
   Golden Moments 'זהב ירגע'ש "בטע

לנפגעים פוטנציאל כל מראש ומנענו שבו זיהינו הרגע זה  .שיש לו פוטנציאל הרסני לצאת משליטה החייםבשגרת הוא הרגע  'זהבהרגע '

 ש"בבטעאימון שגרתי ושוטף . מורים/ימים נהרג ילד בתאונה בקרבת הורים 3כל . הרוג ביום בכבישים: לדוגמא ,הנתונים קשים. ותקלות

הדקות  06 אלה .בין חיים ומוותשבו הנפגע שורד  "השעה הקריטית" זוהי ."שעת הזהב"מנע את י ,בטיחות עצמית שוטפת 'רגעי זהב'

מה יכול לקרות "השאלה להפנים את  .'רגע הזהב'ש "בטעאנו רוצים את  .אנוש למרכז טראומה/במצב קשה נפגעה ישל פינוהגורליות 

, רכיבה ,נסיעה, נהיגה, כמו הליכה במציאות נתונהבכל פעולה שגרתית שלי שלך שלנו יכול להיות הרגע  'רגע הזהב' ."?להשתבש עכשיו

אינו מתחשב , ילד או מבוגר, גבר או אישה, אם אתה אדם טוב או רעבי בך בנו הרגע הזה אינו מתחשב . בישול וכדומה, שחיה, עבודה

הצבעת  איזו מפלגהל בידע ובהשכלה ולא מתחשבלא , ה אדם דתי או חילוני/לא מתחשב אם את, אם זה קיץ או חורףלא , שלנובמצב הרוח 

הם  "מדרג ההפנמה"של שיטת המהות והתכלית  .ככוח המשיכה נוכחים וקיימים בכל מקום וזמןהוא  'הזהב ירגע' .בבחירות האחרונות

 'הזהב ירגע'בשלנו מיומנות ושליטה . לפעול ולמנוע כל נפגע ותקלה בכל מקום וזמן 'זהב רגעי'ש כדי להבחין ולזהות "להתאמן תדיר בבטע

בריאים ושלמים כל יום כל הימים עד לזקנה מופלגת או חס וחלילה באמצע החיים , תקבע רבות אם לא כמעט באופן מוחלט את גורלנו בחיים

בטיחות  'רגע הזהב' ש"עבט !הסחת דעת –התעסקות בטלפון הסלולארי בהליכה נהיגה בכל מקום וזמן : נפוצהוגמא ד! נקטע באחת להכו

  Hard disk"דיסק הקשיח"נמצא הבגזע המוח שם  .עם הזמן לגזע המוח השתוכנת" התנהגות אוטומטית"ב מטפל בהרגלים ,עצמית שוטפת

מה יכול "השאלה , שמורה יושב ליד ברכבכ ,כתלמידיםכאשר למדנו נהיגה : לדוגמא .מאז הלידהשל כל ההתנהגויות וההרגלים שלנו בחיים 

לאחר מבחן , אך. כל פניה ימינה או שמאלה, רמזור, תמרור,  מעבר חציה, כל רגע כל צומתבמזמה בראש ז -ש "עשאלת הבט" ?לקרות

 מספר חודשיםואחרי , נחלשש הטבעית "עהבט תהזמזום של שאלכנהגים חדשים אך עצמאיים  ,כמה שבועות אחרי "טסט"הנהיגה ה

לגזע הקדמיות המוח  מאונותתוכנתה והופנמה מאוד כי מטלת הנהיגה המורכבת ? למה .כנהגים יותר ותיקים כבר לא שמענו אותו בכלל

המוח שלנו יעיל . במקביל מחשבותוהראש פנוי ל ...ביעילות רבה העיניים רואות את הכביש הידיים והרגליים עושות מה שצריך ברכב. המוח

בקרת 'וכמו שבכלי רכב יש " טייס אוטומטי"כמו שהטייס מעביר את המטוס ל" התנהגות אוטומטית"הוא מתכנת לגזע המוח , מאין כמותו

יים בכלי רכב אדפטיב .לוחץ על כפתור והמהירות נשמרת ,אינך צריך ללחוץ על דוושת התאוצה .מהירותשמירת הל Cruise control 'שיוט

נהיגה "כך שומר המוח לדוגמא על . אליך והשליטה חוזריםלוחץ ודוושת המהירות  בעד ששו .גם כן נשמר ולצדדיםהמרחק לפנים 

 ,נהגים לדוגמא .לגלוש באינטרנטווצאפ   SMSלמסרונים .מפנה מקום לשיחות ברכב בטלפון ,נדידת מחשבותלומפנה זמן " אוטומטית

      ולכן היו צריכים לחזור  ,בדרך הקבועה לביתם או לעבודהשהיו צריכים לפנות בזמן  פניה/צומתחלפו על חוויה מוזרה עת מדווחים על 

לא מבחין זה במציאות " מוח האוטומטי"מה שה". נהיגה אוטומטית"רווחת ב התופעאו מעבר באור אדום  .כמה קילומטרים כי לא הבחינו

      הסיכונים  אינסוףאת " מוח האוטומטי"לא ניתן לתכנת ל ,"התנהגות אלגוריתמית" - "אוטומטיתנהיגה "בשכיוון  .סיכוניםב המתפתחת

הסתברויות סיכונים חוזה מנבא מעריך אינו נתונים ו ואו לא אוסף מידעהוא  .ערנות ואכפתיותמודעות אין " מוח האוטומטי"ל .בכל רגע נתון

ורק אנו מתעלמים מהסיכונים " התנהגות אוטומטית/בנהיגה"ש, מכאן! רובוט-מחשב הוא .הוא לא מרגיש דבר לא חש בדבר ,וסיכויים

היא " ?להשתבש עכשיו מה יכול לקרות"ש הקלאסית "עשאלת הבט ".ידני"ל" עבודה אוטומטית, התנהגות, נהיגה"ש מעביר אותנו מ"עהבט

   נבחין " ?מה יכול לקרות"יותר פעמים בכל זמן נסיבות נתונות נשאל נתאמן וככל ש". ידני"ל" אוטומט"שמעביר מ "'סוויץ"ה "כפתור"ה

, שתיתימקוונת רמאתגרת אנו בתקופה . הנפגעים והתקלותסטטיסטיקת מאותנו  ירחיק  הדבר עכשיוכאן ונענה ונטפל  'רגעי זהב'ב

מכורים בכל מקום וזמן ומחוברים  אנשים מתקשרים. הזמןשמשודרגים כל טאבלטים  Smartphoneמחזיקים ביד מכשירי קשר חכמים 

. ותהציוויליזציכפי שלא היה מאותגר מאז ראשית מידע ופליטת בקליטה עיבוד טרוד עמוס הראש  !"אוטומט"זהירות אנו על  -דעת  להסחת

מה יכול "ש "עששאלת הבט, מכאן. כברירת מחדל של ההתנהגות וההרגלים" כפתור הידני"מקנה לנו יכולת שליטה על ה 'רגעי זהב'ש "עבט

 אנו/אני או ילדי נפגעאני !" לי זה יכול לקרות"ב !"לי זה לא יקרה": ה הדפוס המחשבתישראש את התפיב להחליף באה" ?להשתבש לקרות

לנו את זה  מחלחלים - לבדכביש לא חוצה  9ילד עד גיל  !אהיה נכה לצמיתות אני אסיים את חיי בטרם עת או חלילה. בבית חולים נשכב

כבר עשה את רוב העבודה  שי"הבטעההורה , כאן? לבד לחצותילד מותר כבר לכאשר ? ...ודקה 9 אחרי יומולדת מה יקרה , אך. למודעות

בכל מקום וזמן עם ובלי  הוא רגיל לכך ומתנהג כך. ענה ומנע "?להשתבש מה יכול לקרות"נשאל אינסוף פעמים  ה/כי הילד, 9מלידה עד גיל 

 שי"הבטעהילד  .הרה אסון" אוטומטי"כמו ילד " באלכסון אסון חצייה" "שמאלה ימינה שמאלה"מכוון נוהל לא שלנו  יש"עבטהילד ה. ההורים

הורים לעצמנו וכשלנו השאיפה . יגדל ילד בטיחותי שלם ובריאהוא . חורף קיץ – במציאות דינמית משתנהמאומן ומיומן ואינו מתבלבל 

 כאן ועכשיו למנוע כל תאונה ביחד כקהילה מודעת וערנית  לפעול. בעבודה במשפחה בבית "הלאה' רגעי הזהב'ש "בטעלהעביר את "
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