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הקדמה: זיקנה אינה 'סוף הדרך'

כ-750אלףאזרחיםותיקים–בני65ומעלה-חייםכיוםבמדינתישראל,ועדשנת2030המספר

הזהצפוילטפסולהגיעל1.4מיליון.בתשעהשניםהאחרונותבלבדעלתהתוחלתהחייםבישראל

לא אם לפחות דומה בקצב הקרובים בעשורים להימשך עתידה זו ברוכה מגמה שנים. בשלוש

וגדלה הולכת אוכלוסייה וברפואה. במדע העצומה ההתקדמות בזכות בעיקר זאת יותר, מהיר

לה לאפשר מנת על שונים, בתחומים רחבה שירותים לתשתית תזדקק הותיקים, האזרחים זו,

לשמורגםעלאיכותחייםראויה,לצדהעלייהבתוחלתהחיים.

לקחת עוד מתאימים שאינם כאנשים נתפסים קשישים או מבוגרים שנחשבים מי לצערנו,

ולשאיפה מוקדמת פנסיה למתן בעבר הובילה זו תפיסה ויצירה. חשיבה של בפעילות חלק

המועמדים מבוגרים אנשים יחסית. צעיר בגיל הפעילה העבודה מסביבת המבוגרים להוצאת

המתוקשרת פסילתו את זה בהקשר להזכיר ניתן הגיל. במחסום נתקלים בכירים לתפקידים

ואת גילו, בשל לאומית הבין המטבע קרן ראש יושב לתפקיד פישר סטנלי ישראל בנק נגיד של

)'ועדת המרמרה אירועי לחקירת הועדה חברי את בארץ התקשורת בו שזיכתה המזלזל היחס

טירקל'(,בשלגילם.האוכלוסייההמבוגרת,שיוצאתממעגלהעבודהוהיצירה,עלולהלמצואאת

עצמהללאאתגריםאינטלקטואליםבשלשיגרתיוםסדורהולאתובענית,ולעתיםבשל'שקיעה'

יוצאמתהליךהפרישהמעבודה,חלה כפועל לדיכאון.התופעהמתעצמתכאשר להוביל העלולה

ירידהדרמטיתבהיקפיהפעילותותחושהשלהיעדרחיוניותונחיצותלחברהולסביבה.

להיות שלא המזדקן לאדם מאפשר לגמלאות הפרישה שלאחר המבוגר הגיל שלנו, בעידן

מאותגרקוגנטיווית.בשלביםהראשוניםהואמוקףבבנימשפחתו,ובשלבמתקדםיותרבמטפל

אישיאובצוותסיעודיומקצועי.הללו,מתוךכוונהלגונןולהיטיבעםהאיש,עושיםעבורוחלק

גדולמהפעילותהדרושהכלכךלשמירהעליכולתו–הןהפיזיתוהןהקוגניטיווית.ִשגרהנטולת

דאגות,כמעטללאדילמות,מאפשרתלזקןאתהחופשותחושת'חוףהמבטחים'שאליוהואשאף

הכותביםהםחבריצוותמכוןפוירשטיין. 1
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הארוך, בטווח והן מידית הן לגבות, שעלולה למחיר מודעים רבים לא אך רבות. שנים לאורך

תקופהנטולתאתגריםקוגניטיוויים.
ההתקדמותהדרמטיתשחלהבמהלךהעשורהאחרוןבמדעיהמוחיצרההבנותחדשותלגבי

פוטנציאלהשיפורשלהיכולותהקוגניטיוויותאצלאוכלוסיותמגוונותובהןהקשישים.
מכוןפוירשטייןוהעומדבראשו,חתןפרסישראלהפרופסורראובןפוירשטיין,עוסקלמעלה
אוכלוסיות של קוגניטיוויות יכולות בקידום נוספות, מדינות ובארבעים בארץ שנה, מארבעים
שונות,בהןילדיםבעליצרכיםמיוחדיםונפגעימוח,ובאיתורומיוןאוכלוסיותייחודיות)בולט

במיוחדפרויקטשלולקידוםחייליםיוצאיאתיופיהבצה"ל(.

פיתוח שיטות למניעת הידרדרות מנטלית

שתיסיבותמרכזיותהביאואתהמכוןלפתחשיטותיישומיותלמניעתתהליכיהידרדרותמנטלית
בקרבקשישים:

ההצלחותבתחוםהשיקוםהקוגניטיווישלפגועיראשואנשיםאחריאירועיםמוחיים)במסגרת 1.
משרד ידי על ומוכר פוירשטין במכון הפועל ראש פגועי של קוגניטיווי לשיקום המרכז
הניסיון – והוא הבא, השלב אל הובילו ועוד( הלאומי הביטוח השיקום, אגף – הביטחון

לעצוראתההידרדרותהמנטליתשלהקשיש,המיוחסתלפגיעהנוירולוגית.

הידעהמצטברמהמחקרהעולמימחזקאתהתפיסהבדברהגמישותוהניתנּות-לשינוישלהמוח 2.
חדשות קשרים מערכות לייצר המוח של יכולתו משתמעת זו מתפיסה Brain Plasticity(. (

כתוצאהמהתערבותוגירויחיצוניים.

כלאלהועודהביאואתהנשיאוההנהלההבכירהשלהמכוןלנסותולתתמענהלבעייתשיפור
ולבלוםאתההידרדרותהשכלית יכולותיהםהשכליות בניסיוןלשמראת חייהםשלהקשישים,

הצפויהלרביםמהם.

 (Brain Plasticity( גמישות המוח

גמישותהמוחהיאאותהתכונהמופלאההמאפשרתלבנותבונתיביםעצבייםחדשים,ובאופןזה
לגרוםלבניאדםלהשתנות,ללמודולהתפתחכמעטבכלגיל.

בר-שינוי אינו הבוגר האנושי המוח של האנטומי המבנה כי הסברה רווחה שנים לאורך
שהמוח כך על מצביעים רבים ורופאים נוירולוגים מוח, חוקרי כיום בר-חידוש. לא ובוודאי
בארגונו(, או שלו )במבנה במוח השינויים מתרחשים שבו האופן וגמיש. דינמי איבר הוא שלנו
הם במוח השינויים גמישות. או פלסטיּות מכונה ובהתנהגות, בתפקודים שינויים ובעקבותיהם
מגיב המוח כלומר, זקנתנו. ועד מלידתנו עושים שאנו שונות פעולות ו/או מחשבות של תולדה
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להתנסויות,וככלשמאמניםומאתגריםאותויותרכךילךוישתפרתפקודו.
השינויים עם ביעילות ולהתמודד להמשיך אדם לבני מאפשרת המוח של הגמישות תכונת
הידע אך המוח, תפקודי בתחום הגלוי על הנסתר רב אמנם עולה. שהגיל ככל המתרחשים
גופני תרגול מגוונות, במטלות קוגניטיווי אימון המַשלב כךשתרגול על מצביע הקיים המחקרי

ואינטראקציהחברתיתמעצימה,עשוילהעניקלמתאמןתוצאותטובותבכלגיל.
הידעהמצויכיוםלגביהפוטנציאללשינויהמבנהוהתפקודשלהמוחבתגובהלגירויחיצוני
מבני קוגניטיווי שינוי יצירת של ולפרקטיקה לתאוריה תוקף משנה מעניק עצבית( )פלסטיות
)SCM(שפיתחפרופ'ראובןפוירשטייןעודבשניםקודמות.תאוריהופרקטיקהאלהנותנותמענה
לצורכיהקשישבסיכוןועשויותלהאטואףלמנועאתההידרדרותהקוגניטיוויתאצלקשישים.

מהו אימון קוגניטיווי אפקטיווי?

אימוןקוגניטיוויאפקטיווייוצראתהשינויםהדרושיםבמוחושלהלומדבאופןסדורומתמשך.
הלומד אצל הקוגניטיווי השינוי יצירת את המאפשרים מרכיבים אותם אחר והחיפוש המחקר
12יסודותבסיסיםהחיונייםלקידוםגמישותעצבית.עשרהמהםמבוססיםעל הובילולהגדרת
מחקרםשלקליןוג'ונס)2008(,ושנייםנוספים,האחרוניםשברשימהלהלן,נקבעועל-פיתצפיות

קליניותונתוניםאמפירייםשנצברובמכוןפוירשטיין.

12 היסודות החיוניים להצלחת הפעילות:
 הפעלה –חייבתלהיותהשתתפותפעילה–תפיסתיתומוטורית.	 

 ספציפיות–עלההתערבויותלהיותקשורותלתפקודיםקורטיקלייםמסוימים;ההתערבות	 
צריכותלהיותמוכוונתלתפקודמוגדר.

ומשתנה,	  מאתגר מגוון לספק ומאידך הטמעה, לצורך פעולות על לחזור יש –  חזרתיות 
המעודדהתפתחותשליכולתהסתגלותלמצביםחדשים.

פרק	  שנדרש מכיוון ארוכות, תקופות לאורך אינטנסיווית, להיות חייבת החשיפה –  עוצמה
זמןממושךכדילחוללשינויבמבנההעצבי.

הנדרש	  הןהבסיס מוכרות ומאתגרות.מטלותשאינן להיותחדשות הפעילויות על –  חידוש 
ליצירתשינוייםוגמישותעצבית.

יש	  שונים, ובמקומות בזמנים מתרחשים פלסטיות של שונים שהיבטים מאחר –  התמדה 
לחזורשובושובעלהגירויהקוגניטיוויכדילהבטיחהשפעה.

אישי/	  גוון בעלת מטלה )כמו הלומד עבור ורלוונטי משמעותי להיות חייב גירוי –  בולטות
משפחתי(.
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 עם	 גיל. בכל להשתנות יכול שאדם היא התאוריה בבסיס העומדת ההנחה – מיטבי   תזמון 
ולכן מסוימות, התפתחות וברמות בגילים יעיל אינו מסוים גירוי שבהם מצבים יש זאת,

הגירויחייבלזהותהתערבויותולכיילבהתאם,עלמנתלהפעילובזמןהמיטביללומד.

  התפשטות ההשפעה –שינוייםבתפקודעקבהתערבותאחתישפיעועלאזוריםאחרים,כך	
שהלמידהבאזוראחדתועברלאזוריםאחרים.

 ונחוצים	 קיימים קוגניטיוויים תפקודים ולהמריץ לעורר כדי פעילויות לבחור יש –  בחירה 
ולהתאימםלשינוייםשנצפובהתנהגות.

 –המתאמןחייבלהיותמודעלהשפעתהשיפורבתפקודיםעלהתנהגותו.מודעותזו	 מודעות 
מסייעתלחיזוקשינוייםאחריםבתפקודויוצרתמעורבותונכונותלספוגאתהתסכולולקבל

אתהצורךבמאמץמוגברהנדרשמןהמתאמןבתגובהלגירוייםומצבים.

 ראייה,	 חושיו: בכלל להשתמש מהמשתתף דרישה לכלול צריכות מטלות – חושית*  רב 
שמיעה,תחושה/מישוש?וכד'.

העשרה אינסטרומנטלית

תוכניתההעשרההאינסטרומנטליתהיאתוכניתלהתערבותקוגניטיוויתשצמחהמתוךתאוריית
הלקחים גלומים בתוכנית פוירשטיין. פרופ' שפיתח האדם של הקוגניטיווית-מבנית ההשתנות
אוכלוסיות בקרב שנים עשרות במשך הקלינית בעבודתם ועמיתיו פויירשטיין פרופ' שאספו

מגוונותבארץובעולם.
העשרהאינסטרומנטליתהיאמערכתשלכליםהעוסקיםבמיומנויותחשיבהנדרשות,והיא
מיועדתלקדםתהליכילמידהבאופןמשמעותי.המטלותהמוטלותעלהלומדבמסגרתההעשרה
לימודי תוכן נטולות הן הבא( בסעיף )ראו שונים כלים באמצעות ומופעלות האינסטרומנטלית
per se)בתורשכאלה(.קיימתעדותמחקריתענפה ספציפיומתייחסותלתהליכילמידהוחשיבה
התפקוד על האינסטרומנטלית ההעשרה תוכנית של הארוך לטווח החיובית ההשפעה בדבר
מתרחש אכן מבני, אופי בעל כזה, ששינוי על מעידים מעקב מחקרי תלמידים. של הקוגניטיווי

בלומדים,והשפעתוהולכתוגדלהגםלאחרשהתוכניתהגיעהלסיומה.

כלי ההעשרה האינסטרומנטלית

מאות יותרמחמש כוללת 1991( 1980, האינסטרומנטלית')פוירשטיין, 'ההעשרה כלי מערכת
תרגיליניירועיפרוןהמחולקיםל-14'כלים'.כלכלימתמקדסביבליקויקוגניטיווימסוים,אך

מתייחסבו-זמניתגםלרכישתתנאיםמוקדמיםהכרחייםללמידה.
תרגיליההעשרההאינסטרומנטליתניתניםלחלוקהלשתיקטגוריותרחבות:

אלהשהםנגישיםגםלאנשיםשאינםיודעיםלקרואולכתוב. א.



185 ראובן פוירשטיין, רפי פוירשטיין, לו פאליק, ענת כגן, לאה יוסף וצביקה וולק –
מניעת הידרדרות מנטלית אצל קשישים בסיכון באמצעות התערבות קוגניטיווית

אלההמצריכיםרמהטובהיחסיתשלקריאהוכתיבהוהבנהמילולית. ב.

המטרההעיקריתבטיפולבמערכתכליםזואיננההקנייתתכניםאלאשכלוליכולתהלמידה, 
הגמישותוההסתגלות.

דוגמאותלמטלותהמועברותבאמצעותכליההעשרההאינסטרומנטלית:
 ארגון נקודות –חיפושומציאתצורותגאומטריותבענןנקודותאמורפי.	

 התמצאות במרחב –זיהוימיקוםיחסיבמרחבהאישיוהגיאוגרפי.	

 השוואות –בחינתמאפייניםשלאובייקטיםעלמנתלהשוותוליצורקשריםביניהם.	

 תפיסה אנליטית –ניתוחיחסיחלק/שלםבאמצעותצורותגאומטריות.	

 מיון – קטלוגאירועיםואובייקטיםבקבוצותראשיותוקבוצותמשנה.	

 הבנת הוראות –מטלותהמועברותבאופניםמילולייםוצורניים.	

 אבחון דפוסי פענוח חזותיים ודפוסים מספרייםעלפיכלליםומערכותיחסים.	

 היקשים ויחסיםבאמצעותחשיבהאנלוגית.פיתוחמערכותיחסיםמורכבותומופשטות.	

מטרותנוספותלשימושבהעשרההאינסטרומנטלית:
 הפעלהשיטתית,שיפורותיקוןשלתפקודים,המהוויםתנאיםמוקדמיםלפעילות	

קוגניטיוויתתקינה.

 הקנייתמושגייסוד,הרחבתאוצרמילים,הבנתיחסיםוכדומה;היחשפותלמטלות	
המחייבותהפעלתתהליכיחשיבהגבוהים,בנוסףלמטלותהמצריכותתהליכיחשיבהברמה

נמוכהיותר.

 יצירתגמישותמחשבתית;העתקהוהעברהשנוצרתעלידיהחזרותהמרובות–לאעל	
המטלותעצמןאלאעלהתפקוד,הנשארקבועבעודשהפעילויותמשתנות.

 )מטא-	 הקוגניטיווית והתנהגותו שלו החשיבה תהליכי לגבי המטופל אצל תובנה יצירת
קוגניציה(,כךשיהפוךלהיותפעילושותףבתהליךהשינויוהלמידה.

 שינויתפיסתהמטופלאתעצמומקולטסבילשלמידעליוצרשלמידעחדש.	

 פיתוחמוטיבציהעלידיהתייחסותלשניהיבטיםשלה:	

ומגוונות.לדוגמה: ידיחזרותמרובות יצירתהרגליםהנוצריםעל ההיבטהאינטרינסי: א.
עבודהעלנושאההשוואהביןפריטיםמילוליים,צורניים,מספריים.

היבטהקשורבמטלה:המטלותמעוצבותכךשהןמעוררותסקרנותותחושתצורךלהשיג ב.
ההצלחה המטלה. של הסיבוך רמת שעולה ככל מתגבר זה צורך עליהן. פעילה שליטה
ולהצליח יותר הקשות המטלות עם להתמודד חזק צורך יוצרת המוקדמים בשלבים

באופןמושלםבביצוען.



ראובן פוירשטיין, רפי פוירשטיין, לו פאליק, ענת כגן, לאה יוסף וצביקה וולק –186
מניעת הידרדרות מנטלית אצל קשישים בסיכון באמצעות התערבות קוגניטיווית

תוכנית פוירשטיין לגיל השלישי 

תוכניתפוירשטייןלגילהשלישימציעהשיפוראיכותהחייםושינוילטובהבתפקודהקוגניטיווי
שלהקשישים,עלידיטיפולבשלושרמות:מניעתהידרדרות,צמצוםתפקודלקוישלתפקודים
האינסטרומנטלית אותהליכיםשאבדו.ההעשרה פונקציות ושחזור נפשיים, בתהליכים וירידה
שינוי מקדמת היא הקשישים. של היחודיים ולמאפיניים לצרכים הותאמה פוירשטיין של
קוגניטיוויבאמצעותיישוםשלמשימותשתוכננובמיוחדלצורךזה.השיטהעשויהלהיותבעלת
השפעהארוכתטווחומועילהבשניהממדים,הרגשייםוהאינטלקטואליים,שלתפקודהלומד.

אוכלוסיית היעד לתוכנית זו

אוכלוסייתהיעדמורכבתמשתיקבוצותעיקריות:
 אוכלוסייה	 משמע קוגניטיווית, ירידה אצלה אובחנה לא שעדין בסיכון הנתונה אוכלוסייה

עצמאיתהמתפקדתבאופןמלא.

 אוכלוסייהשאובחנהאצלהירידהקוגניטיוויתמסוימת,אךעדייןמסוגלתלהקשיב,להשתתף	
בשיחה/דיון,לקרואולכתוב.

מטרת התוכנית:
לשמר יכולות קוגניטיוויות ולעכב תהליכי הידרדרות אצל קשישים הנמצאים בסיכון 

לירידה מנטלית.

התוכנית הלכה למעשה

התוכניתהחלהלפעולבמהלךחודשפברואר2012בשיתוףעםהג'וינט–אש"לוהמשרדלאזרחים
ותיקיםבעשרהמרכזייוםלזקןברחביהמדינה.

שלבב'שלהתוכניתיצאלדרךב-15ארגוניםנוספיםברחביהארץ.
אתהתוכניתמעביריםמוריםשהוכשרובמיוחדלמטרהזו.תפקידהמורהמתמקדבפעילות
הוא המורה/המתווך תפקיד פוירשטיין. של המתווכת הלמידה תורת עקרונות על-פי התיווך
למשל, )בניגוד, אמצעי בלתי באופן המגיב האנושי המתווך התהליך. להצלחת וקריטי מרכזי
ומצבים נתונים של ארוכה שורה ולשכלל לנתח מסוגל מחשב( באמצעות המופעלות למערכות

ולהתאיםאתפעילותולצרכיםולהתנהגות/תגובהשלהלומד.



187 ראובן פוירשטיין, רפי פוירשטיין, לו פאליק, ענת כגן, לאה יוסף וצביקה וולק –
מניעת הידרדרות מנטלית אצל קשישים בסיכון באמצעות התערבות קוגניטיווית

היקף הפעילות ומתכונתה

האינטרקציה שכן חשוב, תפקיד לקבוצה בקבוצה. איש 15-10 של בקבוצות מבוצעת הפעילות
שמאפשרים תנאים להיווצרות ומסייעת תורמת החברתית, התמיכה סיפוק לצד הקבוצתית,

ומקדמיםלמידה.
מפגש כל משך בשבוע. פעמיים לפחות של בתדירות לקבוצה מפגשים 30 כוללת התוכנית
אינסטרומנטלית, העשרה כלי בסיוע מגוונת מטלות כוללים המפגשים אקדמיות. שעתיים

הנשזריםבשיחהקבוצתי.

תוצאות שלב א'

שאלונים של מערכת על שהתבסס במחקר לווה 2012, במהלך שהתקיים התוכנית, של א' שלב
הראשוניות מהתוצאות ובמימון. בביצוע התוכנית לשותפי הוצגו ותוצאותיו ומבחנים,
שאפשר מה המשתתפים, של הקוגניטיוויות ביכולת והשיפור השינוי על ללמוד ניתן
המדעי העת בכתב פורסמו המחקר תוצאות 2013. במהלך הפרויקט של השני לשלב יציאה

.LifeSpanandDisability, XV )2012(, 21-25
והצוותיםהמקצועים,שליוואתהפעילותבשלבא'שלהתוכנית,הביעו מנהלימרכזיהיום
עם בפעילות להמשיך רצונם את הביעו רובם ומתוצאותיה. ממנה המלאה רצונם שביעות את

קבוצותנוספותשלקשישיםבמרכזהיום.
הקשישיםשהשתתפוהביעושביעותרצוןמלאהודיווחועלתחושהשלשיפורבתפקודם.

להלןמספרציטוטיםנבחרים,כפישעלובראיונותיזומיםעםהמשתתפים:
'אוהבלבואלשיעורים.מרגיששיפורבריכוז,גםמחוץלשיעורים'.

ביטחון נתנו הבנה, לנו נתנו הראש, את לנו פתחו השיעורים זמן. באותו הולכות 'הדאגות
וריכוז,כיווןשהתאמצנולמצואפיתרוןלדבריםקשים.כמוהתעמלותלגוף–התעמלותלראש.

חיכיתיכליוםליוםשלהשיעור,אוהבתלפתורדבריםקשים...חבלשנגמר'.
'כשהתחילהקורסראיתישלמדתילרכזאתהמחשבה.עשיתידבריםששניםרבותלאעשיתי
יושבים החברים את לראות נהנה אני אלה. לשאלונים הודות אותם לעשות הצלחתי אותם.
ומתרכזים,כיחלקםמוגבליםביכולתהפעילותביוםיום.לאנשיםבגילשלנוזהמעירמהתרדמה.

הינורדומיםוהצלחנושובלחשוב'.
'שבעשניםאניקטוערגלומבקרבמרכז-יום,וכתבתיחוברת,כתבתיספרים,כתבתישירים.
ראיתיבמסגרתהזוהזדמנותלחדשאתהזכרוןשלי.אניזוכריותר,וכותביותר.אניכותבהרבה

דבריםטובים'.
ושמחתי לי, ידועה הייתה לא השיטה חדשים. כלים לי ונתנה רבות לי תרמה 'התוכנית
להכיראותהולראותשישתוכניתלאוכלוסייההמבוגרת.למדתיטוביותרלהגיעלפתרוןבעיות

והחלטותבנושאיםיוםיומים'.
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'התוכניתחיזקהליאתתחושתהמסוגלותהעצמיתודחפהאותיללמודכלהזמןבזמןהפנוי
שליוליישםאתמהשלמדתיבחייהיוםיוםשלי'.

הכשרה בתחום הקוגניטיווי למטפלים בקשישים

רקע

חלק כנוטל המטפל שילוב בקשיש. למטפל הכשרה גם כוללת השלישי לגיל פוירשטיין תוכנית
המטופל של החיים איכות לשיפור לתרום עשוי הקוגניטיווי, בתחום גם הזקן לקידום במאמץ

והמטפל.
המטפל,הנמצאעםהקשישמרביתשעותהיממה,הואדמותמרכזיתומשפיעהעלאיכותחייו
שלהמטופל.במרביתהמקריםהקשרשביןהמטפללקשישמתרכזבמתןמענהלצרכיםהפיזיים
של משפחתו ובני המטפל פועלים מהמקרים ניכר בחלק עצמם(. בפני )החשובים הקשיש של
הקשישלהסירמטלותמהקשיש,מתוךרצוןלהקלעליוולאפשרלומנוחה.תהליךזהעלולדווקא
'לתרום'לירידהמוטוריתוקוגניטיוויתבאופןישירועקיף.למטפלולקשישיש,מטבעהדברים,
לאמעטזמןשברובהמקריםאינומנוצלבאופןיעיל)צפייהארוכהבטלוויזיה,שתיקותארוכות
ביניהם לאינטראקציה ומשמעותי נוסף תוכן להכניס ולקשיש למטפל התוכניתמאפשרת וכד'(.
את ולהעצים אחד, מצד הקשיש של והקוגניטיוויות המוטוריות יכולותיו לשיפור בכך ולתרום

משמעותווחשיבותושלהמטפלבחייושלהקשישמצדשני.

נושאים שבהם התוכנית עוסקת

 מושגים	 עם היכרות כולל לקשיש, הקוגניטיווית הפעילות של לחשיבותה מודעות הקניית
ברמהבסיסיתביותר)קלט–עיבוד–פלט(.

 המטפלכמתווך–הדגשתהחשיבותוהיכרותבסיסיתעםמושגיםבתחום.	

 תקשורתמילולית–חשיבותהשיחה,פיתוחטכניקותשמיעהוהקשבהשלהמטפל.	

 דיבורלעצמו–לדוגמה:אנימחזיק/האתידיךכךשנוכללחצותאתהכבישבאופןבטוח,אני	
מסתכל/תלשניהצדדים,כדילראותמתיאפשרלחצותאתהכבישבבטחה.

 קבלתהחלטותוהצורךלבחורביןחלופות)הצבתמספרחלופותלקשיש–לאןנצאהיום:לגן	
הציבוריאולמרכזהמסחרי?למהאתהבוחרחלופהאאוב?מהםהשיקולים?(.

 להפעלה	 בטלוויזיה( צפייה במהלך או שלישי אדם עם )מפגש אירועים ומיצוי ניצול
קוגניטיווית.עבודהעלזיכרון–מהקרהבתוכנית?מיאמרמהלמיועוד...
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 מודעותלזמן–הדגשתהתאריךוהשעה)היוםה-14בחודש.בעודיומיים,ב-16בחודש,יש	
יום,איזהחג לנותורלרופא(.מתןחשיבותלהתמצאותהיומיומית–בדיקתלוחהשנהכל

מתקרבועוד.

 ביצועהשוואותביןחלופות/עצמים/מוצריםועוד.	

 התמצאותבמרחב–במהלךטיולאובעקבותיו)'באיזהצדשלנוהיהבניןהעירייהכשעברנו	
היוםבכיכר?'(לתתלקשישלהובילאתהדרךולבחור)'לאיזהכיווןלפנות?'(.

 קטגוריות–הכנתרשימתקניותבמשותףעלבסיסקטגוריות:משקאות–משקאותקלים–	
משקהמוגז...וכד'

 הכנתרשימתאירועיםלדוגמההמהוויםהזדמנותלאימוןקוגניטיוויבמהלךהיום.	

יכולות לשיפור לתרום עשויה למטפל פוירשטיין של האינסטרומנטלית ההעשרה תוכנית
הקשישבתחוםהקוגניטיווי,לשיפורהממשקשביןהקשישלמטפלולמתןמשמעותנוספתושונה
ישירהלמטפלעצמו,הנובעתמהעיסוקבתחוםהקוגניטיווי(. )לצדתרומה לתפקידושלהמטפל
זאתללאצורךבהקצאתזמןאומשאביםייחודיים,מאחרוהפעילותשזורהבפעילותהיוםיומית.

סיכום

טובה ושיבה ימים לאריכות הרצון בין מובנה מתח יוצרת החיים בתוחלת המתמשכת העלייה
הכשרים בין – פחות לא ומטריד אחר מתח לצד וזאת החיים, איכות על לשמור הרצון לבין
הפיזייםשלהאדםליכולתוהקוגניטיווית.הנטייהאצלחלקמהאוכלוסיההיאלקשרביןירידה
פיזיתלירידהקוגניטיווית,מהשמובילבמקריםרביםלוויתורעלעיסוקממוקדבתחוםכלשהו.
שיטת לבין המוח בתחום העדכני הידעהמדעי בין לגילהשלישימשלבת פוירשטיין תוכנית
למשתתפים תאפשר התוכנית פוירשטיין. של והמתוקפת הוותיקה האינסטרומנטלית ההעשרה
להאטואוליאףלמנועהידרדרותקוגניטיוויתומנטלית,העלולהלהוביללחוסרתפקוד,לדיכאון

ולדמנציה.
הפצהרחבהומשמעותיתשלהתוכנית,באמצעותאימוצהברמההלאומית)משרדיממשלה/
ניכר חיסכון לצד ישראל, במדינת הזקן חיי איכות את לשפר תאפשר ועוד(, לאומי ביטוח

במשאביםציבוריםופרטייםכתוצאהמהעיכובבהידרדרותהמנטליתשלאוכלוסייהזו.


