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אם אתם רוצים לשפר את היכולת לזכור שמות, הרי בראש ובראשונה עליכם להכיר
בכך שזהו דבר חשוב ביותר. ההתקדמות בזכירת שמות, לימוד סקי או פיתוח כל

מיומנות אחרת תלויה, באורח מכריע, ברצון העז שלכם לעשות זאת. 
לבו את התשוקה שבכם לזכור שמות בכך שתשננו לעצמכם בקביעות, שזכירת שמות -

תגרום לכם: 
1.להגביר את הפופולריות שלכם. 

2. לסייע לכם בתחום העיסוק שלכם או בעבודה. 
3. לרכוש יותר ידידים. 

4. להעצים את הקשרים החברתיים שלכם. 
5. לעזור לכם להשתמש בכלל הזהב - "ואהבת לרעך כמוך". 

6. למנוע מכם מבוכה בכך שתגלו התעניינות כנה באחרים. 
7. זיכרו, כי שמו של האדם, הנו הצליל הערב ביותר עבורו בכל שפה שבעולם;

זהו התג שמיצג את האישיות שלו. 
 

בארנום, מייסד הקרקסים הידוע, אהב כל כך את שמו עד שהציע לנכדו, ס.ה. סילי,
סכום עתק, בתנאי שיקרא לעצמו "בארנום" סילי. ג'יימס ב. דיוק, איל-הסיגריות, הציע
לטריניטי קולג' תרומה של ארבעים מיליון דולר, בתנאי שישנו את השם ל"אוניברסיטת

דיוק". 
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זכרו ששמו של אדם הוא הצליל הערב ביותר
והחשוב ביותר עבורו, בכל שפה.
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לשמוע את שמו בבהירות 
לקבל רושם ברור מהאדם עצמו. 

הצעד הראשון בזכירת שמו של האדם
הוא: 
.1
.2

 
האם באמת אנחנו עושים זאת? כאשר
מציגים אותנו בפני אדם זר, זה נשמע 

 בדרך כלל כך: "דניאל תכיר מיכל"
וכעבור רגע הם הופכים לדמות

מטושטשת. 

הצעד הראשון : רושם 
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כאשר מציגים בפניכם אדם כלשהו - הקשיבו! התרכזו בקליטת השם במדוייק. חישבו
רק על דבר אחד בלבד - השם. 

אם לא שמעתם את השם בברור, אמרו, " סליחה, לא קלטתי את השם שלך, תוכל
לחזור עליו בבקשה?" 

אם האיש חזר על השם שלו ושוב לא קלטתם אותו, אמרו,"  סליחה, עדיין לא קלטתי
את השם שלך, תוכל לאיית לי אותו בבקשה?" זכרו, מדובר בשם שלו - הוא ישמח מאוד

על כך שאתם מגלים עניין כה רב בשם שלו.  
ישנם שמות שהם כל כך קשים להבנה, עד שאפילו לאחר שאייתו אותם עבורכם, לא

תוכלו לחזור עליהם. במקרים כאלה, אימרו "השם שלך באמת לא רגיל ואני רוצה לזכור
אותו. האם אני יכול לכתוב אותו בזמן שאתה מאיית לי אותו?" במידה וזה מתאפשר,

רשמו את השם בזמן שתשמעו אותו. צרו רושם חזותי יחד עם רושם השמיעה. העצבים
המובילים מהעיניים למוח גדולים יותר מאלו המובילים מהאוזניים למוח. פתגם סיני

עתיק אומר, "לראות פעם אחת שווה יותר מאשר לשמוע אלף פעם". 
הפעילו את כח הרצון שלכם. אימרו לעצמכם - "אני רוצה לזכור את השם שלו ולכן

אזכור אותו". 
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חשוב שנדע כי הדבר בו אנו מעוניינים באמת הוא לזכור אנשים; השמות הם עניין משני
בלבד. לכן, חשוב שנקדיש לשמות תשומת לב מלאה, שנתעניין בהם בכנות ושנרצה
לזכור אותם. זכירת שמות הנה תוצר לוואי של הרצון שלנו לזכור את האנשים שמאחורי

השמות. 
לכן, עלינו לקבל רושם ברור מן האדם שאת שמו אנו רוצים לזכור. אחרת, זכירת השמות
היא רק תעלול הבא להוכיח את יכולת הזכרון שלו, בעוד שלמעשה זו צריכה להיות

התוצאה של הרצון שלנו לתת ביטוי לחשיבות של האדם האחר, ולא לחשיבות שלנו. 
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חמש דרכים להתרשם בצורה ברורה משמו של אדם כלשהו:  
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כאשר אתם מוצגים בפני מישהו חזרו על שמו מיד. אל תאמרו, "נעים מאד". אלא, אמרו,
"נעים מאד מר פלוני". 

השתמשו בשמו של האיש פעמים אחדות תוך כדי השיחה. לדוגמה, ניתן לומר, "אתה
יודע, מר פלוני, לעולם לא חשבתי על זה בצורה כזאת....". אם תעשו זאת דרך קבע, לא
רק שתצליחו לחקוק את שמו של האיש בזיכרונכם, אלא גם תשמחו את בן השיח. עם

זאת ברור, שלא כדאי להגזים בכך. 
שננו לעצמכם בשקט את שמו של האדם בשעה שהוא מדבר. כאשר מכירים אדם חדש,
שננו לעצמכם מיד את שמו. אם לא תעשו כך, סביר שבתוך עשר שניות לא תזכרו את

שמו בכלל. 
בלימוד רשימת שמות, תשננו כמות קטנה של שמות לפני שתנסו לזכור יותר. מחקרים
פסיכולוגיים הראו שוב ושוב, כי אנו יכולים לזכור במהירות כפולה במידה ומשננים
בפרקי זמן קצרים לעומת שינון רצוף בבת אחת.  מחקרים אלו מראים שאם יושבים

במשך שעה אחת ומשננים משהו, הזכרון עובד במחצית היעילות האפשרית. למעשה,
אנחנו יכולים ללמוד אותה כמות בעשר דקות ביום במשך שלשה ימים, ממה שניתן
ללמוד במשך שעה אחת רצופה. הנקודה היא, ללמוד במנות קטנות. חזרו במהירות
ובתכיפות על החומר שאתם רוצים לזכור. במידה ומוצגת בפניכם, בבת אחת, קבוצת

אנשים, התרכזו באינטנסיביות בכל שם בזמן הישמעו.   
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הצעד השני : חזרה 

הצעד השני בזכירת שמות, הוא החזרה. אתם יכולים לזכור כמעט כל דבר, אם רק תחזרו
עליו מספר פעמים. באוניברסיטת אלאזהר שבקהיר, לומדים כעשרת אלפים סטודנטים.

תנאי הקבלה ללימודים כוללים דקלום בעל פה של ספר הקוראן, אשר נדרשים שלשה ימים
להשלימו. כל אחד היה מצליח לדקלם ספר באורך כזה, לו היה מתחיל ללמוד בגיל צעיר
ומתמיד בלימוד די זמן. לא יהיה לכם שום קושי בזכירת שם, אם רק תחזרו עליו מספר

פעמים. 

8 דרכים לחקוק שמות בזיכרונכם באמצעות חזרה 
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5. רעננו בזיכרונכם את שמו של  
    האדם סמוך מאד לפגישה צפויה     
    עמו. כך נהג הגנרל אייזנהאואר,      
    כאשר יצא לסקור את יחידותיו     
   המתאמנות באנגליה, לקראת     
   הפלישה לאירופה. מדי בוקר,     
   בטרם צאתו למסדר הביקורת  

   היה הגנרל לומד מתוך רשימה   
   מוכנה את שמות הקצינים     

   שעמד לפגוש באותו יום.  
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אם אפשרי הדבר, שוחחו על שמו של האדם שזה עתה פגשתם. אם השם יוצא דופן,
שם שלא שמעתם קודם לכן, מדוע שלא תאמרו זאת? אם הייתה לכם פעם אהובת -
נעורים בשם זה, אמרו זאת. פעם פגשתי אדם בשם טננבאום. ציינתי מיד כי בגרמנית,
פירוש שמו הוא "עץ חג המולד". הוא הסכים כי אכן כך הדבר, והמשיך לספר לי כי
אבות אבותיו הגרו מגרמניה וכן הלאה. במילים אחרות, פתחו עם האדם בשיחה אודות

שמו. 
בשעת הפרידה מהאדם שזה עתה פגשתם, אמרו שוב את שמו. "שמחתי להכירך, מר

פלוני".
מדי ערב, לפני לכתכם לישון, שננו לעצמכם את אותם שמות שאתם באמת רוצים
לזכור. נסו לשוות לנגד עיניכם את דמותו של האיש על תוויו האופייניים, שעה שאתם
חושבים על שמו. חזרה זו חשובה מאד, משום שאנו נוטים לשכוח יותר בשמונה השעות

הראשונות לאחר שלמדנו דבר מה, מאשר בשלושים יום לאחר מכן.    
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הדרך היעילה ביותר לזכירת שמות היא ביצירת הקשר (אסוציאציה) בין
הרושם שקיבלתם מפניו של האיש לבין תמונה מסוימת הנובעת משמו. 

הצעד השלישי: אסוציאציה

שש הדרכים הנפוצות ביותר ליצירת הקשר לשם 
הופעה - שיטה זו יוצרת הקשר בין שמו של האדם לבין המראה שלו, האמיתי או

הדמיוני, או עם תכונה אופיינית לאישיות שלו. בחרו באותה תכונה שהרשימה אתכם
לראשונה. תוכלו לבחור בשיער, קרחת, צורת העיניים, האוזניים, האף, צבע העור,

הסנטר, תווי הפנים, או כל סממן אופייני אחר. 
 

משמעות - אם לשמו של האדם יש משמעות מוגדרת, תוכלו בקלות ליצור הקשר בין
האיש לבין משמעות שמו. לדוגמה: אם שמו של האיש הוא "זהבי", תוכלו בקלות לקשר
את שמו עם זהב, ולצייר תמונה דמיונית: מר זהבי עומד, לבוש בבגדים העשויים כולם

מזהב נוצץ. 
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עולם החי: צבי, זאב, אריאלי. 
עולם הצומח: אילן, שורש, אורן. 

עולם הדומם: אבני, פלד, נחושתן.  
צבעים: אדמון, ירקוני, לבני. 

עיסוק: חייט, בנאי, דיין. 
תכונות: נאור, לב, חביב. 

ניתן לסווג שמות בעלי מובן ומשמעות בדרכים רבות ושונות. זכרו-הסיווג כשלעצמו אינו
חשוב, אין זו אלא דרך נוספת להזכירכם כי עליכם לחשוב על השם, אם ברצונכם לזכור
אותו. הסיווג פשוט עוזר לכם לחשוב יותר על השם. להלן אפשרויות סיווג אחדות של

שמות בעלי משמעות: 

חריזה - צרו חרוז בו מופיע שמו של האדם בשילוב תכונה מסוימת שלו, או תכונה מנוגדת
לו. זיכרו את החרוז באמצעות תמונה דמיונית המזכירה את החרוז והחרוז יזכיר לכם את
השם.  אם למשל פגשתם אדם ושמו "ניצן", שנוהג להתלוצץ ולספר בדיחות, חרוז מתאים
עשוי להיות: "ניצן הוא ממש ליצן". עתה ציירו לכם בדמיונכם את ניצן בלבוש ליצן, עומד

ומתפקע מרוב צחוק.  
זכרו, ככל שהתמונה מוגזמת יותר, צבעונית ודמיונית כך יקל עליכם לזכור אותה. 

 
תמונה דמיונית - כדי להשתמש בשיטה זו של ההקשר, עליכם להפעיל את הדמיון
שלכם. ייתכן ותתקשו להיזכר בשמו של אדם כלשהו תוך שימוש בארבע השיטות

הקודמות. בעיקר, כאשר השם ארוך ומסובך. במקרה זה כדאי לפצל אותו להברות,
ולבנות מהברות אלו תמונה דמיונית מסוימת. כדי ליצור תמונה מתאימה יש לפעמים

צורך לערוך מספר שינויים קטנים בשם. הדבר נעשה בצורה הבאה: 
 

אתם מציירים לעצמכם תמונה דמיונית של האיש, שברצונכם לזכור את שמו, כשהוא
עושה פעולה מסויימת, שצריכה להזכיר את השם שלו. הכניסו לתמונה את הפנים והגוף

של האיש, כך שכאשר תופיע התמונה בתודעה שלכם, תזכרו את השם שלו וגם את
הדמות של האיש. וודאו שהתמונה תהיה אבסורדית ומוגזמת ומלאה בפעילות. לדוגמה: 

אריה מרונסקי – דמיינו אותו גולש על אריה בהר מירון ועושה סקי.  

תעסוקה - לעתים תוכלו לגרום לכך שמראה פניו של אדם יזכיר
לכם את עיסוקו ועיסוקו יזכיר לכם את שמו. לדוגמה: פגשתי פעם

את ד"ר שנהב, שהיה רופא שיניים. נוכל לזכור את שמו בדרך
החשיבה הבאה: שיניים, שן פיל, שנהב. ד"ר שנהב, רופא שיניים.

לפניכם שמות אחדים המתקשרים בטבעיות לעיסוקים: 
גרניט - גיאולוג. 

ברזילי - מהנדס בנין. 
יעקובי - בלש. 
בנאי - קבלן
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שמות דומים - בשיטה זו, עליכם לקשר את האדם עם מישהו מוכר לכם בעל אותו שם,
או שם דומה. שיטה זו יעילה לזכור שמותיהם של אנשים כמו "כהן", "לוי" וכדומה. ציירו
לעצמכם תמונה דמיונית של האיש שזה עתה פגשתם עם האדם המוכר לכם, כאשר
שניהם מופיעים יחד בתמונה בפעילות כלשהי - בונים בית, מתאגרפים, לוחצים ידיים

וכדומה. 
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דייל קארנגי נוסד בשנת 1912, בהשראת האמונה של אדם אחד בכוחו של שיפור עצמי.
מאז, דייל קארנגי התפתח לתנועה שחוצה גבולות ודורות, ומראה לאנשים כיצד לנצל את

החלקים הטובים ביותר בעצמם כדי ליצור שינוי חיובי בהם ובסובבים אותם.

9+ מיליון בוגרים

הכשרות ב-32 שפות

108 שנות ניסיון
ובישראל מ-1973

הכשרות אונליין מ-2010

200+ סניפים ברחבי העולם
  87 מדינות

הספר "כיצד לרכוש ידידים 
 והשפעה" מאת דייל קארנגי  

דייל קארנגי עומדת בכל התקנים הבינלאומיים
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מח האדם בנוי על היכולת לתרגל שוב ושוב טכניקות ולשנות דפוסי מחשבה קיימים.
ככה אנחנו לומדים לזהות אותיות, מספרים, לזהות שפות שונות ולדבר.

תרגול יומיומי של הטכניקות המובאות במדריך זה יהפוך אותם לקלים יותר והכי חשוב
כל הסובבים אתכם יעריכו אתכם על כך שאתם זוכרים את השם שלהם.

סיכום

http://www.dalecarnegie.co.il/
https://www.facebook.com/DaleCarnegieTrainingOfIsrael
https://www.linkedin.com/company/28159252/admin/
https://www.linkedin.com/company/28159252/admin/
https://www.linkedin.com/company/28159252/admin/
https://www.youtube.com/watch?v=XuR_SsI_l-0
https://www.youtube.com/watch?v=XuR_SsI_l-0
https://bit.ly/3eW53ie
https://bit.ly/3eW53ie

