
תפקיד התקווה בתהליך קבלת החלטות של 

 מנהיגים במצבי מלחמה

 אופיר לנג 

 

. תופעת התקווה ימיה כימי האנושות וחשיבותה לבני האדם ידועה זה זמן רב

האדם בהתמודדות לתקווה יש ערך ייחודי כמנגנון המסייע לשפר את חייו של 

מאמר . תפקיד חשוב בקבלת החלטותיש לה ו ,קשיים ומכשולים, עם משימות

המבקש להאיר את ההיבטים השונים של , זה מציע מודל קונספטואלי חדש

במאמר נטען כי  .לאומי-ןבי-בהקשרה המדיני –התקווה  –התופעה הפסיכולוגית 

החלטות העומדים  פונקציות אשר יכולות לסייע למקבלי כמהלתקווה יש 

בראש ההיררכיה של המנהיגות להתמודד טוב יותר עם האתגרים הניצבים 

 . מולם ולהכריע כיצד לפעול במצבי מלחמה

In the unique situation of war, international political leaders must 
make fateful decisions under difficult conditions. Confronting the 
challenges facing them and the decisions as to how best to act in these 
situations, some leaders cope more efficiently and effectively than 
others. In this research, I argue that the main reason for these 
differences lies in the emotional-cognitive mechanism involved in the 
decision making process − hope. Specifically, the main argument 
discussed in this study is that the hope mechanism helps leaders 
handle the negative aspects of the decision making process in 
situations of war. 

 

  

1 



 ; הזדמנותפסימיסט רואה את הקושי שבכל "
 "אופטימיסט רואה את ההזדמנות שבכל קושי

 )יל'רצ'מיוחס לווינסטון צ(

 

 מבוא. א

 החלטותהמהו תפקידה של התקווה בתהליך קבלת  :עוסק בשאלהזה  אמרמ

אודות מנגנון התקווה הוא בעיקר על הידע הקיים ? במצבי מלחמה של מנהיגים

של העוסקים בחשיבות  ,תוצר של מחקרים מתחום הפסיכולוגיה החיובית

סתגלות של הובמיוחד בחלקה של התקווה ביכולת ה ,משמעות וסיפוק בחיים

המסייע  יקוגניטיב-רגשילתקווה יש ערך ייחודי כמנגנון  .האדם במישור האישי

קשיים , התמודדות האישית עם משימותואת הלשפר את חייו של האדם 

, תפקיד חשוב ומשמעותי בקבלת החלטות בעתות משבר יש לה .ומכשולים

מטמיעה גישה חיובית ופרספקטיבה לכיוון העתיד שכן היא , ומצוקה טראומה

נראה כי לא נעשו די , עם זאת .וממוקדת יותר בסיכויים מאשר בהפסדים

-השפעה של תופעה אישיתבחיוניות וב, מהותב מתמקדיםמחקרים ה

התקווה ומעניין לבחון כיצד , לאומית-ןבי-תו בזירה המדיניפסיכולוגית ז

 ,בשעות קשות של הכרעות מדיניות מקבלי החלטותעל תפקודם של משפיעה 

 . מלחמהמצבי כמו ב

בסיטואציה הייחודית של מלחמה נדרשים העומדים בראש ההיררכיה של 

 עם האתגרים הניצבים מולם לאומית להתמודד-ןבי-המנהיגות בזירה המדינית

מול . מתח ומסוכנים ביותר ירווי, ולקבל החלטות הרות גורל בתנאים קשים

ההתמודדות של , כיצד לפעול במצבים הללו הצורך להכריעלנוכח האתגרים ו

טען כי אבמאמר הנוכחי . מנהיגים אחריםשל  מזויותר  החלק מהמנהיגים יעיל

יכול  שרא ,להבדלים הללו נעוצה במנגנון התקווה ות המרכזיותהסיבאחת 

ם לתהליך קבלת המתלווי קשייםלמנהיגים להתמודד טוב יותר עם ה לסייע

ככל שרמת התקווה של המנהיגים גבוהה יותר כך ; ההחלטות במצבי מלחמ

. יותר ההיה יעילתההתמודדות שלהם בתהליך קבלת החלטות במצבי מלחמה 

  .חדש קונספטואליבמודל במאמר ביטוי לקשר זה מוצג 

מנהיגים מקרי בוחן של  שנייוצגו  את כושר ההסבר של המודל חוןעל מנת לב

עד , במצבי מלחמה קשים ביותר גורליותדומיננטיים שנאלצו לקבל החלטות 

ראש ממשלת , יל'רצ'סר וינסטון צ האחת התקבלה על ידי. כדי סכנה קיומית
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ההכרעה בדבר המשך  :מלחמת העולם השנייהמהלך ב 1940 מאיב, יטניהבר

-ההחלטה השנייה התקבלה על ידי דוד בן. השל בריטניה במלחמ מעורבותה

מלחמת מהלך ב 1948במאי , ראש היישוב היהודי בארץ ישראל, גוריון

לצד מקרי בוחן  .מדינת ישראלהקמת הכרזה על ההכרעה בדבר : העצמאות

 .אלו יבואו דוגמאות נוספות שתומכות במודל

  ?מהי תקווה. ב

המתרחשת , חווייתית ויצירתית, מטפורית, התקווה היא תופעה אבסטרקטית

; 2006, לוי(תיאוריות שונות בעזרת במרחבים שונים ודורשת המשגה רחבה 

Hopper, 2001.( פייה יצ"התקווה תיאורטית ואופרטיבית כ להגדיר את אפשר

 הערכה סבירה לגבי מימוש מטרה רצויה ,בתחושה חיובית לעתיד המלווה

 אהתקווה הי ,לכךבהתאם ). 2014 ,לנג( "ונכונות אקטיבית לשם הגשמתה

: לבחון על פי שני מרכיבים מרכזיים אפשרש, בזמן נתוןפרספקטיבה חיובית 

סיכוי והזדמנות  ישתחושה כי  כלומר, תקווהשל הערכתי חיובי המרכיב 

אין ודאות מוחלטת בנוגע להתגשמות המטרה הרצויה  – למימוש מטרה רצויה

 ;Tversky and Kahneman, 1974(אפסית  לכך אינהאך ההסתברות 
Breznitz, 1983; 1986.( לתקווה יתהנלוו ותהמרכיב השני הוא האקטיבי ,

דרכי פעולה לשם הגשמת מטרה  ןותכנשל  התנהגות מוטיביציונית כלומר

בטווח ביניים או יעדים יעדי של  האקטיביות זו באה לידי ביטוי בהגשמ. רצויה

 ,Lewine(הקצר המסייעים ליצירת תנופה למימוש המטרה המרכזית הרצויה 
1951; Bandura, 1982; 1992; Scheier and Carver, 1985; 1992; Bandura 

and Locke, 2003; Reading, 2004 .( המרכיב  הגשמת היעדיםבאמצעות

ובכך , המחויבות וההתמדה אל מול הקשיים, האקטיבי מגדיל את המאמצים

 ,Lopez, Snyder and Pedrotti(רצויה המטרה את ה יםסיכוי להגשהמעלה את 
 –האקטיבי וההערכתי  –שני המרכיבים הללו של התקווה בין הקשר ). 2003

לסווג  אפשר .גדיר למעשה את רמת התקווהוהוא זה אשר מ ,משתנה באופיו

שבקצה האחד שלו תקווה ברמה גבוהה ובקצה , ציר בעזרתאת עוצמת התקווה 

  .)1 תרשים( השני שלו תחושת היעדר תקווה
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 ציר רמת התקווה: 1תרשים 

בהשפעה של  והה באה לידי ביטויתקווה ברמה גב, בצד האחד של הציר

מרכיב ה. אך לא בהכרח להפך, הערכתי החיובי על המרכיב האקטיביההמרכיב 

, הערכה החיובית שלוה עוצמת אינו משפיע בהכרח על האדםאקטיבי אצל ה

שילוב  –יחד עם מרכיב הערכתי חיובי מינימלי יופיע מרכיב אקטיבי שוייתכן 

בין סכמות חשיבה חיוביות לבין סכמות חשיבה שליליות בנוגע לסיכויי 

במצב זה הביטוי של הקשר בין שני . מטרה רצויה של הגשמתההצלחה 

תחושת היעדר , בצד האחר של הציר. א תקווה ברמה בינוניתוהמרכיבים ה

הערכתי השלילי על המרכיב הל המרכיב תקווה באה לידי ביטוי בהשפעה ש

על בהכרח מצביע  ואינ וכשלעצמ גילוי פסיביות .להיפך אך לא בהכרח, הפסיבי

יחד יופיע מרכיב פסיבי שוייתכן , הערכה שלילית בנוגע למימוש מטרה רצויה

בין סכמות חשיבה שליליות לבין  שילוב – עם מרכיב הערכתי חיובי מינימלי

במצב זה  .להגשים מטרה רצויה להצליחסיכוי ת בנוגע לסכמות חשיבה חיוביו

 . א תקווה ברמה נמוכהוהביטוי של הקשר בין שני המרכיבים ה

-הקשר הוא הערכתי חיובישבין , המרכיבים ביןמשתנה החיבור הבחינת 

מאפשרת לנו לתרגם , ביניהם כל נקודהפסיבי או -הערכתי שלילי ,אקטיבי

שלהם תקווה ה שרמתאנשים הראו כי  שוניםחוקרים  .ולמדוד את התקווה

של דיכאון בעת שהם מתמרנים במבוכי החיים  פחותהמידה  חוויםגבוהה 

התפקוד והביצועים שלהם טובים יותר ותחושת הרווחה , ברדיפה אחרי יעדיהם

)well-being ( שלהם משתפרת והיא מהווה תמריץ לפעולה)Snyder, 1994; 
Snyder et al., 1996; Chang, 1998; Magaletta and Oliver, 1999; 
Snyder, Cheavens and Michael, 1999; Kashdan et al., 2002; Cheavens 

and Michael, 2005; Day et al., 2010 .(אנשים עם רמות גבוהות של , כמו כן
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תקווה נוטים להציב לעצמם מטרות ברורות יותר ומאתגרות יותר מאשר 

התקווה , עם זאת .)Bion, 1974( ל תקווהאנשים עם רמות נמוכות ש

אם תקוותם , תוכשלעצמה אינה בהכרח מסייעת לאנשים לקדם מטרות חיובי

  .נקשרת בייחולים לדבר לא מוסרי

האדם מעלה  של חיוניותה של התקווה בחייובבהשפעתה ו המחקריהעיסוק 

במאמר . מרכיבים שונים של התופעה בקונטקסט של תהליך קבלת החלטות

טוענים  )Snyder, Irving and Anderson, 1991(סניידר ועמיתיו , חשוב ומכונן

כי מקבלי החלטות פועלים להשגת מטרות רצויות באמצעות הגדלת טווח 

דרכו שאסטרטגיות אלה הן התהליך  .האסטרטגיות לשם הגשמת התקווה

להציב יעדים  אדםל ותלמידה המסייעבה והמשלב חשי, מתרחשת התקווה

צויים היעדים הרסוקרים את מקבלי ההחלטות  בתהליך זה. ים יותרמורכב

בחינה של עלויות ותועלות  באמצעות, שיקול דעת בנוגע למהלכיהםמפעילים ו

חלופות שנתפשות כמסבות הפסד יידחו  ;)cost-benefit(של חלופות שונות 

שכתב על  ,)Simon, 1997(סימון  .וחלופות שנתפשות כרווחיות יתקבלו

 אמנם יש –) satisficing" (הנחת הדעת" אסטרטגיית טבע את המונח, רציונליות

ומקבלי ההחלטות , אינן בנות השגהאך הן , מקסימליתתועלת  המניבותחלופות 

פחות מוכנים לעשות ויתורים מוגבלים באופן רציונלי ולבחור בחלופה רווחית 

 ולהרחבה רא(רצויה  לשם התקרבות להגשמת מטרה") מזעור הפסדים("

התקווה , במובן זה).  Tversky, 1979and Kahneman ,"תיאוריית הפרוספקט"

, אינה מתעלמת מהמציאותהיא , הסתברות סבירה למימוש מטרה רצויה היא

  .לקשיים ולמוגבלויות הקיימות, נותומחייבת מודעות לסכ

בקבלת תפקיד חשוב ומשמעותי יש תקווה למחקרים שונים מראים כי 

הערכתי לבין המרכיב האקטיבי ההחיבור בין המרכיב  .החלטות בעתות משבר

לגלות תעוזה וסיכונים לדחוף את מקבלי ההחלטות ליטול של התקווה יכול 

ודאות -איהמאופיינים בשהתוצאות תלויות באירועים אף על פי  ,ונחישות

המרכיב  ).Seligman, 1991; Kahneman and Tversky, 1995( גבוהה

תשומת הלב ו ,גם כשהסיכוי נמוך, סיכויה של תחושהערכתי של התקווה נותן ה

ה ב ).Scheier and Weintraub, 1986" (הפסד"מאשר ב" רווח"ממוקדת יותר ב

דרדרות לפסיביות ולחוסר אונים ויכול יהמרכיב האקטיבי עשוי למנוע ה, בעת

גת אותן מטרות חשיבה אסטרטגית להשבתכנון ביצוע משימות ובלסייע 

). Lopez, Snyder and Pedrotti, 2003(חרף המכשולים והמצוקות , רצויות

מקבלי את להניע  תהיכולטמון בהתקווה במצבי משבר כוחה של , לפיכך

גם כאשר קיימת סבירות נמוכה להגשמת מטרה , החלטות ליטול סיכונים

להטות את ועצם נקיטת הפעולה לצורך הגשמת המטרה יכול לסייע , רצויה
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תפקידה של התקווה  אתלחקור וללמוד  אפשרזה בהקשר . התוצאה

 .לאומי של קבלת החלטות במצבי מלחמה-ןבי-בקונטקסט מדיני

 

פונקציות של תקווה בקבלת החלטות של מנהיגים . ג
 בתנאי מלחמה

אירועים על רקע מלחמה מתרחש  בסיטואציה שלתהליך קבלת החלטות 

טומנות  של מקבלי החלטות שונות בחירותבמצב זה  .דרמטיים ורווי מתח

הנחת היסוד היא . סיכויים קטנים לניצחונות וסיכונים גבוהים להפסדים בחובן

-הן בסביבה הפנימיתשליליים  במצבי חירום כמו מלחמה מתחוללים שינוייםש

 ,לאומית-ןבי-מדינית-פסיכולוגית של מקבלי ההחלטות והן בסביבה החיצונית

מלווה את  תפישת איום גבוהה, ראשית :תהליך קבלת ההחלטותהמשפיעים על 

יש שמקבלי ההחלטות חשים שכיוון , תהליך קבלת ההחלטות במצבי מלחמה

הדרך  .האינטרסים החיוניים שלהםעל איום ממשי על ערכי היסוד הקיומיים ו

להשפיע באופן שלילי על  הבה מקבלי ההחלטות מפרשים את האיום עלולש

 ,טל-בר( בחוסר רצון לנקוט פעולה המלווה לחוש פחד הם עלוליםו, התנהלותם

2007; Cohen, 1974; Boin et al., 2005( .תהליך קבלת החלטות במצבי , שנית

 ומבוקרפחות שקול  נוטה להיותו ודאות גבוהה-אימלחמה נערך בתנאים של 

לערוך  בזירה מעורפלת ומתקשיםנדרשים לפעול מקבלי ההחלטות . פחות

קושי לעבד את המידע הנדרש בשל החלופות התועלת של -ניתוח עלות

בשל וכן ) דחייה של מידע או עיוותו, עומס מידע, מחסור במידע( להערכה

 ;Jervis, 1976( התייעצות לוקה בחסרלערוך טייה להימנע מהתייעצות או נה
Hogarth and Kunreuther, 1992; Kelman, 1997; Boin et al., 2005(. 

תחושת לחץ ואובדן ב תהליך קבלת ההחלטות במצבי מלחמה מלווה ,שלישית

מקבלי ההחלטות תופשים את עצמם כפועלים בתנאים של זמן כיוון ש, שליטה

מקבלי ההחלטות חשים כי אין  .קצר ומוגבל בסיטואציה ביטחונית רגישה

לחוש לחץ הם עלולים ו, לנתח ולהעריך כראוי חלופות שונותדי זמן בידיהם 

 Janis, 1958; Lazarus, 1966; 1973; Mintz and( פסיכולוגי ולאבד שליטה
DeRouen, 2010.(  החלטות בעת המאפיינים אלו מלמדים כי תהליך קבלת

ומעמיד במבחן , מצבי שגרהבהשוואה למלחמה מלווה בתחושת עומס חריג 

נתפשת מול אותו איום או סכנה של מקבלי ההחלטות תפקוד האת כושר 

מצבים אלו , )Holsti, 2006 [1976](לפי הולסטי  .לאומית-ןבי-בזירה המדינית

ומנטליות מורכבות יותר  תממקבלי ההחלטות תעצומות קוגניטיביודורשים 

 צורך להכריעמול האתגרים הניצבים מולם וה .םיהחלטה סטנדרטי מצבימאשר 
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ההתמודדות של חלק מהמנהיגים יעילה יותר מזו  ,כיצד לפעול במצבים הללו

אפשרית של התרומה לרים ואלו בתפקוד קש הבדלים, ילטענת. של אחרים

  .התקווהמנגנון 

מקבלי החלטות  המשמש יקוגניטיב-רגשי מנגנון התמודדות היאהתקווה 

ככל שרמת התקווה של מקבלי ההחלטות גבוהה יותר כך ; במצבי מלחמה

 ההיה יעילתשלהם בתהליך קבלת ההחלטות במצבי מלחמה  ההתמודדות

 ההתמודדותככל שרמת התקווה של מקבלי ההחלטות נמוכה יותר כך ו, יותר

רמת  .לוקה בחסרהיה תשלהם בתהליך קבלת החלטות במצבי מלחמה 

תפקיד  על התפקוד של מקבלי ההחלטות משום שיש להמשפיעה  תקווהה

 :מלחמה במצבי ל תהליך קבלת החלטותש פיינים השלילייםהמא בוויסות

תקווה ברמה גבוהה היא גורם השפעה חיובי במצבי סיכון שכן היא , ראשית

החיבור בין המרכיב ההערכתי החיובי לבין  .למתן פחדים וחרדותמסייעת 

המרכיב  :המרכיב האקטיבי של תקווה ברמה גבוהה מפעיל תגובת שרשרת

כשמתמתנת ו, ההערכתי החיובי ממתן את תפישת האיום של מקבלי ההחלטות

שמפחיתה עוד , אקטיבית למימוש התקווההפעילות המתחזקת ם איוהתפישת 

 Menninger, 1959; Scheier and ;2006 ,גרופמן(יותר את תפישת האיום 
Carver, 1992; Bland and Darlington, 2002 .(יות של בסיטואצ, עם זאת

שכן הוא נובע באופן , פחד בלתי מרוסן יכול לגבור על התקווה חמוראיום 

בעוד התקווה כרוכה בהתנהגות חדשה , רפלקסיבי מאירוע מידי ומוחשי

גורם השפעה שלילי  היאתקווה ברמה נמוכה , מנגד. להשגת המצב הרצוי

הערכה היא מגבירה את השכן , בתהליך קבלת החלטות במצבי מלחמה

כולת להתמודד עם האיומים שלילית של מקבלי ההחלטות באשר ליה

ימנעו יבסיטואציה זו מקבלי ההחלטות יגלו פסיביות ו .המתלווים למלחמה

 .מנטילת סיכונים

מקבלי  מבצעיםש תהליך הקוגניטיבישפרת את המברמה גבוהה תקווה , שנית

 ,Breznitz, 1986; Lazarus, 1991; Snyder, 1994; 2000; Clore(ההחלטות 
Schwarz and Conway, 1994; Bar-Tal, 2001; Jarymowicz and Bar-Tal, 

חיבור בין המרכיב ההערכתי החיובי לבין המרכיב האקטיבי של הודות ל). 2006

, שקול נעשהתהליך קבלת ההחלטות במצבי מלחמה  ,תקווה ברמה גבוהה

של  מביא לבחינה ההמרכיב ההערכתי החיובי של התקוו. מבוקר ורציונלי יותר

מרכיב האקטיבי של ה. חלופות להתמודדות יעילה עם סיטואציה של מלחמה

התקווה מדרבן את מקבלי ההחלטות לרכוש מידע באופן מבוקר ולערוך 

מקבלי ההחלטות לקבל יכולים כך . התייעצויות בנוגע למתחולל במלחמה

-את מעטה אימשוב חיובי יסיר במידה כלשהי ו, משוב על החלופות השונות
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 ,זכאי ;1990 ,הרכבי(התקדמות חיובית כיוון והוודאות וישרה תחושה של 

1998;Brecher, Steinberg and Stein, 1969; Janis and Mann, 1977; Stein 
and Tanter, 1980; McCauley, 1987.( התקווה עלולה להיות הטיה , ואולם

גורמת להעריך יתר על היא  כאשרלא רציונלית בנוגע למימוש מטרה רצויה 

מן  .)Kahneman and Tversky, 1995(המידה את היכולת לצפות את העתיד 

, פחות תקווה ברמה נמוכה מובילה לתהליך קבלת החלטות אנליטי, אחרהצד ה

חוסר לקושי לעבד את המידע הנדרש להערכה ול, ללא שיפוט והערכת חלופות

 .תהליך התייעצות פורה יכתמוטיבציה לער

מאפשרת למקבלי ההחלטות להתמודד עם ברמה גבוהה תקווה , שלישית

החיבור בין . י ולראות את מצבי המלחמה כאתגר בר ביצועטהניסיון הטראומ

המרכיב ההערכתי החיובי לבין המרכיב האקטיבי של תקווה ברמה גבוהה 

בתהליך קבלת ההחלטות  למתן לחצים ולהגביר את תחושת השליטהמסייע 

המרכיב ההערכתי החיובי של התקווה מסייע למקבלי . מהבמצבי מלח

אשר מביאה בחשבון את האיומים , ההחלטות למצוא משמעות אישית

 .)Heim, Moser and Adler, 1978; Russinova, 1999( והמכשולים הקיימים

הערכה "כנים זאת מ) Folkman et al., 1986a; 1986b( העמיתיפולקמן ו

מתמתן הלחץ שמקבלי  כך ).positive reappraisal" (מחדש חיובית של המצב

והמרכיב האקטיבי של התקווה מגביר את השליטה שלהם , חשים ההחלטות

, אילון ולהד( והגדלת יכולת הניווט שלהם במערכה נטילת האחריות באמצעות

, עם זאת .)Kobasa, 1979; Hopper, 2001 ;2006, אלכאוי-ליפשיץ ;2000

הערכה חיובית , כשאין שליטה על מקור האיום, יכוןבמצבים קיצוניים של ס

אובדן זמן להססנות ול, גורמת לזהירות יתר תקפדני בחינהמוגזמת הגוררת 

)Janis and Mann, 1977( .החיבור בין מרכיבים של תקווה ברמה , לעומת זאת

נמוכה עלול להגביר לחצים ולהוביל לתחושת היעדר שליטה של מקבלי 

להתמודד שנועדו שינויים ופעולות  מביצוע הימנעותכך גם לומתוך , ההחלטות

  .עם מצבי המלחמה

למקבלי ההחלטות להתמודד טוב  יכולה לסייעתקווה ברמה גבוהה , לסיכום

. יהםבדרך להשגת מטרותבמצבי מלחמה יותר עם האתגרים הניצבים בפניהם 

ן כי ייתכאך , החלטהשל המבטיחה תוצאה אופטימלית  אינהאמנם התקווה 

שכן היא ממתנת את , הגשמת מטרה רצויהב להצליחסיכוי ההיא מעלה את 

קרי . החלטות במצבי מלחמההתהליך קבלת  לשהמאפיינים השליליים 

באופן , יותר תואפקטיבי ההיה יעילתההתמודדות של מקבלי ההחלטות 

תקווה ברמה , לכך דומהב. המקדם את האפשרות שימומשו המטרות שהוצבו

ועלולה מאפיינים שליליים אינה מצמצמת את השפעתם של אותם נמוכה 
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ביטוי לקשר זה מוצג במודל רעיוני . להוביל להתמודדות פחות טובה ולקויה
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, מורכבתפסיכולוגית הסבר מקיף ומעמיק לתופעה  מציעהמודל ככלי מנחה 

באמצעות בחינת מקרים  לאומי-ןבי-טבעה בהקשר המדיניאת  להביןומאפשר 

להתוות בסיס למידה טוב למאפייני התופעה בכללותה  יכולמודל ה. שונים

 .אך אין בו כדי לקבוע עובדות נחרצות, הסברים מבחינים יותר לה ולהעניק

מנגנון התקווה אינו הגורם הבלעדי המשפיע על תפקוד מנהיגים במצבי 

פיזיולוגיים של מקבלי -היבטים ביולוגיים: לצדו יש גורמים נוספיםמלחמה ו

הסטטוס  ,העומדים לרשותם משאביםה ,המנהיגים להרקע ש, ההחלטות
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וההשפעה של , לאומית-ןבמערכת הבי הם מנהיגיםהמדינות ש ה שלעוצמהו

של שלונם יהצלחתם או כ, מעבר לכך .המשטר והמבנה הפוליטי על תפקודם

 החלטות של אחריםמו תו של הצד שכנגדונחישגם מ יםנגזר במלחמהמנהיגים 

)Tversky and Kahneman, 1974(. המודל הרעיוני מבוסס על  ,כך משום

הבנת עולמם ל קשורהה, בחינת השפעת התקווה בזמן נתון ניתוח תיאורי של

 תארניסוי מדעי המאפשר לעל לא ו, של מקבלי ההחלטות יקוגניטיב-רגשיה

אף על פי . סיבה ותוצאה במערכת הנחקרתבין קשר ה אתבצורה מובהקת יותר 

שם ם לימוצקים דינשען המודל הרעיוני  עליהםשהיסודות התיאורטיים  ,כן

זיהוי הקשר בין שם ית של מנגנון התקווה על מרכיביו השונים ולמדידה תפעול

 .המשתנים במבחן האמפירי

 the method of(מובנה ומשווה  ממוקדאיכותני מחקר מאמר נשען על ה
structured focused comparison ( המשלב מודל תיאורטי עם מקרי בוחן

 George, 1979; George and McKeown, 1985; George and( רלוונטיים
Bennett, 2005.(  במחקר נערך שימוש במתודת ניתוח תוכן איכותני בחומר

) א :מסרים ומעשים הקשורים במרכיבי התקווה, בזיהוי ביטויים כההכרו, כתוב

מרכיב הערכתי חיובי של התקווה בא לידי ביטוי בדימויים חיוביים של 

, כמיהה, ציפייה חיובית, הזדמנותובביטויים של , סיכויים למימוש מטרה רצויהה

מרכיב , מנגד. משאלה וחזון של מקבלי ההחלטות, חלום, אופטימיות, אמונה

סיכויים למימוש מטרה ההערכתי שלילי בא לידי ביטוי בדימויים שליליים של 

חוסר אונים , היעדר תקווה, פסימיות, ציפייה שליליתובביטויים של , רצויה

 לפעולווה כולל התנהגות מוטיבציונית מרכיב אקטיבי של התק) ב; וייאוש

, יעדי ביניים במישור הפוליטיאו  ותכנון דרכי פעולה להגשמת יעדים קצרי טווח

, מנגד. חזוןהמדיני בדרך למימוש המטרה המרכזית הרצויה או הביטחוני וה

ובהיעדר תכנון דרכי פעולה  לפעולפסיביות באה לידי ביטוי בחוסר מוטיבציה 

 באמצעותהערכתי של התקווה נבחן ההמרכיב , במובן זה. תלשם מימוש מטרו

החיבור בין שני ו, מעשים באמצעותמילים והמרכיב האקטיבי של התקווה נבחן 

) 1כמפורט בתרשים (המרכיבים הללו מאפשר לסווג את רמת התקווה על ציר 

עם טיב ההתמודדות של כל מנהיג בתהליך קבלת שלה ולבחון את הקשר 

 .מלחמה החלטות במצבי

מלחמה נערכת בשיטת עיקוב תהליך  מהלךב ותהחלטהקבלת  כיבחינת תהלי

)Process Tracing ( על מרכיבי , קיומה של שונות במשתניםעל מנת ללמוד על

 יםשמוצג ותהחלטתהליכי קבלת ה. הסיבתי ביניהם הקשר עלו המשתנים

בזיהוי הכרוך , חומר כתובשל על פי ניתוח תוכן איכותני  יםנבחנ במאמר

) א :מסרים ומעשים הקשורים בתהליך קבלת החלטות במצבי מלחמה, ביטויים
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פחות  הכטוב נתההתמודדות בתהליך קבלת החלטות במצבי מלחמה מובח

והססנות ליטול  חרדה, שימוש בדימויים של פחד מזוהיםכאשר  הלקויכו

של ללא ניתוח עלויות וסיכונים , מידעהיעדר התייעצות וחיפוש ; סיכונים

והתנהלות חפוזה עד  ;טראומהומתח , שימוש בדימויים של לחץ; חלופות שונות

החלטות במצבי מלחמה הההתמודדות בתהליך קבלת ) ב. אובדן שליטה

תעוזה ורצון ליטול , שימוש בדימויים של אומץ מזוהיםכאשר  הכיעיל נתמובח

, יכולת ניווט; וסיכוניםיות ואיסוף מידע וניתוח על, תהליך התייעצויות; סיכונים

התמודדות עם השינויים השליליים המתרחשים ה) ג .נטילת אחריות ושליטה

שילוב בין האלמנטים השליליים  מזוההכאשר  מובחנת כחלקית בעת מלחמה

 .והחיוביים שהוצגו

מקורות ה. נשען על מקורות ראשוניים ומקורות משניים אמרהתוכן במניתוח 

, יומני זיכרונות ,קולים ותיעוד של ישיבותראשוניים כוללים פרוטוה

המקורות . נאומים של המנהיגים וכדומה, תזכירים, מכתבים, אוטוביוגרפיות

בהינתן חומר  .המשניים כוללים מחקרים תיאורטיים והיסטוריים וביוגרפיות

מעין קבוצת בקרה לפרשנות  הםהמקורות המשניים , ארכיוני בכמויות גדולות

הטיות שיפוטיות שעלולות  נועדו לצמצםו ,ת הראשונייםהמקורומהנתונים 

להתעורר בנוגע לרמת התקווה של מקבלי ההחלטות וההתמודדות שלהם 

השילוב בין היסודות התיאורטיים  .בתהליך קבלת ההחלטות במצבי מלחמה

ערפל מסייע לפוגג מן ה ,המתודות השונות לצד ,שהוצגו לבין המודל הרעיוני

 .התופעהמהות סביב 

שיטתי לאמוד את רמת התקווה ולהתחקות אחר השפעותיה על הניסיון ה

 קשים מלחמהבמצבי ההתמודדות של שני מנהיגים שנאלצו לקבל החלטות 

בין שני  השוני לצד הדמיון .תובנות משמעותיות ומעניינות יכול להניב

השוני  .מחקרבביסוד בחירת מקרי הבוחן לבחינה השוואתית  ועמד המנהיגים

אם קשר משוער בין שני  .כל אחד מהמנהיגיםל רקע שבבא לידי ביטוי בעיקר 

הרי שיש , על אף מאפייניהם השונים, מקרי בוחן בשנימשתנים חוזר על עצמו 

 ;Ragin 1989( בסיס מוצק יותר להבהיר את כוחם ההסברי של המשתנים
Peters, 1998.(  קו ביניהם  יש, המתוארים שני המנהיגיםלמרות השוני בין

מנהיגים דומיננטיים שנאלצו להתמודד עם מצבי מלחמה שניהם  :דמיון בולט

שיש  בין מקרי בוחןההשוואה  .קיצוניים ולקבל במהלכם החלטות גורליות

בחינה ולערוך , מאפשרת לנו לבודד טוב יותר את המשתנים דמיון יווקביניהם 

בטיב שונות השל רמת התקווה של המנהיג ובשונות האמפירית של 

החלטות התהליך קבלת של ההתמודדות של המנהיג עם המאפיינים השליליים 

אמנם ההשוואה במחקר זה מצומצמת יותר מאשר במחקרים  .במצבי מלחמה
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בסיס למידה טוב למאפייני  ספקמחקר מהאך אופיו האיכותני של , סטטיסטיים

תבסס על יוצא אפוא כי הבחירה במחקר השוואתי המ. התופעה בכללותה

ניתוח איכותני נעשתה מתוך מטרה ליצור העמקה בכל אחד מהמקרים לגבי 

ליצור על מנת ובמקביל לערוך השוואה בין המקרים הנבחנים , שאלת המחקר

 . בסיס להכללה

 

המשך מעורבותה של בריטניה : ראשוןמקרה בוחן . ד
 במלחמת העולם השנייה

ניצבה בריטניה והערכות שליליות  םהפניבשעל רקע תנאי המערכה הקשים 

מלחמת העולם ב םגרמניהכוחות החוץ בנוגע לסיכוייה לשרוד מול ממבית ו

קיימו דיון ארוך ומעורר מחלוקת ו 1940 התכנסו במאימנהיגי בריטניה , השנייה

מה או לסגת ולבדוק את ילחבלהמשיך בריטניה על האם  :סוגיה דרמטיתב

ראש ממשלת בריטינה וינסטון  ?הנאציתהתנאים להסכם שלום עם גרמניה 

לטובת המשך מעורבותה  1940במאי  28-בהיה זה שהכריע את הכף יל 'רצ'צ

על ת להכרעה גורלית זו נודעה השפעה מרחיקת לכ. של בריטניה במלחמה

ההחלטה "הגדיר זאת אחד הביוגרפים ו ,הבאותבשנים  המלחמה מהלכי

 ). 111 :2009, בסט( "המכריעה ביותר במלחמה כולה

 

  יל בנוגע להמשך המלחמה'רצ'רמת התקווה של צ. 1

מלחמה נעוצה ביחסו לגרמניה הנאצית הלהמשך בנוגע יל 'רצ'התקווה של צ

בה הפייסנות שבתקופה . עוד בטרם התמנה לראשות הממשלה

)Appeasement (אשר הזהיר  ,יל'רצ'נראתה כצו השעה היה קולו של צ

מחרחר "חרף הוקעתו כ. "קול קורא במדבר"בבחינת , מסכנותיו של הנאציזם

להזהיר את העם הבריטי מפני הסכנה הצפויה  ממאמציוהוא לא חדל " מלחמה

; 1965, מלקוס; 1964, נדבה ;1954, טיילור; 1941, לרנר(של עליית הנאציזם 

, יל'רצ'צ; 2007, ניקסון; 2007, קרשו; 2003 ;1994, 'לוקץ; 1968, נולדסירי

2011Churchill, 1938, 1940; Hart, 1969; Craig, 1993.( 1938 באוקטובר 

שאלת המפתח שאליה ": דברו בשידור רדיו לארצות הבריתאת יל 'רצ'צאמר 

העולם הגדול ומלא התקווה של , אני מוביל היא האם העולם כפי שהכרנו אותו

 העולם של מסורות, העולם של יתר תקווה ואושר לאדם הפשוט, לפני המלחמה
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האם העולם הזה צריך לקדם את הרוע הזה בהכנעה , מכובדות ומדע מתפתח

 .)226–224 :2011, יל'רצ'צ( "או בהתנגדות

להגשימה אפשר סיכוי לנצח בה הזדמנות שביל ראה בהמשך המלחמה ו'רצ'צ

תוך בידודה , חרף ההבנה כי צפויים לבריטניה קשיים וסכנות, אין להחמיצהשו

יל 'רצ'צ הכריז, ממשלההלאחר מינויו לראשות , 1940במאי  13-ב. במערכה

: בהישג ידה של בריטניהנמצא ניצחון במלחמה הבפרלמנט כי הוא מעריך ש

אני נוטל על עצמי [...]  דמעות ויזע, סבל, אין לי דבר להבטיח לכם חוץ מדם"

ו לא תוכל אני בטוח בכך שמטרתנ. את המשימה מתוך התרוממות רוח ותקווה

-ב, שלושה ימים לאחר נאום זה). 34 :1966, יל'רצ'צ( "בני האדםלהיכשל בקרב 

 :יל מסר למוסוליני כי בריטניה תמשיך להילחם'רצ'צהעביר , 1940במאי  16

גם , בריטניה תמשיך להילחם עד הסוף, יקרה באירופהשמה יקרה אני בטוח ש"

  ).Gilbert, 1995: 50( "לבדה

יל היה משוכנע נגד כל הסיכויים שבריטניה תוכל להחזיק מעמד נגד 'רצ'צ

כדי לדעת שיידרש מאמץ מספיק אך היה ריאליסט , היטלר באי המבוצר שלה

אקטיבי של בעלות הברית כדי להביס את גרמניה הנאצית ולשחרר את האומות 

את יל לתחזק 'רצ'צהקפיד  1940במהלך חודש מאי . המשועבדות של אירופה

מכתבים ב, בשיחות טלפון, הקשר שלו עם ראש ממשלת צרפת פול ריינו

בתקווה לרומם בדרך זו או אחרת את מצב רוחו ולדחוק בו , ובמפגשים אישיים

פעמים לצרפת  כמהיל אף נסע 'רצ'צ). Gilbert, 1995(להמשיך במאבק 

במטרה להבהיר למנהיגיה כי בכוונתה של בריטניה להמשיך ולהילחם עד 

שלח  1940במאי  21-ב .)Reynaud, 1955; Ismay, 1960( רמניה תובסשג

בו הביע הערכה חיובית בנוגע לעתיד ודרבן את צרפת שיל מכתב לריינו 'רצ'צ

בתחילת  הייתיאני מרגיש בטוח יותר מאשר " :להמשיך לשתף פעולה בלחימה

יהיה טניה ישלברואני מקווה , אבל כל הצבאות חייבים להילחם בו זמנית; הקרב

יל היה נחוש לגייס גם את ארצות 'רצ'צ.)Gilbert, 1995: 103( "בקרוב סיכוי

שכן האפשרות לניצחון הייתה תלויה בעזרה של בעלת ברית , הברית למאבק

עם  רועעהתופעמים בארצות הברית כמה יל 'רצ'צביקר לשם כך . חזקה

ו בעיתונות ורשימותיו העיתונאיות הופצ, אמריקנים עשירים ורבי השפעה

;Lash, ; , 1966Gilbert Higgins, 1957 ;2009, בסט; 2007, ניקסון( האמריקנית
1976; Lukacs, 1999 .(יל לארצות הברית הוא הקפיד 'רצ'במסרים שהעביר צ

גם , בריטניה לנצח במלחמהלגבי יכולתה של להפגין הערכה חיובית גבוהה 

 אנו נחושים להתמיד" :כתב 1940במאי  18-במכתב לנשיא האמריקני ב. לבדה

 ).Gilbert, 1995: 71( "צרפתבהקרב  ללא קשר לתוצאות, עד הסוף בלחימה
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 אקטיבייםיל צעדים 'רצ'צנקט  לחתירתו לגייס את בעלות הברית במקביל

בשידור רדיו לאומה  ,1940במאי  19-ב .לשינוי פני הלחימה של הצבא הבריטי

באשר ליכולתה של יל דברים והביע הערכה חיובית 'רצ'נשא צ ,הבריטית

הנדרשים תוך הצגת צעדים אופרטיביים , ולנצח בה להמשיך במלחמה בריטניה

גדלות של ההולכות והאנחנו חייבים לספק לאנשינו את הכמויות ": לשם כך

יותר  ,ובמהירות, חייבים להיות לנו. הנשק והתחמושת שהם זקוקים להן

משימתנו אינה רק לנצח  [...] יותר רובים ,יותר פגזים ,יותר טנקים ,מטוסים

כולנו חובה אחת לאסור מלחמה עד [...] משימתנו לנצח במלחמה , בקרב

יהיו המחיר והסבל אשר יהיו , ולעולם לא להיכנע לשעבוד ולהשפלה, לניצחון

ה תרד חשכת הלילה הארוך של הברבריות שאין בו כוכב אחד של תקוו[...] 

 ).253–250 :2011, יל'רצ'צ( "אלא אם ננצח ואנחנו חייבים לנצח ואנחנו ננצח

עלולה עת אותה הימנעות מהמשך הלחימה בהמשמעות של יל העריך כי 'רצ'צ

הוא העביר מסר למלך  1940במאי  26-ב. ויתור על הזדמנות שלא תשובלהיות 

. חדל מן המלחמהואנגליה לעולם לא ת. תקוותנו היחידה היא ניצחון": בלגיה

" יקרה אשר יקרה עד אם יוכה היטלר או עד אם יחדל קיומנו הממלכתי

יל להילחם בגרמניה 'רצ'ככל שגברה הנחישות של צ. )83 :1966, יל'רצ'צ(

. לשם הגשמת מטרה זושלו ורבו הפעולות שנקט המוטיבציה  הכך גבר, הנאצית

 1940במאי  27-ב יל'רצ'אמר צ לנוכח ידיעות על כניעה אפשרית של צרפת

לא משנה מה יקרה " ":קבינט המלחמה"פורום בלשרי הממשלה הבריטית 

גרוע יהיה לא מצבנו , אפילו אם נובס[...] להילחם עד הסוף נמשיך אנו , צרפתל

 .)Gilbert, 1995: 168( "מאשר אם ננטוש עכשיו את הקרביותר 

נקשרת ביוזמה יל להמשך מעורבותה של בריטניה במלחמה 'רצ'החתירה של צ

כחלק מהמערכה , נגד גרמניה הלמתקפ" גאןייתכנית ו"טקטית של אימוץ 

תכנית זו לא באה לידי שמאחר . להצלת חיל המשלוח הבריטי הלכוד בדנקרק

חרף הידיעות . לפינוי החיילים הלכודים" מבצע דינמו"את יל 'רצ'צמימוש אישר 

יל שידר 'רצ'צ 1,קעל המתרחש בדנקר 1940במאי  28-הקודרות שהגיעו ב

 אשר יקרה" במלחמה והפגין ביטחון כי המעורבות להמשךבנוגע אופטימיות 

 .)Gilbert, 1995; 182-183( "ו נמשיך להילחםחנאנ, יקרה בדנקרק

יל קידם את היוזמה להמשך המלחמה ללא קשר להחלטה לצאת למבצע 'רצ'צ

אך משעה שהתכנית לפינוי החיילים הלכודים בדנקרק החלה לשאת , "דינמו"

הציג זאת כיעד ביניים למימוש המטרה המרכזית של  הוא, תוצאות בשטח

כאשר התבשר כי עד כה הצליחו , 28.5.1940-ב" מבצע דינמו"אודות על יל נחשף למידע שלילי 'רצ'צ  1
 .)2007, קרשו; 1994, 'לוקץ(חיילים בריטים מהאזור  17,000-לחלץ לא יותר מ

                                                 



את לצדו לרתום  יל מאמץ עליון'רצ'עשה צ 1940במאי  28-ב. המשך המלחמה

שהתכנסו לדיון מכריע בשאלה אם להמשיך במלחמה , "קבינט המלחמה"חברי 

 "אין סיכוי שננטוש את הקרב" :ואמר, ו ללכת למשא ומתן עם מדינות הצירא

)Gilbert, 1995: 185(. יל נאום חוצב להבות בפני 'רצ'צנשא  1940ביוני  4-ב

חנו לא אנ": לסיום מבצע החילוץ והמשך המלחמה באשרהפרלמנט הבריטי 

, אנחנו נילחם בים ובאוקיינוס [...] אנחנו נמשיך עד הסוף. נירתע ולא נכזיב

לעולם לא , אנחנו נילחם בהרים [...]אנחנו נילחם תוך אמונה הולכת וגדלה 

 ). 103 :1966, יל'רצ'צ( "ניכנע

הערכתי החיובי לבין ההחיבור בין המרכיב , הרעיוניאי לכך ובהתאם למודל 

המלחמה יל בנוגע להמשך 'רצ'צרמת התקווה של המרכיב האקטיבי מעיד כי 

העריך באופן חיובי את הסיכויים להמשך  הוא. ה הייתה גבוההוניצחון ב

. כי זוהי הזדמנות שאסור להחמיצהמתוך אמונה , ולניצחון בה מלחמהה

וה בנוגע להמשך הוא השתמש באופן תדיר בדימויים של תקו, בהתאם לכך

זהו הזמן הנכון שהוא מדגיש כי תוך , כגון ציפייה ואמונה ,הוניצחון בהמלחמה 

להמשיך עד לניצחון במלחמה והימנעות מכך פירושה ויתור על הזדמנות שלא 

גם על  יל מתואר'רצ'צ .במקביל הוא נקט צעדים אופרטיביים לממש זאת. תשוב

חדור מטרה ומלא תקווה בנוגע להמשך , איש חזוןכ ידי ביוגרפים שונים

; 1964, נדבה ;1954, טיילור; 1941, לרנר(הלחימה של בריטניה עד לניצחון 

, קרשו; 2009 ;2004, בסט; 2003, 1994, 'לוקץ; 1968, נולדסירי; 1965, מלקוס

,Lukacs, 1999; Weinberg,  ;Hart, 1969 1957; Higgins ;2007, ניקסון; 2007
2005 .( 

 

קבלת תהליך ב וטיב ההתמודדות שליל ל'רצ'הקשר בין רמת התקווה של צ. 2

 החלטות

ת ואפקטיביבו ותיל להתמודד ביעיל'רצ'תקווה הובילה את צרמה גבוהה של 

תקווה ברמה  ,ראשית :עם השינויים השליליים המתרחשים במצבי מלחמה

גבוהה בנוגע להמשך הלחימה סייעה למתן את הפחד והחרדה הנקשרים 

לאחר , 1940במאי  13-ב. יל בתהליך קבלת ההחלטות'רצ'בתפישת האיום של צ

צורך ליטול את כי יש יל בפרלמנט 'רצ'צהכריז , ממשלההמינויו לראשות 

נות במילה אתם שואלים מה מטרתנו אני יכול לע: "הסיכון של המשך הלחימה

ניצחון ולא , ניצחון למרות כל הפחד והזוועות, ניצחון בכל מחיר! ניצחון –אחת 

נוכח המשך  ).34 :1966, יל'רצ'צ" (משנה כמה ארוכה וקשה תהיה הדרך

יל ידע 'רצ'צ, מעורבותה של בריטניה במלחמה ובדידותה הצפויה במערכה
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 1940במאי  15-ב. להמשך המאבקחתר שהוא נוטל סיכון גבוה ובכל זאת 

 במידת הצורך נמשיך" :יל מסר מתריס ובוטח לנשיא ארצות הברית'רצ'צהעביר 

 .)Gilbert, 1995: 45( "ננו מפחדים מכךיוא ,במלחמה לבדנו

הסכנה הצפויה עם יל 'רצ'צהשלים " קבינט המלחמה"בדיונים שנערכו בפורום 

 27-ב. בלחימהכי בריטניה תוכל להמשיך בביטחון והעריך , של כניעת צרפת

, הסיכון של המשך הלחימהביטחון ורצון ליטול את  יל'רצ'צהפגין  1940במאי 

היה מוכן  ]יל'רצ'צ[ הוא" ":קבינט המלחמה"כפי שמתואר בפרוטוקול ישיבת 

 ,Gilbert( "מונחת על כף המאזניים נולקחת את הסיכון אם העצמאות של
1995: 169(. 

אין לך , כשאתה עושה את המוטל עליך ובטוח בו" :יל'רצ'צ אמר על כך לימים

לא נכנסנו למלחמה הזו אלא מתוך . מה לדאוג יותר מדי לסכנות או לתוצאות

תחושות חובה ומצפון ולכן לא נירתע מפעולה בגלל תמונות שמציירים בפנינו 

יל 'רצ'צ, לפיכך ).349 :2011, יל'רצ'צ( "הדמיון או החשש מפני מה שעלול לקרות

ן אומץ וכושר התאוששות מול הסכנות והאיומים הצפויים כאשר חתר הפגי

  .ליטול את הסיכון להמשך מעורבותה של בריטניה במלחמה

תהליך קבלת היה תקווה בנוגע להמשך הלחימה בזכות רמה גבוהה של , שנית

יל העריך באופן חיובי 'רצ'צ. מבוקר ורציונלי יותר, יל שקול'רצ'החלטות של צה

קשיים לתוך מודעות לסכנות ו, ולנצח בה במלחמההמשיך הסיכויים לאת 

ערך השוואה בין שלוש חלופות , ניתח את תנאי המערכה הוא. הצפויים

סיכונים של כל חלופה ובחר בחלופה הטובה העלויות ואת הבחן , מרכזיות

כדי לבחור  .הדוגלת בהמשך מעורבותה של בריטניה במלחמה, ביותר בעיניו

התייעצויות אלו . שונים פורומיםביל 'רצ'צהתייעץ פה הטובה ביותר את החלו

שכללה חוג משתתפים הטרוגני של אנשים ממפלגות , נערכו במסגרת ממוסדת

והן בפורום " קבינט המלחמה"הן בפורום מצומצם של , שונות ומהצבא הבריטי

יל כי 'רצ'צהקפיד במהלך ישיבות אלה ". מליאת הקבינט"רחב של 

ודאג שהגורמים הרלוונטיים יציגו בפני , ות ושקופותיויות יהיו פורההתייעצ

כמו מסמך העמדה של פורום ראשי המטות  –מידע כל ההמשתתפים את 

לא גם כאשר המידע  – של בריטניה להמשיך במלחמה הבנוגע לסיכויי הצבאיים

 . )82–81 :1966, יל'רצ'צ( עמדותיוב תמך

 אפשריל כי 'רצ'בחינת החלופות השונות שעלו בפני פורמים אלה טען צעת ב

אך מטרתה של , להשיג שלום וביטחון גם תחת שלטון גרמניה באירופה

לכל "והוא התנגד , "להבטיח את חירותנו ועצמאותנו המלאה"בריטניה היא 

 :Gilbert, 1995( "יותינו ובכוחנוומשא ומתן שיוביל לפגיעה כלשהי בזכ
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לטובת המשך  ועיהכר 1940במאי  28–26הדיונים שהתקיימו בתאריכים . )153

על הסכמה קולקטיבית של חברי בהסתמך , מעורבותה של בריטניה במלחמה

ה תוצר של תיייל להמשיך את הלחימה ה'רצ'בחירתו של צ ".קבינט המלחמה"

 .מבוקר ומסודר, הסקה אנליטיתהליך 

יל 'רצ'להגביר את תחושת השליטה של צתקווה ברמה גבוהה סייעה , שלישית

פעלו ויל לא נרתע ולא נגרר אחר לחצים שה'רצ'צ. בתהליך קבלת ההחלטות

לאמץ את החלופה של משא ומתן עם מדינות " קבינט המלחמה"עליו בתוך 

אסרטיביות ושליטה כאשר נטל לידיו אחריות , הפגין יכולת ניווט הוא. הציר

" מנגנון מלחמה"ר העריך כי עומד לרשותו עד אש, מדינית וכלכלית, צבאית

כצעד  .הילחם בהצלחהכדי שבריטניה תוכל להמשיך ול מספיק גדול ואפקטיבי

היה זה משרד חדש שאפשר . יל בראש משרד ההגנה'רצ'צהציב עצמו ראשון 

. יל להגביר את השליטה והפיקוח שלו על מהלכה הכללי של המלחמה'רצ'לצ

צבאית שהיו כפופות לו מזכירות מזכירות מדינית והוא הקים בלשכתו , כמו כן

 ,ועדת ראשי המטות נוסדה כפורום העיקרי לקביעת האסטרטגיה. במישרין

המשיך לדון בנושאים המדיניים הרחבים יותר של " מלחמההקבינט "ופורום 

הניחו את היסודות סדרת מסמכים והנחיות ש הכיןגם  יל'רצ'צ. המלחמה

" מנהלת המבצעים המיוחדים: "אליושהוכפפו ארגונים חדשים  הלארבע

)C.O.A( ,יחידות צנחנים ומנהלת של מבצעים משולבים , יחידות קומנדו

יל היה ער 'רצ'צ, נוסף לכך ).Gilbert, 1966; 2009 ;2004, בסט; 2003, 'לוקץ(

בנוגע להמשך מעורבותה של " קבינט המלחמה"לחששות של חלק מחברי 

בו הצליח להשיג רוב שההכרעה עד למועד הנכון  ודחה את, בריטניה במלחמה

 ופעילותאסרטיביות ביכולת ניווט והפגין יל 'רצ'צ, אשר על כן .לחלופה הרצויה

 .המשך הלחימהשל למימוש היעד 

בחינת השערת המחקר המרכזית מעלה כי רמת התקווה , כפועל יוצא מכך

התמודדות שלו בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע ליל סייעה 'רצ'הגבוהה של צ

 . להמשך מעורבותה של בריטניה במלחמת העולם השנייה

 הכרזת מדינת ישראל: 2מקרה בוחן . ה

על סיום המנדט  1947בנובמבר  29-ם ב"שהתקבלה באועל רקע ההחלטה 

 פעולות איבה שהובילו פרצוהבריטי וחלוקת ארץ ישראל בין היהודים לערבים 

ככל שקרב מועד . במהרה למלחמה בין ערביי ארץ ישראל ובין היישוב היהודי

ולכך התלוותה הערכה כי עומדת לפרוץ , סיום המנדט כך החריף המאבק באזור

ש לארץ ישראל אם וכאשר מדינות ערב מתכננות לפלווכי מלחמה אזורית 
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באותה , ןיתר על כ). 2008 ,גולדשטיין; 1983, בן אריה( קם מדינת ישראלות

ציונית -י להפעיל לחצים על המנהיגות היהודיתנהממשל האמריקהחל תקופה 

בארץ ישראל ובעולם להסכים לקיום שביתת נשק בת שלושה חודשים ובד 

האם לקבל את : בקרב המנהיגות נחלקו הדעות. בבד לדחות את הכרזת המדינה

עם סיום  ית או להכריז על הקמת המדינה בארץ ישראל מידנההצעה האמריק

גוריון חתר להכריע את הכף -בןמנהיג היישוב היהודי דוד ? המנדט הבריטי

וזאת חרף המצב , 1948 במאי 14-לטובת הכרזה על הקמת מדינת ישראל ב

כינה זאת כך , "הכרעה על חוט השערה. "הקשה והמלחמה האזורית הצפויה

 ). 1973, טבת(גוריון -אחד הביוגרפים של בן

 

 גוריון בנוגע להכרזה על המדינה -רמת התקווה של בן. 1

גוריון בנוגע להכרזת המדינה נקשרת בחזונו מימים ימימה -התקווה של בן

גוריון היה ליצור עם יהודי -חזונו של בן .להקים מדינה יהודית בארץ ישראל

. חברה שוויוניתבו יחיה בעצמאות מדינית מלאהושישלוט בגורלו  ,ישראל בארץ

, אשר רמתה התרבותית, ישראל חברה חדשה ליצור בארץ אפשרהוא האמין ש

גוריון -החזון היה עבור בן .הרוחנית והמוסרית תהיה דוגמה ומופת לעמים

) 1953(ארז . עוגן ורעיון מרכזי שחתר להשיגו במשך עשרות שנים, על-מטרת

עוד ו, נעוריוגוריון מאז ימי -טוען כי המדינה היהודית הייתה משאת נפשו של בן

 ,)1987(פלק . אשר ליווה אותו כל ימי חייו, בבית אביו נתבשם מחלום זה

כמה ונכסף סבור כי מאז ומעולם הוא  ,גוריון-בן לשבביוגרפיה פסיכואנליטית 

למלים מדינה יהודית היה : "הייתה זו משאלתו העמוקה ביותרולמדינה יהודית 

המדינה שחזה בעיני רוחו הייתה . צליל קסום עבורו וחשוב ביותר ברגשותיו

להיות חלק ממנה , להשתייך לה, מעין אומה גדולה שנכסף ליצור אותה

 ). 224 ,שם" (ולהנהיגה

שקבעה כי ארץ ישראל תחולק , 1947בנובמבר  29-ם ב"לאחר החלטת האו

העם היהודי שלא נכנע ליאוש גם : "גוריון ביומנו-כתב בן, ותוקם מדינה יהודית

בשעות השחורות ביותר בתולדות חייו ולא איבד אף פעם את אמונו בעצמו 

ת והאחריות לא יאכזב בשעה גדולה זו את ההזדמנו –ובמצפון האנושי 

גוריון הצהיר -בן, בדומה לכך). 255: 1954 ,גוריון-בן" (ההיסטורית שניתנה לו

העם היהודי האמין מאז ומעולם : "1947בדצמבר  13-י ב"בפני חברי מרכז מפא

מבלי מנוח לכף רגלו במשך מאות [...] וציפה כאלפיים שנה לבואו , לא זהבפ

ואף על פי כך התמיד בקיומו המיוחד והחזיק באמונתו שיבוא יום וישוב , בשנים

בלי . ארצו ויהיה לעם עומד ברשות עצמו במולדתו ההיסטוריתקוממיות ל

: 1982, גוריון-בן" (ואמונה זו לא הכזיבה, לא היינו מגיעים עד הלום –אמונה זו 
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עם סיום השלטון , גוריון חש כי זו השעה הסבירה ביותר להקים מדינה-בן). 20

חרף , רחזותפעמית שלא -וייתכן כי זו הזדמנות חד, הבריטי בארץ ישראל

 . המלחמה הצפויה עם מדינות ערב

כך , גוריון תפש את השגת המטרה של הקמת המדינה כאפשרית יותר-ככל שבן

כחלק מפעילות אקטיבית . גברו המוטיבציה והפעילות שלו להגשמת מטרה זו

" לדחוף"גוריון -בןהחל , של הכנה לקראת הקמת המדינה והמלחמה הצפויה

ביומנו . לגיוס המוני לכוחות הביטחון של היישוב 1948פברואר -בחודשים ינואר

 –מתוארת תקופה של קשיים ארגוניים שהכבידו על הגיוס ) 1982(גוריון -של בן

-ציוד למגויסים ומחסור במפקדיםבנשק ובחוסר , הצורך להקים מחנות

פברואר עמד בסוף . איש 9,000-בסוף ינואר הגיע מספר המגויסים לכ. מדריכים

, 16,600-הגיע ל" הגנה"אנשי מנגנון ה 850ועם  ,15,750ים על מספר המגויס

גוריון -כל אותה עת ליווה בן. לרבות טירונים מגויסים, ח"בפלמ 4,100-כ מתוכם

חברת המחלקה המדינית של הסוכנות  ,)מאיר(את מסעה של גולדה מאירסון 

עד סוף פברואר . לגיוס הכספים שנדרשו לפיתוח מאמץ המלחמה, היהודית

במסגרת , פעילויות אקטיביות אלה ואחרות. ליון דולרימ 20מאיר גייסה 

גוריון לממש את המטרה המרכזית -תוחלת של בןהן ביטוי ל, ההכנות למלחמה

על ידי כוחנו ": גוריון בהודעה-יצא בן 1948במארס  20-ב .של הקמת המדינה

אנו [...] תקום המדינה גם עכשיו  –אם נרצה ונספיק לגייסו במלוא יכולתנו  –ו אנ

. אנו הנחנו המסד למדינה היהודית ואנו נקים אותה, המכריעים בגורל הארץ

נפעל ללא רתיעה בהתאם לרצונו , העיקר שנדע ברורות מה אנו רוצים

 .)75: 1950 ,גוריון-בן(" ההיסטורי של עמנו

גוריון צעדים -קידם בן 1948באפריל  6-ועל הציוני שנערכה בבישיבת הוועד הפ

עם תום "מהישיבה יצאה הודעה כי . הכנת תשתית להקמת מדינהלאקטיביים 

שלטון האכזב של ממשלת המנדט ותום שלטון זרים בארץ ישראל יקום העם 

כחלק מכך ). 82–81: 1969, גוריון-בן" (על נחלתו ויקים את עצמאותה במולדת

עליהן הוטל להפוך את ש, "מנהלת העם"ושל " מועצת העם"אושרו הקמתן של 

שימשה כפרלמנט " מועצת העם. "ישוב העברי בארץ ישראל למדינת ישראליה

שעמדו , "המוסדות"הייתה כעין שלב מעבר חיוני מ" מנהלת העם"ו, הזמני

לשלטון  –הלאומי  הנהלת הסוכנות היהודית והוועד –שוב היהודי יבראש הי

; 1982, גוריון-בן(עד לכינון ממשלה זמנית עם קום המדינה , דמוקרטי תקין

ועד הפועל הציוני ות הטכלפי חוץ לא היה להחל). 1994, אוסטפלד; 1986, טבת

אך , חודשים עד לסיום שלטון המנדט כמהכי נשארו עוד , לאומי-ןתוקף בי

בישיבה . יסוד המדינהליעצמאות וכלפי פנים החלטה זו פתחה צוהר להכרזת ה

הכנות לקראת  לעגוריון -הצהיר בן 1948במאי  4-הראשונה של מועצת העם ב
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20 

במלוא , במלוא המהירות, עלינו להתכונן במלוא המרץ" :המלחמה הצפויה

עלינו לגייס בימים הקרובים ביותר עוד אלפי בחורים גם לנשק ; היכולת שלנו

 "י במדינת ישראלשפרלמנט חופ, בקרוב –מאמינים ואנחנו , יקום[...] וגם למשק 

 ).387 :1982, גוריון-בן(

, י"גוריון נאום חוצב להבות בישיבת מרכז מפא-נשא בן 1948במאי  11-ב

: בעיתונים כך סוקרהנאום . שהתכנסה לדון בשאלה אם להכריז על עצמאות

גוריון -בן 2".נעמוד בכל מבחן" ,גוריון-בן פסק ,"אם הישוב יגייס כל יכולתו"

על  הלהירתע מהכרז איןש אומרוב, הציג בנאום זה תקווה לניצחון בשדה הקרב

שביום זה , ואני מקווה שהיא תחליט כך, 'מנהלת העם'אם תחליט : "מדינה

[...] וב השטחים של המדינה יהיו בידנו יש תקווה שר –תוכרז המדינה היהודית 

אבל , יותר חמורה ומסוכנת, להועלינו להיות דרוכים לקראת מערכה יותר גדו

 3".נדמה שנוכל לעמוד בה

גוריון את חברי מנהלת העם לדיון מכריע בשאלה אם -בןכינס  1948במאי  12-ב

גוריון טען בישיבה זו כי אין מנוס -בן. הכרזההאת  להכריז על מדינה או לדחות

 )א – הוא בוער משני טעמים: הזמן בוער: "מלפעול כעת לשם הכרזת מדינה

במאי  14מפני התאריך של ) ב[...] נת הפלישה שיכולה להיות בכל רגע מפני סכ

לזמן יש משמעות  4]".כלומר הכרזת עצמאות[מה שלא יבוא מחייב פעולה [...] 

עת ייתכן אותה שחשב כי הימנעות מהכרזה ב, גוריון-בתיאור התקווה של בן

כי סיום , וחתר לכך שאחרים יבינו, הוא הבין. פירושה ויתור על הזדמנותש

ובכל תאריך , הזדמנות פז להכריז על מדינה הואהמנדט הבריטי בארץ ישראל 

אפשר יהיה רק לגבי הכרזה במועד שנקבע . אחר יהיה קשה יותר לעשות זאת

; 1986 ,בראלי(ארץ ישראל שליטה בלטעון שהיא נועדה למנוע חלל ריק ב

גוריון הכריע -בן, מודע לגודל הסכנה ולמחיר הכבד). 1989 ,אביזוהר ובראלי

יש לנו כל : "ההכרזה וביקש לשכנע את חבריו להנהגה להצטרף אליו לטובת

שכנע  הישיבהבהמשך  5".הסיכויים מתוך אבידות והזדעזעויות קשות להכריע

 6".מעכשיו מוקמת מדינת ישראל: "הודיעוגוריון את חברי מנהלת העם -בן

הערכתי החיובי לבין ההחיבור בין המרכיב , הרעיוניהתאם למודל אי לכך וב

מדינת  ה עלגוריון בנוגע להכרז-בן לרמת התקווה שהמרכיב האקטיבי מעיד כי 

 .12.5.1948מיום  דברכך בעמוד הראשון של גיליון   2
–66' עמ, 23/48, בית ברל, ארכיון מפלגת העבודה, 11.5.1948י מתאריך "פרוטוקול ישיבת מרכז מפא  3

72 . 
 .58–57' עמ, גנזך המדינה, 12.5.1948מתאריך  מנהלת העםפרוטוקול ישיבת   4
 .76' עמ, שם  5
 .106' עמ, םש  6
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השתמש והעריך באופן חיובי את הסיכויים להכרזה  הוא. הייתה גבוהה ישראל

זהו הזמן כי  בהדגישו, כמיהה וחזון, חלום, כגון אמונה ,בדימויים של תקווה

לממש על מנת הוא נקט צעדים אופרטיביים  ה בעתב. הנכון להכריז על מדינה

גוריון לעמו היו -טוען כי עצם החזון והיעדים שהציב בן) 1980(זוהר -בר. זאת

המנפצת כללים מקובלים ודפוסים , פרי מחשבה נועזת המורדת במוסכמות

לכך  .מו להקמת המדינהיכול להוביל את עהיה ללא התעוזה שלו לא . מוסכמים

גוריון הייתה תקווה -כי לבןטוענים שונים אשר וכותבים מצטרפים ביוגרפים 

; 1994, צחור; 1987, פלק; 1953 ,ארז(ברמה גבוהה בנוגע להכרזת העצמאות 

 ).2008, גולדשטיין ;2007, ניקסון; 1999, טבת

 

לטיב ההתמודדות שלו בתהליך קבלת  גוריון-בןהקשר בין רמת התקווה של . 2

 החלטותה

ת עם ואפקטיביבו ותגוריון להתמודד ביעיל-בןל סייעהתקווה ברמה גבוהה 

תקווה ברמה גבוהה , ראשית :השינויים השליליים המתרחשים במצבי מלחמה

בנוגע להכרזת המדינה סייעה למתן את הפחד והחרדה הנקשרים בתפישת 

כך שהכרזה על גוריון הכיר ב-בן. קבלת ההחלטותגוריון בתהליך -האיום של בן

אך הוא לא , מדינות ערב מצדמתקפה צבאית מדינה ריבונית עלולה לגרור 

חשש והעריך באופן חיובי את ההגנות הביטחוניות והמשאבים העומדים 

כי הערכה הנוכח . לרשות היישוב היהודי כדי להתמודד ולנצח במלחמה הצפויה

ובכל זאת גילה אומץ וכושר , גוריון שהסיכון גבוה-דע בןמלחמה אזורית יצפויה 

בנאומו בישיבת . התאוששות מול הסכנות והאיומים הנלווים להכרזת המדינה

מלחמה איום הטמון בהאת כאשר זיהה  ,ביטחוןגוריון -בןהפגין  י"מרכז מפא

הדבר הראשון במצב ": והשלים עמו, תוכרז מדינהשעלולה לפרוץ אם אזורית 

[...] זאת תהיה מערכה לא קלה [...] כזה הוא לראות את הדברים כהווייתם חמור 

זהו המצב [...] שאולי עומדת לפנינו , אין לנו יסוד להיבהל מהתמודדות הזאת

גוריון את -בןהביע בדיוני מנהלת העם  7".לקראת היום שיגמר בו השלטון הזר

תוכרז אם ביטחונו ביכולת להתמודד עם הסיכון הכרוך במלחמה אזורית 

 8."אבל מסוכן מאוד, אז מצבנו לא מיואש –אם נישאר רק בנשק שלנו : "מדינה

ייצור , הבאת נשק – הצעדים הדרושיםכי אם ייעשו כל היה משוכנע גוריון -בן

, גוריון-בן" (ריע את אויבינולעמוד ולהכ"יש אפשרות  – גיוס כוח אדם, מקומי

–66' עמ, 23/48, בית ברל, ארכיון מפלגת העבודה, 11.5.1948י מתאריך "מרכז מפאפרוטוקול ישיבת   7
72. 

 . 73' עמ, גנזך המדינה, 12.5.1948מתאריך  מנהלת העםפרוטוקול ישיבת   8
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הכרזת [לו החמצנו אותה : "גוריון-בן אמר לימים). 58–57 :1978; 110: 1950

כי אז היו עוברים דורות או אפילו מאות , בגלל פחד או חולשת דעת] המדינה

–10: 1987, פרלמן" (שנים בטרם הייתה ניתנת לעמנו עוד הזדמנות היסטורית

הבליט אלא , חולשת דעת ובהלה, בדימויים של פחדגוריון לא השתמש -בן ).12

 . ביטחון ורצון ליטול סיכונים, דימויים של אומץ

תהליך קבלת  היהבנוגע להכרזת המדינה של תקווה רמה גבוהה בזכות , שנית

גוריון העריך באופן חיובי -בן. מבוקר ורציונלי יותר, גוריון שקול-החלטות של בן

קשיים הצפויים לתוך מודעות לסכנות ו, את הסיכויים למימוש הקמת המדינה

ערך השוואה , הוא ניתח את תנאי המערכה. בתום המנדט הבריטי בארץ ישראל

סיכונים של כל חלופה ובחר הת ועלויואת הבחן , בין שתי חלופות מרכזיות

גוריון העדיף חלופה -בן. הדוגלת בהכרזת המדינה ,בחלופה הטובה ביותר בעיניו

זו מפני שראה בהכרזת העצמאות הזדמנות למלא את החלל שייווצר בתום 

יהודים בארץ להתארגן טוב סבר כי כך יוכלו הו ,השלטון הבריטי בארץ ישראל

גוריון -כריע בשאלת הכרזת המדינה ערך בןכדי לה. יותר למלחמה הצפויה

, מדינאים – ציונית בארץ ובעולם-עם המנהיגות היהודית התייעצויות רבות

חלק מההתייעצויות נערכו . אליטות שונות וכדומה, אנשי צבא, פוליטיקאים

חוג משתתפים רחב ב :תות ממוסדובמסגרואחרות נערכו  באופן לא פורמלי

. כמו במנהלת העם מצומצםחוג משתתפים בו, י"כמו במרכז מפא ,והטרוגני

ית או נמסגרות אלו התכנסו להכריע בשאלה אם לקבל את ההצעה האמריק

במהלך ישיבות . ובמילים אחרות אם להכריז לאלתר על מדינה, לדחות אותה

ודאג שהגורמים , ות ושקופותיפוריהיו התייעצויות הגוריון כי -בןהקפיד אלה 

לא תמך גם כאשר המידע  מידעכל הני המשתתפים את הרלוונטיים יציגו בפ

היא חלופה הדוגלת בהכרזת העצמאות בגוריון -בחירתו של בן 9.בעמדותיו

) 1980(זוהר -בר. מבוקר ורציונלי, תוצר של תהליך קבלת החלטות שקול אפוא

אך אותו נביא היה חמוש בסרגל , יש שראוהו כנביא בן ימינו" :כך מתאר זאת

 ).496' עמ" (חישוב

גוריון את תנאי -בןניתח מים אלה ובבחינת החלופות השונות שעלו בפני פור

ברבים מספרי . עצמאותהכרזת הכרוכים בסיכונים העלויות וואת ההמערכה 

העם נערכה מאמרים שפורסמו נטען כי במנהלת המחקרים וה, זיכרונותה

קבלת . הצבעה אם לקבל או לדחות את הצעת שביתת הנשק של ארצות הברית

. החלופה של שביתת הנשק פירושה דחיית החלופה של הכרזת המדינה

, דינור( רוב דחוקההחלטה לדחות את הצעת שביתת הנשק התקבלה ב

 .גנזך המדינה, 13.5.1948–18.4.1948כך על פי הפרוטוקולים של ישיבות מנהלת העם מתאריכים   9
                                                 



; 1986, פורן; ה"התשמ, הלר; 1980 ;1977, זוהר-בר; 1973, טבת; ב"התשל

את  גוריון לא כפה-בןש מכאן. )1991 ;1990, אביזוהר; 1989, אביזוהר ובראלי

, בסוגיה אמיתי ושקוף, והעדיף לערוך דיון פורה, בנוגע להכרזה בישיבה דעתו

 . המלווה בהסתייגויות

יון גור-תקווה ברמה גבוהה סייעה להגביר את תחושת השליטה של בן, שלישית

פעלו וגוריון לא נרתע ולא נגרר אחר לחצים שה-בן. בתהליך קבלת ההחלטות

עליו בתוך היישוב היהודי ובעולם לדחות את הכרזת העצמאות ולהסכים 

גוריון בפני מועצת המדינה -נאם בן 1948בספטמבר  27-ב. לשביתת נשק

צות ארעליו באותה תקופה מצד  ושהופעל ציםוסיפר על העמידה בלח, הזמנית

עמד כוח  ]ב"שר החוץ של ארה[ מאחורי מרשל": בנוגע לדחיית ההכרזה הברית

-בן(" ששום כוח יהודי בארץ ישראל ובעולם כולו לא היה עומד בפניו, אדיר

חרף לחץ הזמן שהיה , ותגוריון התנהל בזהיר-בן, במקביל. )266 :1950, גוריון

הפלישה הצבאית של מדינות מועד סיום המנדט הבריטי וסכנת בו מפאת נתון 

 גוריון את השליטה שלו במוסדות היישוב היהודי-בן הגביר בנסיבות הללו. ערב

גוריון הפגין אסרטיביות כאשר -בן. לידיו את מרבית ענייני הביטחוןבכך שריכז 

יהודי באמצעות גיוס כוח אדם החתר לשנות את נחיתותו הצבאית של היישוב 

ומאמץ לרכוש כמויות גדולות , באוויר ובים, ביבשההגברת כושר התנועה , לוחם

הוא האמין כי  ).1986, טבת; 1980 ;1977, זוהר-בר( ציוד ונשק, של אספקה

באמצעות שינוי זה יוכל לנווט ולקדם בצורה יעילה יותר את ההכנות הצבאיות 

בתהליך גוריון גילה קור רוח ושיקול זהיר -בן, לפיכך .לקראת הפלישה הצפויה

 .ההחלטות בשאלת הכרזת העצמאות קבלת

בחינת השערת המחקר המרכזית מעלה כי רמת התקווה , כפועל יוצא מכך

גוריון סייעה להתמודדות שלו בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע -הגבוהה של בן

 . להכרזת המדינה

 

 סיכום ומסקנות. ו

מחקר זה נשען על יסודות תיאורטיים קיימים בשילוב מסגרת קונספטואלית 

מבחינה  .במצבי מלחמה חדשה לבחינת מנגנון התקווה בתהליך קבלת החלטות

עד כה  נונדוש, המחקר מדגים את ההשפעות החיוביות שיש לתקווהתיאורטית 

במישור  האודותיעל הרחבת המחקר ל תורםו ,פסיכולוגי-בתחום האישי

 הלתופעת התקווה נמצאת בראשית מחקריתההתייחסות ה .לאומי-ןבי-המדיני

לערוך טרנספורמציה של התקווה ממושג מופשט למשתנה הקושי של ב
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 הוצג במאמר ת התקווהתופעסביב הקיים ערפל הלפוגג את על מנת . אמפירי

 תקווהההיבטים השונים של ה אתאשר מאיר מודל קונספטואלי חדשני 

 .בחקירה אמפירית

על טיב  יםהמשפיע יםהאפשרי גורמיםהמאמר הנוכחי לא הקיף את כל ה

אלא , ההתמודדות של מנהיגים בתהליך קבלת החלטות במצבי מלחמה

 ,ילטעמ ,את ההסבר החשוב והמעניין ביותרשמספקים  גורמיםהתמקד ב

תהליך תפקיד משמעותי ב ישתקווה למתוך כך עלה כי  .לתופעה הנחקרת

מתן מאפיינים שליליים המסייע ל כמנגנון, מצבי מלחמהקבלת החלטות ב

רמת התקווה הגבוהה של  נמצא כי הראשוןהבוחן במקרה . זההנלווים לתהליך 

יל סייעה להתמודדות שלו בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע להמשך 'רצ'צ

רמת התקווה נמצא כי השני הבוחן במקרה . מעורבותה של בריטניה במלחמה

יך קבלת ההחלטות בנוגע גוריון סייעה להתמודדות שלו בתהל-הגבוהה של בן

מתבסס ובין שני מנהיגים המשווה הבחירה במחקר השוואתי . להכרזת המדינה

שאלת המחקר והסוגיות הנדונות את אפשרה לבחון לעומק על ניתוח איכותני 

 .את כוחם ההסברי של המשתנים כן להבהירו, בכל אחד מהמקרים במסגרתה

אודות תפקידה של על ניתן במחקר חדשני המוצגים במאמר חיזוק לממצאים 

התקווה בשישה מקרים של תהליכי קבלת החלטות גורליים במצבי מלחמה 

רמת תקווה גבוהה של מקבלי בבחינת כל המקרים נמצא כי ). 2014 ,לנג(

ההחלטות השפיעה לחיוב על טיב ההתמודדות של המנהיגים בתהליך קבלת 

מת התקווה של מקבלי ההחלטות ככל שר, ולהפך; ההחלטות במצבי מלחמה

הייתה נמוכה יותר כך ההתמודדות שלהם בתהליך קבלת החלטות במצבי 

 לרמת התקווה שנמצא כי , הלדוגמ ,כך. הלקויאף ופחות  הטוב הייתהמלחמה 

הלכודים  הבריטיים כוחותהלחילוץ  "דינמו"להצלחת מבצע  נוגעיל ב'רצ'צ

כך ההתמודדות שלו בתהליך קבלת משום ו, הייתה נמוכה 1940מאי בבדנקרק 

בספרי ההיסטוריה כאחד  מתוארמבצע זה , חרף זאת .הה לקוייתההחלטות הי

מתוך כך נלמד כי גם במצבים  .הצבאיים הנועזים והמפתיעים ביותרהמעללים 

 .תהיה הצלחה בכל זאת במבחן התוצאהשייתכן , תקווה נמוכההבהם רמת ש

והיא  ,בינוניתשל מנהיגים הייתה תקווה הבהם רמת שמקרים  יש, להבדיל

במקרה של החלטתו של  ,למשל ,כך .סייעה להם רק באופן חלקי להתמודד

לביטול מוסד " מנשר השחרור"נשיא ארצות הברית אברהם לינקולן להכריז על 

ממצאים  .על רקע מלחמת האזרחים בארצות הברית, 1862העבדות בספטמבר 

, היא בעיקרה פרספקטיבה חיובית בזמן נתוןאלו תומכים בטענה כי התקווה 

עם  .לכל מקרה בפני עצמו נוגעלבחון על פי החיבור בין המרכיבים ב אפשרש

השפעתה החיובית של התקווה לא תביא לידי שבמקרים מסוימים ייתכן , זאת
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לכונן  היטלרהרודן הגרמני אדולף של  תקוותו ,כך. הצלחה במבחן התוצאה

 לא מנעה אתו במלחמת העולם השנייה יחה לו ניצחוןלא הבט סדר עולמי חדש

 . המשטר הנאצי נפילת

לשם לשמש את קובעי המדיניות בני זמננו  היכולהמוצגת במאמר סקירה ה

התמודדותם בתהליך קבלת בהבנה מעמיקה יותר של חשיבות התקווה 

מחקרים עתידיים יכולים לתרום , זהעל בסיס  .במצבי מלחמה החלטות

, הלדוגמ ,כך .נדבכי הספרות התיאורטית והאמפירית בתחוםהרחבת ל

גורמי השפעה בחינה של בהשפעת מנגנון התקווה באה על חשבון ההתמקדות 

לנסות לבחון את אפשר ובמחקר עתידי  ,אחרים בתהליך קבלת החלטות

 השילוב בין ההסבר המוצע במחקר הנוכחי לבין הסברים אלטרנטיביים

מנגנון התקווה  לבחון את אפשר, כמו כן .חמהכישלון במלללהצלחה או 

מנהיגים העומדים בין  הבתהליכי קבלת החלטות במצבי מלחמה בהשווא

 נוסף. ותדיקטטורדים בראש ומאלה העלעומת  יםדמוקרטי יםבראש משטר

מנגנון התקווה גם בתהליך יוכלו לבחון את תפקידו של מחקרים עתידיים , לכך

 ).עשיית שלום(בעת יישוב סכסוכים והתפייסות של מנהיגים קבלת החלטות 

עדיין רב הנסתר על הגלוי ומחקרים נוספים נדרשים להבנת ניכר כי בתחום זה 

 .העד תומ ופעההת
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