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 מדריך למשתמש –ערכת 'מוח מצוין' 

 

 'מוח מצוין'!  תודה שרכשת את ערכת האימון לשיפור הקשב והריכוז מבית

ההנחיות המפורטות במדריך זה יעניקו לכם את הכלים להשתמש באחת הפלטפורמות 

 ערכת האימון של 'מוח מצוין'. – המתקדמות לאימון הקשב והריכוז 

(. Neurofeedbackהנוירופידבק )בטכנולוגית לת ערכת האימון של מוח מצוין פוע

לשיפור הקשב והריכוז. מדעית לאימון המוח המוכחת כיעילה נוירופידבק הנה שיטה 

ם גליהאת  ומודדשל המתאמן  המונח על מצחו חיישןהאימון מתבצע באמצעות 

משחק מחשב ל מתממשק ןבזמן אמת. החייש(  EEGהחשמליים הנפלטים מהמוח ) 

המחשב . במשחקי ומעביר אליו את גלי המוח של המתאמן, חיבור בלוטות'באמצעות 

והמשחק מתנהל ב'כוח המחשבה'. רק כאשר  או עכבר אין ג'ויסטיק 'מוח מצוין'בתוכנת 

כך . נקודותצובר במשחק ו םמתקד לקשב וריכוז המתאמן המוח נמצא במצב 'נכון'

 לקשב וריכוז.המוח בשיטת משוב חיובי לומד להיות בתדר הנחוץ לו 

 

 קדימה!אז 
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 הוראות הפעלה ראשוניות

 

 )פעולה חד פעמית( למחשב (Pairing)צימוד החיישן 

כשהוא חיישן ב , לעשות שימושבתקין ועובד במחש Bluetooth כי ישנו חיבוריש לוודא  

סוללה תקינה  בו כי מותקנתלוודא ו המחשבמשלושה מטר מ פחותנמצא במרחק של 

 ראו מפורט במדריך לצימוד החיישן המצורף כקובץ נפרד() .AAA מסוג

 

 התקנת התוכנה

מוח 'לינק להורדת תוכנת הכוללת הערכה קיבלת הודעת מייל  עם רכישת •

הצימוד של  בוצע בומחשב לנה את התוכולהוריד על הלינק  יש ללחוץ. 'מצוין

 .EEG-ה חיישן

הקלקה . במחשבעבודה על שולחן ה 'מוח מצוין'יופיע אייקון  ההתקנהסיום עם  •

 התוכנה. את הפעלתמאפשרת אייקון ה על

 .לפני הפעלת התוכנה להדליק את החיישן חשוב:  יש *

 

 רישום למערכת

ולבצע על כפתור ההרשמה  יש ללחוץהתוכנה בפעם הראשונה,  עם הפעלת •

לבחור  י/כחלק מהליך ההרשמה תתבקש –ין מוח מצולמערכת  הרשמה

 סיסמה אישית.

לאחר סיום  .במערכת ךל שבחרת מהווה את שם המשתמש שלכתובת המיי •

מערכת ל ונרשמת כברבמידה רישום למערכת. האישור : מייל יתקבלהרישום 

 .אין צורך לבצע רישום מחדש –מוח מצוין 

 

 התחברות

 האישית שבחרת למערכת באמצעות שם המשתמש והסיסמה יש להתחבר •

  אותך.תזהה המערכת  .באמצעות לחיצה על כפתור ההתחברות
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 מתחילים להתאמן

 :יכול להיעשות בשני אופנים 'מוח מצוין'השימוש במערכת 

תכנית על פי באופן אוטומטי  אותך מובילההמערכת – תכנית אימונים •

ר פעילויות שנבחרו מראש עבורך. פ. כל אימון כולל מס המובנית האימונים

 בא בתוכנית. עליך להשלים את האימון במלואו על מנת להתקדם לאימון ה

לבחור משחקים שונים  ניתן בזמן הפנוי בין האימונים – בחירת פעילויות •

לקבוע יעדים באופן עצמאי וגם  לךמאפשרת  ברמות קושי שונות. פונקציה זו 

 לשחק )להתאמן( ב"תורות" עם חבר או בן משפחה.

 

 ודות האימוניםא

קצרות בהן המתאמן מאמן את בנויים מפעילויות  'מוח מצוין'של נוירופידבק אימוני ה

ולאותם  ויכולות הקשב והריכוז שלכן לומד לתת שימת לב לקשב וריכוז והמוח ל

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

לאורך הפעילות המתאמן צובר נקודות בכל פעם שהמוח שלו נמצא במצב "נכון". 

ות גרף זה עשל המתאמן. באמצ קשבה בסוף כל פעילות יופיע גרף המציג את רמת

לשפר את ההבנה וההבחנות ובין מה התרחש במהלך הפעילות ניתן לחקור ולה

 תאמן.הקשורות לקשב והריכוז של המ

 , ב'מוח מצוין',מלבד עשרות הפעילויות המגוונות שקיימות כבר היום בפלטפורמה אנחנו

המערכת מציעה למתאמן מגוון עשיר  .מעת לעת פעילויות חדשותמוסיפים מעדכנים ו

ביותר של פעילויות שונות המספקות את רמת הריגוש, ההנאה והעניין הנדרשים כדי 

 .להשלים תכנית אימונים מלאה

 

 תכנית האימונים הבסיסית

לאפשר , ותוכננה נבנתה על ידי צוות מומחים 'מצוין מוח'תכנית האימונים הבסיסית של 

 נוירופידבק.והריכוז בצורה האפקטיבית ביותר באמצעות  לאמן את יכולות הקשבלך 

מבנה התכנית נגזר באופן ישיר מתכניות אימונים המתקיימות בקליניקות המטפלות 

ת דקו 20-כשאורך כל אחד מהם  מאימוניםתכנית אימונים בנויה אמצעות ניורופידבק. ב

המוח הנדרשת  פעולתחזרה על  מבצעיםעקרון החזרה. כלומר,  על והאימון מושתת

 .וכך נוצר שינוי הנשאר אתנו לאורך זמן ,לדפוסעד שהיא הופכת  להגעה לקשב

שונות, אורך כל פעילות )משחקים(  פעילויות  מספרמתאמן יבצע אימון בתוכנית בכל 

 .דקות 2-הנו כ

רב מתכנית האימונים ולקבל תוצאות ילהפיק את המ על מנתשימו לב! 

שלוש עד  פעמייםת לביצוע מפגשי אימון הנה אפקטיביות, התדירות המומלצ

 .פעמיים בשבוע
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 וקת תכנית האימוניםחל

בכל שלב וככל  .בנויה משלושה שלבים עיקריים 'צויןמוח מ'תכנית האימונים של 

המתאמן מתקדם ברמות הקושי והמערכת תציג פעילויות חדשות  ,שהאימון מתמשך

 .ואתגרים חדשים

 "גלגלי העזר"ב 5 – 1אימונים  חלק ראשון

את צעדיו הראשונים בתכנית האימונים.  עושההמתאמן לומד להשתמש במערכת ו

 עיקר התמורה בשלב זה היא הכרות עם התוכנית ועם עצמך. מעין "חימום" למוח.

 

 ב"גלגלי העזר" 10 – 6שני אימונים חלק 

לחקור" אחרי שסיים " לשגרת האימונים נכנסזהו השלב בו המתאמן . נכנסים לעניינים

. עליו להיות מסוגל להתאמן באופן עצמאי ולהבין באופן מוחלט את האימון אותה

מו גם לחוש מה קורה לו בזמן שמירה על קשב ומה קורה  והפעולות שהוא צריך לבצע

 לו כשהקשב מופר. היכרות עם עצמך אינה מובנת מאליה.

 תוכנית האימונים – חלק שלישי

המתאמן צריך להקפיד ולבצע את תכנית האימונים  בו ,השלב הארוך והמאתגר ביותר

במלואה. האתגר גדול ויש צורך בעידוד והעצמה מהסביבה הקרובה. תמיכה זו חשובה 

 .ביותר להשלמת התכנית
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 הנחיות למתאמן 

 .לתכנן ולקבוע זמנים קבועים לביצוע האימוןכדאי  .1

בש את איכות האותות זה מפריע ומש –אין לאכול או לשתות בזמן האימון  .2

 .המתקבלים מהחיישן

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

ך ל זה יסייע .הפעילות ומהם הגורמים שהשפיעו על רמות הריכוז לאורך הפעילות

ך וגם ללמוד מה מסייע לך ומה לגלות דברים חדשים ביחס לקשב והריכוז של

 פחות.

יום שלדעתכם -הכין רשימה של אירועים חיוביים שהתרחשו בחיי היוםמומלץ ל .4

 .'מוח מצוין'הושפעו מתכנית האימונים של 

 המפתחות המרכזיים להצלחה באימון: .5

 ''התמדה

 מחזורי חוזר''תרגול 

 'חקירה עצמית'

 ושגרת אימונים הקפדה על 'לוחות הזמנים'

 

 

 תמיכה טכנית

 ל:יש לשלוח א 'מוח מצוין'הביתית של  פניות למחלקת התמיכה טכנית לערכה

brain.com-support@excellent 

 17:00-ל 09:30מחלקת התמיכה שלנו זמינה בימים א' עד ה' בין השעות 

 brain.co.il-lenthttps://www.excel למידע נוסף:

 

 בהצלחה!

 צוות מוח מצוין

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

