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אלה ימים טר�פים — יש שיאמר� קטסטר�ו • • •  

שיאמר�  �יש  כמעט,  תנ"כית  אפ�קליפטית,  פה 
כך,  א�  כך  הצדקה.  חסרת  בהיסטריה  שמד�בר 

�נ ועשר�תואלפי ישראלים ש�הים כעת בביד�ד, 
האלה,  בנסיב�ת  �יתפח.  ילך  רק  שמספרם  ראה 
א�  שב�עיים  הלכ�דים  אלה  יעש�  מה  השאלה 
מק�ם  לש�ם  לצאת  אפשר�ת  בלי  בביתם,  י�תר 

ואחר, ה�פכת לס�גיה שד�רשת מענה. יש מי שה
זדרז� לרכ�ב על הגל �להציע על המדף פתר�נ�ת 
זמינים �מפתים — פט�ר מעל�ת המינ�י לשיר�תי 
י�תר  �נ�ח  טבעי  מה  הרי  למשל.  הסטרימינג, 
א�  הטל��יזיה  מסך  מ�ל  תמימים  ימים  מלרב�ץ 
המחשב? הזדמנ�ת פז לצפייה מרת�נית בסדר�ת. 
על  אצבע�תי�  בנקיש�ת  מצביע  הכל�א  הציב�ר 

והשלט א� על הטלפ�ן, �הפלא �פלא: בע�ד כלכ
ולת הע�לם ניצבת בפני משבר, מני�ת חבר�ת הס

האם  אבל  �ע�ל�ת.  מטפס�ת  ד��קא  טרימינג 
אפשר להפ�ך את המשבר הבריא�תיוכלכלי הזה 
למנ�ף להחזרתה לש�לחן של אלטרנטיבה אחרת 

�נשכחת מעט — קריאת ספרים?
לחיינ�,  הק�ר�נה  מגפת  פרצה  בטרם  אחד  רגע 
פ�טר"  "הארי  של  המתרגמת  ברוהלל,  גילי  ניהל� 
מנכ"ל  ש�מר,  �אבי  עצמה,  בזכ�ת  �מ�"ל  לעברית 
צ�מת ספרים, דין �דברים עית�נאי על תפקידה של 
של  הקריאה  הרגלי  בצמצ�ם  נטפליקס  ת�פעת 
הישראלים. בע�ד ש�מר סימן את הטל��יזיה בכלל 
�את נטפליקס בפרט כא�יב מספר אחת של תרב�ת 
שרבים  הע�בדה,  את  ציינה  ד��קא  ברוהלל  הספר, 
�א�לי  ספרים  מת�ך  נשאב�  בנטפליקס  מהתכנים 

אף מעניקים השראה ביצירת ספרים חדשים.
מק כאנשי  לא  ב��דאי  אך  נלהבים,  וכח�בבים 

צ�ע בתח�ם הספר�ת, קט�נ� מלהביע עמדה בניד�ן. 
של  שלקריאה  מכך  להתעלם  אפשר  אי  זאת,  עם 
משחק  )מין  המילה  מ�בן  במל�א  כת�ב  טקסט 
על  משמע�תיים  יתר�נ�ת  כמה  יש  שכזה(  מילים 

פני צפייה בסדר�ת. כדאי לשק�ל א�תם היטב 
בביד�ד.  הזמן  את  למלא  איך  כשמתלבטים 

אחרי שת )כמ�בן,  עיניכם  את  לרגע  ועצמ� 
סיימ� את קריאת הט�ר הזה( �היזכר� בספר 

בספר  לבכם,  את  ששבה  בספר  שקראתם, 
שגם שבה את לבם של מי שטרח� �עיבד� א�ת� 

למדתם  הרי  הקריאה  במהלך  טל��יזיה.  לסדרת 
ולהכיר את הדמ�י�ת, את האיר�עים שבהם הן לק
וח� חלק, את המק�מ�ת שבהם איר�עים אל� התרח

�ריח.  טעם  אפיל�  ק�ל,  מראה,  להם  הענקתם  ש�. 
ולאחר מכן, כשפגשתם ש�ב את הדמ�י�ת, את המ

כדי צפייה בסדרה  �האיר�עים האלה, ת�ך  ק�מ�ת 
המב�ססת על א�ת� ספר, מצאתם את עצמכם לר�ב 

ומ�פתעים, לעתים אפיל� מא�כזבים. הדמ�י�ת, המ
מהציפי�ת  ש�נים  הי�  האיר�עים  �אפיל�  ק�מ�ת, 

שלכם. 
מצבי  בראשנ�  י�צרים  אנ�  הקריאה  במהלך 

כמ�ד מת�ארים  אלה  מצבים  חל�פיים.  ועניינים 
�הם   )situation models( סיט�אציה  של  לים 
נ�צרים בא�פן ספ�נטני במהלך הקריאה. תהליכי 
עצ�ם של מחקרים  במג��ן  מ�דגמים  אלה  יצירה 
ק�גניטיביים �נ�יר�וק�גניטיביים שע�קבים אחרי 
בזמן  מתע�ררים  ש�נים  מ�ח  אז�רי  שב�  הא�פן 

וקריאה. כך למשל, ק�ראים של קטעי פר�זה קצ
ורים, שכ�ללים שינ�יים בהיבטים ש�נים של הע

�פע�ל�ת  כ��נ�ת  א�  זמן  מרחב,  כג�ן  לילה, 
של  רק  לא  דינמית  הפעלה  הדגימ�  הגיב�רים, 

ואז�רי מ�ח ייח�דיים לתפיסת שפה — הם הפעי
במרחב,  להתנהל�תנ�  רל��נטיים  אז�רים  גם  ל� 
זה  כל  ק�נספט�אליים.  בהקשרים  �אפיל�  בזמן, 

מתרחש בא�פן אנל�גי למהלך הקריאה.
המש אם  שגם  התברר  אחרים  ובניס�יים 

תתפים לא מתבקשים ליצ�ר בכ��נה תחילה את 
והאיר�עים הכת�בים בדמי�נם, מ�חם הדגים פעי

מס�ימים  לח�שים  א�פייניים  באז�רים  ל�ת 
ו)ראייה, שמיעה, ריח �כ�'( א� לתנ�עת ג�ף �לע�
ורר�ת רגשית — �כל זאת ת�ך כדי הקריאה. מח

שאנ�  שהמ�דלים  כך  על  מרמזים  אלה  קרים 
�בה נח��ים בא�פן ממשי  וי�צרים בזמן הקריאה 

ממשי�ת  ציפי�ת  של  לגיב�שן  �ג�רמים  תאמה, 
ו�ייח�די�ת. לעתים קר�ב�ת, הציפי�ת הלל� מ�פ

טל��יזיה  סדרת  בפרק של  צ�פים  ר�ת כשאנחנ� 
באנשים  במציא�ת  נתקלים  אפיל�  א�  בסרט,  א� 

שמ במק�מ�ת  מבקרים  א�  בספר  והמ�זכרים 
טל בסדרת  א�  בסרט  זאת,  לע�מת  ב�.  ות�ארים 

המאמץ  את  מאיתנ�  ח�סכים  הי�צרים  ��יזיה, 
הק�גניטיבי שנדרש ליצירת המ�דלים המנטליים 
ישירה  לאספקה  ז�כים  אנ�  הסיט�אציה.  של 

נדר �איננ�  �הצלילים,  התמ�נ�ת  של  ו�דייקנית 
המרא�ת  אלה.  מ�דלים  בעצמנ�  ליצ�ר  שים 
הצפייה.  במהלך  עב�רנ�  זמינים  יישאר�  האלה 

איננ� צריכים לתחזק א�תם לא�רך זמן בדמי�ננ�. 
זק�קים  שאנ�  ברגע  בדי�ק  המסך  על  י�פיע�  הם 
להם. אפשר לדמ�ת את הקריאה, אם כן, לל�ליין 
של  רב  מספר  בא��יר  להשאיר  שנדרש  בקרקס 

וחפצים ב� בזמן. במ�בן הזה הצפייה נמשלת לח�
טי נייל�ן בלתיונראים, שמשאירים את החפצים 

נעים בא��יר, בלי שהל�ליין נדרש לעש�ת דבר.
מנק�דת מבט ק�גניטיבית, היכ�לת ליצ�ר מצבי 
עניינים אלטרנטיביים, ש�נים מהמצב האקט�אלי 
שב� אנ� נמצאים, היא ז� שמאפשרת לנ� להתכ�נן 
פרספקטיבה  לשנ�ת  יתרחש�,  בטרם  לאיר�עים 
לגבי איר�עים שמתרחשים בפ�על �לבר�א במידה 

ורבה "יש מאין". ז�הי א�תה יכ�לת שאיפשרה, כנ
ראה, לבטה�בן להלחין יציר�ת שלמ�ת גם לאחר 
שח�ש השמיעה של� אבד, א� לארז ביט�ן, שאיבד 
את מא�ר עיני� בגיל צעיר, לתאר בא�פן חי כל כך 
בשירי� מרא�ת שמע�לם לא ראה. היכ�לת הזאת, 
מנטלית,  הפעלה  כללי  בא�פן  לה  לקר�א  שניתן 
בעת  המציא�ת  מן  להתנתק  לנ�  שמאפשרת  היא 

ושאנ� פ�עלים מ�ל א�בייקטים מנטליים א� מחש
ב�ת. היא מאפשרת לנ� להתאמן בדמי�ננ� לקראת 
ראי�ן עב�דה ע�ד טרם התרחש בפ�על א� להחליט 
בב�בה  בסיס התב�ננ�ת  על  א�תנ�  יהל�ם  בגד  אם 
בחל�ן הרא��ה. ההפעלה המנטלית היא א�סף של 

ותהליכים שהם הבסיס לחשיבה שלנ�, �לחלק מר
במבחני  ביט�י  לידי  שבא�ת  שלנ�  ביכ�ל�ת  כזי 
�פית�ח  תרג�ל  מאפשרת  הקריאה  אינטליגנציה. 
של יכ�ל�ת אלה �על כן היא אבן יס�ד בהתפתח�ת 

יכ�ל�ת החשיבה שלנ�.
יצירה, אינטגרציה, מניפ�לציה �קי�ם לא�רך 
זמן של תמ�נ�ת, מצבים אלטרנטיביים, איר�עים 
בחיים  מה�תי  חלק  הם  א�בייקטים  א�  רגשיים 
תהליכי  ליבת  את  מה��ים  הם  שלנ�.  המנטליים 
מאמץ  נט�לי  אינם  הם  זאת,  עם  שלנ�.  החשיבה 
ק�גניטיבי. מחקרי מ�ח �התנהג�ת מדגימים שגם 

ואם אנ� י�צרים �מתפעלים במ�חנ� מ�דלים מנט
השקעה  כך  לשם  נדרשת  ספ�נטני,  בא�פן  ליים 
ק�גניטיביים.  �משאבים  קשב  של  מב�טלת  לא 

�הס ד�רש עב�דה.  ובמילים אחר�ת, דמי�ן פעיל 
הט�בים  הכ�שר  מחדרי  אחד  ה�א  מתברר,  פר, 
המה�תית  היכ�לת  לאימ�ן  לנ�  המ�כרים  בי�תר 

והזאת. בר�ח ז� אנ� ק�ראים לכל המתב�דדים מר
וצ�ן א� מכ�רח לזכ�ר שקריאה בספר מע�דדת �מ

מה�תיים  כיש�רים  לאימ�ן  הזדמנ�ת  ספקת 
לחשיבה. צפייה בפרק בסדרה )שיש לה יתר�נ�ת 
כאלה  הזדמנ�י�ת  מספקת  כמ�בן(  עצמה,  משל 
 במידה קטנה בהרבה. 

במחלקה  ד�קט�רנטית  היא  מילשטיין   דלית 

בןוג�רי�ן  בא�ניברסיטת  �הק�גניציה  המ�ח  למדעי 

)אמריט�ס(  מחקר  פר�פס�ר  ה�א  הניק  אבישי  בנגב. 

בנגב. בןוג�רי�ן  בא�ניברסיטת  לפסיכ�ל�גיה  במחלקה 

 משתעממים בבידוד? זה בדיוק 
הזמן לקחת הפסקה מנטפליקס

 דמיון עשיר דורש עבודה — ומחקרים מוכיחים שקריאת ספרים היא דווקא חדר כושר מצוין 
דלית מילשטיין ואבישי הניק


