
1  

  מפורשתשות , לצלם או להפיץ ללא רלהעתיקאין  – מורות לשולמית אסיףת שוהזכויל כ

מהירה לקריאה קשורהוא  ואיך ,המוח מבנה  
 

 ביומן מסמנים איך? שלכם הסלולארי הטלפון של הקשר אנשי ברשימת שם מוצאים איך? סמס כותבים איך
. האלה השאלות על לענות יודע מהקוראים ואחת אחד שכל בטוחה אני? פגישה  

 לא פשוט בינינו שרבים חוששת אני? יותר טוב אותו מתפעלים איך? בו חלק כל אחראי למה? המוח בנוי איך
.לכך התשובה את מכירים  

 אין. המוח עובד איך, הזאת המכונה פועלת איך להסביר קטן חלק מייחדת תמיד אני, מעבירה שאני בקורסים
 נתונים שמעט מוצאת אני אך, שנים מאות פני על המתפרסים מחקרים דקות בכמה לכסות, כמובן, יומרה לי

 ובפוטנציאל בו להשתמש ולהתחיל" הפיקוד את לתפוס" לנו לעזור יכולים שלנו המוח אודות היטב המאורגנים
 שם אותנו צריך תמיד, במקומנו הספר את שתקרא טכניקה קיימת לא שהרי .יותר טובה בצורה בו הגלום הרב
.המוח עושה זה כל את. הספר עם להיות כדי, הטכניקה את להפעיל כדי  
 תמצאו בהמשך. שלנו המוח מבנה על וממצה קצר סיכום הנה, הדבר חשיבות את ןשמבימי  כל לטובת אז

 ליישום פרקטיים טיפים עם מסקנות הסקת וגם ,המהירה והקריאה המוח מבנה בין הקשר על והסברים פירוט
.המהירה הקריאה בלימוד  

 
המיספרות שתי, אונות חמש, מוחות שלושה  

 
(Paul McLean יןימקל פול ,1952-ב  3 לנו שיש העובדה את כלומר, מוחי התלת המוח רעיון את החדיר) 

ושאצל כל אחד יש מוח אחד שהוא יותר דומיננטי מהאחרים ואשר מגדיר את אופיו של  אחד מוח ולא מוחות
.השני גבי על אחד בנויים, האבולוציה במשך התפתחו אשר, המוחות. האדם  

 
 המדעית בקהילה. ולזוחלים לנו המשותף זה, הזוחלים מוח הוא הראשון המוח
 לכל ואחראי השדרה לעמוד ישירות מחובר והוא ,"המוח גזע" גם לכנותו נהוג

.האדם בהישרדות הקשורים המולדים התפקודים  
 

 היונקים מוח או, הביניים מוח הוא ,אבולוציונית בראיה שהתפתח השני המוח
".רגשי"ה המוח והוא הלימבית כמערכת יותר ידוע הוא. הקדום  

 
 הוא כי לומר ניתן עליו חלק אותו, החדש היונקים מוח הוא השלישי המוח

(Neocortex) קורטקס-ניאו נקרא והוא, מהבהמה האדם מותר  מושב וזה .
.והיצירתיות  האסטרטגי הניהול, המופשטת המחשבה  

 
זה כל איך נבין מכן לאחר. המוח חלקי את יותר טוב נכיר בואו  

.מהירה לקריאה קשור  
 

מוחות שלושה  
 

 
 

 מהגוף תחושות המעבירים הסיבים עוברים ובו צר אזור זהו. הגדול למוח השדרה חוט בין מחבר המוח גזע
 :להישרדות חיונייםה התפקודים על אחראי הוא. ולבלוטות לשרירים מהמוח פקודות הנושאים והסיבים למוח

, החום ויסות, רעבה, נותרעה, החומרים וחילוף העיכול מערכת, הדם לחץ, הלב קצב, הנשימה על הפיקוח
. ועוד ,בדם הסוכר רמת ויסות  

 
 

המוח גזע  



2  

  מפורשתשות , לצלם או להפיץ ללא רלהעתיקאין  – מורות לשולמית אסיףת שוהזכויל כ

)צרבלום( המוחון  
 תנוחת על אחראי והוא הזוחלים ממוח חלק הוא, עצמאי איבר היותו למרות

 את להניע שלנו היכולת על אחראי הוא. והקואורדינציה המשקל שיווי, הגוף
 אשר נוספים תפקודיםעל ו ,ללכת שלנו היכולת על, ללעוס או לדבר בכדי הלסת

.חיקוי כדי תוך נלמדים  
, הפרייטאלית באונה המוטורי במרכז נלמדת מסוימת מוטורית שתנועה לאחר

.המוחון לניהול עוברת היא  
 
 

הלימבית המערכת  
, הדם לחץב שולטת הלימבית המערכת, המוח גזע עם יחד

 והקשר ,התיאבון, בדם הסוכר רמת, הלב דופק, הגוף טמפרטורת
 יצירת על אחראים והאמיגדלה ההיפוקמפוס. האוכל עם הרגשי

 ומעורבת האנושיים הרגשות מרכז נחשבת זו מערכת. הזיכרונות
 מהווה היא. הדיכאון פתולוגית מרכז גםהיא  אך, בהבעתם
.המוח מנפח כחמישית  

:חלקיה את נכיר הבה  
 

 משום לו ניתן "היפוקמפוס" השם. ניווטבו בזיכרון תפקיד לו ויש ,הלימבית מהמערכת חלק הוא ההיפוקמפוס
).היפוקמפוס: ביוונית( שוכב ים לסוסון כביכול לו שיש הדמיון  

 הוא. לאחר אחד חפץ של מיקומו בין לקשר יודע והוא ,חדשים זיכרונות ביצירת חשוב תפקיד להיפוקמפוס
.ויזואליוה הזיכרון למרכז נחשב  

 
:מיוונית( האמיגדלה αμυγδαλή .שקד דמוי מבנה היא) שקד -   

-ה שלושת מנגנון קיים שם, )ותוקפנות פחד בעיקר( סכנה למצבי רגשיות תגובות עם מקושרת האמיגדלה F 
(Fight, Flight, Freeze)  גירויים בנוכחות תוההורמונאליו האוטונומיות, התנהגותיותה בתגובות ומשתתפת, 

על  גם אך - ומורא פחד על" אחראית"ו ,רגשי ויסות בתהליכי ישירות למעורבת נחשבת האמיגדלה. רגשיים
. באמיגדלה מאוכסנים הלידה לאחר האדם של הראשונים תשהזיכרונו ידוע כן כמו. ושלווה שמחה  

 
  תלמוס

 בתלמוס. מוחית המיספרה כל בתוך עמוק שנמצאים, אפור חומר עשויים ביצה-דמויי מבנים משני אחד
 ניווט על אחראי והוא המוח של התמסורת מרכז זהו'; וכו מגע, כאב, חום: כגון, לתחושות המודעות מתחילה
 מבדיל התלמוס. לקורטקס) הריח מלבד( מהחושים המגיעים הדחפים

.הארוך לטווח בזיכרון תפקיד לו ויש וטפל עיקר בין  
 
 

  היפותלמוס
 יותרת ולבלוטת מעליו שנמצא לתלמוס קשור, הקדמי במוח קטן מבנה
 שמפעילים וחשובים רבים מרכזים מכיל הוא. מתחתיו שנמצאת המוח

 מיני תפקוד, ושינה ערות, צמא, רעב, הגוף בטמפרטורת ושולטים
 פעילות של אינטגרציה כמרכז ומתפקד, ושינה רגשית בפעילות גם קשור; חרדה מצבי עם והתמודדות
. המוח יותרת בלוטת בהפרשות שליטתו באמצעות האוטונומית העצבים מערכת ופעילות הורמונאלית  

 
( האצטרובל בלוטת את כאן נציין, הלימבית למערכת ישירות קשורה אינה אם גם Pineal  ממוקמת אשר, )

 אחראית. השלישית כעין האזוטרי בעולם נחשבת. לאור רגישה והיא מהעין פולסים מקבלת, התלמוס מאחורי
.והשינה הערות ילמצב הקשור, מלטונין ומייצרת הפנימית הזמן תחושת על  
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 ניאוקורטקס
 

אנו יכולים לחשוב בצורה מופשטת, לתכנן, לנתח  ובאמצעותו ,מין האנושיאצל המוח זה מפותח יותר 
מצבים בהגיון, לחשב חישובים מסובכים ולהוציא לפועל החלטות. שם גם נמצא מרכז השפה והדיבור 

 .(המצוי רק בבני אדם). זה המוח שבו אנחנו משתמשים רוב הזמן בצורה מודעת
 

,נוירוניםמ בעיקר מורכבת המוח קליפת  כן ועל אפורה נראית והיא 
 ונשלחים מהגוףאליה  מגיעים סיבים. "האפור החומר" לפעמים ויהקר

 המגיעים אלה עם מצטלבים ימין מצד שמגיעים אלה. הגוף אלממנה 
 היוצאים הסיבים גם. הנגדית להמיספרה מגיעים הם ולכן ,שמאל מצד

 אחראית ולכן ,מצטלבים לשרירים פקודות אתם ונושאים המוח מקליפת
 ויוצרת מקופלת המוח קליפת. הנגדי הגוף חצי תנועות לע המיספרה כל

 המוח שקליפת מכך נוצר זה מבנה. ביניהם וחריצים קפלים של מראה
 קליפת את יש לאדם. קטן שטח על אותה" לצופף" צורך ונוצר גדלה
  המפותחת המוח

החיים בעלי מכל ביותר . 
 

:המוח של האונות 4 את רוריבב לראות ניתן קורטקס-בניאו  
 

)המצח אונת( פרונטאלית אונה  
 הרגשות מושב עם מחוברת. מכוונת התנהגותו, הנאום יכולת, הגיון, תכנון על אחראית. במצח ממוקמת
 היומיום מטלות את מנהלים גם אך, למשל, הנקרא את מבינים אנו עמו במוח החלק זהו. הלימבית במערכת

.המוח של זה לחלק מקושרת העצמי תפיסת גם. מסקנות והסקת קישור, השוואה דרך  
פרונטאלי, כאונה חמישית, נפרדת.-לאחרונה הוגדר האזור הקדם מצחי, פרה  

 
)הרקות אונת( טמפוראלית אונה  
 הוא המדוברת השפה מרכז, האנשים רוב אצל. זיכרון של סוגים כמה כולל אשר, והדיבור השמיעה מרכז

.השמאלית בהמיספרה  
 

)הקודקוד אונת( רייטאליתפ אונה  
 כאב, לחץ, קור, חום כולל, והתחושות המגע נתוני את מעבדים זו באונה הנוירונים .מהעור מידע מקבלת

.במרחב הגוף והתמצאות  
.רצוניות מוטוריות פעולות על שולט אשר, המוטורי המרכז נמצא הקדמי בחלקה  

 
)העורף אונת( אוקסיפיטאלית אונה  

. מהעיניים חושי מידע עיבוד על אחראיתו, המוחון מעל בדיוקנמצאת   
 
 
 

:המיספרות שתי  
 

 חצאי( המיספרות לשתי חלוקתו, להניח סביר, היא האנושי במוח לעשות שניתן ביותר הגדולה ההבדלה
. מסוימים תפקודים בעלת מהן אחת כל), כדור  
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" היבלתי גוף"ה ידי על ביניהן מחוברות ההמיספרות שתי (Corpus Callosum)  בין התיווך עלגם  אחראי אשר, 
 העולם תפיסות שתי משילוב הנובעת, המציאות של שלמה תמונה לנו ספקמש הוא זה תיווך. ההמיספרות

.ותהמיספרשתי ה של הנבדלות  
 

, לוגית במחשבה משתמשת היא. הסיפור יכולתבו המילולית תקשורתב שולטת השמאלית ההמיספרה
 דרך. קווי כמסלול הזמן מימד את תופסת היא. המתמטי ההיגיון על אחראית וכן ואבסטרקטית רציונאלית

.פרטים בין קישורבו השוואתית, אסוציאטיבית היא שלה הפעולה  
 

 שולטת היא. כמכלול העולם את רואה היא. ורגשית יצירתית, מוטורית יותר היא הימנית ההמיספרה
 וקשורה קצבית, מרחבית יותר היא. אינטואיטיבי בהגיון ומשתמשת) הגוף שפת( מילולית-הלא תקשורתב

.המחזורי הזמן מימד את תופסת. לאמנות  
 

.השמאלי חלקו על, הימנית וההמיספרה הגוף של הימני חלקו על שולטת השמאלית ההמיספרה  
 

 טוב ולהבין ההמיספרות שתי את להכיר כדי נפלאה דרך: המלצה
 טיילור בולטה גיל ר"ד של המופלאה הרצאתה היא תפקידן את יותר

(Dr. Jill Bolte Taylor)  מוחי אירוע שחוותה תנוירו פיזיולוגי, 
. שנים 8 לה נדרשו ממנו להחלים שכדי, השמאלית בהמיספרה

 שתי בין להבדיל לנו ועוזרת האירוע את מתארת היא שלה בהרצאה
ההמיספרות ותפיסת העולם שלהן. ניתן למצוא את ההרצאה  באתר 
www.ted.com-או ב youtube:שם ההרצאה . My stroke of 

insight . 
הקישור המלא: 

http://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.html 
ת האפשרו ועל ,והריכוז הקשב להפרעות שלהן והקשר ההמיספרות שתי על רבות ועמוקות עוד נדבר בהמשך

.מעט עוד. ביניהן כשמשלבים יותר טוב ולזכור ללמוד  
 

המוח של התקשורת ולםע  
 

, נוירון בלעז( עצב יתאמ בנוי המוח Neuron , העצבים במערכת חשמלית המעוררים לתאים כולל שם וזהו) 
" עצב שדרי" ידי ועל חשמליים פולסים ידי על עובר במוח המידע כל .מידע ועיבוד העברה על האחראים

(Neurotransmitters). 
 אותות עוברים דרכו הזעיר המרווח: סינפסהה עקרונית להיות הופכת כאן

 מעביר לשחרור גורם לסינפסה שמגיע עצבי אות. לשני אחד עצב מתא עצביים
 -מ יותר יש המוח מתאי לחלק. לו הסמוך עצב בתא חשמלי אות שמפעיל עצבי

. סינפסות 15,000  
 

, במוח תקשורת בעיית שום לנו שאין היא אמרנו שהרגע מה של המשמעות
.במוח המידע את להעביר דרכים אינסוף באמת שיש  
 אנו, 12 גיל עד, ולכן. האנרגיה בהוצאות לחסוך ומנסה חסכונית היא שלנו" מכונה"ה – אבל כאן ויש – אבל

 ושלא נוצלו שלא התקשורת דרכי כל. בפוטנציאל הקיימות הסינפסות מכמות כמחצית בעצם מאבדים
.נסגרות פשוט בהן השתמשנו  

 יותר דורש זה אך, מותנו יום עד חדשות תקשורת דרכי לפתוח אפשרות לנו יש, גמיש הוא המוח, חשש אל
.מאמץ  
 שפה לכדי אותו לקודד המוח על, החושים חמשת דרך שונות ובצורות שונים ממקורות זורם והמידע היות
". חשמלית"ב מדבר, כן אם, המוח. המוח חלקי לכל משותפת תהה אשר, אחת  
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 ככל. שלהם והגירוי בחושים השימוש דרך היא במוח חדשות תקשורת דרכי לפתח ואף לשמר הדרך
 יותר, הסתם ומן ,המידע את להעביר דרכים יותר, סינפסות יותר לנו יש כך, מידע לקלוט ערים יותר שהחושים

.שוב ולהגיע אליול כדי דרכים  
 

אחד בכל הדומיננטי המוח  
:מהמוחות אחד של דומיננטיות יש מאתנו אחד שבכל הרעיון את גם העלה מקלין פול  
 לתפקד ומתקשה הפיזיים בצרכיו מאד שתלוי אדם הוא), זוחלי מוח( המוח גזע של דומיננטיות בו שיש מי

 ללמוד מתקשה אשר וטקסיות לחזרתיות הנוטה נוקשה להיות יכול הוא. סיפוק לידי באים אינם אלו כאשר
. שלו מהטעויות  

 שיותר כמה לחוות וביכולת מהכאב להימנע ביכולת תלויים דומיננטית היא הלימבית המערכת בו אדם של חייו
 באותו הרגש נטיית לפי החלטותיו את לעשות ונוטה מעורבים שלו הרגשות כאשר רק מונע כזה אדם. הנאה
.הרגע  

, דומיננטי הוא כאשר, האסטרטגית גם אך, היצירתית, המופשטת המחשבה מושב בהיותו, סהניאו קורטק
.מהגירויים רגשי מרחק כדי תוך, נתונים בין וקישור המצאה, תכנון ליכולת מביא  

 


