.
את הנאום "האדם בזירה" הוא העביר בסורבון בפריז ב 23-באפריל ,1910
והקטע המצוטט ביותר מתוכו מתורגם כך" :אלה לא המבקרים שחשובים.
גם לא אלה שמצביעים על הלוחמים בזירה ואיך הם היו יכולים להילחם
יותר טוב .התהילה שייכת רק לאנשים שנמצאים בזירה ,שהפנים שלהם
מרוחות בבוץ ודם"...
אבל במילים שלו זה נשמע טוב יותר:
It is not the critic who counts; not the man who points out how
the strong man stumbles, or where the doer of deeds could
have done them better. The credit belongs to the man who is
actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat
and blood; who strives valiantly; who errs, who comes short
again and again, because there is no effort without error and
shortcoming; but who does actually strive to do the deeds; who
knows great enthusiasms, the great devotions; who spends
himself in a worthy cause; who at the best knows in the end the
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triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails,

at least fails while daring greatly, so that his place shall never
be with those cold and timid souls who neither know victory
nor defeat

רק מי שניסה ונלחם בזירה  -נחשב .רק מי שהימר על הכול .לא תמיד
נצליח ,אבל תמיד ננסה ,והתהליך הזה יכול ללמד אותנו הרבה מאוד.
גישה אין פירושה שהכול אפשרי ברגע זה .לפעמים לבעיה שלנו אין פתרון
כמו שרצינו ,וניכשל הרבה פעמים .אבל כאשר הגישה שלנו מסוימת ,בסוף
תימצא דרך לעשות את מה שרצינו .בפרק על האמונה דיברנו על ההבדל
בין פתרון בעיה שאנחנו יודעים את התשובה עליה ובין פתרון בעיה שלא
יודעים את התשובה עליה .אמרנו שאילו ידענו בוודאות שיש תשובה ,היה
הרבה יותר קל למצוא אותה.
ייתכן (וזה יקרה ברוב המקרים) שהפתרון יהיה שונה מאוד מזה שחשבנו
בהתחלה ,אבל הוא יהיה .האדם ניסה לאורך כל שנות ההיסטוריה לעוף.
אלפי שנים זה היה בלתי אפשרי .ובכל זאת האדם המציא את המטוס ואת
שדות התעופה .אמנם טיסה במטוס שונה מאד ממעוף ציפור ,אבל הצלחנו
לעוף ,גם אם בדרך מעט אחרת.
גישה נכונה לפתרון בעיות תוביל אותנו למה שנקרא "גמישות מחשבתית",
היכולת שלנו למצוא פתרונות בדרכים אחרות .לפעמים אנחנו רק צריכים
לשנות את הדרך .קשה מאוד לתקוע מסמר בקיר בצד הצר של הפטיש,
אבל זה לא אומר שאין דרך פשוטה ונוחה יותר .חלק מן הגישה הוא
להסתכל בשיטות שלנו ולשנות אותן אם הן לא מתאימות .מוכנים?

לפעמים צריך לשנות את שיטות העבודה שלנו
מה שהתאים לבעיה מסוימת לא בהכרח מתאים לבעיה אחרת .שיטה
שעבדה עד עכשיו ,יכולה פתאום להפסיק לעבוד בסיטואציה חדשה .אחד
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הדברים החשובים שדארווין לימד הוא שהמינים ששרדו היו לאו דווקא
החזקים ,אלה שהצליחו להתאים את עצמם לסביבה .היתרון היחסי שיש
לנו הוא היכולת להתאים את עצמנו לשינויים ,לקבל אותם ולזרום ִאתם.
בהקשר שלנו זה אומר למצוא שיטות אחרות לדברים שלא עובדים.
לפעמים אנשי מכירות מנוסים יאמרו לנו על לקוח מסוים ש"הוא לא יקנה".
הטכניקות שהם מכירים לא ישפיעו עליו .אבל אותם לקוחות ש"לא יקנו"
קונים בסוף .הרי כולנו קונים כל הזמן .לכן אולי צריך למצוא עבור הלקוח
הזה טכניקה אחרת .אם אנחנו יודעים ששיטות המכירה שלנו לא ישפיעו
על הלקוח המסוים הזה (שיודעים גם לזהות אותו) ,אולי זה הזמן להחליף
את השיטות? ואם אנחנו לא מכירים שום שיטה חדשה ,אולי זה הזמן
להתחיל ללמוד?
בדפים הבאים אסקור שתי דוגמאות להחלפת השיטות .שתיהן שונות
מאוד זו מזו .אחת עוסקת בלימוד קרוא וכתוב ,ואחת עוסקת ברכיבה
על אופניים ,אבל יש ביניהן עוד שוני .אם הדוגמה הראשונה מבכרת את
השיטות הישנות ,הדוגמה השנייה מציעה דרך חדשה לעשות את מה
שאנחנו מכירים.

השיטה הישנה :לימוד קריאה
מתחת לבית שלי יש מוכר ספרים שמוכר כבר שלושים שנה ספרי לימוד
לכל הילדים באזור .אימא של אשתי קנתה ממנו את הספרים לכיתה א' .יום
אחד פניתי למוכר ושאלתי" :בני ,כמה עולים סט ספרי לימוד לכיתה א?"
בני (זה השם שלו) התעניין למה אני שואל ,והשבתי שאני מתכנן להתחיל
לחסוך ומחפש סדרי גודל.
"בין  300ל 600-שקלים" ,ענה לי" .אבל איך יכול להיות שזה פי  "?2שאלתי.
הוא הסביר לי שזה קשור לתכנית הלימוד .לבתי ספר יש אפשרות לבחור
בין כמה תכניות לימוד ,ויוצא שסט ספרים בתכנית א' עולה  300שקלים,
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ובתוכנית ב' –  .600מה שהפתיע הוא שההבדל בין תכנית הלימוד הזולה
ביותר ליקרה ביותר היה פי שניים.

"ולפי דעתך ,תכנית הלימוד של ה 600-באמת טובה פי  2מזו של ה"?300-
"מה פתאום! אין שום קשר"
ואז שאלתי את שאלת המחץ" :הרי במחלקות לפסיכולוגיה ולחינוך אנשים
עובדים ומוצאים תמיד שיטות חדשות ללמד אותנו חשבון ,קריאה אנגלית
וכו' .האם נראה לך שככל שהזמן עובר השיטות נהיות יותר טובות?"
לפני שאביא את תשובתו ,בוודאי כמה מכם שואלים מה הסמכות של
מוכר בחנות לספרי לימוד לקבוע אם השיטות נהיות טובות יותר או
פחות .מתברר שבני שלנו מקבל את ספרי הלימוד בסוף שנת לימודים כדי
למכור אותם אחר כך כספרים משומשים ,והרבה תלמידים כותבים בספר
את התשובות שלהם .עושה רושם שמשנה לשנה אנשים יודעים פחות
ופחות לכתוב .אבל לא צריך להרחיק עד למוכר ספרי לימוד .מי שקורא
טוקבקים ברשת לא יכול שלא להזדעזע מטעויות לשוניות בסיסיות ביותר
(צּומת לב (=תשומת לב) ,מה שלומח (=מה שלומך) .בני אמר לי שהרמה
הולכת ונהיית נמוכה ככל שהזמן עובר .ספרי לימוד בעברית שבעבר היו
בסיסיים ביותר (כמו אלפוני) ירדו מהמדף כיוון שנעשו קשים מדי .הרמה
במתמטיקה ברמת חמש יחידות לפני שלושים שנה הייתה שונה לחלוטין
מהרמה היום (מבחינת היקף החומר ורמת הבעיות) .המרחק בעבר בין
בגרות במתמטיקה ובין תואר ראשון במתמטיקה היה גדול אבל הגיוני.
היום תשאלו כל סטודנט לתואר ראשון במתמטיקה והוא יגיד לכם שאין
שום קשר בין השניים .והדרך שמלמדים נהייתה מוזרה מאוד :אם נפתח
ספר ממוצע ללימוד חשבון לכיתות נמוכות ,רוב הסיכויים שלא נבין את
השאלות.
המֹורי ,וכולם התחילו
ִ
ואז סיפר לי בני איך היה בזמנו .הוא למד בתימן אצל
בערך בגיל שלוש .השיטה הייתה לקרוא את פרשת השבוע של אותו שבוע
המורי היה קורא ,והתלמידים היו עוקבים אחריו באצבע .אחרי
ִ
שוב ושוב.
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כמה חודשים כאלו ידעו כמעט כל התלמידים לקרוא שוטף ,כולל כתב
רש"י ,וכיוון שחזרו על פסוקי התורה ולא על משפטים סתמיים (כמו דנה
קמה ,דנה נמה) ,הם זכרו ועדיין זוכרים עד היום את הטקסטים האלו .זה
לא עניין דתי .גם עמוס עוז וגם מאיר שלֵ ו – דוגמה לשני סופרים חילונים,
מקוננים על חוסר ידיעת התנ"ך במחוזותינו.
עוד יתרון שהיה לשיטה הישנה היה שבסופה ילדים גם ידעו לנקד .כמה
מהשיטות החדשות בלימוד הקריאה בעברית כבר מבטלות את הניקוד
ומלמדות רק ניקוד בסיסי .אין קמץ ופתח וחטף פתח ,אלא רק קמץ.
במקום סגול וצירי יש רק סימן אחד.
"החידר",
השיטה הזאת נהגה לא רק בתימן .יוצאי מזרח אירופה קראו לזה ֵ
וזאת הייתה השיטה הקלסית ללמוד קרוא וכתוב.
אז למה היום לא לומדים בשיטה זו? זאת שאלה מרתקת שאשאיר אותה
ברשותכם מחוץ לגבולות ספר זה .אלו השיטות הישנות .פעם זה עבד טוב.
אבל השיטות הישנות לא תמיד טובות יותר עבורנו .לפעמים השיטות
החדשות מביאות ִעמן בשורה חדשה ואמיתית.

שיטות חדשות :אופניים
אני רוצה לספר לכם על אחותי ,גלי .היא ילדה מקסימה וחייכנית עם הרבה
שמחת חיים ,ילדה חכמה ומבינה עניין חוץ ממקרה אחד שבו הייתה לה
בעיה .כשהייתה בת  ,6היא לא הצליחה ללמוד לרכוב על אופניים.
השיטה הקלסית ברכיבה על אופניים היא שיטת גלגלי העזר .מה הכוונה?
גלגלי עזר הם בעצם שני גלגלים קטנים שמחברים לחלק האחורי של
האופניים וכך יוצרים מעין 'תלת אופן' .הפלוס של הטכניקה הזו היא שהילד
לומד לדווש מבלי שהוא צריך לאזן את עצמו – הגלגלים עושים זאת עבורו.
אחרי מספר שבועות בהם רכב הילד עם גלגלי עזר ,מורדים גלגל אחד וכך
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הילד לומד לאט לאט לאזן את עצמו .אחרי עוד שבוע ,מורידים את גלגל
העזר השני ובשלב הזה ,הילד כבר (בתקווה) יודע לרכוב על אופניים.
ככה למדתי אני לרכוב ,ככה אבא שלי למד לרכוב ,וככה רובכם למדתם
לרכוב .בשיטה זו אפשר לרכוב על אופניים טוב ללא גלגלי עזר אחרי שבוע
וחצי עד שלושה שבועות של אימונים – תלוי כמה הילד רציני .אבל גלי לא
הצליחה ללמוד בשיטה זו .היא פשוט לא הסתדרה.
באותו זמן אבא שלי קרא באינטרנט שיטה חדשה ללמד ילדים לרכוב
על אופניים .הרעיון העיקרי הוא להנמיך את המושב ולנתק את הפדלים.
במצב הזה הילד יכול לשבת כשרגליו על הקרקע ,לקחת תנופה ולהרים
את הרגליים ולנסות לאזן את עצמו .ברגע שהוא מרגיש שהוא לא מסוגל
עוד ,הוא מוריד את הרגליים ומתאזן .ביסוד השיטה הזאת עומדת היכולת
של הילד לאזן את עצמו ולהיות במצב בטוח בכל רגע .זאת שיטה שונה
לחלוטין משיטת גלגלי העזר.
כמה זמן לקח לגלי ללמוד לרכוב בשיטה החדשה?
שלוש שעות!!
בהנחה שגלי לא הייתה עילוי בתחום האופניים ,ייתכן שהשיטה הקלסית
שכולנו למדנו לפיה הייתה לא מספיק טובה? ייתכן שהסיבה היחידה
להשתמש בה היא שזאת השיטה היחידה שאנחנו מכירים?
ריצ'רד פיינמן מספר בספרו "אתה בטח מתלוצץ מר פיינמן" ,על ספר
ללימוד מתמטיקה שהוא קיבל מהמורה שלו כשהיה ילד ,ושם היו כל מיני
שיטות לא סטנדרטיות לפתרון בעיות שלא היו בספרי הלימוד הרגילים.
אותו "ארגז כלים מיוחד" ,כמו שפיינמן ניסח ,עזר לו הרבה מאוד במהלך
הקריירה לפתור בעיות שעמיתיו לא יכלו .היו לו שיטות טובות יותר.
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לפני שניגש ללמידת שיטות חדשות וטובות יותר בחישובים מהירים וזיכרון,
חשוב להרחיב את הסוגיה של הגישה.

"כאשר אתה משתפר מהר ,אתה בתחילת הדרך"

כל מי שמתחיל ללכת לחדר כושר ,רואה תוצאות אחרי שבועיים .מי
שמתחיל לרוץ יכול לראות שינוי ניכר ביכולות שלו בתוך שבועות ספורים.
וכך מי שמתחיל ללמוד זריזות ידיים בקלפים .ההתקדמות המהירה הזאת
נותנת הרגשה טובה ואנרגיה להמשך הדרך .אבל היא גם מזכירה לנו
שאנחנו רק בהתחלה .כדי ששחיין מקצועי ישחה שנייה פחות מהשיא שלו
הוא צריך לעבוד שבועות רבים .כדי שאצן אולימפי ירוץ עשירית שנייה יותר
מהר לפעמים הוא יצטרך לעבוד כל החיים .כאשר אנחנו ברמות הגבוהות
של כל עשייה אנחנו לא רואים את ההתקדמות .אבל אנחנו צריכים להאמין
שהיא קיימת.

"מים שחקו אבנים"
כאשר אומרים שמים יכולים לעשות חור באבן ,מדברים על הרבה טיפות
שנופלות על אבן במשך שנים ולאט לאט שוחקות אותה .מה יקרה אם כל
המים יישפכו על האבן בבת אחת? לא יקרה כלום .הכוח של המים הוא בכך
שהם חוזרים כל הזמן .יש ִאמרה יפה ששום תפילה לא נאמרת לחינם .אני
חושב שזה כך בכל דבר שאנחנו עושים .כל אימון קטן לא נעלם .כל דבר
משפר אותנו מעט .לפעמים ייקח לנו הרבה זמן לראות את השינוי .דרך
מצוינת לדעת כמה אנחנו משתפרים היא לשאול חברים שלא ראינו הרבה
זמן .זאת הסיבה שתמיד הדודים מתפעלים "כמה הילד גדל" ,כשההורים
לא מסוגלים לראות את זה .השיפור קיים תמיד .רק צריך להיות סבלניים.
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oi Yozev
"אין ייאוש בעולם כלל"

(רבי נחמן מברסלב)

"מה אומרים לסטודט שסיים תואר ראשון במתמטיקה? 'המבורגר
עם קולה בבקשה' .ומה אומרים לסטודנט כזה אחרי שפיטרו אותו
ממקדולנדס? ' 95נטול עופרת .בלי לבדוק שמן מים'"

שחר מנדלסון הוא בחור מקסים עם חיוך שובב ומשקפיים עגולים .יש
לו חגורה שחורה בקרטה ,והוא מטפס הרים טוב למדיי .הוא גם פרופסור
למתמטיקה בטכניון .מכיוון שיש ביננו קשר משפחתי מסוים יצא לי לדבר
ִאתו כמה פעמים .אחד הדברים המרתקים שהוא סיפר לי קשור קשר עמוק
מאוד לגישה.
רוב הסטודנטים שמסיימים תואר ראשון במתמטיקה ממשיכים ללמוד
תואר שני .גם בגלל שאין מה לעשות בשוק העבודה בתואר ראשון
בלבד ,וגם מי שהלך ללמוד מתמטיקה חושב בדרך כלל להמשיך הלאה
בסולם האקדמי .מסתבר שבסוף התואר השני (ולפעמים במהלכו)
רבים מהסטודנטים פורשים .הרוב המוחלט של הסטודנטים לא ימשיכו
לדוקטורט במתמטיקה .הסיבה ,כמו שמסביר פרופ' מנדלסון ,היא
ייאוש .כאשר תלמיד לומד לתואר ראשון ,הוא לומד את ההיסטוריה
של המתמטיקה ,מה שנעשה ב 2000-השנים האחרונות .הוא ילמד את
האלגברה של המאה ה ,13-את החשבון הדפרנציאלי של המאה ה 17-ואת
תורת הקבוצות של המאה ה 19-וה .20-כאשר הוא לומד את התחומים
האלו ,הוא רק מנסה להבין אותם .אף אחד לא מתוסכל על שלא חשב על
משפט פיתגורס בעצמו .בדיוק כמו שרוב הסופרים לא מתוסכלים שהם
לא כתבו את התנ"ך.
בתואר השני ,לעומת זאת ,נתקל התלמיד לראשונה בעבודות עכשוויות
בעולם המתמטי .עבודות ברמה שמצפים ממנו להגיע אליה .עכשיו
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oi Yozev
הסטודנט מבין כמה הוא רחוק מהרמה שמצפים ממנו ,ואז הוא מתייאש.
הייאוש שאומר ש"אני לעולם לא אגיע למקום הזה".
אבל רוב הזמן בחיים ,אין סיבה אמיתית לייאוש .עם קצת אמונה עצמית,
ניתן להגיע רחוק מאד .שתי הדוגמאות הבאות ימחישו מה הכוח של
אמונה כזאת.

דוגמה ראשונה :מקס מליני
מקס מליני נחשב בצדק אחת הדמויות המרתקות ,הססגוניות והמסתוריות
של עולם הקסמים .הוא נולד בפולין ב 1873-והיגר לארצות הברית ,ושם
החל לעבוד כקוסם בבארים רועשים ובמסבאות מפוקפקות .הכישורים
והיכולת שלו הביאו אותו להופיע בפני נשיאים ,ראשי תעשייה ,מלכים
וקיסרים .הוא ענד שרשרת עם אבן יקרה שניתנה לו במתנה ממלך סיאם
באחת ההופעות שלו שם .הגישה שלו הייתה תמיד שהוא הטוב ביותר.

מקס מליני
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oi Yozev
הסיפור הבא ימחיש יפה את האופי הייחודי שלו:

אחת המסיבות הגדולות שנעשו באמריקה בשנות ה 20-של המאה ה20-
הייתה שייכת למשפחת פישר מדטרויט ,שייצרה את השלדה למכוניות של
ג'נרל מוטורס .אחת לשנה היו האחים פישר מארגנים מסיבה ענקית לכל
החברים ,הלקוחות ויצרני המכוניות במדינה .בשנה המדוברת הם עברו את
השיא .נבנה אודיטוריום ענק רק עבור המסיבה הזאת .האמנים שהוזמנו
להנעים את זמנם של האורחים היו בפירוש הטובים במדינה – וויל רוג'רס,
אן פניגנטון ופריצי שף.
בצהרי היום שלפני המסיבה ,כאשר הכול היה כבר מסודר ,נכנס מקס מליני
למשרדי החברה .הוא הצליח לעבור את כל המזכירות ואת הסמנכ"לים
למיניהם עד שהגיע לאדון פישר עצמו .הוא הציג את עצמו ,סיפר על כל
המקומות שהופיע בהם ואפילו הדגים עבור מר פישר כמה מיכולותיו .מר
פישר התרשם מאוד מהבחור המשונה ואמר" :אדון מליני ,זה יפה מאוד.
אין לי ספק ביכולות שלך ,אך לצערי ,כל התכניות נעשו ,ואני נאלץ לסרב
לתענוג" .מקס ,שלא ידע מה פירוש המילה "לא" ,עשה עם אדון פישר עסק:
הוא יופיע אחרון אחרי כל המופעים האחרים .ואם הוא לא יהיה הסנסציה
של האירוע ,הוא לא רוצה תשלום .אבל אם הוא יהיה הסנסציה של האירוע,
הוא ייקח  2000דולר.

באותו ערב הוא עלה אחרי כולם ,כאשר המנחה אפילו לא הציג את שמו
נכון .איש לא רצה לראות עוד מופע ,בוודאי לא של מהגר פולני יהודי
בעל מבטא מצחיק .אחרי חצי שעה עמד כל הקהל על הרגליים והריע לו
ממושכות .מיותר לציין שהוא אסף את הכסף באותו ערב.

"האנשים שאין להם מה להפסיד הם אלה שבדרך כלל מנצחים"
(אלמוני)
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oi Yozev
דוגמה שניה :קורטז

בשנת  1519בחר המושל של קובה את הרנן קורטז ,לעמוד בראש משלחת
למרכז היבשת של אמריקה הדרומית .ההפלגה של החיילים שלו הגיעה
לחופי מקסיקו .כל הכוחות שלו כללו  508חיילים ,כ 100-מלחים וכמה
האניות הקטנות
תותחים קטנים .כאשר הם עגנו בחוף ,העלה קורטז את כל ֳ
האניות לא הייתה דרך חזרה לקובה .ובאין דרך היו החיילים
באש .ללא ֳ
צריכים להילחם ולנצח או למות .קורטז וחייליו ניצחו את האצטקים.

"הוכח מדעית שאפשר לדבר עם המתים.
הדבר היחיד שלא הוכיחו הוא שהם גם עונים"
(אלמוני)

מציאת שיטות חדשות וסודיות היא אחד הסודות השמורים של עולם
הקסמים .קח תופעה פסיכולוגית/פיזיולוגית/פיזיקלית שאינה מוכרת
לציבור ,ויש לך נס .את העיקרון הזה נרחיב אי"ה בפרק הבא (דמיון
ויצירתיות) ,אבל פטור ללא כלום אי אפשר:
יש תופעה שנקראת פיתומות (דיבור מהבטן) .האמת היא שזה לא בדיוק
דיבור מהבטן אלא יותר מהגרון ,אבל מי שמדבר לא מזיז את השפתיים ,וזה
נראה מצחיק מאוד .אחד האמנים המפורסמים בתחום כיום הוא ג'ף דונהם,
שהחזיר לאמנות זו את הכבוד שלה עם כמה דמויות משעשעות מאוד,
בראשן אחמד – שלד של טרוריסט .היום אנחנו לא יכולים לחשוב על שום
שימוש ביכולת זו חוץ מלבדר ולמתוח חברים בלי סוף .אבל בימי קדם היו
ליכולת זו שימושים אחרים מעניינים הרבה יותר.
שמאנים אינדיאנים וכוהני דת היו "מעלים באוב" מתים ו"גורמים להם
לדבר" על ידי דיבור מהבטן .דמיינו לכם שאתם באים לשמאן אינדיאני
ומבקשים ממנו להעלות את אחד מיקיריכם שנהרג לא מזמן בקרב עם
תנין .השמאן מתרכז ,ופתאום אתם שומעים קול ,ואתם יודעים שזה לא
השמאן ,שהרי השפתיים שלו לא זזות .אכן ,יקירכם חזר מעולם המתים.
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oi Yozev
יתרה מזאת ,הקול אומר לכם דברים נחמדים ,למשל שהוא אוהב אתכם
וסולח לכם והכול בסדר .התופעה הזאת לא שייכת רק לעולם העתיק.
אחת המתקשרות העסוקות בארצות הברית ,גברת סילביה בראון ,גובה
 700דולר לשיחה של  20דקות בטלפון .באותה שיחה היא יכולה לומר לכם
מה הייתם בגלגול הקודם ואת השם של המלאך השומר שלכם.
לפני זמן מה ,בסוף הרצאה ,ניגש אליי אב ששכל את בנו בפיגוע ושאל אותי
אם אני מכיר דרך לדבר עם אנשים שנפטרו .הוא כבר ניסה אצל כל הרבנים
ולא קיבל תשובה שהניחה את דעתו .הוא היה חייב לדבר עם הבן שלו.
הצורך הזה קיים גם אצלנו ,ויש שיאמרו ביתר שאת .אמרתי לו שלצערי
הרב ,אני לא יכול לעשות את זה ואני חושב שאף אחד לא יכול.
בפרק של האמונה דיברנו על  IDMועל סיאנסים והזזת הכוס .הרעיון דומה
מאוד .השיטות הללו עוברות כחוט השני לאורך כל ההיסטוריה של עולם
הקסמים .תופעות או השלכות של תופעות שהציבור לא יודע יוצרות קסם.
והקסם מתרחש תמיד בראש של הצופה ,בקיר שעומד מולו ולא נותן
לרציונל שלו לעבור קדימה.
היה לי מורה לקונג-פו שהתווכח עם מחזיר בתשובה שאמר לו שהרב שלו
עושה דברים על-טבעיים .הוא ענה לו בשלווה רוסית-סינית "אתה חושב
שזה לא טבעי כי אתה לא מכיר את הטבע".
אנחנו חיים בתחום מצומצם מאוד ,ואין לנו באמת שום הבנה על הSCOPE-

(היקף ההשפעה) של הטבע .לכן אחד הדברים שאני אוהב הוא לעשות
קסמים לפיזיקאים או לפסיכולוגים .דוגמה מצוינת לחוסר ההבנה שלנו
במוח האנושי ודרכי החשיבה והזיכרון שלו ניתן ללמוד מתופעת הסוואנטים
– אוטיסטים גאונים .לאנשים אלו מגבלות מנטליות וחברתיות ,לכמה מהם
יש  ,OCDוקשה להם לתפקד בצורה נורמלית בחברה .אבל היכולות שלהם
בתחומים כמו זיכרון ,חישובים מתמטיים או ציור יכולים להיות יוצאי דופן
ברמה לא אנושית .סטיבן ווילשיר הוא סוונט שיכול לצייר ערים שלמות
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oi Yozev
בדיוק של כמה רעפים בכל בית אחרי טיסה של  20דקות בשמי העיר .שני
הסוואנטים המפורסמים ביותר הם קים פיק ודניאל טמט .בראשון נעסוק
בהקשרי זיכרון ,ובשני נעסוק בחישובים מתמטיים .מוכנים?
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oi Yozev
זיכרון

"לאשתי יש את הזיכרון הגרוע בעולם .היא זוכרת הכול"...
(אנונימי)

אצל חיות מסוימות בטבע אנחנו רואים יכולות מופלאות של זיכרון .צבי
ינאי מביא בספרו "מסע לתודעת הטבע" את הנתון המעניין הזה:

ציפור מסוימת בשם קיק האגוזים (ממשפחת העורביים) יכולה
להטמין את מזונה ב 30,000-מקומות מסתור שונים על פני שטח
רחב ולזכור את מיקומם המדויק גם כעבור חצי שנה .יתרה מזאת,
היא זוכרת גם את סוג המזון שהחביאה ומהו זמן התפוגה שלו,
אשר מעבר לו אין טעם לבקר במקום המסתור.
סקר קטן שערכתי בין כמה עשרות משתתפים הראה שרוב האנשים
סוברים שהזיכרון שלהם לא טוב והם שוכחים הרבה דברים .חוסר היכולת
הזה מפריע להם ,והם היו רוצים להשיג אותה .אנחנו שומעים סיפורים על
אנשים עם זיכרון צילומי שזוכרים עשרות ומאות ספרים בעל-פה .הדוגמה
הטובה ביותר לזיכרון צילומי (שבגדול הוא מחלה של המוח) היא האוטיסט
קים פיק ( ,)2009‑1951הדמות שעליה מבוסס הסרט "איש הגשם" בכיכובו
של דסטין הופמן .קים פיק היה באמת אוטיסט גאון .כמה גאון הוא היה?
הוא היה מסוגל לקרוא שני עמודים בו-זמנית ,כאשר כל עין קראה עמוד
אחר .הוא זכר מכל מה שקרא  98%אחרי קריאה אחת .הוא ידע את מספרי
המיקוד של כל הערים בארצות הברית וגם את מספרי הכבישים .הוא ידע
באיזו שנה מת וחי כל אחד מהנשיאים ,הנסיכים והמלכים ברחבי העולם
באלף האחרון .הוא יכול לחשב בשניות באיזה יום חל כל תאריך שאמרו לו
(למשל – 24.1.2004 ,יום חמישי) .די לנו לראות סרטונים של האדם המופלא
הזה כדי להבין שהמוח שלו בנוי אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירים .הוא
באמת יוצא דופן.
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oi Yozev
איש לא יודע בוודאות איך הזיכרון של קים פיק עובד ואיך גם אנחנו יכולים
לקבל מעט מהיכולות האלו .אבל גם בלי הזיכרון שלו אנחנו יכולים לשפר
מאוד את הזיכרון שלנו אם רק נשנה את הגישה ,אם נשתמש בשיטות
אחרות .אבל תחילה צריך להבין איך הזיכרון שלנו עובד:

הזיכרון האנושי מתחלק בחלוקה גסה לשני חלקים עיקריים :זיכרון ארוך-
טווח וזיכרון קצר-טווח .הזיכרון ארוך-הטווח שלנו בלתי מוגבל ,ואנשים
מבוגרים יכולים לזכור בפרטי פרטים סיטואציות מהילדות שלהם .ככלל,
נושאים שלמדנו בילדות יישארו ִאתנו לאורך כל החיים .אנחנו נזכור תמיד
איך לנהוג במכונית ,אבל נשכח איפה הנחנו את המפתחות לפני חמש
דקות .זה זיכרון קצר-טווח ,שהוא זיכרון מצומצם מאוד .הוא מאפשר לנו
לזכור עד שבע ספרות וגם זה לזמן מוגבל מאוד (בטייוואן יכולים לזכור
תשע ספרות) .דרך טובה לראות את אזלת ידו של הזיכרון קצר-הטווח שלנו
היא להתקשר לשירות  144של בזק בלי דף ועט זמינים" :המספר המבוקש
הוא  ."035322478ואז אנחנו מתחילים להיכנס ללחץ .מחשבה אחת לא
ממוקדת והמספר יישכח .אם מישהו יאמר לנו שלום באמצע התהליך
ונענה לו" ,הלך" המספר .אני חושב שזאת גם אחת הסיבות שבזק פיתחו
את האפשרות לחייג ישירות למספר דרך השירות.
הארי לוריין נחשב אחד ממומחי הזיכרון בכל הזמנים .ספרו The Memory
 Bookשיצא בשנות ה 80-של המאה ה 20-נהיה לרב-מכר עולמי .עד כמה
טוב הזיכרון של הארי לוריין? אחד האפקטים שהוא היה מבצע בכל הרצאה
הוא לשאול בתחילת הערב את השמות של כולם .בסוף ההרצאה הוא היא
מציע  1000דולר לאדם שאת שמו הוא לא יצליח לזכור .עד כמה שזכור לי,
הוא לא שילם מעולם את הכסף .להארי לוריין יש מוח רגיל בדיוק כמו לי
ולכם (כך לפחות הוא טוען) .השיטות שלו מיוחדות ,כיוון שהן משתמשות
בדרך שהמוח חושב ומנתח נתונים כדי לזכור טוב יותר .אחד המאפיינים
של המוח הוא שהוא לא מתאמץ לזכור מה שלא צריך .אם אבקש מכם
לדמיין עכשיו את הסמל של שטראוס ,עלית או תלמה ,רובכם לא תוכלו
לומר בוודאות באיזה צבע הוא ,למרות שראיתם אותו מאות פעמים
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בחייכם .בדיוק מאותה סיבה בגללה אנחנו לא יודעים מה מספר הרמזורים
מהבית שלנו ליציאה מהעיר ,למרות שאנחנו עושים את הדרך הזאת מאות
פעמים בשנה .כל מה שלא חשוב לנו המוח מסנן החוצה .אפשר לראות את
זה יפה בדוגמה הבאה:
איך כותבים ברומית את הספרה ?10
הסתכלו בשעון ותגלו.

ומה הייתה השעה? אף שהסתכלתם בשעון ,לא קלטתם את השעה .לא
מפני שאתם לא חכמים ,אלא מפני שלא התרכזתם בשעה .השיטות של
הזיכרון גורמות לנו לשים לב לדברים האלו באמצעות ֶהקשרים .מה הכוונה?
אחד הדברים שהמוח שלנו זוכר טוב הוא ֶהקשרים בין דברים .כל שיחה
בריאה מתגלגלת מנושא לנושא באותם ֶהקשרים (קנית את זה בארץ? לא.
בדיוטי פרי .באמת? ראית את המזרקה שם? כמה מים! כמה חשבון מים
קיבלת? אני בכלל במינוס)...
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השיטות שהארי לוריין מסביר בספרו הן לא שלו ולא של המאה ה .20-אלה
שיטות ישנות מאוד ששימשו גם ברומא העתיקה וגם בתקופת התלמוד.
השיטות האלו יכולות להפוך אותנו לאנשים עם זיכרון מצוין דווקא מפני
שהן מבינות טוב יותר איך המוח והזיכרון פועלים .לדעתי ,את השיטות
הללו היו צריכים ללמד בבתי הספר.
ערן כץ ,שיאן גינס בתרגילי זיכרון ,פרסם ספר מעולה בעברית – "סוד
הזיכרון המצוין" ,ובו הוא "מתרגם" כמה מהשיטות לעברית .השיטה שאני
רוצה לדבר עליה נקראת .Major Sysytem
המתלים הממוספרים.
שיטת ִ
אם אנחנו רוצים לזכור מספר מסוים (למשל מספר טלפון) ,למוח יהיה
קשה לזכור רצף אקראי של ספרות .הוא לא יכול לעגן את המספר בראש
ללא שינון חוזר .לדוגמה ,הרבה יותר קל יהיה לזכור את מספר הטלפון 052-
 3456789מן המספר  ,0524-737159כיוון שלמספר הראשון יש לכם עוגנים
(למעט הקידומת ,כל ספרה היא בסדר עולה) ולמספר השני אין עוגנים.
אם נוכל למצוא עוגנים או לייצר אותם בעצמנו ,נוכל לזכור הרבה יותר.
איך אפשר לייצר עוגנים? השיטה נותנת לנו את האפשרות על ידי החלפה
של כל ספרה באות מתוך האלף-בית .מהאותיות אנחנו יוצרים מילים,
ומהמילים אנחנו יוצרים סיפור .הרבה יותר קל לזכור חתול ורוד שיורה טיל
על קוף מלזכור את המספר  .54391384811אבל אפשר להמיר את המספר
הזה במשפט מצחיק וכך לזכור אותו בקלות...
ואיך הופכים ספרות למילים?
ברשותכם אביא את ה'תרגום' של ערן כץ ,מפני שהוא הטוב ביותר שקיים
בעברית:
 – 1ל (הספרה  1והאות ל' נראות דומות).
 – 2ב ( 2היא הספרה השנייה ,ב' היא האות השנייה).
 – 3ג ( 3היא הספרה השלישית .ג' היא האות השלישית).

 | 220ראש גדול  -הישגיות ,הנאה והבלתי אפשרי

oi Yozev
 – 4ד ( 4היא הספרה הרביעית .ד' היא האות הרביעית).
 – 5ח (הספרה חמש מתחילה באות ח').
 – 6ש ( 6נכתב פעמיים בשי"ן ,ולכן האות תהיה ש').
 – 7ר (הספרה  7והאות ר' דומות בצורתן).
 – 8מ (במילה שמונה בולטת האות מ').
 – 9פ (הספרה  9נראית כמו האות פ').
 – 0ס (הספרה  0נראית כמו האות ס).

איך זה עובד?
בעזרת האותיות הללו אנחנו מילים ,כאשר ניתן להוסיף אותיות א-ה-ו-י
כדי ליצור מילים שונות.
המספר  24נהפך לאותיות בד .אפשר לדמיין בד ארוך-ארוך ,ואפשר גם
לדמיין את המילה "בידה" .המספר  13נהפך לאותיות לג .זה יכול להיות
לגו (משחק הילדים) ,וזאת יכולה להיות ליגה (בכדורגל) .כמובן ,המספר 13
שונה מהמספר  31שהוא גל (בים) או גול או ילדה ששמה גילה .כלל נוסף
שעוזר מאד בהרכבת המילים הוא שהאות ד' יכולה להיות גם ת' או ט',
והאות ג יכולה להיות כ' או ק'.
נניח שאנחנו במפגש חברתי מעניין .אנחנו מתחילים שיחה עם בחור חביב
ומגלים להפתעתנו שגם הוא חובב מושבע של גידול דגים באקווריום של
מים מלוחים .בהנחה שלשנינו אין באותו רגע המכשירים הניידים שלנו,
האם נוכל לזכור מספר טלפון פשוט באמצעות השיטה שתיארנו הרגע?
נבדוק את המספר  .5322478זה היה מספר הטלפון של אחד החברים
הטובים שלי בתקופת התיכון .לפי השיטה ,המספר מתפרק לאותיות ח ג
ב ב ד ר מ .החכמה עכשיו היא לייצר מהאותיות האלו מילים .כמו שאמרנו
קודם ,מותר להוסיף אותיות א-ה-ו-י -איך וכמה שרוצים.
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בדוגמה שהבאנו המילה הראשונה יכולה להיות חגב (שלוש אותיות) או
חוגה או חאקי .אני הייתי הופך אותו למילים האלה :חאקי ,בובה ,תרומה
(זִ כרו שהספרה  4יכולה להיות גם ת' ,והספרה  3יכולה להיות גם ק') .עכשיו
רק צריך ליצור סיפור דמיוני מן המילים הללו .לדוגמה :חבר שלי היה גר
ליד סניף של הצופים ,אז אני יכול לדמיין ילד יוצא מהסניף של הצופים
לבוש במכנסי חאקי ענקים ,סוחב על הגב בובה שלה פרצוף של חבר שלי
כדי לשרוף אותה במדורות שהם עושים ,אבל אין לו די כסף לבנזין ,אז
הוא מחפש תרומה .ככל שהסיפור יהיה מגוחך ומוזר ,כך הסיכוי לזכור אותו
יעלה.

כאשר אני רוצה לשחזר את המספר אני רק צריך להיזכר בחבר שלי ,שגר
ליד הצופים .מה היה שם? ילד יוצא במכנסי חאקי ענקים ( 5ואז  .)3מה הוא
מחזיק ביד? בובה בדמות של החבר שלי ( ,)2 2והוא רוצה לשרוף אותה.
אבל אין לו כסף .הוא מחפש תרומה (.)8 7 4
הדוגמה הזאת פחות רלוונטית בחיי היום-יום ,כיוון שיש לנו מכשירים
סלולריים כל הזמן ,אבל היא טובה לכמה מטרות אחרות:
לפעמים אין לנו טלפון נייד ואין לנו דף ועט זמינים .כל אחד נתקל
בסיטואציה שבה היה צריך לרשום מספר טלפון ,ואז הפתק אבד לו .תמיד
כשאני רושם מספר טלפון (ואני רושם תמיד) ,אני גם עושה מאמץ לזכור
אותו .לא ייאמן כמה שהשיטה הזאת עזרה לי.
הדבר השני הוא שהשיטות הללו מאמנות את המוח שלנו לחשוב .בעידן
המודרני שבו הכול מגיע לנו על מגש של כסף אנחנו פטורים מרוב
המעמסות המנטליות של חישובים וזיכרון .אבל אנחנו רוטנים כל הזמן
כמה רע הזיכרון שלנו .כאשר אנחנו מרגילים את המוח לזכור ,היכולת
הזאת משתפרת .ואל תדאגו :לא ייגמר לכם המקום בכונן .מוח ולשון הם
שני הדברים היחידים שמתחדדים תוך כדי שימוש .היכולת למצוא מהר
קישורים בראש עוזרת לנו באספקט חשוב אחר בחיינו :דמיון ויצירתיות.
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כדי שהסיפורים המנטליים שאנחנו יוצרים בראש באמת יישארו שם,
הדוגמאות חייבות להיות גרוטסקיות ,משעשעות ויצירתיות .וכיוון שהאימון
בשיטות הללו הוא חינם ,אין סיבה שלא להתחיל.

יש עוד כמה שיטות ,ביניהן החדר הרומאי ( ,)Loci Systemשיטת פג (Peg

 )Systemושיטת הקישורים ( .)Linking Systemמכיוון שמטרת הספר היא
רק לעודד חשיבה אחרת ,אני ממליץ בחום לקוראים הסקרנים לפנות אל
הספרות הענֵ פה בנושא.
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נספח לחישובים מהירים במתמטיקה – שינוי גישה

שיטות חישוב במתמטיקה

דניאל טאמט הוא גאון .לא גאון כמו שסבתא אומרת על הנכד שלה ,אלא
גאון אמיתי .דניאל הוא סוג של סוונט (אוטיסט גאון) ,רק שהוא לא ממש
אוטיסט .מקודם סקרנו את הסוונט המפורסם בעולם ,קים פיק ,ואת מקצת
היכולות שלו ,וכמו קים פיק יש עוד מאות .האמת היא שדניאל סובל
מתסמונת אספגר ,שגם היא נמצאת על הקשת האוטיסטית ,אבל ברמה
פחותה בהרבה .דניאל מצליח לתקשר ,והיום הוא מפעיל אתר שמלמד
שפות (הוא בעצמו שולט בשש שפות) .הייחוד של דניאל הוא היכולת
שלו לדבר על התהליכים שמתרחשים בתוך הראש שלו .הוא היחיד שחזר
מעולם האוטיזם ויכול לשתף אותנו בחוויות .על הדרך המוזרה-מדהימה
שבה הוא רואה את העולם הוא מרחיב בספרו האוטוביוגרפי Born on a
.Blue Day

דניאל סובל מתופעה שנקראת סינסטזיה – ערבוב חושים .סינסטזיה
גורמת לאדם לשמוע צבעים ,לראות ריחות ,לראות טעמים וכו' .אם הרעיון
הזה נראה לכם מוזר ,נסו לענות על השאלה :מבין שתי הצורות הבאות
לאיזו מהן הייתם קוראים בובה ( ,)Boobaולאיזו הייתם קוראים קיקי (?)Kiki
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בניסויים רבים בחרו יותר מ 97%-מהנשאלים לצורה השמאלית את השם
בובה ,ולצורה הימנית את השם קיקי .חלק מההסבר לכך הוא שהמילה
"בובה" נשמעת לנו עגולה בעוד שהמילה "קיקי" נשמעת לנו חדה .זאת
בהחלט תופעה סינסטזית.
הסינסטזיה המפורסמת ביותר בתרבות שלנו קרתה במעמד הר סיני,
שעליו נאמר" :וְ כָ ל ָה ָעם ר ִֹאים ֶאת ַהּקֹוֹלת וְ ֶאת ַהלַ ִּפ ִּידם וְ ֵאת קֹול ַהשֹּ ָׁפר וְ ֶאת
ָה ָהר ָע ֵשׁן" .העם ראה את הקולות! אנחנו יכולים לדבר על צבעים קרים
ועל צבעים חמים כסוג של סינסטזיה .אנחנו עדיין לא מבינים עד הסוף
את התופעה ,וייתכן שהבנה טובה יותר שלה תפתח לנו פתח ליכולות של
דניאל .הדרך בה דניאל רואה מספרים עובדת בדיוק כך :לכל מספר יש
לו ייצוג מסוים בראש .המספר  9נראה לו מאיים ,המספר  23גדול (בצורה
שלו) ,ואילו המספר  581קטן .יש לו ייצוג קבוע לכל מספר עד .10,000
בריאיון עם איש התקשרות דיוויד לטרמן ,אמר לו דניאל שהוא מזכיר לו
את המספר  – 117גבוה ורזה .אחת היכולות המיוחדות של דניאל בתחום
הזה היא להכפיל מספרים גדולים בראש ללא כל מאמץ מנטלי באמצעות
הצורות שהוא חווה בהן את המספרים .וכך הוא כותב בספרו:
אני אף פעם לא כותב כלום כשאני מחשב ,מכיוון שאני תמיד מסוגל
לבצע את החישובים בראש .וזה הרבה יותר קל עבורי לדמיין את התשובה
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באמצעות הצורות הסינסטזיות שלי במקום לחשב בשיטה הרגילה של
הכפלות שלומדים בבתי הספר .כאשר אני מכפיל ,אני רואה את שני
המספרים בראש כצורות נפרדות .התמונה משתנה וצורה שלישית נוצרת –
התשובה הנכונה .כל התהליך לוקח שניות בודדות וקורה בצורה ספונטנית
מבלי שאני אצטרך לחשוב על זה.

אין לי מושג איך לומדים את זה .גם לדניאל אין .אבל יש שיטות רגילות
לחלוטין שמאפשרות להגיע לתוצאה דומה למדיי במהירות גבוהה .ביפן
עובדים עד היום בחשבונייה שמאפשרת בקלות לעשות סכימות והכפלות
של מספרים גדולים בשניות אחדות .ילדים צעירים שלומדים את שיטת
החשבונייה במשך כמה שנים ,מתחילים לחשב את התרגילים האלו
בחשבונייה דמיונית בראש .הם מזיזים את האצבעות בקצב מסחרר ויכולים
לחשב את התוצאה של התרגיל 6574×3212 :בשניות אחדות וללא שימוש
בדף ועט .ולמה אנחנו לא משתמשים בשיטות שלמדנו בבית ספר?

באחד הקורסים להסתברות בפקולטה להנדסה שאל המרצה
שאלה" :יש לי בתוך השק שלושה כדורים אדומים ושני כדורים
כחולים .שלפתי אחד באקראי .מה ההסתברות שהכדור ששלפתי
כחול?" אחד הסטודנטים הצביע ואמר" :אני לא מבין איזה קשר יש
לזה להנדסה .אתה יכול לתת דוגמה מהעולם שלנו?" חשב המרצה
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oi Yozev
ואמר" :בוודאי .יש לי שלושה טרנזיסטורים בשק .שלפתי אחד
באקראי .מה ההסתברות שהוא יהיה אדום?"

אחת הבעיות בשיטות שאנחנו לומדים היא שהן לא אינטואיטיביות (ולא
קשורות לעולם שלנו) .מה הכוונה במושג "שיטות לא אינטואיטיביות"?
השיטה שבה לומדים הכפלות במתמטיקה ,למשל ,היא להתחיל בהכפלה
של האחדות באחדות .כאשר אני מתבקש להכפיל  38ב ,46-תחילה אכפיל
את ה 8-של ה 38-ב 6-של ה .46-בדרך כל נרשום את התרגיל במאונך כך:
38
×
46
השיטה הזאת חסרת טעם ,אלא אם כן נרצה לפסול תשובות אפשריות
במבחן הפסיכומטרי (התשובה חייבת להסתיים ב .)8-חיסרון חמור נוסף
הוא שכאשר פותרים בשיטה זו ,באמצע הבעיה כבר לא "מרגישים" אותה.
אין תחושה מה צריכה להיות התוצאה ,ולא יודעים אם התשובה הגיונית
או לא.

כאשר מכפילים  63ב ,62-התוצאה צריכה להיות מעט יותר מ ,60×60-שהיא
 .3600כלומר אם קיבלנו  ,39,006אף שספרת האחדות היא זהה ,התשובה
הזאת גרועה הרבה מן הראשונה ,כלומר אין לנו הרגשה לגבי הבעיה.
ריצ'ארד פיינמן ,הפיזיקאי האמריקני החשוב במאה ה ,20-תמיד הדגיש את
הנקודה הזאת בפני הסטודנטים שלו" :האם התוצאה נראית לכם הגיונית?",
וכדי שנפתח את החוש הזה ,צריך לעבוד איתו .אתם יכולים לשאול לשם
מה צריך את זה בעידן של מחשבונים ,וזאת שאלה נכונה .למזלי ,עדיין
לא שואלים את זה על ספרים בעידן של סרטים (ועובדה שבאירופה רוב
הסרטים באים ללא תרגום אלא מדובבים ,כיוון שבאיטליה ,צרפת וספרד
ידיעת האנגלית נכון לכתיבת שורות אלו נמוכה).
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oi Yozev
התשובה מתחלקת לשני חלקים:
 .1לא תמיד יש לנו מחשבון.
 .2זאת אחת הדרכים הבדוקות לפתח את החשיבה שלנו .אנחנו יכולים
להתאמן על החישובים האלו בתור לרופא ,בנסיעות באוטובוס ובכל
מקום שבו אנחנו לא עושים כלום .כך אנחנו יכולים לפתח ביטחון עצמי
ביכולות שלנו ,שיעזור לנו אחר כך ללמוד ביתר קלות נושאים אחרים.
כאשר אנחנו בטוחים ביכולות המנטליות שלנו ("אני יכול להשתלט על
זה בקלות") ,הסבירות שנקלוט את החומר גבוהה הרבה יותר.
בנספח המתמטי שבסוף הספר ,תמצאו שיטות חדשות ומהירות לבצע
חישובים מהירם כאלו בראש.
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oi Yozev
מן המקורות

נושא הגישה מובא יפה באחד הסיפורים המוכרים מהתלמוד הבבלי על
רבי עקביא והשועלים (סוף מסכת מכות).
וכך כותב התלמוד:

כבר היו רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא
מהלכין בדרך ...כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם .כיון שהגיעו
להר הבית ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים .התחילו הן בוכין
ורבי עקיבא מצחק .אמרו לו :מפני מה אתה מצחק? אמר להם:
ומפני מה אתם בוכים? אמרו לו :מקום שכתוב בו (במדבר א ,נא)
והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה? אמר להן :לכך
אני מצחק ,דכתיב (ישעיהו ח ,ב) ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה
הכהן ואת זכריה בן יברכיהו .וכי מה עניין אוריה אצל זכריה ,אוריה
במקדש ראשון וזכריה במקדש שני? אלא תלה הכתוב נבואתו של
זכריה בנבואתו של אוריה .באוריה כתיב (מיכה ג ,יב) לכן בגללכם
תחרש (וגו') ,בזכריה כתיב (זכריה ח ,ד) עוד יֵ שבו זקנים
ֵ
ציון שדה
וזקנות ברחובות ירושלם .עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה
הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה .עכשיו משנתקיימה
נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת.
אמרו לו :עקיבא ניחמתנו ,עקיבא ניחמתנו.
רבי עקיבא וחבריו רואים בדיוק את אותו הדבר :שועל שיוצא מפתח קודשי
הקודשים .גם חכמים וגם רבי עקיבא מכירים את שתי הנבואות – של זכריה
ושל אוריה .אבל במה שונה רבי עקיבא? הוא שונה בגישה שלו .רבי עקיבא
יכול לראות את הסיטואציה הקשה ביותר ובה לחפש את הטוב .בתוך
החושך המוחלט ,רבי עקיבא מוצא משהו להיאחז בו .זהו אותו רבי עקיבא
שכאשר מסרקים את בשרו במסרקות של ברזל הוא שמח שסוף-סוף הוא
יכול לקיים את "ואהבת את ה' אלוקך בכל נפשך" .ואת היכולת הזאת הוא
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הרוויח לא משום שהיה רב ,אלא זה חלק מהאישיות שלו .זאת גם הסיבה
שחבריו אומרים לו "עקיבא ניחמתנו" ולא "רבי עקיבא ניחמתנו" .האיש
עקיבא הוא המסוגל לראות את הדבר החיובי ,ויותר מזה – לחפש אותו
תמיד .ועקיבא מלמד אותנו שהנקודה החיובית תמיד קיימת.

לפעמים צריך לשנות את השיטה
כולם יודעים שבל"ג בעומר מדליקים מדורות ,וכולם יודעים שזה קשור לבר
כוכבא .אבל למה בדיוק מדליקים מדורות? המשנה במסכת ראש השנה
מביאה את ההסבר הזה :המשואות נועדו להודיע לכל בני ישראל על קידוש
החודש (משנה ,ראש השנה ,ב):

כיצד היו משיאין משואות מביאין כלונסאות של ארז ארוכין וקנים
ועצי שמן ונעורת של פשתן וכורך במשיחה ועולה לראש ההר
ומצית בהן את האּור ומוליך ומביא ומעלה ומוריד עד שהוא רואה
את חברו שהוא עושה כן בראש ההר השני וכן בראש ההר השלישי:
 ...ומאין היו משיאין משואות? מהר המשחה לסרטבא ומסרטבא
לגרופינא ומגרופינא לחוורן ומחוורן לבית בלתין ומבית בלתין
לא זזו משם אלא מוליך ומביא ומעלה ומוריד עד שהיה רואה כל
הגולה לפניו כמדורת האש.
כלומר זאת הייתה השיטה להודיע (מדובר בתקופה ללא  .)Facebookולמה
הפסיקו שיטה זו? עונה המשנה (ראש השנה ,ב):
בראשונה היו משיאין משואות .משקלקלו הכותים התקינו שיהו שלוחין
יוצאין.
הכותים היו קבוצה בעם ישראל שרצו להחליש את כוח בית הדין בירושלים.
הם הרסו את השיטה על ידי שהדליקו משואות פיקטיביות .במצב כזה
אי אפשר לדעת אם המשואה שנראתה היא אמיתית ומעידה על קידוש
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oi Yozev
החודש או רק נועדה לבלבל .כשצה"ל ,הצבא המוסרי ביותר בעולם ,נאלץ
להפציץ בית של מחבלים ,הוא דואג להתקשר אליהם ולהודיע להם על כך
שלא להרוג חפים מפשע חלילה .במהלך מלחמת לבנון השנייה ,מחבלים
מכנופיות מתחרות היו מתקשרים אלו אל אלו ומוסרים הודעות סרק
כביכול בשם צה"ל כדי שיושבי הבית לא יאמינו לטלפון האמיתי ,וכך הם
נשארו בבית במהלך ההפצצה .דרך מעניינת למתוח אנשים בטלפון ...לא
עדיף להזמין להם  10פיצות? כמו הסיפור על מי שצעק זאב זאב .חז"ל ידעו
לשנות את הגישה כאשר היה צריך .הם עשו זאת לפני  2000שנה ,והם עשו
את זה בעשור הנוכחי.

התלמוד וגרפיקה בתלת ממד
מכל מסכתות התלמוד שלוש מסכתות נחשבות קשות ביותר :עירובין,
נידה ויבמות ,והן אפילו נקראות "מסכתות ענ"י" ,מכיוון שמי שלומד אותן
בעיון נהיה מסכן.
מסכת עירובין עוסקת בדיני עירוב חצרות (למשל ,איזה מבנה גיאומטרי
יכול להגדיר את רשות היחיד? האם צריך חומה סביב בית או די בחוט
שמקיף את השטח?) הקושי העיקרי במסכת זו היה הצורך לדמיין סוגי
חצרות שונים ומשונים .מפרשי התלמוד ניסוי לתת מענה בגבולות היכולת
בצדי הדף כמה איורים
שהייתה באותה תקופה ,וניתן לראות לאורך המסכת ִ
פשוטים מאוד שנועדו להבהיר את ההסבר ולחדד את הנקודה .בשנת 2005
החליט ארגון "מאורות הדף היומי" להרים את הכפפה ולהוציא את מסכת
עירובין מהקושי שלה .הם שינו את הגישה .בעידן עם כלים טכנולוגיים
מרשימים ,הוציא הארגון גמרא (במאות אלפי עותקים) שמכילה איורים
בתלת-ממד של כל הסוגיות במסכת .עכשיו קל הרבה יותר להבין את
הנושאים השונים.

"שבע יּפֹל צדיק וקם"
(משלי כד ,טז)
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"אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם"
(בבלי ,גיטין מג ,א)

המשפטים האלו לקוחים מן המקורות הקדומים שלנו ומעבירים מסר ברור
מאוד :בענייני תורה ומידות אין הצלחות מיידיות .חינוך הוא דרך ,לא משהו
נקודתי ,והדרך הזאת ארוכה מאוד .לכל אחד יש כישלונות ,וכמו שאומר
המשפט ,אי אפשר להתעלות אלא מתוך הכישלון .יתרה מזו ,קמו שתי
אסכולות ביהדות כדי להתמודד עם הכישלון ועם העבודה על המידות
בכלל :תורת המוסר (מייסודו של רבי ישראל מסלנט) ותורת החסידות
(מייסודו של הבעש"ט) .האסכולה הראשונה התמקדה בפחד מהחטא,
המקל היא חשבה
ואילו החסידות התמקדה בחיוב .במקום לחשוב על ַ
על הגזר .אחד המושגים החמורים בתורת החסידות הוא העצבות .נפילה
לעצבות היא חמורה מאוד ,כלומר לא די שחטאת ,עכשיו אתה מוסיף עליו
פשע בעצבות שלך .מתוך העצבות אי אפשר להתקדם בעבודת האל .היום
אנחנו יודעים שיש סוגים שונים של אנשים ,ולכל שיטה יש האמת שלה .יש
אנשים שנדחפים לפעולה רק מפני שהם מדמיינים כמה נורא יהיה אם הם
אראה נורא .אם לא אלמד ברצינות,
לא יעשו אותה (אם לא אעשה דיאטהָ ,
אהיה מובטל) .דווקא המחשבות השליליות מניעות אותם קדימה .אלו גם
אותם אנשים שכאשר נספר להם על פרויקט חדש שלנו ,בדרך כלל הם
יביאו את כל הסיבות למה זה לא אמור לעבוד .הם לא רוצים לקלקל לכם,
אבל זאת הדרך שלהם לראות את העולם.
מהצד השני ,יש אנשים שמונָ עים מהדברים החיוביים (אני חייבת לעשות
אראה כל כך טוב בשמלה הזאת .אם אלמד ברצינות ,תהיה
דיאטה כי אני ָ
לי עבודה עם הרבה כסף וכו').
שתי השיטות – המוסר והחסידות ,הן נכונות (אבל נראה שבחסידות יותר
שמחים) שמדברות לצדדים שונים באישיות האדם .כלומר לא משנה אם
הגישה שלך חיובית או שלילית ,הדבר עצמו הוא לאו דווקא רע ,ואם יודעים
למנף אותו ,ניתן לעשות הרבה.
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oi Yozev
כמה פעמים צריך לחזור?

בפרק של הריכוז דיברנו על ההבדל בין מי שחוזר על לימודו מאה פעמים
למי שחוזר מאה ואחת .כאשר הגישה היא עוד ועוד ועוד ,אפשר להגיע
לרמות הגבוהות ביותר .אחד הפסוקים מתהילים אומר כך" :אתה מושל
בגלי הים בשוא גליו אתה תשבחם" .הפירוש העמוק הוא שאנחנו רואים
את גלי הים כל הזמן "מנסים" להתקדם לכיוון החוף אך לעולם לא מגיעים
לשם .זה ניסיון סיזיפי שלא נגמר .אף על פי כן האל אומר שדווקא את
הניסיון הזה הוא משבח .כאשר הדברים נראים בלתי אפשריים ואנחנו
מנסים ומנסים ומנסים – זאת הדרך!

מתי נבקע ים סוף?
כאשר בני ישראל עמדו על שפת הים ,המצרים מאחוריהם והמים לפניהם,
איש לא קפץ .המים גם לא נפתחו .הראשון שקפץ היה נחשון בן עמינדב
משבט יהודה ,וגם אז המים לא נפתחו .לפי המדרש" ,הגיעו מים עד נפש"
– המים נפתחו רק כאשר הם הגיעו לאף שלו .יותר מזה הוא לא היה יכול
לעשות .ביקשו ממנו לעשות את המקסימום שהיה יכול ,ואז הגיעה העזרה.
מאתנו לא מבקשים לעשות יותר מן המקסימום שאנחנו יכולים ,והדברים
ִ
כבר הורחבו בריכוז.
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oi Yozev
האם ספר במדבר הוא ספר מיותר?

מכל חמשת חומשי התורה ספר במדבר הוא לכאורה מיותר .הוא לא היה
אמור להיכתב .הרי הספר הזה מתאר את מסעות ישראל במדבר במשך 40
שנה ,ולולא חטא המרגלים שהוציאו את דיבת הארץ רעה ,המסע במדבר
היה נמשך כמה חודשים בלבד .לפי התכנית הכללית לא היינו אמורים להיות
שם  40שנה .אבל קיומו של ספר במדבר בא ללמד דבר חשוב מאוד :יש
בחיים שינויים בתכניות ,ובעגה הצבאית :בלת"מ (בלתי מתוכנן) .השאלה
היא איך אנחנו מתמודדים עם אותם אלמנטים לא מתוכננים בחיים שלנו?
ספר במדבר בא ללמד שכאשר נקלענו למקום לא מתוכנן ,רק באחריותנו
יהיה להוציא מהמצב החדש את המיטב .אז ייבנה משכן ויוקרבו בו קרבנות,
והעם ינהל מערכות משפט וכל מה שצריך כדי לנהל חברה אף שזה לא היה
בתכנון ,אף שניקלענו לשם בגלל חוסר מזל גדול מאוד.

oi Yozev
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תויתריציו ןוימד
דמיון
מהו דמיון? מה פירוש המילה "לדמיין"? מה אתם רואים סביבכם עכשיו?
את הספר הזה .אם תסיטו את המבט טיפה ימינה ,אולי תוכלו לראות את
הטלוויזיה בסלון (עדיין לא זרקתם אותה??) אלו חפצים ממשיים שאפשר
וחשבו על מקום החופשה האחרון
לגעת בהם .עכשיו ִעצמו את העיניים ִ
שהייתם בו .אתם ממש יכולים לראות אותו בעיני רוחכם .יפה שאתם גם
יכולים לקרוא את השורות האלו בעיניים עצומות .דמיון ברמה הבסיסית
שלו מאפשר לנו לראות דברים רק בראש .אנחנו יכולים לצאת מה"כאן
ועכשיו" ולנדוד ב"עיני רוחנו" למקומות אחרים בזמן ובמרחב .פתאום אני
יכול לחזור למסיבת ההפתעה שארגנו לחבר טוב או לחופים היפהפיים
של תאילנד .אני לא צריך לחזור לשם באמת .אני יכול לעצום את העיניים
ולדמיין .זה לא הדבר המפתיע .אבל יש ליכולת הזו שתי השלכות מרחיקות
לכת:
 .1המוח לא יודע את ההבדל.
כאשר עושים סריקת מוח ( )FMRIונותנים לאדם לראות תפוח ,אפשר
לראות את האזורים הפעילים בראש שלו .אזורים מסוימים שייכים לתהליך
הראייה ופירוש התמונה כתפוח .אם מבקשים מאותו אדם לעצום את עיניו
ולדמיין תפוח ,אותם חלקים במוח יפעלו .כלומר ,מבחינת המוח לראות
תפוח ולדמיין תפוח הם היינו-הך.
בעברית פשוטה  ,אפשר די בקלות לדמות סיטואציות מאד מציאותיות רק
בראש .שימו לב כמה פעמים אנחנו חולמים חלומות מציאותיים מאוד .אם
כן ,דמיון מאפשר לנו לחזור אחורה לעבר ,לאותם מקומות שכבר ביקרנו
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בהם ,ולבקר בהם שוב .זה מצוין אם אנחנו נזכרים בחופשות ובזיכרונות
טובים .זה פחות טוב אם אנחנו נזכרים בסיוטים ובכישלונות .נסו להשכיב
ילד לישון אחרי שראה סרט אימה .לא נעים!

 .2אנחנו יכולים ליצור בדמיון.
הדמיון מאפשר לנו ליצור בראש דברים שלא היו מעולם .אנחנו לא חייבים
לנסות גלידת שווארמה כדי לדעת שזה לא רעיון טוב .היכולת שלנו לעצום
את העיניים וליצור עולם שלם היא ייחודית לנו מכל בעלי החיים .הדמיון
משמש אותנו כדי לתאר לעצמנו מה יקרה אם נבחר ללכת בדרך מסוימת.
כך אנחנו לא באמת מוכרחים לנסות כל רעיון שיש לנו על מנת לדעת אם
הוא בעל סיכוי גבוה להצלחה .תהליך ההגעה למטרה נעשה יעיל כאשר
יש לנו הכלי החזק הזה :דמיון .על מנת לדמיין עלינו להיות בעלי ניסיון רב
בתחום שמדובר בו .לחלופין ,אנחנו יכולים להיות בעלי ניסיון מגֻ וון וכללי
בחיים .אדם בעל ניסיון חיים עשיר ומגֻ וון עשוי לנבא בדיוק רב ובקלות את
העתיד להתרחש .אנחנו לא חייבים לייצר עוגה בטעם דג מלוח כדי לדעת
שזאת לא הולכת להיות הצלחה .אם אתם זוכרים ,בפרק השני דיברנו על
זה שהניסיון לא תמיד נותן לנו תשובות טובות .ניסיון בלבד לא מספיק.
צריך גם ניסיון בדמיון ואימון ממוקד בטכניקה הזו .אחד הכלים החשובים
בעולם הקסמים הוא תיאור בדימיון של קסם חדש לפני שמבצעים אותו על
הבמה .כמובן ,אין ידיעה ברורה עד שמנסים ,אבל תהליך הדמיון בהחלט
עוזר מאוד .אפרים קישון אמר פעם שברגע שהוא כותב מחזה או סיפור,
הוא יודע בדיוק מתי הקהל יצחק וכמה חזק הוא יצחק .הוא פשוט יכול
לדמיין את המחזה שלו מוצג ואת ההשפעה שלו על הקהל.
פלסּבו הוא הבולט שבהם .באפקט
ֶ
לדמיון יש גם יכולות רפואיות ,ואפקט
זה הרחבנו בפרק האמונה .היכולת שלנו לדמיין עוזרת בטכניקות של
היפנוזה ,הרפיה ודמיון מודרך.
הערה חשובה :לפי חוקי מדינת ישראל מי שלא הוסמך אסור לו לבצע היפנוזה
כלל .כל המידע המובא כאן מובא כמידע תיאורטי בלבד.
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כל נושא ההיפנוזה מקורו בדמיון .אנחנו מקשרים בטעות את ההיפנוזה
לשינה ,וגם מקור השם מעיד על זה :היפנוס היה אל השינה במיתולוגיה
היוונית .אבל היפנוזה אינה דומה כלל לשינה .זהו מצב תודעה אחר (Altered
 ,)Stateכאשר המהופנט בוחר 'לשחק את המשחק' ולהישמע לסוגסטיות
של המהפנט .קיימת ספרות עשירה בנושא היפנוזה .אחד הספרים הטובים
שקראתי נכתבו על ידי אורמונד מקגיל ( .)2005-1913מקגיל נחשב לאחד
הכותבים הבולטים בתחום וספרו "The New Encyclopedia Of Stage
 "Hypnotismנחשב עד היום לתנ"ך של מהפנטי הבמה.

טכניקה נוספת בתחום הדמיון היא דמיון מודרך או  Visualizationכפי
שהוא נקרא באנגלית .זאת טכניקה טיפולית לשיפור העצמי .דמיון מודרך
מתקשר בימנו בעיקר לכל תנועת "העידן החדש" עם משפטים כמו
"האנרגיה של היקום"" ,אתה תמיד מוצלח" וכו' .אבל מסתבר שלתנועה זו
יש יסודות מדעיים.
כאמור ,המוח לא יכול להבחין בין מציאות לדמיון .כאשר אנחנו ברכבת
הרים ,משתחרר לגופנו אדרנלין .כאשר אנחנו חולמים על נסיעה ברכבת
הרים ,משתחרר לגופנו אותו אדרנלין.
דוגמה נוספת היא נגיסה בלימון .אם נוגסים בלימון טרי ,מרגישים את
החמוץ בפה .עכשיו דמיינו שאתם לוקחים לימון מהמקרר ,מרגישים את
הקור ביד שלכם ,מניחים אותו על השולחן ,לוקחים סכין מטבח וחותכים
אותו באמצע ,כאשר אתם שומעים בבירור את רעש הסכין המפלחת את
הלימון .אתם לוקחים חצי לימון ,מקרבים אותו לפה ,מריחים את הריח
החמוץ שלו ,מקרבים אותו עוד אל הפה ואז נוגסים בו בכל הכוח .כל המיץ
עף לתוך כל פינות החך שלכם.
בשלב הזה בלוטות הרוק כבר החלו לעבוד .לא ראיתם לימון בדקות
האחרונות ,ואף על פי כן המוח שלכם לא יודע את ההבדל בין מה שרק
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קראתם ובין הדבר האמיתי וכבר שלח פקודה לבלוטות הרוק שלכם לייצר
רוק.

כך קורה בפיהוקים .כאשר אנחנו רואים מישהו אחר מפההההק (פיהוק
גדול) לידנו ,גם אנחנו נוטים לפהק .הסיבה האמיתית לפיהוק עדיין לא
ידועה ,אבל אחת ההשערות היא שהפיהוק קשור לעייפות .כאשר לגוף חסר
חמצן ,המוח מפעיל את רפלקס הפיהוק שמכניס למערכת הרבה מאוד
חמצן (לא כמו נשימה רגילה) .המעניין הוא שהפיהוק מדבק .גם כאן אנחנו
לא יודעים בדיוק למה ,אבל אחת ההשערות היא שזה קשור לאמפתיה בין
בני אדם .פיהוק של בן זוג ידביק בסבירות גבוהה יותר מפיהוק של אדם זר.
מעניין שתוך כדי כתיבת שורות אלו פיהקתי כמה פעמים ,ובכל פעם שאני
כותב את המילה פיהוק אני מרגיש צורך עז לפהק .גם אתם?
דמיון מודרך משתמש בטכניקות על מנת להעלות דברים מתת-המודע,
להירגע וכו' .פטריק פאנינג מגדיר דמיון מודרך "יצירה מודעת ורצונית של
רשמים חושיים מנטליים לצורך שינוי העצמי" .הרעיון הוא לייצר במודע (לא
כמו הדמיונות שמגיעים בחלום) וברצון (שלא כמו הזיות) ,כאשר כל החושים
משתתפים בתהליך ,והתהליך כולו אמור לעזור לנו במשהו ספציפי (כגון
הרגעות) .דמיון מודרך בהחלט עוזר בהירגעות לפני מבחנים ותחרויות
ספורט ויכול לשפר יכולות מסוימות רק על ידי דמיון של אותן סיטואיציות
בראש .יש הרואים בדמיון מודרך כלי שיכול לעזור להתמודד עם בעיות
כמו השמנת יתר ,עישון ואפילו סרטן ואף להתגבר עליהן .מתועדים כמה
מקרים שבהם דמיון מודרך עזר לרפא לחלוטין מסרטן ,אבל זאת שיטה
לא שכיחה עדיין בבתי חולים .בבסיס השיטה אפשר לחזור על המשפט
המפורסם של וולטיר ,שתפקיד הרופא הוא בעיקר לשעשע את החולה
בזמן שהטבע מרפא אותו .כל תהליך ריפוי מתבסס בעיקר על האמונה
של המטופל ביכולת שלו להתרפא ,ברופא ובטיב הטיפול .כאשר אנחנו
(פלסּבו) ,הגוף מייצר את אותם
ֶ
מאמינים שאנחנו מקבלים תרופת הרגעה
חומרים בדיוק שהיו נוצרים אילו קיבלנו תרופה אמיתית .כל זה בהנחה
פלסּבו .אם נדע ,הגוף כבר לא ייצר את אותם חומרים
ֶ
שלא נדע שקיבלנו
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(ראו בהרחבה בפרק "אמונה") .אני יכול להעיד על עצמי שכהשתמשתי
בטכניקות האלו לפני כמה שנים ,כאשר התאמנתי בריקוד על תנועה
מסוימת ,בהחלט היה שיפור שלדעתי נבע מדמיון חוזר שלי מבצע את
אותה תנועה.

מבוּקר בכלי הדמיון יכול להכין אותנו טוב יותר לסיטואציות שאין
ָ
שימוש
לנו הרבה יכולת להיות בהן שוב ושוב ,כמו פגישה ראשונה עם בן/בת זוג או
טסט בנהיגה .כאשר אנחנו מדמיינים את הסיטואציה ,היכולת שלנו עולה.
גם כל דמיון חוזר שלנו מעלה לנו אפשרויות של סיטואציות אחרות .נסו
לדמיין לפני שיחה חשובה עם בן/בת הזוג או עם הבוס איך השיחה אמורה
להתנהל .בדרך כלל כאשר אנחנו מדמיינים שיחה לא נעימה ,עולים לנו
הרגשות הלא נעימים שמאפיינים שיחה כזאת .במסגרת מבוקרת של דמיון
אפשר להסתכל ברגשות אלו ,לחקור אותם וכך להתמודד איתם טוב יותר..

חלומות צלולים
תחום מסתורי ומעניין .הסיבה היחידה שהוא פה היא שהוא נחשב לדרגה
הגבוהה ביותר של דמיון מודרך .זהו חלום מודע ,כאשר אנחנו יודעים
שאנחנו בתוך חלום .אנחנו שולטים בחוקים הפיזיקליים ובעלילה ,ואנחנו
ה"אדריכל של המטריקס"( .כמעט) כל אדם חווה בימי חייו חלום צלול,
ויש מספר שיטות לגרום להעלות את תדירות החלומות הצלולים .כמה
מהשיטות קשורות במה שקרוי "מבחן ֵערות" ,כאשר מיד בקימה מן השינה
מבצעים מבחן מציאות .אם מתרגלים לעשות זאת בכל פעם שמתעוררים,
אז ,גם בהתעוררות שווא (כאשר אנחנו חולמים שאנחנו מתעוררים),
נבצע את זה ,ואז נבין שאנחנו בתוך חלום .מהשלב הזה התסריט שלנו.
אנחנו יכולים לשלוט בחלום בדיוק כמו שהיינו רוצים .יש ספרים רבים
בנושא ,והקורא הסקרן מוזמן לעיין בהם .יש גם מעבדות שינה בכמה
אוניברסיטאות בעולם שמתעסקות בחלומות צלולים.
אחד הדברים היפים בדמיון הוא שהוא כלי מצוין לסימולציות .פנקס היה
אמן טלפתיה גרמני מוצלח מאוד שכתב ספר על השיטות שלו .אחת
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השיטות היא להשתמש בדמיון כדי להתאמן .גם כאשר אין מולנו קהל,
אנחנו יכולים להשתפר המון רק מהטכניקה הזו .כאשר אנחנו מתאמנים
לקראת נאום או שיחה חשובה ,אחד הדברים המעולים שאנחנו יכולים
לעשות הוא להריץ לנו את השיחה הזאת בתוך הראש שוב ושוב .בכל פעם
יהיה אפשר להעלות טיעונים שונים ולעשות סימולציה של תגובות .וכך
פנקס כותב בספרו :Fourth Dimensional Mysteries
"Before you get down to the practical work on either of these
routines, You should learn the sequence of events by heart. Then
you should rehearse the routine "in your head". This practicing
in your head will make you progress much more quickly and
defiantly than doggedly practicing the movements. You will see
that practical work is realy just a minor detail if you are clear
your mind about what you are supposed to do… That which
"you conquer with your mind, you also conquer with your body

תרגום שלי:
( ...מה שתכבוש עם הראש ,תכבוש עם הגוף*).
פנקס מסיים את השיטה במשפט "כך לעולם לא תהיה משועמם עוד".

קסמים ודמיון
"קסמים הם נגד הפיזיקה .לא נגד הלוגיקה".

* מכיוון שאני מאמין שכאשר מכריחים מישהו ,הוא לומד טוב יותר ,לא תרגמתי את
כל הקטע-רק את המשפט האחרון והחשוב ביותר .אני מזמין את הקוראת ,לעבור על
הציטוט האנגלי.
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זה אחד המשפטים האהובים עלי .אחד הדברים היפים בקסמים הוא
היכולת לשחק בדמיון של הצופים .לפעמים אני נהנה לפתוח מופע קצר
במונולוג הזה:
"אתם מאמינים בקסמים? אני לא .למזלי ,כדי להנות מקסמים לא צריך
להאמין .צריך רק לדמיין .אז בוא ונשתמש בדמיון שלנו בדקות הבאות".
הקסמים יוצרים עולם שקיים רק בדמיון .אם קלף משתנה לקלף אחר מול
עיני הצופה ,או שטר מתחיל לרחף באוויר – אלו תופעות שעד לפני רגע
היו קיימות רק בעולם הדמיון ,ועכשיו הן עברו לעולם המציאות .באחד
הפרקים הקודמים דיברנו על ההבדל בין התגובה של מבוגר ושל ילד קטן
לאותו קסם .אמרנו שבשביל הילד זה עדיין לא ממש מפתיע ,כיוון שכל
העולם שהוא חווה מפתיע באותה מידה .העולם הפיזיקלי של הילד לא
מגובש דיו כדי להתפלא מקסמים .מה מפתיע יותר :קלף מרחף או קשת
בענן? מבוגרים איבדו את הפליאה הזאת מהעולם שסובב אותנו בגלל
ההרגל .אנחנו רואים את העולם המופלא הזה שוב ושוב ושוב ,והוא נראה
לנו רגיל .אנשים עם מכשיר סלולארי מובנה  GPSשמתקשר עם לווייניים
בגובה  15אלף קילומטר מעל כדור הארץ מתלהבים מחבילה שמשנה צבע
מאדום לשחור או כשהם חושבים על מספר ואני מגלה אותו .אם נשאל את
האדם הסביר למה הוא לא מתלהב מהנייד שלו אבל מתלהב מקסם ,נקבל
את התשובה שהוא יודע איך עובד הנייד אבל לא יודע איך אני מגלה בכל
פעם מחדש מזל אסטרולוגי של אדם רק לפי החתימה שלו.
לרוּבנו אין מושג איך הטלוויזיה  ,הרדיו וגוף האדם עובדים (איך
ֵ
זה לא נכון.
באמת תא העובר יודע לעצור את ההתחלקות שלו בסוף האצבע?) .הם
יודעים שיש גלי רדיו ,ושהמכשיר שלהם קולט אותם ומשמיע אותם .זה
פשטני בדיוק כמו לומר שאני מגלה לפי שפת גוף את המספר שהם חשבו
עליו .זה נכון ,אבל אין מה לעשות במידע הזה .זאת לא ידיעה .זה חסר ערך.
ואף על פי כן מבוגרים מתבלבלים מאוד כאשר הם רואים משהו ששובר את
העולם שהם מכירים .אולי לא חיתוך בחורה לשניים ,אבל בהחלט קריאת
מחשבות וכל התחום הזה .לדעתי ,הסיבה היא שאנחנו לא מבינים ממש
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איך עובד המוח האנושי .אנחנו יודעים מספיק על מדע הרפואה כדי לדעת
שאם חותכים מישהו לשניים צריך לצאת דם .אבל את זה גם התלמוד ידע.
אחד הסיפורים היפים בתלמוד זה הדו שיח הבא( :התרגום מארמית שלי)
אמר לו רב לרבי חייא" :אני ראיתי ערבי אחד שנטל סיף וחתך את
הגמל שלו .קשקש לו בטבלא ועמד".
אמר לו רב חיא לרב" :לאחר מכן ,היה שם דם ופרש (צואה)?"
אמר לו " :לא".
"אם כן ,אחיזת עיניים היתה"
(סנהדרין ס"ז)

גם התלמוד הבין שלא הגיוני לחתוך אדם (או גמל) לכמה חתיכות מבלי
שיהיה שם דם ואם ראינו קוסם שעושה את זה ,הרי זו אחיזת עיניים .אבל
מה לגבי כל תחום המחשבה? מה לגבי כל אותם התחומים בהם אין למדע
תשובה ברורה? זה מתחיל בקריאת מחשבות ,נמשך בכישוף ועין הרע
ונגמר בהליכה לקברות צדיקים.

איך נראה חייזר?
מאתנו בחלל היא
"ההוכחה היחידה לכך שיש יצורים אינטליגנטים ִ
שהם לא באים לפה".
(אנונימי)

שאלה מעניינת :איך נראה חייזר? רוב האנשים מדמיינים משהו כמו זה:
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חייזר הוא יצור מעולם אחר שיכול להיראות בכל צורה ודרך .ולמה אנחנו
מדמיינים אותו כך דווקא? האם אין דרך אחרת לדמיין אותו?
אילו ביקשתי מכם לחשוב על הארי פוטר ,כולכם תעלו בדמיונכם את
תמונתו של דניאל רדקליף ,השחקן הנחמד שמגלם אותו בסדרת הסרטים.
לפני שיצא הסרט הראשון בסדרת הסרטים ,כל ילד שקרא את הספר דמיין
את הארי פוטר בצורה קצת שונה .לכל אחד היה את ה'הארי פוטר' שלו.
עכשיו כבר אי אפשר לדמיין שום דמות מלבד השחקן .הסרט 'הארי פוטר'
הרס לנו את היכולת לדמיין את הספר .בדיוק כמו שסרטי חייזרים מקבעים
אותנו על דמות שהשם המקורי שלה הוא עצם בלתי מזוהה.

"ילדה קטנה יושבת בשיעור ציור ומציירת.
שואלת אותה המורה' ,מה את מציירת?'
'אני מציירת את אלוקים' ,עונה הילדה,
'אבל אף אחד לא יודע איך אלוקים נראה'.
'הם ידעו בעוד רגע' ,עונה הילדה".
פּסל שחצב ברחובה הראשי של
יש סיפור יפה שמיוחס לאריסטו על ָ
אתונה בגוש שיש ענק .ניגש אליו ילד קטן ושאל" :מה אתה מחפש בגוש
הפּסל .אחרי יומיים חוזר הילד
ָ
השיש הזה?" "בעוד כמה ימים תראה" ,אמר
ושוב שואל" :מה אתה מחפש בגוש השיש הזה" ,ושוב הפסל עונה" :עוד
הפסל שלו :סוס מדהים
ֶ
הפּסל את
ָ
כמה ימים תראה" .אחרי כמה ימים חשף
ביופיו .ואז ניגש אליו הילד ושואל" :אבל איך ידעת שהסוס היה שם?"
זאת לא בדיחה .זאת שאלה מצוינת .וזאת ההגדרה של דמיון.
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יצירתיות

מהי יצירתיות ,ובמה היא שונה מדמיון?

יצירתיות ,שלא כדמיון ,מחייבת אותנו לבצע משהו .אי אפשר להיות יצירתי
בלי לעשות כלום .אתה יכול לדמיין כל היום בראש ,אבל אם לא תוציא את
הרעיונות שלך החוצה לעולם ותממש אותם ,אתה לא יצירתי .יש סיפור
יפה שאני נוהג לספר לאשתי בכל פעם שהיא באה אלי עם רעיון חדש שיש
לה אבל אין לה מושג איך לבצע אותו ("בוא תכתוב ספר על ההרצאה שלך
ותוציא אותו לאור").

מספרים שבימי מלחמת העולם השנייה הגיע יהודי זקן לצ'רצי'יל ,ובפיו
הצעה איך לנצח את הגרמנים:
"אתם צריכים לבנות טנקים שנוסעים מתחת למים .ככה הם יעלו בתעלת
לאמאנש ,יפתיעו את הגרמנים ויכריעו את המערכה".
צ'רצ'יל התלהב מאוד מהרעיון ושאל את היהודי איך בונים טנקים כאלו.
"בשביל זה יש לכם מהנדסים ,לא?" ענה היהודי.
יצירתיות שנשארת בגדר רעיון היא תרגיל בדמיון .רוברט ווייסברג,
מהחוקרים הגדולים בתחום היצירתיות ,מגדיר יצירתיות כיצירת משהו
חדש שהוא גם בעל ערך  .גם אם אנו מייצרים דבר שכבר קיים ,רק שלא
נתקלנו בו מעולם ,עשינו תהליך יצירתי .כל עוד זה היה חדש עבורינו.
קוסמים צעירים רבים חושבים על רעיונות יצירתיים מאוד לקסמים שכבר
חשבו עליהם אחרים .זה לא אומר שתהליך החשיבה שלהם לא היה טוב
ויצירתי .זה רק אומר שהם פסעו בלי לדעת בשביל שהלכו בו לפניהם.
עוד עיקרון חשוב בתהליך יצירתי הוא שהוא חייב להיות מתוכנן .נניח
שאנחנו ציירים שמנסים לצייר כד פרחים ,ובמהלך העבודה נשפך לנו
ואוצר של מוזיאון חשוב רואה את
ֵ
הצבע על בד הציור בצורה מעניינת,
כתם הצבע ומחליט להציג אותו בעולם (זה לא מצחיק! חפשו אחר ציורים
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של האמן רותקו) .האם היינו יצירתיים? בהחלט לא .אל תבינו אותי לא נכון:
לפעמים טעויות לאורך הדרך הן פריצות הדרך האמיתיות .הרבה פריצות
דרך בתחום הפיזיקה התגלו בגלל טעויות או בזכותן .זה הכרחי להרשות
לעצמנו לטעות ,אם אנחנו רוצים ללכת בדרך שלא הלכו בה אחרים (נושא
זה הורחב בפרק הגישה).
בשנים האחרונות נעשה מאמץ גדול מאוד ללמוד את נושא היצירתיות
ואת הגורמים לה מתוך הבנה בסיסית למדיי שהיום החברה צריכה להיות
יצירתית מתמיד .בעולם שבו כמות השחקנים בכל מגרש (החל מרשתות
למזון מהיר ועד לחברות שמייצרות טלפונים סלולריים) נהיית גדולה ,מה
שמבדיל חברה אחת (או מוצר) אחד מן האחרים הוא היצירתיות שבו,
אותו טאצ' מיוחד או אלמנט הפתעה שלא קיים במוצרים האחרים .זה יכול
להיות רעיון פשוט מאוד (להוסיף סכין גילוח ולעשות  )Mach 3שקל מאוד
יהיה להעתיק אותו אחר כך .זה יכול להיות רעיון מורכב יותר (כמו מסך
המגע המיוחד של אייפון או תרופת הוויאגרה שפותחה כדי לטפל בבעיה
אחת וטיפלה בבעיה אחרת לגמרי) .אבל זה חייב להיות משהו מיוחד.
האנשים היצירתיים הם הנכס האמיתי של כל ארגון .ביל גייטס צוטט כמי
שאמר שאם יוציאו ממיקרוסופט את  20האנשים החכמים ,היא תהיה
חברה חסרת חשיבות .חשיבה יצירתית פירושה היכולת להתחדש ולבלוט
גם בתנאי תחרות קשים ביותר.
חלק מהחוקרים חושבים שאם נבין את מודל היצירתיות ואת האנשים
שעומדים מאחוריו ,נוכל לפתח בעצמנו דברים ומוצרים יצירתיים .קיימת
אפילו חלוקה מתודית של רעיונות יצירתיים ,כך שכל רעיון יצירתי "נופל"
לפי חלוקה זו לאחת מתוך הקטגוריות האלה (חיסור ,הוספה ,הכפלה וכו'):
הוספה – הסכין השלישי במאך  3שהועתק אחר כך לכל סכיני הגילוח.
איחוד – הדוגמה הקלסית היא משחת שיניים עם מי פה או מעטפה
שמודפס עליה בול.
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החלוקות האלו נכונות ויפות ובהחלט עוזרות להבין את המודל היצירתי
(אם יש כזה) .אבל אלו חלוקות שנעשו בדיעבד ,כלומר כאשר אנחנו רואים
רעיון יצירתי חדש אנחנו יכולים לקטלג אותו לאחת מתוך המשבצות האלו,
אבל התהליך של שימוש בכלים האלו כדי לייצר רעיון חדש הוא מורכב
הרבה יותר .הדבר הראשון שיש להתאמן עליו בנושא החשיבה היצירתית
הוא לראות את העולם מזווית קצת שונה .יש תרגילים מצוינים כדי להתחיל
להסתכל בדברים או בסיטואציות בזווית אחרת ,ולדעתי זה המפתח העיקרי.
בעיית הנר של קרל דונקר מהפרק הראשון היא דוגמה טובה .כאשר אנשים
רואים חפץ מסוים ,הם נוטים לייחס לו רק את השימוש הסטנדרטי שהם
מכירים .זאת הסיבה שהיה קשה לרוב האנשים בניסוי לראות את קופסת
הנעצים ככלי קיבול עבור הנר .כדי לחקור יותר את הקיבעון הפונקציונלי
ואת הגבולות שלו ,הציגו לנבחנים את בעיית הנר בדרך אחרת:

כאשר הנעצים היו פזורים על השולחן וקופסת הנעצים הייתה ריקה ,היה
לנבחנים הרבה יותר קל לדמיין שימוש נוסף לקופסת הנעצים ,והזמן
הממוצע לפתרון בעיה זו ירד פלאים .כל מה שצריך לעשות כדי לקבע
אותנו הוא להחזיר את הנעצים לתוך הקופסא ויהיה קשה מאד לראות לה
שימוש אחר.
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אני עדיין זוכר סצנה מתוך סרט קונג-פו שראיתי כשהייתי ילד .המבוגר
שואל את הילד מהי ההגדרה של נינג'ה ,והילד עונה שנינג'ה אמיתי ימצא
בכל חדר עשרה חפצים שבהם הוא יוכל להרוג את האויב שלו .ואז המבוגר
שואל בזלזול :ואתה נינג'ה אמיתי? לא ,עונה הילד .מצאתי רק שמונה.
האם אנחנו יכולים למצוא בחדר שלנו עשרה חפצים כאלו? כמה שימושים
שונים אנחנו יכולים למצוא לקומקום או לפחית טונה ריקה?
ג'ף מקברייד ,מן הקוסמים היצירתיים החיים היום ,מדבר הרבה על משחק
כחלק מהתהליך היצירתי .הרעיון הוא לקחת אובייקט שאנחנו עושים בו
קסם ולהתחיל לשחק בו בלי מטרה מוגדרת .אחרי כמה זמן של משחק
"חסר משמעות" כזה ,פתאום נוכל לראות באותו חפץ דברים חדשים שלא
שמנו לב אליהם .הכישור הזה הוא בהחלט יכולת נלמדת ,וטוב מאוד לאמן
את המוח שלנו לחשוב על דברים בצורה מעט אחרת.
קוסם אחר – ריצ'רד אוסטרלינד ,מדבר על התהליך הנכון בלמידת קסם.
תחילה צריך ללמוד אותו בדיוק כמו שכתוב בספרים ואפילו להציג אותו
בדיוק כמו שהממציא עושה .זהו תהליך למידה נורמאלי כאשר החלק
הראשון שבו הוא חיקוי .בשלב השני ,אחרי שכבר השתלטנו על הטכניקה
ועל הצגת הדברים ,צריך לעזוב את הטריק לכמה שבועות .לשכוח ממנו
לגמרי .כאשר נחזור אליו ,נתחיל לגלות בו אספקטים חדשים שלא ראינו
קודם .זה נכון גם לסטנדאפיסטים שמשייפים את המופע שלהם ובכל פעם
שהם מספרים את הבדיחה הם רואים בה משהו חדש .לי אישית הזדמן כמה
וכמה פעמים להופיע שנה עם אפקט טלפתיה מסוים ,עד שפתאום צצה לי
"הברקה" של שיפור שלא שמתי לב אליה כל הזמן הזה .וככל שעושים את
זה יותר ,כך זה יותר פשוט.
מסופר על צרפתי אחד שחזר מביקור מולדת בישראל .שאלו אותו איך
היה והוא אמר שעברית היא שפה עצובה מאוד .הכול בה נשמע עצוב
ומדכא .יש רק מילה אחת שמחה בעברית .אתם יכולים לנחש מהי? המילה
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oi Yozev
"אומללה" .זאת יצירתיות! היכולת להסתכל לא בפירוש של המילה אלא
בצליל .והצליל באמת משמח" .אומללה" נשמעת באמת מילה שמחה
מאוד ,אבל אנחנו לא מסוגלים לראות את זה .אנחנו תקועים בפירוש שלה.
יצירתיות היא בדיוק היכולת להתבונן ב Everyday Objects-בזווית אחרת
לגמרי.
It's not complicated. It's complex, but we make it easy
)(MikroE Group motto

אם נחשוב לרגע על כל המוצרים היצירתיים שסביבנו ,נראה שאחד
המאפיינים של מוצר/פתרון יצירתי (לא תמיד) הוא שהפתרון היה מתחת
לאף .כאשר אנחנו רואים משהו יצירתי מאוד ,לפעמים מגיעה ִאתו פשטות
יפה ,אנחנו רק שואלים איך לא חשבנו על זה קודם ,הרי זה היה לנו מתחת
לאף .ואם פתרונות כאלו מסתתרים לנו מתחת לאף ,למה לא להסתכל
למטה ולראות אותם? הדרך היא ,כמו שהדגשנו כבר קודם ,היא להתבונן
בסיטואציות מזווית אחרת .זה בדיוק מה שסטדנאפיסטים עושים כל הזמן.
בפעם הבאה שתראו סטדנטאפיסט ,תחשבו על זה...
יש לי שאלה אליך.
כמה את/ה יצירתי/ת?
בין  1ל.10-
יש לך מספר בראש?
או.קיי.
זה מספר אחד.
עכשיו אני רוצה עוד מספר בבקשה.
כמה את/ה אינטיליגנטי/ת?
שוב ,בין  1ל.10-
עכשיו שיש לנו את שני המספרים האלה ,אפשר להמשיך בדיון.

תויתריציו ןוימד | 251

oi Yozev
כאשר מדברים על יצירתיות ,אנחנו רואים בעיני רוחנו קופירייטרים גדולים,
פרופסורים מפוזרים ועוד אנשים מוזרים .אחת התופעות המענינות
שרוּבנו חושבים שאנחנו חכמים מעל
ֵ
שגיליתי לגבי אינטלגנציה היא
רוּבנו
הממוצע ,ואם נתבקש לתת מספר לאינטליגנציה שלנו בין  1לֵ ,10-
ניתן לעצמנו מעל  .5זה מוזר כי ההגדרה של ממוצע היא שיש חמישים
אחוז מתחתיו ולמרות זאת רובנו רואים את עצמו כמעל הממוצע .בתחום
היצירתיות המצב שונה .רבים לא רואים בעצמם יצירתיים ,ואם יתבקשו
לדרג את עצמם ,הם ייתנו לעצמם  5ומטה בלי שום קשר לכמה הם נתנו
לעצמם באינטליגנציה ,אף שאלו נושאים קרובים מאוד זה לזה .הם גם לא
רואים את הקשר בין שתי השאלות .האם נתתם לעצמכם אותו מספר על
שתי השאלות או ביצירתיות המספר היה נמוך יותר?

בעברית פשוטה ,ניתן להסיק את שתי המסקנות הבאות:
 .1רוב האנשים רואים את עצמם לא יצירתיים במיוחד.
 .2רוב האנשים לא חושבים שיש קשר חזק בין אינטליגנציה ליצירתיות.
אילו חשבו שיש קשר כזה ,לא היו הבדלים גדולים בין המספרים שהם
ציינו בשאלות.
חשוב להרחיב על שתי המסקנות הללו ,כי שתיהן לא נכונות .אנחנו יצירתיים
יותר משנדמה לנו ,ויש קשר חזק מאוד בין אינטליגנציה ליצירתיות.
מי הוא אדם יצירתי בעיניכם? האם אתם יכולים להיזכר באנשים יצירתיים
שאתם מכירים או שמעתם עליהם? הדמויות הבאות הן דוגמאות קלאסיות
לאנשים יצירתיים :קוונטין טרנטינו ,מולייר ,פאבלו פיקאסו ,אלברט
איינשטיין ,יהודה עמיחי ואחרים .אנחנו רואים ביצירתיות תכונה נשגבה
מאתנו .והדעה הזו נובעת מחוסר הבנה בסיסי לגבי
שיש בעיקר לגדולים ִ
מה זה אומר להיות יצירתי .אנחנו רואים אנשים שעושים דברים יצירתיים
וחושבים לעצמנו "טוב ,נו ,הוא יצירתי כזה ,אז בטח שהוא מצליח!" אבל לא
זאת המציאות .כל אדם שהיה לו פרץ יצירתיות גדול היה צריך להשקיע
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oi Yozev
הרבה עבודה קשה ורפטטיבית במשך שנים עד שהגיע לזה .איש לא נולד
עם רמת היצירתיות שהייתה לו בשיא הקריירה שלו.

הק ֶּפלָ ה סיסטינה בוותיקן ,אותה
אחת מפסגות היצירה האנושית היא ַ
תקרה מלאה בציורים מן התנ"ך ,שאת רובם צייר מיכאלאנג'לו .כל מי
שעומד שם לא יכול שלא להרגיש כמה מיכאלאנג'לו היה יצירתי .אבל
העבודה על הקפלה שהחלה בשנת  1508ונמשכה יותר מארבע שנים
הייתה עבודה קשה ולא תמיד יצירתית .יום-יום היה עליו ללכת לשם,
לעלות על פיגומים בגובה  19מטרים ,לצייר מהר בשכיבה על הצד (הטיט
מתייבש מהר) ,לחזור ולתקן וחוזר חלילה .לא בכל השנים הללו הוא הרגיש
את פרץ היצירתיות שמאפיין את הציורים האלו .קן רובינסון ,שהוזכר יותר
מפעם אחת בספר ,הוא מומחה בעל שם עולמי ליצירתיות .הוא מייעץ
לאירגונים ,אוניברסיטאות ומדינות .הספר הראשון שלו נקרא "Out of
 “our Minds – Learning to be Creativeבו הוא מסביר על החשיבות של
יצירתיות במערכת החינוך ובחברה המודרנית בכלל .הוא גם סוקר את
שלוש המיסקונספציות המרכזיות שלנו לגבי יצירתיות:
 .1רק אנשים מיוחדים הם יצירתיים .לא נכון! אנחנו חושבים על מישהו
יצירתי ,על מחלקת הקריאטיב בארגון שבו אנחנו עובדים ,והאנשים שם
נראים לנו שונים מאוד .אנחנו מאמינים שיש הבדל ניכר ביננו ובין פאבלו
פיקאסו ,טרנטינו ואפילו יגאל תומרקין.
האמת היא שכל אדם נולד עם יכולות גבוהות מאוד של יצירתיות .כל העניין
הוא לגלות את היכולות האלו ולפתח אותן .איש לא נולד יצירתי ,אבל הוא
מפתח את היצירתיות .בדיוק כמו קריאה וכתיבה .אך בעוד שלכולנו ברור
שכל אחד יכול ללמוד לקרוא ולכתוב ,הרי לא ברור לנו שכל אחד יכול
לפתח את היכולות היצירתיות שלו .יהיה מוזר מאוד לראות אנאלפבית
(אדם שלא יודע קרוא וכתוב) ולומר שכנראה הוא לא מוכשר ללמוד קריאה
וכתיבה .ברור לנו שאילו לימדו אותו ,הוא היה יודע .רוב האנשים פשוט לא
יודעים מה מכילה המילה "יצירתיות".
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 .2יצירתיות קשורה רק לתחום מסוים .לא נכון! אנשים חושבים שיצירתיות
קשורה רק לתחומים מסוימים ,בעוד שהיא קשורה לכל תחום .מעניין
לצטט את פרופסור לורנס סטיינברג מאוניברסיטת טמפל בארה"ב .שימו
לב לציטוט הבא שלוYou will believe claims about creativity in other :
( areas that you never would about your ownאתה תאמין בטענות על
יצירתיות בתחומים אחרים שבחיים לא היית מאמין לגבי התחום שלך).
בכל תחום שבו נדרשת אינטליגנציה אנושית ,קיימת אפשרות ליצירתיות!
גם תחומים שאנחנו מגדירים אותם בטעות חסרי יצירתיות כמו מתמטיקה,
תכנות מחשבים ,פיזיקה ,והנדסת מכונות דורשים יצירתיות רבה כדי להגיע
לרמות גבוהות .נושאים שנראים בעינינו פשוטים לביצוע נתפסים גם
ככאלה שאין בהם יצירתיות .למשל ,האם צריך להיות יצירתי כדי להכין
הטריפה (אם בכלל) ,צורת המחבת
חביתה? תתפלאו! מספר הביצים ,אופן ִ
(או הסיר או התבנית) ,טמפרטורת השמן (או החמאה) ,סוג השמן ,תוספות
(בצל ,שום ,פטרוזיליה ,אננס ,פטריות ,בננה ,אגוזי קשיו טחונים וכו') ,צורת
ההיפוך ,ההגשה וכו' .וכך בגינון ,ניקיון הבית ,טיפול בתינוקות ,קשירת
עניבות והכנת תה .לדוגמה ,כשהייתי בסין צפיתי במופע מדהים של מזיגת
תה!

ואם אפשר להיות יצירתי בתחומים האלה ,רק דמיינו כמה אתם יכולים
להיות יצירתיים בכל תחום שאתם עוסקים בו .לדוגמה ,אחד המקצועות
הנפוצים בימינו – מכירות :מאות ספרים נכתבו על שיטות יצירתיות של
מכירה .יש כל-כך הרבה דברים מרתקים לדעת ולחשוב עליהם ,לא ייאמן!
אופן הפנייה ללקוח ,זיהוי הצרכים שלו ,אופן הצעת הפתרונות ,חשיבה על
חלופות ,שינוי צורת החשיבה שלו ,צורות תשלום ,משלוח ,שימור לקוחות,
השגת לקוחות חדשים ,הצגת המוצרים ועוד ועוד .אין תחום עיסוק כלשהו
שאינו מצריך שפע של יצירתיות .בכל תחום אפשר למצוא הרבה חומרים
של אנשים יצירתיים שחקרו וכתבו ,ואפשר ללמוד מהם ולקבל מהם
השראה .על כל זה נרחיב אי"ה בפרק הלימודים.
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oi Yozev
 .3אנשים חושבים שיצירתיות היא דבר שיש לנו או אין לנו .לא נכון! אנחנו
מאמינים שיש אנשים שנולדו יצירתיים ,ויש שלא נולדו כך .זה גנטי בדיוק
כמו צבע עיניים .מעניין שאנחנו לא אומרים את זה על יכולת קריאה
וכתיבה .כמו שאנחנו מבינים שקריאה וכתיבה וכישורים בשחמט ובשחייה
אפשר וצריך ללמוד ,כך היצירתיות .נכון שיש אנשים שיש להם חוש טבעי
לאמנות פלסטית ויצירה ,אבל לכולם יש כישורים יצירתיים שאפשר לפתח.
לכולנו יש כישרונות ויכולות יצירתיות מאד גבוהות בתחום מסוים .חלק
מהקונץ הוא למצוא את התחום הזה .לא כולם יהיו פיקאסו או מוצארט,
אבל גם פיקאסו וגם מוצארט היו יצירתיים בתחום מסוים (ציור ונגינה).
אנחנו לא יודעים כמה פיקאסו היה שחיין טוב או איך מוצארט בישל.
כמו שהראנו מקודם ,יצירתיות שונה מדמיון כיוון שהיא מחייבת אותנו
לעשות משהו .אפשר לשכב על המיטה ולדמיין כל היום ,אבל זאת לא
יצירתיות .אנחנו חייבים ליצור משהו חדש ובעל ערך.
אחד המאפיינים הבולטים של יצירתיות הוא התהליך .בדרך כלל הרעיונות
החדשים שאנחנו מקבלים לא מגיעים אלינו מוגמרים אלא כהבזק או רעיון
בסיסי מטושטש מאוד .חלק מתהליך היצירתיות הוא לזקק את הרעיונות
האלו ,לחדד אותם ולהביא אותם לקו הגמר .החלק הקשה הוא להיפטר
ממה שלא טוב למרות שאנחנו חשבנו עליו ואנחנו אוהבים אותו מאד.
“Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is
”knowing which ones to keep.
(סקוט אדאמס)

שני סופרים ,אחד מצליח ביותר ובעל פרסים והכרה לאומית ,והשני
כישלון מכל הבחינות נפגשים יום אחד בכנס .הכישלון שואל את
המצליח ":אולי תסביר לי למה אתה כל כך מצליח ואני לא"
"מתי אתה כותב?" שואל הראשון.
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oi Yozev
"כשאני מרגיש שאני בשיא היכולת ,ושהמחשבה שלי חדה וצלולה"
אומר השני.
"או ,הנה הבעיה" ,אומר המצליח" ,אני כותב כל הזמן ,אבל כשאני
בשיא היכולת אני מוחק".

תחום נוסף ביצירתיות הוא הבאת רעיונות חדשים או פתרונות חדשים
לבעיות .בשלב השני נצטרך להחליט אלו פתרונות טובים יותר ואלו טובים
פחות .בדוגמה של הנר של קרל דונקר מהפרק הראשון ,אחד הרעיונות
היצירתיים להעמיד את הנר הוא לחמם צד שלו בגפרור ואת השעווה
החמה להדביק לקיר .זה רעיון מצוין ,אבל הוא לא עובד .זה חלק מהתהליך
היצירתי :לבדוק אלו רעיונות עובדים ואלו פתרונות הם נכונים .יש דרך
בדוקה להפסיק את תאונות הדרכים :לאסור על אנשים לנסוע במכוניות.
זה פתרון שעובד ,אך זה לא פתרון נכון.
עוד תחום הוא המדיה או התווך .לא כל אחד מוכשר בכל דבר .יש בעלי
נטייה חזקה לציור ,ויש בעלי נטייה למתמטיקה .יש אנשים שיכולים לבטא
את היצירתיות שלהם בהגשת מנות מעוצבות לשולחן האוכל .אחרים
יכולים לכתוב שיר .יש כאלו שיכולים לצייר ציור ,ויש שיכולים להלחין
מנגינה .שקספיר נגע בבעיות מוסריות (המלט) ,אבל הוא עשה את זה
באמצעות המדיום של התיאטרון ולא במסה פילוסופית .גם ג'י.קיי רולינג
(הסופרת של סדרת הארי פוטר) וגם דיוויד קופרפילד מדברים על קסמים,
אבל כל אחד בדרך אחרת.
אחת הדוגמאות האהובות עלי ליצירתיות היא מבחן החמור הקדוש.
ברומא העתיקה הייתה דרך יצירתית מאוד לתפוס חשודים בפשע :היו
מכניסים את כל החשודים לחדר קטן וחשוך שהיה בו גם חמור .אמרו
לכולם שהחמור הוא קדוש ,וכל אחד בתורו היה צריך למשוך בזנב של
החמור כדי שיוכלו לזהות את הפושע .וברגע שהפושע ימשוך בזנב שלו
ינער ,וכך המשטרה תתפוס את החשוד .כשהחשודים היו יוצאים
– הוא ַ
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oi Yozev
מהחדר ,מי שהידיים שלו היו נקיות ,היה נעצר מיד .את הזנב של החמור
היו מושחים בזפת ,והרעיון היה שהפושע האמיתי לא ירצה למשוך לו בזנב.

תרגיל ביצירתיות Mentalight :1

כאשר סיימתי את התואר שלי בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,לא חשבתי
שאעסוק בזה עוד .אהבתי את הלימודים ואהבתי לבנות דברים ולהבין
איך הם עובדים (שתי אהבות שונות – סינתזה ואנליזה) ,אבל בעקבות מה
ששמעתי וידעתי על תעשיית ההיי-טק הישראלית ועל השעות הבלתי
אפשריות שצריך להשקיע בה ,החלטתי שזה לא בשבילי .הנדסה תמיד
תישאר אצלי תחביב .כך שיננתי לעצמי כמה שנים.
עד שיום אחד ניגש אליי חבר והציג לי הצעה מעניינת :למה לא להשתמש
בידע ההנדסי שלי כדי לייצר מוצרי אלקטרוניקה לתעשיית הקסמים?
הרעיון שאני יכול סוף סוף לשלב בין שתי האהבות שלי – קסמים והנדסה,
ִהכה בי כרעם ביום בהיר ,והתחלנו לפתח מוצרים.

קסמים ואלקטרוניקה – האם הם באמת הולכים יחד?
לפני שאמשיך בתיאור המוצרים חשוב לציין שהקשר בין קסמים
לאלקטרוניקה הוא עמוק ומתבקש הרבה יותר ממה שנראה לעין בפעם
הראשונה .כידוע ,קסמים מתבססים על טכניקה סודית לביצוע .זה יכול
להיות משהו פיזי (חוט בלתי נראה) ,כימי (אבקה שמשנה טעם של ממתק
או חומר שמייצר עשן מקצות האצבעות) ,פיזיולוגי (הניסוי במטוטלת
שהורחב בפרק "אמונה") וכו' .ככל שהשיטה סודית ,כך מעטים הסיכויים
שהסוד שבקסם יתגלה .אלקטרוניקה מאפשרת לבצע אפקטים רבים
שלא היו אפשריים בשום דרך אחרת ,ולכן בשנים האחרונות יותר ויותר
קוסמים משתמשים באפשרויות שעולם האלקטרוניקה מציע .אמנם
הדוגמה הטובה ביותר לשימוש באלקטרוניקה היא מן המאה ה ,19-אבל
היא רלוונטית גם היום ומתאימה מאוד לנושא הפרק שלנו – יצירתיות.
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oi Yozev
רוברט הודין ( )1871‑1805נחשב אבי תחום הקסמים המודרניים .הוא העביר
את עולם הקסמים ממופעי רחוב לתיאטראות הגדולים של צרפת .הוא היה
גם מדען חובב שהתעניין בפיזיקה ,ביולוגיה וחשמל .הידע שלו בחשמל
הביא אותו לפתח טריק שידוע גם בשם "התיבה הקלה-כבדה" .הרעיון היה
שתיבה שהייתה מונחת על הבמה הורמה בקלות על ידי מתנדבת ,ואז
כאשר גבר התבקש להרים את אותה תיבה ,הוא לא הצליח .הסוד שבקסם
היה שימוש באלקטרומגנט .כאשר הקוסם הפעיל זרם חשמלי ,הזרם
יצר מגנט שמשך את התיבה לבמה ,וכך איש לא היה יכול להרים אותה.
בקסם הזה הוא השתמש לבקשת נפוליון השלישי ,להראות לכמה שבטים
אלג'ירים שהאמינו בקסמים והיו בשלטון האימפריה ,שהקסמים של
הצרפתים חזקים משלהם (ניסוח של נפוליון) .וכך רוברט כותב בביוגרפיה
שלו:
עמדתי שם ואמרתי להם שאני אוכיח שאני יכול לקחת את האדם
החזק ביותר שלהם ולהחליש אותו לפי רצוני .ערבי בגובה בינוני
אבל בנוי להפליא ניגש אליי" .אתה חזק?" שאלתי אותו" .בהחלט",
הוא ענה.
"אתה בטוח שתמיד תישאר כך"?
"בטוח".
"אתה טועה ,כי בעוד רגע אקח ממך את כל הכוח שלך".
הערבי חייך בחוסר אמונה מושלם" .הישאר והרם את הקופסה",
ציוויתי עליו .הערבי הרים את הקופסה ,הסתכל בי בזלזול ואז שאל:
"זה הכול?"
"חכה" ,אמרתי לו ,ואז עשיתי מחווה ביד ואמרתי לו !Contempler
Maintenant vous êtes plus faible qu'une femme; essayer de

"( soulever la boîteעצור! אתה חלש מאישה .עכשיו נסה להרים
את הקופסה").
אותו ערבי ,הרקולס ,ניסה להרים שוב את הקופסה ,אבל הפעם היא
התנגדה לו .למרות הניסיונות המרים שלו ,הוא לא הצליח להזיז
אותה אינץ' אחד ...זה שיגע אותו .הוא ניסה שוב ,לבקשת החברים
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oi Yozev
שלו ,כאילו אומר 'תראה מה אני מסוגל לעשות' .אבל פלאי פלאות,
הוא לא הצליח.

רוברט הודין בשנותיו האחרונות
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oi Yozev
קסמים ואלקטרוניקה הולכים יד ביד כבר למעלה ממאה שנים...

הקושי בכל קסם הוא להסוות את השיטה .כאשר השיטה ידועה ,הקסם
לא מפתיע .אם אבקש מכם לחשוב על מספר ,להכפיל אותו ב ,2-להוסיף
 ,6לחלק אותו ב 2-ולחסר את המספר שבחרתם ,ותקבלו  ,3אז רק אם אין
לכם מושג בחשבון בסיסי ,התוצאה תפתיע אתכם .ואם הפתעתי אתכם ,זה
מפני שיש לי כוחות על-טבעיים ,וידעתי על מה אתם חושבים.
כאשר מדברים על קסמים ואלקטרוניקה ,צריכים להיות זהירים מאוד.
אם ַאראה לכם לוח ועליו שני מתגים ושתי נורות ,המתג הימני מדליק את
הנורה הימנית והמתג השמאלי מדליק את הנורה השמאלית ,זה נחמד.
עכשיו אני לוחץ על כפתור סודי בתחתית הלוח ,והפלא ופלא :המתג הימני
ידליק את הנורה השמאלית ,והמתג השמאלי ידליק את הנורה הימנית.
במקרה כזה יסביר לעצמו הצופה הממוצע שכנראה אלקטרוניקה מעורבת
בתהליך ,ויש קשר כלשהו לכפתור שלחצתי עליו .אולי הוא לא יֵ דע בדיוק
איך מורכב המעגל החשמלי ,אבל עבורו זה כבר לא מפתיע.

"ההבדל בין קוסם לצופה רגיל הוא שאם קוסם מבין  90%מהקסם,
ורק  10%הוא לא מבין ,הוא יגיד שהקסם היה מוצלח ,שהוא הצליח
לעבוד עליו .ואם צופה רגיל יבין רק  10%מהקסם ,ו 90%-אחוז הוא
לא מבין ,הוא יגיד שהקסם לא הצליח לעבוד עליו"
(ארטורו דה אסקניו)

כאשר בונים קסם חדש ,יש להשקיע את מלוא האנרגיה (והיצירתיות) בדיוק
במשימה הזו :לנסות לנטרל את כל הדרכים האפשריות לפתרון .הקסם
הראשון שפיתחתנו כצוות נקרא  ,Mentalightוהוא מבוסס על קסם משנות
ה 70-שנקרא  .The Old Switch - Boardהרעיון הוא ארבע נורות וארבעה
מתגים ,ולכל נורה יש צבע מסוים ולכל מתג יש צבע מסוים .תחילה כל מתג
מדליק את הנורה שמעליו :המתג הירוק מדליק את הנורה הירוקה ,המתג
האדום את הנורה האדומה וכו' .עכשיו הצופה מבריג את הנורות החוצה
ומשנה את הסדר שלהן .והנה ,למרות שהנורות השתנו ולמרות שיש 24
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oi Yozev
אפשרויות לסידור ארבע הנורות ,עדיין המתג האדום מדליק את הנורה
האדומה ,הירוק את הירוקה וכו' .אני עדיין זוכר את ההרגשה שלי כשראיתי
מטמטם! איך ,לעזאזל ,המכשיר הזה יודע
ֵ
את הקסם הזה לראשונה .זה היה
את הסדר שלי? אבל אחרי כמה דקות של מחשבה כבר היה הפתרון ברור
מאליו.

ולפני שאני עובר לפתרון ,נסו בעצמכם לחשוב על פתרון .איך אתם הייתם
מבצעים את הקסם? התשובה קצת מורכבת לתיאור ,אבל אם צלחתם
את הספר עד כאן ,אני משוכנע שתסתדרו .הפתרון הקלאסי היה ממוקם
בסדר ההדלקה של המתגים .כאשר כל המתגים היו כבויים ,המתג הראשון
שהודלק (לא משנה מה המיקום) היה מדליק את הנורה הימנית .המתג השני
שהודלק הדליק את הנורה השנייה מימין .המתג השלישי הדליק את הנורה
השנייה משמאל ,והמתג הרביעי הדליק את הנורה השמאלית .אם נסמן את
המתגים במספרים  ,1234הרי במצב הראשון סדר הדלקת המתגים הוא ,2 ,1
 .4 ,3אבל במצב השני ,כאשר הנורות מסודרות (מימין לשמאל) אדום-ירוק-
כחול-צהוב ,המתג הראשון שנצטרך להדליק הוא מתג ( 4המתג האדום).
המתג הזה ידליק את הנורה הראשונה מימין ,שבמקרה שלנו היא הנורה
האדומה .זה יוצר את האשליה שהמתג "ידע" את הסדר שבו הצופה שם
את הנורות .המתג השני שנדליק יהיה המתג הירוק כדי להדליק את הנורה
השנייה מימין (הירוקה) .המתג השלישי צריך להיות המתג הכחול ,והרביעי
יהיה המתג הצהוב .כאשר יודעים את סדר הדלקת המתגים ומבצעים את
ההדלקה במהירות ,האשליה מדהימה.
אבל ...לי היו כמה בעיות עם האפקט הבסיסי הזה .הראשונה שבהן היא
שהוא לא מספיק מפתיע .צופה חכם יכול "לעלות" על הטריק כאשר הוא
רואה את זה מבוצע פעמיים .הקסם גם אינו ניתן לבדיקה ,כיוון שבהדלקה
לא נכונה אחת הצופה מבין שיש פה משהו בעייתי.
עוד בעיה היא שהקסם היה מסורבל משום שהצריך חיבור לחשמל ונורות
של  220וולט .בעיה נוספת ,המורכבת ביותר עבורי ,הייתה שהקסם הזה
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oi Yozev
"שידר" תחושה של תיבת קסמים ,כלומר לצופה אין מושג איך עשיתי את
הטריק ,אבל ברור לו לחלוטין שאילו הייתה לו הקופסה הזאת ,הוא היה
יכול לבצע את אותו דבר .במילים אחרות ,הכוח היה בתוך הקופסה ולאו
דווקא אצל הקוסם .הרעיון המקורי שלנו היה לבנות קופסה כזאת שתפעל
בסוללות ותשפר משמעותית את המוצר המקורי .מעולם לא בניתי מוצר
אלקטרוני ,ורציתי לראות לאן מגיעות הידיעות שלי ומה הגבולות.
המעגל עבד ,אמנם בנורות קטנטנות ועל מעגל מורכב שגזל חצי שולחן
עבודה ,אבל הוא עבד .לשלב השני של המוצר כבר לא הספיקו הידיעות
שלי באלקטרוניקה .ידעתי שאני צריך לעבור שלב .השלב הבא עבורי היה
ללמוד לתכנת מיקרו-מחשב (ג'וק מיוחד שניתן לתכנת אותו לכל משימה).
פתאום כל השנים שבזבזתי על תכנות כשהייתי ילד השתלמו .פתאום
הייתה מטרה לכל החוגים שהלכתי אליהם ולווירוסים ש(כמעט) כתבתי.
לא ייאמן איך כל כישור שלמדתי במהלך החיים עזר לי בצומת כלשהו.
מקיפולי נייר ,דרך פתגמים ביידיש ,ועד ואריאציות בריקוד .מצויד במיקרו-
מחשב ,השמים היו הגבול .הרעיון היה לייצר את קופסת המתגים הטובה
ביותר שהומצאה .אז גם הבנתי מה ההבדל בין פונקציונליות ליופי .המוצר
עבד .הוא נראה כך.

הגרסה הראשונה של המוצר
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oi Yozev
אבל כל מוצר צריך שיהיה גם יפה .את המוצר שבתמונה אי אפשר למכור.

והשאלה הייתה איך עושים אותו יפה .איך מייצרים את הנורות הצבעוניות.
ניסינו הכול .מכדורי קריסטל שקופים ,דרך פקקים של חלב ,ועד ניירות
צלופן .אבל הרגשנו שזה לא נכון .ידענו שהפתרון קיים איפה שהוא ,אבל
לא גילינו אותו .אני עדיין זוכר את היום שבו ישבנו אני ,אשתי והשותף
שלנו ודיברנו על האפשרויות השונות .אפילו חשבנו לנסוע להודו ולייצר
שם .זאת הייתה בהחלט דרך ללא מוצא ,וכל הפרויקט כבר עמד להתפרק.
ואז ,למחרת ,כאשר ישבתי עם השותף שלי בביתו ,הוא מסתכל במערכת
הסטריאו שבסלון ,מביט בכפתור שאחראי לווליום ,מביט בי ,וזהו .ידענו
שמצאנו .זה כפתור שניתן לצבוע אותו ,להוציא אותו מהמקום ולהחליף
אותו בכפתור אחר .זה בדיוק מה שהיינו צריכים .במקום לשנות את מיקום
הנורות נשנה את מיקום הכפתורים .ואז ,כאילו מתוך שטף של יצירתיות
שנפתח ,הגיעה עוד הברקה ,רעיון שמעולם לא ראיתי מימיי :לחבר את
הנורה לתקע גדול של אוזניות .כך יהיה ניתן להחליף בקלות בין נוריות.
כל גילוי הביא ליצירת בעיות חדשות ולפתרונות שלהן .לא היה שום ספר
שיסביר לנו איך להתמודד ,מפני שבנינו מוצר שעד כה לא היה בעולם.
לא ידענו אם יש פתרונות לבעיות שניצבו לפנינו .זה היה מסע בעיניים
עצומות .אבל הוא היה מהנה מאין כמוהו .הוא הכיל את כל המאפיינים של
חשיבה יצירתית .ידענו בדיוק מה אנחנו רוצים ,האמנו שיש פתרון למרות
כל הקשיים .היה ריכוז יוצא דופן שנמשך כמה חודשים ,שיתוף פעולה
ועבודת צוות מדהימה .הגישה הייתה גמישה מספיק כדי לשנות את הדרך
בלי לשנות את היעד .והיינו צריכים ללמוד הרבה תוך כדי התהליך :תכנות
מיקרו מעבדים ,יצירת קופסאות פלסטיק בוואקום ,צביעת זכוכית וגזירת
טפטים .אבל זה עבד .וזה המוצר המוגמר.
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oi Yozev
המוצר הסופי.

לצערי ,אני לא יכול לספר איך זה עובד .אבל אתם מוזמנים לנחש :הוא
עובד בסוללה של תשעה וולט .האור שהנורה מספקת חזק לקהל של 500
איש .המוצר ניתן לבדיקה בכל שלב .הנורות נדלקות באיזה סדר שרוצים.
אבל הכוח נמצא אצל הקוסם .במילים אחרות ,התחושה היא שגם אם
לצופה הייתה הקופסה ,הוא לא היה יכול לבצע את הקסם.
אני זוכר שני רגעים מרגשים בתהליך העבודה על הפרויקט .הראשון היה
כאשר הראיתי את המוצר המוגמר למהנדס שייצר עבורנו את הפלסטיקה
(הקופסה שבתוכה יושב המוח) .אותו מהנדס שאל אותנו לאורך כל
הפרויקט למה אנחנו עושים את זה ,הרי אנשים יפטרו את הקסם ויאמרו
שזה טריק אלקטרוני ,ולמה להשקיע כסף וזמן בדבר כזה .כאשר הראיתי לו
את הטריק בסוף ,הוא אמר לי" :אני מבין שגם אם הייתי קונה את הקופסה
הזאת לא הייתי מצליח .זה קשור ליכולת שלך בשפת גוף" .כאשר המהנדס
שבנה את הקופסה אמר את זה ,ידעתי שהצלחנו.
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oi Yozev
הרגע השני היה כשהראינו את הקסם לאחד הקוסמים הטובים בעולם ,ג'ף
מקברייד ( – Jeff McBrideאני כותב בכוונה את השם באנגלית כדי שתוכלו
לחפש באינטרנט) כשביקר בארץ .ג'ף ראה את הטריק ואמרI have no :
.idea

תרגיל ביצירתיות  – 2תורת המשחקים והתלמוד
”“Creativity is the power to connect the seemingly unconnected.
(ויליאם פולמר)

אחד המאפיינים של חשיבה יצירתית הוא לחבר נושאים שלכאורה
אין חיבור ביניהם .כך אפשר להשתמש בכלים שקיימים בנושא מסוים
כדי לחקור וללמוד נושא אחר .הנושא הראשון שנעסוק בו הוא תורת
המשחקים – תיאוריה מתמטית שפותחה בראשית המאה ה 20-על ידי כמה
מן המוחות הגדולים באותה תקופה (למשל פון ניומן) .תורת המשחקים
בתנאי אי-ודאות (כמה משתתפים במשחק).
ֵ
עוסקת בין השאר בהחלטות
דילמת האסיר ,שמקורה בתורת המשחקים ,עוסקת בהחלטות כאלו .היום
התורה הזאת מוכרת בעיקר בכלכלה ובהשלכות שלה על המשק .ספר
זה לא מתיימר להסביר וללמד את המבוא לתורת המשחקים .יש בשוק
ספרים מצוינים ,בהם שניים בעברית:
 .1תורת המשחקים ,אבינש דיקסיט ובארי ניילבאף ,ידיעות אחרונות.
 .2שיחות על תורת המשחקים ,חיים שפירא ,כינרת זמורה ביתן.
מנגד ,התלמוד נכתב בין המאה השנייה לחמישית לספירה ועוסק בפירוש
המשנה ,בהלכות ובאגדות חז"ל .האם יכול להיות קשר בין תורת המשחקים
לתלמוד? האם אנחנו יכולים להשתמש בכלים מתמטיים שפותחו במאה
ה 20-כדי להבין סוגיות בדיני אישות וחוזים שנכתבו כ 1700-שנה קודם לכן?
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ישראל אומן ,מתמטיקאי מהאוניברסיטה העברית וחתן פרס נובל לכלכלה
לשנת  ,2008הוכיח יפה שכן .והוא עשה את זה באמצעות סוגיה ספציפית
במסכת כתובות" :מי שהיה נשוי שלוש נשים".

מסכת כתובות היא מן המסכתות הנלמדות בעולם הישיבות .היא עוסקת
בדיני כתוּבה ונושאי אישות אחרים ,אך היא חולשת על מגוון תחומים כה
רחב עד שהיא נקראת "ש"ס קטן" .כלומר ,המסכת עוסקת במגוון הנושאים
בש"ס .בדף צ"ג מובאים דברי המשנה על אדם שהיה נשוי לשלוש נשים,
ולכל אישה כתוּבה משלה .איך מחלקים את הרכוש שלו לפי הכתוּבות
במקרה שהוא נפטר? זה לשון המשנה:

מי שהיה נשוי שלוש נשים ומת ,כתובתה של זו מנה ושל זו מאתיים
ושל זו שלוש מאות ,ואין שם אלא מנה – חולקין בשווה; היו שם
מאתיים – של מנה נוטלת חמישים ,של מאתיים ושל שלוש מאות
שלושה שלושה של זהב; היו שם שלוש מאות – של מנה נוטלת
חמישים ושל מאתיים מנה ושל שלוש מאות שישה של זהב.
מנֶ ה פירושו  100דינרי כסף .כל דינר זהב שווה  25דינרי כסף ,ולכן "שלושה
של זהב" הם  75דינרי כסף .הכתוּבה של אישה א' היא  100דינרי כסף,
הכתוּבה של אישה ב' היא  200דינרי כסף ,והכתוּבה של אישה ג' היא 300
דינרי כסף .הסכום הכולל הוא  600דינרי כסף ( .)100+200+300ברור לחלוטין
שכאשר יש בעזבון המנוח  600דינרי כסף ,החלוקה היא לפי הכתוּבות .אבל
מה קורה כאשר אין שם די כסף? הטבלה כאן תסביר את החלוקה:
סכום הכתוּבה של האישה
מה חלקה של האישה?
כמה כסף יש למנוח?

100

200

300

100

33.3

33.3

33.3

200

50

75

75

300

50

100

150
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כאשר יש למנוח רק  100דינרי כסף ,כל הנשים חולקות שווה בשווה .כל
אחת מקבלת בדיוק שליש מהסכום .כאשר יש למנוח  300דינרי כסף ,כל
אישה מקבלת את החלק היחסי שמגיע לה מהכתוּבה :מי שמגיע לה 100
תקבל  ,50מי שמגיע לה  200תקבל  100וכו'.
גם החלוקה הראשונה (כולן מקבלות שווה בשווה) וגם החלוקה האחרונה
(כל אחת מקבלת לפי היחס שלה) הן חלוקות הגיוניות ונכונות .קשה מעט
להסביר איך שתי החלוקות הללו באות יחד ,אבל כל אחת כשלעצמה היא
הגיונית.
אבל כאשר יש בעיזבון  200דינרי כסף ,החלוקה לא הגיונית כלל :מי שיש
לה  100תקבל  ,50והשתיים האחרות יחלקו את ה 150-הנותרים ,וכל אחת
תקבל  75דינרי כסף.
התלמוד מנסה להבין את ההיגיון שבסוגיה הזאת ומפרש שהמשנה
מדברת על מקרים מיוחדים עם קדימויות מסוימות בכתוּבה :אמנם לאשה
הראשונה יש כתובה של רק  100דינרים אבל לה המנוח הבטיח ראשונה
והיא מקבלת תחילה.
לא רק חכמי התלמוד התקשו בסוגיה זו ,אלא אף פרשנים מאוחרים שבאו
אחריהם .אחד מהם הוא רבי יצחק אלפסי ,הרי"ף ( ,)1103‑1013שכתב על
סוגיה זו

"הא מתניתין וגמרא דילה שקלי וטרו בה קמאי ז"ל ,ולא סלקא להון
כל עיקר" (משנה זו והגמרא שלה נשאו ונתנו בה הקדמונים ז"ל,
ולא עלתה בידם כל עיקר).
פרופ' אומן ומיכאל משלר ניסו לפתור את הבעיה באמצעות כלים מתורת
המשחקים .הם לקחו שני עולמות שונים זה מזה בתכלית ,ובאקט של
יצירתיות חיברו ביניהם .המודל המתמטי של הפתרון נקרא "הגרעינון של

תויתריציו ןוימד | 267

oi Yozev
המשחק" ,ואת החלוקה ניתן להסביר על פי מודל נוסף מן התלמוד – מודל
"שניים אוחזים".

התלמוד במסכת בבא מציעא מביא מקרה שבו שני אנשים מוצאים מציאה
ברחוב ,וכל אחד טוען שהוא מצא אותה קודם .במקרה כזה ,אומר התלמוד,
שני האנשים צריכים לחלוק את המציאה ביניהם .אבל מה קורה אם אחד
צועק שהוא תפס את המציאה ראשון ,והאחר טוען שהם תפסו יחד? אומר
התלמוד (בבלי ,בבא מציעא ב ,א):
שנים אוחזין בטלית ,זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה,
זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי ...יחלוקו .זה אומר כולה
שלי וזה אומר חציה שלי ...זה נוטל שלושה חלקים וזה נוטל רביע.

כאשר ראובן טוען שכל הטלית שלו ,ושמעון טוען שרק חצי מהטלית שלו,
מוסכם על כולם שחצי אחד שייך לראובן ,וכל המחלוקת היא רק על החצי
השני ,ובו הם חולקים .כלומר ראובן מקבל את החצי שלו ,ובחצי השני
ששמעון טוען שהוא שלו וראובן טוען שהוא שלו הם יחלקו שווה בשווה.
כך ראובן מקבל חצי ועוד רבע ,ושמעון – רק רבע .מודל חלוקה זה מציע
חלוקה שווה רק לסכום שהוא במחלוקת.
אומן ומשלר גילו שהחלוקה של שלוש נשים תואמת בדיוק את הכלל הזה.
כאשר אחת הנשים מקבלת את החלק שלה ,שתי הנשים הנותרות חולקות
את שארית הסכום בדיוק לפי העיקרון שהסברנו – חלוקה שווה רק לסכום
השנוי במחלוקת:
נניח שיש בעיזבון המנוח  200דינרי כסף ,והאישה הראשונה (שסכום
כתובתה הוא  )100קיבלה כבר את ה 50-שלה .נשארו  150דינרים שאמורים
להיות מחולקים בין הכתוּבה של ה 200-ובין הכתוּבה של ה .300-ומכיוון
שכל אחת מהנשים רוצה את כל הסכום ,כל ה 150-יתחלקו שווה בשווה,
וכל אחת תקבל .75
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ומה קורה אם מתחילים בסדר אחר – אם תחילה נותנים  75לבעלת הכתוּבה
של ה ?300-נשארנו עם  125דינרים שאמורים להתחלק לבעלת כתוּבת
ה 100-וה .200-בעלת כתוּבת ה 100-דורשת רק  .100היא מודה שהתוספת
של  25לא שייכת לה ,ולכן תקבל אותם בעלת הכתוּבה השנייה .את שאר
הסכום שבמחלוקת הן יחלקו שווה בשווה ,ולכן בעלת ה 100-תקבל ,50
ובעלת ה 200-תקבל  50ועוד .75 = 25

אומן ומשלר הוכיחו שחלוקת "שניים אוחזים" היא חלוקה יחידנית .אין דרך
אחרת לחלק את הכסף לפי המודל הזה .הם גם מצאו דרך לחלק במקרה
כללי .הרעיון המתמטי חשוב פחות מהיכולת של שני הגאונים הללו לחבר
שני נושאים שלכאורה לא קשורים זה לזה ולהראות את היופי שבחיבור.
אחד המתמטיקאים הבכירים במאה ה ,20-דייוויד הילברט ,דיבר על
החשיבות שבמיזוג תחומים שונים ממתמטיקה .כאשר הגיאומטריה
היוונית פגשה את תורת המשוואות ,נוצר מדע חדש ומעניין – גיאומטריה
אנליטית .יש אין-ספור דוגמאות לאיחודים כאלו ,וזה חלק מהמהות של
פתרון וחשיבה יצירתית.
הדוגמה שלהלן היא מן היפות שאני מכיר.

תרגיל ביצירתיות  – 3הבעיה של שטיינר
מיום שארכימדס השתמש באמבט כדי לגלות את המשקל הסגולי ,היה
ידוע שלפעמים יש לטבע פתרונות טובים .הדרך שבה בנוי השריון של הצב
או הקונכייה של השבלול מלמדת אותנו הרבה מאוד על אדריכלות .כאשר
מלכת שבא הציגה לשלמה המלך ,החכם באדם ,שני פרחים וביקשה ממנו
להבחין בין הפרח האמיתי למזויף ,הוא לא הצליח לעשות זאת ללא דבורה
שעזרה לו בניחוש .להשתמש בטבע כדי לפתור בעיות ,זה חכם .זה גאוני
לדעת מתי ואיך.
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במדעי המחשב יש בעיות שנקראות "בעיות  NPקשות" .האותיות NP

מסמלות את המילים  .Nondeterministic Polynomialבעברית פשוטה
הבעיות האלו מורכבות כל-כך ,עד שפתרון מדויק של כמה מהן יכול
להימשך במחשב המתקדם ביותר מאות שנים .אחת הבעיות האלו נקראת
"עץ שטיינר" על שם המתמטיקאי השוויצרי בן המאה ה ,19-יעקב שטיינר.

יעקוב שטיינר ()1796-1863

הנה ניסוח פשוט של השאלה של שטיינר:
במישור יש כמה נקודות .איך נכון לחבר ביניהן ,כך שסך אורך הקווים יהיה
מינימלי?
בעיה זו אינה תיאורטית .נניח שרוצים לסלול כביש בין חמש ערים שונות.
באיזה אופן ניתן לסלול את הכביש הקצר ביותר ,עד שמכל עיר יהיה אפשר
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להגיע לכל עיר אחרת? כאשר יש לנו רק שלוש נקודות ,הבעיה פשוטה
למדיי ,והנקודה  Sבציור היא המפגש של שלושת חוצי הזווית במשולש:

פתרון הבעייה עבור  3נקודות

הנקודה הזאת נקראת גם "הנקודה של פרמה" על שם המתמטיקאי הידוע.
אבל מה קורה כאשר יש יותר משלוש נקודות או יותר משלוש ערים? ככל
שמספר הערים עולה ,כך היכולת לפתור את הבעיה בזמן סביר הולכת
וקטנה .כאשר יש ארבע נקודת בינהם רוצים להעביר את הכביש ,המסלול
הקצר ביותר יהיה המסלול הבא:

פתרון הבעייה עבור  4נקודות
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אבל מה קורה כאשר אין לנו רק ארבע נקודות אלא  ?25מסתבר שהטבע
יכול לפתור בשבילנו את הבעיה הזו בשניות .כל מה שצריך זה משטח
עץ ,כמה מסמרים ומי סבון .על משטח העץ דופקים את המסמרים לפי
הפרופורציות האמיתיות שרוצים .את הלוח והמסמרים טובלים במי
סבון ומחכים .הסבון יוצר בעצמו את המסלול המינימלי בגלל התכונות
הפיסיקליות שלו .הסבון שואף להגיע למתח פנים מינימלי ומכיוון שכך,
הוא מסתדר על לוח המסמרים בצורה המינימלית האפשרית .מה שלא
עושים מחשבי על שמחשבים מיליארדי פעולות בשנייה ,במשך שבועות
של הרצה מורכבת ,עושה קצת סבון מהסוג שאתם רוחצים איתו ידיים.
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מן המקורות

התורה שבידינו מתחלקת לשני חלקים עיקריים :תורה שבכתב ותורה
שבעל פה (תושב"ע) .החלק המרכזי של התורה שבעל-פה הוא הפירושים
על המשנה והתלמוד .התלמוד נכתב בבבל (תלמוד בבלי) וגם בארץ ישראל
(תלמוד ירושלמי) בין המאה השלישית למאה השישית לספירה .מבין שני
התלמודים ,התלמוד הבבלי עוסק גם בסוגיות תיאורטיות – סיטואציות
שהסיכוי להתרחשותן נמוך מאוד (שלמה מימון מביא בביוגרפיה שלו את
הדוגמה על גבר שנופל מהגג ותוך כדי נפילה בועל את אשת אחיו) .מה
שרבים רואים בתכונה זו של התלמוד יצירה מוזרה ,זה בדיוק שיא כוחה:
התלמוד (הבבלי) מדמיין תמיד את הסיטואציות הקיצוניות ביותר ואת
הפתרונות שלהן רק כדי להבין טוב יותר את הסוגיה.
מה גבול האחריות של השוכר? עד איפה בדיוק צריך להתאמץ ולהשיב
אבדה? הדוגמה המפורסמת היא שאלות ר' ירמיהו ,שבאות להגדיר את
ֵ
הגבול .אחת השאלות המפורסמות (שבעקבותיה הוציאו אותו מבית
המדרש) הייתה שאלת האפרוח :נמצא אפרוח ברחוב – למי הוא שייך?
עונה התלמוד :עד  50אמה (כ 30-מטר) מהלול האפרוח שייך לבעל הלול.
יותר מ 50-אמה האפרוח שייך למוצא .בא רבי ירמיהו ושואל :מה קורה
אם האפרוח נמצא בדיוק ב 50-אמה ,כשרגל אחת שלו בתוך התחום ורגל
שנייה שלו בחוץ? ...התלמוד לא מחכה שהמקרים יבואו לפתח בית הדין
אלא מסמלץ אותם בראש ושואל תמיד מה יקרה במקרה כזה או במקרה
אחר .דמיון ,כמו שהגדרנו ,הוא היכולת ליצור בראש סיטואציות שלא
קיימות במציאות .לפעמים עושים את זה כדי להתכונן למציאות מסוימת
(למשל :איך יהיה לדבר עם הוריו של בן זוגי) ולהכין את עצמנו לעתיד.
לפעמים עושים את זה כדי להתרפק על עבר טוב יותר (אני מדמיין את
חופי אוסטרליה) .ולפעמים עושים את זה כדי להבין טוב יותר את ההווה
שאנו חיים בו .התלמוד עושה את התהליך הזה הרבה פעמים .יתרה מזו:
רבות מההלכות ביהדות מגיעות מהדמיון" :מדמה מילתא למילתא" .כאשר
אנחנו רואים קווי דמיון בין שני מצבים ,אנחנו יכולים להסיק שהם דומים.
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oi Yozev
"כל העוסק בתורה בלבד דומה כאילו אין לו אלוה"" .הלומד ילד למה
הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש" .גם חז"ל השתמשו בטכניקה של
גידל יושב
גידל לחכמים :רב ַ
דמיון בחיי היום-יום .יש בתלמוד דיון בין רב ַ
במקום טבילת הנשים ,וחכמים שואלים אותו אם הוא לא מפחד מיצר הרע.
התשובה שלו מעניינת" :אמר להו :דמיין באפאי כי קאקי חיורי" (אמר להם:
אני מדמיין אותו (יצר הרע) כאווזים לבנים) .טכניקה שהתלמוד מביא לפני
יותר מ 1500-שנה היא משורש הטיפול הלינגוסיטי ( .)NLPכאשר אנחנו
מדמיינים סיטואציות לא נעימות בראש ,אחת הטכניקות היא להרחיק
מאתנו את התמונה או לשנות את הצבעים שלה לשחור לבן .דמיון כזה
ִ
משנה מאוד את החוויה שלנו.

יצירתיות בהלכה – הערמה
בענף המשפט יש חלק מעניין שעוסק בתוצאה הלא צפויה של חוקים.
לפעמים המחוקק מחוקק חוק מתוך כוונות מסוימות ,אבל בפועל המצב
אחר לגמרי .בקנדה רצו לחסל את מקרי השוד המרובים בתקופה מסוימת
וגזרו עונשי מאסר עולם למי שמבצע שוד .הכוונה הייתה להרתיע את
השודדים .בפועל התרבו מקרי הרציחות .השודדים לא רק ששדדו אלא
גם רצחו את הקורבן שלהם :מה שבטוח בטוח .בישראל הונהג החוק של
נהג מלַ ווה :נהג חדש לא יכול לנהוג לבד מיד עם קבלת הרישיון ,והוא
זקוק למלַ ווה מעל גיל מסוים שיכוון אותו בצעדיו הראשונים .חוק מצוין
שאי אפשר להפריז בחשיבותו .התוצאה הלא צפויה של החוק היא שלרוב
ההורים אין זמן ללוות את ילדיהם הצעירים בחודשים הראשונים ,וכך יוצא
שהילד הלא מיומן לא נוהג כמה חודשים מרגע קבלת הרישיון ,וכעבור
כמה חודשים עולה לכביש נהג מסוכן הרבה יותר .במקרה הזה לא צפה
המחוקק את התוצאות הלא צפויות של החוק שהוא חוקק.

 | 274ראש גדול  -הישגיות ,הנאה והבלתי אפשרי

oi Yozev
"מות יומת"..
אבל לא כך אצל המחוקק התורני (אלוקים) .בואו נסקור שתי דוגמאות
חשובות מאוד בגלל הפתרונות היצירתיים שהן העלו לבעיות הלכתיות.
דוגמאות אלו לא מעידות חלילה על חוסר יכולתו של המחוקק לנבא אותן:

בתורה שבכתב (בראשית עד דברים) כתוב עשרות פעמים הביטוי "מות
עברה או התנהגות שסוטה מהנורמה מעלה את הביטוי
יומת" .כמעט כל ֵ
"מות יומת" .חיללת שבת? מות תומת .הרבצת להוריך? מות תומת .אכלת
ביום כיפור? מות תומת וכו' .כל-כך הרבה פעמים .אבל אנחנו יודעים
היסטורית שסנהדרין (בית דין) שהייתה מוציאה להורג אדם פעם ב 70-שנה
עברה העונש הוא "מות יומת" ,איך
נחשבה סנהדרין קטלנית .אם על כל ֵ
הדין מתיישב עם העובדה שכמעט מעולם לא הוציאו להורג? אלא התשובה
מסתתרת בעובדה שתורת ישראל היא תורת חיים .על הפסוק "וחי בהם"
אומרים המפרשים" :וחי בהם ,ולא שימות בהם" .התורה אמורה להדריך
את האדם איך לחיות טוב :בהרמוניה שלמה עם חבריו ,עם משפחתו ועם
עצמו .לכן (כמעט) כל מצב של פיקוח נפש דוחה את מצוות התורה .עקרון
ה"תורת חיים" מנחה גם בחוקים .אכן ,כתוב "מות יומת" ,אבל במקום לפרש
את הכתוב כטרור יעקוביאני ,התורה מבקשת להביע את חומרת המעשה.
הרמת יד על ִאמך? לפי הדין היה צריך להרוג אותך ,אך לא נעשה את זה.
רק דע לך עד כמה המעשה שלך חמור.
עונשים מסוימים אף הופסקו בעקבות ירידה מוסרית של העם .אחד
מהם הוא המים המאררים .כידוע ,אלה הם המים ששותה אישה הנחשדת
בבגידה בבעלה .ואם אכן בגדה ,המים מנפחים את בטנה והורגים אותה.
וכאן יש מאמר תלמודי נפלא" :משרבו הסוטות בטלו המים המאררים".
הרי זה אמור להיות בדיוק הפוך :דווקא משרבו הסוטות היה צריך להוסיף
משמרות של מפעילי מים כאלו .אלא אין עניין להרוג .המים המאררים
ניתנו בתקופה שלא היה בהם צורך ,כאשר יש יוצא מהכלל המעיד על
הכלל .אבל כאשר הרמה המוסרית של הכלל יורדת ,הפתרון הוא חינוך.
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oi Yozev
מכירת חמץ

לפי ההלכה אסור ליהודי להחזיק חמץ בביתו במשך כל חג הפסח – שבעה
ימים מליל הסדר עד מוצאי "שביעי של פסח" .חמץ שהוחזק בידי יהודי
בפסח ,גם אם לא נאכל כלל ועיקר בפסח ,נחשב אחרי הפסח "חמץ שעבר
עליו הפסח" ,ואסור לפי ההלכה לאכול אותו .לפני החג על היהודי לרוקן
את ביתו מכל חמץ" :בל יֵ ראה ובל יִ ָּמצא" .לא די שאינך רואה ,עליך לדאוג
סוּפרמרקט גדול שיש לו אלפי חבילות
שלא יהיה ברשותך .אבל מה יעשה ֶ
פסטה שהן חמץ גמור? מה יעשה הצבא עם כל מחסני המזון שלו?
הפתרון היצירתי (שאמור לשמש רק מוסדות ולא אנשים פרטיים) הוא
מכירת החמץ לגוי .הרעיון הוא שגוי קונה את החמץ ,ומהרגע שהחמץ
שלו ,אפילו לא חייבים להוציא את החמץ מבית העסק .יש לייחד לו פינה
מסוימת ולא לגעת בו .הרי הוא לא שלנו .בסוף חג הפסח אפשר לקנות
אותו בחזרה מהגוי ,בדרך זו החמץ שקונים לא נכנס לקטגוריה של "חמץ
שעבר עליו הפסח" ,וכך לא חייבים לזרוק את החמץ בסוף החג.

יש חדש תחת השמש?
יצירתיות נחשבת אצלנו דבר חדש – יצירה שלא הייתה עדיין בעולם .אבל
אחד המשפטים המצוטטים מספר קֹהלת הוא "ואין כל חדש תחת השמש".
הכול כבר היה.
שׁנַ ֲּע ָשׂה הּוא ֶשׁיֵ ָּע ֶשׂה וְ ֵאין
ּומה ֶ ּ
ש ָׁהיָ ה הּוא ֶשׁיִ ְּהיֶ ה ַ
"מה ֶ ּ
הפסוק המדויק הוא ַ
כָ ּל ָח ָדׁש ַת ַּחת ַה ָשּ ֶׁמׁש" (קהלת א ,ט) .ואם יצירתיות משמעה להביא משהו
חדש ,האם באמת אין חדש תחת השמש?
התלמוד דן בסוגיה זו ושואל על ההתפתחויות הטכנולוגיות של זמנו :הרי
דבר זה וזה חדש! התשובה היא שהכוחות הפועלים בטבע אינם חדשים.
החיבורים שאנחנו עושים ביניהם והגילויים שאנחנו מגלים הם היוצרים את
החדש .אמריקה הייתה על כדור הארץ גם לפני שקולומבוס הגיע אליה .כוח
המשיכה פעל גם לפני שניוטון ניסח את החוקים שלו .וכך המצאת הדפוס.
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oi Yozev
הדיו היתה .האותיות היו .אפילו הפלטות היו .רק החיבור ביניהן היה חדש
(ומבריק) .חוץ מזה ,אם פתרון מסוים חדש בשבילי ,הרי הוא חדש .לפעמים
התנאים שבהם אני עובד הם היוצרים את החדש .כל אחד יכול לעשות
קסמים .אבל רק רנה לוונד ( )Rene Lavandיכול לעשות קסמים ביד אחת.
אגב ,את הקסמים שהוא מבצע הרוב המוחלט של הקוסמים בעולם לא
מסוגלים לבצע גם בשתי ידיים.

ראש
גדול

oi Yozev
םידומיל

תמונה של כיתה בסוף המאה ה19-

oi Yozev

oi Yozev
םידומיל

לימודים?? "איכסה"!
היום הדבר היחיד שמסקרן בבית ספר הוא אם המורה לא יגיע או אם יהיה
שיעור חופשי .פעם חשבתי שרק תלמידי תיכון אוהבים שיעורים חופשיים,
עד שראיתי במו עיניי שגם סטודנטים שמשלמים על התואר במיטב כספם
שמחים מאוד כשמתבטל שיעור .אותו שיעור של התואר בתחום שאותו
הם רצו ללמוד .מה קורה פה? מי שכל-כך שמח כשמתבטל שיעור ,מה הוא
עושה פה? האם זה סוג חדש של מזוכיזם?
בהרצאות שלי בפני בני נוער אני נחרד בכל פעם מחדש מהעובדה שהם
לא רוצים ללמוד .המקצועות שהם לומדים פשוט לא מעניינים אותם בכלל
(גם המקצוע שהם בחרו למגמה ראשית) .כל תקופת הלימודים היא עבורם
רע הכרחי לקראת החיים .בלי תעודת בגרות אי אפשר להתקדם ,ולכן צריך
לעשות כל מה שצריך כדי שהיא תהיה טובה .ואם זה רע הכרחי ,צריך
לעשות הכול כדי שהסבל יהיה מינימלי .סיפר לי מישהו שהמורה שלו
לספרות בחרה ללמד רק יצירות שעשו עליהן סרט .כך הילדים לא יצטרכו
לקרוא ממש את הספר אלא רק לראות את הסרט .התלמידים אהבו מאוד
את המורה הזאת ,ואני בטוח שהציונים הממוצעים בכיתה שלה היו גבוהים
מהממוצע בספרות .אבל האם זאת השיטה? האם אנחנו מלמדים ספרות
בתיכון רק כדי לשכוח בסוף בחינת הבגרות את כל מה שלמדנו?
אני יכול להעיד על עצמי שלא קראתי שום ספר מתכנית הלימודים בתיכון
בגלל ה"אנטי" שהיה לי לכל ניתוחי הספרות ולעובדה שהסופר לא מחליט
על היצירה שלו .כאשר שאלו את עגנון על הסיפורים שלו ,הוא היה מפנה
אותם לחוקר מהאוניברסיטה העברית בטענה שהוא מבין יותר ממנו .זה

 | 280ראש גדול  -הישגיות ,הנאה והבלתי אפשרי

oi Yozev
מזכיר את הסיפור שצ'רלי צ'פלין הלך פעם לתחרות חקיינים של צ'רלי
צ'פלין וזכה רק במקום השלישי.

וכך קרה לי באנגלית .אני זוכר שבתיכון נבחנתי באנגלית בארבע יחידות
לימוד רק מפני שהמורה של חמש יחידות ערכה מבחן בכל שיעור (והמורה
של ארבע הייתה יפה יותר) .לא אהבתי לקרוא ספרים באנגלית ,וזה קשור
קשר עמוק מאוד לפרסים/עונשים שהובטחו לי כשהייתי ילד .הייתי צריך
לקרוא בכל חודש מספר מסוים של ספרים באנגלית .אם קראתי ,הייתי
מקבל פרס (על פרסים במשימות דיברנו בפרק הראשון) .גם באוניברסיטה
רוּבנו בלי לקרוא את הטקסטים באנגלית ,וגם
הצלחתי להסתדר כמו ֵ
האנגלית המעטה שקראתי הייתה רובה ספרות טכנית של משוואות ,וזה
לא נחשב .כמו רוב העם היושב בציון אנחנו לא צריכים אנגלית בחיי היום-
יום ,והרמה שלנו טובה מספיק כדי להסתדר ברחוב ולענות לתיירים על
שאלות ,ובטלוויזיה יש כתוביות.

ספרות היה בעיניי מקצוע נחות ,ורק אחרי יותר מעשר שנים חזרתי לאותן
קלאסיקות שהייתי אמור לקרוא בתיכון (העבד ,1984 ,תהילה וכו') .כאשר
קראתי את היצירות האלו בלי לחשוב על מועד הבחינה הקרוב ,מצאתי
בהן עולם מרתק .הסופר יצחק בשביס-זינגר יורד לנבכי האדם ומתאר
אותם בדיוק מחריד ("עושה הנפלאות מלובלין" הוא דוגמא שהתחברתי
אליה) .אורוול מדבר על עולם של זומבים בלי יכולת לחשוב לבד כאשר
מגבילים את השפה .היום "האח הגדול" הוא סדרת טלוויזיה ,אבל מי שטבע
את המונח היה אורוול בספרו " ."1984את כל הדברים היפים האלו מנעתי
מעצמי בתיכון רק מפני שזה היה תחת מטרייה של לימודים.
סופרים ומחזאים לאורך השנים שינו את פני החברה מקצה לקצה .וולטר
נלחם בשחיתות הדתית בצרפת באמצעות הכתבים שלו ובהחלט עשה
שינוי גדול מאוד .הדקאמרון של ג'ובאני בוקאצ'ו פתח את תקופת הרנסנס
באיטליה ולאחר מכן בכל אירופה .וכך מולייר ,ברנאר לזר וכו' .סופרים הם
מעצבי תרבות ראשונים במעלה .כאשר הנאצים יימח שמם רצו לדכא את

םידומיל | 281

oi Yozev
העם הפולני ,הראשונים שהם הכניסו למחנה הריכוז דכאו היו אנשי הרוח
של פולין .הם הבינו שללא הסופרים והאינטלקטואלים שלהם ,העם הפולני
לא יוכל להתמרד .הרי זאת ההגדרה של ספרות קלאסית :יצירה שאתה
לא אותו אדם לפני הקריאה ואחרי הקריאה בה .הספר "האדם מחפש
משמעות" של ניצול השואה ויקטור פרנקל ,שכבר הזכרנו אותו בספר ,הוא
דוגמה מצוינת .המשמעות של לימודים לאדם הפרטי ולחברה היא כה
עצומה עד שכאשר היכולת הזאת נלקחת מעם ,הסוף שלו ברור .זאת לא
תיאוריה .זאת עובדה .היסטוריה.

איך מייצרים עם של עבדים?
הדוגמה הבאה היא קיצונית אבל חשובה מאין כמוה בעידן שבו צריך להסביר
לאנשים למה חשוב ללמוד.
לפי תורת הגזע הנאצית ,העמים מחולקים לגזעים ,ויש גזעים נחותים
מאחרים .הגזע הארי עומד בראש הרשימה (לצד הנורדים הנורווגים) .בסוף
הרשימה נמצאים הגזעים הסלביים אשר היטלר ייעד אותם בספרו "מיין
קאמפף" לעבדים" :הפחות שבנערי האורווה שלנו יתעלה על המתוחכם
שבינהם".
אז איך מייצרים עם של עבדים? הרי מבין הפולנים יצאו לאורך השנים
אמנים ,סופרים ומדענים .בשני שלבים:
בשלב הראשון ,כאמור ,נסגרו האוניברסיטאות ,ואנשי הרוח של פולין הוגלו
או הומתו במחנות .השלב השני היה חשוב מן הראשון .הוא נגע לחינוך
של הדור הבא .הנאצים הבינו שאם הם רוצים להוציא מהעם הפולני את
שעבד יבין
היכולת להתמרד ,יש למנוע ממנו השכלה .אחרי הכול ,למה ֶ
פילוסופיה ומדע? וכך כותב הימלר ביומן שלו ממאי :1940

המטרה הברורה של בתי הספר (של הפולנים) היא ללמד אותם
חשבון פשוט .שום חישובים מעבר למספר  ...500הם יצטרכו
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לדעת לכתוב את שמם ואת הדוקטרינה שזה "חוק אלוהי" לציית
לגרמנים ...אני לא חושב שקריאה היא דבר רצוי.

הנאצים ידעו איך לדכא עמים ,וזאת הדרך .אנחנו לומדים לא רק כדי
להצליח בבחינות או לקבל תעודת בגרות .אנחנו לומדים כיוון שעם שלא
לומד יהיה עם לא חופשי .עם חלש שבוודאות לא ממצה את הפוטנציאל
שלו .זה נכון לעמים ,וזה נכון גם ליחידים.

מה הכשיל את ספרד?
מיום שגילה קולומבוס את אמריקה (הוא חשב שהוא מגלה את הודו)
ב ,1492-יצאו עשרות משלחות לעולם החדש .כמות הזהב שהן הביאו למלך
ספרד הייתה עצומה .חוזה טורדסיאס שנחתם כעבור שנתיים וחילק את
העולם החדש בין ספרד לפורטוגל זיכה את ספרד כמעט בכל אמריקה*,
וכמובן ,כל הזהב שיימצא שם יהיה שייך לכתר הספרדי .הממלכה הספרדית
הייתה כה גדולה ,עד שקרלוס הראשון אמר ש"במדינה שלי השמש לא
שוקעת לעולם" .אז איך האימפריה האדירה הזאת ,שהייתה העשירה
באירופה ,איבדה את מעמדה בתוך פחות מ 300-שנים?
אחת מן הסיבות (לפי פרופסור מיכאל הר-סגור) קשורה למוסד מיוחד
שהיה בממלכה הספרדית :המכס**.
אבל אם המכס הישראלי מתמקד במכשירים אלקטרוניים ,הרי המכס
הספרדי התמקד בספרים אסורים .הכנסייה הקתולית הייתה מוציאה
אינדקס של ספרים אסורים ( .)Index Librorum Prohibitorumוכאשר
ספרים ,בהם ספרי מדע (גלילאו וקופרניקוס) וספרי פילוסופיה (הובס,
שפינוזה ,וולטיר ,רוסו וכו') נעשו לא חוקיים ונאסרה הכנסתם למדינה
* זאת הסיבה שבכל אמריקה הדרומית והתיכונה מדברים ספרדית חוץ מברזיל שבה
מדברים פורטוגזית .היא הייתה בשליטת פורטוגל
** היו גם בעיות אחרות :שליש מהתושבים לא עבדו אלא ניזונו מהכנסייה ,וגירוש היהודים.
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והקריאה בהם ,כל הזהב לא עזר .המדינה העשירה בעידן החדש נהייתה
למדינה הנכשלת בפחות מ 200-שנים.

למידה וסקרנות הן מילים נרדפות (בתיאוריה)...

לימודים ,בבסיס שלהם ,עונים על הסקרנות האנושית שלנו ,וסקרנות היא
תכונה מדהימה שרואים בעיקר אצל ילדים קטנים (לצד שמחה וחיוכים
ואופטימיות) והרבה פחות אצל כאלה שעברו כמה שנים בבית ספר
(ואתה נעלמות גם השמחה ,החיוכים והאופטימיות) .קראתי פעם מחקר
ִ
שאומר שילד קטן מחייך בערך  400פעמים ביום ,ומבוגר  .12אולי לשאלה
המפורסמת של המורים "מה מצחיק אותך" יש קשר לזה.

סקרנות
נסו לחשוב לרגע על הפעם הראשונה שבה ראיתם שלל צבעים עפים
באוויר ואמרתם לעצמכם "וווואואאו" .זה היה הפרפר הראשון שחוויתם
בחיים .או אולי הפעם הראשונה שראיתם קשת בענן או פעם ראשונה
שראיתם סוס מקרוב .עכשיו נסו לדמיין את יום ההולדת החמישי שלכם.
ההורים קנו לכם מתנה והביאו אותה הביתה עטופה והחביאו אותה בארון
שלהם עד לתאריך יום ההולדת וביקשו מכם לא לפתוח .אז רק הצצתם,
שקשקתם את הקופסה הגדולה וניסיתם לנחש מה יש בתוכה .פשוט הייתם
חייבים לדעת .ההרגשה הזאת להיות חייב לדעת היא היא ההרגשה שאנחנו
צריכים ליצור בלימודים .הרגשה שאנחנו חייבים לדעת.
לפני כמה שנים עשיתי מופע בחיפה ,והחלטתי לנסוע ברכבת כדי לחסוך
זמן .באותה נסיעה ישב מולי ילד שזאת לו הנסיעה הראשונה ברכבת ,וכל
הדרך הוא נדנד לאימא שלו ולכל הסובבים על כל דבר מדליק שהוא ראה:
"אימא תראי" ו"איזה יופי" ,וכשראו את הים ,הוא בכלל נטרף .ואיש לא שם
לב .אימא שלו כבר הייתה עייפה ורצתה שהוא יהיה בשקט ויפסיק לשאול
אותה כל הזמן .איש לא התרגש כמו הילד הקטן הזה מאותה נסיעה .אני די
מקנא בו .איזה כיף לילד הזה שיכול להיות סקרן ומופתע ומרוגש מנסיעה
ברכבת.
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אלה הם לימודים .הסקרנות הזאת היא הדלק שלנו ללמוד .כאשר
המוטיבציה מגיעה מעניין פנימי אמיתי ,קל מאוד לרוץ קדימה .אחרי הכול,
יש לנו לאן להגיע .הקפיצה הגדולה ברמת האנגלית (קריאה ,כתיבה ,הבנה
ודיבור) באה בדיוק בזכות אותה סקרנות שגיליתי בעולם הקסמים (את
רואה אימא? יצא מזה משהו טוב).
כאשר התחלתי את המסע שלי בעולם הקסמים ,קיבלתי מחבר טוב ומורה
מצוין קלטת וידאו ללימוד קסמים .קלטת הווידאו הזאת פתחה בפניי
את העולם המופלא של האשליה .קלטת הוחלפה בקלטת ,ולאט-לאט
התמלאה הספרייה שלי בספרים שנרכשו.
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ספריית הקסמים שלי .במדף השני ,ניתן לראות את קלטת הוידאו שממנה הכל התחיל.
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כל קלטות הווידאו של עולם הקסמים בהן צפיתי היו באנגלית ובלי תרגום.
וכך הספרים ,שכולם באנגלית (או ספרדית) .אם לא נדע אנגלית ,אין לנו איך
ללמוד .אף אחד לא יתרגם בשבילנו.
לא באמת עניין אותי ללמוד אנגלית .עניין אותי להבין קסמים ולהבין את
בררה" .זהו מצב מצוין כאשר רוצים לגדול.
הקלטות ,וכך נכנסתי למצב "אין ֵ
בפרקים הקודמים הזכרנו שקפיצות והתקדמות מגיעות רק כאשר לא נוח
בררה" ,רוב הסיכויים שנישאר
לנו במצב שלנו .אם אנחנו לא במצב של "אין ֵ
שם .זה נכון לספורט ,לדיאטות וללימודים .רק כאשר אנחנו במצוקה ,אנחנו
יכולים להביא פתרונות מיוחדים ולשנות את המצב שלנו .תחושת ה"אין
בררה" הביאה להרבה מן ההמצאות סביבנו.
ֵ

מי המציא את האופניים?
האופניים הראשונים הומצאו בדיוק מאותה סיבה .שנת  1816הייתה השנה
שזכתה לכינוי "השנה ללא קיץ" .הר געש שהתפרץ ביבשת אסיה הותיר
ענן אפר שכיסה את שמי אירופה .האפר היה רב כל כך עד שהסתיר את
השמש ומנע חימום של כל יבשת אירופה .השינוי הקיצוני הזה במזג האוויר
גרר מזג אוויר קשה ביותר ,כאשר גם ביולי ואוגוסט ירדו שלגים כבדים
בחלקים נרחבים של אירופה .החורף הקשה והמחסור ביבול הובילו למצב
קטסטרופלי ביותר ,ואנשים נאלצו לאכול מכל הבא ליד .גם את הסוסים
שלהם .בתקופה זו סוסים עדיין היו כלי התחבורה היחיד ,ובאין סוסים
התעורר צורך אמיתי להגיע ממקום למקום ,בעיקר כדי להעביר מזון
מהאזורים שלא נפגעו ממכת הקור לאזורים האחרים .בשנת  1817המציא
אציל גרמני ,הברון פון דרייז ,את האופניים הראשונים .אלו היו אופניים
דומים לאופניים שלנו ,רק ללא דוושות .הם אפילו נקראו "דרייזין" על שם
ממציאם .לולא הצורך הזה ,היו האופניים צריכים לחכות עוד  50שנה עד
בררה בני האדם עובדים טוב יותר.
להמצאתם .באין ֵ
וכך נכנסתי לעולם האנגלית .על ידי שמצאתי מוטיבציה פנימית אמיתית
ללמוד אנגלית .לא התעסקתי בסיפורים שכל מטרתם היא ללמד עוד 200
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מילים ,אלא בספרים שמטרתם הייתה ללמד לעשות את הבלתי אפשרי.
מספרים אלו למדתי אנגלית .הדבר המיוחד הוא שבחוויה שלי אני לא זוכר
את התקופה הזאת כתקופה לא נעימה של לימודים ,אלא כתקופה מופלאה
של סקרנות וגילויים חדשים ,ממש כמו אותו ילד ברכבת .אם אני מנסה
לזכור את השנים שבהן הייתי צריך לקרוא סיפורים באנגלית בתקופת
בית הספר ,החוויות האלו לא נעימות עבורי .אני זוכר בעיקר את הספרים
המשעממים האלו שהדבר המהנה היחיד בהם היה לדעת שסיימת אותם.
אני זוכר שיעורי אנגלית שבהם היינו בעיקר מתעסקים בהעתקת שיעורי
בית בלי להבין מה הולך שם ולמה אנחנו צריכים לשנן הטיות בזמן שלישי
של פעלים מוזרים .אבל התקופה של קריאת ספרי הקסמים והפסיכולוגיה
שלהם (כמה מהם משנות ה 40-עם אנגלית מוזרה מאוד) הייתה חוויה אחת
גדולה ,שמילה אחת מסכמת אותה :סקרנות.

הערה חשובה
בפרק הזה אני מדבר על בתי ספר ועל שיטות הלימוד בהם .אני לא מכיר
את כל בתי ספר ואת כל שיטות הלימוד .אני יודע מה למדתי ,ואני מופיע
הרבה בפני בני נוער ,ויוצא לי לשמוע אותם ולדבר ִאתם .אני משוכנע
שיש מורים מצוינים עם שיטות נפלאות .הם פשוט מחויבים לרמת ציונים
וידיעות (בחינות מיצ"ב למיניהן) שלא תמיד מאפשרים להם ללמד את מה
שהם רוצים בדרך שהם רוצים .דבר נוסף הוא חוסר המשמעת המשווע
בבתי הספר .משמעת אינה ערך בפני עצמו אלא כלי לקבל מסרים חינוכיים,
ואם אין משמעת ,הרבה מהמאמץ של המורה יורד לטמיון .ושוב ,בשורות
אלו אני רק בא לבטא את התחושה שאני מקבל מבני הנוער שאני מרצה
בפניהם.
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מי שלא יודע גיאומטריה ,שלא ייכנס...

(המשפט שהיה חקוק על שער האקדמיה של אפלטון)

גיאומטריה וביליארד

כפי שכבר אמרנו מספר פעמים ,כאשר הנושא באמת מעניין אותנו ,כל
תהליך הלימודים נהיה תהליך חיובי ,מלא חיים ,אנרגיה והנאה ,וכך אנחנו
יכולים ללמוד דברים חשובים ביותר כמו אנגלית ,יחסי אנוש ואפילו
גיאומטריה.

אווה מאתיה לורנס ,היא שווייצרית חיננית שלא ממש אהבה מתמטיקה
רוּבנו) ,ובייחוד לא אהבה את כל התת-נושא – גיאומטריה .היא
בתיכון (כמו ֵ
רוּבנו ,לא
לא הסתדרה עם זה ולא הבינה את זה .ייתכן שהיא הייתה כמו ֵ
מוכשרת לתחום של קווים וזוויות .הסיפור הזה היה יכול להיות עוד אחד
ממאות אלפי המקרים של ילדים שלא טובים בגיאומטריה ,אבל הסיפור
של אווה שונה מאוד
בגלל המקצוע שלה .היא אלופת העולם בביליארד.

"אחרי שמשתלטים על הטכניקה ,ביליארד דומה מאד לשח"
(אפרים קישון ,מקום שני באליפות העולם לחובבים).

אילו הייתי צריך לחשוב על כישור הכרחי למשחק הביליארד ,הייתי מצביע
על גיאומטריה .הרי על זה בנוי כל המשחק .גיאומטריה היא הבסיס של
הביליארד ,ומי שלא מצוין בגיאומטריה לא יוכל לעולם להיות שחקן טוב.
אם כך ,למה אווה לא הייתה טובה בזה בבית ספר? התשובה במילים שלה:

גיאומטריה לא משכה אותי כל כך .אולי אילו היה לי מורה אחר,
זה היה אחרת .מישהו שייתן לי הסתכלות שונה או שיגיד לי "תנסי
לחשוב על זה ככה" .או שהיו לוקחים את כל הכיתה למועדון
ביליארד ומסבירים שם.
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בסדנאות שלי אני מדבר על זיכרון ועל יכולת לזכור חבילת קלפים עבור
המשחק ( 21בלאק ג'ק) – ספירת קלפים .מדהים איך אנשים שמעידים על
עצמם כבעלי זיכרון חלש ושנאת מתמטיקה יכולים ליהנות מאוד ולהתעניין
ולכן גם להשקיע כאשר מדובר במשהו שהם אוהבים .הרבה תלמידים
חלשים יודעים לנתח משחקי כדורגל ברמה גבוהה מאוד .רוב הילדים שלא
זוכרים להכין שיעורי בית ולא זוכרים את מה שלמדו בהיסטוריה יכולים
בּביצה המקומית וקטעים שלמים מתוך "גבעת
לצטט מי יוצא עם מי ִ
חלפון" .ואני כבר לא מדבר על יכולת זיכרון פנומנלית בשמות שחקני
כדורגל וההיסטוריה שלהם .אני רק בא להראות שהכלים ללמוד נמצאים
רוּבנו אם לא כולנו .רוב האנשים הם בעלי כישורי למידה גבוהים
אצל ֵ
שמנוצלים לכל מיני תחומים .פרופ' בנג'מין בלום ,מן החוקרים הגדולים
בעולם בנושא הכישרון ,כותב בספרו Developing Talent in Young People
("פיתוח כישרון בצעירים") את המילים האלה (התרגום שלי):

אחרי  40שנה של מחקר אינטנסיבי על למידה בבתי ספר בארצות
הברית וגם מחוצה לה המסקנה המרכזית שלי היא :מה שאדם אחד
( )Any Personבעולם יכול ללמוד ,כמעט כל האנשים בעולם יכולים
ללמוד אם יסופקו להם התנאים הראשוניים ההכרחיים ללמידה.
תקפה לאותם  3‑2אחוזים עם מגבלות רגשיות
המסקנה הזאת לא ֵ
תקפה ל 95%-מאוכלוסיית בתי
ופיזיות חמורות ...אבל בהחלט ֵ
הספר.

צריך רק למצוא משהו שמעניין אותנו
כאשר אנחנו מוצאים נושא שמעניין אותנו ,הלימודים בו הם הנאה ולא
מטלה .יש לי חבר קרוב מאוד שהוא שחקן פוקר מקצועי ,ואני מבין שהוא
גם מוצלח למדיי .הבחור לא היה תלמיד טוב בתיכון בלשון המעטה ,ואני
בספק אם יש לו תעודת בגרות .אבל כשהוא נכנס לעולם הפוקר ,הוא
החל לקרוא ספרים עבי כרס בנושא ולהתעמק בטכניקות ואסטרטגיות
במקצועיות ובמלוא הרצינות .והמעניין מכול הוא שהוא לא מרגיש שהוא
לומד .הוא מרגיש שהוא עושה את מה שהוא אוהב לעשות .כמובן ,זה לא
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עוזר לו בפשיטות משטרתיות על כלובי הפוקר שהוא משחק בהם ,אבל
הרעיון ברור .אני לא משכנע איש לשחק פוקר או ללמוד בעל פה רשימות
שחקנים (אלא למי שהוא מאמן של קבוצה) .אני רק אומר שהתירוץ שאנחנו
מריצים לעצמנו בראש שאין לנו יכולת ללמוד הוא לא נכון .היכולת הזו
קיימת ,ועוד איך! ִחשבו על היכולת הזאת כמו על פנס .הפנס הוא היכולת
שלכם ללמוד נושא מסוים .השאלה היא לאן מכוונים את הפנס ,מה רוצים
להאיר .את הדברים האלו סקרנו כבר בפרק על הרצון .אמורה להיות לכם
מטרה מסוימת או נושאים שמעניינים אתכם .לכו ללמוד אותם!
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קצת פרקטיקה

"מאה מטר יש רק דרך אחת לשחות בשביל לקבל מדליה".
"קרמבו ,אולי תן איזה טיפ של אלופים".
"אתה מתחיל הכי מהר ולאט לאט אתה מגביר"
(מתוך מבצע סבתא)

הרעיון שביסוד המושג "עיגון" הוא שאנחנו משתמשים בחוויות הראשונות
(מחיר של מוצר ,קושי בלימודים וכו') לשם השוואה לכל מה שיבוא אחר כך.
אם אני שואל אתכם אם הייתם מוכנים לשלם  50שקל על מנת שווארמה,
רובכם תיזכרו במחיר הרגיל שאתם משלמים (העוגן שלכם) ותחליטו שלא.
אבל החוויה הראשונית לא תמיד נכונה.
את המושג "עיגון" שמעתי בפעם הראשונה מחבר מיוחד שלמדתי ממנו
הרבה .הוא לא סיים תיכון ולא התאים למסגרת צבאית .אני חושב שלא
הייתה לו אפילו תעודת בגרות .את השיחות שלנו היינו מנהלים בכניסה
לספרייה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל-אביב ,ששם הוא למד לתואר
דוקטור למתמטיקה לפני שמלאו לו  22שנים .עוד החמצה של מערכת
החינוך .פעם אחת הוא ניסה לתת לי דוגמה לדרך הלימוד שלו ולמה
(לדעתו) נכון להתחיל עם בעיות קשות בלימוד .הוא ניסה להסביר לי את
זה בדוגמה הזאת:
נסו לדמיין זוג תאומים בני שש שמעולם לא ניגנו בפסנתר .כל אחד
מהתאומים ילמד שעה אצל המורה הטוב ביותר .התאום הראשון (בר
המזל) ילמד לנגן במשך שעה אחת את היצירה "יונתן הקטן" .אבל התאום
השני יתחיל מיד עם אחת הסימפוניות של רחמנינוב (אם אתם לא מכירים
אותן ,הן קשות מאוד ,כמו הקונצ'רטו של צ'ייקובסקי) .ומה יקרה אחרי
שעתיים של לימוד?
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התאום הראשון שלמד את "יונתן הקטן" אמור להשתלט על היצירה,
והתאום השני שמימיו לא ראה פסנתר ,וההיכרות הראשונה שלו הייתה
עם יצירה קשה ומורכבת ,לא יצליח ללמוד אותה ,ורוב הסיכויים שישנא
את המורה.

עכשיו ,אמר לי אותו חבר ,הפוך אותם .לראשון תן ללמוד את הסימפוניה
של רחמנינוב ,ולשני תן ללמוד את "יונתן הקטן" .ומה יקרה עכשיו? מי
שניסה ללמוד במשך שעתיים את רחמנינוב ישתלט על יונתן הקטן ללא
בעיות .אבל מה יקרה עם אחיו? אחרי שעתיים שהוא למד את יונתן הקטן
– זאת הייתה נקודת הייחוס שלו לגבי מה זאת יצירה בפסנתר – הוא ייתקל
ברחמנינוב ויאמר" :זה? זה בלתי אפשרי" .רק שעתיים נדרשו כדי לייצר
לשני הילדים האלו עוגנים שונים להגדרה של קשה וקל בנגינה בפסנתר.
זה תמיד כבוד עבורי להופיע בפני חיילים ובמיוחד בפני לוחמים מיחידות
מובחרות .לפני כמה שנים יצא לי לדבר אחרי הופעה כזו עם מפקד היחידה,
וסיפרתי לו את הסיפור של רחמנינוב .הוא אמר לי שזה בדיוק מה שהם
עושים בתכנית האימונים של לוחם ביחידה :מנסים לייצר עוגנים חדשים
ולשבור את הישנים להגדרות של קשה וקל.
דוגמה אחרת לתופעה זו ראיתי בלימודים האקדמיים .כידוע ,באוניברסיטה,
כל קורס מתבסס על הקורס שלפניו .החומר נבנה בהדרגה ,ואי אפשר
להתחיל ללמוד חומר של שנה ב' לפני שמבינים חומר של שנה א' ,בייחוד
במקצועות ההנדסה והמתמטיקה .בכל קורס יש חומר מרכזי – אותו חומר
קשה ביותר שנלמד באינטנסיביות בחודש האחרון של הסמסטר ,ורוב
הבחינה מבוססת עליו .זהו החומר שרוב הסטודנטים מסתבכים בו .אני
זוכר בדיוק מה היה אותו אגוז קשה בקורס" :מבוא למערכות לינאריות" –
ּבֹודה .זה היה חומר מורכב למדיי שאני זוכר עד עכשיו בבהירות
עקומות ֶ
שלא הבנתי אותו .אחרי שהסתיים הסמסטר ,נפתח קורס ההמשך ,והוא
הסתמך על עקומות בודה כדי ללמד דברים מורכבים אחרים .פתאום
"עקומות בודה" לא היו החומר הקשה באמת בקורס החדש .זאת הייתה
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רק נקודת פתיחה .אז כבר לא הייתה לי פריבילגיה לא להבין את החומר.
זה היה מדהים .המרחק בין הקורסים היה בערך שבועיים ,אבל כאשר יצרנו
עוגן חדש של קושי ,פתאום כל החומר המסובך נהיה הרבה יותר פשוט .מה
זה אומר? "שמי שלומד את התואר שלו מהסוף להתחלה יהיה לו קל מאוד
בשנה האחרונה"...

אפשר ללמוד תמיד :הדוגמה של אריה סקופ
אריה סקופ ,המנכ"ל המיתולוגי של מיקרוסופט ישראל ומחבר הספר
"המנהל הממוקד" ,כותב בספרו שהוא תמיד רושם רעיונות חדשים שהוא
שומע מאנשים אחרים במחשב כף היד שלו .בעידן המודרני ,כשבכל מכשיר
סלולרי נייד יש גם מצלמה ופנקס רשומות ,קל מאוד לרשום רעיונות
חדשים .אחת לשבוע אריה סקוּפ מוריד את כל המשפטים והרעיונות שכתב
למחשב ,וכך הם נשמרים .הגישה שאומרת שתמיד אפשר ללמוד ותמיד
אפשר להתחדש – לא משנה ממי נלמד ,אלא העיקר שנלמד – מאפיינת
את כל הגדולים בכל תחום .חז"ל אמרו במסכת אבות" :איזהו חכם הלומד
מכל אדם" .ועל זה מסביר הרב מרדכי אלון :אם אני לא יודע סינית והולך
ללמוד סינית אצל מורה ,זה לא הופך אותי לחכם .ברור שאני צריך ללכת
למישהו שמבין כדי ללמוד .מתי באמת אהיה חכם? ברגע שאני מומחה
לנושא מסוים ,ואני מוכן ללמוד ממישהו שהוא טירון בתחום .כאשר אני
מנכ"ל גדול ומוכן לקבל רעיון ניהולי של עובד זוטר ,אז באמת אני לומד
החכמה יכולה
מכל אדם .זאת המשמעות העמוקה של המשפט של חז"לָ .
להיות בכל מקום ,ותמיד צריך לחפש אותה .יש ָחכמה בגויים ,ובהכללה
– בכל תחום עיסוק אנושי .בפרק הקודם ראינו איך יצירתיות מפגישה בין
עולמות שלכאורה לא קשורים כדי לייצר דבר חדש.

באמנות אין דבר כזה ש"אין דבר כזה".
המשפט הזה שייך ליצירתיות בדיוק באותה מידה שהוא שייך לתחום
הלימודים .אחד המשפטים החשובים באמנות הוא שאין חוקים ,וכל אחד
יכול לפרש את היצירה כראות עיניו .התפיסה הזאת שהכול נכון גרמה
במשך השנים לאנשים לראות באמנות תחום נחות ממדעים .במדעים יש
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תשובה אחת נכונה ואמיתית ,והמשימה של החוקר היא להגיע אליה .אבל
באמנות כביכול ,כל תיאוריה היא קבילה .כל רעיון הוא מבורך ...אמר לי
פעם מישהו שטוב מאוד ללמוד פסיכולוגיה ,כיוון שכל רעיון שאי פעם
הומצא ,לא משנה כמה הוא מגוחך ,מוכנס לספרי הלימוד.
לפני כמה שנים השתתפתי בכנס טלפתיה מקצועי בלאס-וגאס .אחד
המרצים שם היה אמן טלפתיה מוכשר ומוערך – בוב קסידי .באחד
הפאנלים גלשה השיחה לרעיון שבאמנות הכול אפשרי ,ואז בוב נתן את
התובנה שלו על הנושא :הוא אמר שהכלל שהכול אפשרי הוא כלל מצוין,
וחשוב ללמוד אותו .אבל זה הכלל האחרון שצריך ללמוד .כאשר אנחנו
מתחילים ללמוד נושא חדש ,לא יהיה נכון לומר שכל דרך היא אפשרית.
חייבים לעבור במסלול הרגיל של הלמידה .לפני שפיקאסו המציא את
הקוביזם הוא שלט שליטה מושלמת בשיטות הקלאסיות של הציור באותה
תקופה .הוא לא בחר בקוביזם כי זו הייתה האופציה הכי קלה עבורו .ציור
בסגנון הזה דורש מיומנות רבה ואת המיומנות הזו הוא רכש בשנים שבהם
הוא צייר בצורה הקלאסית .התיאורטיקן הספרדי ארטורו דה אסקניו היה
אומר תמיד שקסם פשוט שמבצע קוסם בעל טכניקה גבוהה ביותר ייראה
שונה לחלוטין מאותו קסם שמבצע חובבן.

איך נכנס ריטלין לסל התרופות?
כאשר אנחנו מדברים על לימודים ,הקישור הראשון ובדרך כלל היחיד שלנו
הוא בית ספר .יש הרבה סיבות שאנשים לא אוהבים ללמוד בבית ספר,
וכמה מהם נכונות ביותר .אחת הסיבות היא הדרך שבה מלמדים והאותיות
( ADHDתסמונת קשב וריכוז) .ראשי התיבות המדויקות של  ADHDהן
 .Attention Deficit Hyperactivity Disorderשלא כמו  ,ADDכאן יש הרכיב
ההיפראקטיבי .אחת התרופות המפורסמות בתחום זה היא הריטלין .לכל
מאתנו יש לפחות חבר אחד או ילד של חברים שלוקח אותה.
אחד ִ
ריטלין נכנס לסל התרופות ,וניתן לקנות אותו באמצעות מרשם רופא בערך
במחיר של אקמול .העובדה שהוא בסל אומרת משהו על מה שהמדינה
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חושבת על החשיבות שלו .אני לא מומחה לריטלין ול ,ADHD-אבל בהקשר
הזה צריך להסתכל בתמונה הנרחבת .תסמונת קשב וריכוז היא תסמונת
לאנשים שקשה להם להתרכז בדבר אחד .קשה להם לשבת כל היום על
הכיסא בכיתה .בדרך כלל אותם אנשים יכולים לתפקד מצוין במחשב,
לשוטט ב ,Facebook-לדבר עם חברים במסנג'ר ,לשמוע מוזיקה ולראות
סרט בו זמנית .כאשר אותם ילדים שמאובחנים כבעלי  ADHDמתעסקים
בדברים שלהם ,אין להם אותן בעיות של קשב וריכוז .הבעיות האלו צצות
רק בבית הספר .עכשיו נשים לב לקצב החיים שלנו:

קצב החיים היום מהיר מאוד .שימו לב לפרסומות בטלוויזיה :נסו לא
לראות טלוויזיה שבוע ואז לחזור ולראות רק פרסומות .הקצב מבהיל .כיוון
שרוצים שנישאר תמיד מול המרקע ,יש תמיד שערוריות ופרשיות חדשות.
"כשנחזור מהפרסומות ,האם החטיף התמים הזה מכיל רעל עכברים?" קצב
המידע במאה ה 21-מהיר הרבה ממה שהיה לפני  60שנה .ידוע הסיפור
על יום במלחמת העולם השנייה שבו ה BBC-פתח וסגר את מהדורת
החדשות שלו במילים "היום אין חדשות" .היום אין מצב שאין חדשות.
רשתות החדשות  CNNו Fox News-משדרות חדשות  24שעות ביממה,
שבעה ימים בשבוע.
זוכרים את התמונה מתחילת הפרק? צילום של כיתת לימוד מסוף המאה
ה .19-דומה למדיי למה שאנחנו מכירים היום .שיטות הלימוד ודרך הלימוד
בבתי הספר היום כמעט לא השתנו ,ודאי שלא כמו קצב החיים וקבלת
האינפורמציה בכל מדיה אחרת .מה קורה אם לוקחים ילד שקצב החיים
שלו הוא  100קמ"ש ,ומושיבים אותו בכיתה שהקצב בה הוא  20קמ"ש?
בוודאי הייתם תקועים בפקק .אולי אתם צריכים ריטלין...

הערה:
ריטלין הוא תרופה מצוינת שעוזרת להמון אנשים ,ויש אנשים שהיא שיפרה
מאוד את החיים שלהם (לא רק של המורה שלהם) .הדבר היחיד הוא שהיום
התסמונת הזאת היא כמו מגֵ פה .בשנות ה 80-של המאה ה 20-היו בארצות
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הברית כחצי מליון ילדים שאובחנו עם  .ADHDהיום יש יותר משמונה
מליון .פי  !16מה קרה? איזה רווח אדיר לחברות התרופות!

גיאומטריה אנליטית או ריקוד?

עוד בעיה בולטת בלימודים הקלאסיים בבתי הספר היא שהלימודים בתיכון
בדרך כלל לא רלוונטיים לחיים שלנו .אנחנו לא רואים איך גיאומטריה
קשורה לביליארד ,איך חיבור קשור למכתבים למס הכנסה ,איך לימוד
אנגלית קשור לקבלת עבודה ולהנאה רבה יותר בחו"ל ,איך הסתברות
קשורה לפנסיה שלנו ,ואיך תנ"ך קשור לטיולים בארץ .בעניין הזה יש משהו
שצריך להיאמר ,ואני צריך לומר אותו :אין לאדם המודרני שום צורך לדעת
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (או אנליזה כפי שזה נקרא בשלוש יחידות
לימוד) .מי שצריך ללמוד את זה לומד את זה אחר כך באוניברסיטה ,ורוב
רובם המוחלט של הכלכלנים ומהנדסי החשמל ,המכונות והתעשייה וניהול
שלומדים את זה לא פותרים שום אינטגרל אחר כך בימי חייהם עד שהילד
שלהם מגיע לתיכון ,והם עוזרים לו בשיעורי הבית.
כפי שכבר הראינו בתחילת הספר ,הריקוד הוא כישור שחשוב פי מיליון
מרוב המתמטיקה של התיכון ,ואף על פי כן אם חבר יודיע לנו שהוא הולך
למגמת ריקוד (יש דבר כזה בכלל?) ולא למגמת מחשבים או פיזיקה ,נצחק
עליו .נחשוב שהוא לא חכם מספיק .כמו שהזכרתי בפרקים הקודמים,
כאשר שואלים ילד אם הוא הומני או ריאלי ,מתכוונים בדרך כלל אם הוא
יכול ללכת למגמה ריאלית או לא .השאלה אם יש לו כישורים בתחום
האמנות ,השירה והריקוד היא לא רלוונטית .מי שמסוגל ללמוד פיזיקה ,ילך
וילמד ולא ישקיע בקריקטורות.

ג'ון לסיטר הוא המוח היצירתי מאחורי אולפני  PIXARוהבמאי של רוב
הסרטים המצליחים שם (צעצוע של סיפור ,נמו ,מכוניות וכו') .הוא ואד
מקביל (האחראי על מחשוב האנימציה) וסטיב ג'ובס (המממן) הקימו
יחד את  ,PIXARאחת החברות המצליחות בתחום .נכון לעכשיו ,כל סרט
שהיא הפיקה נהיה שובר קופות .יתרה מזו ,היא נהייתה שותפה של דיסני
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העולמית ב 50%-אחוז מכל הסרטים שהיא מייצרת PIXAR .שינתה לחלוטין
את הדרך שבה רואים סרטים מצוירים ומשכה חברות אחרות בתחום (כמו
דרימוורקס של שפילברג עם שרק) .באחד הראיונות ִאתו סיפר ג'ון איך הוא
הגיע לתחום של סרטים מצוירים ואנימציה:

כשהייתי בתיכון אהבתי סרטים מצוירים יותר מכל דבר אחר .יום
אחד ,כשהיית בתיכון ,מצאתי ספר ישן של דיסני שנקרא "אמנות
ההנפשה" על איך לעשות סרטים מצוירים והייתה לי הארה .אנשים
יוצרים סרטים מצוירים לפרנסתם .הם ממש מקבלים כסף כדי
לעשות סרטים מצוירים .ואותו רגע החלטתי שזה מה שאני רוצה
לעשות.
ב 1975-התקבל ג'ון לבית הספר לאמנות שוולט דיסני הקים ב,1961-
והצטרף למחזור הראשון שלימד אנימציית דמויות בסגנון של דיסני .אותה
קבוצה ייחודית הייתה בקמפוס כל הזמן .הם העידו על עצמם שכאשר
המורים הלכו הביתה ,הם המשיכו ללמד את עצמם .המורים בתכנית היו
האנימטורים הראשונים של דיסני (שּכונו "תשעה אנשים זקנים") .אחד
הסטודנטים סיפר עליהם אחרי שנים ,שהם היו כל אחד אמן בין-לאומי
במקצוע שלו ,ועם זאת לכל אחד מהם הייתה הגישה של תלמיד :מה עוד
אפשר ללמוד.
לא כולם זוכים להארה כזאת בגיל כה צעיר ,אבל הרעיון בלימודים הוא
ההתרגשות שהייתה לג'ון לסיטר .הוא לא היה מהנדס ולא איש ָּתכנה .הוא
אפילו מספר שכאשר הגיע לעבוד עם החברה של האנימציה הממוחשבת
הוא ממש נבהל ,כיוון שכולם היו שם דוקטורים למדעי המחשב ,והוא
בקושי סיים תיכון .אבל זה לא משנה ,משום שלו היה משהו שלהם לא היה.
ולהם היה משהו שלו לא היה ,וזה מה שיצר את .PIXAR
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הפילוסוף היידגר ( )1976-1889ניסח פעם רעיון מעניין שקשור לתחום
הלימודים :אם נדמיין את כל הידע האנושי כמעגל ,נוכל לחלק אותו
לשלושה חלקים.

החלק הראשון הוא מה שברור לי שאני יודע .לדוגמה ,אני יודע עברית,
אנגלית ,להכין שניצלים ,לעצבן את אשתי ,לשחות חזה ,לקרוא בתורה וכו'.
החלק השני הוא דברים שברור לי שאני לא יודע .לדוגמה ,אני לא יודע
סינית ,אני לא יודע להכין סושי.
איך מעבירים פריט מפה לשם? פשוט מאוד :צריך רק להחליט מה רוצים
לדעת וללמוד אותו .כל פריט שעובר מהקבוצה הזאת לקבוצת הדברים
שאני יודע מגדיל את הדברים שאני יודע אבל על חשבון מה שאני לא יודע,
כלומר ,אם פעם לא ידעתי צרפתית ,הרי לאחר שלמדתי צרפתית הקבוצה
קטנה ,והקבוצה של הדברים שאני יודע ֵגדלה.
של הדברים שאני לא יודע ֵ
עד כאן טוב ויפה.

אבל יש חלק שלישי והוא המעניין מכולם:
הדברים שאני לא יודע שאני לא יודע .דברים שלא חשבתי שקיימים בעולם.
בשנים האחרונות גיליתי המון דברים כאלו ,כמ למשל גולגולות מדברות
ב"ליל כל הקדושים" .איך מגלים דברים שלא ידענו שאנחנו לא יודעים? איך
מעבירים פריט מפה לשם? רק על ידי מישהו מבחוץ .זה יכול להיות ספר,
תכנית טלוויזיה ,שלט חוצות או חבר שמפנה אותנו למקום מסוים .ההנאה
האדירה היא בגילוי עולם שלם שלא ידענו שאנחנו לא יודעים .למשל,
קיפולי מגבות דקורטיביים .לא ידעתם שאתם לא יודעים לעשות את זה.
שיטות מקוצרות מאוד בחשבון ובזיכרון – לא ידעתם שאתם לא יודעים.
עכשיו אתם יודעים שאתם לא יודעים ,ועכשיו הדרך לידיעה קצרה מאוד,
כיוון שאפשר ללמוד את זה.
בלשון מופשטת אפשר לומר שבעידן שלנו ,מי שיש לו יתרון – וזה נכון בכל
תחום – זה מי שמחזיק אצלו את הידע שאין לאחרים .פעם חשבתי שזה נכון

םידומיל | 299

oi Yozev
רק לעולם הקסמים ,שבו באמת יש עניין של סודות ,אך הדברים תקפים
לכל מקום ,מווריאציות בריקודי זוגות ,דרך שיטות בישול מתקדמות ועד
מידע פנימי על חברות בורסאיות.
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איך לומדים?

אמאזון – פה מתחיל האינטרנט

אתר הספרים  Amazonואתר הסרטונים  YouTubeהם שני המקומות
הראשונים שבהם אני מתחיל כל חיפוש של נושא חדש .עברנו מזמן את
התקופה שספרים היו יקרי ערך .היכולות היום להדפיס ספרים ולמכור
אותם בכל העולם מאפשרות מצד אחד להדפיס ספרות זבל (אני מקווה
שאתם לא קוראים אחת כזאת עכשיו) אבל מצד שני ,מאפשרות גם לכל
אחד לשתף את הרעיונות שלו עם שאר העולם .כמעט בכל תחום יש ספר
למתחילים ולמתקדמים ,החל בקיפולי מגבות דקורטיביים ,הכנת פצצות
ביתיות להברחת חתולים וכלה בפריצות לאתרי תעמולה של אויבים .הכול
באינטרנט .צריך רק לדעת לחפש.

ביקורות ספרים
דרך נוספת היא לקרוא ביקורות של ספרים .באתר  Amazonיש חלק
מיוחד של חוות דעת גולשים על כל ספר .כלל אצבע טוב לדעת אם הספר
טוב הוא לראות כמה חוות דעת יש עליו .ספר שעליו יותר מ 1000-חוות
דעת (נדיר) לעולם יהיה ספר מצוין (ולא משנה מה הן חוות הדעת) .לרוב
הספרים יהיו פחות מ 100-חוות דעת ,וחשוב מאוד לראות לא רק את
הדירוג שלהם אלא גם את התוכן .גולשים מסוימים ייתנו תובנות מעניינות
ביותר על הספר ,יהיו שיסכמו אותו בכמה עשרות שורות ,ויהיו שיפנו
לספרים אחרים מומלצים בתחום .על כל ספר שאני מתעניין בו ,אני מבצע
את הבדיקה לעיל.

ספרים לעולם טוב יותר
לאחרונה גיליתי אתר מצוין ,www.BetterWorldBooks.com :אתר שאוסף
ספרים ממהדורות ישנות מכל הספריות ברחבי ארצות הברית ומוכר אותם
במחיר הקרן (החל מארבעה דולרים) .זהו פרויקט התנדבותי ,והאתר מצהיר
שכל הכסף מוקדש למלחמה באנאלפבתיות .קשה לי לאמוד כמה ספרים
קניתי משם מאז גיליתי את האתר הזה ,אבל מדובר בלא מעט .ספרים
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חדשים שעולים בחנויות הספרים יותר ממאה דולר ,ניתן לקנות במצב
כמעט חדש בפחות משמונה .את הרוב המוחלט של הספרים ברשימת
הקריאה המומלצת המובאת בסוף הספר ניתן להשיג שם.
YouTube

מדי פעם אנחנו מגלים המצאה שלא היינו יכולים לחיות בלעדיה .הדואר
האלקטרוני הוא המצאה כזאת ,וגם מנוע החיפוש  ,Googleוגם אתר
הסרטונים  .YouTubeכמו "ויקיפדיה" ,האתר הזה מוכיח שוב שכסף הוא
לא המוטיבציה היחידה לבני אדם .אפשר לראות שם מאות אלפי סרטונים
(האתר מצהיר שיותר מ 65,000-סרטונים נוספים אליו בכל יום!!)
מילת קסם שימושית ביותר עבורי היא  .Tutorialהמילה הזאת היא מדריך
לביצוע משימה מסוימת .נסו לכתוב את צמד המילים ,Makeup Tutorial
ותקבלו אלפי סרטונים שיסבירו איך להתאפר במקצועיות .וכך Hand
 Drawing Tutorialוכמובן  .Magic Tutorialיש שם הכול ,ובחינם .היופי הוא
להסתכל בסרטונים שקשורים ומשם ללמוד ולהתפתח .זהירות! זה מתכון
בטוח ללילות בלי שינה.

ויקיפדיה ()Wikipedia
"ברוך המקום וברוך הוא .ברוך שנתן ויקיפדיה לעמו ישראל"
משעה שלארי סאנג'ר יזם את רעיון האנציקלופדיה החופשית ב,2001-
השתנה העולם לחלוטין .הרעיון שכל אחד יכול לתרום ערך ולשנות ערך
באנציקלופדיה הפחיד בתחילה רבים וטובים .האוניברסיטאות בארץ
עדיין לא רואות בוויקיפדיה מקור מידע אמין ,אבל זאת רק שאלה של זמן.
היופי בוויקיפדיה הוא שיש בה ערך על כל נושא – מנינט טייב ועקומות
אליפטיות ועד פולסרים וניוטרינו .הערכים באנגלית מצוינים ,והיום כבר אי
אפשר לערוך ערכים כמו קאנט ,מתמטיקה וכו' ,מפני שהם הגיעו לרמה כל
כך גבוהה ומדויקת שאין צורך בכך.
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כל נושא בוויקיפדיה מכיל קישורים לנושאים אחרים קרובים .הקישורים
החיצוניים מספקים מידע נוסף והרחבות .הבעיה היחידה כאן היא שצריך
לקרוא ...בעולם המודרני אנחנו מוקפים בים של מידע ,אבל הידע לא עמוק
מספיק .לידע יש שלוש דרגות עיקריות .1 :אינפורמציה (נתונים);  .2מידע;
 .3ידע .היכולת להגיע לכל מידע בעולם שייכת לכולנו (לכל מי שקורא
את הספר הזה) .אנחנו יכולים להוריד למחשב עשרות ספרים אלקטרוניים
ועשרות תכניות מקור מצוינות של ה ,BBC-ואנחנו יכולים לקנות הרבה
ספרים מעולים בשבוע הספר .אבל מה אנחנו עושים בכל זה? לא מספיק.
יאללה ,להתחיל ללמוד! רשימת הקריאה המומלצת בסוף הספר היא מקום
מצוין להתחיל בו.
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מן המקורות

התורה הבינה שכולנו יכולים ללמוד ,אבל לא כולנו מתאימים ללמוד כל
דבר .לכן התורה אומרת בכמה מקומות ש"אין אדם לומד תורה אלא
במקום שלִ בו חפץ" .מה הכוונה? בעולם התורה הרחב יש הרבה מקצועות
(תלמוד ,משנה ,תנ"ך ,אגדה ,מדרשים ,קבלה ,הלכה וכו') ,וכל מקצוע הוא
עולם בפני עצמו שדורש מהאדם כוחות שכליים ומנטליים אחרים .אינו
דומה הפוסק הלכות בצורה חדה לפי הררי ספרות ההלכה לנגד עיניו
לדרשן אשר רצונו בעיקר למשוך את לב שומעיו בסיפורים ומשלים .עולם
הקבלה ועולם התנ"ך לכאורה שונים מאוד זה מזה .לפי ההלכה היהודית,
כל אדם חייב לעסוק בתורה ,אבל כל אדם יקבע לעצמו למה הוא נמשך.
הרי בסוף מי שנמשך לתלמוד יצטרך ללמוד מדרשים שהם חלק בלתי
נפרד מהתלמוד ,ומי שנמשך לקבלה ומתעמק בה יגיע בסוף להלכה וכו'.
הכול קשור זה בזה .אבל צריך להתחיל במשהו שאוהבים ,ומשם מגיעים
לכל המקומות בדרך הנכונה.

כלכלה חופשית? תלוי מתי...
לפי ההלכה היהודית ,אסור לאדם לפתוח חנות במקום שבו כבר יש לחברו
חנות דומה .הרעיון הוא "לא תסיג גבול ֵרעך" .לחבר כבר יש פרנסה וזכות
ראשונים ,וזכותו להתפרנס קודמת לשלך ,מה עוד שאתה יכול לפתוח את
החנות במקום אחר .ומה בדבר שוק חופשי ותחרות בריאה? מסתבר שיש
ערכים חשובים מזה.
אבל ...אצל מלמדי תינוקות ההלכה הזאת לא עובדת .אם מגיע מלמד חדש
לעיר ,אסור לעכב בידו אפילו שהוא עלול לקחת את פרנסתו של המלמד
המקומי .מדוע? למה במלמדי תינוקות המצב שונה? התשובה היא שמעל
ערך "לא תסיג גבול רעך" יש ערך הלימוד .אם מגיע מלמד חדש עם גישות
חדשות ,ראייה אחרת ויחס טוב לתלמידים ,הוא עדיף .בלימוד ,אין כלל של
"לא תסיג גבול רעך".
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רוּבנו ללימודים ניתן למצוא
דוגמה נוספת ונפלאה ליכולת הענקית של ֵ
בסיפור הבא*:

כידוע ,כאשר החליטה רחל להתחתן עם עקיבא (עדיין הוא לא היה "רבי")
נישל אותה אביה ,כלבא שבוע ,שהיה מעשירי ירושלים ,מכל נכסיו .הוא
אפילו נדר נֶ ֶדר שהיא ובעלה לא יקבלו כלום מכספו .אחרי  24שנים ,כאשר
רבי עקיבא חוזר משנות לימודיו הרבות עם אלפי תלמידים ,הבין כלבא
שבוע את הטעות שעשה והתחרט .הוא לא ידע שזה מה שיֵ צא מהחתן שלו.
ומי שהתיר לו את הנדר הוא רבי עקיבא בעצמו ,וכך עשה :הוא שאל את
כלבא שבוע" :אילו ידעת שזה מה שיֵ צא ממני ,האם עדיין היית מנשל אותי
מכל נכסיך?" כלבא שבוע ענה שלא ,ורבי עקיבא אמר לו" :אם כן ,הנדר
שלך הותר" .כלומר מכיוון שאילו ידעת שעקיבא יהיה רב היית נוהג לא כפי
שנהגת ,הרי הנדר שלך לא תקף.
וכאן שואלים הפרשנים שאלה חמורה :מה זה משנה? הרי כאשר רבי עקיבא
הלך ללמוד הוא עדיין לא היה תלמיד חכם ,ורק אחרי שנים רבות הוא נהיה
כזה ,ובזמן שכלבא שבוע נדר את הנדר לא הייתה לו שום דרך לדעת שזה
מה שיֵ צא מהחתן שלו .הרי המציאות החדשה של תלמיד חכם "נולדה"
לאחר השבועה של כלבא שבוע!

וכאן עונים הפרשנים תשובה מדהימה" :חזקה על כל מי שהולך ללמוד
שיֵ צא תלמיד חכם" .כאשר רבי עקיבא הלך ללמוד ברצינות ,לא הייתה
שאלה אם הוא יהיה תלמיד חכם .השאלה היחידה שהייתה היא בתוך כמה
מאתנו איפשר לחכמי התלמוד
זמן .הפוטנציאל ללימודים שקיים בכל אחד ִ
לומר שמי שיפתח אותו נכון יגיע בוודאות להישגים גבוהים .בדיוק כמו
המשפט של פרופ' בלום על היכולת של הרוב המוחלט שלנו ללמוד ,חכמי

* מי ששם לב ,זה הסיפור השלישי על רבי עקיבא .קשה שלא לעמוד נפעמים נוכח מסכת
חייו מחד ,והנוכחות שלו בש"ס מאידך.
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התלמוד הבינו שאם ִהלל ורבי טרפון יכולים ,גם עקיבא ,רועה הצאן שלא
למד כלום עד גיל  ,40יוכל להגיע לרמות הגבוהות ביותר.

התואר של רבי עקיבא ושל כל שאר החכמים מצריך עיון :תלמיד חכם .זאת
הדרגה הגבוהה ביותר שאליה מגיע הלמדן .אבל מה קשורה כאן המילה
"תלמיד" ,הרי תלמיד הוא דרגת פתיחה ,ואחרי שלמדו כל-כך הרבה שנים,
למה להשתמש בתואר "תלמיד"? התשובה היא שערך הלימוד כה גדול
וכמות החומר ללמוד היא כה עצומה ,עד שככל שאנחנו יודעים ,כך אנחנו
יותר במצב של "תלמיד" .בדיוק כמו התיאוריה של היידגר :ככל שאתה
לומד ,כך אתה מגלה עוד דברים שלא ידעת שאתה לא יודע .לעולם תישאר
תלמיד .וזאת הברכה הגדולה ביותר שאפשר לקבל.

וחכמות חיצוניות
לימודים כלליים :היהדות ָ
בעולם היהדות לא נהוג ללמוד לימודים כלליים לשם הפילוסופיה או אהבת
הידע ,אלא כדי לבאר סוגיות תלמודיות .הדבר נכון לא רק ליהדות אלא גם
לדתות אחרות .ידוע שמדע הגיאומטריה (הנדסת המישור) התפתח מאוד
במצרים .אבל למה היה למצרים חשוב ללמוד גיאומטריה? לפי האמונה
המצרית ,כאשר אדם מת ,לפי ספר המתים המצרי הוא היה חייב להישבע
לאלים שלא רימה את שכניו ולא גנב את אדמתם .גנֵ בת רכוש נחשבה
העברות החמורות בדת המצרית .הבעיה הייתה שהנילוס עולה מדי
ֵ
אחת
פעם על גדותיו ומציף את הסימנים ששימשו לקביעת גבולות בין שכנים.
הצורך לקבוע שוב ושוב את הגבולות ,הפך את המצרים למומחים בחישובי
ותלַ ס ,שני המתמטיקאים החשובים של יוון בעת
שטחים .גם פיתגורס ֶ
העתיקה ,למדו את השיטות של המצרים .אצל היהודים נושא השטחים
היה פחות קריטי .התלמוד מציין את היחס שבין היקף המעגל לקוטרו (π
 ,)= 3.14אך הקירוב הזה הוא לא מדויק בעליל .אצל היהודים לוח השנה
וקידוש החודש היו הדברים החשובים .הרי אם נטעה בקידוש חודש תשרי,
ייתכן שנאכל ביום כיפור (י' בתשרי)! וכך אומר רבן גמליאל בתלמוד הבבלי:
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"אמר להם רבן גמליאל כך מקובלני מבית אבי אבא אין חידושה
של לבנה פחותה מעשרים ותשעה יום ומחצה ושני שלישי שעה
וע"ג ( )73חלקים".

הדיוק כאן הוא ברמת חמש ספרות אחרי הנקודה .וזה לא משנה מאיפה
רבן גמליאל לקח את המספר הזה ,ואם זאת הייתה מסורת של הבבלים
בחכמות חיצונית,
או חישובים שלו .העיקר שכאשר היה חשוב להשתמש ָ
חז"ל ידעו לעשות זאת .התלמוד במסכת שבת מביא סיפור שבו האמורא
שמואל שואל את יורדי הים על ביאור של מושג מהמשנה .הרעיון הוא
שיורדי הים מביאים את הידע מרחוק ויודעים לאשר מסורות ולכן צריך
להשתמש בחוכמה שלהם.

בעידן המודרני ,הדמות שמזוהה יותר מכול עם שמרנות לימודית לצד
פתיחות לעולם ההשכלה היא הגר"א – הגאון רבי אליהו מווילנה (,)1797‑1720
שמימיו לא עסק בפעילות רבנית והקדיש את כל מרצו ללימוד התורה.
החכמות החיצוניות (למעט רפואה) ואף
חוץ מהתורה הוא גם למד את כל ָ
ביקש מתלמידו ,רבי ברוך משקולב ,לתרגם את ספר אוקלידס לעברית .וכך
כותב תלמידו בהקדמה לספרו של אוקלידס:

שמעתי מפי קדוש כי כפי מה שיחסר לאדם ידיעות משאר
החכמות לעומת זה יחסר לו מאה ידות בחכמת התורה .כי התורה
והחכמה נצמדים יחד .וציווה לי להעתיק מה שאפשר ללשוננו
הקדוש מחכמות כדי להוציא בולעם מפיהם .ותרבה הדעת בין
עמנו ישראל.
הגר"א לא היה משכיל במובן המודרני של המילה (דובנוב ,גרץ וכו') .הוא
ראה עצמו ממשיך הזרם המסורתי-שמרני שבו התורה והחכמה "נצמדות
יחדיו" .חשוב לציין שגם הרמב"ם ראה בחכמה ערך ,ובחיבורו הפילוסופי
הגדול "מורה נבוכים" מופיע השם אריסטו יותר פעמים מהשם משה רבנו.
רק חשוב לדעת את הסדר הנכון של הלימוד .למרות שחשוב מאוד ללמוד
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את מקצועות החול כיוון שהם תורמים לקודש ולהבנתנו בעולם ,יש לזכור
שהם משניים לקודש .לא הגיוני שיהודי יתמחה בתורת המוסר של עמנואל
דסנֵ י עלך לחברך
קאנט (הציווי הקטגורי) לפני שהוא יודע מה פירוש "מאן ְ
אל תעבד" (מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך).

oi Yozev

ראש תפסונ האירקל רמוח
גדול

oi Yozev

oi Yozev

oi Yozev
תפסונ האירקל רמוח

אדוארד בולוור לייטון טבע ב 1839את האמרה The pen is mightier than

 .the swordהיכולת של העט ושל המילה הכתובה לחולל שינויים עדיין לא
בעצמתה המלאה .לא בכדי מהפכת הדפוס של גוטנברג נחשבת
מובנת לנו ָ
אחת המהפכות החשובות בהיסטוריה האנושית .רק ִחשבו כמה למדתם
מהספר הזה .כמה פעמים רצתם לספר לחבר טוב או לבת הזוג עובדה
חדשה או רעיון מעניין .לצערי ולשמחתי ,לא כל הרעיונות בספר הם שלי,
אפילו לא רובם .המחקר שלי נשען על עשרות ספרים ,סרטים ,הרצאות
ושיחות עם אנשים מרתקים .המטרה שלי הייתה ליצור את הסינתזה בין
כל הר המידע הענק הזה ולנסות להפוך אותו לידע נגיש ,שאפשר לעשות
בו משהו.
בעמודים הבאים ניסיתי להביא ספרים מומלצים שמדברים על חלק ממגוון
הנושאים שסקרתי בספר .זאת אינה רשימה ממצה ,והדרך הטובה ביותר
עבור הסקרנים היא להסתכל ברשימות הביבליוגרפיות של הספרים שאני
מציין כאן ולהמשיך משם .כך עשיתי גם אני .בעידן שבו אפשר להשיג כל
ספר בעולם במחיר מצחיק (זוכרים את  ,)?BetterWorldBooksזאת הדרך
לידיעה פשוטה מאין כמוה .רק צריך רא"ש גדו"ל.
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משמעות ,רצון ומוטיבציה

ויקטור פרנקל ,האדם מחפש משמעות

מעטים הספרים שמשנים אותנו מיד כשסיימנו לקרוא אותם" .האדם
מחפש משמעות" בהחלט שייך לקטגוריה הזו (ביחד עם "איש האמונה
הבודד" של הרב סולובייצ'יק) .ויקטור פרנקל היה פסיכיאטר וניצול שואה
שעבר את אושוויץ עם "משקפיים" של פסיכיאטר .הספר בחלקו השני
עוסק במשמעות לחיים ומספק תובנות נפלאות.
Mihaly Csikszentamihaly, Flow

אני לא מבין למה הספר הזה עוד לא תורגם לעברית .מיום שיצא הוא נחשב
פורץ דרך .די אם נתבונן בכל המאמרים והספרים שמצטטים אותו כדי
להבין כמה הוא טוב וחשוב.
Dan Pink, Drive

דן פינק עשה עבודה יוצאת דופן בנושא המוטיבציה .הוא קורא למודל
החדש מוטיבציה  3.0ומעודד אותנו בעשרות דוגמאות שזה המודל
שמתאים למאה ה .21-חשוב לכל מי שיש לו אנשים תחתיו (כולל הורים).
Ken Robinson, The Element
כותרת המשנֶ ה של הספר היא How finding your passion changes

 .everythingהספר מגדיר את המילה "אלמנט" כמקום שבו הכישרון
והאהבה שלנו נפגשים .מומלץ בחום!!
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כישורים ,כישרון

Benjamin Bloom, Developing Talent in Young Children

אחד המחקרים המקיפים שנעשו על מודל הכישרון .החוקרים באוניברסיטת
שיקגו ראיינו עשרות ילדים מוכשרים ביותר במוזיקה והגיעו למסקנה
שהדבר היחיד שמפריד בין המצוינים לפחות מהם הוא זמן האימון .הספר
עוסק גם במתמטיקאים ,שחקני שחמט ,שחיינים אולימפיים ועוד.
Geoff Colvin, Talent is Overrated

ג'ף קולווין היה העורך של המגזין הנחשב "פורצ'ן" .בספר הוא מנתח בדרך
פשוטה וקלה את הרעיון של אימון מכוון ואיך אפשר להשתמש בכישורים
הללו בחברה שלנו.
Anders Erickson, Toward General Theory of Expertise

אני חייב תודה מיוחדת לחבר טוב ,גיל יששכר ,שנבר במרתפי הספרייה של
מדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב כדי להוציא עבורי את הספר הזה.
זהו ספר מחקרים חשוב מאוד על מה עושה אותנו למומחים.
Malcolm Goldwell, Outliars

נכון לכתיבת שורות אלו קיימת מהדורה עברית לספר הזה שנקראת
"מצוינים – הסיפור של ההצלחה" .מלקולם גולדוול הוא טיפוס סקרן
ביותר עם שיער מוזר מאוד .הספר סוקר מה המרכיבים של ההצלחה ,ובין
השאר הוא עונה על השאלה למה  20%מעשירי העולם מכל הזמנים ומכל
התרבויות נולדו בארצות הברית במהלך פרק זמן של תשע שנים.
Anders Erickson, The Role of Deliberate Practice in the
Acquisition of Expert Performance

זה המאמר שהתחיל את הכול .הוא סוקר את הרעיון של אימון מכוון על כל
מה שמשתמע ממנו .ניתן להורדה חינם באינטרנט
http://projects.ict.usc.edu/itw/gel/EricssonDeliberatePracticePR93.pdf
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היכולות של המוח ואמונה

אנטוניו דה מסיו ,השגיאה של דקארט

דקארט חשב שהחיבור בין הגוף לנפש נמצא בבלוטת האיצטרובל ,אבל
בגדול ,אין קשר בין השניים .הספר פותח בתיאור המקרה של פניאס גייג',
עובד רכבת ,שמוט ברזל נכנס לו למח .מעט כבד אבל מרתק.

צבי ינאי ,מבוא לתודעת הטבע
צבי ינאי נחשב אחד האוטודידקטים הגדולים במדינת ישראל .אין לו
תעודת בגרות ,ועם זאת הוא היה מנכ"ל משרד המדע במשך כמה שנים.
החלק השלישי של הספר עוסק בתפיסת המציאות שלנו – "מציאות
כאינטרפרטציה" .היכולת הגדולה של ינאי היא להביא לקורא סוגיות
מורכבות במדע בשפה ברורה ונעימה.

פרץ לביא ,מחשבות אודות המוח
פרופ' פרץ לביא הוא נשיא הטכניון ומחוקרי השינה הבכירים בעולם .הספר
עוסק בציוני דרך בהבנת פעילות המוח .בין השאר הוא מרחיב על הרופא
גלנוס ,על הרשת המופלאה ועוד .ההרצאות של פרופ' לביא שנמצאות
באינטרנט (באתר  )YouTubeמרתקות ומומלצות לצפייה.

סידני רוזן ,קולו של מילטון אריקסון
מילטון אריקסון ייסד את האסכולה האריקסוניאנית בהיפנוזה (היפנוט
מודע או היפנוט ער) .הוא נחשב גם האב הרוחני של שיטת ה( NLP-אף
שאני לא יודע כמה הוא היה גאה בתיאור הזה) .הספר מתאר סיפורים
שהוא סיפר למטופלים על מנת לרפא אותם .מעניין לכל מי שרוצה להבין
מה כוחה של מילה.

ו"ס ראמאצ'נדראן ,תעתועי המוח
כשהתכוונתי להזמין את המהדורה האנגלית של ספר זה ב"אמאזון",
שמתי לב שהמהדורה העברית זולה יותר .ספר מצוין שסוקר תופעות
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חריגות ביותר של המוח האנושי ואת האיזון העדין שבין הגוף לנפש .מי
שמתעניין בתופעת הפאנטום מוזמן לקרוא את הפתרון היצירתי ביותר של
ראמאצ'נדראן.
John Allen Paulos, Innumeracy

מה יהיה העובי של פיסת דף שתקפלו לשניים  20פעמים בדיוק? נראה
שכמה סנטימטרים .התשובה האמיתית היא שהעובי יגיע לירח!!! למה יש
לנו קושי להבין מספרים ,ואיך זה משפיע על התרבות שלנו? התשובות
בספר הזה.
Dan Gilbert, Stumbling on Happiness

אף שהכותרת של הספר הזה היא "להיתקל באושר" ,הוא מדבר בעיקר על
חוסר היכולת שלנו להבין מה עושה אותנו מאושרים .דן גילברט הוא גאון,
וההרצאות שלו ב TED-ראויות לצפיות חוזרות ונשנות.
Gordon Rattray Taylor, The Natural History of the Mind

את הספר הזה ניתן למצוא היום רק ב .Ebay-הבחנתי בו בביבליוגרפיה של
ספר של חואן טמריז .Five Points to Magic ,הוא מכיל מאמרים מרתקים
על המוח ,הזיכרון והתודעה .מומלץ בחום!!!
Sam Wang and Sandra Aamodt, Welcome to Your Brain

שני הכותבים הם נוירולוגים מוכשרים מאוד .הספר סוקר את רוב האמונות
לעוּברים ועד התגברות על ג'ט-לג).
ָ
שלנו על המוח (מהשמעת מוצארט
מומלץ בחום לכל מי שהחומר בתוך הגולגולת שלו מעניין אותו.
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מזל ,הזדמנות ולחץ חברתי

Malcolm Goldwell, The Tipping Point

מה גורם למוצר להצליח ולמוצר אחר לא? איך המידע עובר בין אנשים?
מי הם אותם מבינים ( ,)Mavensומה הוא חוק  150ימים? מלקולם גולדוול
מדבר על ההשפעה של החברה ושל אנשים מסוימים בתוכה בהפצת
רעיונות חדשים.
Stenly Milgram, Obedience to Authority: An Experimental
View

הספר מתאר במילים של מילגרם עצמו את אחד הניסויים החשובים שנעשו
במאה ה 20-על כוחה של סמכות .לדעתי ,חוקי האתיקה שקמו בעקבות
הניסוי הזה פגעו קשות בפסיכולוגיה .המנטליסט הבריטי דרן בראון ביצע
בטלוויזיה גרסה מעודכנת של הניסוי הזה בתכנית שלו .The Heist
Lauren Slater, Opening Skinner's Box: Great Psychological
Experiments of the Twentieth Century

המחברת מתארת בספר הזה את עשרת הניסויים המרתקים שנערכו
בפסיכולוגיה של המאה ה .20-מומלץ בחום לקרוא את הפרק על "אנשים
שפויים במקומות לא שפויים".
Richard Wiseman, The Luck Factor

ריצ'רד ויסמן הוא ד"ר לפסיכולוגיה וקוסם מקצועי .אחד המחקרים
האחרונים שלו ,למשל ,עסק במציאת הבדיחה הכי המצחיקה שיש .בספר
הוא סוקר את המשמעות הפסיכולוגית של המילה "מזל" ,למה אנשים
מסוימים מעידים שיש להם מזל יותר מלאחרים ,ומה אפשר לעשות כדי
לשפר את המזל שלנו .כל עוד קוראים את הספר בעין ביקורתית ,הוא
מהנה ביותר .אני ממליץ לראות את הסרטונים שלו ב ,YouTube-בייחוד
את הסרטון  .Colour Changing Card Trickהספר תורגם לעברית ונקרא
"מזלך בידך" ,בהוצאת מעריב.
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גישה

ערן כץ ,סוד הזיכרון המצוין

לפעמים בוחרים אופציה מסוימת רק מפני שלא קיימת אופציה אחרת .זה
לא המקרה אצל ערן כץ .זהו ספר מצוין שמתאר את כל הטכניקות החשובות
בזיכרון .ערן כותב בלשון משעשעת ואינפורמטיבית כאחד .העותק שבידי
כבר דהוי מרוב שימוש ,וזה הספר שאני ממליץ לכל מי שרוצה לזכור טוב
יותר.

ר' משה-חיים לוצאטו (רמח"ל) ,מסילת ישרים
את הספר הזה כבר הזכרנו באחד הפרקים .חובה להכיר .בהקדמה לספר
כותב המחבר" :החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא
ידעו אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול" .אחת
מהקלסיקות הגדולות של ארון הספרים היהודי.
Arthur Benjamin, Mental Math

ספר מצוין על טכניקות חישוב גם בלי דף ועט .מי שרוצה לראות כמה רחוק
אפשר להגיע בטכניקות הללו יפנה לסרטון שלו ב .TED-סמוך לכתיבת
שורות אלו הוציא ארתור שלישיית  DVDשמסבירה את השיטות שהוא
מרחיב עליהן בספר ועוד .ניתן לרכוש דרך האתר שלו:
http://www.math.hmc.edu/~benjamin/mathemagics

Edward Stoddard, Speed Mathematics Simplified

הספר הזה מרחיב בשיטות שארתור לא ציין בספרו .אחת השיטות היא
לראות את התשובה .בדיוק כמו שאנחנו עושים בקריאה וכתיבה :כאשר
מופיעה המילה "לחם" ,אנחנו לא רואים את האותיות ל-ח-ם אלא ציור של
לחם .הכותב מאיץ בנו לעשות כך בחישובים .במקום לראות  4+7לראות
את המספר .11
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The Memory Book, Harry Loarayne

ערן כץ אמר לי שהספר הזה שינה לו את החיים .אני מניח שהוא שינה
לעוד כמה אנשים את החיים .זה הספר שפרסם באמת את כל אותן שיטות
הזיכרון .גם היום ,אחרי שנים ,הוא נחשב עדיין קריאה קלאסית ומהנה.
Chip and Dan Heath, Switch

איך אפשר לשנות ֶהרגלים גם כאשר השינוי קשה? הספר הזה לא מתעסק
בקטגוריית ה Self Help-אבל מספק אנקדוטות מרתקות על השינוי אצל
וחברות .חביב.
יחידים ָ
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דמיון ויצירתיות

ג'יימס גליק ,אייזיק ניוטון

כל מי שמוכן לתקוע מקל בתוך העין שלו כדי לחקור את האור הוא אדם
שראוי ללמוד עליו .אחד האנשים המתוסבכים והפוריים .רק אצטט משורר
בן תקופתו של ניוטון ,אלכסנדר פופ" :הטבע וחוקיו היו חבויים בליל
השחור ,ויאמר אלוקים יהי ניוטון ויהי אור".

צ'רלס ניקול ,לאונרדו דה-וינצ'י
קשה להבין יצירתיות מבלי להכיר את החיים של לאונרדו דה-וינצ'י .חייו
הקשים (בן לא חוקי ,נטול השכלה פורמלית וכו') רק העלו אותו מעלה
מעלה .צ'רלס ניקול עשה עבודה יוצאת דופן .הפורטרט של דה וינצ'י הוא
מן השלושה היחידים אצלי בסלון (ביחד עם הגר"א והסופר שלום עליכם).

ניסים עזיקרי ,רשמים בלי מסכות
אין לי מושג איך הספר הזה התגלגל לספרייה שלי ,אבל מאז הוא דייר קבע
מכובד שם .הוא אחד הספרים שאני חוזר עליהם שוב ושוב .ניסים עזיקרי
היה מבכירי שחקני התיאטרון בישראל .בספר הוא מדבר על העבודה של
השחקן ,הדמות ,יצירתיות ועוד .כל פרק מדבר על הצגה מסוימת שהשתתף
בה .הפרק האחרון בספר ,שבו הוא מדבר על לורנס אוליביה ,מרגש ביותר.

ירין קימור ,הבלתי אפשרי אפשרי
כאשר מדברים על מרצים ליצירתיות בארץ ,מיד עולה שמו של ירין קימור.
ספר מהנה וקליל ,מלא בסיפורים ודוגמאות לפתרונות יצירתיים ודפוסי
חשיבה מוזרים .ירין הוא גם קוסם מוכשר ,והרקע המשותף של שנינו הוביל
להיכרות בינינו.
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ריצ'רד פיינמן ,אתה בטח מתלוצץ מר פיינמן

כאשר אחד המדענים החשובים והצבעוניים במאה ה 20-מספר את קורות
חייו ,התוצאה חייבת להיות מרתקת .פיינמן מדבר על הסקרנות שאפיינה
אותו כשהיה ילד ,על אביו שלימד אותו לחשוב ועל החיים המעניינים
והמרתקים שהיו לו .לרוץ לקנות.

פטריק פאנינג ,דמיון מודרך לצורך שינוי
פשוט לא מצאתי ספר אחר בעברית שמתעסק בנושא .ספר חביב המביא
הרבה טכניקות שעל כמה מהן אני יכול להעיד שהן עובדות.
Ken Robinson, Out of Our Minds

את הספר הזה קנה לי חבר טוב שלי ,אורי קולפ ,ביום שנולד בני הבכור.
למה חשוב ללמוד להיות יצירתי ,והאם זה אפשרי? מה הסכנות אם החברה
שלנו לא תטפח יצירתיות בבתי ספר? ספר חשוב מאין כמוהו .הוא יותר
מורכב מהספר השני של המחבר –  ,The Elementאבל עדיין מהנה לקריאה.
די אם נאמר שג'ון קליז כתב על הספר רק מילה אחת( Brilliant :מבריק).

הרב מרדכי אלון ,תכלת מרדכי על פרשיות השבוע
האדם שהשפיע יותר מכל על סגנון ההרצאה שלי הוא הרב אלון .למרות
שההשוואה לא תמצא חן בעיניו ,אני מוצא אותו וירטואוז דרשני כמעט
ברמה של רבי נחמן .כל מי שרוצה לראות יצירתיות בפעולה (ותוך כדי כך
ללמוד דברים חשובים) ,שירוץ לקרוא את הספרים הללו ,שמסודרים לפי
פרשיות השבוע.
Robert Weisberg, Creativity

רוברט וייסברג הוא מן הבולטים בתחום המחקר על היצירתיות .הספר הזה
סוקר את המבנה של רעיון יצירתי ,איך ניתן ללמוד ממנו ומה אפשר לשפר
אצלנו .רק למי שבאמת נמשך לנושא.
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Whole New Mind, Dan Pink

כותרת המשנה של הספר היא "למה אנשים בעלי מח ימני מפותח ישלטו
בעולם?" .הספר מתאר את היכולות שהיום צריכים יותר מתמיד והוא קורא
להם ששת החושים.
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שונות

יוסטין גורדר ,עולמה של סופי

כשהייתי ילד לא אהבתי ספרים בלי תמונות .הספר הראשון בלי תמונות
שקראתי היה "עולמה של סופי" ,כשהייתי בן  .15אני בהחלט יכול לומר שזה
הספר ששינה את מסלול חיי .פתיחה קלילה לעולם הפילוסופיה (אהבת
החכמה) .כל מי שרוצה להיכנס בשער הזה ומפחד – זה הספר עבורו.
Derren Brown, Tricks of the Mind

שהטלֶ ָּפת הטוב ביותר היום הוא דרן בראון.
ֶ
אין מחלוקת בעולם הקסמים
בספר הנוכחי הוא "מגלה חלק מהשיטות שלו" .ולמרות שהוא רק מרחיק
את הקורא מהפתרון האמיתי ,יש בו דיון מרתק בזיכרון ,קסמים ,היפנוזה,
 ,NLPאמונה וסקפטיות .ספר מהנה לקריאה.
Lawrence H. Diller, Running on Ritalin

נושא ה ADHD-והריטלין מעסיק היום יותר מתמיד .ספר מעניין שסוקר
את המגפה המודרנית שמכונה  ADHDואת "תרופת הפלא" שלה .ד"ר
מילר הוא רופא ילדים ומטפל במשפחות שמומלץ ביותר לשמוע את דעתו
בנושא.
Royal Road to Card Magic Jean Hugard

כל מי שרוצה להתחיל ללמוד קסמים צריך לעבור על הספר הזה .בשנתיים
האחרונות יצאה מהדורה של הספר בחמישה תקליטורי  DVDשמפשטים
את ההסבר .פרטים נוספים באתר .www.llpub.com
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תוחידב חפסנ

מבין כל ספרי הבדיחות בארץ ,הטוב ביותר שנכתב עד עכשיו שייך לדני
קרמן ונקרא "ספר הבדיחות האדום" .דני הוא סופר ,מאייר ,וחוקר בדיחות
מוכשר ביותר .ביקשתי ממנו לבחור עבור הספר את אחת הבדיחות הלא
גסות שהוא אוהב והוא בחר את הבדיחה הבאה:

"צב קטן מתחיל לטפס על עץ ,לאט לאט .הוא עולה על ענף ארוך
והולך עד הקצה .אז הוא פורש ידיים לצדדים וקופץ לארץ .לאחר
כמה שניות הוא מתאושש מהמכה ,ושוב הולך לכיוון העץ ומתחיל
לטפס ,מגיע שוב לקצה הענף ושוב קופץ לארץ.
כל היום הצב הקטן חוזר על הפעולה,מטפס ונופל ,מטפס ונופל.
על העץ הסמוך יושבים זוג ציפורים ועוקבים אחר ההתנהגות של
הצב.
עם חשכה אומרת הציפור לבעלה" :תגיד ,יוסי ,לא כדאי בכל זאת
לגלות לו שהוא מאומץ?"
את הבדיחות הבאות אני בחרתי.חלקן מתוך הספר האדום .חלקן מספרים
אחרים .ואת המקור של חלקן אני כבר לא זוכר .מה שכן ,כל הבדיחות
הבאות הצחיקו אותי מאד.

בחור צעיר ,מגובס ברגלו ,מנסה לחצות את הכביש במעבר חצייה.
הוא מתקדם לאט לאט וכאשר הוא כמעט מגיע למדרכה ,מתנגשת
בו מכונית ומעיפה אותו כמה מטרים קדימה .מתוך המכונית יוצאת
גברת בלבוש מהודר ,מסתכלת בבחור ששוכב על הרצפה וצועקת:
"זה שוב אתה??"

 | 324ראש גדול  -הישגיות ,הנאה והבלתי אפשרי

oi Yozev
אוסקר ויילד בא יום אחד לבקר בסטודיו של הצייר ג'יימס וויסטלר.
תוך כדי הסתכלות הוא שלח אצבע לגעת באחד הציורים.
"תיזהר" ,אמר ויסטלר" ,הצבע עוד רטוב".
"זה בסדר"  ,אמר ויילד" ,אני לובש כפפות".

מלך פולין יוצא עם פמליה של דוכסים ורוזנים לצייד איילים
מלכותי .כשהתקרבו ליער ,הגיח איכר מאחורי אחד העצים ,נפנף
בידיו בהתרגשות וצעק "אני לא אייל!".
המלך כיוון ,ירה בליבו של האיכר והרג אותו.
"אדוני הטוב" ,אמר אחד הדוכסים",למה עשית את זה? הוא אמר
שהוא לא אייל".
"אוי" ,ענה המלך" ,חשבתי שהוא אמר שהוא אייל".
זוג צעיר עובר לדירה חדשה ומחליט לשפץ את הסלון .הם מטלפנים
לשכן שיש לו סלון באותו גודל ושואלים" ,כמה גלילי טאפטים קנית
כשציפית את קירות הסלון שלך? "
"שמונה"  ,הוא עונה.
בני הזוג קונים שמונה גלילים ומתחילים להדביק .כשהם מגיעים
לסופו של הגליל החמישי ,הסלון גמור .הם חוזרים בכעס אל
השכן ואומרים  ":עשינו כמו שאמרת ונשארו לנו שלושה גלילים
מיותרים"
"אה" ,אומר השכן" ,אז זה קרה גם לכם".
"כשהייתי ילד הייתי מתפלל לאלוקים כל יום בבקשה שייתן לי
אופניים ,עד שקלטתי שאצל אלוקים זה לא עובד ככה .אז גנבתי
אופניים וביקשתי מאלוקים שיסלח לי".
סבא שואל את הנכד שלו ":תגיד לי ,יורמי ,איך קוראים לגרמני הזה
שכל הזמן מחביא לי דברים?"
"אלצהיימר ,סבא".
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שתי פרות עומדות באחו .אחת אומרת לשניה ":מה דעתך על
מחלת הפרה המשוגעת?"
"מה איכפת לי" ,עונה לה חברתה" ,אני הליקופטר"
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הנספח הבא מכיל שיטות חישוב אלטרנטיביות ומהירות הרבה יותר ממה
שמלמדים בבתי הספר .לא היתה לי שום כוונה לפתח את הנושאים הללו
לספר שלם ,אלא לתת לקורא טעימה מהעולם הזה .הבנה של השיטות
האלו תצריך זמן וסבלנות .זאת ההזדמנות שלכם לאימון מכוון.
המטרה שלי בנספח הזה הוא לספק לקורא הסקרן שני דברים
 .1כלים בסיסים וחשיבה שונה כדי לגשת לבעיות בחשבון פשוט.
 .2תאבון ללכת וללמוד את השיטות האלו יותר לעומק.
האם נראה לכם אפשרי לפתור ללא מחשבון וללא דף ועיפרון בפחות
מעשר שניות את התרגיל 65×65 :או ?11×623
אם לאַ ,המשיכו לקרוא.
אחת לשנה מתכנסת ועידה מעניינת בארצות הברית – TED :ראשי תיבות
של  .Technology Enternatiment Designהמוטו של הוועידה הזאת ,שהאתר
שלה הוא אחד הפופלריים ברשת ,הוא רעיונות ששווה להפיץ אותםIdeas :
 .Worth Spreadingבכל שנה מרצים שם אנשים שתרמו משהו לאנושות
ועשו דברים גדולים בחייהם (אל גור ,בייל גייטס ,ריצ'רד דוקינס ואחרים).
להיות מוזמן להרצות בוועידת  TEDנחשב כבוד גדול מאוד ,ואנשים מכינים
בקפידה את ההרצאה שלהם במשך חודשים (משך זמן ההרצאה מוגבל
ל 18-דקות עם חריגות נדירות מאוד בזמן) .רבים מהאנשים שהספרים
שלהם מוזכרים בספר הזה הרצו ב ,TED-וזאת הייתה הדרך שבה התוועדתי
אליהם ולספרים שלהם (קן רובינסון ,מיהאלי סיקזנטמיהאלי ,דן פינק ,דן
גרט ,דניאל גילברט ,ראמאצ'נדראן ,אלן דה בוטין ,מלקולם גודלדוול ועוד
רבים וטובים) .מאחר שההרצאות מצולמות ומועלות לרשת יוצא שיוצרים
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מוכשרים אלו משתפים את כל העולם במצרך היקר בעולם הזה :הרעיונות
שלהם .אחד המרצים שהרצו שם לפני כמה שנים הוא ארתור בנג'מין,
פרופסור למתמטיקה מאוניברסיטת דיוק וקוסם מקסים .ארתור קורא
לעצמו  – Mathemgicianשילוב של "מתמטיקאי" ו"קוסם" .ארתור נחשב
אמן בחישובים מהירים – .Rapid Calculations

הרעיון הבסיסי שביסוד השיטה הוא שאנחנו מסוגלים לחשב הרבה מאוד
בלי דף נייר ועיפרון ובוודאי בלי מחשבון .ולא רק שאנחנו יכולים לחשב
מהר יותר בלי להזדקק למחשבון ,אלא השיטות שהוא מלמד קצרות יותר,
טובות יותר ,מועילות יותר ומהנות לביצוע יותר ממה שלמדנו בתיכון.
ואז תשאלו :למה לא מלמדים את השיטות האלו בתיכון? אני לא יודע.
בבית הספר מלמדים אותנו את השיטה שהכי קל ללמד קבוצה גדולה
של ילדים .כאשר מורה צריכה ללמד כיתה של  40תלמידים ,היא חייבת
שיטה שתהיה הכי פשוטה ללימוד ,שיטה שכולם יוכלו להבין במסגרת של
כיתה .מה עוד מאפיין את שיטת בית הספר? זו שיטה עם שלבים מאד
ברורים ,ואם עוקבים אחרי השלבים שלה ,אי אפשר להיכשל .הבעיה היא
שכאשר המטרה היחידה היא שלא יהיו נכשלים ,אנחנו מעודדים בינוניות,
והיא קיימת לא רק בתרגילים בחשבון .השיטות החדשות שארתור מלמד
(ונסקרות בנספח הזה) ,מחזירות לנו את הביטחון בעצמנו וביכולות שלנו.
אנחנו מתחילים לסמוך על הראש שלנו.

"בבית הספר מלמדים אותנו שלא לסמוך על המזל"
(הגשש החיוור)

בבית הספר ,בייחוד בתיכון (לפני בגרויות) ,מלמדים אותנו שלא לסמוך על
עצמנו בחישובים פשוטים .בבחינת הבגרות נשתמש במחשבון לכל שאלה
(כולל  .)11×3לא כדאי שבגלל הלחץ של המבחן ניכשל רק מפני שניסינו
לחשב בראש כמה הם  .7×31אם משרד החינוך מתיר שימוש במחשבונים,
אין סיבה שתהיה יותר צדיק משר החינוך .אל תסמוך על עצמך.
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בבחינה הפסיכומטרית המצב הוא בדיוק הפוך .שם השימוש במחשבונים
אסור ,וחלק מהפחד והתסכולים של אנשים צעירים בלימוד לבחינה
הפסיכומטרית הוא הפחד מלחשב כפולות של מספרים בראש .זאת אחת
הסיבות שאנשים יוצאים מהבחינה הזאת עם כאב ראש .מימי חייהם הם
לא הפעילו את הראש שלהם במידה כל-כך אינטנסיבית במשך שלוש
שעות ו 20-דקות*.

ארתור בנג'מין מראה שיטות לכל פעולות החשבון היום-יומיות (חיבור,
חיסור ,כפל וחילוק) .כמה מן הפעולות האלה עתיקות מאוד ואינטואיטיביות
הרבה יותר ממה שלומדים בבית הספר .ארתור אינו היחיד בתחום
החישובים המהירים .חיפוש  Rapid Calculationsבאתר הספרים Amazon
יפנה את הקורא השאפתן למגוון חומר קריאה עצום ,חלקו טוב וחלקו טוב
יותר.
בדפים הבאים ,קיבצתי כמה מהשיטות היפות שאני מכיר מתחום
החישובים המהירים – שיטות קצרות לפיתרון מהיר של תרגילים בחשבון,
כאלה שבאמת תוכלו להיתקל בהן בחיי היום-יום .אתם יכולים "להתאמן"
בשיטות האלו (לא תאמינו כמה חישובים אפשר לעשות כשמחכים שהאור
האדום יתחלף לירוק) ,ואתם יכולים לקרוא אותן ורק לדעת שיש שיטות
כאלו בעולם .במקרה הזה ,הידיעה לא תוביל אתכם לשום מקום .אי אפשר
לדעת בתיאוריה לעשות שכיבות סמיכה ביד אחת .צריך באמת לעשות
את זה.
בואו נתחיל.
כמה זמן ייקח לכם לפתור את התרגיל הבא בראש בלבד .65×65 :דקה?
לפני שאתם קוראים את הפתרון ,נסו רגע לפתור אותו או להגיע לתוצאה
משוערת.
* מכוני ההכנה לפסיכומטרי מלמדים לא לחשב באמת אלא להשתמש בקיצורי דרך:
"ספרת האחדות חייבת להיות  ,5אז תשובות ד' ו-ב' מתבטלות".
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הפתרון :השיטה שנלמד כאן תאפשר לנו לחשב במהירות ריבוע של כל
מספר שמסתיים בספרה  125 ,85 ,35( 5וכו').
כל מספר שספרת האחדות שלו היא  5והוא מוכפל בריבוע ,ניתן לפתרון
כך:
חסרו  5מהמספר המקורי ( 65ייהפך ל 45 ,60-ייהפך ל.)40-
הוסיפו  5למספר המקורי ( 65ייהפך ל 45 ,70-ייהפך ל.)50-
הכפילו את שני המספרים שקיבלתם ( 70×60או .)50×40
הוסיפו לתוצאה את המספר .25
 65נהפך ל 60-ו .70-המכפלה של  70×60היא כמו המכפלה של  7×6ועוד שני
אפסים 70×60 .הם  .4,200למספר צריך להוסיף  5בריבוע –  .25לכן התוצאה
היא .4,225

מה קורה ב 35 ?35פחות  5הם  35 .30פלוס חמש הם  40×30 .40הם  .1200לכן
התוצאה תהיה .1,225
 85נהפך ל ,80-ונכפול אותו ב .7,200=90-למספר שקיבלנו נוסיף 5( 25
בריבוע) ,וזאת התוצאה:
85×85=25+7200=7,225
55×55=3000+25=3,025
25×25=20×30+25=600+25=625
חשוב לי להסביר כיצד השיטה הזו עובדת ,מפני שכאשר אנו מבינים ,אנו
מפנימים וזוכרים טוב יותר.
נזכר בשתי נוסחאות הכפל המקוצר מימי התיכון:
( a+b)2=(a+b)( a+b)=a2+2ab+b2
(a+b)( a-b)=a2-b2
נניח שאנו רוצים לחשב את הריבוע של המספר  .16נעשה את זה בשתי
צורות שונות .בפעם הראשונה נפריד את המספר  16למספרים  10ו.6-
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בפעם השניה ,נפריד למספרים  9ו .7-בשני המקרים התשובה אמורה
להיות זהה.
16=9+7=10+6
(10+6)2=102+2×10×6+62=100+120+36=256
(9+7)2=92+2×9×7+72=81+126+49=256

כאשר התשובה היא אמת ,כל הדרכים מובילות אליה.
אם המספר שלנו נגמר ב ,5-אזי התרגיל נהיה:
(a+5)2=a2+10*a+52=a*(a+10)+25
נביט שוב על הביטוי  .352המכפלה ( a×)a+10היא בעצם .40×30
הטריק הזה עובד גם במספרים גדולים מ ,100-אבל החישוב במקרה הזה
קצת יותר מסובך.
2
2
125 =120×130+5 =15,625
להלן תרגילים לדוגמא ,כולל למתקדמים מעל :100
=252
=852
=652

=152
=752
=1052

הכלי שסיפקנו פה תקף רק למספר בעיות מצומצם (מספרים שמסתיימים
בספרה  .)5היופי שבשיטות האלו הוא שאין שיטה אחת שמתאימה לכל
סוגי התרגילים .עכשיו למדנו להעלות בריבוע כל מספר שספרת האחדות
שלו היא חמש .בסעיף הבא נלמד להכפיל במהירות שיא שני מספרים
שספרת העשרות שהם זהה ,וספרות האחדות שלהם משלימות ל.10-
מה???
זה הרבה יותר פשוט ממה שאתם חושבים .פשוט שימו לב לדוגמה הבאה.
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קחו לדוגמה את המכפלה  .67×63כאן ספרת העשרות שווה בשני המספרים
(הספרה  ,)6וספרות האחדות משלימות ל .10-במקרה הזה נכפול  60ב70-
ובמקום להוסיף  5ב ,5-מוסיפים את המכפלה של  3ב:7-
63×67=60×70+3×7=4200+21=4221
באותו אופן:
72×78=70×80+2×8=5600+16=5616
ההסבר פה הוא טיפה יותר מורכב.
( a+b)( a+c)=a +a×b+a×c+b×c
2

במקרה שלנו ,הסכום של  bו c-הוא  10ולכן:
a2+ a× b+ a× c+ b× c= a×( a + b+ c)+ b× c= a×( a +10)+ b× c

דוגמה נוספת:
44×46=40×50+4×6=2000+24=2024
61×69=60×70+1×9=4200+9 =4209
תרגילים נוספים :
=22×28
=51×59
=103×107

=206×204
=94×96
=17×13

איך מעלים כל מספר בריבוע?
מה קורה כאשר צריך לחשב  63×63או ?81×81
את התרגיל הזה אני מבצע לפעמים בהרצאות שלי והוא תמיד מפתיע
מחדש .אמנם הוא דורש אימון ,אבל זה אימון מהנה שניתן לעשות גם
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כשמחכים בתור בסופר ,ואחרי זמן אנחנו נתחיל לקבל ביטחון להשתמש
במוח שלנו במקום לרוץ למחשבון .זוכרים את המשוואות מתחילת הפרק?

(a+b) 2=a2+2ab+b2
(a+b)( a-b)=a2-b2

רוב האנשים ינסו לחשב את  632כ ,)60+3(2-אך מסתבר שיש דרך יותר קצרה
ויותר פשוטה .החישוב הפשוט של כל מספר בריבוע הוא:
a 2=( a+ d )( a - d )+ d 2
כאשר  dהינו המספר הכי קטן שמאפשר להפוך את  aלכפולה שלמה של
 .10בואו נננסה את השיטה עם המספר .63
ננסה להגיע מ 63-למספר שהוא כפולה של  .10במקרה שלנו ( 60ולא 70
כי המרחק הקצר יותר הוא ( .)3אם כן d ,אצלנו הוא  .3נחשב את המשוואה
הבאה:
2
2
63 =(63+3)(63-3)+3 =60×66+9
כעת נותר לחשב :66×60
60×66=3600+360=3960=63 =3960+9=3969
2

זה נשמע בהתחלה קצת מסובך אבל הדברים הרבה יותר פשוטים מכפי
שהם נשמעים .נדגים באמצעות חישוב  .982המספר שמתחלק ב 10-הקרוב
ביותר ל 98-הוא .100
2
2
98 =(98-2)(98+2)2 =96×100+4=9604
אני יכול להבטיח לכם שאחרי שבוע של משחק (כן כן ,זה משחק) תדהימו
את עצמכם במהירות בה תוכלו לבצע את התרגיל הזה.
דוגמה נוספת722 :
2
2
72 =(72+2)(72-2)+ 2 =70×74+4=4900+280+4 =5184
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oi Yozev
דוגמה נוספת232 :

232=(23+3)(23-3)+32=20×26+9=520+9=529
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oi Yozev
חומר למתקדמים – ריבוע של  3ספרות

כאשר רוצים לחשב ריבוע של מספר בן  3ספרות ,אנו משתמשים באותה
שיטה פעמים .בפעם הראשונה נחפש את המספר הכי קטן שישלים לנו
לכפולה של  .100בפעם השנייה נחשב את המספר הזה בריבוע באותה דרך
שלמדנו מקודם .בדוגמה הבאה נעלה בריבוע את המספר  .123המספר
הקטן ביותר שייתן לנו כפולה של מאה הוא  ( 23ולא  .)77אחרי שנסיים את
השלב הראשון ,נעלה באותה דרך את המספר  23בריבוע .לכן התרגיל יהיה:
1232=(123+23)(123-23)+232=146×100+232=14,600+529=15,129
את  232בריבוע חישבנו כבר בסעיף הקודם בעזרת אותה שיטה.

דוגמה נוספת:
= 241 =(241+41)(241-41)+41 =282×200+41
56,400+40×42+12 =56,400+1681=58,081
2

2

2

אחרי כמה שבועות של אימונים ,תוכלו לחשב בעצמכם את הריבוע של כל
מספר תלת ספרתי ללא דף ועט!
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oi Yozev
איך מכפילים כל מספר ב?11-

כמה הם  ?11×36אתם יודעים שזה בערך  ,10×36אז מעט יותר מ.360-
נכון מאד!! אבל גם פה יש טריק קטן שיפשט לנו מאוד את החיים :המספר
 36מורכב מהספרות  3ו .6-החיבור שלהם הוא  ,)3+6( 9ולכן הספרה 9
"תיכנס" בין הספרות .ולכן התוצאה של התרגיל  11×36תהיה  .396פשוט
מחברים את שתי הספרות ורושמים את התוצאה באמצע.
3+2=5
כי
11×32=352
4+4=8
כי
11×44=484
6+2=8
כי
11×62=682
אבל מה קורה כאשר סכום חיבור הספרות גדול מ ?9-כמה זה ?68×11
גם לזה יש פיתרון ואפילו יותר פשוט ממה שאתם חושבים.

אז כמה זה באמת ?68×11
 ,14=6+8אז היינו יכולים לחשוב שהתוצאה תהייה  6148או  .648התשובה
הראשונה גדולה מדי ולכן לא הגיונית .התשובה הנכונה למעשה מוסיפה
את ספרת העשרות לספרה השמאלית .מה?!?
 14=6+8ספרת העשרות במספר  14היא  1והיא תמיד תהיה אחת (.)18=9+9
את הספרה  1נוסיף לספרה השמאלית (העשרות) במספר שלנו (המספר
שלנו הוא  68ולכן ספרת העשרות בו היא  6+1=7 .)6ולכן התשובה תהיה .748
דוגמא נוספת :מה היא תוצאת המכפלה ?11×48
 .2=4+8נוסיף את הספרה  1לספרת העשרות במספר שלנו (המספר שלנו
הוא  48ולכן ספרת העשרות בו היא  )4ונקבל .528
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oi Yozev
עוד דוגמה.69×11 :
 .6+9=15נוסיף  1לספרת העשרות במספר שלנו .מכיוון שהמספר הוא ,69
ספרת העשרות בו היא  6ולכן התשובה תהיה  .759הדבר היפה בשיטת
ההכפלה הזו היא התקפות שלה לגביי כל מספר גם מעל .100
לדוגמא ,כמה הם  ?362×11כיצד מחשבים זאת?  6+3או  ?6+2שאלה טובה
מאד .התשובה היא שמחברים את ...שניהם!!
 9=6+3ולכן התשובה היא39 ...
 8=6+2ולכן התשובה המלאה היא 3,982
עוד דוגמא .כמה הם ?524×11
2+5=7
2+4=6
ולכן התשובה הנכונה היא .5,764
גם כאן ניתן להתמודד בקלות עם חיבור ספרות בעלות סכום הגדול מ.9-
לדוגמא  -כמה הם ?758×11
 ,7+5=12ולכן ספרת האחדות "עוברת" שמאלה לספרת המאות ,ונקבל
.7+1=8
ולכן התשובה אמורה להתחיל ב 82-אבל לא סיימנו בזה.
 5+8=13לכן גם ספרת העשרות פה תעבור שמאלה ל 2-שלנו ונקבל 3=1+2
ולכן התשובה היא 8,338
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oi Yozev
קסמים ומתמטיקה  -איך להראות חכם מבלי להתאמץ.

החלק הזה מכיל  4קסמים חביבים ביותר שהסוד שעומד מאחוריהם הוא
מתמטי .עולם קסמי המתמטיקה הוא אדיר ורחב וקיימת ספרות עשירה
בנושא .חשוב לציין כמה דברים לפני שמתחילים.
הסודות שייחשפו פה ברובם מאד פשוטים ואני ממליץ בחום לא לגלות
אותם .מלבד הסיבה הברורה שלא מגלים קסמים ,כאשר אנחנו מגלים
לצופה את הסוד מאחורי הקסם שהוא חווה ,ברוב המוחלט של המקרים
הוא מתאכזב מהפשטות .כדי להשאיר לצופים שלנו את החוויה הקסומה,
עדיף להשאיר את השיטה נסתרת.

הדבר השני הוא שהקסמים האלו אמורים לייצר אצל הצופה תחושה של
יכולת מתמטית פנומנלית ולא של טריק במספרים .אני חושב שהצגה
נכונה של האפקטים הבאים תהיה משהו בסגנון ":בואו תראו כמה עבדתי
על שיטות חישוב מהירות "..אני מזמין אתכם לעולם האשליה:

סוד ה9-
מכיוון ש 9-הינו המספר האחרון בבסיס הספירה שלנו,יש לו תכונות מאד
מיוחדות .אין זה המקום והזמן להיכנס לכל מגוון התכונות של הספרה .9
אני רוצה ברשותכם לדון באחת:
אם ניקח כל מספר שמתחלק ב – 9-סכום ספרותיו יהיה  .9סכום הספרות
זהו הסכום שמקבלים כאשר מחברים את כל הספרות במספר.
סכום הספרות של המספר  123הוא  6כי 1+2+3=6
בדיוק באותו אופן ,סכום הספרות של המספר  102,300הוא גם .6
מה קורה כאשר סכום הספרות גדול מ ?10-מחברים את סכום הספרות
בסכום .זה נשמע מסובך – זה ממש לא.
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oi Yozev
סכום הספרות של המספר  562הוא  .5+6+2=13ועכשיו מחברים את הספרות
של הסכום שיצא לנו ( )13ומקבלים  .1+3=4ולכן סכום הספרות של המספר
( 562או  )206,005הוא  .4באותו אופן ,סכום הספרות של  63,511הוא )6+1( 7

סכום הספרות של כל מספר שמתחלק ב 9-הוא !9
זו שיטה מצוינת לבדוק האם מספר מסוים מתחלק ב .9-פשוט מחברים את
סכום הספרות שלו .אם הוא מתחלק ב ,9-אזי המספר מתחלק ב.9-
דוגמה:
המספר  50,823מתחלק ב )5647×9=50,823( 9-ולכן סכום הספרות שלו צריך
להיות .9
 .5+0+8+2+3=18סכום הספרות של המספר  18הוא  9כי  1+8=9ובאמת המספר
מתחלק ב.9-
כל מספר שסכום ספרותיו יהיה  ,9אפשר להסיק בוודאות שהוא מתחלק
ב.9 -
דוגמה נוספת :האם המספר  4,502מתחלק ב ?9-סכום הספרות שלו הוא 11
(או  )2ולכן המספר לא מתחלק ב.9 -

איך עושים מזה קסם?
האפקט :חבר לוקח מחשבון ומתחיל להכפיל מספרים מבלי שאתה
(הקוסם) רואה מה שהוא עושה .אחרי שיש לו מספר בן  5או  6ספרות,
אתה מבקש ממנו להתרכז בספרה אחת מתוך כל המספר .הוא חושב רק
עליה ואומר לך את כל הספרות הנותרות באיזה סדר שהוא רוצה! למרות
שאין לך מושג איזה מספר היה לו ועל איזה ספרה הוא חשב ,אתה מצליח
לנחש בדיוק את הספרה עליה הוא חושב.
אני מניח שחלק מהקוראים כבר הצליחו לנחש את השיטה .אם המספר
שיצא למתנדה שלנו מתחלק ב ,9-אזי אפשר דרך סכום הספרות לחשב את
הספרה החסרה .אבל איך אפשר לגרום למספר שלו להתחלק ב?9-
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oi Yozev
פשוט מאד:
בקשו מחבר שייקח מחשבון ויתחיל להכפיל מספרים זה בזה .הדגימו
לו ע"י שתכפלו  3×3×2×5וכבר המספר שיהיה על צג המחשבון מתחלק
ב .9-ודינו של מספר שמתחלק ב 9-שלא משנה במה נכפיל אותו,התוצאה
גם תתחלק ב .9-בקשו ממנו להכפיל עד שהוא יקבל מספר בן  5ספרות.
עכשיו בקשו ממנו לחשוב על אחת הספרות במספר האקראי הזה שאתם
לא יודעים (זה נכון) ולהגיד לכם את כל הספרות האחרות באיזה סדר שהוא
רוצה.לדוגמה :אם המספר שלו הוא  37,026והוא חושב על הספרה  ,3הוא
יגיד לכם את הספרות הבאות  .7 ,2 ,6 ,0 :חברו מהר את הספרות בראש:
7+2+6+0=15

כאשר הגענו למספר דו ספרתי ,צריך שוב לחבר את הספרות שלו עד
שנישאר עם מספר חד ספרתי  .במקרה שלנו  15הם  1+5שהם  .6כל מה
שצריך עכשיו כדי לגלות את הספרה הסודית הוא להחסיר את הספרה
שקיבלנו מהמספר  .9במקרה שלנו צריך לחסר  6מ 9-ונקבל  3וזאת הספרה
הסודית שלו.
דוגמה נוספת:
נניח שהמספר שיצא לחבר שלכם במחשבון הוא  287,712והוא חושב על
הספרה  .7הוא יגיד לכם את שאר הספרות  ( 2 ,1 ,7 ,8 ,2שימו לב שבמספר
יצא פעמיים הספרה  7ומכיוון שהוא חושב על  ,7הוא אומר אותה בקול רק
פעם אחת) .עכשיו צריך לשב בראש את סכום הספרות ששמענו .הסכום
הוא ( 20או  )2כי  2+1+7+8+2=20ולכן הספרה שקיבלנו היא  .2מה שמשלים
אותה ל 9-היא הספרה  7וזו בדיוק הספרה שהחבר שלכם חשב עליה.
מי שרוצה לראות איך הטריק הזה מבוצע כהלכה ,מוזמן לראות את
ההרצאה של ארתור בנג'מין ב TED-ולהתרשם.
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oi Yozev
כפולות

הקסם הבא עובד על עיקרון מעניין ביותר (משלים ל  )9שלא מוכר כמעט
בציבור.

בקש מחבר לכתוב מספר בן  3ספרות על דף .נניח שהוא כתב את המספר
 .548אתה כותב מספר אחר בצד השני של הדף(.נניח  .)451עכשיו בקש ממנו
לחשוב על מספר בן  3ספרות אחר ולכתוב אותו מתחת שני המספרים
שרשומים על הדף (נניח שהוא רשם את המספר  .)211בשלב הזה ,הדף
אמור להראות כך.
( 451המספר שלך)
( 548המספר שלו)
×
×
		 211
211
בקש ממנו להכפיל (עם מחשבון) את המספרים ולחבר בניהם .הוא מכפיל
את שני הטורים אחד בשני ומחבר את התוצאה .במקרה שלנו הוא עושה
את התרגיל הבא :
451×211+548×211
בזמן שהוא מנסה לחשב את התוצאה עם מחשבון ,אתה כבר רושם את
התוצאה ללא מחשבון  .210,789אכן ,הוכחת יכולת פנומנלית בחישוב
מהיר...
לפני שאני מגלה את הפיתרון ,נסו לחשוב בעצמכם האם זה אפשרי( .זיכרו,
המתנדב שלכם כותב ומחליט בעצמו על המספרים והמספר האחרון
שנרשם הוא בחירה שלו).
הרעיון :משלים ל .9-לכל מספר יש את המשלים ל 9-שלו .זהו אותו מספר
שכל ספרה בו משלימה את הספרה המקבילה במספר הראשון ל.9-
לדוגמה ,המשלים ל 9-של המספר  .451יהיה  548מכיוון שכל ספרה בו
משלימה את המספר המקורי ל .9-הספרה  5משלימה את הספרה  4ל,9-
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oi Yozev
והספרה  1משלימה את הספרה  8ל .9-המשלים של  900יהיה  99או .099
המשלים של  164יהיה  835וכו'.

כאשר המתנדב שלכם רושם את המספר שלו ,רשמו את המשלים ל 9-בצד
השני של הדף .במקרה שלנו המספר היה  548ולכן המשלים ל 9-הוא .451
בשלב השני ,בקשו ממנו לחשוב על כל מספר בן  3ספרות .התוצאה של
חיבור המכפלות של המספרים תהיה המספר האחרון שנרשם ( )211פחות
 )210( 1ואז את המשלים שלו ל .9-במקרה שלנו ,התשובה תהיה 210,789
מכיוון שהמשלים של  210ל 9-הינו .789

התרגיל הזה עובד גם במספרים דו-ספרתיים וגם במספרים עם  4ספרות.
דוגמה דו ספרתית:
32
×
55

67
×
		 55

המספר הראשון שהמתנדב חשב עליו הוא  .67המשלים שלו ל 9-הוא 32
וזה המספר שאתם רושמים .המספר השני שהוא חשב עליו הוא 55 .55
פחות  1זה  54והמשלים שלו ל 9-הוא  45ולכן המספר החדש הוא 5,445
דוגמה ארבע-ספרתית:
4,588
5,411
×
×
		 1,366
1,366
המספר הראשון שהמתנדב חשב עליו הוא  .4588המשלים שלו ל9-הוא
 5411וזה המספר שאתם רושמים .המספר השני שהוא חשב עליו הוא .1366
 1366פחות  1זה  1365והמשלים שלו ל 9-הוא  8634ולכן המספר החדש הוא
13,658,634
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oi Yozev
הקסם הזה הוא אחד האהובים עלי מכיוון שהוא נראה לא הגיוני ואני לא
מציג אותו כקסם אלא כיכולת חישוב מהיר גרידא.

סדרת פיבונאצ'י

זה אחד התרגילים היותר מעניינים שאפשר לעשות לבן אדם עם דף
ועיפרון .זה גם הבסיס לאחד הקסמים שלימדתי ב .DVD-סדרת פיבונאצי'
היא בעצם סדרה שבה כל איבר הוא סכום של  2האיברים הקודמים לו.
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89....
היחס בין  2איברים עוקבים בסדרה הזו קרוב מאד למספר ( ...1.605מה
שנקרא יחס הזהב)
ציירו על דף את הציור הבא:
1.1
2.2
3.3
4.4
5.5
6.6
7.7
8.8
9.9
1010
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oi Yozev
בקשו מהמתנדב שלכם לחשוב על שני+מספרים אקראיים קטנים מ20-
ולכתוב אותם בשורות  1ו .2-בשלב הזה אתם לא מסתכלים( .הם יכולים
לבחור כל מספר אבל ההגבלה של מספר הקטן מ ,20-הופכת את החישוב
לפשוט יותר).

אחרי שהם ביצעו את זה ,בקשו מהם לכתוב בשורה השלישית את סכום
המספרים שהם רשמו בשורה הראשונה והשנייה+,ובשורה הרביעית את
סכום המספרים בשורות שלוש ושתיים .בכל שורה הם רושמים את הסכום
של שתי השורות הקודמות .נניח ששני המספרים הראשונים היו  5ו.11-
הדף של המתנדב שלכם אמור להראות כך.
51.1
112.2
163.3
274.4
435.5
706.6
1137.7
1838.8
2969.9
4791010

בכל תהליך החישוב ,אתם לא מציצים בדף .כאשר המתנדב שלכם סיים
לחשב את השורה העשירית ,אתם לוקחים את הדף ,מסתכלים בו לשבריר
שנייה ומחשבים את הסכום של כל המספרים במהירות הבזק .הסכום הוא
!!1,243

איך עושים את זה?
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oi Yozev
בשביל לבצע את התרגיל הזה ,אתם חייבים לדעת לכפול מספרים ב.11-
הסוד נעוץ במספר שנמצא בשורה השביעית .אתם רק מסתכלים על
המספר בשורה השביעית ( )113ומכפילים אותו ב .11-איך עושים את זה
מהר? למדנו לפני כמה דפים.

למה זה עובד?
נניח שהמספר הראשון שהמתנדב שלנו רשם הוא  Xוהמספר השני שהוא
רשם הוא  .Yאם הוא מבצע את החיבורים ,הדף שלו נראה כך( :שימו לב
שכל שורה היא הסכום של שתי השורות שקדמו לה)
x1.1
y2.2
x+y3.3
x+2y4.4
2x+3y5.5
3x+5y6.6
5x+8y7.7
8x+13y8.8
13x+21y9.9
21x+34y1010

אם נחבר את כל השורות ,הסכום יהיה  .55x+88yאם נסתכל על השורה
השביעית נראה שהערך שלה הוא  .5x+8yנכפיל ב 11-ונקבל .55x+88y

אזהרה:
וודאו ובקשו מהמתנדב שלכם לחשב נכון את המספרים .זה יהיה מאד
מוזר אם תדעו את הסכום למרות שהמספרים לא חושבו נכון...
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oi Yozev
איך מחשבים יום בשבוע לכל תאריך

אנחנו מוקפים בתאריכים כל הזמן .החל מימי הולדת וימי נישואין ודרך
תאריכים של פגישות ראשונות וכו'.

אחת היכולות של קים פיק (האוטיסט-גאון שעליו מבוסס הסרט "איש
הגשם") היתה להגיד לדעת במהירות עצומה איזה יום בשבוע היה כל
תאריך שניתן לו .הייתי אומר לו את התאריך שבו נולדת (למשל  30לאפריל
 )1982והוא היה יכול להגיד לך בשנייה את היום בשבוע שהתאריך הזה
נפל בו( .שישי) .בהתחשב בזה שיש חודשים מלאים וחסרים,שנים מעוברות
וקצרות ,החישוב נראה כמעט בלתי אפשרי ,בטח במהירות שקים פיק
ביצע אותו .אני לא יודע איך קים פיק מחשב את היום מתוך התאריך אבל
השיטה הבאה ,עם אימון ,נותנת תוצאות די דומות.
הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לקשר בין חודשי השנה (הלועזיים)
לספרות הקוד שלנו.
0
ינואר
פברואר 3
3
מרץ
אפריל 6
1
מאי
4
יוני
6
יולי
אוגוסט 2
ספטמבר 5
אוקטובר 0
נובמבר 3
דצמבר 5
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oi Yozev
בשביל לזכור את המספרים האלו אני נשתמש בנמוניקה פשוטה:
ינואר – החודש הראשון .מתחיל מאפס
אפריל – הראשון לאפריל הוא יום השוטים .ש=( 6זוכרים את השיטות של
ערן כץ?)
מאי – מאי מתקשר לנו עם ה 1-למאי1 .
וכו' .החודשים האחרים מתקשרים אצלי עם דברים אישיים וכל אחד יכול
למצוא לעצמו קישורים כאלו.

הנוסחא:
לשם הפשטות ,הנוסחא תקפה רק לתאריכים במאה העשרים (.)1999-1900
תאריכים החל משנת  2000יילמדו בהמשך.
הנוסחא היא:
Secret Number=( Y+( Y/4)+ D+ M ) mod 7
המספר הסודי יאפשר לנו לגלות בקלות את היום בשבוע .שימו לב לפירוש
של כל אות בנוסחה הזו:
 – Yשתי הספרות האחרונות בשנה .לדוגמה :אם השנה היא 1978 ,אז .Y=78
 – Y/4תוצאת חילוק  Yב 4-ללא שארית! לדוגמה ,אם  Y=78אז .Y/4=19.5
ניקח את המספר השלם ולכן  Y/4שווה .19
 - Dהתאריך עצמו .לדוגמה 22 :לאוקטוברD=22 .
 - Mהקוד של החודש כמו שלמדנו .לדוגמה :מרץ.3-
פירוש פעולת  modהינה שארית .כאשר מחלקים מספר אחד בשני,
לפעמים השארית היא אפס ( 6לחלק ל 3-זה  2עם שארית  )0לפעמים יש
שארית ( 7לחלק ל 3-זה  2עם שארית  .)1הפעולה החשבונית  modמוציאה
את השארית מהחילוק.
( 32 mod 7=4כי  32/7=4עם שארית ).4
נתחיל בדוגמה .באיזה יום יוצא ה 23-באוגוסט ?1949
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oi Yozev
 .Y=49כמה שווה  ?Y/4התשובה היא  .12איך מחשבים את זה מהר? הדרך
הקלה לעשות את היא לחלק ב 2-ואז שוב ב .2-אם נתקלת במספר אי-זוגי
פשוט תוריד אחד 49 .הינו אי-זוגי ולכן נוריד אחד ל 48 .48-חלקי  2זה 24
ו 24-חלקי  2זה .12
 23( D=23לאוגוסט)
 2( M=2זה הקוד של חודש אוגוסט)

הנוסחא
(49+12 +23+2)=49+35+2=35+50+2-1=86
איך מוצאים במהירות את שארית החילוק של  86ב ?7-אנחנו יודעים
ששארית של מספר שהוא כפולה של  7היא אפס .ה mod -של המספר 70
הוא  ,0ולכן נשאר לנו לחשב את השארית של המספר .16
( )86-70=16והמספר  16מורכב מ 14+2-ולכן התוצאה של  16 mod 7היא .2
(הסיבה שמחלקים ב 7-היא שיש  7ימים בשבוע)
עכשיו כאשר קיבלנו מספר בין  0ל ,6-המספר הזה מאפשר לנו לדעת
באיזה יום בשבוע נופל התאריך המסוים שחישבנו.
ראשון 0
1
שני
שלישי 2
רביעי 3
חמישי 4
שישי 5
6
שבת
קל מאד לזכור את זה כי כל מספר הוא בעצם אחד פחות מהיום בשבוע.
אם נקבל את המספר  ,5נדע שאנחנו ביום שישי.
בדוגמה שלנו ,קבלנו את המספר  2ולכן היום בשבוע הוא שלישי.
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oi Yozev
שנים מעוברות

הנוסחא שהסברנו לעיל עובדת עם כל שנה ואפילו עם שנים מעוברות.
ההגדרה של שנה מעוברת היא שנה שיש בה את התאריך  29לפברואר.
איך יודעים אם שנה מסוימת היא שנה מעוברת? צריכים להתקיים התנאים
הבאים:
 .1השנה מתחלקת ב 4-אבל לא ב.100-
 .2השנה מתחלקת ב.400-

שנת  1984היא שנה מעוברת כי היא מתחלקת ב 4-ולא ב .100-שנת 1900
היא לא שנה מעוברת כי היא מתחלקת ב 100-אבל לא ב( 400-בשונה
משנת  2000שהיא כן שנה מעוברת).
אם אתם מקבלים לחשב תאריך ש'נופל' בינואר או פברואר של שנה כזו,
צריך להחסיר  1מהתשובה הסופית (כדי לפצות על העודף יום) .הדוגמה
הבאה תסביר את העניין:
נניח שאנחנו רוצים לדעת באיזה יום 'נפל' התאריך  14לפברואר.1972 ,
 .72/4=18הקוד של פברואר הוא  3ולכן הנוסחה תהיה .72+18+3+14=107
עכשיו צריך לחשב  .107 mod 7אנו יודעים ש 105-מתחלק ב 7-ולכן נשאר
לחשב  2 mod 7שזה  .2אבל מפני שזו שנה מעוברת ( 1972מתחלק ב,)4-
ומכיוון שהחודש הוא פברואר ,אזי צריך להחסיר  1מהתוצאה ולכן המספר
הסודי החדש יהיה  .2-1=1ולכן היום הוא יום שני.

מה קורה בתאריכים מעבר לשנת ?2000
פשוט צריך להוסיף למשוואה שאנחנו מכירים את המספר  .6המשוואה
החדשה תיראה כך:
Secret Number=( Y+( Y/4)+ D+ M+6) mod 7
באיזה יום 'נופל' התאריך  22לאוגוסט?2010 ,
Y=10
Y/4=2
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oi Yozev
D=22
M=2

(10+2+22+2+6) mod 7=42 mod 7=0

המספר  0מסמל את יום ראשון וזה בדיוק היום שבו נמצא התאריך 22.8.2010

לטכניקות נוספות ,ניתן לבקר באתר הספר.
בהצלחה.

