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 חיזוק הזכירה היומיומית:שימוש ביומן כאמצעי ל

  חשיבות השימוש ביומן:

 . מאפשר לאדם לראות מה מצפה לו.1

 .  מאפשר לאדם להיזכר בדברים שעשה או באירועים שהתרחשו. 2

 מקנה תחושה של שליטה לאדם שמצוי בתחושה של אובדן שליטה על ניהול חייו. . 3

  recall -מאפשר לאדם שיכולות ה. הוא )=זיהוי(  recognition -השימוש ביומן מסתמך על יכולות ה

  recognition -, לשמור על רמת תפקוד מקסימלית באמצעות שימוש ביכולות הנפגעושלו )=שליפה( 

רונו באופן עצמאי, אך יש לו מקור מידע כיכלומר: האדם אינו יכול לשלוף את המידע מז השמורות יותר.

ת/ עילויוסובבים לגבי פר ולשאול את ההוא יכול להסתמך שאיננו אדם אחר. הוא לא צריך לחזושעליו 

את תחושת תפקודיות וכן יכולות זה עשוי לשמר מצב מן. שהיו או מתוכננים, אלא יכול לבדוק ביואירועים 

 .של האדם בחייוהשליטה 

 

 ביומן:הנחיות לשימוש 

 מה רושמים ביומן?

 יש דברים שרושמים מראש:

יש לרשום  –)כמו הרצאה, זום, תור לרופא, הצגה(  משימות/ פעילויות שמוגדרות בזמן מסויים .1

 תור לד"ר כהן במרפאת הדסה הקטנה. 16:15בשעה המתאימה, למשל: 

לרשום בשורות שבתחתית העמוד. לדוגמה:  -משימות שצריך לבצע, אך אין להן זמן ספציפי .2

 להתקשר לאסנת, לקחת את המעיל לתיקון.

 ויש דברים שרושמים בסוף היום:

 מה עשיתי? את מי פגשתי? סיכום של היום: .1

, ההרצאה עסקה ...CT)ד"ר כהן אמר לי לקבוע תור לבדיקת  תוכן של פעילויותסיכום קצר של  .2

 .בעיקר ב...(

 

 על מה עוד חשוב להקפיד?

 " מידי בוקר ומידי ערב.יומןזמן יש להקדיש "

 

  בבוקר

 .ערך בהתאםילהסתכל מה תוכנן להיום ולה -"תכנון היום" א.  
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כשמדובר במשימות  שורות למטה(.שכתבנו בלתכנן מתי ניתן להכניס משימות שאינן תלויות בזמן ) ב. 

", כלומר: לכתוב את המשימה ביומן בשעה להפוך משימה לפגישהשממש חשוב לנו לקדם, מומלץ "

 מסויימת שבה תתמקדו בקידום שלה.

 

 בערב

 עילויות שבאמצעותן מגיעות הודעות על פלאסוף מידע מכל מקורות המידע  -" סנכרון מידע"א. 

 להשתתף בהן. ןמעוניי הפעילויות שאתאת הולהכניס ליומן  (sms -הודעות ווטסאפ, מייל ו)

 –" סיכום יוםב. "

 -, תור לרופא וכד'(שהיו לנו לכתוב ביומן משפט על פעילויות שעשינו היום )הרצאות ששמענו, מפגשים. 1

ד"ר כהן אמר לי לקבוע תור לבדיקת  :הלןמשהו משמעותי שמסכם את התוכן שלהם )כמו הדוגמאות של

CT...דני ויעל הגיעו לבקר אחר הצהריים ..., ההרצאה עסקה בעיקר ב.) 

להיום ולא  האם יש פעילות או משימה שתוכננם ביצעתי את כל מה שתיכננתי להיום?  . בדיקה: הא2

 .בוצעה, להעביר אותה לזמן מתאים אחר

. במקרה הצורך, לארגן חפצים רלוונטיים להסתכל על דברים שמתוכננים למחר -" תכנון המחרג. " 

 לפעילויות שמתקיימות מחר וכד'. 

 

 

 

  


