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ההגדרה של מיינדפולנס כהפניה מכוונת של תשומת הלב למה שקורה 

המוחיים  המנגנונים  את  להבין  לנו  תסייע  שיפוטי,  לא  באופן  עכשיו, 

המעורבים בתהליך הזה. זו הגדרה שניסח לראשונה ג'ון קבט־זין, והיא 

אחרות,  הגדרות  יש  אומנם  והפסיכולוגית.  המדעית  בספרות  מקובלת 

אבל אני מוצא שההגדרה הזו נוחה ושימושית. פירוקה לשלושה חלקים 

עוזר להבין את המנגנונים שאימון במיינדפולנס מפעיל ומשנה. החלקים 

 (3) עכשיו  שקורה  למה   (2) הלב  תשומת  של  מכוונת  הפניה   (1) הם: 

באופן לא שיפוטי.

הפניה מכוונת של תשומת הלב

אותו  להפנות  כדי  בקשב  רצוני  שימוש  כולל  במיינדפולנס  אימון 

זה  ממש,  של  שליטה  בלי  כיוון  לכל  קופץ  כשהקשב  מסוים.  לכיוון 

חיצוניים — למשל  אירועים  ידי  על  נשלט  מיינדפולנס. כשהקשב  לא 

צפייה בסרט מותח — זה לא מיינדפולנס כיוון שהסרט בעצמו מושך 

את תשומת הלב ואין צורך להפעיל כוונה והתמקדות באופן רצוני (אלא 

אם כן הסרט משעמם במיוחד!) תרגילי מיינדפולנס כוללים התמקדות 

בנשימה, בגוף או בדברים אחרים שאינם מושכים את תשומת הלב שלנו 

כוונה, סקרנות  זמן, דרושים  רגיל. כדי לשים לב אליהם לאורך  באופן 

ללמוד  אפשר  אימון  באמצעות  נחישות.  של  מסוימת  ומידה  מיוחדת 

כיצד להישאר בתשומת לב לחוויה אחת לאורך זמן, ואם הקשב קופץ 

למקום אחר, לאמן אותו לחזור אחרי פרק זמן קצר. 

לשם  אך  רב,  בפירוט  מיינדפולנס  תרגילי  יוצגו  הספר  בהמשך 

ההמחשה אני מציע בשלב זה את התרגיל הקטן הבא. קחו שעון ופנו שתי 

דקות לתרגיל מיינדפולנס קצר. נסו במהלך שתי הדקות האלה להתמקד 

בנשימה כפי שהיא נחווית בגוף. למשל, בתחושה של העלייה והירידה 

של הבטן או בית החזה. אפשר לעשות זאת בעיניים עצומות. בכל פעם 

או  נזכרים,  מפנטזים,  אחר,  משהו  על  מהרהרים  עצמכם  את  שתתפסו 

מתכננים, נסו בעדינות להיזכר במטרה של התרגיל — להתמקד בנשימה 

— וחזרו להתמקד בה. זכרו שתשומת לב לנשימה אינה דורשת לנשום 
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התרחש  מה  מכוון.  באופן  לב  לשים  רק  אלא  ומאומץ,  מכוון  באופן 

במהלך שתי הדקות האלה? האם הצלחתם להיות ממוקדים בנשימה כל 

הזמן? כמה פעמים המחשבות נדדו והחזרתם אותן אל הנשימה? האם 

היה קשה לשים לב לנשימה בלי לשנות אותה? 

ניפגש עם התרגול הזה בהמשך הספר. אימון מהסוג הזה, אם הוא 

נעשה נכון, מחזק את היכולת שלנו לשים לב, כלומר להעביר את הקשב 

את  לעשות  ננסה  בהמשך  להתמקד.  בחרנו  שבו  למקום  מכוון  באופן 

זה במשך פרקי זמן ארוכים יותר. בסביבת החיים היום־יומית בבית או 

בעבודה, זה לא סביר שהמחשבות לעולם לא יברחו או יטרידו אותנו. 

הראש  שבהם  זמן  פרקי  לאפשר  יכול  אינטנסיבי  מדיטציה  תרגול  רק 

נקי לגמרי ממחשבות וממוקד מאוד. אבל כדי להגיע לכך יש להתמסר 

באופן כמעט מוחלט לנושא. ניתן לעשות זאת רק בסביבה מאוד שקטה, 

שתאפשר להקדיש את כל שעות היום למדיטציה, ללא הפרעות חיצוניות. 

פרק זמן כזה קרוי "ריטריט", כלומר "נסיגה", והוא דורש משמעת רבה 

שונות  ודתיות  רוחניות  ממסורות  מדיטציה  מתרגלי  לתרגול.  ומסירות 

בוחרים לפעמים לצאת מחיי היום־יום לפרקי זמן כאלה שנעים בין כמה 

ימים לכמה חודשים. מיעוט שבמיעוט גם מחליט לבלות תקופות ארוכות 

מאלה — במסורת הבודהיזם הטיבטי ישנם מתרגלים הבוחרים להתנתק 

שמתואר  המיינדפולנס  תרגול  שנים.  כשלוש  של  תקופות  למשך  כך 

כאן הוא שונה בתכלית. המטרה שלו אינה להכחיד את המחשבות או 

להגיע למצבים של ריכוז עילאי, אלא לאפשר מידה מינימלית של שיפור 

ביכולת הפניית הקשב אחרי כמה שבועות של תרגול. קשב קופצני מאוד 

יהפוך קצת פחות קופצני. פרקי הזמן של ריכוז ומודעות יהיו קצת יותר 

ארוכים. אלה שינויים קטנים אך מאוד משמעותיים. 

המוח  ומדע  בפסיכולוגיה  הקשב  נושא  את  ללמוד  כשהתחלתי 

הפרטים  כל  על  מסכימים  אינם  עדיין  בו  החוקרים  עצום.  גיליתי שדה 

והמינוחים. מהמחקר עולה שמבחינה פסיכולוגית קשב אינו דבר אחד, 

אמור  לא  זה  שלו.  שונים  בהיבטים  שעוסקות  תת־מערכות  כמה  ויש 

להפתיע את מי שמכיר את הבעיות השונות שעלולות לצוץ בקשר לקשב 

האנושי. יש בעיות שקשורות להשארת הקשב על משימה מסוימת, יש 
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בעיות שקשורות לזיהוי של גירויים מהסביבה, בעיות של ניתוק הקשב 

והעתקתו אל משימה חדשה, ועוד. 

כמו  מתפקד  שהקשב  תחילה  נאמר  פשוט,  באופן  זאת  לתאר  כדי 

שעוזר  באופן  המציאות,  של  שונים  היבטים  אל  שמופנית  אור  אלומת 

לנו להבדיל בין מה שחשוב למה שאינו חשוב בכל רגע. הקשב מביא 

את הדברים החשובים ביותר אל "שולחן העבודה" הנפשי כדי שנוכל 

הקשב  של  האור  לאלומת  מחוץ  אל  שנופל  מה  משהו.  איתם  לעשות 

הם כל הדברים שלכאורה אינם חשובים, אינם דורשים עיבוד, ואפשר 

להתעלם מהם או להזניח אותם. הספר שאתם קוראים עכשיו הוא מוקד 

הקשב שלכם. אלומת האור המטפורית נופלת עליו, וזה מה שמאפשר 

למוח להקדיש את מרב המשאבים לעיבוד המילים והמשפטים ולהבין 

אותם. כל מה שמחוץ לאלומת הקשב כאילו לא קיים: התקרה, הכיסא, 

העצים בחוץ, ההיסטוריה של עם ישראל. אבל חשוב להבין שהדברים 

על  עלינו,  להשפיע  יכולים  עדיין  הזו  האור  לאלומת  מחוץ  שנמצאים 

את  מוצאים  שאנחנו  הסיבה  זו  שלנו.  ההתנהגות  ועל  שלנו  ההרגשה 

עצמנו פועלים לפעמים באופן שאיננו מבינים, או מצטערים על משהו 

שעשינו בלי לדעת למה, או לא מבינים מאיפה הגיעו רגשות מסוימים. 

זיכרון  או  רעב,  בגלל  אי־שקט  יתחיל  הקריאה  שבמהלך  להיות  יכול 

מטריד, שעדיין לא היו חזקים מספיק בשביל להיכנס אל מתחת לאלומת 

האור של הקשב, ובכל זאת הם משפיעים. הרבה דברים חומקים מהקשב 

שלנו כי הוא מוגבל בכמות המידע שהוא יכול להאיר. אבל מה שזוכה 

כדבר  מזוהה  והוא  מיוחד,  לטיפול  זוכה  הקשב  תחום  במרכז  להיות 

החשוב שיש להתייחס אליו כרגע. 

חוקרי מוח מזהים כמה רשתות ותפקודים מוחיים עיקריים שקשורים 

לקשב, והם יסייעו לנו להבין את החוויה של אימון הקשב במיינדפולנס 

ערנות, עוררות ודריכות  מאוחר יותר. ישנה רשת מוחית שאחראית על 

לגירויים שעלולים לצוץ בסביבה. רשת אחרת אחראית על מיקוד הקשב 

הראשונה,  תת־מערכות.  לשתי  מתחלקת  למעשה  והיא  מסוים,  בדבר 

כשאנחנו  רצוני,  באופן  פועלת  המיקוד,  רשת  לה  לקרוא  שאפשר 

מתמקדים לפי בחירה במשהו מסוים. השנייה פועלת באופן לא רצוני, 

שהתגלה  יותר  ומעניין  חדש  למשהו  הקשב  את  מעבירים  כשאנחנו 
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בסביבה. חוקרת המוח נאוה לויט בןנון מהמרכז הבינתחומי קוראת לרשת 

זו הגלאי. ברור ששתי תת־המערכות האלה עלולות להיות בקונפליקט. 

זה בדיוק הקונפליקט שנוצר כשאנחנו מנסים להתמקד בנשימה באופן 

רצוני, אבל משהו מעניין יותר, כמו מחשבה על ארוחת הערב, או מוזיקה 

מהשכנים, חודר אל טווח הקשב. מי שאחראי במוח להכריע בקונפליקט 

הניהול, שאחראית על שליטה בתהליך הקשב וניהול  הזה היא מערכת 

קונפליקטים בין גירויים שונים. חוקרי מוח מצביעים על כך שאכן יש 

מערכות נבדלות במוח שעוסקות במשימות אלה:25 

רשת הערנות (alerting) כוללת אזורים בגזע המוח, בתלמוס ובחלק . 1

הימני של קליפת המוח. ההורמון נור־אדרנלין (אדרנלין הפועל בתוך 

המוח) מחזק את פעילות המערכת הזו ותורם לעוררות. תפקידה הוא 

לגייס משאבי ערנות לצורך ביצוע מטלה כלשהי. כשאני עומד בתחנה 

ומחכה שהאוטובוס יגיע, אני בדרך כלל דרוך וצופה אל האופק כדי 

להבחין באוטובוס עם המספר הנכון, ולהתכונן לעלות עליו. מערכת 

הקשב שלי מוכנה וערנית, אך הקשב אינו מופנה אל משהו ספציפי, 

שכן האוטובוס שאותו אני רוצה לראות עדיין לא הגיע. יהיה הבדל 

גדול בין עמידה ערנית ודרוכה לבין עמידה תוך בהייה כדי וחלומות 

בהקיץ. אם אני דרוך, ברגע שהאוטובוס יגיח מעבר לפינה, אני אבחין 

בו מיד. אך כשאני סתם עומד וחולם בהקיץ, זמן התגובה שלי יהיה 

איטי יותר, ואולי בכלל לא אבחין באוטובוס ואחמיץ אותו. 

פני . 2 על  מסוים  לגירוי  עדיפות  לתת  הוא  המיקוד  רשת  של  התפקיד 

גירויים אחרים. האוטובוס כבר מתקרב, ועכשיו אני מתמקד במספר 

המסומן על קדמת האוטובוס כדי לבחון אם זה המספר הנכון. בעודי 

מתרכז בקריאת המספר, אני לא רואה ולא שומע דברים אחרים. רשת 

המיקוד שלי "ננעלה" על על המספר, והיא ממקדת את הראייה שלי 

על חשבון שאר הדברים. בספרות המדעית תת־המערכת הזו מכונה 

לפעמים מערכת דורסלית (גבית) בגלל המיקום הגבוה שלה במוח.

יקרא . 3 בדיוק  מישהו  המתקרב  באוטובוס  ההתמקדות  במהלך  אם 

 Petersen, S. E., & Posner, M. I. (2012). !e Attention System of :לקריאה נוספת  25
.the Human Brain: 20 years after. Annual review of neuroscience, 35, 73
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בשמי, סביר להניח שהקשב שלי יעבור אליו, אני אסתובב ואבדוק 

על  שאחראית  הגלאי,  מערכת  של  הפעולה  תהיה  זו  מדובר.  במי 

גילויים של גירויים חשובים וחדשים בסביבה. למערכת הזו יש מעין 

זכות וטו שמאפשרת לה לנתק את ההשפעה של המערכת הקודמת, 

היא  זה.  ברגע  יותר  חשוב  שנדמה  למשהו  הקשב  את  ולהעביר 

מופעלת על ידי גירויים מהסביבה, אך מידת הפעולה שלה קשורה 

כמובן גם לניסיון קודם ותנאים נפשיים שונים. למשל, היא תופעל 

ביתר שאת אם אנחנו עצבניים ולחוצים, או מפחדים ממשהו מסוים. 

במקרה כזה גם גירוי קטן בסביבה יכול לגרום לניתוק הקשב ממה 

שאנחנו עושים. אדם שמפחד מכלבים יבחין בכלב גם ממרחק גדול 

שאינו  שאדם  בעוד  המתקרב,  באוטובוס  להתמקד  ויפסיק  מאוד 

מפחד מכלבים כנראה לא יבחין בכלב מלכתחילה. בספרות המדעית 

בגלל  (גחונית)  הוונטרלית  הקשב  מערכת  קרויה  הזו  תת־המערכת 

מקומה הנמוך יותר במוח. 

זו . 4 גירויים.  בין  לבחור  הוא   (executive) הניהול  רשת  של  התפקיד 

ההחלטה שעליי לקבל כאשר אני קורא בספר והטלפון שלי מצלצל. 

האם אמשיך להתמקד בקריאה, או שאפסיק ואענה לטלפון? התפקיד 

המשאבים  את  ולכוון  העדיפויות  סדר  את  לקבוע  הוא  זו  רשת  של 

רבים,  מערכתיים  משיקולים  כמובן  מושפעת  ההחלטה  לשם. 

ובעקיפין משיקולים תרבותיים וחברתיים שמכתיבים לנו מה חשוב, 

מה ראוי, מה מקובל, מה כדאי לעשות בדרך כלל, ומה כדאי לעשות 

בחושים  קונפליקטים  בניהול  רק  עוסקת  אינה  היא  ממש.  זה  ברגע 

קשורה  והיא  רגשות,  המערבים  קונפליקטים  מנהלת  אלא  השונים, 

ליכולת לדכא התנהגות לא רצויה או להתעלם מתגובה רגשית שאינה 

בקליפת  מרכזיים  אזורים  הכוללת  הזו,  הרשת  חברתית.  מתאימה 

המוח הקדם־מצחית, קשורה באופן רחב לסוגיה של ניהול עצמי. זה 

לא מפתיע שהיא אינה מפותחת אצל פעוטות, ומתפתחת עם הגיל, 

המודעות  בהגברת  שעוסק  במיינדפולנס,  שאימון  מפתיע  זה  ואין 

והיכולת לבחור בתגובה מושכלת, משפיע עליה לטובה. 
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מערכות  של  פעולתן  עם  אינטימית  היכרות  כולל  במיינדפולנס  אימון 

הקשב, וגורם לניהול טוב יותר של הקשב על ידי רשת הניהול. האימון 

גם מרחיב את התחום שעליו חולשת רשת הערנות, שאצל רובנו עסוקה 

לגירויים  ביותר  ערנית  ואינה  החיצון,  בעולם  גירויים  בחיפוש  בעיקר 

אימון במיינדפולנס מאפשר  וזיכרונות.  רגשות, מחשבות  כמו  פנימיים 

לנו להיות ערניים יותר, בין השאר, לסימנים גופניים שיכולים להעיד על 

התעוררות של מצב רגשי מסוים אצלנו או אצל אחרים. הרחבה של תחום 

המודעות באופן הזה יוצרת את התנאים לאינטגרציה טובה בין החושים, 

מתוך  החלטות  לקבל  היכולת  את  שמשפר  באופן  והמחשבה,  הגוף 

לכן.  קודם  אליהם  מודעים  היינו  שלא  סביבתיים  בגורמים  התחשבות 

גירויים רבים שמתחרים  בין  חיזוק של רשת הניהול, שמסייעת לבחור 

זה בזה, מאפשר בסופו של דבר להתמקד במה שבחרנו, ולהתעלם ממה 

שאינו רלוונטי. היכולת לנהל את הקשב ולכוון אותו לכיוון הרצוי לנו 

הוא לב החלק הראשון של ההגדרה שדנו בה עכשיו: "הפניה מכוונת 

של תשומת הלב". אך אני מזכיר שמיינדפולנס לא מתמצה בזה, אלא 

כולל עוד שני היבטים חשובים: תשומת לב למה שקורה עכשיו, באופן 

לא שיפוטי. 

תשומת לב למה שקורה עכשיו

למה  יותר  רבה  לב  תשומת  להפנות  מבקשים  אנו  מיינדפולנס  עם 

שמתרחש כאן ועכשיו. לכאורה, אין בזה חידוש גדול כי כל מה שאנחנו 

חווים הרי חייב להיות "כאן ועכשיו" — הזמן היחידי שבאמת קיים. 

אבל מניסיוננו אנחנו יודעים שחלק ניכר מהזמן שלנו מוקדש לחשיבה, 

הרהור, זיכרון, תוכניות ופנטזיות שעיקרם דברים שכבר התרחשו בעבר, 

או שיתרחשו בעתיד. הפעולה של הזיכרון עצמו מתרחשת כמובן "כאן 

ועכשיו" אבל החוויה שלנו היא של מסע בזמן או מסע במרחב דמיוני. 

הגוף נשאר בחדר הזה, אבל התודעה התעופפה למקום אחר. 

עם מיינדפולנס אנחנו מכוונים את תשומת הלב בעיקר למה שקורה 

תחושה  לנו  מעניקים  שהחושים  כיוון  השונים,  בחושים  ועכשיו,  כאן 


