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ֶאנְגֶלְָמאיֵר זְֵאב  ִאייֵר: 

ִמְסַתְמנים  ה־21,  המאה  תחילת  ּבִ תה, 
המוח,  ֵחקר  ּבְ ּוְמַרתקים  חדשים  יוּונים  ּכִ
ְדָרָמִטית  ִמידה  ּבְ שַישּפיעו  תחּויֹות  ִהתּפַ
ַהשָרַאת  שּבְ ִייָתֵכן  הֱאנֹושי.  המין  על 
רֹוּבֹוטים  לַפֵתח  החוקרים  יצליחו  המוח  של  פעילּותֹו 
אֶלה  ואולי  מֹונו,  ּכַ ירגישו  אף  ואולי  יתנהגו  שִיְלְמדו, 
ּוִביכֹולתו  עצמֹו  ֶאת  האדם  ֲהָבנת  ּבַ כה  ְלַמהּפֵ יובילו 

פגועים.  מוחות  לתֵקן 

ִמיסּוד ַמַסד נְתּונִים ֶשל ַהמֹוַח
נֹוְירֹוִאיְנפֹוְרָמִטיְקס,  המכוֶנה  חדש,  ַמָדעי  ְתחּום 
ּוְבאיסוף  המוח  על  ַמקיף  ְנתונים  ַמַסד  בִניַית  ּבִ ִמְתַמֵקד 

וחכם. משוכלל  מאורגן,  אוֶפן  ּבְ הנתונים 

יוּונים.  ּכִ ּוִמּכמה  רמות  כמה  ּבְ המוח  ֶאת  לָתֵאר  ֶאפשר 
ֶאת  ִניָיתו,  ּבְ על  המּוְפָקדים  הֵגִנים  ֶאת  לָתֵאר  ֶאפשר 
הַמרּכיבים  ֶהָעָצב  ָתֵאי  ֶאת  עׂשּוי,  הוא  שֵמהן  רּודֹות  הּפְ
היוצרים  ביניהם  סֹות)  (ַהִסיַנּפְ הְקָשרים  וֶאת  אותו 
ִמבֵנה  ֶאת  לָתֵאר  גם  ֶאפשר  יֹות.  הֲעַצּבִ הְרָשתות  ֶאת 
כמו  המוח,  פעילּות  של  התוצאות  ֶאת  או  כולו  המוח 

ַהיצירה.  או  הֶרגש  הְרִאייה,  התנועה, 

ַהְדָמיָה ֶשל ְּפִעילּות ַהמֹוַח
קיימֹות  ִשיטות  ּבְ שימוש  המוח,  על  הנתונים  סיס  ּבְ
ָתֵאי  פעולֹות  ְלֵתיאור  חדשות  ָמֵתָמִטיֹות  שיטות  ּופיתוח 
ֶדגם  ִלבנות  ֶבעתיד  ְיאפְשרו  ביניהם  והְקשרים  ֶהָעָצב 

יָוון  ּכֵ המוח.  של  ית  הֲעַצּבִ הִרקמה  של  ממּוחָשב 

ַע
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ייִקים  ְסּפַ של  ְסָדרות  ְמַייֵצר  תא  כל  מוח.  ּבַ הְיסודי 
ֵמאיתנו  אחד  כל  של  מוח  ּבַ מתרוצצים  זה  ֶרגע  ּבְ כאֶלה: 
שְמַאפשרים  והם  ים,  הֲעַצּבִ ִרְשתות  ּבְ ייִקים  ְסּפַ ִמיְלַיארֵדי 

ְוִלזּכור. להרגיש  לקרוא,  ַלחשֹוב,  לנו 
של  החשמלית  פה  הׂשָ ֶאת  להבין  ֶדרך  ִתיָמֵצא  ִאם 
נוכל  מסוָימות  יֹות  ֲעַצּבִ ְרָשתות  ּבִ ה'ִמְתרֹוֶצצת'  המוח 
או  רות  מּוּכָ נים  ּפָ ְמַייֶצגת  ית  הֲעַצּבִ הֶרשת  כיצד  להבין 
ֶאת  להבין  עֵלינו  כך  ְלֵשם  אך  ְוַכדוֶמה.  מסוים  ֶרגש 
לַפֵצח  כדי  ֶרשת.  ּבָ ייִקים  הְסּפַ שנֹוׂשאים  י  הֲעַצּבִ הקוד 
רישום  שיטות  לַפֵתח  יום  ּכַ ְמַנסים  הזה  הקוד  ֶאת 
ייק  ְסּפַ ְלכל  שיגיבו  ַחְייָשִנים  ִמיְליֹוֵני  של  רב־ֲערּוִצי 
החּוצה  הזאת  ית  הֲעַצּבִ הפעילּות  ֶאת  ִויַשדרו  ייק  ּוְסּפַ
ָננֹו־ֶטְכנֹולֹוְגָיה,  הְמכּונֹות  הִמְזעּור,  שיטות  מהמוח. 
ַלמוח  מתאימים  ַחְייָשִנים  של  ַהְחָדרה  ְלַאפֵשר  ֲעׂשּויֹות 
עד  ִמּבַ החּוצה  האותות  ְישּוְדרו  איך  אך  פעולתו,  ֵעת  ּבְ
האותות?  אוֶסף  ּבְ ֶהָחבּוי  הקוד  ְיפּועַנח  ְוכיצד  ַלגּולגֹוֶלת? 

ה־21. מאה  ּבַ המוח  ֵחקר  ֲחִזית  ּבַ העומד  ֶאתָגר  ֶזהו 
ְמׂשימה  מּוֶצגת  המוח  ַמְדֵעי  שִלפֵני  הוא  רור  שּבָ מה 
בין  ּוכלל,  כלל  פשוט  ֵאינו  ענוח  הּפִ קָשה.  ֵתאֹוֵרִטית 
ְלתֹוכנה  דומים  ֵאינם  שלנו  שהקודים  יוון  ּכֵ השאר 
ִדיוק  ְבּ כולם  ּבְ ּופֹוֶעלת  רּבים  ְלַמחשבים  שהּוְרדה 
ולכן  ִייחודי,  י  ֲעַצּבִ ִייצּוג  ְמַפֵתח  אדם  כל  אוֶפן.  באותו 
נים  ּפָ ִזיהּוי  כמו  מּוגֶדרת,  ִלמׂשימה  שלו  י  הֲעַצּבִ הקוד 
היא  הִתקווה  אֵחר.  אדם  כל  של  ִמזה  שוֶנה  מסוימות, 
אולי  מסוים,  אדם  של  האישי  הקוד  ֶאת  נבין  שִאם 
המוח  ֶאת  ללמד  או  מתקלקל  הוא  כאשר  ְלַתְקנֹו  נּוכל 
תאים  ֶרשת  ּבְ או  ָתא  ּבְ חשמלי  אות  ַהשָתלת  ֶאמָצעּות  ּבְ
ַתקינה.  ִלפעילות  ְשגּויה  פעילּות  ּולהחזיר  מסּוֶימת 
רשת  של  ְיכֹוְלתה  ֶאת  ְלַשכֵלל  זֹו  ֶדרך  ּבְ נוכל  ואולי 

ּולהרגיש. ִליצֹור  ְוִלזּכור,  ִללמוד  ית  ֲעַצּבִ

ַהְפָעָלה ֲעַצִּבית ְּבַשַלט�ַרַחק
הְמַאְפְשרים  לים  ּכֵ ּוִמתּפתחים  הולכים  ָיֵמינו  ּבְ
שלהם  ֶהָעָצב  שָתֵאי  כך  עכברים  של  מוחות  ְלַהְנֵדס 
שיטה  מסּוָים.  ֶתֶדר  ּבְ אור  של  ְלֵגירּוי  רגישים  ַיהפכו 
ְמִגיבה  זאת  שּכָ מהונֶדסת  ֶרשת  טֹוֵגֵנִטיָקה.  אֹוּפְ ְקרּויה  זֹו 
של  ַלֲחִדירה  תגובה  ּבִ ַהשָתָקָתם  ּבְ או  ייִקים  ְסּפַ יִצירת  ּבִ
'ַשַלט־ַרַחק'  ּבְ להשפיע  ֶאפשר  כך  ַלגּולגֹוֶלת.  אור  ֶקרן 
ֶרשת  ְלַשֵתק  לדוגמה,  חיים.  עֵלי  ּבַ של  הִהתַנהגות  על 
קבוצת  להפעיל  או  המידה  על  ָיֵתר  הּפוֶעלת  ית  ֲעַצּבִ
הֶמחקר  פחד.  כמו  מסּוָים,  ט  ֶהיּבֵ על  המּופֶקדת  ָתאים 
ים  ֲעַצּבִ ִרְשתות  ּבְ רפואי  טיפול  ּבְ להועיל  עׂשּוי  הזה 

ְלקּויה. ִעילּוָתן  שּפְ

רֹוּבֹוִטים ְּבַהְשָרַאת מֹוַח ָהָאָדם
(רֹוּבֹוִטים)  ְמכֹונות  ִלְבנות  נוכל  המוח  ֶאת  ּוְכֶשָנבין 
האֶלה  המכֹונות  של  ְיסֹודית  ְתכּונה  אדם.  ְדמּויֹות 
שלהן,  ההתנהגות  ֶאת  ּוְלַשנות  ִללמוד  הְיכֹוֶלת  ִתהיה 
המוח.  של  המּוְבָהקים  ָשָריו  ִמּכְ ֶאחד  ִדיוק  ּבְ ֶזהו  ַוֲהֵרי 
ְמָלאכּוִתִיים,  ָעָצב  ִמָתֵאי  בּו  יּורּכְ האֶלה  הְמכֹונות 
החשמליות  עּולֹותיהם  ּפְ האֶלה,  הָתאים  בין  והקשרים 
של  ְלֵאֶלה  ִיְדמּו  שלהם  הִהְשַתנּות  ְוכֹוֶשר  יִמיֹות  והּכִ

מוח.  שּבַ ֶהָעָצב  ָתֵאי 

המידע  זרימת  של  מפֹוָרט  ֶהעֵתק  יוצג  הזה  ֶדגם  שּבַ
ֶאת  להבין  החוקרים  יוכלו  מוח,  ַבּ יִמי  והּכִ החשמלי 
ֶדגם,  שּבַ ית  הֲעַצּבִ ֶרשת  ּבָ שִמתַרחשות  ַלתופעות  הגורמים 
ית  הֲעַצּבִ ֶרשת  ּבָ ַמְקּבילים  מצבים  על  ִללמוד  יוכלו  וכך 
ֶדגם  ּבַ ְסָיה  יֶלּפְ ֶאּפִ של  מצב  יתגֶלה  ִאם  לדוגמה,  מוח.  שּבַ
ְסָיה  יֶלּפְ הֶאּפִ תוַפַעת  על  ללמוד  ֶאפשר  יהיה  הממוחשב, 
רּבה  ְנִגישּות  מַאפֵשר  ֶדגם  ּבַ הֶמחקר  האדם.  בני  אצל 
המוח,  של  יֹולֹוִגי  הּבִ ֵמהֶמחקר  הרשת  יֵבי  ְלַמרּכִ יותר 
ַמעֶרכת  ֲהָבַנת  ֶאת  יקדם  מֹוֵדל  ּבַ שהשימוש  צפוי  ולכן 

ֶאחד. ּכְ והחוֶלה  ריא  הּבָ האדם  של  ים  הֲעַצּבִ

ִשְחזּור ְתַלת�ְמַמִדי ֶשל ַהמֹוַח
ָתֵאי  ִמיְלַיארד  כמאה  יש  האדם  של  מוח  ּבַ
 15 ֶחזקת  ּבְ  10 וכ־  (100,000,000,000 ) ָעָצב 
ָתֵאי  ְקצֹות  בין  ְקשרים   (1,000,000,000,000,000)
הכוכבים  ִממספר  יותר  כלומר  סֹות),  (ִסיַנּפְ ֶהָעָצב 
נוָצרים  וזוכרים  לומדים  כשאנחנו  ֶהחלב!  שביל  ּבִ
קשרים  של  עוצמתם  ּוִמשַתָנה  מוח  ּבַ חדשים  קשרים 
מה  להבין  יַאפשר  ִטִיים  הִסיַנּפְ הקשרים  ֵחקר  ַקיימים. 
ֶאת  כששוכחים  קוֶרה  ּומה  וזוכרים,  כשלומדים  קוֶרה 
מחלת  כגון  ַמחלות  ּבְ הָללו  ַלְקשרים  קוֶרה  מה  הנלמד, 
בני  של  ִכישּוֵריהם  ּבְ להבדלים  גורם  ּומה  ַאְלְצַהייֵמר, 
מוח  ּבְ ִטִיים  הִסיַנּפְ הקָשרים  של  ְמפֹוֶרטת  רה  ַהּכָ אדם. 
של  הִייחודיים  יְשרונותיו  ּכִ ַלֲהָבַנת  ִלתרום  תוכל  מסּוָים 

הקשרים  ִמיּפּוי  ּבְ העוסק  חדש  ֶמְחקר  ְתחּום  אדם.  אותו 
קֹוֶנְקטֹוִמיְקס. ָקרוי  מוח  ּבַ ִטִיים  הִסיַנּפְ

ְלָהִבין ֶאת ַהָׂשָפה ַהַחְשַמִלית ֶשל ַהמֹוַח
אות  ְמַייֶצרת  והיא  חשמלית,  יחידה  הוא  ָעָצב  תא 
ית  ַאְלּפִ ּכְ שִמְשכֹו  ֶמתח  ִשינוי  ייק'.  'ְסּפַ המכּוֶנה  חשמלי 
יט')  (ה'ּבִ האות  הוא  הוֹוְלט  ֲעׂשירית  ּכַ וגֹוְבהו  השנייה 

ֵאֶלה?  שּכָ מוח  ְדמּוֵיי  רֹוּבֹוטים  ִעם  ה  ַנעׂשֶ ּומה 
שהוא,  מובן  בכל  לנו  ִיְדמו  אכן  הם  ִאם  ֵראשית, 
חומר  שאנחנו  נבין  עצֵמנו.  ֶאת  להבין  שִהצלחנו  ֵנדע 
להגיב  שיכול  חומר  מסוים,  אוֶפן  ּבְ המאּורגן  ִפיִזיָקִלי 
המין  על  תשפיע  כזאת  ֲהָבנה  ּולִהשַתנֹות.  ָלעולם 
ּוְבַוודאי  הִפילֹוסֹוִפי,  מובן  ּבַ ִסיכֹולֹוִגי,  הּפְ מובן  ּבַ הֱאנֹוִשי 
מורכב  יהיה  העולם  יָיתי.  והַתעׂשִ הרפואי  מובן  ּבַ
ּוכפי  אדם.  ְדמּוֵיי  אדם  ְיִציֵרי  חדשים:  ִמיצורים  אז 
עּוָלֵתנו  ּפְ ֶמרַחב  ֶאת  ַמעצימים  והֶטְכנֹולֹוְגָיה  שהמדע 
 ,GPS-ה הֵטֶלְסקֹוּפ,  הִמיְקרֹוְסקֹוּפ,  ֶאמָצעּות  ּבְ היום 
ְדמּוֵיי  הרֹוּבֹוִטים  לנו  יַאפשרו  כך  ְוַכדוֶמה,  הַמחשב 
ְיכֹולֹוֵתינו  ְלַהרָחבת  גדולה  דרך  קפיצת  ַלעׂשות  האדם 

עתיד.   ּבֶ

ֶרשת ֲעַצּבִית ּבִקליפת המוח של עכבר מכילה 4 ִקילֹוֶמטר 
סיבים ו־10,000 תאים ּבְִמילִיֶמטר ְמעּוָקב

מֹוֵדל ַמחשב ֵריָאלִיְסִטי של תָא ָעָצב ּבִקליפת המוח


