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לרכוש את הערכה הביתית של מוח    םברכות על כך שבחרת

מוח בשיטת האימון  הולהתחיל לאמן את  מצוין לאימון הקשב  

 . (Neurofeedback) נוירופידבק –האפקטיבית 

 

הנכם נמצאים לפני תחילתו של תהליך אימוני בו תיעזרו בערכת  

לקבל   מנת  על  מצוין  יכולת    הצצהמוח  את  ולאמן  המוח  אל 

 הקשב שלכם. 

הצלחתכם תלויה באופן בה תבצעו את תוכנית האימונים. ככל  

לביצוע   קבועים  זמנים  ועל  ההוראות  על  להקפיד  יש  שניתן 

 האימונים.

יתית של מוח מצוין לאימון הקשב הינה כלי עוצמתי  הערכה הב

ביותר שיאפשר לכם לאמן את הקשב בצורה אפקטיבית ביותר 

אך כל זאת תלוי בכם ובביצוע שלכם את תוכנית האימונים לפי  

 ההוראות במדויק. 

 



 מדריך למתאמן  – הערכה הביתית של מוח מצוין לאימון הקשב 

3 
 כל הזכויות שמורות  –מוח מצוין  2020©

 ! חמישה צעדים לתחילת האימונים

 

 מדריך לצימוד החיישן - Bluetooth -חיבור וצימוד ה –צימוד החיישן  .1

 4 ראו עמוד  –התקנת התוכנה ל הנחיות .2

 5ראו עמוד  –רישום למערכת הנחיות ל .3

 6ראו עמוד  –התחברות  הנחיות כיצד לבצע  .4

 7ראו עמוד   –מתחילים להתאמן  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://excellent-brain.co.il/wp-content/uploads/2020/03/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%A6%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%9F2.pdf
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 הנחיות להתקנת התוכנה 

עם רכישת הערכה תקבלו הודעת מייל הכוללת קישור להורדת תוכנת  

 'מוח מצוין'. יש ללחוץ על הקישור ולהוריד את התוכנה למחשב.

ההתקנה יופיע אייקון 'מוח מצוין' על שולחן העבודה במחשב.  עם סיום 

 הקלקה על האייקון מאפשרת את הפעלת התוכנה 

 

 הפעלת התוכנה.  חשוב: יש להדליק את החיישן לפני *
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 רישום למערכת מוח מצוין 

על כפתור ההרשמה.   עם הפעלת התוכנה בפעם הראשונה, יש ללחוץ

חלק  כ  –המערכת תפנה אותכם לאתר לבצע הרשמה למערכת מוח מצוין  

 מהליך ההרשמה תתבקשו לבחור סיסמה אישית.

 

 

במערכת.  שלכם  המשתמש  שם  את  מהווה  שבחרתם  המייל  כתובת 

. עליכם  אל כתובת המייל שלכםאימות  לאחר סיום הרישום ישלח מייל  

הכתובת שלכם על ידי לחיצה על הלינק לפתוח את המייל ולאמת את  

כבר למערכת מוח מצוין, אין צורך לבצע   םבמידה ונרשמת  שנשלח אליכם.

מחדש. רישום 
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 התחברות למערכת מוח מצוין 

האישית  והסיסמה  המשתמש  שם  באמצעות  למערכת  להתחבר  יש 

 שבחרת באמצעות לחיצה על כפתור ההתחברות. המערכת תזהה אותך. 

 

עבודה, השאירו את  הבכדי ליצור אייקון התחברות אוטומטית על שולחן  

 במסגרת.  Vהסימון 
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 אימון מוחי בשיטת הנוירופידבק וטיפול תרופתי 

הערכה הביתית של מוח מצוין משתמשת בשיטת האימון נוירופידבק על  

 .חיובית התניהמנת לאמן את הקשב באמצעות 

בשלהי שנות השבעים ונמצאת  שיטת האימון המוחי נוירופידבק פותחה  

 בשימוש מאז בכל העולם בעיקר בקליניקות פרטיות. 

בשיטת   מוחי  אימון  כי  להבין  ניתן  בתחום  שנעשו  שונים  ממחקרים 

ב ביותר  אפקטיבי  הינו  לקשב  הנוירופידבק  תרופתי  טיפול  עם  יחד 

שהמתאמן מרוכז יותר באימון   רילטין ועוד( מעצם העובדה  –)מתילפנידט 

 בעודו נמצא תחת השפעת הריטלין.

חברת מוח מצוין אינה מייעצת או מספקת עמדה בנוגע לטיפול התרופתי.  

 כל דבר הקשור לכך יש להיוועץ ברופא המטפל. ב

בכל מקרה מומלץ להיוועץ ברופא המטפל ולהודיע לו על תחילת האימון  

 בשיטת הנוירופידבק. 
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 מתחילים להתאמן 

 בשני אופנים:  מתאפשרהשימוש במערכת מוח מצוין 

המערכת מובילה אותך באופן אוטומטי    –  מובנית   תכנית אימונים •

כולל מספר   פעילויות  על פי תכנית האימונים המובנית. כל אימון 

שנבחרו מראש עבורך. עליך להשלים את האימון במלואו על מנת  

 להתקדם לאימון הבא בתוכנית. 

 

בזמן הפנוי   –   אימון  פעילויות   חופשית של   הבחיר • בין האימונים 

זו   פונקציה  שונות.  קושי  ברמות  שונים  משחקים  לבחור  ניתן 

לשחק   וגם  עצמאי  באופן  יעדים  לקבוע  לך  )להתאמן( מאפשרת 

 ב"תורות" עם חבר או בן משפחה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 מדריך למתאמן  – הערכה הביתית של מוח מצוין לאימון הקשב 

9 
 כל הזכויות שמורות  –מוח מצוין  2020©

 פעילויות לאימון הקשב בשיטת הנוירופידבק

מחוץ  ה במסך   לעשות,  שתרצו  פעילות  בכל  לבחור  תוכלו  פעילויות 

אימונים. כך תוכלו להמשיך ולאמן את עצמכם וכמובן לשחק  הלתוכנית  

הכיף כוח    בשביל  באמצעות  מתאמנים  אתם  כיצד  לאחרים  ולהדגים 

בלבד  . המחשבה 

 

בין   יכלול  אשר  היומי  האימון  לפני  חימום  לבצע  פעילויות,   1-2מומלץ 

 ברמות קושי אשר מתאימות לכם ואינן קשות מדי.
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 (NF) כיצד עובדת פעילות אימון בנוירופידבק

של מוח מצוין בנויים מפעילויות קצרות בהן המתאמן   אימוני הנוירופידבק

ליכולות הקשב שלו  לומד לתת תשומת לב  וכן  מאמן את המוח לקשב 

 ולאותם גורמים המפרים אותן. כל פעילות )משחק( אורכת כשתי דקות.

נמצא  שלו  שהמוח  פעם  בכל  נקודות  צובר  המתאמן  הפעילות  לאורך 

וף כל פעילות יופיע גרף המציג . בס המייצג רמת קשב טובה  נכוןהבתדר  

את רמת הקשב של המתאמן. באמצעות גרף זה ניתן לחקור ולהבין מה 

הקשורות   וההבחנות  ההבנה  את  ולשפר  הפעילות  במהלך  התרחש 

לקשב והריכוז של המתאמן. חשוב לציין שהשיפור שאנו מחפשים בגרף  

ריכו רמת  על  שמירה  אלא  יותר  גבוהה  ריכוז  ברמת  בהכרח  לא  ז  הוא 

 אחידה למשך זמן ארוך יותר. 

 

 

 ו נמלבד עשרות הפעילויות המגוונות שקיימות כבר היום בפלטפורמה א  

המערכת   חדשות.  פעילויות  לעת  מעת  ומוסיפים  מעדכנים  מצוין,  במוח 

את   המספקות  שונות  פעילויות  של  ביותר  עשיר  מגוון  למתאמן  מציעה 

להשלים   כדי  הנדרשים  והעניין  ההנאה  הריגוש,  אימונים רמת  תכנית 

 מלאה. 
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 תוכנית האימונים לקשב של מוח מצוין 

פעילויות    10  -אימונים המורכבים מכ  30-תוכנית האימונים לקשב בנויה מ

( אורכת כשתי דקות  Activityכל פעילות משחקית )  משחקיות בכל אימון. 

 לערך.

הינה   האימונים  לביצוע  המומלצת  פעמים  התדירות  שלוש  עד  פעמיים 

יותר ולא  הדבר  בשבוע  שונה  בתדירות  האימונים  את  ומבצעים  במידה   .

 ישפיע על יעילות תוכנית האימונים.

תלוי בתדירות בה   –שבועות לערך    15- תוכנית אימונים מלאה לוקחת כ

 הנכם מבצעים את האימונים. 

 

צוות מומחים, תכנית האימונים הבס ידי  על  נבנתה  יסית של מוח מצוין 

ותוכננה לאפשר לך לאמן את יכולות הקשב בצורה האפקטיבית ביותר 

 נוירופידבק. שיטת הב

הת מת ומבנה  ישיר  באופן  נגזר  המתקיימות  וכנית  אימונים  כניות 

נו באמצעות  המטפלות  בנויה יבקליניקות  אימונים  תכנית  רופידבק. 

כל   כמאימונים שאורך  עקרון   20-אחד מהם  על  מושתת  והאימון  דקות 

החזרה. כלומר, מבצעים חזרה על פעולת המוח הנדרשת להגעה לקשב  

 עד שהיא הופכת לדפוס, וכך נוצר שינוי הנשאר אתנו לאורך זמן.

בכל אימון בתוכנית מתאמן יבצע מספר פעילויות )משחקים( שונות, אורך  

 דקות.  2- כל פעילות הנו כ

ולקבל   האימונים  מתוכנית  המירב  את  להפיק  מנת  על  לב!  שימו 

תוצאות אפקטיביות, התדירות המומלצת לביצוע מפגשי אימון הינה  

 בשבוע בלבד. עד שלוש פעמים פעמיים 
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 מבנה תוכנית האימונים של מוח מצוין לאימון הקשב 

עיקריים. בכל שלב  תכנית האימונים של מוח מצוין בנויה משלושה שלבים  

וככל שהאימון מתמשך, המתאמן מתקדם ברמות הקושי והמערכת תציג  

 פעילויות חדשות ואתגרים חדשים.

 ב"גלגלי העזר" 5 – 1אימונים   :חלק ראשון

כנית  והמתאמן לומד להשתמש במערכת ועושה את צעדיו הראשונים בת

עצמך.   האימונים. עיקר התמורה בשלב זה היא הכרות עם התוכנית ועם

 מעין "חימום" למוח. 

כנסים לעניינים. זהו השלב בו  נ  -  ב"גלגלי העזר"  10  –  6אימונים    :חלק שני

שסיים   אחרי  האימונים  לשגרת  נכנס  ראשוני. המתאמן  חקירה    תהליך 

עליו להיות מסוגל להתאמן באופן עצמאי ולהבין באופן מוחלט את האימון  

מו גם לחוש מה קורה לו בזמן שמירה על כוהפעולות שהוא צריך לבצע  

מובנת   אינה  עצמך  עם  היכרות  מופר.  כשהקשב  לו  קורה  ומה  קשב 

 מאליה. 

 " עיקריתב"תכנית    30 – 11אימונים  :חלק שלישי

ביותר והמאתגר  הארוך  את השלב  ולבצע  להקפיד  צריך  המתאמן  בו   ,

והעצמה  בעידוד  צורך  ויש  גדול  האתגר  במלואה.  האימונים  תכנית 

 כנית.ומהסביבה הקרובה. תמיכה זו חשובה ביותר להשלמת הת
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 אימון ה ביצוע 

שקט ורגוע בו ניתן לבצע  בעת האימון יש לוודא שהמתאמן יושב במקום  

לאכול או לשתות ויש את האימון ללא הפרעות. בזמן האימון חל איסור  

לשבת בצורה נינוחה ללא תנועות מיותרות או חדות. תנועות פנים כגון 

 אכילת מסטיק תשפיע באופן ישיר על החיישן ותפגע באימון.

לקשב   האימונים  תוכנית  מורכבת  מהן  המשחקיות  מוח  הפעילויות  של 

( כשהמתאמן  Positive Feedback)  מצוין פועלות על עיקרון של משוב חיובי

המשוב   הפעילות.  של  הקושי  רמת  את  המספקת  קשב  ברמת  נמצא 

ישנו צליל ברור אשר    –אחד חוש השמיעה    –מתוקשר בשני חושים  החיובי  

והשני ויזואלי על ידי דברים    מודיע למתאמן שהינו ברמת הקשב הנכונה

ם על מסך המחשב כגון מכונית שנוסעת או נעצרת בהתאם לרמת שקורי

 הקשב של המתאמן. 

תבינו כיצד אתם בתחילת תוכנית האימונים אתם תעברו תהליך לימודי בו  

משפיעים על מה שקורה על מסך המחשב. הפעילויות הראשונות עלולות 

אשר   עד  מעט  מבלבלות  רמת  להיות  על  משפיע  מה  ומבינים  מבחינים 

המערכת. ידי  על  הנקלטת  האימונים   הקשב  לעשרת  קראנו  לכן 

 גלגלי העזר של תוכנית האימונים. הראשונים 

בסוף כל פעילות של שתי דקות מופיע גרף של רמת הריכוז   שימו לב!

שהיתה לאורך בפעילות שכרגע בוצעה. הגרף הינו כלי לאבחן ולקלוט מה  

ל הקשב.  רמות  על  שהשפיע  הדקות  שתי  במשך  במידה קרה  דוגמה: 

ניתן   והיתה הפרעה כלשהי שהשפיעה על רמת הקשב במשך הפעילות

ו להבין ולנתח  יהיה לראות את השינויים שקרו בגרף שבסיום הפעילות 

וללמוד ממה שקרה. זהו אחד הכלים שהמערכת מספקת על מנת להבין  

 וללמוד ממה שקורה בזמן האימונים השונים.

לכל הפרטים הבאים ועקבו אחר ההוראות  אנא שימו לב חשוב ביותר! 

 באופן מדויק.

אנא קראו באופן מלא את המדריכים ועקבו אחר ההוראות על מנת 

ו ונכון  תקין  באופן  האימונים  תוכנית  את  מנת  לבצע  להימנע  על 

 .  טכניות  תקלות מ
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 הנחיות והמלצות נוספות לביצוע האימון 

 לתכנן ולקבוע זמנים קבועים לביצוע האימון.  מומלץ ביותר .1

זה מפריע ומשבש את איכות   –אין לאכול או לשתות בזמן האימון   .2

 האותות המתקבלים מהחיישן.

מומלץ לעבור על הגרף בסיום כל פעילות ולהבין מה קרה לרמות  .3

הריכוז לאורך הפעילות ומהם הגורמים שהשפיעו על רמות הריכוז 

ביחס לקשב  לאורך   דברים חדשים  לגלות  לך  יסייע  זה  הפעילות. 

 והריכוז שלך וגם ללמוד מה מסייע לך ומה פחות.

-מומלץ להכין רשימה של אירועים חיוביים שהתרחשו בחיי היום .4

 כנית האימונים של 'מוח מצוין'.וום שלדעתכם הושפעו מתי

 המפתחות המרכזיים להצלחה באימון:  .5

 התמדה .1

 תרגול מחזורי חוזר  .2

 חקירה עצמית  .3

 הקפדה על לוחות הזמנים ושגרת אימונים .4

 

 

 

 אנחנו מחכים לשמוע כיצד מתקדמת לכם תוכנית האימונים!

 ב ה צ ל ח ה ! !

 

 בהוקרה 

 צוות מוח מצוין
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 תמיכה טכנית 

אנא פנו לדף התמיכה הטכנית באתר  סיוע או תמיכה  אם אתם צריכים

 brain.co.il/support/-https://excellent  שלנו:

 

 brain.com-support@excellentאו שלחו מייל לתמיכה הטכנית:  

 

 09:30-17:00שעות הפעילות שלנו הן ימים א' עד ה' בין השעות 

 

 

 

https://excellent-brain.co.il/support/
mailto:support@excellent-brain.com

