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 חומר אפור

 חומר לבן

 אני המוח שלך! נעים מאוד
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 נוירון= תא עצב 



 ?איך המוח מתפקד
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תקשורת מוחית מבוססת על 

זרמים חשמליים וסיגנלים כימיים  
 שעוברים בסינפסות

נקודת המפגש בין 
 הסינפסה: נוירונים

שינויים קטנים בסינפסות 

מובילים לשינויים גדולים 
 !בהתנהגות



 :עם הלידה•

 הנוירונים כבר במקומם וקיימות סינפסות–

(  חיצוני ופנימי)מתחילה האינטראקציה עם העולם –

דרך שינויים   –והמוח חייב להתאים את עצמו 

 בסינפסות
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 כשהמוח פוגש את העולם לראשונה



עד איזה גיל המוח ממשיך  

 ?להתפתח
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 או לפגיעות לעמידות

 גנטיקה לא קובעת הכל הגיל הרך כשנים מעצבות

 גנטיקה וסביבה בהתפתחות המוח

 סביבה היא מימוש הפוטנציאל. גנטיקה היא פוטנציאל



למורים יש תפקיד קריטי כמכוונני  

 !מוח
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 התזמורת המוחית



9 

המוח מחולק לאזורים  : פעם

מתמחים וכל אזור אחראי על 

 תפקוד מסויים

המוח  . המוח כתזמורת: היום

( רשתות)מורכב מצוותים 

ליצירת  ביחדשעובדים 

 התפקודים השונים
 

מה המוח אומר לנו על הסביבה  

 ?ההתפתחותית שהוא צריך
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מה המוח אומר לנו על הסביבה  

 ?ההתפתחותית שהוא צריך

 .!ל.י.התזמורת המוחית במשולש א



צוות הקשב  

 והריכוז  

צוות  

 העוררות

צוות הניהול והבקרה  

 (תפקודים ניהוליים)

 צוותים חשובים בתזמורת המוחית
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צוות  

 החושים

צוות  

 התנועה

צוות  

 רגשותה

צוות  

קוגניציה  

 חברתית

!!!!!!ויסות  



 ויסות ריגשי

אחד מאתנו יש את  לכל " :יחידת ויסות ריגשי, .ל.י.מתוך פרוטוקול א

, כל ילד וכל מבוגר לפעמים שמח. חיוביים ושליליים, כל טווח הרגשות

,  כועס, גאה ומתרגש אך כל אחד גם לפעמים מפחד, מסופק, מאושר

כל אחד לומד להכיר   ויסות רגשיב. מקנא ומתאכזב, מתוסכל, עצוב

לקרוא להם , החיוביים והשליליים, ולזהות את כל הרגשות האלו בעצמו

לשלוט בהתנהגות שנובעת  , זאת אומרת. ואז גם לווסת אותםבשם 

העיקרון ביכולת לויסות רגשי הוא שמותר להרגיש הכל אבל . מהרגש

חשוב לוודא שהרגש לא גורם להתנהגות לא יעילה או התנהגות 
 ".שפוגעת במישהו אחר או בעצמי
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 הבסיס המוחי של ויסות ריגשי
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-קורטקס פרה
 פרונטלי

 אמיגדלה



 הבסיס  המוחי של ויסות ריגשי
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איזון בין אזורי תפקודים ניהוליים לבין אזורי רגש 

 יוביל ליכולות גבוהות של ויסות ריגשי



צוות הקשב  

 והריכוז  

צוות  

 העוררות

ויסות ריגשי כאבן פינה ליכולות  

 אחרות
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צוות  

 החושים

צוות  

 התנועה

צוות  

 רגשותה

צוות  

קוגניציה  

 חברתית

לילד מווסת משאבים ריגשיים  : ויסות ריגשי משפיע על כל הצוותים המוחיים

 למודעות עצמית ומודעות לסביבה, למשחק, וקוגנטיביים שפנויים ללמידה
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ויסות ריגשי היא יכולת שניתנת  

 !לפיתוח וטיפוח

 בזכות מטפלים רגישים שפועלים כמכווננים מוחיים
 פלסטיבגלל שהמוח 



אבקש  , לאט לאט, כמה דקותעוד . אנחנו מתקרבים לסוף התרגילעכשיו "...
הידיים  , יתחיל להניע בעדינות את הראש, שכל אחד בקצב שלו, מכם

 .לאט לאט יפקח עיניים וזה יהיה סוף התרגיל, והרגליים ולבסוף

 
הרגיעה  , אני מבקשת שתנסו לזכור טוב את הרגשת המנוחה והנינוחות

הזו יכולה לעזור לכם ברגעים במהלך היום  התחושה . שאתם חשים עכשיו
על תחושת הרגיעה או תרגיל קטן  מחשבה . בהם אתם מרגישים מתוחים

ככל  . יכולים לעזור לתת תחושת שחרור ורגיעה, של כיווץ ושחרור
ככה תוכלו להרגיש משוחררים  , שתתרגלו כווץ ושחרור של שרירים

 .במצבים בהם תרגישו שאתם רוצים להירגע, ורגועים יותר ויותר

 
,  אני מבקשת שתזיזו קצת את כפות הרגליים בנעליים, לאט, לאט, עכשיו

הזרועות את הראש בעדינות  , הכתפיים, תזיזו קצת את הרגליים עצמן
 ".כל אחד בקצב שלו.  ותפקחו עיניים בהדרגה
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ויסות ריגשי כתכונה שניתנת לפיתוח  

 !וטיפוח

 :יחידת ויסות ריגשי, .ל.י.מתוך פרוטוקול א
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 פלסטיות מוחית

:  המוח שלנו גמיש

משתנה לאורך כל החיים  

כתוצאה ממפגש עם  
 הסביבה
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Daniel Kish 
https://www.youtube.co
m/watch?v=A8lztr1tu4o 
https://www.youtube.co
m/watch?v=uH0aihGWB
8U 
http://www.worldaccess
fortheblind.org/ 
 

באטמן  ", המקרה של דניאל קיש

ממחיש את  , "האמיתי

הפלסטיות האדירה של המוח  

ואת היכולת שלו להשתנות 

 כתוצאה ממפגש עם העולם

עד כמה המוח שלנו הוא באמת  

 ?עד כמה מושפע מהסביבה? פלסטי

https://www.youtube.com/watch?v=A8lztr1tu4o
https://www.youtube.com/watch?v=A8lztr1tu4o
https://www.youtube.com/watch?v=A8lztr1tu4o
https://www.youtube.com/watch?v=A8lztr1tu4o
https://www.youtube.com/watch?v=A8lztr1tu4o
https://www.youtube.com/watch?v=A8lztr1tu4o
https://www.youtube.com/watch?v=A8lztr1tu4o
https://www.youtube.com/watch?v=A8lztr1tu4o
https://www.youtube.com/watch?v=A8lztr1tu4o
https://www.youtube.com/watch?v=uH0aihGWB8U
https://www.youtube.com/watch?v=uH0aihGWB8U
https://www.youtube.com/watch?v=uH0aihGWB8U
https://www.youtube.com/watch?v=uH0aihGWB8U
https://www.youtube.com/watch?v=uH0aihGWB8U
https://www.youtube.com/watch?v=uH0aihGWB8U
http://www.worldaccessfortheblind.org/
http://www.worldaccessfortheblind.org/
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פלסטיות מוחית היא הבסיס 
 ללמידה וזיכרון

קליטה בעזרת 

 החושים
ארגון ואחסון  

 המידע
 שליפת המידע

 :יחידת סגנונות למידה, .ל.י.מתוך פרוטוקול א

.  שינויים בחוזק הקשרים בין נוירונים: הבסיס המוחי ללמידה וזיכרון

ארוע שחווינו במציאות החיצונית   מייצג מוחיתכל שינוי כזה 

או "( הילדים בכיתה שמחו מאוד לראות אותי, הגעתי בבוקר)"
 "(נתן לי אנרגיות לכל היום, זה עשה לי הרגשה טובה)"הפנימית 



 ?מה הופך רשת תאים ליחידת זכרון

 

תלמידה שלי  תאיםרשת 

 ...(השלימו שם)
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 ?מה זה ייצוג מוחי

 בן גוריון' אונ, תודה  ליאיר מנור



 גירוי

 תאיםרשת 
מיצוק הזכרון גם 

 אחרי שהגירוי

 נעלם

 חיזוק של קשרים

ברשת שמייצגים  

 מציאות  
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 בן גוריון' אונ, תודה  ליאיר מנור

 ?כיצד נוצרים ייצוגים מוחיים



 גירוי חלקי מפעיל

 חלק מהתאים 

הקשרים ברשת 

מקודדים ייצוג  

 "  נועה"של 

הפעלה כללית  

של תמונת 

 הגירוי

שליפת המידע לאחר שכבר הפך 

 לייצוג מוחי

23 
 בן גוריון' אונ, תודה  ליאיר מנור

 "נועה"



 הזיכרון החזק מנצח: אסוציאציות
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 בן גוריון' אונ, תודה  ליאיר מנור

ההשפעה של 

 סטרס

החשיבות של  
 ויסות ריגשי



 "לכל מטבע שני צדדים: "פלסטיות מוחית•

תוביל לשינויים  ( מורים כמכווננים)סביבה תומכת •

תוביל  !( סטרס)סביבה לא מתאימה . פלסטיים רצויים

 לשינויים פלסטיים לא רצויים

 הפסיכולוגית והמוחיתויסות ריגשי יעיל מגן ברמה •

מפני ההשפעות המזיקות של סטרס ולכן מפני מחלות  

 ...טראומה ועוד-הפרעת פוסט, חרדה, כמו דיכאון

שאנחנו " ארגז הכלים"זו יכולת חשובה מאין כמוה ב•

 השקעה לטווח ארוך - מספקים לתלמידים
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מפלסטיות מוחית בחזרה  : סיכום

 לויסות ריגשי



 כוונון מוחי ככלי לשינוי
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כך גם מחשבה אחת לא , כשם שצעד בודד לא יצור שביל על הקרקע"

אנו הולכים , בשביל לכבוש שביל עמוק בקרקע. תיצור שביל במוחנו

עלינו לחשוב , בשביל לכבוש שביל עמוק במוח. באותה דרך שוב ושוב

 ".שוב ושוב את אותן מחשבות שאנו רוצים שישלטו בחיינו
 ורו'הנרי ת

למדנו נושא שמאוד חשוב  ": יחידת מודעות עצמית, .ל.י.מתוך פרוטוקול א

למדנו לשים לב לחוזקות שלנו  . ס וגם מחוץ לבית ספר"גם בבי, לנו בחיים

חשוב מאוד להכיר את התחומים האלו כי ככל שאנחנו  . וגם לתחומי הקושי

אנחנו יודעים טוב יותר מתי אנחנו צריכים עזרה ומה יכול  , מכירים אותם

את להכיר . לאחריםיכולים לעזור לעצמנו טוב יותר וגם אנחנו . לעזור לנו

לאורך כל  , עצמנו זה תהליך חשוב שאנחנו מתפתחים בו עוד ועוד

 ".החיים
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 תודה על ההקשבה

 anoa@idc.ac.il: לשאלות ויצירת קשר

 
 www.facebook.com/sagolcenter: דף הפייסבוק שלנו

mailto:anoa@idc.ac.il

