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 (Mindfulness) ?סנלופדניימ הז המ
 גנאי ןזניש—קיודמ עדמכ היצטידמ
 
 .היגולנא תרזעב רתויב טושפה ןפואב הנעמל תנתינ ,סנלופדניימ הז המ ,הלאשה
 םקרמ תא םינשמ רשא םיעובק םיכילהת םילגרתמ םתא ,רשוכ ןומיא םישוע םתא רשאכ
 ...םינפוא  ינשב םכפוג
 

o םכלש קזוחה דוסי תא םימיצעמ םה 
o םכלש תושימגה דוסי תא םיריבגמ םה 

 
 רשא )תויצטידמ( םיעובק םיכילהת םילגרתמ םתא ,סנלופדניימב םינמאתמ םתא רשאכ
 :םינפוא ינשב םכלש תועדומה םקרימ תא םינשמ
 

o םכלש תוריהבה דוסי תא םיריבגמ םה ( Clarity) 
o בצמ לכב םיולש ראשהל םכתלוכי תא םיריבגמ םה (Equanimity) 

 
 תעב קר םימייק רשא תושימגו קזוח לש ינמז בצמ גישהל הנניא רשוכה ינומיא תרטמ
 יתגרדה ןפואב םיצעהל איה רשוכה ינומיא תרטמ  .םויה ךשמהב םימלענ רשאו ןומיאה
 םיבצמ רוציל הניא רשוכה ינומיא תרטמ ,תורחא םילימב  .תושימגהו קזוחה דוסי תא
 .חווט ךרואל תומיוסמ תולוכי ףוגב חתפל אלא וניפוגב םימיוסמ םיינמז
 
 םיבצמ גישהל הניא סנלופדניימה ןומיא תרטמ  .המוד בצמה סנלופדניימל ןומיאה אשונב
 תרטמ  .םויה ךשמהב םימלענ רשאו היצטידמה תעב םימייקש הולשו תוריהב לש םיינמז
 ךרואל הולשהו תוריהבה דוסי תא יתגרדה ןפואב חתפלו םיצעהל איה סנלופדניימל ןומיאה
 אלא תועדומב םימיוסמ םיינמז םיבצמ רוציל הניא הרטמה ,תורחא םילימב  .םויה לכ
 .חווט ךרואל תועדומב תומיוסמ תולוכי חתפל
 
 ?םייסיפה תושימגהו קזוחה דוסי תא םיצעהל תנמ לע ןכ םא תושעל ךילע המ
 רידס ןפואב וללה םילגרתה תא עצבל ךילע .םיליגרתה תא ןוכנ עצבל ךיא דומלל ךילע
 ךילע .סנלופדניימ ןומיא יבגל רבדה ותוא  .ןמז ךרואל ןומיאה תינכתב דימתהל ךילעו
 תינכתב דימתהל ךילעו רידס ןפואב םלגרתל ךילע םיליגרתה תא ןוכנ עצבל דציכ דומלל
 יתנווכ "רידס ןפואב לוגרית" :רמוא ינאשכ  .)רתויו ,םינש ,םישדוח( ןמז ךרואל תינומיא
 םעפ ךרעב טירטר ינימ + עובשב העש יצח לש םינשס רפסמ תוחפל ולגרתתש איה
 לוגריתל ףסונב הנשב םיכורא םיטירטר ינשכב ףתתשהל ולכות יביטנרטלא ןפואב .שדוחב
 .יעובשה
 
 רפסמ שי םלוא הבורק דואמ רשוכ ינומיאו סנלופדניימ ינומיא ןיב היגולנאהש ןמתסמ ןאכמ
 .הזמ הז דואמ םינוש ולא ןומיא ינפוא ינש םהבש םיכרד
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 איה תוריבסה ,ןמז המכלו ונלש רשוכה ינומיאל םירסמתמ ונא המכ דע הנשמ אל ,תישאר
 תמועל  .םתוא שלשל רתויה לכל וא ונפוג תושימגו קזוח תא ליפכהל םומיסקמ לכונש
 ..הלבגה אלל חתפתהלו לודגל תולוכי ונלש תועדומב הולשהו תוריהבה תולוכי ,תאז

 רבד לש ופוסב תועיצפ וא/ו תולחמ ,הנקיז ,ונחתיפ תושימגו קזוח המכ הנשמ אל ,תינש
 קלח תויהל תוכפוה הולשו תוריהב רשאכ ,תאז תמועל  .וללה םיגשההמ ונתוא ולשני

 תולחמה ,הנקיזה תועפשהל תוניסח תויהנ ןה ,ונתועדומ לש גיראהמ דרפנ יתלבו קומע
 .תועיצפה וא/ו

 
 םינוש םינפואב ליבקמ הזו ונלש הולשהו תוריהבה תא ריבגמ סנלופדניימ ןומיא ,םוכיסל
 יד תושימגהו קזוחה תועמשמ   .ונתושימגו ונקזוח תא םיריבגמ רשוכ ינומיא הב ךרדל
 תועמשמ ,תאז תמועל .תימוי-םויה םייחה תוכיאל הז לש תויטנוולרה םג ןכו ןיעל רורב
 בלשב םכל םירורב תוחפ הברה תויהל םייושע םכייח תוכיאל ןתמורתו הולשהו תוריהבה
 .הולשו תוריהב קוידב הז המ ונמצעל ררבנו ואוב ןכל  .הז
 ולאש שיגדהל תנמ לע "הולש"ו "תוריהב" ולא םילימ יתש ביבס תואכרמ םישל ינוצרב
 .סנלופדניימה תרוסמ לש ךרעמה ךותב יפיצפס ינכט שוריפ ילעב םיחנומ
 
 תישוחה היווחה לש םיביכרמה לולכמ רחא בוקעל תלוכיה איה "תוריהב"ש רמול ןתינ
 ,"תישוחה היווחה יביכרמ“ :רמוא ינאשכ  .עגרב עגר ,םינוש םיבכרהב םיעיפומ םהש ןמזב
 תושוחת ,תויסיפ תוינפוג תושוחת לשמל ומכ תושוחתה לש ןינבה תובאל ןווכתמ ינא
 .'וכו הבשחמב תוימינפ תוחיש ,הבשחמב תורבועש תוילטנמ תונומת ,תוישגר תוינפוג
 
 דע העדותה לש הליבט ןיעמ השוריפ "תוריהב"ש רמול ןתינ ,הקומע רתוי טעמ הנבהב
 לש ימינפ MRI קרוס ומכ הז  .תישוחה היווחה תא םירצוי רשא םייבציעה םילגעמל
 .אתה תמרב ךמצע לש הקומע דואמ העידי—ונלש םיבצעה תכרעמ
 
 תא בלל תחקול הניאש העוגר השיג ןיעמכ רידגהל רשפא "הולש" הלימה תאש רמול ןתינ
 תוברעתה-יא תויהל תכפוה "הולש“ ,הקומע רתוי טעמ הנבהבו תולועש תושוחתה
  .ילש םיבצעה תכרעמ ךרד רבועש תושוחתה םרזב תטלחומ
 
 המצע תא ריכהל ונלש םיבצעה תכרעמ תא ןמאמ סנלופדניימ לוגרית :תצמותמ םוכיסל
 .תוחפ המצעל עירפהלו בוט רתוי
 

 
 יביכרמל הולשו תוריהב ליצאהל' רמוא ינאשכ ןוכתמ ינא המל המגוד תתל ינוצרב
 .'תיתשוחתה היווחה
  .רתוול רבכ ןכומ םככותב קומע קלח ,םיוסמ בלשבו ךורא ץורימב םיצר םתאש דיגנ ואוב
 ןתינ ,יביטקיבוא ןפואבו וחצנל וליפא ילואו ץורימה תא םייסל התייה תירוקמה םכתנווכ
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  .קיספהל םיצור םתא ,יביטקיבוס ןפואב ,תאז תמועל  .הזב דומעל לוכי ןיידע םכפוגש רמול
 ?"רתוומ ינא" ןויערל םייארחא רשא תושוחתה יביכרמ םהמ ,הז הרקמב
 וקיספת םא םלעי םתסה ןמ רשא יסיפ תוחונ רסוח לש תושוחת הפ שי דחא דצמ ,ןכבו
 .השולש שיש דיגנ ואוב   ?תוהזל לכונ יסיפ תוחונ רסוח לש םינוש "םימעט" המכ .ץורל
 

 דקוממ—תיטקל תצמוח לש תורבטצהמ האצותכ דח םירירש באכ תשוחת .1
 םיילגרב

 הזחה תיבב תדקמתמש המישנ רסוחמ האצותכ ןצמחל בער תשוחת .2
 יקלח לכב תרזופמ—תופייעמ האצותכ תושישתו השלוח לש החונ אל השוחת .3

 הווש ןפואב ףוגה
 

 .םינוש השוחת יביכרמ השולש רבכ ולא
 
 ?"רתוומ ינא“ :ןויערב םיברועמש םיפסונ השוחת יביכרמ שי םאה
—תילולימ הבשחמ התועמשמש "ימינפה רוביד"ה תיווח םג תמייקש חינהל רשפא ,ןכבו

 אל ינא  ...רבכ קיפסמ ,יד“ :םכל רמוא רובידה  .שארב תדקוממש תימינפ העימש ןיעמ
 ”.....רימחיו ךלי קר הזו הכורא ךרד דוע שי  ....באוכ שממ הז  ....רתוי לוכי

 
 ?םיפסונ השוחת יביכרמ ןיידע שי םאה
 תימינפ הייאר ןיעמ—תילאוזיו הבשחמ ארקנש המ ,הבשחמב תונומת ועיפויש ןכתי ,ןכבו

 סוכ םע םיבשוי וא םיחנו םיבכוש םכמצע לש תונומת וארת ילוא  .םכלש ימינפה ךסמה לע
 םע דחיב תיסיפה תוחונה יאש תויהל דואמ לוכיש אלא תאז קר אל  .הננער הדנומיל לש
 .ףוגב תוחונ יא תורצוי ןה םגש תוישגר תושוחת םג ליעפהל םילולע ימינפה רובידה
 ינא“  :ומכ דחפ לש תויוקד תעפוהל םורגל םילולע יסיפה תוחונה רסוחו ילילשה רובידה
 רוציל תויושע החונמ לש תוילטנמה תונומתה אקווד ,ךכל דוגינב .תונלבס רסוח וא ,"ןכסמ
 .ךויחו החמש לש םימיענ השוחת ימעט
 
 "וישכע קיספהל ךירצ ינא“ :השיפתה תא םירצויש השוחתה יביכרמ ,וז המגודב זא
 :רפסמב העשת םה

 ףוגב תיסיפ תוחונ יא לש םידידמו םינוש םימעט השולש .1
 ףוגב תישגר תוחונ יא לש רתוי םינידעו םינוש םימעט השולש .2
 ףוגב תישגר האנה לש ןידע דחא םעט .3
 תוילאוזיו תובשחמ .4
 תוילולימ תובשחמ .5

 
 םילוכי םתא ,ץמאמ אללש ךכ הובג אוה םכלש תישוחה תוריהבה דוסיש חיננ  .ייקוא
 םכלש הולשה דוסיש םג חיננ  .םכתעדותב דרפנ ולא השוחת יביכרממ דחא לכ קיזחהל
 הקחדה אלל חטשה ינפ לא תולעל לוכי ולא השוחת יביכרממ דחא לכש ךכ הובג וניה
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 ולכות ,הז הרקמב  .לג ומכ ...הז לע לענהל ילבמ ,תורחא םילימב וא ,עוביק אלל רובעלו
 םיישפוח ויהת טושפ םתא  .קזח ראשנו דימתמ רתוול ןוצרהש יפ לע ףא ץורימב ךישמהל
 .תירוקמה םכתנווכל םינמאנ ראשהלו ונממ םלעתהל
 
 

 ?סנלופדניימ לגרתל המ ליבשב
 
 המ ליבשב :איה האבה תיעבטה הלאשה ,סנלופדניימ יבגל והשלכ גשומ םכל שיש ,התע
 ?הז תא תושעל
 ...םיצור תמאב םתאש המ תא לבקל ולכותש ידכ :הטושפ דואמ איה הבושתה
 ?םיצור תמאב םישנא  ,ישפוח םוגרתב דיורפ תא טטצל יל השרוי םא ,המו

 
 בל ומיש( תיסיפ תוחונ יאמ האצותכ םרגנש לבסמ םיישפוח תויהל םיצור ונא .1

 (תיסיפ תוחונ יא ירסח  םייחל ההז חרכהב אל הזש
 הז ,בוש( תישגר תוחונ יאמ האצותכ םרגנש לבסמ םיישפוח תויהל םיצור ונא .2

 (תישגר תוחונ יא ירסח םייח רמוא אל
 ישוחה קופיסה תמרש בל ומיש( תיסיפ האנהמ בר קופיס קיפהל םיצור ונא .3

 ןמז ךשמב וא ןווגמב ,המצועב חרכהב יולת וניאש ומצע ינפב דמימ הניה
 .(המצע האנהה

 הניה ישגרה קופיסה תמר ,הפ םג( תישגר האנהמ בר קופיס קיפהל םיצור ונא .4
 האנהה ןמז ךשמב וא ןווגמב ,המצועב חרכהב יולת וניאש ומצע ינפב דמימ
 .(המצע תישגרה

 ,לשמל ומכ( תילילש העפשה ילעב תויוגהנתהו םילגרה תונשל םיצור ונא .5
 ,תוטלשנ יתלב תוישגר תויוצרפתה ,לכוא ילגרה ,םירכממ םירמוחב שומיש
 ('וכו תויחד

 תמאב ונא )המ ,רבד לש ופוסבו( ימ קומע ןפואב ןיבהל םיצור ונא .6
 םדאה ינב תא החמשב תרשל םיצור ונא .7

 
 .דרפנב וללה םיפיעסהמ דחא לכ ןחבנו ואוב
 

 
   .לבסמ םיישפוח תויהל ןוצרה—1+2 םיפיעס
 ...ש רבתסמ

 ,באכ לש תושוחת( וניפוגב תיסיפה תוחונה יאל הולשו תוריהב םיליצאמ ונא רשאכ §
 תושוחתה ,רמולכ לבס תוחפ ונל תמרוג וז תוחונ יא ,)'וכו ,הליחב ,תוינונשי ,תופייע
 .תוחפ ונתוא תודירטמ וללה
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 ,בצע לש תושוחת( ונפוגב תישגרה תוחונה יאל הולשו תוריהב םיליצאמ ונא רשאכ §
 רמולכ ,לבס תוחפ ונל תומרוג ולא תושוחת ,)'וכו תונלבס רסוח ,השוב ,סעכ ,דחפ
 .ונתוא תודירטמ תוחפ ןה

 ....ש םג רבתסמ §
 תילנויצרופורפ הניה תינפוג תוחונ יא לש תושוחתמ האצותכ לבסב וזה התחפהה §

 .ל”נה תושוחתה לע ליצאהל לוכי םדאש הולשהו תוריהבה תומכל רישי ןפואב
 המר לכל לודגל לוכי םדא לכ לש הולשהו תוריהבה דוסי ,לוגרית קיפסמ תרזעב §

 .תשרדנ
 לודגל הלוכי איה—לובג אלל לודגל הלוכי הניא תישגר וא תיסיפ תוחונ-יא ,ךדיאמ §

 ילגעמ לש תילמיסקמה הלעפהה תמר איהש תלבגומ תינפוס המרל דע קר
 .םיבצעה

 
 ןמז רחאל :ללכה ןמ תאצוי תינויגה הנקסמל תוליבומ ליעל תורכזומה תוירפמאה תודבועה
 האצותכ םרגנש לבס ןיטולחל לטבל וליפא וא יטמרד ןפואב תיחפהל לוכי םדא לכ ,לוגריתו

 )הכירצ אל וא( הלוכי הניא המצע תוחונה יא םא וליפא תישגר וא/ו תיסיפ תוחונ-יאמ
 .לטבתהל
 

 
 :תיסיפו תישגר האנהמ בר קופיס קיפהל ןוצרה—3+4 םיפיעס
 ...ש רבתסמ הפ םג

 ,הליכא ,העיגר( ונפוגב תיסיפה האנהה לע הולשו תוריהב םיליצאמ ונא רשאכ §
 .ליגרהמ רתוי הברה הובג קופיס ונל תוקינעמ ולא תואנה )'וכו הבהא ,סקס

 ,הבהא ,החמש( ונפוגב תישגרה האנהה  לע הולשו תוריהב םיליצאמ ונא רשאכ §
 .ליגרהמ רתוי הברה הובג קופיס ונל תוקינעמ ולא תואנה ,)תובהלתה

 
 
 .תויבויח תויוגהנתהו םילגרה ץמאלו םילילש םילגרהמ רטפהל ןוצרה :5 ףיעס
 ונתיאמ ענומש הז וא תילילשה תוגהנתהב ףתתשהל ונתוא עינמש חוכה ,ןותנ עגר לכב
 ...כ קר עיפוהל לוכי תכמותו השדח תוגהנתה ץמאל

 (הלימגה תועפות ,לשמל( תיסיפ תוחונ יא §
 ןפואב תלקומש )'וכו תונלבס רסוח ,לוכסית ,יכב ,הדרח ,לשמל( תישגר תוחונ יא §

 תילילשה תוגהנתהה ידי לע ינמז
 (רכממה רמוחב שומישהמ תעבונש האנהה תשוחת ,לשמל( תיסיפ האנה §
 הבשחמ וא תופתתשהמ תעבונש תישגרה האנהה תשוחת ,לשמל( תישגר האנה §

 .(תמיוסמ תוגהנתהב תופתתשה לע
 (םיצור ונאש םיבצמ וא םירבד לש( תוילטנמ תונומת §
 (תילילשה תוגהנתהה תא תוקידצמ רשא( תוימינפ תוחיש §
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 ןה ,)הולשו תוריהב רתימ האצותכ( לבס תוחפל תומרוג תישגר וא תיסיפ תוחונ יא רשאכ
 .היוצר יתלבה תוגהנתהל הקושתה תא ררועל תוקיספמ
 ,)הולשו תוריהב רתימ האצותכ ןכ םג( קופיס רתוי תואיבמ תישגר וא תיסיפ האנה רשאכ
 .היוצר יתלב תוגהנתהל ונתוא תותפל תוקיספמ ןה
 תוליעפ( ףחדה לש יתבשחמה קלחל הולשו תוריהב םיליצאמ ונא רשאכ ,ךכמ רתוי

 "תונקל" ילבמ וזה הבשחמב ןנובתהל טושפ תורשפאה ונל תנתינ ,)רובידהו תונומתה
 לכימ ךרד רובעלו ףוצל םיפחדל רשפאל ונתלוכיש ךכמ אצוי  .יטמוטוא ןפואב התוא
 .וללה םיפחדל דגנתהל ונתלוכיל תורישי רושק ונלש הולשהו תוריהבה
 
 הזו םינפ יפלכ קופיסה תשוחת תא תומיצעמו לבס תותיחפמ הולשו תוריהב ,םוכיסל
 יפלכ תויהל םיצור ונאש םדאה תויהל ךופהלו תוגהנתה תונשל רתוי לק הז תא השוע
 םייוניש תגשהל אילפהל יתמצוע ילכ תגציימ סנלופדניימה תונמוימש ךכמ אצוי  .ץוח
 .ימינפ רשוא ןכו םיינוציח
 

 
 קמועל ונמצע תא ןיבהלו ריכהל ןוצרה :6 ףיעס
 ןתינ .ינאש יפכ ימצע תא תווחל ילע , ינא ימ קמועל ןיבהל ידכש רורב תויהל ךירצ הז
 תווחל תונוכנכ "הולש" שרפל ןתינ .אוהש יפכ קוידב והשמ תווחל תלוכיכ "תוריהב" שרפל
 .אוהש יפכ קוידב והשמ
 ונל רשפאמש העדותה לש טשפתמ רישכמ ןיעמ וניה ,סנלופדניימב תוריהבה ביכרמ
 לש טשפתמ רישכמ וניה פוקסורקימש יפכ קוידב ימינפה ונמלוע תא רתוי בוט ןיבהל
 וזה הרופטמה םע ךישמנ םא .ינוציחה ונמלוע תא רתוי בוט ןיבהל ונל רשפאמש העדותה
 הז  .רתוי בר הלדגה חוכ תלבקל םוטרחה תא בבוסל ןתינ בוט פוקסורקימבש ירה
 ,םיאתל ,תומקרל דע ךלוהו בר קוידב ינוציחה ונמלוע תיתשת תא רוקחל ונל רשפאמ
 םילוכי ונא ךכ ,תחתפתמ ונלש סנלופדניימה תונמוימש לככ ,ןפוא ותואב  .אתה יקלחלו
 .רתויו רתוי תונידעו תוקיודמ תומרב ימינפה ונמלוע תיתשת תא רוקחלו דומלל
 

 יפכ ונא עודמ ,תויטננימוד םייח תוינבת ,תוישיאה לש םינבמ ,היגולוכיספה תמרב §
 ונאש

 ,תוישגר ,תויסיפ תושוחת( םייתשוחת תודוסי דציכ ,תכרעמה תירואית תמרב §
 םיבצמ תריצי ידג ךות םיבלתשמו םילעופ )ימינפ רובידו תוילטנמ תונומת
 'וכו תודחא ,דוריפ ,קופיס ,לבס ,טופיש ,ןורכיז ,ןוצר ומכ םיבכרומ םיביטקיבוס

 םה שפנ-ףוגה תכרעמ לכ תא םיביכרמ רשא השוחתה תודוסי ,תיטגרנאה המרב §
 הלימב שומישה(  .היגרנא לש תוילג תוליבח ,םיטטור םימוטאמ םייושע םמצע
 תועמשמב אלו "חור" לש תועמשמב חורה םלועמ חוקל הז רשקהב 'היגרנא'

 .(קחרמ ךרואל חוכ אציל תלוכיכ היגרנא הרידגמש תיעדמ-תינרדומה
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 אצומה תדוקנ לא םיבשו הקספה אללו תופיצרב םיטשפתמו םילוע םיטטור םימוטא םתוא
 .שיה לכ ,רוקמה ,ארובה ,תועדומה לש תינושארה
 

 
 החמשב םירחא תרשל ןוצרה—7 ףיעס
 םדא ינב תרשל ןינועמ תמאב דחא לכ םאה  .רזומ טעמ םכל עמשנ הזש תויהל לוכי

 אל ילוא( הדלותכ עיפומ הז .ןכ ,הקומעה תועמשמב לבא אל ילוא ,שרופמב  ?םירחא
 ושוריפ רתויב הקומעה המרב ונמצע תא תעדלו ריכהל יכ  .ונא המו ימ תנבה לש )תנווכמ
 רוקמה תא תווחל םלוא  .האירבה לכ רוקמ תא ...ונלש רוקמה תא רישי ןפואב תווחל
 חאכ תחאו דחא לכ תווחל ,םדא לכ  לש רוקמה תא רישי ןפואב תווחל ושוריפ ,רישי ןפואב
 ...תוחא וא
 הניא יהשלכ ךרדב תרשל האירקו האירבה לכ םע תודחאו רוביח לש תענמנ יתלב השוחת
 .תיטמוטוא הדלותכ אובל תרחאמ
 

 
 זוכירו סנלופדניימ
 
 ףסונ דחא אשונב תעגל ונילע ,סנלופדניימ הז המ לש תמלשומ יכה הנומת לבקל תנמ לע
 ?זוכיר חוכ ןיבו סנלופדניימה תונמוימ ןיב םיקיודמה םיסחיה םהמ :ןורחאו

 םילוכי ונחנא  .יטנוולרש המ לע םידקוממ ראשהל ונתלוכיל ןווכתמ ינא 'זוכיר חוכ' ,גשומב
 תמיוסמ ךרדכ סנלופדניימ תוארל רשפא ,דחא דצמ  .טבמ תודוקנ יתשמ וז הלאש ןוחבל
 סנלופדניימ דועב תיללכ תונמוימ וניה זוכיר חוכ ,תורחא םילימב  .ונלש זוכירה חוכ םושייל
 .וז תונמוימ לש יפיצפס דואמ םושיי איה
 
 היה סנלופדניימ יבגל הירואית רציש תדעותמה תימשרה הירוטסיהב ןושארה םדאה
 Awakened ררועתהש דחאה וא ההדוב ומשב רכומ רשא המאטוג הטרהדדיס ךיסנה

One.  היה ול חתפמה תא ול קינעה רשא סנלופדניימה תטיש לש יוליגה הז היה ,השעמל 
  .הראה גישהל ידכ קוקז
 ךכ ידי לע םיקומע זוכיר יבצמל ינאטנופס ןפואב סנכנ םיתיעל היה הטרהדדיס ,ריעצ דליכ
 ,רתוי רחואמ  .השרחנ התע הזש הירט המדא ומכ םיטושפ םירבד לע זכרתמ היהש
 ינש לש םתחגשה תחת ליגרה רדגמ םיאצוי םיקמועל החפוט ולש תיעבטה זוכירה תלוכי

 יבצמש ודמיל ולא םירטסאמ   .הטופאמר הקאטואו המאלאק הדארא ,םינושארה וירומ
 .תינחורה ךרדה לש תיאליעה הרטמה ויה קומע זוכיר
 
 ליבוהש יוליגה ,ולש םוצעה שודיחה  .תורחא תונקסמל רבד לש ומוכיסב עיגה הטרהדדיס
 תידוסיה הקינכמה תנבהל רקחמ ילככ זוכירב שמתשהל לוכי םדאהש היה הראהל ותוא
 תא הדיפקב חתנל ידכ זוכירב שמתשהל לוכי םדא ,יפיצפס ןפואב .תוימצעו לבס לש
 םייסיסבה םייתשוחתה ןינבה ינבאל הרתבלו (self as thing) "רבדכ ימצע" לש השיפתה
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 ינבא לש טטורה קירה עבטה ךות לא רודחל ידכ פוקסורקימ ומכ זוכירב שמתשהל זאו
 .סנלופדניימ ארקנ אוה ,הז ןפואב םשוימ זוכיר חוכ  רשאכ  .ולא ןינב
 
 תיללכ תונמוימ לש םושייל תיפיצפס ךרד הניה סנלופדניימה תונמוימ ,וז טבמ תדוקנמ ןכל
 םיצפח לע תוזכרתהב בר ןמז םילבמ רשא םישנא שיש הביסה וז  .זוכיר חוכ—רתוי

 .סנלופדניימה לוגרית תא םמצע לע םיחקול םהש ינפל םיטושפ
 ךומנ תיסחי זוכיר חוכ שי םדאל םא םגש תנעוט וז  .הכופה טבמ תדוקנ םג שי םלוא
 ךיא ותוא דמלי ומצע ינפב סנלופדניימה תקינכט תא לגרתל ונויסנ ,ךרדה תליחתב
 המ לכל ףסונב תפסונ תלעות קפסמ סנלופדניימה ןומיא ,וז טבמ תדוקנמ .זכרתהל
 .ונלש זוכירה תלוכי תא יטמרד ןפואב קזחמ אוה—הכ דע רכזוהש
 
 יכה הדיחיה תונמוימה קפס אלל אוה זוכיר חוכש רמול ןתינ תוטשפב  ?בושח הז עודמ
 .ומצעב חפטל לוכי םדאש המיצעמ יכה תונמוימה חטבלו ילסרבינוא יכה ןפואב תישומיש
 ,ןפוא ותואב .דקמתהל ונתלוכיב היולת חתפל וא חפטל וננוצרבש תרחא תונמוימ לכ
 תורמלו  .דקמתהל ותלוכיב טעמב ולו היולת ומצע לע חקול םדאש םזימ לכ לש ותחלצה
 ךוניחה ימוחת לכב יזכרמה ביטומה תויהל הכירצ ינויגה ןפואב רשא זוכירה תונמוימ תאז
 ןפואב תדמלנ הניאש המכו המכ תחא לעו תרכזומ הניאש טעמכ  ,האלהו ידוסי רפס תיבמ
 ...?הטילש ללכמ ואצי םיניינעהש אלפה המ  .יטמטסיס
 תמייק  .ועבט יבגל תיעטומ השיפת שי ,זוכירה חוכ חופיטב םינינועמש םישנאל וליפא
 ףקה םוצמצ םלוא בלה תמושת םוצמצב דימת רושקש רבדכ זוכיר לע בושחל היטנ

  .הז בצמ לש ירקיעה ןייפאמה ונניא בלה תמושת
 
 :זוכירה חוכ תא רידגהל בהוא ינא ךכ 

 בשחנש המ תא ררחשלו ןותנ עגר לכב יטנוולר בשחנש המל סחייתהל תלוכיה וניה זוכיר
 יושע יטנוולר בשחנש המ  .םיצור ונאש ןמז המכ ךרואל םיצור ונאש תע לכב יטנוולר יתלב
 םיגהונ ונחנא רשאכ ,לשמל  .בחרנ יד םג תויהל יושע הז םלוא םצמוצמ יד תויהל
 תושוחת סולפ ךרדה לש םילילצהו תוארמה םה עגר ותואל יטנוולרש המ ,ונתינוכמב
 םה ןמזה בר תויטנוולר רסחכ אצמנש המ  .תינוכמה לא תיסיפ ונתוא תורבחמש עגמה
 ןוימדה ,ןונכיתה,ןורכיזה תיווח תא םינובש ונפוגב תושגרו ימינפ רוביד ,תוילטנמ תונומת
 טופישהו

 
 הנקסמ
 ךכל םינווכתמ םהו הקיטמתמה לש ןויגהה תרסח תוליעיה לע םיתיעל םירבדמ םינעדמ
 םה ,יעבטה םלועה תא ראתל ידכ תוטושפ תויטמתמ תוטישב שומיש השענ רשאכש
 רסח ןפואב אוה לומגתה .הפוצמל רבעמו לעמ הנובתו חוכ תוליצאמ ללכ ךרדב
 .העקשההמ רתוי הברה לודג ,היצרופורפ
 תמצעהב ינויגה יתלב ןפואב הליעי הניה סנלופדניימה תטישש רורב הז התעש הווקמ ינא
 .ישונאה רשואה
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 גנאי ןזניש
 תינכתל םשרנ אוה רתוי רחואמ  .סל’גנא סולב רענ ודועב חרזמה תוברתל ךשמיהל לחה ןזניש
 תשולשב ךורא ןומיא רבעו היסאל עסנ ףוסבל   .ןיסנוקסיו תטיסרבינואב םיטסיהדוב םידומילב טרוטקודה
 לחה אוה ב”הראל ותרזח רחאל  .הנספיוו ןז ,הנאיאר’גו :תיטסיהדובה היצטידמה לש םייזכרמה םימרזה
 ותמורת רובע  .יברעמה יגולונכטה עדמה ןיבו יחרזמה ימינפה עדמה ןיב ךשמתמה גולאידב ןינעתהל
 היגולוכיספל ןוכמהמ דובכ רוטקוד ראות ןזנישל קנעוה ,םינשה ךרואל הזה גולאידל הברה
 .תילנוסורפסנרט
 תוישיאה ויתויווח—תורוקמ ינשמ תועבונ ישגרו יסיפ באכ םע תודדומתהל ןזניש לש תוירוקמה ויתוטיש
 םיסכט ידכ ךות ןכו היסאב היצטידמ לש תוכורא תופוקת ךשמב תינוציק תוחונ יא םע תודדומתהב
 םורטקפס םע תודדומתהל םישנא ןומיאב םוצעה ונויסנ אוה  ,ינשה רוקמהו  ףתתשה םהבש םינמאש
 סנלופדניימה תטיש תגצהל תידוחיי השיג ןזנישל  .םירושע השולש ךרואל יטוקאו ינורכ באכ לש בחר
 אוה ותשיג לש םינייפאמה דחא  .םיאלנ יתלב הארוהו רקחמ ,דומיל לש הנש 40 כ  לע תססבתמ רשא
 תוריהב לע הזה שגדה  .תויתשוחת תועפות תוהזלו ראתל ידכ םיקיודמ דואמ םיחנומב שומיש לע שגדה
 הלדנ יתלב טעמכ עדי לעב לוגד הרומ אוה ןזניש    .םיקיודמה םיעדמלו הקיטמתמל ותבהאב רושק קוידו
 יביטיאוטניא גולוכיספ ומכ םדאה שפנ תא ארוק אוה  .םדאה שפנ ךותב אלפומו קיודמ ןפואב טוונל תלוכיו

 תא ריכמש רשכומ יאקיטמתמ ומכ תישונאה ונתיווח  לש תורומהמה ךרד ונתוא ליבומו הנושאר הגרדב
 םיטירטר החנמ ןזניש  .היצאירו לכב התוא רותפלו בצמ לכב התוא אוצמל עדויו הירוב לע ולש הלומרופה
  .היצטידמ יזכרמ רפסמ לש םתמקהב רזעו הקירמא ןופצ יבחר לכב סנלופדניימה תרוסמב היצטידמ לש
 
 
 
 


