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האצת מהירות הקריאה השיטה ל
ימים 3תוך  3פי   

 
  מילים בדקה.  250-ל 150בין של מהירות הקריאה הוא העולמי ממוצע הרק כדי להבין, 

   !3עם השיטות שתראו כאן, תוכלו להכפיל את המהירות הזאת פי 
  שתתאמנו בטכניקות המוצעות לכם כאן ותגיעו איתן לרמה טובה. התנאי הוא

 הטקסט הבינו במהירות את עיקר .1

 

 

 

 

 

 

  

לא, אתם לא צריכים לקחת לידיים עט ונייר, תוכלו לעשות את זה בפשטות בראש שלכם 
במיוחד אם מה שאתם קוראים הוא דו"ח עבה, מסמך או עיתון. פשוט קראו את שתי  –

הפסקאות הראשונות של הטקסט כדי לקבל הבנה של הנקודות העיקריות במכלול 
כך  –בספר, קבלו מושג על המסמך מהכותרות, תת הכותרות, תוכן העניינים הטקסט. 

  צא מה שאתם מחפשים.תוכלו להבין אם הטקסט שווה את ההשקעה ואיפה נמ
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 שאלו את עצמכם שאלות על הטקסט .2

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 .מה אתם רוצים לדעת ממנומהי מטרתכם ות הטקסט, שאלו את עצמכם לפני שתקראו א

סקרו את המכלול של הטקסט שאתם עומדים לקרוא ושאלו את עצמכם מה ניתן לצפות 

  כך תבינו את החומר יותר טוב, תקראו אותו מהר יותר ותזכרו אותו טוב יותר.   ממנו.

למה זה קורה? כי המוח שלנו פועל כמו מנוע חיפוש, ברגע שמציבים לו שאלה, הוא חותר 

   למצוא אותה.
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 השתמשו בסמן .3

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

להרגיש כאילו אנחנו יודעים שלהשתמש באצבע המורה שלנו כדי לקרוא יכול לגרום לנו 
עלינו על מכונת הזמן וחזרנו לכיתה ב', אבל זו בעצם אחת הדרכים הקלות להעלות את 

אם אתם לא רוצים להשתמש באצבע, תוכלו להחזיק עט או עיפרון  מהירות הקריאה.
ולהעביר אותו מתחת לשורה שאתם קוראים. כך תשמרו את העיניים שלכם ממוקדות. 

קרוא קבוצות ותר ויותר עם כל שורה. כך תכריחו את עצמכם לכוונו להזיז את הסמן מהר י
   בקצב.-לעמוד_כדי_יחד_מילים
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 פסיקו לחזור על קריאת הטקסטה. 4
 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

המוח מבין את הדברים מתוך ההקשר. ניתן להבין מילים לא מובנות דרך הפסקה בה הן 

. 30%קריאה של טקסט שכבר נקרא מוסיפה על זמן הקריאה שלכם כ משובצות. 

המודעות של כמה זמן  כבראת ההרגל הזה, אבל  לשנותהשימוש בסמן צריך לעזור לכם 

לא לכל המילים יש את אותה החשיבות בטקסט, יש עיקר זה לוקח, כבר תעזור לכם. 

רו את כל מה שקראתם וטפל וניתן בקלות להבחין ביניהם. גם אין טעם לחשוב שתזכ

  לאחר קריאה אחת, איטית או מהירה.
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 הפסיקו את ההגיה המוטורית. 5
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(או אפילו עם  'הגיה מוטורית' היא דרך מסוגננת לומר שאתם אומרים את המילים בראש
בלי לשים לב) תוך כדי שאתם קוראים אותן. מדענים גילו שאי אפשר לבטל  השפתיים

  לגמרי את ההרגל הזה, אבל אפשר להפחית אותו למינימום. 
לעיסת מסטיק או הקשבה למוסיקה ללא מלים יכולה להסיח את דעתכם מהצורך לקרוא 

   בראש שלכם.

כדי להוכיח לעצמכם שעדיף להשקיט את הקולות הפנימיים שלכם, נסו לומר "אחת,  
שתיים, שלוש, ארבע" בקול, בזמן שאתם קוראים בראש שלכם. תופתעו כמה אתם עדיין 

   יכולים להבין וכיצד ההבנה שלכם הופכת צלולה יותר.
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  אמנו את עצמכם בקריאה אקטיבית בלבד. 6

 
 
 

   

  

  

  

  

  

  

  

כדי לעשות זאת, אתם חייבים להתחבר לגמרי לטקסט. מה אתם מקווים להשיג מזה? 

למה אתם בכלל רוצים ללמוד את החומר הזה?  אם מה שאתם קוראים, ולא משנה מהו, 

אינו משהו שאתם לגמרי מחויבים להבין אותו, או שתעזבו אותו ותעברו הלאה, או 

חשוב שתדעו שמחשבה נודדת תוביל  שתגבירו את רמת המחויבות שלכם להבין אותו.

היו עם הטקסט עצמו כשאתם קוראים, הקפידו לנשום אתכם לזמני קריאה ארוכים יותר. 

  תוך כדי ואם המחשבה בורחת, קראו לה חזרה.
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  לקריאה מהירה תכנהסו . נ7

  

  

דרך הבזקת  שלנו, שמשתמשת בהדמיה ויזואלית מהירה התכנהתוכלו לנסות את 

ומאיצה את הקריאה שלכם באמצעות בחירה שלכם של הזמן הנדרש  המילים על המסך

. תוכלו לקבוע בעצמכם כמה מילים אתם רוצים לקרוא בדקה לקריאת הקטע הנבחרלכם 

  ולהתאים אותו לנוחות שלכם. 

  ולהשתמש בתוכנה בחינם. מכאן תוכלו לגשת
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אני לרשותכם להתייעצות בכל נושא של פיתוח יכולות החשיבה  שנהניתם, המקוו

  והלמידה שלכם, כולל קריאה מהירה, פיתוח הזיכרון ופיתוח אסטרטגיות למידה.

  054-4434-110 :יהטלפון של

  

  , מכאןלהיכנס לאתר שלי כדי לקבל מידע נוסף תוכלו 

  ולראות מה אומרים עלינו. שכתבתי לקרוא מאמרים

  להשתמש באופן חופשי בתוכנה לקריאה מהירהוגם 

  המוח שלכם!יכולות בהצלחה בקריאה המהירה ובשיפור 

  שולמית אסיף

 

  

  

  

  

  

  

  

  ?יותר עלי רוצים לדעת

ומדריכה את קורסי הקריאה התלת  2002בעלים ומנהלת של אינפורמה ישראל מאז 
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  עשרה שנה. -מימדית והסדנאות בישראל זה חמש

  

שולמית פיתחה ושכללה את המתודולוגיה המאפשרת את רכישת היכולות האלה במשך 

 .איש 2300 -במסגרת הקורסים והסדנאות כבר יותר משנים ואימנה ולימדה  15

ואת תכנית הליווי שבעזרתה מקנה את ” הקורס השלם לקריאה מהירה“כתבה את הספר 

יכולות ניהול הידע דרך האינטרנט בליווי אישי. הקורס עוקב אחר מתודולוגית הלימוד 

 .הייחודית שפיתחה

ת הנחיתו של המנטור פטריציו שנים מתאמנת בפיתוח היכולות של האדם תח 26מזה 

פאולטי והוכשרה כמדריכה לתכנים שהוא מלמד, קודם באיטליה, שם התגוררה במשך 

 .שנה  19שנה, ואחר כך בישראל. במסגרת זו מנחה קבוצות התפתחות כבר  15

שולמית עוסקת בטיפוח למצוינות למבוגרים ונוער ובהדרכה לערכים, ולימדה קריאה תלת 

במסגרת מרכזים של משרד החינוך בכפר סבא  11-15מחונן, בני  מימדית גם נוער

 .וברעות

פיתוח מיומנויות ” “קריאה מהירה,” “ללמוד איך ללמוד,“שנים סדנאות  5הנחתה במשך 

באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע באופן סדיר דרך דיקנט ” מפות ארגון חשיבה”ו” זיכרון

 .הסטודנטים

אקדמיים נוספים: במכון לטיפוח החינוך באוניברסיטה סדנאות הועברו גם במוסדות 

העברית, במרכז הבינתחומי בהרצליה, במכללה למנהל המסלול האקדמי ובמכון 

” ניצני מדבר“הטכנולוגי חולון, כמו גם בפרויקטים מיוחדים לקידום אוכלוסיות מיוחדות כמו 

דמית באוניברסיטת בן במסגרת המכינה הקדם אק” אופקים להייטק”לאוכלוסייה הבדווית ו

ניצני ”ו” אופקים להייטק”, “קרן הישג“ובארגונים כמו  ( NDS,CA ) , גוריון בחברות הייטק

 ". מדבר

 .משטרת ישראל ולמשרדי ממשלה שוניםבמכללה לשוטרים של כמו כן, הדריכה סדנאות 
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 .ב, אנגליה ובולגריה”מעבירה קורסים וסדנאות בארה

  

  

פרויקט סוציאלי לנוער בסיכון שהוקם בירושלים ”, נערי האור“של פרויקט   בין המקימים

  ופעיל כיום באשקלון ובעראבה. 

הפעיל גם היום   Progetto Arca הייתה גם בין המקימים של הפרויקט 1993 -ב

 .במילאנו, איטליה ועוסק בשיקום אוכלוסיות מכורים לשעבר, חסרי בית ופליטים

 055-885-8582למידע ופרטים על אפשרויות הלימוד שלכם דברו איתנו: 

 

 


