
  "?מה יכול לקרות להשתבש עכשיו: "'עצור וחשוב'=  'זהבהרגע 'ש "בטעתצפית 

 ,אך לילד. ליד הגן 3הורידה את בנה בן ה אמא , במושב במרכז הארץבשעת בוקר שגרתית  8102פברואר ב 82 ב

 שנדרסה 6בת . ילדים 8נהרגו עוד , באותו השבוע .הוא נדרס למוות מהרכב של אמו, בוקר זה היה אחרון בחייו

כל ילדים נהרגים  006 ,בישראל .שנחנקה מנקניקייה בבית הסבתא והסבא 3ובת  ,במושב ליד ביתה מרכב ההסעות

 האסונותעל וקוראים כולנו שומעים ! אנשים נפגעים בכל גיל מקום וזמן .ימים נהרג ילד 3כל  .הוריהם בקרבתשנה 

 . זה קורה רק לאחרים "!לנו זה לא יקרה/לי"כי  .ם לסדר היוםאך לאחר זמן קצר עוברי, מצקצקים בלשוננו, והמספרים

אנו חיים בסביבה . 80אסונות כדוגמת אלה הם רק קצה הקרחון של אינסוף דוגמאות בשגרת חיי אנשים במאה ה

בנגיעה תשומת הלב שלנו ממה שקורה עכשיו ברגע זה מוסחת מהתעסקות . טכנולוגית דיגיטלית מהירה תזזיתית

אנו עושים . ועוד דקות רבות במסך המחשב. דקות ביום 611כ בממוצע עים במסך הטלפון הנייד גאנו נו. במסכים

, בנהיגה, מה קורה במציאות חיינו בעבודה, הבא נחשוב. בכל הזדמנות במקום וזמן, בנהיגה בפגישות, זאת בהליכה

 'עצור וחשוב'= ' רגע הזהב'ש "בטעבתצפית האם אנו מתאמנים אפילו רק פעם אחת ביום , בבית בכל מקום וזמן

 'עצור וחשוב'=   'זהבהרגע 'ש "תצפית בטעאימון ב ?"מדרג ההפנמה"ב 5לוקחים בעלות רמה   4מתערבים רמה 

החיים שיש לו פוטנציאל הרסני לצאת בשגרת הרגע זה  ."?מה יכול לקרות להשתבש עכשיו"שאלה ממוקד ב

שלי יכול להיות הרגע  'רגע הזהב'. ואסונות לנפגעים תקלותפוטנציאל כל מראש ומנענו שבו זיהינו הרגע . משליטה

. בישול וכדומה, שחיה, עבודה, רכיבה ,נסיעה, נהיגה, בכל פעולה שגרתית במציאות נתונה כמו הליכהשלך שלנו 

" התנהגות אוטומטית"ב מטפל בהרגלים ,'עצור וחשוב'=  'רגע הזהב' בטיחות עצמית שוטפת ש"עבטתצפית 

של כל ההתנהגויות וההרגלים שלנו   Hard disk"דיסק הקשיח"נמצא הבגזע המוח  .עם הזמן לגזע המוח השתוכנת

כמו שהטייס מעביר " התנהגות אוטומטית"הוא מתכנת לגזע המוח  ,המוח שלנו יעיל מאין כמותו .הלידה רגעמבחיים 

כך שומר המוח  .מהירותשמירת הל Cruise control 'בקרת שיוט'וכמו שבכלי רכב יש " טייס אוטומטי"את המטוס ל

  SMSלמסרונים .מפנה מקום לשיחות ברכב בטלפון ,נדידת מחשבותלומפנה זמן " נהיגה אוטומטית"לדוגמא על 

בדרך הקבועה לביתם או שהיו צריכים לפנות בזמן  פניה/צומתחלפו על חוויה מוזרה עת מדווחים על נהגים  .יםווצאפ

רווחת  התופעבלי כוונה מעבר באור אדום גם  ."על אוטומט"הם  כי לא הבחינו היו צריכים לחזורולכן  ,לעבודה

נהיגה "בשכיוון מ, זאת .סיכוניםב לא מבחין זה במציאות המתפתחת" מוח האוטומטי"מה שה". נהיגה אוטומטית"ב

אין " מוח האוטומטי"ל .בכל רגע נתון הסיכונים אינסוףאת " מוח האוטומטי"לא ניתן לתכנת ל" אלגוריתמית אוטומטית

ולכן  הוא לא מרגיש דבר לא חש בדבר .סיכוניםמעריך אינו נתונים ו לא אוסף מידעהוא  .ערנות ואכפתיותמודעות 

באה  'עצור וחשוב'=  " ?להשתבש מה יכול לקרות" ש"עהבטששאלת , מכאן! ירובוטמוח  מחשב הוא .אינו מתערב

 היקרים ליאו אני !" לי זה יכול לקרות"ב !"לי זה לא יקרה": ה הדפוס המחשבתישהתפיאת עה שלנו דבתו להחליף

 ,לבדכביש  לחצות אנו לא מרשים לו 2עד גיל , שלנוילד קחו את ה .וגרוע מכך יםנכ נהפוך או חלילה נתאשפז נפגע

  ? לבד לחצותילד כבר למותר כאשר ? ודקה 2 אחרי יומולדתמה יקרה , אך. למודעותלנו את זה  מחלחליםשנים 

 מה יכול לקרות"אינסוף פעמים שאל וענה נשאל תצפת  ה/כבר עשה את רוב העבודה כי הילד שי"הבטעההורה , כאן

בכל מקום וזמן עם ובלי  לכך ומתנהג כךמנטאלית הוא רגיל . 'וחשוב בלעצורהתאמן אינספור פעמים  "?להשתבש

" שמאלה ימינה שמאלה"מכוון נוהל הילד לא  .התערבות ובעלות כבר הגיע לרמתשלנו  יש"עבטהילד ה. ההורים

, זה הרציונל, זו המהות והתכלית. יגדל ילד בטיחותי שלם ובריאוא ה הרה אסון" אוטומטי"כמו ילד " אלכסון אסון"

 'עצור וחשוב'=  ' רגע הזהב'ש "בטעאת אימון תצפית ה" זה הלאהלהעביר את "הורים לעצמנו וכשלנו השאיפה 

                          .ושכול סבל תקלה נפגעלמנוע כל ביחד כקהילה מודעת וערנית  לפעול. בעבודה במשפחה בבית
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