
החימצו גושגש
׳א הנש הבושק תוגיהנמ סרוק

ב״פשת רוזחמ
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?תישפנ החוורו גושגש לע רבדל בושח המל

טרפה לש תיבטימ תוחתפתהב הכימתהעינמ תויגטרטסא



?תישפנ החוורו גושגש לע רבדל בושח המל



תינומיידוא תישפנ החוור תמועלתינודה תישפנ החוור



:תינודה תישפנ החוור

 תויווח לש ףסואמ תרצונ

 תורצק ללכ ךרדב( תויביטקייבוס

 םיעוריאל תורושקש )חווט

 גנועו םייבויח תושגר םיררועמש

 תושגר תותיחפמו ,יתעדותו ינפוג

לבסו םימיענ אל



 תרצונ:תינומיידוא תישפנ החוור

 תויביטקייבוס תויווח לש ףסואמ

 םיווחנש םייחל תורושקש

 הריתח םעו ךרע ילעב ,םייטנתואכ

 םיקיפמש תושוחתה .תוניוצמל

 לש השוחת תוללוכ ולאכ םייחמ

 ימצע יוטיב לש ,תימצע המשגה

תוינויח לשו



הינומיידוא

הינודה הינודה הינודה
הינודה



דוסי תחנה

 חפטל ןתינש והשמ איה גושגש תשוחת•

- תויונמוימ לש טס לש השיכר ךרד

...םיינפוא לע בכרל ומכ שממ

 טסו ,יטסלפ אוה חומה יכ ?המל•

 תשוחת חותיפל תושורדה תויונמוימה

 ןתינש תויחומ תוכרעמב תויולת גושגש

םיילטנמ םינומיא ךרד קזחל
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גושגשו תישפנ החוור לש תויטסלפה

 תישפנ החוור תשוחתש ןעוטןוסדיוייד לש לדומה

 תויונמוימ עברא לש חופיטמ תלבקתמ גושגשו

:)ןסיסבבש תויחומה תוכרעמהו(

awareness ,תועדומ1.

connection ,רשק2.

insight ,הנבות3.

meaning ,תועמשמ4.

2 /

ןוסדיויידי׳ציר רוספורפ חומה רקוח



awareness- תועדומ

 ,תושגר ,תושוחת( םיימינפ תותואלו ינוציחה םלועב םייוריגל שימגו רבגומ בשק לש בצמ ?הז המ

םינפב יל הרוקש המלו יתיא אצמנש ימל ,השוע ינאש המל ןיטולחל ת/עדומ תויהל- )תובשחמ

 רוזיפו תוחסומ לש םיבצמל דוגינב( כ״דב תיבויח היווח איה ת/חכונ תויהל לש היווחה ?םרות ךיא

 ךכו )יטמוטוא סייטל דוגינב( הרטמ-תנווכמ תוגהנתהו ימצע תוסיו תרשפאמ איה ,ןכ ומכ .)תעד

םיסחי תוכרעמב החלצהו םיכרע-תנווכמ תולהנתה תרציימ
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?חומב הז הפיא
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)DMN(טלופידה תשר תוליעפב הדירי ,)PFC( ילטנורפ-הרפה סקטרוקה תוליעפב הילע



connection- רשק

 אוה םא םג( ת/רחאה לש תיבויח הסיפתו ת/רחאה יפלכ הווחאו תויתפכא לש השוחת ?הז המ

 יתרבחה לגעמל ץוחמ םישנא יפלכ םג תפתושמ תוישונא ,ויפלכ הדות תרכהו הכרעה- )ינממ הנוש

 ילש ידימה

 םלוע תפקשהו םימח תושגר לש חופיטו תוכמות םיסחי תוכרעמ לש הריציב ךמות ?םרות ךיא

סרטס תיחפמ .תיבויח
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?חומב הז הפיא
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הלמחו היתפמא ,באכ ,היצזילטנמ ,תיתרבח היצינגוק לש תותשר



insight-הנבות

 היווחה תא תובצעמ תונומאו תובשחמ ,תושגר ,תושוחת וב ןפואה לע ימצע עדי ?הז המ

 םייגולוכיספ םיכילהת לש הנבה- ילש ימצעה תסיפת תאו םלועב ילש )״רופיסה״( תיביטקייבוסה

םלועב תויווח םיבצעמ םה וב ןפואהו

 אלו תלבקמ השיג ,תוגהנתהו הבשחמ לש תושימג ,תונתשהל תלוכיב הנומא רשפאמ ?םרות ךיא

)יגולוכיספ קחרמ תריצי( תושגרו תושוחת ,תובשחמב תובברעתהו תוזחאיהב התחפה ,תיטופיש
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?חומב הז הפיא
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)DMN(טלופידה תשר תוליעפב הדירי ,)PFC( ילטנורפ-הרפה סקטרוקה תוליעפב הילע



meaning- תועמשמ

 תוברקתה לש תיבקע השוחתו םייתועמשמ םיכרעו תוישיא תורטמל סחיב תוריהב תשוחת ?הז המ

םוי-םויה ייחב םהילא

 חכונל הדמתה ,הלועפל היצביטומ ,םלועב ילש תולועפל תנגראמ תרגסמו ןוויכ ןתונ ?םרות ךיא

המשגהו המורת ,תוינויח לש השוחתו לוכסת
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?חומב אטבתמ הז ךיא
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םינומרוה ,ןוסיחה תכרעמל םירושקש םיינפוג םידדמ ,ACC-הו הלדגימאה תוליעפב םייוניש



תולגוסמתשוחת תוכיישתשוחת הימונוטואתשוחת

גושגשותישפנהחוור תורציימ רשא תוחתפתהו החימצלשתויווח

סנלופדניימ ,תישגר-תיתרבח הדימל

תועמשמ/הרטמהנבותרשקתועדומ

עובק סיסב לע לוגרת

 תוחתפתמש תויוכיא
יתעדות בצמ-

םיכרצ קופיס תשוחת

םלועב האצותה
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 תדדוב הבשחמ םג ךכ ,המדאב ליבש ץורחי אל דדוב דעצש םשכ״

 ונא ,המדאב ליבש קימעהל תנמ לע .העדותב ליבש לולסת אל

 ,)...חומבו(העדותב ליבש קימעהל תנמ לע .בושו בוש וב םיכלוה

 םיצור ונחנאש תובשחמה גוס תא בושו בוש בושחל םיכירצ ונא

״ונייח תא הנלהנתש

ורו׳ת ירנה


