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פלסטיות מוחית

משתנה לאורך כל החיים כתוצאה ממפגש עם הסביבה: המוח שלנו גמיש
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פלסטיות מוחית היא הבסיס  
ללמידה וזיכרון

קליטה בעזרת 
החושים

ארגון ואחסון  
שליפת המידעהמידע

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

שינויים בקשרים בין תאי מוח  : הבסיס המוחי ללמידה וזיכרון•
)שינויים ברשת המוחית(

ארוע מהמציאות החיצונית או הפנימית   מייצג במוחכל שינוי כזה •
שלי

יצירת  = התגבשות 
זיכרון ארוך טווח



?מה הופך רשת תאים ליחידת זכרון

רשת תאים לוח הכפל
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?מה זה ייצוג מוחי

בן גוריון' אונ, תודה  ליאיר מנור



)לוח הכפל(גירוי 

רשת תאים
התגבשות 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
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החשיבות של שינה לתהליכי  
התגבשות של זיכרונות



Karni et al. 8

החשיבות של שינה לתהליכי  
התגבשות של זיכרונות



גירוי חלקי מפעיל
חלק מהתאים 

הקשרים ברשת  
מקודדים ייצוג  

" לוח הכפל"של 

הפעלה כללית 
של הגירוי

שליפת המידע לאחר שכבר הפך 
לייצוג מוחי
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בן גוריון' אונ, תודה  ליאיר מנור

"לוח הכפל"

2	X	2	=	4
2	X	3	=	6
2	X	4	=	?



הזיכרון שלנו הוא אסוציאטיבי
הרבה ערוצים לקליטת וזכירת מידע
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בן גוריון' אונ, תודה  ליאיר מנור
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,  ליצירת תפקודים שונים ביחדשעובדים ) רשתות(המוח מורכב מצוותים 
ביניהם תפקודי למידה וזיכרון

תפיסת המוח כתזמורת



צוות העוררותצוות הקשב והריכוז  

צוות הניהול והבקרה צוות הרגשות

צוותים שתומכים בתפקודי למידה  
וזיכרון
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רגשות וזיכרון
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...בואו נעשה ביחד תרגיל זיכרון•
צוות הרגשות במוח מפעיל 	–אנו זוכרים טוב יותר ארועים רגשיים •

אזורי למידה וזיכרון בצורה חזקה מאוד
גיוס משאבי הרגש לטובת למידה בכיתה•
לכן חרדה וויסות ריגשי לקוי מפריעים   -יותר מדי זה גם לא טוב : אבל•

ללמידה
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רגשית/רמת עוררות גופנית

רגשית ליכולות קשב/היחס בין עוררות גופנית
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חוסר קשב  קשב יעיל קשב לא יעיל

עוררות ויכולות קשב וריכוז



לא יכול לתפקד כהלכה בלי קשב וריכוז הצוות המוחי האחראי ל•
העוררותצוות 

  פעילות הגופניתצוות העוררות מושפע באופן קריטי מרמת ה•
למשל דרך הפרשה של הורמונים  ( ממצבנו הריגשיאו /שלנו ו

)מעוררים כמו אדרנלין
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החשיבות של עוררות ליכולות  
של קשב וריכוז
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עוררות וצוות הניהול והבקרה

צוות הניהול והבקרה המוחי שלנו משפיע מאוד על יכולות קשב •
יצירת זכרונות ועוד, ויסות, וריכוז

דרך קשרים ישירים   רמות עוררות גופנית ורגשיתמושפע מאוד מ•
ADHD-הקשר ל -לצוותי העוררות והרגשות 



צוות הקשב 
והריכוז

צוות העוררות

צוות הרגשות

צוות הניהול  
והבקרה
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?אז מה היה לנו



דרך הפעלת מערכות הרגש•
דרך הפעלת הגוף  •
דרך הפעלת החושים•
מבוגרים אחרים/דרך אינטראקציה חברתית עם ילדים•
כך תהיה תמיכה של הצוותים המוחיים אחד בשני•
כך תהיה תמיכה בתהליכי יצירה וגיבוש של זכרונות משמעותיים•
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למידה טובה תפעיל הרבה  
צוותים ביחד בהרמוניה
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למידה טובה תפעיל הרבה  
צוותים ביחד בהרמוניה
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דיסלקציה כדוגמא להפרעה  
בין צוותי המוח" הרמוניה"ב
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דיסלקציה כדוגמא להפרעה  
בין צוותי המוח" הרמוניה"ב

איך רשתות  	–קישוריות תפקודית מחקר של •
בעת ביצוע מטלה (מוחיות מסויימות עובדות 

)או במנוחה
:  ממצאים רלבנטיים•

ü  קשרים חלשים יותר בתוך הרשת
הויזואלית

ü קשרים חלשים יותר בין הרשת
הויזואלית לרשתות קשב

ü  קשרים חלשים יותר בין אזורי עיבוד
שפה לרשתות קשב

אזורי עם הבדל גדול בקישוריות בין קוראים  	–ירוק 
דיסלקטים לקוראים לא דיסלקטים

קשרים יותר חזקים אצל קוראים לא 	–אדום 
דיסלקטים

קשרים יותר חזקים אצל קוראים דיסלקטים  	–כחול 
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?מה לגבי הסביבה החיצונית
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סביבת גירויים תומכת למידה
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?סביבת גירויים תומכת למידה
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?סביבת גירויים תומכת למידה
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?מה לגבי הסביבה הטכנולוגית
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תודה על ההקשבה

www.facebook.com/sagolcenter
anoa@idc.ac.il : לשאלות ויצירת קשר


