שיזף רפאלי

בלדד השוחי

מתבונן בעולם החדש

חוזר עם תשובה

דן אריאלי

לנצח בחירות
בלי סקרים?

מומחה להחלטות חשובות

פרופסור יקר,
אני חי בעזה ,שם יש מלחמה כעת ,והייתי
רוצה לשמוע כיצד אתה מעריך את
המצב .האם זה באמת רציונלי ,עבור שני
הצדדים ,להמשיך ולהילחם? האם יש
טארק
להם אפשרויות אחרות?

28
28
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טארק היקר,

מוסף כלכליסט

22.11.2012

שאלתי מציקה לי ימים כלילות ,ואת התשובה לא מצאתי .אנא
דניאל
גאל אותי מייסוריי .האם ישנם עכבישים צמחוניים?
דניאל היקר,

מגנות בחירוף נפש .רק משוגע ינסה להת
עסק איתם.

לו היית מפנה אליי את השא
לה הזו לפני חמש שנים ,הייתי
שולח אותך לחפש את העכביש הצמחוני
כאן נכנס לתמונה העכביש שלנו.
בגן החיות הקרוב ,ליד הכלוב של הח
בגירה קיפלינגי ) ,(Bagheera kiplingiעל
זיר המעופף .העכביש הוא מכונת ציד.
שם הפנתר השחור ב"ספר הג'ונגל" ומחב
הוא עשוי לחטוא במנה צמחונית ,בעי
רו ,רודיארד קיפלינג .בגירה ,כראוי לשמו,
קר כשאין ברירה ,אך כדי לשרוד הוא
חתולי ,גמיש וקופצני; ולמרות שהוא בערך
זקוק למזון מרוכז ועשיר
בגודל ציפורן ,הוא לא מס
בחלבון ,וזה אומר,
תפק בחרקים :הוא הולך
שבורח .כמעט לפני כחמש
תמיד,
על הצ'ופצ'יקים .הוא בודק
מזוןמפנה אליי את שנים ,מדענים
אבל אתה
איפה אין הרבה נמלים,
השאלה היום ,ואני שולח שחקרו את הרגלי
מזנק ,יורה קורים כדי לעכב
אותך למרכז אמריקה .התזונה של עכביש
את המשמר ומשתלשל בהם
הבגירה הקיפלינגי
לסיבוב קטן במקסיקו.
ממקומות גבוהים כמו גיבור
מצאו במקסיקו
סרטי אקשן .ובדרךכלל
במקסיקו גדלים אוכלוסיות ש90%
הוא גם לוקח את הקופה.
קרובי משפחה של עצי ממזונן הוא קוצי
המדע מכיר את העכביש
השיטה המוכרים לך ,עצים .ואפילו להן
הזה כבר זמן רב ,אך רק
לפני כחמש שנים התחילו
שפיתחו סוג מיוחד של אין בעיה לאכול
לחקור את הרגלי התזונה
קוצים כדי להתגונן רימות נמלים
שלו .ובמקסיקו מצאו אוכ
מחיות רעות שמבקשות
לוסיות שלמות שניזונות
לטרוף אותם .שיטה מקו
כמעט אך ורק מצ'ופצ'יקים.
בלת בקרב השיטות .אלא
הם לא עושים את זה על העיקרון ,ואין להם
שהקוצים האלה גדולים וחלולים ,והם
שום בעיה לאכול רימות נמלים אם הן נקרות
התפתחו אבולוציונית כדי לטפל במצו
על דרכם )להפך ,מבחינתם זה רווח כפול( ,אך
קת הדיור של בנות בריתו הנאמנות של
אלה מרכיבות פחות מ 10%מתזונתם.
העץ :הנמלים.
הנמלים מאכלסות את הקוצים בהמוניהן,
ואם מישהו מציק לעץ הן יוצאות להגן אז מתוך בערך  40אלף מינים
על המולדת .יש אפילו נמלים שמגדילות
של עכבישים )מתוכם כ 5,000משתייכים
ראש וקוצצות כל ציץ רענן שמעז לצוץ
למשפחתו של בגירה ,משפחת העכבישים
סביב העץ שלהן .העץ ,מצדו ,מסדר לצבא
המקפצים( ,בגירה קיפלינגי הוא המתחרה
הפרטי שלו קייטרינג .הוא מצמיח מקצות
הרציני היחיד לתואר "עכביש צמחוני" .ואם
עלעליו צ'ופצ'יקים נוחים לניתוק )"גו
 90%צמחוני לא נשמע לך מרשים ,אתה מו
פים בלטיאניים" ,במדעית( וממלא אותם
C
זמן ללכת לחפש חזיר  90%מעופף.
בסוכרים ,שומנים וחלבונים .ועל מקורות
האנרגיה מעוררי התיאבון האלה הנמלים
שאלות לבלדד השוחיaskbildad@calcalist.co.il :

ניסויי המעבדה
ותגובות המתנדבים
למקרים שונים
הם ששכנעו את
אובמה להתרחק
מנקודות הקצנה,
לא לתקוף את
רומני אישית ,ולא
להעלות לדיון את
השתייכותו הדתית

הקמפיינים של  2012שברו את
המסורת ההיסטורית של מכירת מועמד
פוליטי "כמו שמוכרים סבון כביסה" .במ
קום זאת הם התבססו ,במידה חסרת תקדים,
על איסוף שיטתי של נתונים ,ניתוחם לאור

את מקומם של מומחי הסקרים,
אנשי השיווק וכותבי הנאומים תפסו ,במ
טות המועמדים ,חוקרים שצמחו במעבדות,
אפרוריות לעתים ,של פסיכולוגיה וכלכלה
התנהגותית .באופן מעניין ,מספרם היה רב
במיוחד במטהו של אובמה .החוקרים הללו
לא ניתחו רק ארצות ומחוזות ,אלא גם תתי
קבוצות בחברה ,זרמים תרבותיים ושסעים
חברתיים קטנים ברחבי אמריקה .מהתמונה
שהספר מצייר נדמה שבחדרי הפיקוד של
הפוליטיקה מתרחש שינוי דומה לזה שעבר
בצוותי ניהול של קבוצות ספורט ,בעק
בות הספר "מאניבול" שבו העיתונאי קארל
לואיס הראה איך כלים סטטיסטיים סייעו
לקבוצת בייסבול קטנה להשיג רצף של 20
ניצחונות :המספרים והנוסחאות תופסים את

פרופ' רפאלי הוא ראש מרכז שגיא לחקר האינטרנט
sheizaf.rafaeli.net
באוניברסיטת חיפה

תורת המספרים
הסטטיסטיקה של החיים

נתוני השתלבות בשוק העבודה
של נשים חרדיות בישראל

במה עובדת
בת מלך?
דיכוי נשים הוא אחת הביקורות
שחילונים מפנים כלפי החברה
החרדית ,לפעמים בלי שמישהו
ממטיחי הביקורת טורח לברר
איך הנשים עצמן רואות את היחס
אליהן .מקום הנשים בחברה החרדית
על זרמיה הוא נושא מורכב ,אך
מחקר של משרד התמ"ת על
השתלבות הנשים החרדיות בשוק
העבודה מעלה תובנות מעניינות,
שגם אם אינן עוסקות ישירות
ב"דיכוי" ,הן עדיין מלמדות משהו
על מקום יחסי ותפקידים.

אצל חרדים בעלי
תואר 8,000 :שקל
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מקרב בעלות השכלה
אקדמית67% :

נתונים :משרד התמ"ת2010 ,

פרופ' אריאלי הוא חוקר כלכלה התנהגותית ומחבר רביהמכר
"לא רציונלי ולא במקרה" ו"לא רציונלי אבל לא נורא"
שאלות לדן אריאליaskdan@calcalist.co.il :

האם יש עכבישים
צמחוניים?

הודעה למנהלי הקמפיינים,
האסטרטגים ושאר האנשים שמ
תפרנסים מהפריימריז והבחירות
הבאות עלינו לטובה :המקצוע שלכם מתק
דם מתחום האינטואיציה והניסיון אל תחום
המדע.
זה הולך ומתברר כעת ,תוך כדי ניתוח
ניצחונו של אובמה בבחירות בארצות הב
רית .התקשורת האמריקאית עדיין מתחקה
אחר המוכר והמובן מאליו בבחירות האלה
— היועץ הרפובליקני הערמומי קארל רוב,
סטטיסטיקאי העל נייט סילבר מהבלוג
 ,FiveThirtyEightוהשימושים היצירתיים
יותר ופחות בטוויטר ויוטיוב .אבל מבעד
לשמות המוכרים הולך ומתגלה חלקם המ
סקרן של בעלי תפקיד חדשים ישנים ,שה
פכו ,בשקט ,לכוחות שהניעו את קמפייני
הבחירות האמריקאיים :הפסיכולוגים ואנשי
מדעי החברה.

אינפוגרפיקה :מיכל פדלון

ראשית ,תודה על השאלה .אני עוקב מקרוב אחרי
החדשות ,ומתעצב נוכח האבידות בשני הצדדים.
ישנן שתי דרכים לחשוב על המלחמה הזאת:
אפשרות אחת היא להניח שכל צד מחליט באופן
מחושב מהם הצעדים המדויקים שיקדמו אותו
— קצת בדומה למשחק שחמט ,שבו לכל אחד
מהצדדים יש מטרה ,ושניהם מנסים להשיג את
מטרותיהם .אבל אם זה אכן כך ,אני חושב ששני
הצדדים נוקטים מהלכים שלדעתם מקדמים
אותם ,אבל למעשה פוגעים במימוש המטרות
שלהם .בכל עת שבה מי מהצדדים התקיף ,פחת
רצונו של הצד השני להגיע להסדר :כשהפ
לסטינים תוקפים ,הסיכויים של הקמת מדינה
פלסטינית פוחתים .כשהישראלים תוקפים,
הסיכויים להגיע לשלום פוחתים.
האפשרות השנייה היא שלא מדובר בקבלת
החלטות שקולה .אין כאן חשיבה לטווח ארוך:
רק חשיבה קצרת טווח ורגשית — רגשותיהם
של אנשים פרטיים ,ורגשות האזרחים שהפו
ליטיקאים מנסים לרצות.
אז ייתכן שמדובר בחישוב לקוי לטווח
ארוך ,וייתכן שמדובר בתגובה קצרת רואי
וקצרת רוח לכעס ולתסכול ,וייתכן גם שמ
דובר בתמהיל של השניים .כך או כך ,אין ספק
שהסיכוי שהמהלכים האלה יקדמו את המזרח
התיכון הוא קלוש למדי.
אישית ,אני סבור שאנחנו מצויים במצב שבו
יהיה קשה להפליא לשני הצדדים לשבת ולא רק
לגבש הסכם ,אלא בכלל להסכים על משהו .אני
צופה בערוצי הטלוויזיה של שני הצדדים ,ומתק
שה להאמין שהאנשים שמולי יוכלו להסכים אפי
לו על מה שקרה ,ולא רק על מה שצריך לקרות.
מכיוון שכך ,אני סבור שהפתרון צריך
להיות התערבות של צד שלישי .השאלה היא
מי יכול לעשות את זה :האם לאמריקאים יש די
כוח פוליטי כדי לכפות פתרון? האם האירופים
יכולים לצאת מהמשבר הנוכחי שלהם ולה
פנות תשומת לב החוצה? האם האביב הערבי
שסוחף את המזרח התיכון יסייע לתהליך ,או
יהפוך את הדברים לקשים אפילו יותר?
כל זה עצוב מאוד .אני מקווה שהדברים
ישתנו לטובה.
C
כל טוב ,ושמור על עצמך.

איור :ערן מנדל

אורניום מועשר

האם יש היגיון
במלחמה?

הנשק הסודי של אובמה :פסיכולוגים מחקריים

מדעי החברה ,וניסיונות ליישם את התובנות
האקדמיות במרדף אחרי שברי אחוזים בדעת
הקהל או בהעלאה או הורדה מזערית ,אך גו
רלית ,בנכונותם של אזרחים לצאת להצביע.
מאחורי הרבה הצהרות ,תשדירים וספינים
עמדו ניסיונות מהודקים ומעודנים להנדסה
חברתית ממוקדת של הקול הצף.
בספר ") "The Victory Labבתרגום חו
פשי" :מעבדת הניצחון"( ובסדרת מאמרים
תחת אותו שם שפרסם מחבר הספר ,העיתו
נאי האמריקאי הצעיר סשה אייזנברג ,נח
שפת תורת הלחימה החדשה של קמפיינים
פוליטיים :במקום גורואים — גיקים ,ובמקום
סקרים לאומיים — תתי תתים של פילוחים,
אפיונים ומעקבים אחרי חתכים וקבוצות
באוכלוסייה ,וגיבוש אסטרטגיות ממוקדות
להשפעה עליהםד.

מקום האמונות ,וחקר הביצועים מחליף את
חקר השוק .אירוני שאחת ההמלצות שה
חוקרים נתנו לאובמה במהלך הקמפיין היא
להתרחק מהתדמית המשכילה והמתוחכמת.
באופן מעניין ומובן ,עיקר מאמצי המ
דענים רוכזו בשוליים — השכבה הצרה של
הקולות המתנדנדים והצפים ,אלה שכלל לא
היה בטוח שיגיעו לקלפי .במאמץ הזה שימ
שו לא רק סקרים ותיאוריות ,אלא גם ניסויי
מעבדה בקבוצות של מתנדבים ,ומעקב אחר
תגובותיהם והתנהגותם לנוכח מסרים שונים
ותסריטים שונים .תוצאות ניסויי המעבדה
האלה הובילו לעריכות ותיקונים בתסרי
טים המפורטים שניתנו למתנדבים העוברים
מדלת לדלת כדי לשכנע את המתנדנדים.
מממצאי ניסויי המעבדות צמחה האס
טרטגיה של אובמה למשוך את הוויכוח
הרחק מנקודות ההקצנה ,לא להגיב למס
רים שליליים של הצד השני ולהמעיט בה
תקפות אישיות וחריפות .וכך גם ההחלטה
לא להעלות לדיון ציבורי את ההשתייכות
הדתית של רומני ,בן לכנסייה המורמונית.
ההחלטות האלה ורבות נוספות נולדו במ
עבדות פסיכולוגיה ומודלים התנהגותיים,
ולא בניתוח סקרים ותובנות שיווק מהע
שור הקודם.
מוכרחים לתהות כמה זמן ייקח לחידושים
האלה לעלות לישראל .התשובה תלויה ,כנ
ראה ,במידה שבה עונת הבחירות הקרובה
תהיה צמודה .ככל שהגושים יהיו צמודים
יותר ,כך האסטרטגים ימהרו להשתפרC .

 22.11.2012מוסף כלכליסט

שיזף רפאלי

בלדד השוחי

מתבונן בעולם החדש

חוזר עם תשובה

דן אריאלי

לנצח בחירות
בלי סקרים?

מומחה להחלטות חשובות

פרופסור יקר,
אני חי בעזה ,שם יש מלחמה כעת ,והייתי
רוצה לשמוע כיצד אתה מעריך את
המצב .האם זה באמת רציונלי ,עבור שני
הצדדים ,להמשיך ולהילחם? האם יש
טארק
להם אפשרויות אחרות?

28
28
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29

טארק היקר,

מוסף כלכליסט

22.11.2012

שאלתי מציקה לי ימים כלילות ,ואת התשובה לא מצאתי .אנא
דניאל
גאל אותי מייסוריי .האם ישנם עכבישים צמחוניים?
דניאל היקר,

מגנות בחירוף נפש .רק משוגע ינסה להת
עסק איתם.

לו היית מפנה אליי את השא
לה הזו לפני חמש שנים ,הייתי
שולח אותך לחפש את העכביש הצמחוני
כאן נכנס לתמונה העכביש שלנו.
בגן החיות הקרוב ,ליד הכלוב של הח
בגירה קיפלינגי ) ,(Bagheera kiplingiעל
זיר המעופף .העכביש הוא מכונת ציד.
שם הפנתר השחור ב"ספר הג'ונגל" ומחב
הוא עשוי לחטוא במנה צמחונית ,בעי
רו ,רודיארד קיפלינג .בגירה ,כראוי לשמו,
קר כשאין ברירה ,אך כדי לשרוד הוא
חתולי ,גמיש וקופצני; ולמרות שהוא בערך
זקוק למזון מרוכז ועשיר
בגודל ציפורן ,הוא לא מס
בחלבון ,וזה אומר,
תפק בחרקים :הוא הולך
שבורח .כמעט לפני כחמש
תמיד,
על הצ'ופצ'יקים .הוא בודק
מזוןמפנה אליי את שנים ,מדענים
אבל אתה
איפה אין הרבה נמלים,
השאלה היום ,ואני שולח שחקרו את הרגלי
מזנק ,יורה קורים כדי לעכב
אותך למרכז אמריקה .התזונה של עכביש
את המשמר ומשתלשל בהם
הבגירה הקיפלינגי
לסיבוב קטן במקסיקו.
ממקומות גבוהים כמו גיבור
מצאו במקסיקו
סרטי אקשן .ובדרךכלל
במקסיקו גדלים אוכלוסיות ש90%
הוא גם לוקח את הקופה.
קרובי משפחה של עצי ממזונן הוא קוצי
המדע מכיר את העכביש
השיטה המוכרים לך ,עצים .ואפילו להן
הזה כבר זמן רב ,אך רק
לפני כחמש שנים התחילו
שפיתחו סוג מיוחד של אין בעיה לאכול
לחקור את הרגלי התזונה
קוצים כדי להתגונן רימות נמלים
שלו .ובמקסיקו מצאו אוכ
מחיות רעות שמבקשות
לוסיות שלמות שניזונות
לטרוף אותם .שיטה מקו
כמעט אך ורק מצ'ופצ'יקים.
בלת בקרב השיטות .אלא
הם לא עושים את זה על העיקרון ,ואין להם
שהקוצים האלה גדולים וחלולים ,והם
שום בעיה לאכול רימות נמלים אם הן נקרות
התפתחו אבולוציונית כדי לטפל במצו
על דרכם )להפך ,מבחינתם זה רווח כפול( ,אך
קת הדיור של בנות בריתו הנאמנות של
אלה מרכיבות פחות מ 10%מתזונתם.
העץ :הנמלים.
הנמלים מאכלסות את הקוצים בהמוניהן,
ואם מישהו מציק לעץ הן יוצאות להגן אז מתוך בערך  40אלף מינים
על המולדת .יש אפילו נמלים שמגדילות
של עכבישים )מתוכם כ 5,000משתייכים
ראש וקוצצות כל ציץ רענן שמעז לצוץ
למשפחתו של בגירה ,משפחת העכבישים
סביב העץ שלהן .העץ ,מצדו ,מסדר לצבא
המקפצים( ,בגירה קיפלינגי הוא המתחרה
הפרטי שלו קייטרינג .הוא מצמיח מקצות
הרציני היחיד לתואר "עכביש צמחוני" .ואם
עלעליו צ'ופצ'יקים נוחים לניתוק )"גו
 90%צמחוני לא נשמע לך מרשים ,אתה מו
פים בלטיאניים" ,במדעית( וממלא אותם
C
זמן ללכת לחפש חזיר  90%מעופף.
בסוכרים ,שומנים וחלבונים .ועל מקורות
האנרגיה מעוררי התיאבון האלה הנמלים
שאלות לבלדד השוחיaskbildad@calcalist.co.il :

ניסויי המעבדה
ותגובות המתנדבים
למקרים שונים
הם ששכנעו את
אובמה להתרחק
מנקודות הקצנה,
לא לתקוף את
רומני אישית ,ולא
להעלות לדיון את
השתייכותו הדתית

הקמפיינים של  2012שברו את
המסורת ההיסטורית של מכירת מועמד
פוליטי "כמו שמוכרים סבון כביסה" .במ
קום זאת הם התבססו ,במידה חסרת תקדים,
על איסוף שיטתי של נתונים ,ניתוחם לאור

את מקומם של מומחי הסקרים,
אנשי השיווק וכותבי הנאומים תפסו ,במ
טות המועמדים ,חוקרים שצמחו במעבדות,
אפרוריות לעתים ,של פסיכולוגיה וכלכלה
התנהגותית .באופן מעניין ,מספרם היה רב
במיוחד במטהו של אובמה .החוקרים הללו
לא ניתחו רק ארצות ומחוזות ,אלא גם תתי
קבוצות בחברה ,זרמים תרבותיים ושסעים
חברתיים קטנים ברחבי אמריקה .מהתמונה
שהספר מצייר נדמה שבחדרי הפיקוד של
הפוליטיקה מתרחש שינוי דומה לזה שעבר
בצוותי ניהול של קבוצות ספורט ,בעק
בות הספר "מאניבול" שבו העיתונאי קארל
לואיס הראה איך כלים סטטיסטיים סייעו
לקבוצת בייסבול קטנה להשיג רצף של 20
ניצחונות :המספרים והנוסחאות תופסים את

פרופ' רפאלי הוא ראש מרכז שגיא לחקר האינטרנט
sheizaf.rafaeli.net
באוניברסיטת חיפה

תורת המספרים
הסטטיסטיקה של החיים

נתוני השתלבות בשוק העבודה
של נשים חרדיות בישראל

במה עובדת
בת מלך?
דיכוי נשים הוא אחת הביקורות
שחילונים מפנים כלפי החברה
החרדית ,לפעמים בלי שמישהו
ממטיחי הביקורת טורח לברר
איך הנשים עצמן רואות את היחס
אליהן .מקום הנשים בחברה החרדית
על זרמיה הוא נושא מורכב ,אך
מחקר של משרד התמ"ת על
השתלבות הנשים החרדיות בשוק
העבודה מעלה תובנות מעניינות,
שגם אם אינן עוסקות ישירות
ב"דיכוי" ,הן עדיין מלמדות משהו
על מקום יחסי ותפקידים.

אצל חרדים בעלי
תואר 8,000 :שקל
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מקרב בעלות השכלה
אקדמית67% :

נתונים :משרד התמ"ת2010 ,

פרופ' אריאלי הוא חוקר כלכלה התנהגותית ומחבר רביהמכר
"לא רציונלי ולא במקרה" ו"לא רציונלי אבל לא נורא"
שאלות לדן אריאליaskdan@calcalist.co.il :

האם יש עכבישים
צמחוניים?

הודעה למנהלי הקמפיינים,
האסטרטגים ושאר האנשים שמ
תפרנסים מהפריימריז והבחירות
הבאות עלינו לטובה :המקצוע שלכם מתק
דם מתחום האינטואיציה והניסיון אל תחום
המדע.
זה הולך ומתברר כעת ,תוך כדי ניתוח
ניצחונו של אובמה בבחירות בארצות הב
רית .התקשורת האמריקאית עדיין מתחקה
אחר המוכר והמובן מאליו בבחירות האלה
— היועץ הרפובליקני הערמומי קארל רוב,
סטטיסטיקאי העל נייט סילבר מהבלוג
 ,FiveThirtyEightוהשימושים היצירתיים
יותר ופחות בטוויטר ויוטיוב .אבל מבעד
לשמות המוכרים הולך ומתגלה חלקם המ
סקרן של בעלי תפקיד חדשים ישנים ,שה
פכו ,בשקט ,לכוחות שהניעו את קמפייני
הבחירות האמריקאיים :הפסיכולוגים ואנשי
מדעי החברה.

אינפוגרפיקה :מיכל פדלון

ראשית ,תודה על השאלה .אני עוקב מקרוב אחרי
החדשות ,ומתעצב נוכח האבידות בשני הצדדים.
ישנן שתי דרכים לחשוב על המלחמה הזאת:
אפשרות אחת היא להניח שכל צד מחליט באופן
מחושב מהם הצעדים המדויקים שיקדמו אותו
— קצת בדומה למשחק שחמט ,שבו לכל אחד
מהצדדים יש מטרה ,ושניהם מנסים להשיג את
מטרותיהם .אבל אם זה אכן כך ,אני חושב ששני
הצדדים נוקטים מהלכים שלדעתם מקדמים
אותם ,אבל למעשה פוגעים במימוש המטרות
שלהם .בכל עת שבה מי מהצדדים התקיף ,פחת
רצונו של הצד השני להגיע להסדר :כשהפ
לסטינים תוקפים ,הסיכויים של הקמת מדינה
פלסטינית פוחתים .כשהישראלים תוקפים,
הסיכויים להגיע לשלום פוחתים.
האפשרות השנייה היא שלא מדובר בקבלת
החלטות שקולה .אין כאן חשיבה לטווח ארוך:
רק חשיבה קצרת טווח ורגשית — רגשותיהם
של אנשים פרטיים ,ורגשות האזרחים שהפו
ליטיקאים מנסים לרצות.
אז ייתכן שמדובר בחישוב לקוי לטווח
ארוך ,וייתכן שמדובר בתגובה קצרת רואי
וקצרת רוח לכעס ולתסכול ,וייתכן גם שמ
דובר בתמהיל של השניים .כך או כך ,אין ספק
שהסיכוי שהמהלכים האלה יקדמו את המזרח
התיכון הוא קלוש למדי.
אישית ,אני סבור שאנחנו מצויים במצב שבו
יהיה קשה להפליא לשני הצדדים לשבת ולא רק
לגבש הסכם ,אלא בכלל להסכים על משהו .אני
צופה בערוצי הטלוויזיה של שני הצדדים ,ומתק
שה להאמין שהאנשים שמולי יוכלו להסכים אפי
לו על מה שקרה ,ולא רק על מה שצריך לקרות.
מכיוון שכך ,אני סבור שהפתרון צריך
להיות התערבות של צד שלישי .השאלה היא
מי יכול לעשות את זה :האם לאמריקאים יש די
כוח פוליטי כדי לכפות פתרון? האם האירופים
יכולים לצאת מהמשבר הנוכחי שלהם ולה
פנות תשומת לב החוצה? האם האביב הערבי
שסוחף את המזרח התיכון יסייע לתהליך ,או
יהפוך את הדברים לקשים אפילו יותר?
כל זה עצוב מאוד .אני מקווה שהדברים
ישתנו לטובה.
C
כל טוב ,ושמור על עצמך.

איור :ערן מנדל

אורניום מועשר

האם יש היגיון
במלחמה?

הנשק הסודי של אובמה :פסיכולוגים מחקריים

מדעי החברה ,וניסיונות ליישם את התובנות
האקדמיות במרדף אחרי שברי אחוזים בדעת
הקהל או בהעלאה או הורדה מזערית ,אך גו
רלית ,בנכונותם של אזרחים לצאת להצביע.
מאחורי הרבה הצהרות ,תשדירים וספינים
עמדו ניסיונות מהודקים ומעודנים להנדסה
חברתית ממוקדת של הקול הצף.
בספר ") "The Victory Labבתרגום חו
פשי" :מעבדת הניצחון"( ובסדרת מאמרים
תחת אותו שם שפרסם מחבר הספר ,העיתו
נאי האמריקאי הצעיר סשה אייזנברג ,נח
שפת תורת הלחימה החדשה של קמפיינים
פוליטיים :במקום גורואים — גיקים ,ובמקום
סקרים לאומיים — תתי תתים של פילוחים,
אפיונים ומעקבים אחרי חתכים וקבוצות
באוכלוסייה ,וגיבוש אסטרטגיות ממוקדות
להשפעה עליהםד.

מקום האמונות ,וחקר הביצועים מחליף את
חקר השוק .אירוני שאחת ההמלצות שה
חוקרים נתנו לאובמה במהלך הקמפיין היא
להתרחק מהתדמית המשכילה והמתוחכמת.
באופן מעניין ומובן ,עיקר מאמצי המ
דענים רוכזו בשוליים — השכבה הצרה של
הקולות המתנדנדים והצפים ,אלה שכלל לא
היה בטוח שיגיעו לקלפי .במאמץ הזה שימ
שו לא רק סקרים ותיאוריות ,אלא גם ניסויי
מעבדה בקבוצות של מתנדבים ,ומעקב אחר
תגובותיהם והתנהגותם לנוכח מסרים שונים
ותסריטים שונים .תוצאות ניסויי המעבדה
האלה הובילו לעריכות ותיקונים בתסרי
טים המפורטים שניתנו למתנדבים העוברים
מדלת לדלת כדי לשכנע את המתנדנדים.
מממצאי ניסויי המעבדות צמחה האס
טרטגיה של אובמה למשוך את הוויכוח
הרחק מנקודות ההקצנה ,לא להגיב למס
רים שליליים של הצד השני ולהמעיט בה
תקפות אישיות וחריפות .וכך גם ההחלטה
לא להעלות לדיון ציבורי את ההשתייכות
הדתית של רומני ,בן לכנסייה המורמונית.
ההחלטות האלה ורבות נוספות נולדו במ
עבדות פסיכולוגיה ומודלים התנהגותיים,
ולא בניתוח סקרים ותובנות שיווק מהע
שור הקודם.
מוכרחים לתהות כמה זמן ייקח לחידושים
האלה לעלות לישראל .התשובה תלויה ,כנ
ראה ,במידה שבה עונת הבחירות הקרובה
תהיה צמודה .ככל שהגושים יהיו צמודים
יותר ,כך האסטרטגים ימהרו להשתפרC .
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