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שם , ב"מינסוטה שבארה' בוגר אוני הוא. חברתי וחינוכי

הוא נחשב . התואר השלישי בחקר העתידהוא סיים את 

 .  ליחיד במדינת ישראל המחזיק בתואר שלישי בחיזוי

 

המגמה לתואר שני ושלישי   כראשאילן -בר' מכהן באוני הוא

ראש המעבדה למציאות  והוא עומד ב בטכנולוגיות תקשורת

 . מדומה

 

פסיג יועץ לארגונים רבים בישראל ובעולם בעיתוד  ' פרופ

בין עיסוקיו הרבים הוא . תהליכי קבלת ההחלטות שלהם

 .  כיהן כיועצו של נציב הדורות הבאים בכנסת ישראל

 .  במועצה הלאומית למחקר ופיתוחוכיום הוא גם חבר 

הוא פרסם לאחרונה רבי מכר על עתידה של מדינת ישראל  

בהוצאת , 2048: והשני, צופן העתיד: הראשון כותרתו

 .שניהם זכו בפרס ספר הזהב. ידיעות
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 דוד פסיג' פרופ

 ראש המגמה לטכנולוגיות תקשורת, עתידן

 ראש המעבדה למציאות מדומה

 אילן-אוניברסיטת בר
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 שלוש שאלות

האם חיות מסוגלות לחשוב  

 ?עתיד

מהו העתיד של חשיבת  

 ?העתיד בתודעת האדם

היכן וכיצד מתבצעת חשיבת  

 ?עתיד במוח האדם



 חשיבת עתיד אצל חיות



 קולר-בישופהיפותזת 

 
עתיד מאפיינת בעיקר את  -במשך הרבה זמן חוקרים חשבו שחשיבת•

הנחה זו מתועדת בספרות המחקר כהיפותזת . בני אנושמוחם של 
  (Bischof-Kohler Hypothesis)קולר -בישופ

 
 

www.bischof.com 



 דיכוי צרכים מיידיים 

 
לדכא צורך עכשווי  מסוגל  אורנגאוטן•

 .בשביל תמורה עתידית
 

מאכל ולצידו כלי  המדענים הציגו בפני קופים 
 .  אשר ניתן בעזרתו לאכול את המאכל המוגש

 
להפתעתם הם מצאו שהקופים בחרו בראש  

 .  ולא במאכל בכליוראשונה 
 

החוקרים הניחו שהקופים העדיפו לקחת את 
הכלי כדי שישמש אותם בפעם הבאה  

כשהמאכל יוגש להם במקום להסתפק בתגמול 
 .  הרגעי בהווה

 
זו דוגמא של יכולתם של קופי האדם  , לדידם
 ".לנוע בזמן"הללו 

Osvath, M. (2010). Great ape foresight is looking great. Animal Cognition, 13(5), 777-781. 



 לתכנן תמורה גדולה יותר

 

לדכא  מסוגל  (squirrel-monkey) קוף סנאי•
 .תמורה עתידית גדולה יותרבשביל צורך עכשווי 

 
הסנאים את הברירה ליטול מבין -חוקרים נתנו לקופי

שניים או ארבעה  מקבצי בוטנים שהונחו בפניהם 
 .  בוטנים

שני  אחר כך נתנו להם את הברירה לקחת רק 
 .  בוטנים

,  במקרה בו היו מקבצים של שני בוטנים בלבד
  10חופן של דקות לאחר מכן עם  15החוקרים באו 

 .  בוטנים
כל אימת שהחוקרים  , אחר שהקופים התנסו בחוויה זו

הביאו לקופים את האפשרות לבחור ארבעה בוטנים  
בחרו באפשרות של שניים יותר קופים , או שניים

 .בציפייה שחופן העשרה יבוא אחר כך

Roberts, W.A. (2007). Mental time travel: Animals anticipate the future. Current Biology, 17 (11), 418-419. 



 מסע בזמן

 
,  אוספות (western scrub-jays)ציפורים •

 .בשביל מחרמחביאות ומאחזרות מזון 
 

חוקרים השתמשו בשלושה קריטריונים  
התנהגותיים כדי לבחון אם אכן מנהגם של  

ציפורים אלו להחביא מזון נובע מיכולתם לזכור 
.  את העבר ולתכנן לעתיד או שמא אחרת

 .  גמישותו מבנה, תוכןהקריטריונים שבחנו היו 
 

Clayton, N. S., Bussey, T. J., & Dickinson, A. (2003). Can animals recall the past and plan for the future? 

Nature Reviews Neuroscience, 4(8), 685-691. 

 

Clayton, N. S, & Russell, J. (2009). Looking for episodic memory in animals and young children: prospects 

for a new minimalism. Neuropsychologia, 47(11), 2330-40. 



 מושגים קוגניטיביים של חשיבת עתיד

    (time travel)בזמן-מסע•
"  העצמי"להטיל את מושג המתאר את היכולת המנטלית 

 . או לשוב לאירועים בעברלעבר אירועים בעתיד 
 

• Chronesthesia 
  המנותקיםאו לחוות מראש אירועים לחוות שוב היכולת 

  . מהמצב הקיים
 

   (autonoetic consciousness) אוטונֹוֵאטית-תודעה•
או  בעתיד, להציב את עצמו בעברהיכולת של האדם 

במילים  . ולנתח את מחשבותיו בהתאםבמצבים הפוכים 
,  חווית העצמי שלו משפיעה על התנהגותו בהווה, אחרות

היא משקפת מה הוא חושב על . ועל התנהגותו בעתיד
כיצד הוא חש כלפיה והיא שקובעת אם  , התנהגותו בעבר

 .שוב יתנהג כך בעתיד



 עתיד תכנון 

 אפיזודיתחשיבת עתיד 

 עתידמוטת זמן 

 עומס של מושגים

 עתיד דימוי

 עתיד אוריינטציית

 prospective memory -זכרון מיוחל  



 חשיבת עתיד אצל תינוקות



 ייצור צפיות על בסיס נסיון אישי

תהליך ההתפתחות של הציפיות אצל הרך הנולד  •
 .ללידתובשבועות הראשונים נוצר כבר 

 
הצורה הפשוטה של ציפיות היא היכולת לזהות את הדפוס  

 . שוב בעתיד יתרחשבעבר שמה שהתרחש האומר 
 

 Visual Expectation)החוקרים פיתחו כלי מדידה 
Paradigm)    בעזרתו הם הציגו לתינוקות סדרה של

תמונות שנעלמות ומופיעות לסירוגין במקומות ובזמנים 
 .  הניתנים לחיזוי

 
תינוקות מסתכלים  בשבוע השישי ללידה הם מצאו שכבר 

 .לעבר המקום שהתמונה עומדת להופיע בה במופע הקרוב
 
זמן התגובה שלהם משתפר מאוד והם בחודש השלישי ו

מיד צופים לעבר המקום בו אמורה להופיע התמונה הבאה  
 .מבלי לבזבז זמן בשיטוטי עיניים

Baillargeon, R. (2004). Infants' physical world. Current Directions in Psychological Science, 13, 89-94. 



 זיהוי דפוסים חוזרים

לזהות  תינוקות מסוגלים , להיוולדם 12-בחודש ה•
ולנחש את האירוע הסביר שצפוי להופיע  דפוסים

 .  כתוצאה מכך
 

חדשים סרט ובו  12כדי להוכיח זאת הראו לתינוקות בני 
הקופצים אחד כחול וכדור שלושה כדורים אדומים מופיעים 

 .  בתוך מיכל אשר לו פתח בתחתית
 

החוקרים הפיקו את הסרט כך שאחר זמן מה שהכדורים  
 .מצליח לברוח דרכוכדור אחד קופצים הפתח נאטם ורק 

 
על הסרט  מסתכלים זמן רב יותר הם זיהו שהתינוקות 

הרבה   –מצליח להשתחל דרך הפתח הכדור הכחול כאשר 
פחות מהמופעים בהם אחד הכדורים האדומים נופל דרך  

,  בעקבות כך, החוקרים טוענים. החור שבתחתית המיכל
שזו הדרך בה התינוק יוצר ציפיות הגיוניות בדבר חידושים  

 .שיכולים להתרחש באירועים עתידיים
Teglas, E., et al (2007). Intuitions of probabilities shape expectations about the future at 12 months 

and beyond. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104, 642-647. 



 ייצור צפיות על בסיס נסיון אחרים

התינוק מסוגל להתחיל ליצור ציפיות על בסיס  •
 .בשנתו השניהנסיונם של אחרים 

 
הרבה אירועים בחיינו מופיעים ללא נסיון אישי קודם  

דרך נסיונם של הסובבים  ואפשר להבינם בעיקר 
 . אותנו

 
החל  , בלי יכולת זו אי אפשר לעשות הרבה דברים

מדברים קטנים כמו לטבול במים ללא פחד וכלה  
 .  בדברים גדולים כמו לתכנן לימודים באוניברסיטה

 
ועדיין רבים  הוכחות ליכולת זו נמצאו ממש לאחרונה 

יכולת זו זוהתה כבר  . מנסים להבין את המכניזם שלה
בשנות השישים אך לאחרונה היא קיבלה חיזוק 

 .ממקורות שונים

Gilbert, D. T., Killingsworth, M. A., Eyre, R. N. & Wilson, T. D. (2009). The surprising power of 

neighboring advice. Science, 323, 1617-1619.  



 אוריינטציית עתיד  –שנים  5-7

 (זכרון מיוחל, תכנון)  

 צפיות מנסיון אחרים –שנים  4-5

 עתיד-בהתפתחות אוריינטצייתפרקים 

 צפיות שאינן פיסיות –שנים  2-3

 ייצור צפיות –שבועות  3



להיכשל במידת הדיוק  ההכרה שאפשר 

היכולת לערבב את העצמי  ) בציפיות

 (וחסרונותיו בהליך ייצור התחזית

 עתיד-אוריינטצייתרכיבים בהתפתחות 

להכיר בעובדה  )סיפור  לספרהיכולת 

שאין כל ביטחון שהעתיד יתרחש כפי  

 (שמצפים לו

 סיפור לסדרהיכולת 

  שהפרספקטיבה של האחרים שונה משליהיכולת להבין 

בניגוד לזה של  , ולהטיל את העצמי האישי אל עתידי

 האחרים



 הנוירופיזיולוגיה של חשיבת עתיד



 תהליכים ביוכימיים מחוללי סימולציה

הוכחות רבות מצביעות על כך  •
שהיכולת של תהליכים ביוכימיים  

סימולציה של ארועים עתידיים  לחולל 
במוח דרך הנוירונים דורשת יכולת  

המערבת  חישובית מורכבת וממוקדת 
מגוון גדול של הפעלות קוגניטיביות  

 . באזורים שונים של המוח
 
הפעלתם מחדש  הפעלות אלו כוללות •

(reenactment)   חוויות מוטוריותשל  ,
  אינטרוספקטיביותו תפיסתיות

(introspective)   הנקלטות מהעולם
 . דרך הגוף והחושים

חוויות אינטרוספקטיביות מוגדרות •
,  שצורתם רגשותכחוויות פנימיות 

 .  ועוד, קוגניציות-מטה, כוונות, מוטיבציות

Barsalou, L. W. (2008). Grounded cognition. Annual Review of Psychology. 59, 617-645. 



 שני שלבים ביוכימיים

זו מתבצעת בשני  הפעלה מחדש •
 .  שלבים

 
מתבצעת הפקודה  , בשלב הראשון•

הטווח  -בזיכרון ארוךלאחסן מידע מסוים 
אשר הגיע ממקומות שונים במוח שנקלט  
דרך החושים ושינה צורה לחוויות שונות  

 .  אינטרוספקטיביות
 
פקודה נוספת יוצאת לפועל  , בשלב השני•

חלק מחוויות אלו מופעלות מחדש  בה רק 
כדי לחולל סימולציה על אירועים או  

חוויות אחרים וחדשים שיוכלו להתפתח  
 . מה שמכונה בפינו תחזית –בעתיד 

Barsalou, L. W. (2011). Simulation, situated conceptualization and prediction. In Moshe Bar (ed). Predictions 

in the Brain: Using our Past to Generate a Future. Chapter 3, 27-39. Oxford University Press. 



 אחסון בזכרון ארוך הטווח –שלב ראשון 

-תהודה-לכל הידוע לנו ממחקרים בדימות•
 (.  fMRI)מגנטית 

 
כשהמוח נפגש עם אירוע או חפץ כלשהו בסביבתו 

בולטים  (detectors)מפעיל גלאים הוא , החיצונית
 .במערכת הנוירונים הרלבנטית כדי לקלוט אותו

 
ובאונה    (amygdale)באמיגדלההפעלת נוירונים 

  (orbitofrontal lobe – OFL)התחתונההמצחית 
 .  למופע ויזואלי כלשהותגובה רגשית ביחד מייצגת 

 
המחקרים מראים שכאשר מערכת נוירונים פועלת כדי 

נוירונים נושקים , לייצג חפץ או אירוע כלשהו
(conjunctive)   הנמצאים באזורים סמוכים קולטים את

דבר   –דפוסי ההפעלה לשימוש חוזר מאוחר יותר 
 .  הטווח-המוכר כאחסון בזכרון ארוך

Simmons, W. K. & Barsalou, L. W. (2003). The similarity-in-topography principle: Reconciling theories of 

conceptual deficits. Cognitive Neuropsychology, 20. 451-486. 

מבנה דמוי   -אמיגדלה 

  13-שקד המורכב מכ

המצוי בעומק  , גרעינים

האונה הרקתית  

 .התיכונה במוח

תחתית האונה 

 המצחית



מחדש  הפעלה : סימולציה –שלב שני 

 של נוירונים

ברגע שהנוירונים הנושקים קולטים דפוס פעולה הם יכולים  •
 .  כלשהו מבחוץלהפעילו מחדש ללא גירוי מאוחר יותר 

 
מכונה בפינו היכולת   (modal reenactments)הפעלה מחדש זו 

 .  על בסיס ידע מוקדםסימולציה של מצבים עתידיים לערוך 
 

   (associative neurons)ברגע שהנוירונים הנושקים
 קולטים דפוס פעולה הם יכולים מאוחר יותר להפעילו 

 . מחדש ללא גירוי כלשהו מבחוץ
 

 כאשר האחזור וההפעלה מחדש מהסוג הזה מגיעים  
 ".דימוי מנטלי"היא מקבלת צורה של , לרמה מודעת

Semin, G. R. & Smith, E. R. (Eds.). (2008). Embodied grounding: Social, cognitive, affective, and neuro-

scientific approaches. New York: Cambridge University Press. 



הנוירופיזיולוגיה של תהליך קבלת  

 ההחלטות על העתיד 



 ליבטמחקריו של 

,  Benjamin Libetחוקר בשם , עוד בשנות השמונים•
כף ידם באופן  ביקש ממשתתפים להניע קלות את 

. ומדד את האותות החשמליים שהמוח חולל אקראי
שהוא מתכוון  מתי העצמי חש המטרה הייתה לבחון 

 .  להניע את כף ידו
 

הלא מודעת כפי שנקלטה  שהפעילות המוחית הם מצאו 
את המודעות של הנחקר   הקדימהמהאותות החשמליים 

 .  בחצי שניהלהזזת כף ידו 
 

בדבר הזזת כף   שההחלטההממצאים הללו הצביעו על כך 
-התבצעה קודם כל בתתהיד שהמשתתפים במחקר לקחו 

וכי  , ורק אחר כך היא תורגמה להחלטה מודעות המודע
אמונתם של המשתתפים שהפעולה שלהם הייתה תוצאה 

של החלטתם החופשית הייתה רק בדיעבד  
((retrospective perspective. 

Libet, B. (1985). Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action. 

Behavioral and Brain Sciences, 8, 529–566. 

Libet's experiment: 

0 repose 

1 (-500 ms) EEG measures 

Readiness potential 

2 (-200 ms) Person notes the 

position of the dot when 

decides 

3 (0 ms) Act 



 תהליכים ביוכימיים של קבלת החלטות

על כל  צל כבד מה שהתגלה לאחרונה מטיל •
אשר היה ידוע לנו עד כה על תהליך קבלת  

 .  ההחלטות
 

, חוקרים מצאו בעזרת טכניקות דימות מתקדמות
לסוג מסויים של החלטה  שמוחו של האדם מתחייב 

 . שזו ההחלטה שהוא יקבללפני שהאדם מודע עוד 
 

שניות  10מחקרים שונים אף הראו שאפשר לחזות 
אם המשתתפים בניסוי  60%מראש ובדיוק של 

ילחצו על כפתור בידם הימנית או השמאלית עוד  
להחלטה שהם  בטרם המשתתפים יהיו מודעים 

 .עומדים לקבל

Soon, C., Brass, M., Heinze, H., & Haynes, J. (2008). Unconscious determinants of free decisions in the 

human brain. Nature Neuroscience, 11(5), 543–545. 



 מחקריו של יצחק פריד

,  יצחק פריד' קבוצת חוקרים בראשותו של פרופ•
ח  "בביכירורגיה תפקודית -מנהל היחידה לנוירו

המתמחה בניתוחים להסרת המוקד  איכילוב
הצליחה לשחזר את המחקרים של  , האפילפטי

 .  הנוירון הבודדברמה של  ליבט
 

חולי אפילפסיה  החוקרים הצליחו לעשות זאת אצל 
שהתנדבו להשתתף במחקר ואשר בכל מקרה היו 

זקוקים להשתלת אלקטרודות עמוק במוחם כדי לטפל  
 .   במחלתם

 
משום שהחוקרים יכלו לפקח אחר הפעילות המוחית של 

הם שיחזרו  , חולים ערים ברמות כל כך מיקרוסקופיות
זיהה אכן קיימת   שליבטאת המחקר ומצאו שסטיית הזמן 

בכלל והנוירון הבודד יורה זרם כחצי שניה קודם שהמודע 
 .רוצה להוציא לפועל את התנועה הרצויה לכאורה

Fried, I., Mukamel, R., & Kreiman, G. (2011). Internally generated pre-activation of single neurons in 

human Medial Frontal Cortex predicts volition. Neuron, 69, 548–562. 



Psychotronics 

על ההחלטה  גירוי מגנטי אפשר להשפיע בעזרת •
 .  של נבדקים איזו יד להרים

 
חוקרים מצאו כי בעזרת גירוי מגנטי של הגולגולת אפשר  

או את יד להרים את יד ימין להשפיע על נבדקים אם 
 .  שמאל

 
אנשים שהיד החזקה שלהם היא יד ימין ירימו את יד ימין  

. מהפעמים בהם יתבקשו להרים את אחת מידיהם 60%
,  אבל כשהאונה הימנית של אלו תגורה על ידי מגנט

 .  מהפעמים הם ירימו את ידם השמאלית 80%
 

הבעיה היא שעל אף שהם יהיו מודעים שהחלטותיהם  
שההעדפה  ימשיכו להיות בטוחים מושפעות מהמגנט הם 
 !מרצונם החופשיאיזו יד להרים נעשתה 

Ammon, K. & Gandevia, S. C. (1990). Trans-cranial magnetic stimulation can influence the selection of 

motor programs. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 53, 705–707. 



 היפותזת הסמן הסומטי

Somatic Marker Hypothesis - SMH 

 ליבטחקריו של ממודלים המסבירים את 

 מודל השליטה המוטורית הקדמית
Forward Model of Motor Control - FMMC 



 מודל השליטה המוטורית הקדמית

שהתגלה בין ההחלטה   הפערכדי להסביר את •
.  שהמוח מקבל לבין המודעות שלנו להחלטה

שהעצמי המודע אינו זה המחולל את המודל טוען 
 . שלנו כל ההתנהגות

 
התודעה מיידעת את העצמי דרך תחושות  , לפי המודל

שונות מה תהא ההתנהגות ששאר חלקי המוח כבר  
תיכננו לעשות אחר שהם עיבדו כמות אדירה של מידע 

המודע והגיעו כבר להחלטה הנכונה ביותר -בתת
 .בהתחשב בתנאים הקיימים

 
מעגלים מקבילים המודל מכונה כך משום שהוא מתאר 

 . בפעילות המוחית שיוצרים החלטות לגבי העתיד
 

,  כמו למשל, מהימנות המודל נבחנה בסוגיות שונות
 .ונמצא מהימןהדיבור העצמי בתופעת 

Schlinger, H. D. (2009). Some clarifications on the role of inner speech in consciousness. Consciousness 

and Cognition, 18, 530-531. 



 היפותזת הסמן הסומטי

בתחתית  המודל הזה מציע שמנגנון מיוחד הנמצא •
   האונה המצחית

(ventromedial prefrontal cortex - VMPFC) 
הוא אשר מניע את תהליך קבלת ההחלטות  

רגשיים    (markers)ַסָמִנים בעזרת זכרונות או 
 .  האצורים בו

 
,  מורכבות וסותרותכאשר אנו מתייצבים אל מול ברירות 

על בסיס תהליכים קוגניטיביים קשה לקבל החלטה 
הדורשים עיבוד כה  העמוסים לעייפה בפרטים , בלבד

 .  מסיבי עד כדי סתימת כל התהליך
 

הסמנים  . יכולים לעזור לנו להחליטמרקרים גופניים 
אסוציאציות בין גירויים ממריצים  הסומטיים הללו הם 

שונים אשר מסוגלים להמריץ ריגושים פיזיולוגיים שיש 
 .  ביניהם יחסים או קשרים

 
Damasio, A. R. (1999). The feeling of what happens. New York: Harcourt-Brace & Company. 

השראה זו על תהליך קבלת ההחלטות יכול  

להתרחש ללא מודעותנו דרך גזע המוח 

שהוא חלק    (ventral striatum)הסטריאטום

המורכב מהגרעין  , קורטיקלי של המוח-תת

ומהפוטמן  (caudate nucleus)הקאודטי 

(putamen) .  הסטריאטום מהווה חלק מגרעיני

הבסיס ומיוחס לו תפקיד בתכנון ובשליטה  של  

והוא מעורב גם במגוון  , מסלולי תנועת הגוף

 .תהליכים קוגניטיביים



 Forecognito - פורקוגניטו

 תודעת עתיד

 Cognito - קוגניטו

 Incognito -אינקוגניטו 



 תודעה נסתרת –אינקוגניטו 

המחקרים המוכיחים שמרבית המחשבות •
וההחלטות שלנו מתבצעות מתחת לרדאר של  

ההוכחות שהמוח רץ על  . הם רבים מדיי התודעה
 .  הם סביבנו בחיי היומיוםטייס אוטומטי 

 
או . למישהו או למישהי מבלי לדעת למה נמשכיםכש

" בטן-תחושת"כשהמערכת העצבית שלנו מעבירה לנו 
בדבר איזו מבין האפשרויות לבחור מתוך בליל 

 .ועוד. האפשרויות העומדות בפנינו
 

רוב  . מדי פעםשלנו המדבר אלינו  האינקוגניטוזהו 
הפעמים הוא לא מיידע אותנו מה מתרחש בתוכו כי  
הוא לא זקוק לתודעה שלנו כדי להנהיג את הספינה  

, גרוע יותר. המורכבת של הגוף בסביבה כה סוערת
אם הוא היה צריך להעביר הכל דרך התודעה שלנו 

 .עומדים מלכתקודם לכן היינו 
 

Eagleman, D. M. (2011). Incognito: The secret lives of the brain. New York: Pantheon Books. 



 תודעה עצמית   –קוגניטו 

  10.000-נוירון טיפוסי אחד מכיל כ•
 . לנוירונים שכנים חיבורים

 
בהתחשב בכך שיש מאות מיליארדים •

,  של נוירונים במוח האדם הסביר
שבכל סנטימטר מרובע המשמעות היא 

אחד של רקמה מוחית יש קשרים בדומה  
למספר הכוכבים שיש בגלקסית שביל 

 !  החלב
 

ואם רק נחשוב על נפח המוח הממוצע •
  1,400-כהעומד על , של האדם כיום

אזי אפשר רק להתחיל לדמיין את , ק"סמ
 .  גודל היריעה

 



 דפוס תרשים זרימת רשת נוירונים טיפוסית

Korzeniewski, B. (2011). How the rain generates the mind: From neurons to self-consciousness. New York: 

Humanity Books. 



 דפוס תרשים זרימת רשת נוירונים אלטרנטיבי

Korzeniewski, B. (2011). How the rain generates the mind: From neurons to self-consciousness. New York: 

Humanity Books. 



 קוגניציה ללא תודעה עצמית

Wynne, Clive D. L. (2002). Animal Cognition: The Mental Lives of Animals. Palgrave Macmillan. 

 תמונה של העולם החיצון
מרכזים קוגניטיביים 

 ומרכזי קבלת החלטות
 עולם חיצון



 קוגניציה עם תודעה עצמית

Korzeniewski, B. (2011). How the rain generates the mind: From neurons to self-consciousness. New York: 

Humanity Books. 

 תמונה של העולם החיצון
מרכזים קוגניטיביים 

 ומרכזי קבלת החלטות
 עולם חיצון

תמונה של  המרכז הקוגניטיבי מחולל בנוסף , מלבד תמונת העולם החיצון

 .עצמו בתוך עצמו



 תודעת עתיד –פורקוגניטו 

עיקריים פועלים יחדיו כדי לחולל  שני מנגנונים •
 . עתיד-חשיבת

 
   הזיכרוןהאחד הוא מנגנון •
 . התודעה העצמיתהוא המנגנון המחולל את , השני•

 
ובמידע  בנסיון עשיר הטווח מתמלא -כשהזיכרון ארוך•

 , רב מהעבר האישי
  למגווניםשברשותו הופכים כשהמרקרים הסומטיים •

במידה ראויה וזמינים לזכרון המבצעי התומך  
 ,  בתהליך קבלת ההחלטות

כשהתודעה העצמית של האדם לעצמו  ובמיוחד •
אזי היכולת של , הופכת להיות בשלה דיה ולאחרים

המסוגלים לצפות  לחולל עתידים מגוונים המוח 
 .  סיטואציות מורכבות גם היא מבשילה

 
משתפרת ככל ששני  אלא שהיא , ולא רק זאת•

המנגנונים התומכים בה מתרחבים במשך השנים  
 .העוברות על האדם



 עתיד רחבה-זמן-מוטת

ככל שזו  . פונקציה ישירה של רוחבה והיקפה של התודעה העצמיתעתיד היא -זמן-מוטת•

,  תמונת העולם האלטרנטיבית החיצוניתהעתיד של -זמן-מוטת, משתכללת ומשתפרת

נפרשת רחוק  , "סימולציה"מה שאנשי מדעי המוח מכנים  – האפשרית או הסבירה, המיוחלת

 .  אל תוך העתידיותר 

 

-אחר. על דקות ושעותהעתיד אינה עולה -זמן-מוטת, ללידתנו של האדםבחודשים הראשונים •

 .  ימים ושבועות קדימההיא משתכללת ומתפרשת על פני , השנים הראשונותבמשך , כך

 

 .  שנים אחדותהיא מתפתחת לכדי יכולת מורכבת היכולה להתפרש אל עבר  24בגיל ורק •



 2012קיץ  

המאפיין העיקרי של  

האיבר המופלא הזה  

המכונה מוח האדם  

הוא יכולתו לחולל  

 עתיד-חשיבת

,  משה בר 

 הרוורד' אוני, נוירופיזיולוג



 דף קשר

 אוניברסיטת בר אילן, עתידןדוד פסיג  ' פרופ

 ראש המגמה לתארים גבוהים בטכנולוגיות תקשורת

 ראש המעבדה למציאות מדומה
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