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  הקדמה

חלום, כשאני מספרת לאנשים שיש אפשרות לקרוא מהר, זה נראה להם כמו 

. משהו בלתי אפשרי ובלתי ניתן להשגה כמו ה, כמו סרט מדע בדיוני,כמו אשלי

  "!"לא יכול להיות שזה עובד התגובה היא לעיתים קרובות:

  אז זהו, שזה לא כך!

קריאה מהירה זה קל. זו טכניקה עתיקת יומין ונפוצה. בארצות הברית, למשל, 

לומדים קריאה מהירה בכל המכללות, בכל האוניברסיטאות וגם בבתי הספר. 

ר בעצמו, ובשימוש נרחב בצבא ידֵ ִר -ידטגון מאז ימי קנדי, סּפִ חובה בפנזה קורס 

ארצות האמריקאי. זה נפוץ גם באנגליה, בקנדה, באוסטרליה, דרום אפריקה וב

  אירופה.

בקורסים שאני מעבירה אני פוגשת פעמים רבות אנשים שמספרים לי על 

, רבנים, שקוראים במהירות מנהליםאנשים שהם מכירים, חברים, בני משפחה, 

נולדו עם היכולת הזאת. אנחנו נותרים מתוסכלים בהשוואה כנראה הברק. הם 

  למהירות והיעילות שלהם. 

אבל, אם נתבונן על כך מנקודת מבט שונה, זוהי בדיוק ההוכחה שאפשרות 

  זה בהחלט אפשרי! . לנו, לבני האדם,כזאת היא בגדר היכולות של האדם

שנדע? נכון, יש מי שנולד עם היכולת. אך למי שלא נולד עם זה, ומה עוד כדאי 

דעו שזו מיומנות נרכשת, כלומר ניתן ללמוד את זה! אני וכל האנשים שהיו כבר 

   הם ההוכחה! איש, 2000, מעל בקורסים שלי

שנים, הן בקורסים פרונטליים והן דרך  14אני מלמדת קריאה מהירה כבר 

קורס השלם לקריאה מהירה". בענווה אוכל להצהיר הקורס האינטרנטי  שלי, "ה
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 חמשת הסודות של הקריאה המהירה

כאן, עם שקט נפשי מוחלט ובכל הכנות, שאפשר לקרוא מהר הרבה יותר, 

  להבין את מה שקוראים וגם לזכור את זה!

או הטכניקות במקרה שלי, שכן  –הבעיה, כפי שאני רואה זאת, אינה הטכניקה 

הקריאה בדרך היחידה  אלא ההרגל שלנו, הן זה הפיזי של –מדובר במכלול 

  שבה לימדו אותנו, והן זה המחשבתי, של התפיסה שלנו של היכולות שלנו.

מה שקשה עושים, אמר כבר ליאונרדו דה וינצ'י, איש גדול שכדאי ללמוד ממנו: 

  מה שבלתי אפשרי, פשוט דורש יותר זמן.

אני רוצה לספר לכם עוד כמה דברים, לגלות לכם את הסודות השמורים של 

קריאה המהירה, את מה שלא סיפרו לכם. בואו נפריך כמה אמונות ובואו ה

   נתחיל להבין מהם היתרונות הגדולים.

  אז בואו איתי למסע קצר בעולם הקריאה המהירה.

  ואם, כפי שאני מקווה, יתעורר בכם החשק להעמיק בו, אני מזמינה אתכם 

  שלכם, 

  שולמית אסיף
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 חמשת הסודות של הקריאה המהירה

   איך לקרוא מהר ולהבין טוב יותר!

שאם קוראים מהר מפספסים, לא מבינים.  הוא הנפוצים ביותראחד החששות 

  זה לא נכון!

. המוח מבין כחצי שנייה לפני שאנו מודעים לכך מחקרים מדעיים מוכיחים כי

חצי שנייה זה זמן נצח במונחי מוח! להזכירכם, שיאי עולם נשברו  חצי שנייה!

וי הוא מאיות בזמן בין השיא הקודם והשיא העכשו כשהשיפור באולימפיאדות

ולפעמים, בדיוק מה שעמד בין שיא עולם חדש ובין התוצאה  שנייה ספורות

ת ים ההבדל בין ספורטאי שזכה במדליימאית שנייה...  לפעמשהושגה היה 

מנון וזכה לתשואות ולכך שינגנו את הה פודיוםמקום הראשון בזהב, עלה על ה

של מדינתו, ובין הספורטאי שזכה במדליית כסף היה מאית שנייה או שתי 

  ן זמן. -ו-מ-חצי שנייה זה השנייה.... אז  מאיות

חצי השנייה הזאת היא בדיוק הגורם לכך שאנו הולכים לאיבוד, מאידך, 

, מה שקורה לרבים מאתנו. זה מאבדים את יכולת הריכוז ואת רצף הקריאה

כלומר בחיפוש מתמיד אחר מה  –כי המוח שלנו, שהוא אסוציאטיבי  קורה

עוד למקום אחר  נדדכבר  – אותו ומה שמזכיר למה שהוא מכיר כבר שדומה

אז  אני בטוחה שכולנו התנסינו בזה. חנו להגיד לעצמנו מה קראנו.הצלש לפני

  כשקוראים מהר, הולכים פחות לאיבוד.

אני יודעת זאת כי רבים מהתלמידים  - קורה לאנשים רבים: לכך ההוכחהוהנה 

גם אם יש לנו מבחן בעוד שלושה שבועות, אנו ש - שלי הם סטודנטים ותלמידים

 כאשר נותרו לומדים למבחןצמנו, בסופו של דבר, מבזבזים את הזמן ומוצאים ע

השעות האלה, אנו כה מרוכזים, כה קשובים, כה  24 -... אך במבחןשעות ל 24

 סא וללמוד, עד שאנוייעילים בקריאה שלנו וביכולת שלנו להישאר על הכ

  שבדרך כלל אין לנו. ואז נשאלת השאלה: מביאים ידי ביטוי יכולות
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 חמשת הסודות של הקריאה המהירה

או להתרכז? או האם אני זה שמסוגל האם אני זה שלא מסוגל ללמוד ?  מי אני

כמובן  שעות, מה שדורש יכולת די גבוהה.... 24-ללמוד סמסטר שלם ב

מועיל לי? ואיך משתמשים יותר התשובה היא: אני גם זה וגם זה. אבל מה 

  בזה? י

חד כול להיות מעניין ללמוד את זה, יכול להיות מועיל ללמוד מה, חוץ מהפ

ברגע שמפצחים את הנוסחה  להיכשל, מאפשר את היכולת החדשה הזאת.

הזאת, ניתן ליישם אותה באופן רצוני בכל פעם כשאנו רוצים להוציא מעצמנו 

  ביצועים טובים יותר.

, כלומר לא הולכים לאיבודאז כשקוראים מהר, מלבד המהירות והיעילות, גם 

, עם הקריאה שלו, עם הספר יותרנחנו . אנמנעים מהפרעות הקשב והריכוז

  !כרון שלו והעיבוד שלויעם ספיגת המידע, הז

בה המוח שלנו במהירות שחיות כשקוראים מהר אנחנו פשוט מתחילים ל

   באמת יכול לעבוד!
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   בינך ובין הקריאה המהירה תאום ציפיות

קריאה מהירה זה לא הוקוס פוקוס, בואו "נשים את הדברים על השולחן": 

  ., מעבר לךלא משהו שיכול לקרות בלעדיךגם זה שיקוי, לחש רחש, נס. 

הסרט "מטריקס", כשניאו לומד קונג פו בדקות ספורות דרך האם זכור לך 

? אז זהו, שגם "I know kong-fuואז הוא אומר: "ההתקן באחורי הראש שלו? 

וכיח לי, תראה לי שאתה באמת יודע, , ת"show me"אז מורפיאוס מבקש ממנו 

ולמען האמת, בתחילת ההדגמה, ניאו סופג לא מעט מכות  לא רק בתיאוריה.ו

  ממורפיאוס, כלומר שהוא עדיין לא ממש "יודע".

 רק את העיקרון בדקות ספורות? כן, זה אפשרי, אבלמידע האם ניתן ללמוד 

המוח שלנו קולט מהר מאד באופן לא מודע (ראו "לחשוב מהר, לחשוב . המנחה

אך את המעבר בין ה"לדעת" וה"לעשות" לא יכול לאט" מאת דניאל כהנמן). 

לעשות אף אחד עבורך. זה דורש את המעורבות, הרצון, ההחלטה, הנחישות, 

  המוטיבציה וההתעקשות שלך, רק שלך.

אפשר תיאורטית   אין שום טכניקה בעולם שתקרא במקומך! באותה מידה,

ומאות לקוחות שלי  ללמוד מידע בדקות ספורות. עושים את זה בקריאה צילומית

למדו איך עושים את זה. אבל זה לא קורה ברגע, בעיקר כי אנו דבקים בהרגלים 

שלנו ואנחנו, הרי, לא רגילים לתקשר עם המחשבה העמוקה שלנו באופן רצוני 

אבל זה לא יעזור עם ספרים). אז אנחנו צריכים  .(רק דרך החלומות בלילה

תקשורת. זה דורש זמן ובעיקר,  לאמן את המוח שלנו ולבנות שם גשר של

חשוב להבין שגם אם זה לא נראה לנו שהמוח קולט, תשומת הלב שלנו צריכה 

להיות לגמרי עם מה שאנו קוראים באותו הרגע. לא נוכל לחשוב על דברים 

  אפילו המורה . אחרים ולחשוב שהמידע נכנס לנו למוח מהספר בלי שנרגיש
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, לעשות את זה מך. אפשר להראות לך איךהטוב ביותר לא יוכל לעשות במקו

אפשר להדריך אותך, להראות לך את דרכי הקיצור, לתת לך את כל ההסברים, 

לעזור לך להתגבר על המכשולים, אבל כמו כל דבר שלמדת בחיים שלך, אתה 

  זה שצריך לצעוד, ליפול, לקום מחדש, לנסות שוב וכך עד ההצלחה!

ל לעזור לך להתגבר על המכשולים ולכן זה לא צריך לדאוג, מורה טוב כן יכו

מנצחת והרבה הרבה הוכחות שזה הופך להיות קל יותר. לנו יש מתודולוגיה 

  ובד. ע
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   א אותך לשיאים חדשיםהאימון שיבי

בחיים שלך הוא תוצאה של אינספור הפעמים  שיש לך מיומנות טובה בוכל דבר 

  שבהם עשית את זה כבר, כל דבר! 

זו שאני מעניקה לך את  - לקריאה מהירה הבלעדית זה נכון שכבר עם התוכנה 

אפשר להעלות את מהירות הקריאה  -השימוש בה במתנה בגרסתה החינמית 

כי אם  ?תי שלךמה הצורך האמ :אבל השאלה היא תמידבכמה עשרות אחוזים, 

, נדרש לך אימון ויותר 5, פי 3, פי 2חשוב לך לקרוא באופן קבוע מהר פי 

  מדויק שנקבע על פי מתודיקה ברורה.

ס פ: מייקל פלשאנחנו זוכרים כל האלופים למיניהםקל לראות את זה אצל 

אף  והרשימה ארוכה ומוכרת.  בשחייה, יאשה חפץ או ליאונרד ברנשטיין בנגינה

שנכנסו לבריכת ברגע הראשון  שכזו לא הגיעו לרמת ביצועים אחד מהם

ם עבדו קשה כדי להשיג את המיומנות -ל-ו-השחייה או שלקחו ליד כלי נגינה. כ

  שלהם, התאמנו רבות.

אולימפיות אישיות מכל ספורטאי אחר מייקל פלפס, שזכה ביותר מדליות זהב 

לוקה בהפרעת קשב וריכוז חמורה שגרמה לו קשיים רבים בבית בהיסטוריה, 

הספר. חלק מהטיפול בו היה כרוך בלתת לו לעסוק בספורט, וזאת למרות 

שכשהיה קטן, הוא בכלל סלד מלהרטיב את הפנים שלו ולכן התחיל לשחות 

  שחיית גב. 

בכל יום. כל בוקר הוא היה קם ויורד לבריכה להתאמן. מייקל התאמן מגיל עשר 

כל בוקר. בחג המולד וביום ההולדת שלו היה שמור לו בונוס מיוחד: שני 

  אימונים באותו היום.

כנראה שלא מגיעים להיות שיאן אולימפי וזוכה מדליות זהב מלשבת בחוסר 

  מעש...
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 חמשת הסודות של הקריאה המהירה

הו הדורש רמה או  בתחום כלש, כל מי שאי פעם למד נגינה, עסק בספורט

  היא פועל יוצא של אימון מתמיד. שתושגהתוצאה יודע שגבוהה של יכולת, 

  , אומר הפתגם."החזרה היא אם כל האמנויות"

כדי להגיע למצוינות במיומנות כלשהי.  שעות 10,000מחקרים הראו שנדרשות 

יש מי שמוכשר יותר ויש מי שמוכשר  .יכולים להיות הבדלים בתחילת הדרך

יש מי שיש לו נטייה טבעית לנגן, לשחות, לנהוג, לדבר שפות, ובהתחלה פחות. 

 10,000 ששניהם יתאמנו אבל אחריבאמת הוא משיג לכאורה יותר תוצאות. 

  ., כל אחד בדרכו שלוהופכים למצוינים םשעות, כול

שעות. זה ממש למי  10,000אבל אין גם טעם להיבהל מהמספר הזה של 

שרוצה להצטיין בתחומו. נוכל להיות קצת יותר "ארציים" ולחשוב בפשטות על 

שיעורי הנהיגה, למשל. בשיעור נהיגה ראשון שמחתי מאד שלמורה הנהיגה 

 10,000-הייתה אפשרות לשלוט על הבלמים של המכונית. לא היינו זקוקים ל

  שעות, אבל, כדי לעבור את הטסט ולהתחיל לנהוג, נכון?

. לחשוב על הדברים שאנו עושים היום בקלות, לזכור איך התחלנואז צריך 

ולנסות להיזכר איך היינו בפעם הראשונה: איך הייתה הפעם הראשונה שעלינו 

נהיגה ראשון, העל אופניים, איך היה שיעור 

ונה ראשון, הפעם הראשהנגינה השיעור 

  שעבדנו עם המחשב...

למדנו לו היינו יכולים לזכור את הרגע שבו 

, הכל היה הופך להיות יותר קל: כמה ללכת

פעמים נפלנו, וקמנו, ונפלנו וקמנו.. ואף 

פעם לא עלה בדעתנו להפסיק לנסות, רק 

   בשל החשש שניפול, נכון? היה לנו ברור 

  שנוכל ללכת וראו זה פלא, למדנו ללכת.
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 חמשת הסודות של הקריאה המהירה

אולי בהתנסות הראשונה שלך עוד  בכל דבר, ככה זה בקריאה מהירה. ככה זה

לא ניתן יהיה להכתיר אותך כזוכה באליפות הקריאה המהירה, אבל זה לא 

מרמז דבר וחצי דבר על מה שיקרה אחרי שהקדשת מספיק זמן כדי להתאמן 

  בטכניקות וקריאה מהירה תהפוך עבורך להרגל.
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לקרוא, להבין ולזכור  ניתןאיזה סוגי ידע 

   בקריאה מהירה?

המוח שלנו קולט נתונים. למען האמת, המוח שלנו, כשהוא קולט את הנתונים, 

  .התבניות, את מה שהוא מכירמחפש את 

, אלא גם המספרים, הנוסחאות, התבניות אינן רק המילים שאנו מכירים

גם השירים, הסמלים, הציורים, השרטוטים, החפצים והאנשים. אך לא רק, זה 

טה בייס, אבשביל המוח שלנו מדובר פשוט בד –טהאהריחות, הטעמים... זה ד

  מסד נתונים.

אותו  אנחנו מאמניםלקלוט מהר יותר מילים,  נואת המוח שלים מלמדנו אז כשא

כי הרי אנו מלמדים משהו  –ל מהר יותר. ולא רק לקלוט ובעצם לקלוט את הכ

לקודד, לארגן, לזכור וגם אלא גם  –הרבה יותר שלם מרק טכניקת קריאה 

   לדלות מהזיכרון.

  משעשע כמה יתרונות אפשר להשיג מקורס אחד, נכון?

. קריאה מהירה מתאימה לכל שמוכרות לנוקריאה מהירה תקפה בכל השפות 

סוג של חומר קריאה. קריאה מהירה תתאים לסקירת נוסחאות כמו לקריאת 

קומיקס, למעבר על פסק דין כמו גם למעבר על מאזן תחשיבי, לצפייה בחומר 

כל מסד לגבי  גלם בוידיאו כמו גם לקריאת ספר פילוסופי. קריאה מהירה תקפה

  יתרונות.! יש לה, אם כן, הרבה יותר נתונים

  



 
 

 www.in-forma.co.ilשולמית אסיף |  -ה ישראלפורמנכל הזכויות שמורות לאי  14

 

 חמשת הסודות של הקריאה המהירה

  

  

אין בכך לפסול את הייחודיות של כל ספר ו/או מטרת הקריאה שלך. אין בכך גם 

לפסול את הייחודיות שלך, אני לא מתכוונת להפוך את עולם הקריאה, או את 

  עולם קליטת הנתונים, לעולם "שטוח". נהפוך הוא.

ו המתודולוגיה שלי צופה גם את ההבנה של הקריאה המהירה, של מה שאנחנ

עושים, ולכן את ההתאמה של הטכניקה לנו, ליכולותינו, לצרכינו ולמטרות 

  שלשמן אנו קוראים את מה שאנו קוראים.

אבל, כמה נחמד זה לחשוב שאפשר יהיה לעשות עם היכולת הזאת עוד כל כך 

  הרבה דברים נוספים, לא?
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 חמשת הסודות של הקריאה המהירה

להגדיל בהרבה את מהירות כל אחד יכול 

   הקריאה שלו!

 , שנולדו עם היכולת הזאת.מרנו, שקוראים מהר באופן טבעייש אנשים, א

 , קוראים לאט יותרונסיבות אחרים, לעומת זאת, בשל שורה שלמה של סיבות

  .ואפילו לאט מאד

זה לא תמיד אומר שמי שקורא לאט הוא בעל יכולות קוגניטיביות נמוכות יותר 

ד של אינטליגנציה מזה שקורא מהר. כל אחד מאתנו מצטיין במשהו ואין סוג אח

ויכולות להיות  (ראו את "תאוריית האינטליגנציות המרובות" של הווארד גרדנר)

  סיבות רבות לכך שמישהו קורא לאט.

שהייתה לו פשוט חוויה לא נעימה של קריאה כשהיה ילד קטן  , למשל,יש מי

למד לקרוא. אולי, בפשטות, בפעם הראשונה שהקריא בפני האחרים זה לא רק ו

יח כל כך, הילדים צחקו, והילד רשם "מינוס" על חווית הקריאה ולא רצה הצל

מישהו סדר פסח, או הקראה לא מוצלחת מההגדה ב יותר. אולי זה קרה בגלל

 . זה יצרעלייה לתורה, או כל חווית ילדות שלילית שהיאשהתבלבל בקריאה ב

   באותו הרגע את השכנוע ש"אני לא יודע לקרוא מהר".

הכרתי כל כך תתפלאו כמה חוויות העבר האלה משפיעות על ההווה שלנו. 

הרבה אנשים בקורסים שלי שפשוט "נתקעו" בילדות מבחינת יכולת הקריאה, 

ומספיק היה לעזור להם לראות את זה כדי שמהירות הקריאה שלהם תמריא 

  מעלה.

מהווים כשקוראים את האוטוביוגרפיה, את סיפור החיים של רבים מהאנשים ש

  היום מודל לחיקוי, אפשר להיווכח לכמה מהם היו התחלות קשות. 
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אפילו איינשטיין חווה קשיים בבית הספר! מורהו ללטינית התנבא ש"צמח זה 

  כולנו יודעים איך זה נגמר...  – ."לעולם לא יעשה קמח

זו רק נקודת מהאחרים, אך  מהירות הקריאה שלך יותר נמוכהאז נכון, אולי 

  . חה שלךהפתי

  מהסוד הקודם? האימון שעות  10,000האם זכורות לך 

זה שאחרים קוראים  !זו רק נקודת ההתחלה, וזוהי נקודת ההתחלה שלךאז 

כל אחד מאתנו מתחיל מנקודת ההתחלה  –מהר יותר לא צריך להשפיע עליך 

  משפר.ושלו ומשפר, משפר 
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  המהירה!ברוכים הבאים לעולם של הקריאה 

הפגשתי אותך עם כמה מהסודות של הקריאה המהירה ואני מקווה שהצלחתי 

להפריך כמה מהאמונות המגבילות שהיו בך ביחס לאפשרות שלך לקרוא יותר 

  מהר ואף להבין ולזכור את מה שקראת.

  נכון, זה עדיין לא ברור לך איך בדיוק עושים זאת, אני יודעת.

ומה אם הייתי אומרת לך שהבעיה אינה הטכניקה? שהטכניקה היא הרבה יותר 

  קלה ממה שנראה לך? 

ומה אם הייתי אומרת לך שהבעיה נטועה בהרגל שלך, בדרך היחידה בה לימדו 

אותך לקרוא ובאמונה שלך שזוהי באמת הדרך היחידה ושנידון עליך "לסבול" 

  כל חייך?

הצליח, חייבים להביא בחשבון כמה מנגנונים ומה אם הייתי אומרת לך שכדי ל

  של המוח שלנו שיכולים לעצור אותנו בדרכנו לבצע כל שינוי שהוא?

אז כן, אני אומרת לך את זה. אבל אני גם אומרת שפיצחתי את הדרך ללמד 

קריאה מהירה, ושאחרי הרבה שנים של ניסיון, אני יכולה להעיד על כך 

  ך את היכולת הזאת.שמצאתי את הדרך הקלה להקנות ל

אני מזמינה אותך לקרוא את שלל המאמרים שכתבתי ואשר נמצאים באתר 

 forma.co.il-www.inהאינטרנט שלי 

ואני גם מזמינה אותך ליצור איתי קשר כדי לקבל ממני את כל התשובות 

  והאפשרויות שפתוחות בפניך.

  הלב שלך ובהצלחה!   שולמית.תודה על תשומת 


