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 תיצמת
 סחיב שדח לדומ עיצמ יחכונה רמאמה .היצמרופניאו היגרנא ,רמוח לש בוליש םה םדא ינב
 .יזיפה ףוגה לע םתעפשהלו תושגר לש םעבטל
 תיטנווק הקיזיפ םע דחי בלושמ תיתרוסמ תיניס האופרו הדוורויאה ומכ תומודק תויוברתמ עדי
 םיראותמ שפנה יפואו תוהמ .תיעדמ הפשב תאטבתמה שפנה לש הימוטנאה תא גיצהל אב
 יגולויבה הדשל ךרע תוושכ תרדגומ המשנה וליאו ,חומל שפנה ןיב ןילמוג יסחי לש תואצותכ
)biofiled( תושגר ,תושיפת ,תושוחת ומכ ,תוישפנ תויוליעפ .דחי היצמרופניאו היגרנא בלשמה 
 שפנב היגרנא תוחוכ .םזינגרואה לש תונוש תובכשב היגרנאה תעונתל םייוטיב ןה ,תושגרהו
 תשוחת תרצוי יזיפה ףוגל יגולויבה הדשה ןיב הדוהת .םילג תוכבאתה ןורקע ידי לע תוחנומ
 .החוור
 
 תורצויה תסרוה םילג תוכבאתהמ האצותכ היגרנאה תמירזל םיעירפמ םייגולוכיספ םירבשמ
 ,םייגולויזיפ םיכילהתל תועירפמ הלא תויטגרנא תומיסח .יזיפה ףוגל הדשה ןיב הינומרה רסוח
 .תוינפוג תולחמל ,רותפ אל ראשנ רבשמה םאו ,יוקל דוקפתל ליבומש המ
 יפ לע תורקא'צה לדומ תועצמאב רבסומ תישפנ תוליעפ ןיבל םייפרגופוט םייוניש ןיב רשקה
 עבשל רושק תורקא'צה תעבש לש היגרנאה הדש .םייניסה םיינאידירמה תכרעמו הדוורויאה
 םיינאידירמה 12 .םייח יטביה העבש םע תושגר תרבחמ וז תכרעמ ;תוינירקודנא תוטולב
 .הנוש תישגרו תישפנ תוליעפל הרושק ןהמ תחא לכ רשאכ ,םירביא תוכרעמ 12 ל םירושק
 תא םיליעפמ םייבויח תושגר .םיגצומ םיינאידירמו תורקא'צל יגולוכיספ דוקפת ןיב םירשקהה
 לש היגרנאה תמירז תא םסוח יגולוכיספ רבשמ וליאו ,ןתוא םיניזמו תומיאתמה תורקא'צה
 וא רימחהל ,ץיאהל םילוכי םיתואנ אל םייתביבס םיאנת וא ינורכ קחד .הליבקמה הטולבה
 .תולחמ תעפוה ררועל
 תויוברעתהל השידח  השיג העיצמו שפנ-ףוג יסחי לש השידח תונשרפ הקינעמ וז השדח השיג
 .תולחמ תעינמלו תוילופיט
 
 חתפמ תולימ
 םילג תוכבאתה ,המשנ ,םיינאידירמ ,תורק'צ ,הדש
 
 אובמ
 םיפחד ,ןוגכ םיגשומ היגולוריונה האיבה ,תיברעמה האופרה ידי לע שפנהו ףוגה לוציפ םע
 ןניא שפנ תולחמ יכ השיפתה תא ושביג רשא ,תויביטינגוק תויזהו ,םיעדומ אל םיישגר
 לש םתפשו םהיתובשחמ ,ךכיפל .הימיכויבו היגולויזיפ לע תוססובמ אל רמולכ ,"תויתימא"
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 לש התונוילע לע זמרמש המ ,ףוגהו שפנה לש הימוטוכידהמ דואמ םיעפשומ םיינרדומ םינעדמ
 .]1[ ףוגב תטלושש הבשחמה
 
 ןוגכ תויתרוסמה יופירה תושיגב תולחמב לופיטל תינויח הניה ףוגה לע העיפשמ שפנה יכ הנבה
 תנשב ,סטרקופיה .הנש 2,000- מ הלעמל רבכ תמייקתמ וז הנבהו ,תידוורויאו תיניס האופר

 קר שחרתהל לוכי לופיטש ןימאהו ,יופיר לש םיינחורהו םיירסומה םיטביהב ריכה ,ס"הנפל 400
 יופיר תוכרעמב הרמשנ וז השיג .תויעבט תופורתו תויתביבס תועפשה ,המיאתמ השיג ךרד
 תיתשיפת הדרפהל וליבוה ברעמב תויוחתפתה 17-הו 16-ה תואמבש דועב ,חרזמב תויתרוסמ
 וניאש הארנש םלוע הפשח תיגולונכט תומדקתה .יזיפה ףוגהמ םיישגר וא םיינחור םידממ לש
 קיחרה ,הקיטויביטנא רתוי רחואמו ,םיקדייח לש יוליגה .שגרו הנומא יגשומ םע דחא הנקב הלוע
 ןיינעל וכפה הלחמ לש יופיר וא ןוקית .הנומאהמ תעפשומ תויהל הלוכי תואירב ויפל ןויערה תא
 .שפנה יופיר לע תופידע לביק הזו ,תיטסינכמה השיגה לע ססובמה ,יעדמ
 
 .הזל הז םירושק תינפוג תואירבו תושגר יכ הדמעב םיטקונ תיתרוסמ תיניס האופרב םיקסועה
 השיגב םילפוטמ ,תויטמוסוכיספו תוישגר תוערפה ללוכ ,ולש תוערפההו ישונאה ףוגה ,ךכיפל
 .]2,3,4[ חומל אלו ףוגב תונוש תוימוטנא תוכרעמל תורישי םירושק תושגר הב תיטסילוה
 רתי תודקמתהל וא תוהשל ,הגאדל רושק לוחטה .הדירפו בצע ,רעצל תורושק תואירה ,אמגודל
 תורירמ ,תונבצע ,לוכסת ,הניט םע בתכתמ דבכה .םזגומ ישפנ ץמאמלו והשלכ אשונב
 הניש ידודנ ,ןואכיד ,ישפנ טקש רסוח ,תוינויחו תובהלתה רסוחל רושק בלה ."םילכהמ האיציל"ו
 יוטיבה .דודיבו תושידא ,ןוחטיב רסוח ,שלח ןוצר חוכ ,דחפב תורושק תוילכה וליאו ;שואייו
 ןווגמב ותוא תוהזל ןתינו היסא חרזמ תונידמלו ןיסל קר ידוחיי וניא םיישגר םימוטפמיסל ינפוגה
 .]5[ תונוש תויוברת לש בחר
 
 היפוסוליפה יעדמל םילבגומ םניא ףוגל שפנה ןיב בכרומהו קודהה רשקה תנבהל םיצמאמה
 וטקנ היגולופורתנאהו חומה יעדמ ,האופר ומכ םינווגמ םימוחתמ םינעדמ .היגולופורתנאהו
 תוכרעמ( ףוגל )םייגולוכיספ םיכילהת( שגרה ןיבש רשקל סחייתהל ידכ תונווגמו תונוש תושיגב
-וריונ תובוגתל קחד ןיב רישי רשק הפשח ןונאק רטלוו לש ותדובע ,םירשעה תונשב .)תויטמוס
 תא ןונאק ראית "חרב וא םחלה" יוטיבה לש ותעבטהב .]6[ םייח ילעבב תוינירקודנא
 תספתנה הנכסל הבוגתכ תילנרדאהו תיטתפמיסה תוכרעמה לש םייביטימירפה םיסקלפרה
 קחד לש תוקיזמה תועפשהה תא רתוי דוע רידגה היילס סנה .םירחא םייתביבס םיצחללו
 וא המיחלה לדומ ידי לע ראותש יללכה קחדה תעפשה ,תאז םע .]7[ תואירב לע הקוצמו
 תודמועה תויפיצפסה םיסחיה תוכרעמ תא ראתל חילצה אל הז לדומו ,תיללכ התייה החירבה
 םינורחא םייעדמ-וריונ םירקחמ .קחד ותואל הבוגתכ םינוש םירביאב הלחמה יוטיב ירוחאמ
 םידוקפתה ןהב תושגרו תוינפוג תובוגת ןיב תוידדה תויצקארטניא לש ןתוחכונ תא ועיצה
 לש ובחורלו וכרואל תויתשוחת תויבחרמ תוינבתל תוליבומה תוישגר תויווח םיררועמ םיינפוגה
 .]8-10[ ףוגה
 
 תובוגת ךרד תושגרה יוטיבב ודקמתה ףוגל סחיב תושגר תנבה םתרטמש םינוידו םירקחמ
 ךכ לע העיבצמ תוינפוג תובוגתו תושגר ןיב רשקה לע השדח טבמ תדוקנ .]11-13[ תויגולויזיפ
 הרכהכ שגרה תייווח תא רידגהל תרשפאמה ףוגה ךותב תידימו הרישי היצקארטניא שיש
 תויבקעב םירושק ויה םינוש תושגר יכ וארה םירקחמ .ףוגב השוחת םג ומכ )תילטנמ( תילכש
 ויה הלא תופמ .דרפנ ןפואב טטרשל יטסיטטס ןפואב ןתינש ףוגב םינוש םירוזאב תושוחתב
 וניחבה םייטסיטטס םיגווסמ .היסא חרזמו הפוריא ברעממ וגשוהש תואמגוד ןיב תומאות
 .תושגר לש תויפרגופוטה םתואמצע תא םיששאמו ,שגר לש תיפיצפס הלעפה ןיב קיודמב
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 תויפוטוטמוס תופמכ תירוסנסוטמוסה תכרעמב םיגצוימ תושגר יכ ועיצה ולא םירקחמ
 שגר ידי לע םילעפומה םיינפוג םייוניש לש השיפתה . ילאסרבינוא ןפואב תוברתב תוגלטוקמה
 .]10[ עדומב םישגרומה תושגר תריציב חתפמ דיקפת אלמל היושע
 
 יפיצפסה רשקה תא ןיבהל םג אלא תואירבל קחד ןיב יללכה רשקב ריכהל קר אל בושח ,ןכל
 תוהמ לש הרורב הנבה תשרוד תאז הרכה .תויפיצפס תולחמו תומוארט ,םיישפנ םירבשמ ןיב
 תיתרבחהו תישפנה ,תינפוגה ותואירב לע עיפשמ קחד דציכו יזיפה ףוגה לע התעפשהו שפנה
 תוירטאיכיספו תוינפוג תולחמ לש םתוחתפתה תעינמל תושיג חתפל לכונ ךכ קר .םדאה לש
 החימצ רשפאל הרטמב ישפנ דוביע םישרוד הלא םילופיט .תואירבו החוור לע רומשלו
 ןוזיאה אוהש ,יגולויזיפ סיזטסואמוהל בצמל איבי הז ךילהת .תינחור תוחתפתהו תילאוטקלטניא
 .תיטגרנא העקשה לש םומינימ םע תוליעיב דקפתל תכרעמל רשפאמה ימנידה
 
 רמאמה תורטמ
 ימוחתל םירושקה םייפיצפס םירבשמ ןיב רשקה תא הריבסמה השדח הירואית גיצמ הז רמאמ
 אוהש ךכב תורפסל תידוחיי המורת םרות םג הז רמאמ .ףוגב םייפיצפס םירוזאלו םינוש םייח
 לש הימוטנאה .היגרנא הדש תועצמאב יזיפה ףוגל שפנה ןיב רשקה לש השדח השיפת עיצמ
 תיניסה האופרהו הדוורויאה ומכ תומודק תויוברתמ עדי לש בוליש ךרד ראותמ היגרנא הדש
 הפשב המשנה לש הימוטנאה תא גיצהל רשפאמה ןפואב םיטנווקה תקיזיפ םע דחי תיתרוסמה
 .תיעדמ
 
 ףוגה לע תושגרה תעפשה
 לש ותלוכי תא תופקשמ םוימויה ייחב םימיענו םיציחלמ םיעוריאל תישגרה תויתבוגתה תמצוע
 תויאר לש הלודג תומכ .םייתביבס םירגתא םע דדומתהלו חורה יבצמ תא רידסהל םדאה
 תעפשומ תושגר תסוול תלוכיה יכ םיעיצמ םייח ילעבו םדא ינב לע םירקחממ ופסאנש
 תורמל .תודדומתה ינונגנממו תוישיא תונוכת ,םייחה ךרואל תיתביבס העפשה ,השרותמ
 םירושקה םיינפוג םייוניש םאה ,הלאשהו ,םייגולויזיפ םייוניש לש בחר ןווגמל םירושק תושגרש
 )'וכו בצע ,דחפ ,סעכ( םידרפנ תושגרל סיסב שמשל ידכ םיידוחיי קיפסמ םניה םינוש תושגרל
 תסחייתמ תיתייסא חרזמה האופרה לש טבמה תדוקנ .]14,15,16[ חוכיוול אשונ הרתונ
 תוימינפ תוכרעמל תושגר תכיישמו ףוגה ךרד יוטיבל אובל תולוכיש תוישגר תוערפהו תושגרל
 ראותמכ םיימוטנא םירביאל קיודמב תומאות ןניא תוימינפ תוכרעמ ,תאז םע .]17-19[ תונוש
 םימוחת המכ תופקשמה תוילנויצקנופ תוכרעמ תופקשמכ אלא ,תינרדומ הימוטנאב
 לע תודיעמה ,תוירואית אלא תויתביס ןניא ולא תומאתה ,ןכ לע רתי .]20[ םינוש םיילנויצקנופ
 תורדס חותינ תרזעב .םירביאב םינזואמ אל וא םיאירב היגרנא יסופדל םימיאתמש שגרה יגוס
 וליפא ינשל דחא םירושק םיינפוג םיבצמו תושגר יכ הארנ חווט ךורא רקחמ ךרדו ,תויתיע
 .]21[ תינילק םייטנוולר םהינש םה םייזיפו םיישגר םיבצמ יכ עמשמו ,םיאירב םיבדנתמב
 תושגרל תורושק תויפיצפס תוינפוג תושוחתש ךכ לע ועיבצה םיינכדע םייעדמ םירקחמ
 ,תוינפוג תושוחת לש ,תיקלח תופפוח יכ םא ,תולדבומ ,תופמל םירושק תושגרו ,םיקיודמ
 יכ םיחינמה םילדומב תוכמות הלא תואצות ,ךכיפל .תישגרה היווחה סיסבב תויהל תויושעש
 ,תאז םע .]22,23,24,25[ ישגר דוביעב םיעירכמ םידיקפת םיאלממ היווהו תינפוגה השוחתה
 ןהב שמתשהל ןתינ אלו תויפיצפס ןניא ןכלו ,יללכ יתולגתסה קחד תובוגתל םירושק הלא תושגר
 .הווח םדאש המוארטה וא ץחלה גוס לע עיבצהל ידכ
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  המשנהו הדשה
 תא קתרמה אשונ וניה שגר לש ישחומ יתלבה ועבטו םיעודי םניא שפנה לש העבטו תוהמ
 תרצונ שפנה יכ םיחינמ םייתרוסמה חומה יעדמ .תדעותמה הירוטסיהה תליחת זאמ תושונאה
 םינוש םייביטינגוק םיכילהת ןיבו תיבצע תוימדה ןיב םירשק לע תססובמ וז החנה .חומב
 חומה דוקפת םע תיזיפ םימאותמ שפנה יכילהתש ךכ לע םיעיבצמו ,העדותה תא םיווהמה
 דיקפת תאלממ תיבצע תוליעפש ךכ לע חרכהב תועיבצמ ןניא הלא תויצאיצוסא ,תאז םע ;]28[
 שדח יטרואית לדומ ונעצה םדוק רמאמב .םייביטינגוק םיכילהת לש םתושחרתהב יתביס
 ,םייגולויב םימרוג האורה יטסילוה לדומ לע ססובמה שפנה לש התוהמו העבט תא ריבסמה
 לש וסיסבכ ,ינחורה דממה תפסוה .]29[ הזב הז םירושקכ םיינחורו םייתרבח ,םייגולוכיספ
 ,העבט יבגל ילסרבינוא םכסה ןיא ,תאז םע .שפנכ יוטיב ידיל אב ,חומה םע עגמל ,ישונאה
 .המשנה לש התילכתו האצומ
 
 לכ לע עיפשמה ,שפנומ קומע חוכב םיכורכ ,םתוא םיריכמ ונאש יפכ ,םייחה יכ ,המכסה תמייק
 היגרנאו םוח ,רוא לש הכומנ המרב היגרנא טלופ םדאה ףוגש עודי ,ןכ ומכ .םייחה םירוציה
 הרידגהל ןתינ אלש היגרנא רימהל יושע אוהו ,תויטנגמו תוילמשח תונוכת לעב אוה ,תיטסוקא
 הנוכמה ,ישונאה היגרנאה הדשמ קלח תווהמ הלא תוטילפ .הימיכו הקיזיפ תועצמאב תולקב
 אשונב תיעדמה הליהקה ברקב המכסה הגשוה אלש יפ לע ףא .הדשה וא ,יגולויבה הדשה םג
 ףיקמה ,יטנגמורטקלא אקווד ואל ,הסמ רסח הדש"כ רדגוה אוה ,יגולויבה הדשה תרדגה
 השדח הרדגה םיעיצמ ונא יחכונה רמאמב .]30[ "ףוגה לע עיפשמו םייח םיפוגל לחלחמו
 ,בכרומ היגרנא הדשל ןותנה ,יגולויב הנבמ הווהמ שונא ןב לכ :םיאבה םירבדה תא תעבוקה
 יגולויזיפה ,ילובטמה ,יטנגה יוטיבה תא החנמו ולוכ םזינגרואה תומלש לע רמושה שלחו ימניד
 היגרנא .]29[ המשנל וא םייח חוכל םאותה ,יגולויבה הדשה תא םיווהמ הלא תוחוכ .יגולוכיספו
 תיניסה האופרב "י'צ" ללוכ תונוש תויוברתב םינוש תומש תחת העודי ,הז םייח חוכ וא ,וז תינויח
 םירחא תומוקמבו ,תידוורויאה האופרב "תושוד" ,תינפיה ופמק תכרעמב "יק" ,תיתרוסמה
 ״תיטפואמוה הדוהת״ו ,״הנאמ״ ,״ידוא חוכ״ ״ןוגורוא״ ,״טהופ״ ,היגרנא "תירתא" היגרנא ,"הנארפ"
]31[. 
 
 הדשה :עדימו היגרנא דחי םיבלשמה ,םיאבה םיביכרמה תשולשמ בכרומ )המשנה( הדשה
 המשנה ארקנ דחאה ,היצמרופניא לש םיבצמ ינשו ;תיתייחה המשנה הנוכמה ,יטנגמה
 אוהו ונירוהמ ונשריש יטנגמה הדשה איה תיתייחה המשנה .]55[ ךירדמה חור ינשהו ,תישונאה
 ,שלחו ימניד ,בכרומ היגרנא הדש והז .ונלש םייגולויזיפהו םיימוטנאה םידוקפתה תא להנמ
 ,ולש תוימיכויבהו תויגולויזיפה תובוגתה תוסיוו ,ולוכ םזינגרואה תומלש לע הרימשב ברועמה
 תורישי עיפשמ הז הדש .]32,33[ תושדחתהו יופיר ,תוחתפתהמ )ילרגטניא( דרפנ יתלב אוהו
 הניחבמ ןהו תולוקלומ לש םתרוצתו הנבמ לש ןה יוניש ידי לע םיירלוקלומ םינבמ לע
 םייטנווק םיבצמ ינש םניה ךירדמה חורו תישונאה המשנה .םייתועמשמ םינפואב תילנויצקנופ
 תותואב שומיש ךות עדימ תרבעה יכילהתב םייתוהמ םידיקפת םיאלממה היצמרופניא לש
 תיתייחה המשנה לש יטנגמה הדשה םע רישי רשק םימייקמ רשא דואמ םינטק םייטגרנא
 .םדאה לש ותחוורלו ינחור ,יזיפ ,ישגר ,ישפנה ובצמל םימרותו
 
 וא תולועפל ,הרוצ םינתונ וא ,םיעדיימה םינותנ איה עדימ לש רתויב תיסיסבה הרדגהה
 םיזוכירב םייוניש ,תויגולויזיפ תוכרעמב .תואה לבקמל "תועמשמ" ריבעמה רסמ ןוגכ תויוגהנתה
 םכרד םיצופנ םיעצמא םה תיבצקה תוליעפה סופד וא תיגולויבה תוליעפה תומכ ,םיימיכ
 יכ ףא .תכרעמה תויוגהנתה לע עיפשהלו עדייל ידכ היגרנאה תעונת ךרד תדדוקמ היצמרופניא
 תאצמנ הז םוחתב םילועה תונויערה ןווגמ ןיב ,רורב וניא המשנב הז קלח לש קיודמה ועבט
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 ןתינש ,)םייבוביס תודש( "לותיפ תודש" םימייק יכ ,ןימאמה יסור רקוח לש ,השידח הירואית
 ילבמ עדימ םיריבעמ הלא ;םוקאווב רואה תוריהממ ]9[ 10 יפ מ תוחפ אלב ללחב םתוא ץיפהל
 תוהמ תא ןיבהל םילוכי ונא .]34[ היציזופרפוסה ןורקעל תייצל םישרדנ םניאו היגרנא ריבעהל
 יפ לע .םיטנווקה תקינכמ לש םיחנומו םיגשומ םתוא תועצמאב ךירדמה חורו תישונאה המשנה
 תייצקנופ ידי לע תראותמ תויהל הלוכי תכרעמ לכ ,םיטנווקה תקינכמ לש הנושארה המויסקאה
 ילייהו ליזב .ןמז ילוא ףאו ןויצה תודוקנ יקיקלח לכ לש היצקנופ םהש יטנווק לאיצנטופ וא םילג
 תווהתה לע עיפשמ אוהש ךכב בשחתהב ,עדימ לאיצנטופ לאכ יטנווקה לאיצנטופל וסחייתה
 ונרדגה ,ךכ םא .]35[ "תיטנווק היצנגילטניא" לש הרוצכ הביבסה ידי לע ומצע בצועמו םיכילהת
 םיבצמ וא "תיטנווק היצנגילטניא" ,עדימ לאיצנטופכ ךירדמה חור תאו תישונאה המשנה תא
 הרוצב תכרעמה תא םיראתמה )עדימ( םייטמתמ םינתשמ לש הצובק םהש ,םייטנווק
 תנייצמ איה .ףוגל המשנה השועש ומכ תלכשומ הרוצב יזיפה םלועה תא םיכירדמו תילאמיסקמ
 )תימצע תועדומ( הנובתה דקומ תא תללוכה ,)תישונאה( היווהה לש תימינפה תוהמה תא
 תוישחומ-אלו )תוומ תודרוש( תויתומלאכ ללכ ךרדב תוראותמ תושפנ .תיזיפאטמה תוהזהו
 .)תינפוג הרוצ אלל(
 
 תיתייחה המשנה לש הימוטנא
 תודשה לכ לש םתעפוהמ רצונה ,חופת תרוצב ,ירטקלא-וטנגמ הדשה איה תיתייחה המשנה
 .)1 רויא( םירביאהו םיאתה לש םייטנגמורטקלאה
 

 
 םירביאהו םיאתה לש םייטנגמורטקלאה תודשה לכ לש םתעפוהמ רצונה ,חופת תרוצב ,ירטקלא-וטנגמ הדשה איה תיתייחה המשנה :1 רויא

 
 

-ויבה תוליעפה תא תסוולו טולשל הרטמב םייחה ילעב לכב םייק הז ירטקלא-וטנגמ הדש
 והז ,ךכיפל .ףוגל תוינויחו רדס ,םייח הקינעמה היגרנאה תא ללוכ הז הדש .םיאתה לש תילמשח
 ,תושוחת ,השיפת ,החונמ ,העונת ,החימצ ,תימצע הנזה ,םייחל תינושארה היצביטומהו םרוגה
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 ,התומת ןב אוה ןכלו ,יזיפה ףוגה אלל םייקתהל לוכי וניא אוה .תיביטקניטסניא הנובתו תושגר
 םיחמצ ,םיקרח ומכ תומכחותמ תוחפ םייח תורוצל ךפוהו ינפוגה תוומה םע )םלענ( לדח אוהו
 תישגרה המשנה ,תיחמצה המשנה :םיקלח השולשל תקלוחמ תיתייחה המשנה .םילרנימו
 הדידמל ןתינש דחוימב שלח יטנגמויב הדש איה תיחמצה המשנה .תילאוטקלטניאה המשנהו
 לוכיש ,)SQUID( יטנווק לע-ךילומ רישכמ הנוכמה ,ינשלופ עגמ אלל רטמוטנגמ תועצמאב
 המרגוידרק-וטנגמ ;םינושה םירביאב תילמשחה תוליעפה ידי לע םירצונה םייטנגמ תודש תוהזל
 תודש דדומה )MEG( המרגולפצנא-וטונגמו הלסט-וקיפ 50 לש חווטב בלה תוליעפ תא ןייצמ
 הלסט-וקיפ 2 דע הלסט-ומפ 100 ןיבש חווטב חומב תילמשח תוליעפ ידי לע םירצונה םיטנגמ
 .הכישמו ינימ ףחד ,םייח תוכירא ,תודימעו תוינויחל תורושק הלא תודידמ .]36[
 
 .תורקא'צ תידוורויאה האופרב םיארקנה היגרנאה יזכרמ תעבש ידי לע תגצוימ תישגרה המשנה
 תוטולב עבשל תורושקה ,יטנגמה הדשה לש תויבוביס היגרנא תולוברעמ ןניה תורקא'צ
 תוטולבהו ףוגה ירוזא ,תורקא'צה תעבש ןיב רשקה תא הארמ 2 רויא .]37-40[ תוינירקודנא
 .תוינירקודנאה
 

 
 .תוינירקודנאה תוטולבהו ףוגה ירוזא ,תורקא'צה תעבש ןיב רשקה :2 רויא

 
 ךרד םהיטביה לכ לע םייחה תא םיטלוק ונא .םייחה לש םיוסמ טביהל הרושק הרקא'צ לכ
 םייגולויזיפה םידוקפתה תא תונווכמה תוינירקודנאה תוטולבל תורושק ולאו ,הלא היגרנא יזכרמ
 הירוטירטל תסחייתמ ,הילכה תרתוי תטולבל הרושק הנושארה הרקא'צה .ולוכ םזינגרואה לש
 הרקא'צה .רמוחל רושקה )קפצ-ירוחא( לאנוטירפורטרה בחרמב ןושארה עטקמה תא הניזמו
 רושקה ןגאה בחרמ תא הניזמו ,םידליו םיאצאצל הרושק ,תולחשו םיכשאל הרושק היינשה
 הניזמו םייתרבח םייחל תסחייתמ ,בלבלל הרושק תישילשה הרקא'צה .הדילבו ןוירהב ,הייברב
 .תומצע רדעיה ללגב ,ןגומ אלהו רתויב עיגפה רוזאה אוהש ,ןטבה ללחב םירביאה לכ תא
 ונירוה דצמ הנגה תשוחתל תסחייתמ ,ןוסיחה תכרעמלו סומיתל הרושק תיעיברה הרקא'צה
 הרקא'צה .וניבוהאו ונתחפשמ םע וניסחיל םירושקה הזחה ללחב םירביאה לכ תא הניזמו
 עטקמה תא הניזמו .עוצקמו הדימל ,ימצע יוטיבל הרושקה ,סירתה תטולבל הרושק תישימחה
 ,הזיפופיהל הרושק תישישה הרקא'צה .ןטקה חומה תא ללוכו ראווצה רוזאב אצמנה ,ישימחה
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 רוזא .םייניעהו חומה תא ללוכה ישישה עטקמה תא הניזמו םייחב וניתורטמלו ונדועייל הרושקו
 הרידסמה ,לבורטצאה תטולבל הרושק תיעיבשה הרקא'צה .םייחב ונכרד תאיצמב רושק הז
 רושק הז טביה .ןינוטלמ תשרפה ידי לע יגולויבה ןועשה תוסיו ךרד הזיפופיההו סומלתופיהה תא
 .םיהולא םע וניסחיו תוינחור ,תדל
 
 ךרואל םרוזה עדימה דוביע לע תיארחאה היגרנאה איה תילאוטקלטניאה המשנה ,התמועל
 םייחה תייגרנא תמרוז םכרד םיינאידירמכ תיניסה האופרב םיראותמה םידחוימ "םיצורע"
 ינפל 2500 ל ךראותמש ,תויניס םיטחמ תועצמאב יסאלק יניס רוקיד .]41[ י'צ הנוכמה
 תיניס האופרב לופיטה ,הפוקת התואב .ונל העודיה רתויב הקיתעה לופיטה תטיש אוה ,הריפסה
 ץלמומה םוקימהמ לחה ,םייחב םוחת לכ הללכש תיטסימ-תיתדה היפוסוליפהמ קלח קר היה
 םנשי .תודש תא עורזל הנשב רתויב םיאתמה ןמזל דעו )יאוש גנפ םשב תונמאב עודיה( תיב לש

 םינוש םירביאל םירושק םה ןכלו םינוש םירדת ילעב ,)24 ה״כס( ףוגה ידצ ינשב םיינאידירמ 12
 .)3 רויא(
 

 
 )ןימי( ןתשה תיחופלש ןאידירמו )לאמש( סגה יעמה ןאידירמ :3 רויא

 
 
 עוריא .תילאוטקלטניאה המשנה לש יפיצפס דואמ טביה לש רתוי הבחר תיווז הווהמ רביא לכ
 ,תילילש האצות .ליבקמה ןאידירמב היגרנא לש תישפוח המירזלו הבוט השוחתל איבמ יבויח
 .ןאידירמב המיסח עיפות היתובקעבו המיענ אל השוחתל האיבמ
 הדירפו קותינמ דחפ .םייח ונל וקינעהש ,ונירוהל תורושקו םייחה תליחתל תורושק תואירה
 סגה יעמב .תואירה ןאידירמב היגרנאה תמירז לע עיפשי תוומ דחפ וא תודליה ךלהמב םירוההמ
 הז רביא ןכל ;םירחא תוחכונב זג רורחשמ ענמיהל ונל םרוגש המ ,םימיענ אל תוחיר םירצונ
 יופצ יתלב עוריא ינפב םידמוע ונא רשאכ ;לוכיעה רביא איה הביקה .תרוקיבמ דחפל רושק
 ,תיניסה האופרה יפ לעו הביקל רבוחמ לוחטה .הביגמ הביקה ,לכעל וא לבקל םילוכי ונניאש
 םילבקתמ אל ךא םייופצה םיעוריאל ביגמ לוחטה .הביקב תררחושמה היגרנאה תא עימטמ
 ״הבהא״ .וניבוהא םע ונלש םיסחיה תכרעמ ,הבהאה דקומ אוה בלה .םתוא עימטהל השק ןכלו
 תא םימסוח בוהא םדאמ הדירפל םירושקה םירבשמ ,ךכיפל ;בלב תיזיפו תישגר תשגרומ
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 אוה םתוא ,םירוהט םיניזמ םירמוח ןיב ןיחבהל לוכי קדה יעמה .הז ןאידירמב היגרנאה תמירז
 םינססה ונחנא רשאכ ערפומ קדה יעמה .החוד אוה םתוא ,םיניזמ םניאש םירמוח ןיבל ,גפוס
 ךכיפל ;תינימ הירוטירטל ןמסכ םייח ילעב ידי לע שמשמ ןתש .הדימה לע רתי הטלחה ירסחו
 ןוניסל קר אל תובושח תוילכה .האנקו תודיגב ומכ םיינימ םיכוסכסל הביגמ ןתשה תיחופלש
 תקפהו D ןימטיו רוציי ךרד רעישהו םיינישה ,תומצעה קוזיח ידי לע יזיפה ףוגה תיינבל אלא םדה
 .םיילאירוטירטו םיירמוח םיטביהל תורושק תוילכה ןכל .ןיטיופורתירא תשרפה תועצמאב םד
 
 םימויא ינפמ בלה לע הנגמה הנרבממה איהש ,בלה םורקל רושק בלה תפטעמ ןאידירמ
 בוש עגפיהל ששחמ הבהא דחפל ליבומ תבאוכ הדירפ תובקעב רובש בל ;םיימינפ וא םיינוציח
 רושק שלושמה םמחמה ןאידירמ .ןאידירמה תא םסוחו בלה םורק תא ץווכמה הדירפ רבשממ
 לכ .תימצע הכרעהל רושק הז ןאידירמ .הרדשה דומעבו חומב יוצמה לזונלו הפמילה תכרעמל
 םמחמ״ל הנוש ומש ןכל ;ונלש תימצעה הכרעהה לע עיפשהל לוכי םייחה יטביה תעבשמ טביה
 .״עבושמה
 
 חומו המשנ ,תישפנ תוליעפ
 םידוקפת לש םוצע רפסמ םאתלו תסוול םימזינגרואל תרשפאמ תיזכרמה םיבצעה תכרעמ
 יוקינ ,יוניפו הרסה ,לוכיע ,המירז ,היצינגוק ,הטילק ,העונת ללוכ ,הזל הז םירושקה םיבכרומ
 םיללוכ הלא םיכילהת .הסיסגו תונוונתה וליפאו ,תורגבתה ,החימצ ,תושדחתה ,הייבר ,םילער
 המרבו םד ילכו םיבצע ,םירירש ,םירביא לש תיפוקסורקאמה המרב העונת יסופד
 םיאצמנה היצמרופניאו היגרנאה יגשומ לש בוליש .יאתה םירמוחה ףוליח לש תיפוקסורקימה
 םיכילהת תומאתמו תותסוומה עדימ תותשר לע שדח טבמ איבהל ונל תרשפאמ המשנב
 תולועפהמ תחאל רושק םזינגרואב ביכרמ לכ .ףוגהו םיבצעה תכרעמ ,שפנה ןיב םירבחמו
 )3( ;השיח תלוכיל תיחמצה המשנה )2( ;תושוחתל רושק יזיפה ףוגה )1( :תואבה תוישפנה
 )4( ;ו תיביטקלפר הקומע הבשחמו בל תמושת ,ןורכיז ,תונויער ,תובשחמל תישונאה המשנה
 .תויזטנפו תומולח ,תונוימדל רושק ךירדמה חור
 
 תלוכיה .םזינגרואה לש תונוש תובכשב תשחרתמה היגרנאה תעונתל יוטיב איה תוליעפ לכ
 תא םילהנמה םיילנויצקנופה םיכילהתבו יגולויזיפה הנבמב הצוענ םתעפשהב ריכהל ונלש
 ןיבל םיינפוג םייוריג ןיב היצקארטניאל הרושק השוחת .ץוח יפלכ םהייוטיבו םיימינפה םיעוריאה
 .הפשבו הפב ,ףאב ,םייניעב ,םיינזואב ,רירשב ,רועב םיאצמנה םישוחה ינטלוק
 תומרגנ תושוחת .םיאתב םייטנגמורטקלא םימרז לש העונתל הרושק תיחמצה המשנב השיחה
 תאטבתמ תושגר לש היווחהו םירביאבו םיינאידירמב םיילאוטריוו םינוטופ תמירזמ האצותכ
 הדימ לעבכ הווחנ הזו ,ףוגה לש הנתשמה ימינפה ובצמ תא תגציימה ,״תישגר הבוגת"כ
 םיתעל ,תישגר הבוגת .]42-47[ ״הלעפה״ וא תוררועו )תימיכ הבוגת( יכרע רשק לש תמיוסמ
 םלועב םירבד םאה ןיבהל םזינגרואל רשפאמה יטטסואמוה רטמורב / ןמסכ תראותמ ,תובורק
 םירוזאב םד לש המירזל םירושק תושגר .]48[ םהמ ענמיהל שי וא םישיגנ ,םיער ,םיבוט םניה
 תמירזו םינומרוהה תשרפה ,תימונוטואה םיבצעה תכרעמ תלעפהמ האצותכ ,ףוגב םינוש
 ףוגה ךותמ תושוחת לש םייוטיב םה תושגרל םימרותה םייסיסבה םיטנמלאה .היגרנאה
 תוינוציח תובוגת םינוכמה( ףוגל ץוחמ תושוחת לש םייוטיב ,)תוישגר תובוגתכ םיעודיה(
 תושגר םתוא וב בצמ ראתמה יוטיב אוה ילאוטפצנוק עדימ - concept knowledge ו ,)תוישגר
 ןיב תוידימה תויצקארטניאה . ]49-51 ,44[ םיעיפומ םה וב רשקהה יפ לע םייתועמשמ םיכפוה
 תא עובקלו שרפל ונל םירשפאמ חומה תפילקב ,ליעל םיניוצמה ,םינושה םירוזאהו םיקלחה
 .ונלש םייחב היווחה ביט
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 )תונואה תא םחותה קומע יבחור ץירח( lateral fissure -ה בחורל םימקוממ חומה תפילק ירוזא
  ,חיר ,היאר ,העימשה ישוחל םירושקו ,)יזכרמה ץירחה(  central sulcus-ה ירוחאבו
 - ל ימדק אצמנ םעטה שוחל רושקה יתפילקה רוזאה .)תואצמתהו ,עגמ( ירוסנס-וטאמוסהו

central sulcus )ינושאר ירוסנס-וטאמוסה חומה תפילק רוזיאל תירוחא .]52[ )יזכרמה ץירחה 
 ירוסנס-וטאמוסה רוזיאהמ ישוח עדימ בלשמה ,יביטאיצוסא ירוסנס -וטאמוס רוזיא אצמנ
 םירושקה תושגר .שגרומה טקייבואה לש הנבה רציל ידכ )'וכו ץחל ,הרוטרפמט( ינושאר
 תורשקתה ללוכ ונלש תושגרב תלשומה ,תיבמילה תכרעמה ידי לע םיווהתמ תישגרה המשנל
 םעז ,רורט ,דחפ ומכ םיזע תושגר תמשור תיבמילה תכרעמה .םייתרבח םידוקפתו םירחאל
 לש םיבר םיקלחמ תבכרומ תיבמילה תכרעמהש דועב .באכלו האנהל רקיעב הביגמו החמשו
 ןורכיז ומכ םירחא חומ ידוקפתמ טלק תלבקמה ,הלדגימאה איה שגרה דוביע לש זכרמ ,חומה
 תפילקב םירוזאל תרבוחמ ,םיינאידירמל הרושקה ,תילאוטקלטניאה המשנה .בל תמושתו
 תפילק-ואינב םירוזא םג ומכ סופמקופיהה תא הליכמו תיבמילה תכרעמב םיברועמה חומה
 ,ילאסולק-בס סוריג ,תיחצמ-תיתבוראה חומה תפילק ,תיראלוסניאה חומה תפילק ללוכ ,חומה
 תלוכיה וא ,שפנה לש תילאוטקלטניאה תוליעפה .ילפמאקופיהראפה סוריגו ,םולוגניסה סוריג
 הנואה לש הלעפה לש האצות איה ,'וכו תונורכיז ,תונויער ,תובשחמ קיפהל תיביטינגוקה
 לש םיילאוטריו םייטנווק םינוטופ תמירז ןיב היצקארטניאהמ האצותכ ,תילאמשה תימדקה
 םימייקמ ךירדמה חורו םיילאוטריווה םינוטופה ףטש דועב .חומהו תישונאה המשנה
 .תויזטנפו תומולח ,ןוימד רצייל ידכ תימדקה הנואה לש תינמיה חומה תפילק םע היצקארטניא
 
 םייפיצפס ףוג ירוזאל םיטקילפנוק ןיב רשקה
 םייחה לש םייגולוכיספה םיטביהה ןיבל רביא לש יגולויזיפה דוקפתה ןיב תומיאת תמייק
 ולא תורופאטמ ,םייומידה לש םעבט תורמל .םיינפוג םייומיד ךרד תושגר ראתל ונתוא םיאיבמה
 סיסב םהל שיש הארנ ,אלא ,יתורירש וניא םיימינפ םירביא לש םיינוימד םיבצמ רואית תוללוכה
 ונא וב ןפואב םג יוטיב ידיל אב םיינפוג םיבצמו תושגר ןיב הז רשק .]53[ יגולוכיספ וא / ו ינפוג
 םיילגר" לבקל עתפל היושע אבה עובשב תנתחתמה הריעצ הלכ :]54[ תושגר לע םירבדמ
 המ תא "לכעל" לוכי אל ינא ;"בל ירובש" תויהל םייושע הבהאמ ובזכאתהש םיבהוא ;"תורק
 לש תויגולויזיפה תובוגתה ןיב רשקה ,ןכ לע רתי .סעכמ ץצופתה ילש הרמה סיכש וא ;יל הרקש
 רשאכ החוור לש השוחת קינעהל לוכי ,יפיצפס ימינפ וא ינוציח יוריגל ףוגב םימיוסמ םיקלח
 םיטביהה .ילילש וא םייאמ יוריגה רשאכ באכ וא לבס לש השוחת קינעהל וא יבויח יוריגה
 םירושק שפנהו םיבצעה תכרעמ לש םייביטינגוקהו םיישגרה ,םיירירש-וריונה ,םייתשוחתה
 םימיוסמ םיטביהל םירושקה ,םירביא תותשר לש תידוקפתה תוליעפהו היגרנאה תעונתל
 דיחיה קלחה לע ןגהל ידכ ןטבה לש תינפוג תוצווכתהל םרוג עגפיהל דחפה ,אמגודל .םייחב
 םיצווכמ םיינימ םירבשמו ,ןגאה רוזא תא תררועמ תינימ תוליעפ ,תומצע ידי לע ןגומ וניאש ףוגב
 תילטנמ השיפת ,הטילק ,השוחתמ האצותכ היגרנאה תמירזב הערפה לכ .שממ רוזא ותוא תא
 .יפיצפס רוזאב יוקל דוקפתל ליבוהל הלוכי םיוסמ טביהב שגרו
 
 תושגרה ןיב רבחמו תינוציחה הביבסה םע רשקתמ םזינגרוא הכרד היגרנאה תשר ןה תורק'צה
 תוטולבה תא םיניזמו תורק'צה תא םיליעפמ םייבויח תושגר .תוינירקודנאה תוטולבל
 תיזיפ-וכיספה תודחאה לע םימייאמכ םיספתנה םיינוציח וא םיימינפ םייוריג וליאו ,תומיאתמה
 ,ונשפנ לש הנגה ןונגנמ איה תישגר המיסח .ליבקמה זכרמה תא םימסוחו תיתנגה הבוגת םירצוי
 לבקל ונל רשפאמו םירחא םימוחתב לומרנ לש תמיוסמ המר םע תויחל ךישמהל רשפאמה
 תרצוע תישגר המיסח ,תאז םע .בצמל ונמצע תא םיאתהל תנמ לע ,הרקש המ תא הגרדהב
 וניתולועפ לע עיפשהלו הרורב הרוצב בושחל ונתאמ תענומ ,תינויחה היגרנאה תמירז תא
 עיפשהל היושע איה ךא ,ונייח ימוחת לכ לע עיפשהל תבייח הניא וז תישגר המיסח .תוימוימויה
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 וא החפשמ ,תורבח ,הדובע ןוגכ יפיצפס םוחתב תויוגהנתהו תושגר ,םייביטינגוק םירושיכ לע
 לש תוינויחה תמרו םייחה ךשמ ,יוריגה תמצועב יולת הלחמ וא יוקל דוקפת לש יוטיב .הבהא
 םירבשמהו םיינפוגה םיטנמגסה ,תורקא'צה תעבשל םייחה יטביה תעבש ןיב םאתמה .הטולבה
 .]55[ 1 חולב גצומ
 
 1 הלבט

 םירבשמו םיינפוג םיטנמגס ,תורק׳צה תעבש ,םייחה ירושימ תעבש ןיב רשקה
 

 הרק׳צ רפסמ םייח רושימ
 טנמגסו

 הטולב
 תינירקודנא

 רבשמ

 ילאירוטירט הילכה תרתי 1 הירוטירט
 / םיכשא 2 הייבר

 תולחש
 םידלי

 תינפוג העיגפמ דחפ בלבל 3 יתרבח
 םירוההמ הנגה רסוח סומיתה תטולב 4 יתחפשמ
 הדובע / יעוצקמ סירתה תטולב 5 יעוצקמ
 תינויער הבזכא הזיפופיה 6 ינחור
 תטולב 7 יתד

 לבורטצאה
 דבאל דחפ( ףלעתהל דחפ

 )המשנה תא
 
 
 ישפנ ,ישגר ,ינפוג :רתוי וא דחא בצמב יוטיב ידיל אובל לוכי ורכזוהש םיטביההמ דחא לכ
 המרב םיכרצ קופיסל הבוגתכ גנועה תשוחת םע תבתכתמ תישגרה המרה ,אמגודל .ינחורו
 תושיגו תושגרל ,תויביטקייבוס םעונ תשוחתל רבעמ יכ וארה םיינכדע םירקחמ .המיאתמה
 יתרבחו יגולוכיספ ,יגולויזיפ דוקפתלו הזב הז םירושקה םייביטקייבוא תונורתי רפסמ שי םייבויח
 וניא םדאהש וא ,םיקפוסמ םניא םיכרצה ,תורדגומ ןניא תופיאש רשאכ ,תאז םע .]56-57[
 תומיסחל הליבומ רשא הקוצמ הווחת רמולכ ,ילילש קחד הווחי ,לושכמ םע דדומתהל לגוסמ
  .'וכו םעז ,סעכ ,בצע ,דחפ ומכ םיילילש תושגרל תורושקה תויגרנא
 / םינפ :תוינבת הנומש יפ לע ןוחבל ןתינש ןוזיא רסוח הלחמב האור תיתרוסמה תיניסה האופרה
 האופרב הבושח תיסיסב המגידרפ םה תונורקעה תנומש .גנאי / ןיו ,קיר / אלמ ,רק / םח ,ץוח
 ונא תונורקעה תנומש תרזעב .ןוזיאה רסוח יפואו םוקימ תא הארמ איה ןכש ,תיתרוסמה תיניסה
 יניס רוקיד לש תיללכה הירואיתה .יחכונה ןוזיאה רסוח לש םייסיסבה םינייפאמה תא םידמול
 איה החנהה .תואירבל םיינויחה ףוגה ךרד )י'צ( היגרנא תמירז יסופד שיש החנהה לע תססובמ
 תודוקנב יניס רוקיד ,הירואיתה יפ לע .תולחמ תעפוהל תיארחאה איה וז המירזב הערפה יכ
 הירואתה ,תאז םע .היגרנאה תמירזב ןוזיאה רסוח תא ןקתל יושע ,רועה לע רותיאל תונתינה
 .ןוזיאה רסוח ירוחאמ תדמועה תיגולוכיספה הביסב תקסוע הניא
 ,הדות תרכה ומכ םיבוט תושגר םיווח ונא ,םיישקהו םילושכמה תא רובעל םיחילצמ רשאכ
 ונא ,ןולשיככ הווחנ תודדומתהה ךילהת רשאכ ,תאז תמועל .'וכו האנה ,תוזילע ,הדות תוריסא
 ,'וכו לובלב ,קוסיר תשוחת ,הדיגב ,םומעש ,"רתי תושיגר" ,תורירמ ומכ םיילילש תושגר םיווח
 דוקפתב םייתועמשמ םייונישל םרוגה חומב םייתשיח בצע יאת ןוזיא יסופדב םייוניש םירצוי ולאו
 .תונווכמ תויוגהנתהבו שגרב ,היצינגוקב ,השיפתב ,יגולויזיפה
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 חונעפל תויארחאו םירביאלו חומל עדימ ןמזה לכ תורדשמ םיינאידירמה לש היגרנאה תותשר
 םה ףוגה ירבא ,יכ אצוי ךכמ .)2 הלבט( תינוציחה הביבסה םע דדומתהל ונל רשפאמה ,עדימ
 .)הלוע( םייתשיחה בצעה יאת טלקה תינבתמ קלח
 
 2 הלבט

 םיגולוכיספה םירשקההו םיינאידירמה 12
 

 רבשמ תינפוג תכרעמ ןאידירמ
 תוומ וא/ו השיטנ דחפ המישנ  תואר
 תרוקיבמ דחפ ןולוק סג יעמ
 אל םיעוריא לש לוכיע יא  הביק הביק

 םייופצ
 םייופצ םיעוריא לש לוכיע יא לוחט  לוחט
 םיבוהאמ הדירפ רבשמ תיראלוקסו-וידרק בל
  תונססה ,לובלב קד יעמ  קד יעמ

 ינימ עקר לע האנקו חתמ ןתשה תיחופלש ןתשה תיחופלש
 םיירמוח םירבשמ תוילכ תוילכ

 הבהאמ דחפ  בלה םורק בלה תפטעמ
  הכומנ תימצע הכרעה תיפמילה תכרעמה  עבושמה םמחמה

 םעז ,סעכ הרמ סיכ הרמ סיכ
 תירוה הבהא רדעה דבכ דבכ

 
 
 היגרנאה תמיסח ןונגנמ
 הדשב לעופה ליבקמה רוזאב םהלש תיפיצפסה תבותכה תא םיאצומ םיישפנ םירבשמ
 תוליעפמ האצותכ םירצונה היגרנא ילגל םימגרותמ ,ןוגרא יסופדל םיעגונה ,םינותנ וב ,יטגרנאה
 לש לג תרוצב עדימה דדוקמ ףוגה לכב .ףוגה לש יטנגמורטקלאה הדשה ךרואל םיצפומו ףוגה
 םיירוזחמו םייטנגמורטקלא ,םיימיכ ,םייבצע ץחל ילג יסופד .תיגולויזיפ תוליעפ יסופדכ היגרנא
 ןיב תיטגרנאה תרושקתה .יטנוולר יגולויב עדימ לש תרושקתו דודיקל םישמשמה הלא ןיב םה
 תא תרציימו חומה ךרד תשחרתמ תיתייחה המשנה לש יטנגמה הדשל תישונאה המשנה
 ןיב היצקארטניאה תא ריבסהל ןתינ .תיתייחה המשנה לש וזל המוד שפנה לש היגרנאה .שפנה
 ןורקע ידי לע תיתייחה המשנה לש יטנגמה הדשה ןיבל שפנה ידי לע רצוימה יטנגמה הדשה
 ,גוסה ותואמ , בחרמב םיטשפתמ רתוי וא םילג ינש רשאכש עבוקה ,םילג לש היציזופרפוסה
 )יחווט( תוערשמ לש ירוטקווה םוכסל הווש הדוקנ התואב לגה בחור האצות ,הדוקנ התואב
 .םידדובה םילגה
 הבש ,תוימיכויב תויצקארטניא לש ״חתפמ-לוענמ״ לדומ תסיפתמ ןיטולחל הנוש הז גשומ
 םיטלקנש םירוטימסנרט-ורוינ ןוגכ ,םילקימיכויב לש הלועפ תועצמאב תשחרתמ תרושקת
 םימיוסמ םילוענמ םיחתופ תוחתפמש יפכ שממ ,םימאות  )םיליעפ םירתא( םינטלוק ירתאב
]58[.  
 םוטנמומה יוניש ידי לע יטנגמה הדשה לע תורישי תלעופ יטנווקה רושימב תאצמנש שפנה
 םייטנרהוק םה םהלש םילגה ,שפנה םע הינומרהב אצמנ יטנגמה הדשה רשאכ .יטנגמה
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 תרוצ התואו רדת ותוא ,constant phase difference)( עובק עפומ שרפה םהל שיו ןיטולחל
 )תיבחרמו תינמז( םילג תוכבאתה תרשפאמה םילג לש תילאידיא הנוכת איה תויטנרהוק .לג
 םילדגה ןיב םאתמה לש תונוכתה לכ תא תראתמ תויטנרהוק ,רתוי יללכ ןפואב .הביצי
 יטנגמה הדשה ילג ,םישגפנ םה רשאכ .לג תונמ וא םילג רפסמ ןיב וא ,דדוב לג לש םיילקיזיפה
 םילג תוכבאתה( דרפנב םהינשמ רתוי הלודג תערשמ םע לג רוציל ידכ בלתשהל םילוכי שפנהו
 לג רשאכ תשחרתמ תסרוה םילג תוכבאתה .יבויח שגרו הבוט השוחתב תאטבתמה ,)הנוב
 ילילש שגרו הער השוחתב תאטבתמה  ;הדשה לש תאזמ רתוי התוחפ תערשמ לעב אוה דחא
 רסוח( יטננוסיד ךפוהה ,הדשה לש רדתה תא הנשמ תסרוה םילג תוכבאתה .רבשמ הנוכמו
 יוטיבה ,תויגולויזיפ תובוגת החנמ הז רדת יוניש .ולש רדתה תא הנשמו יזיפה ףוגל )ינומרה
 אל רבשמה םא .םיילילש תושגרו תומיענ אל תושוחת ךכמ האצותכו ,תוילובטמ תובוגתו יטנגה
 .הלחמ תעפוהל ליבוהל לולע רבדה ,רתפנ
 / המירצ( סננוסידו )ינומרה( סננוסנוק .םיילקיזומ םיחנומב יוטיב ידיל אובל לוכי ןויער ותוא
 ,רתוי םייללכ םיחנומב .המאתהב ,תוסרוהו תונוב םילג תויוכבאתהב םירושק )ינומרהסיד
 ;תינמז וב םינגונמ םהשכ םישנאה בורל ןזואל םימיענ םיעמשנה םיוות לש בוליש אוה סננוסנוק
 ,ךכיפל .םישנאה בורל םימיענ אל וא ןזואל השק םיעמשנה םיוות לש בוליש אוה סננוסיד
 רעצ ,באכ םיעיבמכו םישקכ ובשחנ םה יתרוסמ ןפואב ;״םיליעפ" םה םייטננוסיד םידרוקא
 .]59[ ״טקילפנוקו
 תוישיא תונומאל םג ומכ ,תרוסמלו תוברתל ילאודיבידניא ןפואב רושק יגולוכיספ רבשמ
 השוחת רצויה )סננוסיד( הינומרהה רסוח לש בצממ תעבונ רבשמה תשוחת .םיישיא םיכרצלו
 .תולחמל ףוסב איבהל םילוכיש לבסו ,תסרוה םילג תוכבאתה ,המיענ אל
 
 םוכיס
 אל תילאנויצנבנוקה האופרה ,בחרנ ןפואב העודי םדאה תואירב לע קחדה תעפשהש תורמל
 שפנה תמולעת .םדאה לש םיינחורהו םיישגרה ,םיישפנה םיכרצל תוליעיב תסחייתמ
 בוליש קר .הקיזיפ וא הימיכ ידי לע קר רבסהל םינתינ אל תישונאה היגולויזיפה לש התובכרומו
  .]29[ וז המולעתל םיאתמ הנעמ תתל לוכי האוושמל ינחורה םוחתה
 
 תוכרעמ רואיתל קיפסמ ליעי אלו יללכ אוה היילס לש קחדל תולגתסהה לש לבוקמה לדומה
 הז לדומ .ץחל ותואל הבוגתכ םינוש םירביאב הלחמ יוטיב תא תוריבסמה תויפיצפסה םירשקה
 היגרנא תשרל יפיצפס חתמ רבחמו ינורכו ףירח ץחל ןיב לידבמה שדח לדומ ידי לע רגתוא
 .]60[ עדימו
 
 ,םייגולויב םימרוג הזב הז םירושק וב ,יתכרעמ לדומ לע ססובמה שדח לדומ ראותמ הז רמאמב
 תרשקמה הדוקנכ ףסוותה המשנה לש יגולויבה הדשה .םיבורמ םייתרבחו םיינחור ,םייגולוכיספ
 :םיקלח השולשל תקלוחמה ,עדימהו היגרנאה תשר איה המשנה .יזיפה ףוגהו חומה ,שפנה ןיב
 םיקלחה תשולשל תקלוחמ תיתייחה המשנה .ךירדמה חורו תישונאה המשנה ,תיתייחה המשנה
 תעבשל הרושקה תישגרה המשנה ,ףוגה לש יטנגמה הדשל הרושקה תיחמצה המשנה :םיאבה
 תוסחייתמ תורק'צה תעבש .םיינאידירמה 12 ל הרושקה תילאוטקלטניאה המשנהו תורק'צה
 המיסחל םורגי הלא םיטביהמ דחאב יגולוכיספ רבשמ ,תישפנ תוליעפ לש םיישגרה םיטביהל
 תיטנגמה היגרנאה תשר תא םירצוי םיינאידירמה 12 .תוליבקמה תורק'צב תיפיצפס תיטגרנא
 לכשכ ,םינוש םירביאל היגרנא הציפמו הריבגמה ,םירביאה 12 תכרעמל תשרל תרבוחמה
 היגרנאה תמירז תא םימסוח םימיענ אל תושגר .תיפיצפס דואמ תישפנ תוליעפל עגונ םהמ דחא
 הדשה ןיב סננוסיד תרצוי תיטגרנא המיסח .תיפיצפסה תישפנה תוליעפה תא םאותה ןאידירמב
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 ,רביאב יוקל דוקפת חתפתמ ליבקמב .רביאה לש ותוינויח תא השילחמו יזיפה ףוגל יטנגמה
 .הלחמ עיפוהל הלולע רתפנ אל רבשמה םאו
 
 ,תיגולויזיפ-וכיספ תויטנרהוקו יבטימ דוקפת לש בצמ םירציימ םייבויח תושוחתו תושגר
 ךותב תויצקארטניאב יוטיב ידיל םיאבה םירבגומ תוליעיו הינומרה ,ןורכנסב םינייפואמה
 םירזוחו םירותפ יתלב םייגולוכיספ םירבשמ .תוישגרהו תויביטינגוקה ,תויגולויזיפה תוכרעמה
 םרוג הז סננוסיד .יזיפה ףוגל ילמשח-וטנגמה הדשה ןיב סננוסיד לש בצמ םירצוי םינשנו
 הב תכרעמ ,םלוא .סיזטסואמוה  בצממ תכרעמה הקיחרמו תחתפתמו תסרוה לג תוכבאתהל
 בצמ לע רומשל ידכ תופיצרב תברעתמ הנגהה תכרעמ וב בצמל איבהל הלוכי הקזח היגרנאה
 םימרוג ,הנשנו רזוח חתממ תעבונה ,הכומנ היגרנאה הב תכרעמ התמועל .הז סיזטסואמוה
 הלולעו תכרעמה לע ןגהל ידכ היגרנאב תשמתשמ ,תורחא תויגולוכיספ תויגוס וא םייתביבס
 .תולחמ תעפוהל ליבומש המ ,יוקל יגולויזיפ דוקפת תעפוהל ליבוהל
 
 תא שרפל לכונ תינפוגה הלחמה תנבה ידי לעו ,הכרד המלש תיטגרנא הפמ ןאכ תגצומ
 ילגרה ,יללכ ץחל .תוינפוג תולחמל הייטנ רצוי רותפ אל רבשמ .הירוחאמש יגולוכיספה רבשמה
 וא הלחמה תעפוה תא ץיאהל םילוכי םיתואנ אל םייתביבס םיאנתו םיבוט אל םייח חרוא
 תישפנ ,תינפוג החוור לש בצמל עיגהל רשפאמ ליעי לופיט .תמייקה הלחמה תא רימחהל
 םימרוגה רשאכ שחרתמ הז בצמ .ימלועה תואירבה ןוגרא ידי לע רדגוהש יפכ ,האלמ תיתרבחו
 תויטגרנא תומיסח ,רבד לש ופוסב .םירתפנו םירבסומ ,םירתואמ תולחמל םייגולוכיספה
 .הניקתו הבוט תואירבל איבהל הרטמב םישדחתמ םיניקת םייגולויזיפ םידוקפתו תומלענ
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