
  

אנלסיס פרלסיס

מקצוע: מידע ונתונים 
שם המורה: דנה ארנון פרי

עורכת: רונית נחמיה



מה נלמד היום 

מה זה אנלסיס פרלסיס.•

כיצד ניתן להפחית את התופעה•



Sheena S. Iyengar & Mark R. Lepper

מתי נקנה יותר ריבות?



Sheena S. Iyengar & Mark R. Lepper

מתי קנו יותר ריבות?



כאשר הוצגו 24 סוגי ריבות – 60% עצרו לטעום.

Sheena S. Iyengar & Mark R. Lepper

מתי קנו יותר ריבות?

כאשר הוצגו 6 סוגי ריבות – 40% עצרו לטעום. 

כאשר הוצגו 6 סוגי ריבות – 30% קנו.כאשר הוצגו 24 סוגי ריבות – רק 3% קנו.



THE PROBLEM IS CHOICE



מצב שבו ניתוח יתר או חשיבת יתר בסיטואציה מסוימת גורמת לקיפאון ✔

בקבלת החלטות. 

אדם שחווה אנלסיס פרלסיס הולך לאיבוד בתוך תהליך הניתוח והערכת ✔

הנתונים הדרושים לקבלת החלטה עד שהוא כבר לא יכול לפעול. 

אנלסיס 

פרלסיס



המוח שלנו הוא חסכן קוגניטיבי ונוטה להימנע מעומס.✔

לקבלת החלטות יש המון תוצאות שליליות כגון חרטה או אכזבה.✔

החשש לקבל החלטה שגויה בדרך לפתרון המושלם.✔

הנטייה לחשוב שפתרון טוב יותר נמצא מעבר לפינה .✔

המצב נתפס כמורכב מידי.✔

כאשר אין מספיק נתונים והתמונה היא יותר אפורה וחסרת ודאות.✔

למה ומתי זה 

קורה?



לתעדף את ההחלטות - מה חשוב, מה דחוף.✔

להגדיר את המטרה של כל קבלת החלטה – לפעמים אנחנו לא מקבלים החלטה לא ✔

בגלל עומס מידע או פחד אלא פשוט בגלל שאנחנו לא יודעים למה אנחנו צריכים 

לקבל את ההחלטה הזו.

לחלק את ההחלטה לצעדים קטנים יותר – מהחלטה אחת גדולה שעלולה להיות ✔

מאיימת לכמה החלטות קטנות שלכל אחת מהן יש משקל והשפעה קטנה.

מנגנוני בקרה והרתעה – מנגנונים שידווחו על טעות ויגבירו את תחושת השליטה. ✔

 לא לצפות לשלמות – גישת הסטיספייר מול אופטימייזר. ✔

התרחיש הגרוע ביותר – תשאלו את עצמכם מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם נטעה. ✔

איך להימנע מאנלסיס 



תרגול

איזה שיטות נוספות יכולות לעזור לנו לקבל החלטות ולהימנע ממצב של 

שיתוק בקבלת החלטות? 



השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק 
זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת 
היצירות, באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, 

rights@education.gov.il זאת באמצעות פנייה לדוא"ל

שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות 


