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 אובמ

 לע יטרקנוק גשומ לכ אלל המישנ התואב חורו ,המשנ ,שפנ םילימב םישמתשמ בורל
  .םעבט לע וא תיתימאה םתועמשמ

 תויועמשמ .המישנה תשוחת - םייחה התייה המשנ תינוויה הלימה לש תיסיסבה תועמשמה
 .]1[ תימצע תועדומ לש ןבומב ״ימצע״ רבד לש ופוסבו שפנ ,חור וללכ תורזגנ

 .הבשחמ הלימב שומישל הרורב תוחתפתה ןיא ,םירחא םיבר םייוטיבו םילימ ומכ אלש
 ןמזב  .העובקו תידוחיי תועמשמ הלביק אל הלימהו הלימה רשקהב היולת התייה התועמשמ
 אוה חומהש םירובס םינעדמה ,לאל תועדומהו חורה תא הליכמ העדותהש םינימאמ םייתדהש
 םיגשומ הגרדהב הללכ הלימהש 15-ו 14 תואמה ירחא קר הזו .תובשחמהו תונויערה ללוחמ
 ,םירשעה האמה תליחתו 19-ה האמה ףוס תארקל  .ןורכיזו השוחת ,ןוצר ,הבשחמ ,שפנ :ומכ
 הירואיתה תא דיורפ דנומגיז גיצה םירשעה האמה תליחתב .דבוכמ עדמ הבשחנ היגולוכיספה
 תובשחמה ,תיטילנאוכיספה הירואיתה רקחמב הברה תומדקתהה ףא לעו תיטילנאוכיספה
 .ישונאה חומה לש הירואיתה לע תופקשהה תא בצעל תוכישממ ןיידע דיורפ לש תויסיסבה

 ,םיקלח השולשל שפנה תא הקליח )1923( ילרוטקורטסה לדומה - דיורפ לש תוישיאה תרות
 .ונייחב םינוש םיבלשב םיחתפתמ םלוכש ,וגא-רפוסהו וגאה ,דיאה ונייהד

 העדותה לש ״םייעבטה םירציה״ זכרמו יביטימירפה קלחה אוה דיאה ,דיורפ לש לדומה יפ לע
 ןופצמכ לעופ וגא רפוסה ,גונעתמ ענומו םירתסנ תונורכיזו םייביסרגאו םיינימ םיפחד ליכמה
 .וגא-רפוסה לשו דיאה לש תונוצרה ןיב ךוותמכ לעופה יטסילאירה קלחה אוה וגאהו ,ירסומ

 לדומה .]2[ םיישפנה ונייח לש ןילמוגה ייחו תויוליעפ לש םייטרואית םינבמ םה םיקלחה תשולש
 ,עדומה :תודוסיה תשולשל שפנה תא קליח ,הבשחמה לש ,דיורפ לש יפרגופוטה ,םדקומה
 ללוכ עדומ-םידקמה ,םהילא םיעדומ ונאש םיעוריאמ בכרומ עדומה .עדומ אלהו עדומ-םידקמה
 .]3[ םהל םיעדומ אל ונאש םיעוריא םה עדומ-אלהו הרכהה ךילהתב םיאצמנה םיעוריא

 ןיבהל םיפאוש םירקוחה ןכש תינרדומה היגולוכיספב דיקפת אלמל הכישממ עדומ אלה תשיפת
 הצופנ תיתוזח הרופאטמ איה ןוחרקה תרופאטמ .תעדומה העדותל ץוחמ תלעופ העדותה דציכ
 לש הרופאטמב .עדומ אלהו עדומה ןיבל וגא-רפוסהו דיאה ,וגאה ןיב רשקה תא שיחמהל הסנמה
 ,םימל תחתמ תוינימש-עבש לש סחיב םיעוקש וגא רפוסה לשו וגאה לש םיקלחו דיאה ןוחרקה
 םיאצמנ וגא-רפוסהו וגאה לש םירתונה םיקלחה .תעדומ-אלה העדותה תא םיגציימ םהו
 .]4[ תעדומה העדותה תא םיגציימו םימה לעמש תינימשב

 ,תיריפמא איה התשיגשו ,םיעדומ אל םיכילהת רקחמב תקסועה תיביטינגוקה תרוסמה
 רורבו יטמוטוא ןפואב יכ וליג םייביטינגוק םירקחמ .תויטרואית תוחנה טעמ לע הססבתה
 ךרד עדימ תשיכרל האוושהב ,תעדומ העדות ךרד אלש רתוי בר עדימ םישכורו םימשור םישנא
 .]5[ תועדומה םהיתובשחמ

 ,שפנה יקלח תשולש לש םרוקמ וא םביט תא ריבסה אל יטרואית לדומ ףא ,םויהל ןוכנ ,תאז םע
 .שפנל תושונאה לש םיינחורה םידממה ןיב רשקה תאו ,עדומ אלהו עדומה לש םעבט

 םתואב שומיש ידי לע ינחורה םוחתה אטבתמו רבסומ וב שדח יטרואית לדומ עצומ הז רמאמב
 אב רשאכ עדימה לאיצנטופ איה חורה םהב םיטנווקה תקינכמ לש םיגשומו םיחנומ
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 עצומה יטרואיתה לדומה .המשנה םצעב אוהש יטנווק בצמל ךפוה חומה םע היצקארטניאב
 רוא ךפושו ,וגא-רפוסהו וגאה ,דיאה רמולכ ,שפנה יקלח תשולש לש םרוקמו םתוהמ תא ראתמ
 .עדומ אלהו עדומ-םידקמה ,עדומה לש םעבט לע שדח

 

 היגולוכיספב תוינחורב ךרוצה

 ,יאופרה לופיטב בושח דיקפת תאלממ תוינחורש םימיכסמ םילפטמ יכ הדבועה תורמל
 .םדאה לש םיינחורהו םיישגרה ,םיישפנה םיכרצל ליעי הנעמ הנתנ אל תילאנויצנבנוקה האופרה

 תויביטקפאב םילפטמ וא / ו םילפוטמ לש םנומא יכ רבכמ הז ההזמ תילאנויצנבנוקה האופרה
 העפשה לעבכ עודי ,״ובצלפה טקפא״ .לופיטה תואצות לע תורישי העיפשמ םיוסמ לופיט לש
 .]6[ םילוח לע הדידמו תיתימא

 החילצה םרט איה ,םיינכמ-ויב םילופיטב תילאנויצנבנוקה האופרה דוקימב בשחתהב ,תאז םע
 .]7[ לעופב וב ףוכתה שומישה ףא לע םילופיטב ובצלפה טקפא בוליש תא קידצהל

 ,םייחה תוכיא לע העפשה לעבו םייח-ךורא ךילהת איה תוינחור יכ רשיא יריפמא רקחמ
 לופיט לכסל לוכי ןובשחב תוינחור תחיקל וא/ו הנבה יא .םדאה לש הלחמהו יופירה ,תואירבה
 .יגולוכיספו ינחור

 ינפוגה םבצמל רשק אלל תמאב אפריהל אלש םייושע ונענ אל םיינחורה םהיכרצ רשא םילפוטמ
 םידממה תא ןיבהל תואירבה םוחתב עוצקמ ישנא לע הבוח ,ךכמ האצותכ .]7,8[ לופיטה ףוסב
 הרתי .םהל תעגונה תילאסרבינוא העפותב רבודמש ןוויכמ טרפה לש תוינחורה תאו םיינחורה
 ידכב תאזו םהלש עדיהו תועדומה תא ריבגהל ידכ ינחור ןפואב םילפטמה תא ךנחל שי ,תאזמ
 תוחוקלה לש תוינחורה תוגאדב רתוי בוט לפטל םהיתוחוקל רובע ינחורה לופיטה תא רפשל
 .תינחורה םתחוור תא לידגהלו םהלש

 החוורל קקדזהל םייושע םילפוטמ ,תאז םע .יזיפ יופירל תורשפא ןיא םיבר םירקמב ,ןכ לע רתי
 לש תובישחב הכירעמ תואירבה יתוריש לש תיביטרגטניא השיג .קפסל ןתינ התואו ,תינחור
 םג םה :תוטושפ תויגולויב תונוכמ םניא םדאה ינב יכ רכינ .]9,10[ הלא םיינחור םיכרצל הנעמ
 רדגומ הז םא ןיב ,הלענה יפלכ םינווכמ ,םיוסמ ןבומב ,ענמנ יתלב ןפואב רשא םיינחור םירוצי
 רשאמ רתוי לודג טושפ אוהש והשמ וא ,םיהולא ,סומסוק ,ידנומ המינא ,ילאסרבינוא ןורקיעכ
 ימצע ךרעמ ,תוומ דעו הדילמ ,םייחה תויונשרפ לע תועיפשמ תוינחור לע תונומא .דיחיה םדאה
 .ישונאה עבטהמ תוינחורה תא דדובל ןתינ אלש ,הלוע ךכמ .םדאה לש םייחה תייפוסוליפל

 לכ לע הלעתמש ,תישונאה היווחה לש ידממ ברו בכרומ קלחכ תרדגומ תויהל היושע תוינחור
 תויתד ,תויתוגהנתה ,תויתייווח ,תויביטינגוק תונוכתו םיטביהב רושקה ישחומה םלועה
 .ישונאה ןימה לש ינחורה עבטל תורישי םירושק םיינחור םיכרצ .שפנ / חורל תועגונה תויפוסוליפו
 .םדאה ינב לש םיינחורה םיטביהה תנבהב הנעמ אלל ךרוצ שי ,ןכל
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 שפנה לש יטנווקה עבטה

 רתוי קומע שפנומ חוכ םיליכמ ,םתוא םיריכמ ונאש יפכ ,םייחה יכ הבר המכסה שיש ףא לע
 לש התילכתו האצומ ,העבט לע תילאסרבינוא המכסה ןיא ןיידע ,םייחה םירוציה לכב ןומטה
 .המשנה

 היגרנא איה חור ,תובר תויפוסוליפו תויתד תוכרעמל תכיישה תוינחור תושיפת יפ לע
 רשאכ םיהולא לש היגרנאה לוציפ ידי לע תידוחייל הכפהש ,התוהמב הרוצ תרסח תיטנגילטניא
 תימינפה תוהמה תא הנקמ ״חור״ גשומה .תידוחיי שפנל תכפוהו יזיפה ףוגה תא השיפנמה תאז
 התוהז תאו )תימצע תועדומ( locus of sapience העידיה רוקמ תא הליכמ ,םדאה לש
 )תוומה ירחאש םייחה ךרד תוומ תדרוש(  תיתומלאכ ללכ ךרדב תראותמ המשנ .תיזיפאטמה
 ביכרמ םייק המשנל יכ תורבוסה תועד תומייק ,תאז םע ;)תינפוג הרוצ אלל( תבכרומ-יתלבו
  .הלקשמ תא בשחל וסינ ףא ולאו ירמוח

 ףוגה םע ההוזמ תויהל הלוכי שפנה ,קיקלח-לג תוילאודב תיטנווקה הקיזיפה ידי לע ראותש יפכ
 הלוכי תכרעמ לכ ,םיטנווקה תקינכמ לש הנושארה המויסקאה יפ לע .העבט תא ול תונקהלו יזיפה
 תוטנידרואוק לכ לש היצקנופ אטבמה יטנווק לאיצנטופ וא לג תייצקנופ ךרד תאטובמ תויהל
 עודמ רוא ךופשל ידכ ״יטנווק לאיצנטופ״ גשומה תא ריבסה םהוב דיוד .ןמז ףא ילואו םיקיקלחה
 לש השיפתל ליבומ הז .יטנאווקה לאיצנטופה תעפשה תחת םילעופ םיטנווק םיקיקלח דציכו
 ידי לע הגצוהש תיסיסבהו השדחה תוכיאה יכ העיצמה ,"ולוכ םוקיה לש תקסופ-יתלב תומלש"
 .]11[ תוילאקול-יאה ןורקע איה םיטנווקה תקיזיפ

 ךכב בשחתהב ,היצמרופניא לש לאיצנטופ לאכ יטנווקה לאיצנטופל וסחייתה ילייהו ליזב ,ןאכמ
 היצנגילטניא" לש הרוצכ הביבסה ידי לע ומצעב בצועמו םיכילהת תונגראתה לע עיפשמ אוהש
 .ףוגל המשנה השועש יפכ לכשומ ןפואב יזיפה םלועה תא הכירדמה ]12[ "תיטנווק

 זמורמ רדס לש האצות ומצעב תויהל יושעו רתסנ וא זמורמ רדס הווהמ יטנווקה לאיצנטופה
 ידי לע יוטיב ידיל אב רתסנה רדסה .]superimplicate order( ]13  רתסנ-רפוס רדס( ףסונ
 הרוצב תכרעמה תא ראתמה )היצמרופניא( םייטמתמ םינתשמ לש ךרעמ אוהש ,יטנווק בצמ
 .תילאמיסקמ

 יטנווקה בצמה .יטנווק בצמ םג שי ולוכ ףוגל ,יפיצפס יטנווק בצמ שי רביא לכלו את לכלש דועב
 ,אתב הזב הז םירוזשהו םידבורמה םיבצמה ךס לש יטמתמה יוטיבה אוה דדובה יחה אתה לש
 .ודוקפתו והנבמ לע דדוב את לכ ןכדעמו עמתשמה רדס רצויו ולוכ ףוגבו רביאב

 ידי לע תיחנומש ,אתה תונוכת תא תעבוקו תעדיימש המשנה אוה יטנווקה בצמה יכ אצוי ךכמ
 תא תעבוק דחא רביאב םיאתה לש םיטנווקה םיבצמה לכ לש היציזופ-רפוסה .בחרמב המוקימ
 תונוכת תא תעבוק ףוגב תומקרהו םירביאה לכ לש היציזופ-רפוסה ,ןכ לע רתי .רביאה תמשנ
 .םדאה לש המשנה

 

 שפנה עבט

 ףא רקחמה .חומב שפנה לש התורצוויהו הנכשמ תא שפות יתרוסמה חומה עדמ ,יללכ ןפואב
 תא רוקחל הרטמב חומב תיבצעה תכרעמה תא תקרוסה תילנויצקנופ הימדה שמתשמ
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 תויודע .העדותה תא םיווהמה םינוש םייביטינגוק םיכילהת לש םיימוטנא-וריונה םירשקהה
 .]14[ חומה דוקפתב םייזיפ םירשק שי העדותה יכילהת לכל יכ תוארמ חומ תוימדהמ

 יתביס דיקפת תאלממ תיבצע תוליעפ םאה טלחומ ןפואב ועבק אל ולא םירקחמ ,תאז םע
 תוליעפ םאה טלחומ ןפואב ועבק אל ףא םה .הלא םייביטינגוק םיכילהת לש םתושחרתהב
 .שחרתהל םייביטינגוק םיכילהתל רשפאל ידכ תקפסמ וא תיחרכה איה תיבצע

 התוא לש תשרופמ תינויסינ היצלופינמ שרוד םיקפסמהו םייחרכהה םיאנתהו הביסה יוהיז
 יתביס דיקפת ךיישל היהי ןתינ ,העדותה תא הנשמ חומה תוליעפ לש היצלופינמה םא .תוליעפ
 .]15,16[ תיחומ תוליעפ התואל

 ףותישב םרבירפ  גולויזיפוריונה ידי לע הליחתב החתופ תימונולוהה העדותהו חומה תיירואית
 ידי לע תרצונ תישונאה העדותהש השיפתה תא עיצמ חומה יעדמ לש הז ףנע .םהוב דיוד םע
 ןוסחא תשרכ תישונאה העדותה תא ,דוע תראתמ איה .חומ יאת ןיב וא ךותב תויטנווק תועפשה
 .]17,18[ תיפרגולוה

 לש חומ יאתב העיגפל םרג אוה ״)Lashley( ילשאל לש םרגנאה״ יוסינב םרבירפ ךרעש םייוסינב
 .]19[ חומב םייפיצפס תונורכיז לש קיודמה םוקימה תא עובקל ידכ )תודלוח( םיקנוי

 ןוריונב םינסחואמ ויה אל תונורכיז יכ םיגדהו חומה תפילקב םיבחרנ םירוזא ריסה םרבירפ
 .המלש )םינוריונ( תיבצע תשר יבג לע וטשפתה אלא ,חומב קיודמ םוקימב וא דדוב

 דציכ חוטב היה אל ךא ,השיפתב דיקפת אלמל םילוכי תיחומ תוכבאתה יסופדש עיצה ילשאל
 .]20[ חומה דוקפתל וליבוה םה דציכ וא חומב הלא םיסופד ורצונ

 םיקד בצע יביס לש תפעוסמ תשרב תוילמשח תודונת םיברעמ הלא םיכילהת יכ ןייצ םרבירפ
 םינוסקאב תושחרתמ ולא תוילאיצנטופ תולועפ יכ תחוורה השיפתהמ תונושה ,חומב
 .]21-23[  .תוספניסבו

 ןורכיזה דדוקמ םהב םילג תוכבאתה יסופד םירצויה םייטנגמורטקלא םילג ןניה הלא תודונת
 )Fourier transform( היירופ תרמתה ידי לע חותינל םינתינ םילגה ,ןכ לע רתי .יעבט ןפואב
]24,25[. 

 ןוסחאל הלא םייחומ םיכילהת ןיב ןוימדה תא ,ונייצ ,םיפסונ םירקוח םהומכו ,םרבירפו רובאג
 םייבצע םימרז .]26[ היירופ תרמתה תועצמאב חתנל התוא םג ןתינש ,המרגולוהב עדימ
 ,יטנגמ ןנע תרצוי םיקדה םיביסה תשר .םביבס םישלח םייטנגמ תודש לע םיעיפשמ םינרכנוסמ
 עדימה לכ תא ליכמ ,קיפסמ לדוגב ,הנממ קלח לכ ,המרגולוהב .ידוחייה לגעמל ידוחיי אוהו
 .)ילאטקרפה לדומה( ןסחואמה

 תרות יפ לע .ישונאה חומב ןורכיז ןוסחאל תיטפוא המרגולוה ןיב ןוימדה תא ונייצ ,ויפתושו םרבירפ
 אל ןפואב םג םינסחואמ ךא ,םימיוסמ םייללכ םירוזאב םינסחואמ תונורכיז ,תימונולוהה חומה
 .]27[ הלא םירוזאב ימוקמ

 לגעמ לע יטנגמה הדשב המוד ןפואב תצפומ ךוראה חווטל ןורכיז תסיפ יכ החינמ וז הירואית
 .]28[ ולוכ יטנגמה הדשב ןסחואמה עדימה לכל ףשחנ םיביסה תשרמ קלח לכש ךכ םיביס
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 ןורכיזה ללוכ ,תישונאה העדותה לש םיבושח םיטביהל תוסחייתה רשפאמ הז לדומ
 תא םג חינמ לדומה .ןסחואמ עדימ לש םינוש םיקלח ןיב םירשק רצויש ריהמה-יביטאיצוסאה
 ץבקמ לכ אלא יפיצפס םוקמב ןסחואמ וניא יפיצפס ןורכיז :ןורכיזה ןוסחא לש תוימוקמה-יא
 .]29,30[ םיאתה ביבס יטנגמה הדשב אצמנה םיוסמ עדימ דוביעל  ןנכותמ םינוריונ

 SQUID ארקנה רישכמב שומיש ידי לע םינוריונה-תשר ביבס יטנגמה הדשה תא רתאל ןתינ
(superconducting quantum interference device). שיגר דואמ רטמוטנגמ וניה הז רישכמ 

 תוליכמה לע-תוכילומ תואלול לע ססובמה ,םינידע דואמ םייטנגמ תודש תדידמל שמשמה
 ידכ םידיווקס לש ךרעמ ךותמ תודידמב תשמתשמ ,)MEG( היפרגולפצנאוטנגמ .ןוספזו'ג יתמוצ
 ןוריונ לש ודוקפת לע עדימ גישהל םילוכי ונא ,ךכ .חומה ךותב תיבצע תוליעפ לע קיסהל
 קלחה לש ודוקפת תא טאל ףילחמ רחא קלח ,עגפנ חומהמ קלח םא .ולש יטנגמה הדשהמ
 םע .םינוריונה תשר ביבס יטנגמה הדשב אלא ןוריונב רמשנ אל עדימהש ןוויכמ תאזו עגפנה
 הדשה .תיחומ העיגפ בקע ינמז ןורכיז ןדבוא רחאל םנורכיז תא ריזחהל םילוכי םילוח ,ןמזה
 הדשב םייקה עדימה תא דבעל םילגוסמה ,םימיאתמה םילגעמה רוזחש תא החנמ יטנגמה
 .יטנגמה

 םייבצע םירוביח תריצי ידי לע ונלש םינותנה תא םירמוש ונא וילע יסיפה ״טקסידה״ אוה חומה
 .םדאה שפנ לש ינחורה יטנווקה הדשל םילעומ הלא םינותנ ,ךכמ האצותכ .םישדח

 

 המשנה יקלח השולש

 םידוקפת לע םיעיפשמה םייטגרנאה תוחוכל הנותנה ,תבכרומ תיגולויב תושי אוה שונא ןב לכ
 .המשנה םיארקנ הלא תוחוכ .םייגולוכיספו םייגולויזיפ ,םיילובטמ ,םייטנג

 המשנה ,תיתייחה המשנה :עדימו היגרנא םיבלשמה ,םינוש םיביכרמ השולשמ היושע המשנה
  .ךירדמה חורו תישונאה

 םיימוטנא םידוקפת לע עיפשמה ונירוהמ ונשריש יטנגמה הדשה איה תיתייחה המשנה
 םיבטק ינשמ עבונ יטנגמ-ויבה הדשה ,םיבטק ינש ול שיש יטנגמ הדש לכ ומכ .םייגולויזיפו
 ןיבל ערזה לש תירכזה תיטנגמה היגרנאה ןיב יטנגמה הדשה גוזיממ רוקמב ורצונש םיירקיע
 תחתפתמו תנזומה ,תיתדיל-םורטה תיצמתה יהוז .תיציבה לש תיבקנה תיטנגמה היגרנאה
 תיצמתהמ םינזומ ודלונ התע הזש תוקונית לש םתעדותו םהייח ,הדילה רחאל .ןויריהה ךלהמב
 ריוואו ןוזממ תלבקתמה הדילה רחאלש תיצמתהמו םמאמ רקיעב תלבקתמה תיתדיל-םורטה
 .םירוהה ינש תבהאמ םג ומכ

 ,םייחה םרוג והז ,ךכיפל .ףוגל תוינויחו רדס ,םייח הקינעמה היגרנאה תא תללוכ וז היגרנא
 .תיביטקניטסניא הנובתו תושגר ,תושוחת ,השיפת ,החונמ ,העונת ,הגיסנ ,החימצ ,תימצע-הנזה
 תומכחותמ תוחפ םייח תורוצל תכפוה וז היגרנא תוומה םע .םייחב תירקיעה היצביטומה םג וז
 .םילרנימו םיחמצ ,םיקרח ומכ
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 הרטמב םייחה םימזינגרואה לכב םייקה חופת תרוצב ירטקלא-וטנגמ הדש איה תיתייחה המשנה
 .)1 רויא( םיאתה לכ לש תירטקלא-ויבה תוליעפה תא תסוולו להנל

 

 
 .בתוכה ידי  לע תגצומ איהש יפכ תיתייחה המשנה לש יטנגמה הדשה תרוצ :1 רויא

 

 ףוגה דוקפת לע עדימ לבקל לגוסמה ,SQUID רטמונגמ תועצמאב הז יטנגמ הדש דודמל ןתינ
 ליבקמבו חומה לש תיטנגמה תוליעפה תא דדומ המרגולפצנאוטנגמ .ףוגה םע יזיפ רשק אלל
 .בלה תוליעפ תא דדומ המרגוידרק-וטנגמ
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 המשנהו תישגרה המשנה ,תיחמצה המשנה :םיקלח השולשל תקלוחמ תיתייחה המשנה
 לכב  תמייק איה .יטנגמ הדשו םיירקיע םיבטק ינש תללוכ תיחמצה המשנה .תילאוטקלטניאה
 המשנה ,תידוהה תוברתה יפ לע .תוינויחהו םייחה רוקמ איהו םייחה ילעבו םימזינגרואה
 ,ןכ לע רתי .םיישגר םיטביהל תורושקה ,)היגרנאה יזכרמ( תורקא'צה תעבשל הרושק תישגרה
 .םייחה יטביה תעבשמ דחאל הרושק הרקא'צ לכ

 ,הריצילו תוינימל היינשה ,םיירמוחו םיילאירוטירט םיטביהל הרושק הנושארה הרקא'צה
 ,ימצע שומימו יוטיבל תישימחה ,םייתחפשמ םירשקל תיעיברה ,םייתרבח םירשקל תישילשה
 תדל תיעיבשהו ,םייחב תוחילשו לולסמל - ונלש ינחורה ביתנל תישישה ,הדובעו םידומיל
 .םיהולאב הנומאלו

 םג םינוכמה ,)היגרנא תולעת( םייטרדנטס םיינאידירמ 12-ל הרושק תילאוטקלטניאה המשנה
 וכרד ביתנל סחייתמה תיתרוסמה תיניסה האופרב גשומ והז .)2 רויא( םיירקיע םיינאידירמ
 .]31[ י'צ הנוכמה םייחה תייגרנא תמרוז

 ,דיאה תא רציימ חומהו תיתייחה המשנה לש יטנגמה הדשב םייקה עדימה ןיב היצקארטניאה
 .תיתייחה המשנה לש יביטקניטסניאהו יביטימירפה קלחל יוטיבה אוהש

 

 

 

 .תיתייחה המשנה לש םיקלחה תשולש :2 רויא
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 באכ)מ תוענמיה( ידי לע החנומה ,תודרשיה לש הז אוה תיתייחה המשנה תא עינמה ןורקיעה
 תמרל ליבומ הז .ידימ ןפואב םהלש תוקושתה תא שממל םיצור םישנא .גונעת )רחא שופיח(ו
 הב ,ודיבילה ,שפנה לש תדלומה היגרנאה אוהו תוישיאב יגולויבה ביכרמה והז .ההובג תונרע
 ותוחכונ .תונפקותו ןימ ,אמצ ,בער ומכ )םיסלופמיא( ונלש םייטמוטואהו םיפחדה לכ םיאצמנ
 לש תיפוסוליפה טבמה תדוקנמ הנושה ,תבכרומ הנוכמל םדאה ןיב דירפמה םרוגה אוה ףוגב
 .םירחא םיבכרומ ״םייזיפ םינונגנמ״

 ,תוהזה ,העדותה רוקמ איהו יאמצעו )ירמוח וניאש( ינחור יטנווק בצמ איה תישונאה המשנה
 ךפוה אוה ,ףוגה תא השיפנמ איה רשאכ .רואה ץוצינו )תילטנדנצסנרטה( תיעבט-לעה המכוחה
 איה תישונאה המשנה .םייחב תמאו הרטמ ,תועמשמ שפחמה ,הלמחהו הבהאה ןייעמל
 הלדג איה ןכל .הדוהתה ןורקיע ידי לע תיחנומו הדילה תעשב ףוגל תפרטצמו ,תיתומלא
 )רמוח( םייזיפ םיפוג םע תוהדזהמ רבוע אוהש הז ןבומב םדאה לש וייח ךלהמב תחתפתמו
 .]32[ םיהולא םע תוהדזהל

 .שפנה לש ילאנויצרה קלחה אוהש ,וגאכ תאטבתמ חומל תישונאה המשנה ןיב היצקארטניאה
 .היחהמ םדאה לידבהל תמרוג התוחכונ

 ,תדו רסומ ,תיביטיאוטניא היצנגילטניאל רוקמה והז .יאמצע יטנווק בצמ וניה ,ךירדמה חור
 ידי לע החנומש ,םשה תניתנ עגרב םדאל ףרטצמ הז יטנאווק בצמ .םיכרעו תונומא שפחמה
 תונוכת םע ךירדמה חור תא ךשומש יפיצפס טטר תרצוי םדאה לש ומש תייגה .הדוהתה ןורקיע
 תובר תומודק תויוברת רובע רשא ,תויושי ,םילאל ,םידשה םלועל הרושק ךירדמה חור .תומיוסמ
 לשב ךכ םיספתנ םהש אלא ,עבטל םיבגשנ םהש רמוא הז ןיא .תיעבט לע העפותל תובשחנ
 ,םיטנמלא םיליכמ םהש ןוויכמ יסאלקה יפוסוליפה ןבומב םייעבט םה .םהלש תוארנה רדעה
 .]33,34[ ןמזו בחרמב םירושקו יוניש םירבועש

 ,רסומל רושקה ,שפנה לש וגא-רפוסכ תאטבתמ חומל ךירדמה חור ןיב היצקארטניאה
 .תויתריציו היזטנפ ,היציאוטניא

 

  שפנה רוקמ

 רצונש ידוקפתה טביהה איה שפנה ,םדאה לש יטגרנאה טביהה איה המשנהש דועב
 ,דיאה תא םיווהמ המשנה יקלח תשולש .חומה ןיבל המשנה לש היגרנאה ןיב היצקארטניאהמ
 ןיב היצקארטניאה .חומהו המשנה יקלח תשולש ןיב היצקארטניאב םרוקמו ,וגא-רפוסהו וגאה
 .)3 רויא( שפנב יפיצפס קלח תרציימ המשנב קלח לכ
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 .שפנה יקלח תשולש תא רצייל ידכ חומה םע םירשקתמ המשנה יקלח תשולש :שפנ-המשנ יסחי :3 רויא

 

 עדימה .עדומל ךפוה אוה חומה םע היצקארטניאב אב רשאכ ,טטרכ המשנב ןסחואמ עדימה
 ,המשנב עדימה .עדומה-תת ארקנ תולקב שיגנ אוה ךא ,חומה םע היצקארטניא םייקמ וניאש
 ,עדומ שי המשנה יקלח תשולשמ דחא לכל .עדומ-אלה אוה ,םייק אוה ךא ותוא רוכזל השקש
 .)4 רויא( עדומ-אלו עדומ-תת

 
 .עדומ-תתה לש םיגוסה השולשו המשנה יקלח תשולש ןיב רשקה :4 רויא
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 םע .םירחאה םיקלחהמ עפשומ קלח לכש ןפואב הז םע הז םירשקתמ המשנה יקלח תשולש
 םיפחדב טולשל םדאל תרשפאמ תישונאה המשנל תיתייחה המשנה ןיב היצקארטניאה ,תאז
 .תיתייחה המשנה לש םיטקניטסניאבו

  .תונשדחו היציאוטניא שממל תרשפאמ תישונאה המשנה ןיבל ךירדמה חור ןיב היצקארטניאה

 

 חומהו המשנה ןיב היצקארטניא

 .חומב םיוסמ קלח םע היצקארטניא םייקמ אוהו ולשמ טטר שי המשנה יקלח תשולשמ דחא לכל

 םיקלח השולשב רקיעב תשחרתמ חומהו תיתייחה המשנה יקלח תשולש ןיב היצקארטניאה
 :חומב

 .יביסקלפרו יביטקניטסניא אוהש ,םילחוזה חומב דבועמ תיחמצה המשנה לש עדימה •
 טלושו טוונמ םג הז .םימיואמ ונחנאשכ ונלש תויסיסבה תויזיפה תובוגתב טלוש הז
 ומכ םיינויחה םייסיסבה םיינפוגה םידוקפתה לכ לעו ,הלועפו העונתל תוררוע ,ןוזיאב
 .העונתו תוינימ ,בל תומיעפ ,הניש ,םד תמירז ,לוכיע ,המישנ

 תושגרב טלושה ,יבמילה ישגרה חומב תדבועמ תורקא'צל הרושקה תישגרה המשנה •
 בשקה ,היצביטומה בשומ םוקמ והז .םייתרבח םידוקפתו םירחאל תורשקתה ללוכ ונלש
 קלח .החמשו םעז ,רורט ,דחפ ומכ םיזע תושגר דעתמו םשור הז קלח .ישגרה ןורכיזהו
 עיפשמו ,סקטרוק-ואינל תורישי רושק הז קלח .באכו האנה לש םיבצמל רקיעב ביגמ הז
 .)תובוגתו תונקסמ( םיבקועה םיכילהתה לעו םייבצעה םילגעמה לכ לע

 תפילק ירוזאב תדבועמ ,םייטרדנטסה םיינאידירמל הרושקה ,תילאוטקלטניאה המשנה •
-ואינב םירוזא םג ומכ סופמקופיהה תא םיללוכו תיבמילה תכרעמל םירושקה חומה
 תפילק ,)insular cortex( תילוסניאה חומה תפילק ללוכ )neocortex( חומה תפילק
 ,)subcallosal gyrus( יתרוק-תתה בוביסה ,)orbital frontal cortex( תימדקה ןגמה
 parahippocampal) יפמקופיה-הרפה סוריגו )cingulate gyrus( םולוגניסה סוריג

gyrus( )5 רויא(.  
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 .חומה יקלחל תיתייחה המשנה יקלח תשולש ןיב םאתמה :5 רויא

 

 

 תישונאה המשנה .חומה תפילק רוזא םע היצקארטניא םימייקמ ךירדמה חורו תישונאה המשנה
 חומה לש תילאמשה הנואה .תינחור תוחתפתהו תילאוטקלטניאה החימצה ןורקע ידי לע תענומ
 הפשב ,ןויגהב תוכורכה תומישמב ןמוימכ בשחנה ,תישונאה המשנה  לש ״הבשומ םוקמ״ איה
 .הקיגוללו תיתרוקיב הבישח ,תופשל יארחא הז קלח .תיטילנא הבישחבו

 םוקמ״ איה חומה לש תינמיה הנואה .ךירדמה חור תא עינמ תויתריציהו היציאוטניאה ןורקע
 תולוכיהמ קלח .תויתריציו תויביסרפסקא תומישמב רתויב בוט אוהש ,ךירדמה חור לש ״הבשומ
 ,היציאוטניא ,ןוימד ,הקיזומ ,תושגר תעבה ,םיפוצרפ יוהיז תוללוכ חומה לש הז דצב תורושקה
 .תושגר תאירקו תויתריצי

 

 םייחה תרטמ

 תיתימאה תוהמה לע רוא ךפושו תומודק תוינחור תויוברת לש ןתמכוח םע ונתוא רבחמ הז לדומ
 האבש םדאה לש תיתימאה תוהמה איה תישונאה המשנה .םייחה תילכתו ישונאה ןימה לש
 םדאה ינב ,יזיפה םלועב םהייח ךלהמב .חתפתהלו חומצל ,דומלל ידכ םישדח םיקפוא תולגל
 םיעבונ תומוארטו םייגולוכיספ םיטקילפנוק .תושגרו תונוצר ,תובשחמב םתמשנ תא םירישעמ
 תורקא'צב תויטגרנא תומיסח םירצוי םה ,בטיה ודבוע אל רשאכו ,ומשגוה אלש תונוצרמ
 תוכפוה הלא תומיסח ,הכומנ תינויח היגרנא תמייק רשאכ .תיתייחה המשנה לש םיינאידירמבו
 לש תורובו הלבק-יאל םינמיס קר ןה תויזיפו תויגולוכיספ תוערפה .תוינפוג תולחמל ןמזה םע
 .תיתימאה םייחה תרטמ
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 תוחתפתהו תילאוטקלטניא החימצ לש םייוריג םה תויעבו םיטקילפנוק ,םילושכמ ,םיישק ןכל
 רבוע םנמז םא ,רציה ייח לא הטמ יפלכ םתוא םיכשומ םישנא לש םהיתונוצר םא .תינחור
 ,רשוע תריבצ לש וזמ ההובג הפיאש םהל ןיא םא וא/ו ,ימצע קופיסבו תלעות ירסח תוגונעתב
 עיפומה ךומנ טטר םע היהת תישונאה םתמשנה זא ,ןימו ,ישגר םוח ,בל תמושת ,תוינוכמ ,ףסכ
 ,רבקל רבעמש םייחל םירבוע םישנאש רחאל .הכושחו הדבכ ,הפופצ היגרנאכ תינחורה היווהב
 םא .חורה םלוע לש לפאה דממל ףופצה יזיפה רושימל רתויב בורקה ,ינחורה דמימל םירבוע םה
 ,הבהא לש תונורקע לע תססובמה תימצע תועדומו רתוי תוהובג תופיאש ידי לע תענומ םתוגהנתה
 זא ,םירחאל םמצעמ תתלו ,םשוכר תא םירחא םע קולחל ,תלוזה תא תרשל ךרוצ םישיגרמ םהו
 תשוחת ווחי םהו םייחה ךלהמב רשואב רושקה רתוי הובג טטר היהי םהלש תישונאה המשנל
 .ינחורה דמימל ורבעישכל המשגהו שפוח

 ,םייגולוכיספ םיטקילפנוק רותפל ,תויגרנא תומיסחמ ףוגה תא ררחשל איה לופיטה תרטמ ןכל
 .םתחוור תא םישגהלו תינחור החימצו תישיא המשגה רשפאל ,הדימלה ךילהת תא םילשהל

 םוכיס

 ןיב ןילמוגה ירשקל סחייתמה ,יתכרעמ לדומ לע ססובמה ,שדח לדומ עצומ ,הז רמאמב
 תונושה תושיגה ,ךכמ האצותכ .םיינחורהו םייתרבחה ,םייגולוכיספה ,םיינפוגה םיטביהה
 .תודחואמ היפוסוליפבו היגולויב ,היגולוכיספב

 ,חורו שפנ ,ףוג ןיב הקולחל ןתינ יתלב םלש תרצויה תבלשמהו תדחאמה תיצמתה איה המשנה
 .הזב הז םירוזשה

 רשאכ .עדימה לאיצנטופ איה חורה .תיטנווק הקיזיפ לש םיגשומב שומיש ידי לע תראותמ המשנה
 הנבמ תא טוונמה דואמ קיודמ עדימ םע ,יטנווק בצמ איהש ,המשנל תכפוה ,ףוגה תא השיפנמ
 הלש םיידוחייה םיקלחל םיקינעמה םינוש םירדת םע עדימו היגרנא איה המשנה .וידוקפתו ףוגה
 .םיידוחייו םינוש םינייפאמו תוידוחיי תונוכת

 ולש היגרנאה תרזעבש יטנגמה הדשה איה תיתייחה המשנה :םיקלח השולשל תקלוחמ המשנה
 איה רשאכו יטנגה יוטיבב תטלוש איה ,ןכ לע רתי .םייגולויזיפה םידוקפתה תא ןגראמו היחמ
 .דיאה תא רציימ איה ,חומה םע עגמב האב

 תרציימ איה חומה םע היצקארטניאב האב איה רשאכש ,יטנווקה בצמה איה תישונאה המשנה
 תונשדחהו היציאוטניאה רוקמ איה ךירדמה חור .תימצע תועדומלו העדותל רושקה ,וגאה תא
 איה ,ןכ לע רתי .וגא-רפוסה תא תרציימ איה ,חומה םע היצקארטניאב האב איה רשאכ .ונלש
 .רסומלו םישודיחל הרושק

 תשולשב םיאצמנה תונורכיזו םיפחד ,תובשחמ ,תושגר לש רגאמ איה תעדומ אלה העדותה
 .ונלש תועדומל ץוחמ אצמנ אוהש ןוויכמ חומה םע רשקתמ וניא הז קלח .המשנה יקלח
 .תועדומ העדותל סינכהל לולעש רבד לכמ בכרומ עדומ-םידקמה

 ,תועדומה תא הדילומ איה .םדא ינבל תידוחיי איהש ,תישונאה המשנל הרושק תוישיאה
 .ןותנ עגר לכב םהל םיעדומ ונאש תולאשמהו תושגרה ,תונורכיזה ,תובשחמה לכ תא הליכמה
 הז .תילנויצר הרוצב רבדלו בושחל תורשפא ונל קינעמה ונלש ישפנה דוביעה לש טביהה הז
 איבהלו תולקב ותוא רזחאל ןתינ ךא העדותהמ קלח דימת אל אוהש ,ונלש ןורכיזה תא םג ללוכ
 .תועדומל
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 םימרוגה םייחה יישק לש תלעותה תא ,םייחה תרטמ תא שדחמ רידגהל רשפאמ הז לדומ
 יביטקפא לופיט .םייזיפו םייגולוכיספ םילופיטל השדח הרטמ רוציל ידכ תומוארטו םיכוסכסל
 תא םילשהלו םייגולוכיספ םיטקילפנוק רותפל ידכב םייגולוכיספ םימרוג םיהוזמ רשאכ שחרתמ
 תוינויחה תא רפשל ,תינחור תוחתפתהו תילאוטקלטניא החימצ רשפאל תנמ לע הדימלה ךילהת
 .החוורו סיזטסואמוה בישהלו
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