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האם אפשר לעצור את הזדקנות המוח?

לראות  אפשר  לכל,  שידוע  כפי  ההזדקנות,  בתהליך 

זיכרון,  כמו:  המוחיות,  ביכולות  ירידה  של  התבטאויות 

תפיסה, קשב וריכוז. מבוגרים רבים חווים ירידה ביכולות 

באבחון  עדיין  מדובר  לא  הגיל.  עם  טבעי  באופן  אלו 

פתולוגי של מחלה דמנטית, אלא בהידרדרות קוגנטיבית שנוצרת מהשפעת 

הגיל על האלסטיות של המוח. 

למען האמת, ניתן לראות בעיות זיכרון שונות כבר מגיל 30 בממוצע, והן 

עלולות להידרדר באופן איטי ומתמשך עם השנים. 

בדרך כלל, אצל אנשים בריאים וצעירים, קיים סינכרון מלא בין אזורי 

 .default network :המוח השונים, אותו מבצעת המערכת המוחית, הנקראת

כך למשל, מצליחה המערכת לזהות את האדם הניצב למולנו ולמצוא את 

זו  מערכת  מבוגר,  בגיל  השנים,  עם  אבל  להיזכר.  מעוניינים  אנו  בו  השם 

נחלשת, וכך נוצרים ניתוקי תקשורת בין אזורי המוח השונים. אם נבחן את 

תוצאות הפגיעה במערכת, נראה שהן אינן משפיעות בדרך כלל על איכות 

התפקוד הכללית של האדם, והוא עדיין אינו מאבד את יכולותיו המנטליות. 

לטובה,  משפיעה  אינה  מסוים  בתפקוד  ביותר  המינורית  הירידה  גם  אבל 

ליצור חוסר ביטחון עצמי,  בלשון המעטה, על איכות החיים. היא עלולה 

פגיעה בתקשורת עם אנשים וגם פגיעה ביכולת העצמאות. האנשים הללו 

שוכחים מפעם לפעם, מתקשים בשליפה, טועים בפרטים, ולעיתים מעדיפים 

להסתגר עם עצמם. מחצית מבני ה-60 ומעלה מביעים דאגה מתופעות אלו.

יכולת  בלי  ומזדקן  הולך  אינו  בגוף,  האיברים  משאר  בשונה  המוח, 

לשפר את תפקודיו. היום כבר ידוע שהוא גמיש דיו, ומסוגל לייצר קשרים 

חדשים במשך כל החיים. לפי הגישה הזאת, באמצעות גירויים מתאימים, 

ניתן להאט ואפילו למנוע את הנסיגה. המחקר בנושא הביא למסקנה, כי אם 

נשקיע מאמץ, נוכל להגיע לגיל מבוגר ולא להפוך לאיטיים יותר, למתקשים 

בקליטה או לשוכחים כרוניים. 

במחקר שנערך לפני ארבע שנים על ידי מספר מדענים מאוניברסיטאות 

מובילות באנגליה, השתתפו כ-6,700 אנשים בריאים מעל גיל 50 )ממוצע 

אימון מוחי  ונדרשו לבצע  היה 65(. הם חולקו לשלוש קבוצות,  הגילאים 

האם יש מה לעשות כדי לעצור את הזדקנות 
הגיל  לקראת  הזיכרון  את  ולשפר  המוח 
בחיוב,  שמשיבים  מאלו  אחד   * המבוגר? 
חווה בעצמו האטת זיכרון – והקים חברה 
"אפשר   * הביניים  גיל  לבני  מוחי  לאימון 
להאט תהליכים, ואפילו למנוע מחלה אם 

מגיעים בזמן"

ר’ לויסון



12
יום שישי, ה' אייר תשע"ט  

ממוחשב במשך עשר דקות ביום. שתי קבוצות קיבלו 

מטלות לאימון קוגניטיבי מסוגים שונים, ואילו הקבוצה 

השלישית – שהייתה קבוצת הביקורת - קיבלה מטלות 

מכן  לאחר  שנה  חצי  המוח.  לאימון  ייעודיות  שאינן 

נבדקו המשתתפים, ונמצא כי בשתי הקבוצות שביצעו 

אימונים קוגנטיביים היה שיפור ביכולת הסקת מסקנות 

וביצוע פעולות ביום יום. ניכר גם שיפור קטן בזיכרון 

המילולי לטווח קצר.

התנסה  מי  ממוחשב?  אימון  אותו  הוא  מה  אבל 

בו? מה התועלת שלו ואיך משיגים אותה בס”ד? אלי 

גל, מנכ”ל ובעל חברת ”בריין-טריין”, עשה זאת מתוך 

לשמור  אחרים  לרבים  מסייע  הוא  וכיום  אישי,  צורך 

על יכולת מוחית מקסימלית. לפי גל, שעת אימון מול 

תרענן  בשבוע,  פעמים  מספר  יעודיות  מחשב  תוכנות 

צפופה  רשת  ותיצור  המוח  של  הסינפסות  קצות  את 

יותר ואידיאלית גם עבור בני הגיל השלישי. אמנם לא 

מובטחת יציאה ממעגל הסיכון לתחלואה דמנטית, כי 

אין ריפוי קסמים, אבל מתקבל בהחלט שיפור ביכולות 

הקוגנטיביות לאורך זמן בס”ד.

“אינך יכול להמשיך כך”
מתחום  מאד  רחוק  ובהכשרתו,  במקצועו  גל 

היי-טק,  בחברות  שעבד  פיזיקאי  הוא  המוח.  אימוני 

בתעשייה האווירית, בכור האטומי, והקים חברת פיתוח 

טכנולוגית בקנדה. ויום אחד, הוא עזב הכל ופתח מכוני 

אימון מוח עבור הגיל המבוגר.

סטארט-אפ  חברת  ניהלתי  כעשור,  לפני  ”עד 

נוח  היה  ”המיקום  ל”הפלס”.  גל  אומר  במונטריאול”, 

פוטנציאליים.  ללקוחות  קרוב  וגם  כלכלית,  ומשתלם 

’ג’נרל  חברת  נציגי  עם  פגישה  לי  היתה  הימים  באחד 

בעולם.  הגדולות  הרכב  מיצרניות  אחת  מוטורס’, 

התכוננתי  עבורי,  מאד  כמובן חשובה  הייתה  הפגישה 

מטרות  הכנו  העובדים,  צוות  עם  יחד  רבות  לקראתה 

והיינו דרוכים לקראת עסקה שעשויה לקדם את חברתנו 

במידה רבה. 

בסיום הפגישה פנה אלי ידיד קרוב, שהיה אחד מצוות 

העובדים שלי ונכח בפגישה, ואמר לי דברים שאולי לא 

’שמע  והכרחיים:  חשובים  היו  אך  לאוזן,  נעימים  היו 

אלי, אני מציע שתחפש עבודה אחרת. כבר לא בשבילך 

עם  ’כשישבנו  הבהיר:  והוא  הזו’.  החברה  את  לנהל 

המשלחת של ג’נרל מוטורס, טעית כמה פעמים. ראשית, 

בשם של ראש המשלחת, וזו עבירה חמורה בפגישות 

רשמיות מן הסוג הזה, ולאחר מכן טעית בפרמטר טכני 

נתת  לעסקה.  במחיר שקבעת  גם  טעית  ובסוף  מסוים, 

מנטליות  ביכולות  שסיכמנו.  מכפי  שונה  מחיר  להם 

יותר’”. עבודה מתאימה  לך  כדאי שתחפש  אולי  אלו, 

על  התקבלו  הם  קשים,  היו  שהדברים  למרות 

היכולות  שיפור  על  לעבוד  החליט  והוא  גל  של  ליבו 

הקוגנטיביות שלו. הוא החל ללמוד על נושא הירידה 

בזיכרון החל מגיל 50-60 ולרכוש ידע כיצד למנוע זאת. 
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באותה תקופה, הוא נחשף לתוכנות מחשב מיוחדות, 

שנועדו לשימור תהליכים מוחיים בגיל מבוגר. גל החל 

להתאמן, ונוכח לראות כי האימון העקבי אכן מסייע 

לו בשיפור היכולות, הזיכרון והחשיבה. 

”אמרתי לעצמי, אם זה מסייע לי, זה יכול לסייע 

לעוד רבים כמוני. כל זה היה לפני כ-11 שנה. עזבתי 

את ניהול החברה, והודיתי לחברי על הערותיו. חזרתי 

לארץ והקמתי את חברת ’בריין טריין’ בישראל. בעשור 

האחרון זהו עיסוקי העיקרי”. 

ומה אתה עושה?

הארץ,  ברחבי  סניפים  מספר  מפעילה  ”החברה 

התוכנות  מותקנות  ובהן  מחשב  עמדות  מוצבות  שם 

שעליהן אפשר להתאמן. פיתחנו מודל ייחודי בו אנו 

משלבים מספר פרמטרים לשיפור קוגנטיבי בו-זמנית. 

הלקוחות  בין  המסתובבים  מדריכים  ישנם  היתר,  בין 

ומסייעים להם בכל שאלה. כל לקוח שנרשם במערכת 

עובר הערכה. לא מדובר אמנם באבחון מדויק מאוד, 

אודות  אינדיקציה  שנותן  כזה  בהחלט  הוא  אבל 

זה  בסיס  על  הלקוח.  של  הכללי  הקוגניטיבי  המצב 

לקצב  המותאמת  אישית  אימונים  תכנית  מקבל  הוא 

וליכולת שלו. כל לקוח עובד בנפרד עם עצמו, ובעזרת 

המחשב והמדריך שנמצא במקום, הוא יודע גם לפרש 

מסוים,  בתחום  מצליח  והוא  במידה  יכולותיו.  את 

– במקומות בהם הוא  ולהיפך  הוא מעלה את הרמה, 

מתקשה, הרמה עולה לאט יותר. מדי פעם אנחנו גם 

נותנים משחקי קופסה או אסטרטגיה, ואז 2-3 אנשים 

אצלנו  מתאמנים  אנשים  הרבה  יחד.  לשבת  יכולים 

מספר שנים ברציפות”.

כשעדיין לא מאוחר
באלו תחומים אתם מנסים להשיג שיפור?

זיכרון,  ”המערכת שלנו מפעילה ראייה מרחבית, 

זיכרון מרחבי, יכולת קבלת החלטות, חשיבה ופתרון 

כעשרה  סביב  עובדים  אנו  הכול,  סך  ועוד.  חידות, 

תרגילים.  במאות  ביטוי  לידי  הבאים  חשיבה,  תחומי 

מה  במוח,  אחר  אזור  פעם  בכל  לפתח  היא  המטרה 

יכולות  ולהפעיל  הנוחות’  מאזור  ’לצאת  שנקרא 

גם  כך  ביטוי.  לידי  חשיבה שבמהלך השנים לא באו 

יותר  לייצר  המוח  לתאי  גורמים  אנחנו  במוח;  פיזית 

ויותר קשרים עם תאי המוח השכנים, וכך בונים מעין 

המוח  של  הפעילות  וכל  יותר,  וצפופה  רצופה  רשת 

זיכרון,  לו  שהוספנו  מחשב  כמו  יותר.  יעילה  נעשית 

וכך הוא פועל טוב יותר ומהר יותר”. 

מהמטופלים,  שניים  של  בסיפוריהם  מדגים  גל 

שנים  מספר  ”לפני  התכנית.  מן  רצון  היו שבעי  אשר 

הצטרפה אישה כבת 50, שהפעילה סדנאות לאימהות 

סיפרה,  היא  שנים.  הרבה  ובעולם  בארץ  ולתינוקות 

ובדרך כלל  שהסדנאות הן בעלות כשמונה מפגשים, 

של  השמות  את  זוכרת  היא  השלישי  המפגש  אחרי 

אלינו  חזרה  היא  אימון,  חודשי  ארבעה  אחרי  כולן. 
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אחרי  כבר  כולן  של  השמות  את  זוכרת  ’אני  ואמרה: 

מחברות  באחת  עובד  גם  היה  הראשון’.  המפגש 

שנתיים,  במשך  אצלנו  שהתאמן  הגדולות,  הביטוח 

אין  מאוד.  השתפרה  בעבודה  שלו  שהיכולת  וסיפר 

ביכולת  השיפור  את  חוויתי  בעצמי  אני  שגם  ספק, 

וזו  האימון,  בעקבות  הקוגנטיבי  והתפקוד  הזיכרון 

הסיבה שהייתי מעונין להעביר זאת הלאה, כדי שכל 

מי שסובל מן התופעה הבלתי נעימה הזו יוכל לקדם 

את עצמו ולמנוע הידרדרות”.

דמנציה  תהליכי  לעכב  עשוי  המוחי  האימון  אם 

קיימים, האם ניתן למנוע את הופעת המחלות הללו? 

”אימון יכולות החשיבה במוח אכן משפר פלאים 

את תפקוד המוח ויכולות החשיבה, הלמידה והזיכרון, 

מונע  או  מרפא  שהתרגול  לכך  הוכחות  אין  כי  אם 

מחלות מן הסוג הזה.

חולה  מהם  אחד  מבוגר,  זוג  אלי  מגיע  כאשר 

הידרדרות  את  למנוע  כמובן  מעוניינים  והם  דמנציה, 

לצערי  נענים  הם  יכולותיו,  את  ולשפר  המחלה 

בסירוב. אין לי יכולת לרפא את המחלה הזו או למנוע 

זהיר  להיות  עלי  קיימת.  היא  כאשר  שלה  הידרדרות 

את  מונע  אינו  גם  הקוגניטיבי  האימון  הזה.  בעניין 

יכול  כן  האימון  אבל,  בחיסון.  מדובר  לא  המחלה. 

לדחות את הופעת המחלה הזו בשנים מספר, ואנחנו 

בסדר  דוחה,  אכן  הוא  גבוהה  שבהסתברות  יודעים 

גודל של בערך שלוש שנים. בשלב המקדים לדמנציה, 

שלב שנקראMCI , ניתן עוד לעזור. עוד אנחנו יודעים, 

כל  מבין  ביותר  היעיל  הוא  הממוחשב  שהאימון 

השיטות והדרכים לאימון המוח”.

ישנן  הממוחשב,  האימון  אל  מגיע  שאינו  ולמי 

דרכים אחרות?

אני  במחשב,  להתאמן  רוצים  שאינם  ”לאנשים 

ממליץ לשחק משחקי אסטרטגיה, כמו שחמט וכדומה. 

לעומת זאת, תשבצים וסודוקו אינם מועילים; אין להם 

שום השפעה על היכולת המוחית, זאת בניגוד להלך 

על  וחוזר  סטנדרטי  אלו  של  המנגנון  המקובל.  הרוח 

עצמו, ואילו המטרה היא להפעיל את המוח בדרכים 

חדשות ושונות מאלה שבהם הפעלנו אותו קודם לכן. 

תשבצים לא יועילו לעורר אזורים ’עצלים’ במוח”. 

"היום הרופאים כבר שולחים אלי"
בני אלו גילים מגיעים למכון?

”המכון מיועד לבני ארבעים פלוס-מינוס, אך רוב 

האנשים שמגיעים הם מעל גיל חמישים. בדרך כלל, 

בגיל ארבעים אנשים אינם פנויים מנטלית לחשוב על 

זה, כפי שלא חושבים על הפנסיה. אבל מי שמצטרף 

המצב  את  ומשפר  מוחית  רזרבה  מייצר  הנכון,  בגיל 

שלו בשנים המאוחרות יותר. 

צריך  אני  זמן  ’כמה  אותי,  שואלים  אנשים 

ההתמדה  כי  לתת,  טובה  תשובה  לי  אין  להתאמן?’ 

מועילה. המחקרים מעידים, שפחות משלושה חודשים 

של אימון רצוף לא יפיקו תוצאות אפקטיביות שניתן 

למדוד. מאידך, אם מישהו מתאמן כחצי שנה ומפסיק 

לחלוטין, היכולת שהשתפרה תרד ותחזור חזרה לרמה 

אותה  בעלי  אנשים  שני  שיש  למשל,  נניח  הקודמת. 

יכולת. אם האחד יתאמן במשך חצי שנה ויפסיק, יהיה 

ניכר שינוי ביכולות שלו, והן תהיינה טובות יותר משל 

רעהו שלא התאמן, אבל אחרי 3-4 שנים ההפרש ילך 

זאת  לחלוטין.  ייעלם  ואחרי 10 שנים ההבדל  ויקטן, 

אומרת, האימון צריך להיות כדרך חיים, ללא הפסקה”. 

לגבי התדירות השבועית המומלצת, גל מציין כי 

ההמלצה היא על 2-3 פעמים בשבוע, אבל גם לפעם 

בשבוע יש תועלת. אימון מעל שלוש פעמים לא ייתן 

תועלת רבה יותר.

האם אימון בגיל צעיר עשוי לשפר את היכולות? 

הכוללות  מגוונות,  בפעילויות  שעסוק  מי  ”כל 

למידה חדשה, יכול לשפר את היכולות הקוגניטיביות 

ליהנות  כלל  בדרך  יכולים  לומדים  אנשים  שלו. 

שנים  מספר  של  ומדחיה  יותר  משופרות  מיכולות 

קוגנטיבית  ירידה  או  דמנטיות  מחלות  בהופעת 

תקופה  קבוצה  כי  נמצא,  מסוימים  במחקרים  כללית. 

משמעותית של לימודים, עשויה לדחות בכעשר שנים 

הדמנטית  ובתחלואה  המוחית  ביכולת  הירידה  את 

של  משמעותית  תקופה  עברו  שלא  אנשים  לעומת 

לימודים בחייהם”. 

איך מבחינים לראשונה שיש צורך בשיפור?

הן  הזה  בגיל  האנשים  של  הראשונות  ”התלונות 

על בעיות שליפה, כלומר, הם אינם מצליחים להיזכר 

הבעיה  זוהי  וכדומה.  מסוים  בשם  ספציפית,  במילה 

הראשונה והכי כואבת. בדרך כלל, כשאנשים מגיעים 

הראיה  בשדה  ירידה  על  מתלוננים  אינם  הם  אלי, 

תרגולים שונים של "בריין טריין". משמאל: פתירת תשבץ. לא מסייעת ליצירת קשרים חדשים במוח
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וריכוז.  ירידה בקשב  על  או  לגיל המבוגר  האופיינית 

הבעיה שאנשים הכי חשים בה זוהי בעיה בזיכרון”.

לשיפור  גופנית  פעילות  בין  הקשר  את  מציין  גל 

מצא,  בהרר  לואיס  בשם  ”חוקר  המוחיות.  היכולות 

שמשימות באימון קוגניטיבי ממוחשב אצל מבוגרים 

והיציבה.  המשקל  שיווי  לשיפור  הביאו  בריאים, 

התוצאות הראו גם, שאימון קוגניטיבי בשילוב אימון 

פיזי, הוא כלי מבטיח לשיפור קוגניציה אצל מבוגרים. 

אנשים  וקבוצת  הזיכרון,  את  גופנית משפרת  פעילות 

המתאמנת באופן קבוע פעמיים-שלוש בשבוע קיבלה 

תוצאות טובות יותר במבחני זיכרון בהשוואה לקבוצת 

ביקורת”. 

האם נוירולוגים תומכים באימוני המוח?

”בעבר הייתה הכחשה גורפת לאימוני המוח הללו 

אנשים  בעצמם  מפנים  הם  היום  אך  הרופאים,  בקרב 

לקבלת טיפול”, מספר גל. ”בשנה הראשונה כשהקמתי 

את המכון, הוא היה כמעט ריק. מעט מאוד אנשים ישבו 

מול העמדות. נהגתי לתת לכל אדם שרוצה להתנסות 

- שבוע בחינם, וכשאנשים מקבלים שבוע חינם, הם 

לשבוע, מתאמנים,  אנשים  באים  היו  יום...  כל  באים 

ואחרי שבוע היו אומרים שלום. כאשר חזרתי אליהם 

שנהנו,  אמרו  הם  להמשיך,  רוצים  הם  האם  ושאלתי 

אבל מעוניינים להתייעץ עם הרופא, ולאחר מכן חזרו 

זה  היום  ’הכל שטויות’.  כי  וטענו שהרופא אמר  אלי 

כבר לא קורה; הם מזמינים אותי להרצות בכנסים של 

רופאים, שכבר מזמן מדברים אחרת”...


