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 בנימה אישית   
 שלום ,נעים להכיר .שמי שולמית אסיף.   

  
מסע החיפוש שלי ,מסע שמטרתו  ילתו שלשנים מאז תח 26חלפו 

הייתה לעזור לי להבין את עצמי ,את האחרים ,את העולם  ,את איך 
 אנחנו עובדים ,את איך נוכל לעבוד טוב יותר.  

 
ובסופו של דבר להתמחות בכל   ישראל להקים את אינפורמה 2002שנת המסע הזה הביא אותי ב

לשדרוג המוח שלנו ,ליכולת להשתמש בו טוב יותר כדי לשפר את התפיסה שלנו  מה שקשור
 .אני מלמדת לקרוא מהר ,להבין את מה שקראנו וגם לסכם ולזכור .ל אותווהיכולת לצבור ידע ולנה

 .   אני גם מלמדת איך ללמוד
 

יכולים להבין  , תהחזון שלי הוא עולם בו אנשים סקרנים שרוצים לרכוש ידע יכולים לעשות זאת בקלו
חופשיים . הידע יכול להביס את  לגדול ולהתפתח ולהיות  ,לפתח את הפוטנציאל שלהם ,ולדעת

הבורות וכך לפוגג את הפחד אשר עוצר מבעדנו להביא לידי ביטוי את כל היכולות הנפלאות שלנו  
 כבני אדם.  

 
ל מי שהולך בהם ומכבד אותם אל  בניתי את מסלולי האימון  בקפידה על מנת שיוכלו להוביל את כ

אימנתי כבר אלפי אנשים ומאות מהם צילמו או כתבו לי את העדות על מה  עבר היעד שלו.  
לאיכות הקריאה שלהם ,ליכולת שלהם ללמוד טוב יותר  אך גם לביטחון העצמי  ועשים שלי קורסהש

ונותנת לי את  כל עדות כזאת מרגשת אותי עד מאד  .ולאמון שלהם בעצמם וביכולת שלהם לגדול
הכוח והנחישות להמשיך ולהציע את הכלים שאני מציעה תוך אמונה ביכולתם ליצור חברה טובה  

 יותר.
   

לולא כל מה שלמדתי   .שנים ,פטריציו פאולטי 26 כאן המקום להודות למי שמלמד ומאמן אותי כבר
ביותר כדי ללמד  ובה ואני ממשיכה ללמוד אצלו ,לא הייתי יכולה לפתח את המתודולוגיה הט

 אחרים. 
  

   .עלת  ומאחלת לכם להגשים את כל המטרות והיעדים שלכםתו במדריך הזהאני מקווה שתמצאו 
ולהתרשם משאר הדברים שאני ,   forma.co.il-www.in,  אני מזמינה אתכם לבקר באתר שלי 

 ,מהכתבות מהרדיו ,מהעדויות של האנשים שלמדו איתי ,מהקורס השלם לקריאה מהירה ,עושה
   .השתתפתיטלוויזיה בהן העיתונות וה

 בהצלחה ובברכה,  שולמית אסיף  

http://www.in-forma.co.il/
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 מה זה לשדרג את המוח? אז 
זה לנצל את היכולות החבויות בנו כדי לשחרר את החיים שלנו, כדי לרכוש לעצמנו יותר בטחון 

בעצמנו ולא לפחד מלרכוש לעצמנו ידע, שכן הידע הנכון, זה שגם משתמשים בו ומיישמים אותו, 
מודים, בעבודה אבל גם בחיים באופן כללי כדי שנוכל להיות  יכול להעניק לנו יתרונות רבים בלי

 אנשים חושבים שיכולים לברור ולקחת החלטות.
 

לקרוא מהר או לזכור טוב יותר הן עתיקות יומין. אני לא יכולה לזקוף אותן   המשמשותהטכניקות 
פילו אלפיים לזכותי, לא אני המצאתי רבות מהטכניקות, שכן עקבות שלהן נמצאות בעדויות בנות א 

 שנה...
אני, דווקא, מוצאת שזה נהדר, שכן זה מוכיח לנו שמאז ומתמיד האדם חיפש כלים כדי לשפר את 

 היכולות שלו לרכוש ידע ולכן לא מדובר כאן ב"המצאה של רגע", משהו ניסיוני ולא מוכח.
 

למען האמת, אם נתבונן בחייהם של רבים מהאנשים המשפיעים בעולם, הן מנהיגים פוליטיים והן 
דמויות מפתח בעולם העסקים וכמובן עולם הרוח, נגלה שכולם קוראים הרבה ספרים, שכולם 

ברעיונות ודעות של אחרים או לומדים מההיסטוריה מקדישים זמן רב כדי להעשיר את עצמם 
 סקנות כיצד להתנהל ולהתנהג.  ומסיקים ממנה מ

אבל איך הם מוצאים זמן לזה? מדובר, ללא ספק, באנשים שהחיים שלהם מאד אינטנסיביים ואין 
 להם זמן מיותר. אז איך הם עושים את זה?

 
דין -א-, הפילוסוף והמשורר הסופי ג'לאל13-כך גרס, כבר במאה ה –"הצורך יוצר יכולות חדשות" 

ים בחיים שלנו מחייבים זאת, אנחנו תמיד מוצאים פתרונות יצירתיים כדי רומי. ואכן, כשהאירוע
לעשות את מה שנדרש מאתנו. לשמחתנו הרבה, אנשים אחרים למדו וחקרו את הפתרונות האלה  

 וקודדו אותם לכדי טכניקות.
 

 אך כאן עלי לסייג ולציין פה משפט שאני תמיד אומרת בתחילתן של סדנאות או קורסים: אין שום
טכניקה בעולם שתקרא או תעשה שום דבר במקומך! הטכניקות הן כלי ואנחנו צריכים ליישם 

 ולהשתמש בהן כדי להשיג את המטרות שלנו. הטכניקות כשלעצמן, אם כן, לא יספיקו לנו.
 

וכאן מגיעה התרומה שלי. בהיותי חוקרת נלהבת של האדם, של המוח שלנו, של מה שאנחנו ושל 
 להיות ואיך אנו יכולים להפוך להיות מה שאנו רוצים, קודדתי עם השנים את הדרך, מה שאנו יכולים 

המתודולוגיה כדי לרכוש לעצמנו את היכולות האלה שיכולות לשדרג את החיים שלנו ואני יכולה 
 להצהיר, בענווה רבה, שנראה לי שהצלחתי לפתח כמה דרכים טובות לכך.
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בר העולם המופלא הזה של שדרוג המוח. אני רוצה אני רוצה לקחת אותך איתי אל ע הזה במדריך

לקחת אותך איתי מעבר לטכניקות הקריאה והזיכרון כדי להראות לך שמדובר בהרבה יותר 
ושהקריאה המהירה שלי יכולה להשפיע על  –שזה כבר לא רע בכלל  -מלקרוא קצת יותר מהר

 תחומים רבים ונוספים בחייך. 
 

אני בטוחה הפעם נכיר ונשפר את החושים שלנו. וג המוח. אז ברוך בואך אל העולם של שדר
 שהמסע שלנו יהיה מהנה. 

 
 שלך, שולמית
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 וגם לזה הפנימי לתות לעולם החיצוןד  
 

דלתות שדרכן אנו קולטים את העולם החיצון, את כל מה שמתרחש סביבנו ובתוכנו:  5יש לנו 
 . אותם אנו רואים דברים, או שומעים, או מריחים, או נוגעים או טועמים. החושים שלנו

 כל מה שאנו תופסים, כל מה שאנו זוכרים, קשור לרשמים שהתקבלו על ידי החושים שלנו.
 

מתנהג בדיוק באותה צורה  המוח שלנושכאן חשוב לנו לציין שכל המחקרים המדעיים מורים על כך 
ראים על עיבוד , אותם האזורים במוח האחא מדמיין אותםכשהוא באמת קולט רשמים וכאשר הו

המוח שלנו פשוט אינו יודע להבדיל בין מציאות   ,בשני המקריםהנתונים החושיים מופעלים 
זה אומר שאין כל הבדל אם אני באמת רואה או אם אני מדמיינת, אם אני באמת שומעת או   !ודמיון

 אם אני אומרת לעצמי וכן הלאה.
 

 ת עבורנו, שכן נובעות ממנה שתי מסקנות. תובנה זו הופכת להיות מאד משמעותי
 שיש לנו ערוצים מפותחים יותרככל   – ליכולת שלנו לקלוט מידעקשורה  המסקנה הראשונה

מקום  , למשל,לוגיקה בסיסית. אנו יכולים לדמיין לקליטת המידע, כך אנו יכולים לקלוט יותר. זו
עמדו לרשותנו יותר דרכים המובילות למקום הזה, כך יהיה לנו יותר . ככל שיאליו אנו רוצים להגיע

 , נכון?קל להגיע אליו
 

זה  .וח לפחד מדברים חדשיםלדרך שלנו לעקוף את הנטייה של המשנייה קשורה המסקנה ה
 שימו לב. קצת יותר "פילוסופי", אז 

הוא משווה אותו למרכזי זיכרון רבים  כשמגיע גירוי חדש דרך החושים שלנוהמוח שלנו בנוי כך ש
זה מוכר, אז  םלנו מהעבר או לא. הנוסחה היא פשוטה: אבמוח כדי לבדוק אם מדובר במשהו מוכר 

פוטנציאלית ולכן אולי כדאי להימנע  סכנה  וכר מהווה ידוע לי איך מתמודדים איתו. מה שלא מ
 לעשות שינויים באופן כללי.נו ממנו. זו גם הסיבה שבשלה קשה ל

 .כתבתי בבלוג שליישור למאמר שקעל זה יותר, הנה למי שרוצה לדעת 
 

יתן למוח שלנו אפשרויות נוספות י קליטה של החושיםבמקרה הזה, האימון שלנו בהרחבת יכולת ה
ברור,  הקנות לעצמנו את היכולות שאנו רוצים.לאפשר לנו לא לעצור ול לזהות את הגירוי ועל ידי כך

 וגדילה.הוות עבורנו הזדמנות לשינוי ל אם כן, מדוע זה יכול
 
 קורה.ז בואו נבין איך זה א
 
 

https://www.in-forma.co.il/השומר/
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 איך זה עובד במוח שלנו 

 
 

דד  לאחר שהמידע נקלט, הוא צריך להיות מקוהמידע נקלט על ידי החושים ונאסף על ידי המוח. 
על מנת שניתן יהיה לאחסנו במוחנו. כדי שנבין מהו הקידוד צריך להבין את אופן פעולתם של תאי  

   העצב.
במהירות  תאי העצב מעבירים אותות חשמליים

עצומה, מהירות שמגיעה לכמה עשרות מטרים בשנייה. 
האותות עוברים מאיבר החישה אל המוח, שהוא מרכז 

בצים רבים של  המערכת העצבית. במוח קיימים מק
תאי עצב הנקראים גרעינים. הגרעינים מחוברים 

דרכם עובר המידע.  במערכת של קישוריםביניהם 
לקישור הזה   זוהי ממש רשת כבישים פיזית במוח שלנו.

 ".סינפסהקוראים "
 בואו נסביר את זה בצורה הכי פשוטה שאפשר. ך זה עובד?אי

( והרבה  אקסוןשנקרא גרעין פנימי, זנב ), יש נוירון, לכל תא עצב
רנסמיטור( כימי אשר טמוליך עצבי )נוירוהגרעין מפריש זרועות. 

התקשורת  תא הקולט.  של ה מופרש מהאקסון ונקלט על ידי הזרועות
בחלל  מתרחשלמען האמת כל המעבר הזאת נקראת "קשר סינפטי". 

נוגעים אחד בשני, אך לנו זה לא משנה.  ני התאים, הם לא שבין ש
 ביר לשני וכך נוצרת רשת. האחד מע

שאין לנו שום בעיה להעביר או סינפסות, מה שאומר  10000יכולות להיות עד  נוירוןין שלכל יצו
 חדשה טובה.  בהחלט זו .לאחסן מידע במוח

  מידע נוסף תוכלו למצוא בויקיפדיה
 

באונה נקלט שהמידע החושי המגיע למוח  סויים שנערכו עד עתה, סביר להניחעל סמך כל הני
כלומר, כל הגירויים המכים בחושינו, אשר הגיעו אלינו דרך "שערי  .המצחית )פרונטאלית(

,  התאלמוסהכניסה" שלהם ואחרי שהופצו באזורים המתאימים המסוגלים לפענח את הגירוי, כמו 
מצחית. גם אם המידע כבר עובד חלקית, הוא עובר כאן תהליך עיבוד מחודש -מגיעים לאונה הקדם

 חדשות.ונוצרות אסוציאציות והשוואות 
נראה, לכן, שאונה זו מסוגלת לבצע סינתזה מתוחכמת ביותר, ולעמת בין ההבחנות המגיעות לבין 

 אלו שכבר מאוחסנות בזיכרון.
 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%A1%D7%94
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 ידע בתוכנו לאתר את המ

 
קל לנו, אם כן, להבין שככל שיותר חושים מעורבים בקליטת הנתונים, כך המוח שלנו אוסף יותר 

"כבישים", דרכים אלטרנטיביות שהמוח  מידע. מעבר לכך, ככל שיותר חושים מעורבים, כך יש יותר
 יכול להשתמש בהן כדי לאתר את המידע. 

 
   .לאתר את המידעאמרנו כאן מילה חשובה: 

  
אנו מדברים על ידע באופן כללי, או על כי כמובן, כשאנו מדברים על קריאה, מהירה או רגילה, 

הרי מה הטעם לקלוט אם לא נוכל אחר תכנים שאנו רוצים גם לזכור, להיות מסוגלים לאתר בעתיד. 
 כך למצוא את המידע שקלטנו, נכון?

 
איכות קליטת החומר תגדיר את יכולתנו בעתיד ליצור עימו מגע. ככל שאנו אקטיביים יותר  

 בשלב קליטת החומר, כך יהיה לנו קל יותר לדלות אותו בעתיד.
 
 הזיכרון דלות אותו בעתיד, משמע מהזיכרון. אז בואו נדבר לרגע עלל

 

  
 הזיכרון  

 
של קלט  , הקפאה  (snap shot)" תמונת בזקלמעין "זיכרון ו יכולים לדמות את האנ מהו זיכרון?

. אם כל הדלתות שלנו לעולם החיצון הם חמשת החושים, אז בכל רגע ורגע כל ברגע נתון החושים
 חוש קולט משהו. 

 
עכשיו, למשל, כשאנחנו יושבים בחדר שלנו וקוראים, יש אור מסוים, יש רשמים מסוימים המורכבים 

. יש רעש מסוים ברקע, ראייתייםמקום בו אתם יושבים. אלה הם נתונים ממה שנמצא סביבכם ב
שמגיעים. גם מה שאתם אומרים  שמיעתייםאולי המזגן,  אולי מגיע רעש כלשהו מהחוץ, יש נתונים 

: התחושה שלכם של הכיסא הספציפי שעליו מגעלעצמכם הוא נתון שמיעתי. ואז יש תחושות של 
ספציפית שיש בחדר, של הבגדים שאתם לובשים. ברגע יש אולי אתם יושבים, של הטמפרטורה ה

מסוים, אולי מישהו מבשל משהו, או יש לכם בושם עליכם... זאת אומרת שאיבר החישה שלכם  ריח
 זיכרון.בעצם ה, זהו המרכיביםקלט דברים מסוימים באותו הרגע. הזיכרון הוא הקפאה של אותם 

 
 



 
 

 www.in-forma.co.ilפורמה ישראל ושולמית אסיף | נכל הזכויות שמורות לאי 8

 

 
תו אנו קולטים. כלומר, הנתונים האלה נקלטים גם לא במודע והם אף פעם אינם נפרדים מהתוכן או

ששאר החושים לשהי, או קוראים כמו עכשיו את החוברת, מה גם אם אנחנו מרוכזים בהרצאה כ
 קולטים תוך כדי נקלט ביחד עם התוכן באופן בלתי נפרד. 

 
נוכל ו יותר מאלה, כך דומים, וככל שיהי מרכיביםאם נבוא במגע עם זו דווקא חדשה טובה. כי 

 לצוף. זוהי טכניקה די טובה, למען האמת.  זיכרון לעזור ל
 

כשאנו מריחים, למשל, ריח מסוים וזה מעלה לנו זיכרון של אדם מסוים,  . קורה לנו תמיד , אגב,זה
כשמישהו שאנו פוגשים דומה למישהו אחר שהכרנו בעבר ואנו מיד חושבים עליו, כששיר מסוים 

 מזכיר לנו חופשה, או מערכת יחסים... כך זה עובד.
בן, לעשות את כל זאת באופן רצוני: לספק לעצמנו פרמטרים כדי להגיע לזיכרון מסוים, אפשר, כמו

 להיעזר בקלט החושים כדי להיזכר בתכנים של ספר, למשל.
 

 ככל שנערב יותר חושים, כך המוח יוכל לשחזר את הזיכרון. 
 

לחוות מחדש כמה  אם אני לא מצליחה, אם כן, למצוא את שם האדם המסוים, אני יכולה לנסות 
חוויות משותפות: איך הוא נראה, מה הוא לבש, איזו מוזיקה הייתה ברקע, אילו ריחות, טמפרטורה 

וכו'. כאשר ננהג כך, השם יעלה מאליו. לא כשנתאמץ לזכור, אלא כשפשוט נספק למוח עוד 
 נתונים.

 
ל נטייה גנטית והן אחרי שסקרנו את החשיבות של חושים מפותחים, עלינו להביא בחשבון שהן בש

 בשל החינוך שקיבלנו והחוויות שחווינו, לא כל החושים שלנו מפותחים באותה מידה. 
 

 
 החושים שלנו 

 
. אם נסתכל על משחקי באותה מידהשלנו מגורים כל החושים לא  בו אנו נולדיםרגע המ

אנו נפגשים בצורות ובצבעים שונים,  .לראייהרוב משחקי הילדים מכוונים , ניווכח שהילדים
 . שילובים בין צורות וצבעיםב
 

צעצועים שמפיקים קולות. אך ברובם משובר ,  לשמיעהמכוונים הרבים צעצועים אמנם קיימים 
 , גם כשהם נמצאיםצועקים לכל הכיווניםשאתם מוצאים ילדים  ,ואכן. צלילים גסים, חזקיםב

שכשאנחנו ילדים השמיעה שלנו הרבה יותר טובה בהתחשב בעובדה  במרחק קטן אחד מהשני.
 , הנתון הזה מפתיע. מאשר כשאנחנו מבוגרים
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סטל  קריובהבדל בין הצליל של הגעת בקריסטל, למשל, כילדים בצליל של כפית הנו פוגשיםאנו לא 

צלילים השונים של כוסות עם כמויות מים שונות ביניהן. אנו לא נפגשים לזכוכית. אנו לא מקשיבים ל
עם חצאי טונים ורבעי טונים, סולמות מוזיקליים מז'וריים ומינוריים, וכך האזניים שלנו לא מכירות 

 בהבדלים ובאפשרויות השונות.
 

אף  .משאר הגוףים ומתעלמ ידייםאת החישה בעזרת כפות הרק הצעצועים מגרים , חישהלבאשר 
 אם אנחנואת המכנסיים על הרגליים? שואל אותנו אם אנו מרגישים עכשיו, למשל, אחד לא 

 על הכתפיים?  שלנו מרגישים עכשיו את החולצה 
 
עם חוש . אם נולדנו יתוחולא דואג לפ, כמעט אף אחד אנו כמעט לא מאומנים ריחה חוששימוש בל

לא נדע   אין לנו נטייה לזה, םא, בשל נטייה גנטית, אז הוא מפותח אצלנו באופן מכאני, אך ריח חד
ואנו, כמובן, רגישים  לזהות ריחות שונים של פרחים, של תבלינים, של בשמים, אלא ברמה הגסה

 ם רעילים(.אותם כסכנה )שכן רוב באופן טבעי לריחות הרעים, שכן יש לנו מנגנון במוח שמפרש
 

של  מוביחס לטע , למשל,איזה סיכוי יש לנו אי פעם להיות ניטראליים .טעםהכך גם לגבי חוש 
, הילד מקרב את הלימון לפה שלו בפעם הראשונה בחייו ואימא או אבא, מי שנמצא איתו ?לימון

 הזה והילד כבר יודע שהוא אמור לחוות את הלימון בצורה מסוימת. המסוים כבר עושה את הפרצוף 
 

חלקית ובהתאם נו רק , לפיכך, לשמש אותויכולים החושים שלנו, אם כן, מפותחים רק חלקית
 לנטייה הטבעית, האוטומטית שלנו.

 

 
 לפתח את החושים שלנו  

 
רוצים לזכור יותר, "סלילת הדרכים החדשות" במוח שלנו, אם אנו הבנו את החשיבות של לאחר ש

   עלינו לפתח את החושים שלנו.לקלוט יותר, 
 

החושים שלנו אינם אף אם ו המוח שלנו גמיש! , קודם כל, שזה אפשריהחדשה הטובה היא
החדשה העוד   את היכולת של החושים שלנו עד יום מותנו.  מפותחים, ניתן לעשות זאת, ניתן לפתח

יותר טובה היא שזה אפילו משעשע, זה בעצם משחק. לא צריך להקדיש לזה יותר מידי זמן, אפשר 
  .פשוט על ידי הפניית תשומת הלבדברים אחרים, לעבוד על החושים שלנו תוך כדי שאנו עושים 

 
 איך עושים את זה?

 



 
 

 www.in-forma.co.ilפורמה ישראל ושולמית אסיף | נכל הזכויות שמורות לאי 10

 

את הרוח של המזגן על  .ה? האם אני מרגישעכשיו תחושות יש ליאיזה אוקי,  :את עצמנונשאל 
ואת המכנסיים ואת  ?בצוואר של החולצה ואת הצווארון ?ואת החולצה על הכתפיים ?הפנים

ועכשיו, כשהרגליים שלי נוגעות ברצפה הקרה, איזו תחושה  ? הרגליים בתוך הנעליים ? אתהחגורה
 ? הצמיד? ? איך מרגישה הטבעת? השרשרתיש לי

 
 הבנת? 

 , לפתח אותם.  לקלוט עוד נתוניםלגרות את החושים ב כל הזמן  ממש לשחקצריך 
 , להריח קינמון, כמון, אגוז מוסקטלפתוח קופסאות תבלינים בבית, אפשר 
 . באווירללכת לשווקים, להריח את הריחות שאפשר 
פארם ולפתוח את הבשמים אחד אחד, כדי להתחיל לגלות את ההבדלים. זה  לחנות הללכת אפשר 

ם כזה. יינות, להתחיל להבדיל את ההבדלים הקטנים, , זה בושם כזה וזה בוש"בושםסתם " לא 
 הריח של זה מול הריח של זה מול הריח של זה. 

הכניסו את היד  . הקטניותשל חישה, תמיד בשוק יש את השקים האלה של הדגנים, ולטובת ה
אז להרגיש את השעועית החומה ולהרגיש את  ,אבל יש שלושה סוגי שעועית .שעועית והרגישו

רגיש את הדוחן ולהרגיש ולה ,ולהרגיש את האורז ,שחורה ולהרגיש את השעועית הלבנההשעועית ה
 .  את העדשים

 דרכים לקלוט נתונים במוח. משחקים שמטרתם לפתח יותר אלה 
 

. מדובר בדברים  ךלעשות כדי לפתח את החושים של שבאפשרותךשל דברים  שורה ךהכנתי עבור
 כדי שאנו נמצאים לבד או עם חברים, בכל מקום בו אנו נמצאים.שניתן לעשות בכל רגע פנוי, תוך 

 
, אנחנו גם נהנים. מה שנקרא פתח את המוח שלנובעוד שאנו עובדים כדי לזה משחק נפלא, כי 

לפיתוח החושים שלנו. מי זוכר "פרה   משחקים רבים מהילדות שלנו תרמו רבות עסקה טובה"."
, אבל הרעיון היה שתוך כדי שהעיניים קשורות "פרה"ראו לזה דווקא ואין לי מושג למה קעיוורת?" 

 ולשחק כמה משחקי ילדות. אנשים והחפצים במישוש. אפשר בהחלט לחזוראנו מנסים לזהות את ה
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 כדי לאמן את החושים לקליטת נתונים תרגילים 
 

 חזקו וחדדו את הערנות ואת יכולת הקליטה על ידי שימוש בחושיכם. גרו אותם בתדירות ובפשטות.
 

 . זמן הארוחה הוא זמן מצוין לאימון החושים
  להקשיב לצלילבמהלך הארוחה, של המזון  צבעיםלשים לב ל ,למשל  ,בזמן הארוחה אפשר 

 .המרקםואפילו על  הטעם, על הריחהעולה מהמגע של המזון המסוים עם השיניים, התעכבו על 
חוויות שונות: אכילה בחושך מוחלט או בעיניים עצומות, אכילה בעזרת הידיים  פשר לזמן לעצמנוא

 לזהות מאכלים רק בשל הריח שלהם וכו'.  לנסות ,במקום במזלג וסכין
 

 
 חוש הראייה:  אימון 

 
בגובה  כשהמבט מופנה קדימה, הניעו את האצבעות בשני צידי הראש  הרחבת שדה הראייה: .1

אצבעות  הזיזו את ה והבחינו בתנועה. פיתחו יותר ויותר את זווית האצבעות,העיניים 
וכשהמבט מופנה כל הזמן קדימה, הרחיבו את שדה   בהדרגתיות יותר ויותר אל אחורי הראש

כמה   – 0180זווית של צבעות גם מעבר לסביר להניח שתגלו שניתן לראות את הא. ראייתכם
 גדל והולך עם התרגול?ה יותר? והאם ז

 
התאמנו על הדברים שנמצאים בשדה הראייה : לקלוט כמה שיותר דברים בשדה הראייה .2

ני עצמכם את שלכם והשתדלו לקלוט כמה שיותר מהם בלי להזיז את העיניים. ציינו בפ
הדברים שאתם רואים כשאתם מוסיפים דבר אחד לשני ולא מעבירים את תשומת הלב מפריט 

 אחד לשני. 
אני רואה את ה___ וגם את אני רואה את ה___ וגם את ה____,  "אני רואה את ה____,

 וגם את ____" וכן הלאה.  ה____,
 

לראות כמה שיותר גם אם חשוך.  : נסו רמות שונות של תאורה ונסולהרגיל את העיניים לחושך  .3
ונסו למצוא את דרככם כשאתם נכנסים לחדש קצת חשוך, חכו קצת, תנו לעיניים להתרגל 

 בחדר החשוך.
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השני, נסו להבחין בהבדלים הקטנים שימו חפצים בצבעים דומים אחד ליד   בחין בגוונים:לה .4
 ביניהם ולאפיין אותם. פה יש יותר לבן, פה יש יותר שחור, פה יש יותר אדום, זה יותר חם, וכו'.

 
 

 אימון חוש השמיעה:
 

נעצום עיניים ונקשיב לרעש/צליל הראשון שאנו שומעים. כעת,  שמיעה:להרחיב את טווח ה
הזה, אך נקלוט בו זמנית עוד רעש: למשל השעון שמתקתק בחדר או   נמשיך להקשיב לרעש 

על היד. כעת נמשיך להקשיב לצליל הראשון, לתקתוק השעון ולציפור שמצייצת. וכן הלאה,  
ואז נפנה חלק מתשומת הלב   בו זמניתננסה להרחיב את מספר הדברים שאנו מקשיבים להם 

 עד שנשמע גם את דופק הלב שלנו. פנימה,
 

הקשיבו באופן יזום לצלילים שונים. הפנו את תשומת לבכם באופן רצוני  :ל שונהדומה אב .1
 ציינו בפני עצמכם את ההבדלים  לצלילים שמפיקים שעונים שונים, למשל.

 
סדרו טור של כוסות מים ומלאו כל אחת מהם בכמות שונה של מים. הקישו  קסילופון של מים: .2

 בקבוקים וכו'. עם כפית על הכוסות השונות. נסו זאת עם כוסות שונות, עם 
 

האזינו לאוקטבות השונות  נסו כלי נגינה שונים והאזינו לצלילים שהם מפיקים. :עולם המוזיקה .3
. לים מינורייםלילים מז'וריים, לצלי, לחצאי טונים, לרבעי טונים, לצבפסנתר ובכלים אחרים

ושימו  רמת השמע עם שחקו גם  ., לצלילי קלידיםנשיפה כלי האזינו לצלילי המיתרים, לצלילי
 .של הצלילים עליכם השפעהלב להבדל ב 

 
נסו להאזין ליצירות מוזיקליות ולזהות בתוכן את הצלילים של הכלים השונים. : צליליםלזהות  .4

אפשר לעשות את המשחק הזה  ילים גבוהים וכו'.סים, יותר צלנסו לשנות את המרכיבים: יותר ב
 בקבוצה, כמו חידון.

 

 :חוש המגעאימון 
 

נעצום עיניים ונרגיש את המשענת של הכסא נוגעת  סביבה הקרובה:והלחוש את עצמנו  .1
בגב שלנו. נמשיך להרגיש את המשענת ובו זמנית, נרגיש גם את המגע של המכנסיים על 
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עור הירכיים שלנו. נמשיך להרגיש את המשענת, את בד המכנסיים ובו זמנית, גם את  
 וכן הלאה, נחוש יותר ויותר תחושות בו זמנית. הטבעת/ צמיד/ שעון שלנו 

 
בבדים שונים, בחפצים שונים. עשו זאת גם בעיניים עצומות ונסו געו  בדברים: לגעת .2

תנו למישהו להוביל אתכם בחדר בעיניים עצומות  להבדיל בין חפצים בלי לראות אותם.
 ופגשו את החפצים שבחדר רק על ידי נגיעה. 

 
יים חשופות ולהרגיש את גלנסו ללכת על משטחים שונים בר העולם דרך כפות הרגליים: .3

 איך מרגיש דשא? וחול? ואדמה בשדה?  ההבדל במרקם גם דרך כפות הרגליים.
 
צרו מגע בין חפץ כלשהו ובין אזורים אחרים בגוף מלבד כפות   : ?איך זה מרגיש כאן .4

 והאם תפוז מרגיש אותו הדבר?הידיים והרגליים. איך התפוח מרגיש על המצח? ועל הירך? 
 
בקצה הלשון בדברי מזון או חפצים )לא רעילים!( בטמפרטורות שונות.  נגעו: מוציא לשון .5

 כדי לא להיכוות. אפשר גם עם מים. שימו לב לא להשתמש במים חמים מידי 
 

 

 
 אימון חוש הריח : 

 
פתחו צנצנות תבלינים, הריחו סוגי קפה שונים, סוגי תה וחליטות צמחים שונות,  :להריחפשוט  .1

תערובות תבלינים לאורז וכו'. יש חנויות שמתמחות בדברים האלה ומחזיקות את התבלינים 
 פתוחים, פשוט הריחו.

 
? העגבנייו. איך מריחה נסו לזהות פריט מזון מסוים בעיניים עצומות רק לפי הריח של מה זה? .2

 קום?ליה? ובזיליופטרוזי פלפל? וצנונית?ו
 

הטבע הוא מקום  רגבי אדמה.עשבי תיבול, צאו לטבע והריחו עלים, פרחים,  ריחות הטבע: .3
 , אל תפחדו.מושלם לאימון חוש הריח. מוללו עלים, קרבו את האף

 
גשו לחנות שמוכרת בשמים, הריחו אותם ונסו לזהות את המרכיבים השונים.  עולם הבשמים: .4

אולי תמצאו במקרה מוכרנית שמבינה קצת יותר ואשר תוכל להפנות את תשומת לבכם 
אפשר לחוות ברשת החנויות "פרפיומיק" )יש חוויה מיוחדת למרכיב הדומיננטי באותו הבושם. 

קחו שם את הבושם האישי שלי אחרי שעה של הרחת רלי  –שלים ואחת בתל אביב( ת בירוחנו
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 .  של ריח( מופלאהזו הייתה חוויה אולפטיבית )תמציות, כולל הסברים. 
 עשות עם יינות.ניתן ל , אגב,את אותה החוויה

 

 
 אימון חוש הטעם: 

 
כסו את העיניים ובקשו ממישהו לתת לכם לטעום דברי מזון שונים ופשוטים.  :מבחן הטעימה .1

 נסו לזהות את פריט המזון רק לפני הטעם שלו. 
 

עשו את אותו הדבר עם תבשילים מוכנים ונסו לזהות את המרכיבים של  מבחן המרכיבים: .2
 התבשיל הזה רק לפי טעמם. 

 
: מה מאפיין כל אחד מהטעמים האלה? מה קורה לבלוטות הטעם מלוח מתוק / חמוץ / מר/  .3

? נסו לגעת )רוקט( או גרגיר מלח גס? או סוכר? או עלה רוגולה לימון?ר הן פוגשות שלנו כאש
ומה קורה  מגיב. ךהחייקודם בקצה הלשון ואחר כך להכניס לפה. נסו לחוש מה מתעורר ואיך 

 ?לנו כשאנו אוכלים משהו חריף? האם מיד אחריו אנו עדיין חשים בטעמים העדינים
 


