
 

 

 

 

אירועי חיים  ,על זיכרון": משנה מה אתה זוכר ,לא משנה מה עשית"

 והמוח

 1זיו ארדיו עומר הורוביץ

 מבוא

התייחס לתפיסת העצמי של אדם  2ג'יימס אםיוילו ."מי אני? אני הוא מה שאני זוכר!"

אם יקום  ,לפיה האמירהעל  לא יחלוקהרי אף אחד  .כתלויה למעשה בזיכרון אוטוביוגרפי

בוקר אחד ויגלה שכל הזיכרונות האישיים שלו נמחקו, הוא או היא יהפכו בהכרח  אדם

אשר הראו למשל שאובדן תמיכה לגישה זו מגיעה ממחקרים . עד כה לאדם אחר משהיו

הזהות העצמית של  בתפיסת פגיעהנקשר ל 3ראש ם בעקבות פגיעתיזיכרונות אוטוביוגרפי

 ושינוייםה של פגיעה בזיכרון אוטוביוגרפי ממחקרים אשר הראו מופע דומכן נבדקים ו

לצד ההבנה לפיה תהליכים של גיבוש  4.נבדקים הסובלים מאלצהיימר אצלבתפיסת העצמי 

של אדם אכן תלויים במידה רבה בתהליך תקין של יצירת  האישיותזהות והתפתחות מבנה 

של אדם  ה האישיותיהמבנרצוי לזכור כי האופי ועוצמת הקשר בין  ,םיזיכרונות אוטוביוגרפי

, יתר על כן .גם יחדהללו תפקודי הזיכרון שלו הינם תוצר ישיר של שני התהליכים לבין 

 5.וההפךההתפתחות הפסיכולוגית שלו תפקודי הזיכרון של אדם ישפיעו על 

רגע לאמירה המפורסמת של וויליאם ג'יימס: "מי אני? אני הוא מה לנחזור בואו 

מה שאנו לא זוכרים? האם באמת הגיוני להניח שהתפתחות ומה בנוגע ל .שאני זוכר"

ם אשר יזיכרונות אוטוביוגרפישל תוצר אך ורק  היאהאדם על כל גווניה  ו שלאישיות

                                                           
 , המכללה האקדמית כנרתר זיו ארדי״ד; חי-אקדמית תלהמכללה ה, ר עומר הורוביץ״ד 1 

2 James, 1950 
3 Piolino et al., 2007 
4 Addis & Tippett, 2004 
5 Wilson & Ross, 2003 
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חיים  מה בנוגע לכל אותם אירועיולדווח?  יש ביכולתנו אודותיהמערבים היזכרות מודעת 

חלקם אולי בגלל שכללו ? עתההיזכרות המודחוצים את סף  םאשר מסיבה כזו או אחרת אינ

חוויות שלא היו חשובות או בולטות מספיק וחלקם אולי בגלל שהעמיסו על המערכת 

מה שאנחנו  לעמוד בו? האם ייתכן שאנחנו אכן הקוגניטיבית או הרגשית משא שלא יכלה

אמירה מורכבים גם משלל חוויות שמסיבה זו או אחרת אנו לא זוכרים?  זמנית-ובו ,זוכרים

נדון  ,(explicitלצד הדיון במערכות זיכרון דקלרטיבי, או מוחצן ) .תובא לדיון במאמר זהזו 

דקלרטיביים אשר -(, אותם זיכרונות לאimplicitפעולת מערכות זיכרון מובלע )בבהרחבה 

ועל  ועל התנהגותניכרת משפיעים בצורה כי הם נראה ועליהם אין אנו מסוגלים כלל לדווח 

 6.והקוגניטיבית של האדם לאורך החייםהרגשית  והתפתחות

בין הקשר בינם לוזקנה להגומלין בין תפקודי הזיכרון של אדם מינקות ועד  יחסי

והן  7נחקרו בצורה נרחבת הן מנקודת מבט פסיכולוגית ם אחריםיתפקודים פסיכולוגי

לסקור את הידע הקיים בנוגע  הינהמטרת המאמר הנוכחי  8.מנקודת מבט ביולוגית

והקשר לאורך החיים  השונים מוח העומדות בבסיס תפקודי הזיכרון תחות מערכותלהתפ

. בנוסף יושם דגש על מחקרים פסיכולוגיתתהליכים של התפתחות בין בין תהליכים אלו ל

להשפיע על עשויים בה תהליכי זיכרון והדרך כיוונית -המדגימים את ההשפעה הדו

ו/או לשנות אותו הפסיכולוגי שלו  והתפקודאדם המבנה האישיותי של תפתחות הה

 זיכרוןהעל תפקודי  וישפיע אדםהמבנה האישיותי של ב שינויים בההדרך על ובמקביל 

 .עצמם

"קשה להגדיר בדיוק מה הוא זיכרון אבל בהחלט ניתן לקבוע מה הוא לא; זיכרון הוא 

אשר  ותבעשורים האחרונים, כמות עצומה של מחקרים חוצי דיסציפלינ 9.״לא ישות אחת

ביצוע  ,( בבעלי חייםlesion studiesמחקרי פגע ) עשו שימוש בכלים מחקריים מגוונים כגון

תרמו רבות  ,ובמגוון אוכלוסיות של חולים 10מסוגים שונים בנבדקים בריאיםדימות מחקרי 

 יותמערכות המוחהלהבחנה בין תפקודי הזיכרון השונים ו בנוגעלצבירת גוף ידע עצום 

ידע רב בנוגע למאפיינים של תפקוד כיום  קייםתפקודים אלו. בנוסף,  ם שלסהעומדות בבסי

 לשמחתנו, תפקודי הזיכרון השונים 11.תפקוד של כל אחת ממערכות הזיכרון השונות וחוסר

( הינם נגישים לחוקרי 1וכו' )ראו איור מספר , פרוצדורלי , הטרמהעבודה, אפיזודי, סמנטי -

 הזיכרון בני זמננו. 

                                                           
6 Roediger, 1990 
7 Bandura, 1989 
8 Hoffman & Harrison, 2009 
9 Schacter, Addis & Buckner, 2007 
10 Squire, 1992 
11 Thompson & Kim, 1996 
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 12מערכות הזיכרון לטווח ארוך :1איור 

אחת מובחנת ניתן לזהות בכל  )ישות( ביטוי נוסף של הרעיון על פיו זיכרון הוא אינו יכולת

פגום אל להתייחס אליו כ ניתן אפילוופעמים רבות  ,הקשור להיותו של הזיכרון לא מושלם

לחה או כישלון. ניתן למדוד בקלות במונחים של הצאשר נו תהליך נזיכרון אי 13.או מעוות

למשל כתוצאה מתהליכים של שכחה או עיוות וכל אחד  ,השתבשפעמים רבות זיכרון יכול ל

 ם אחריםיגומלין עם מגוון תפקודים פסיכולוגי הינו מורכב ותלוי ביחסיאלה מתהליכים 

 תפקודים אלה כוללים .זקנהלעד וממלאים תפקיד מרכזי בהתפתחות האדם מלידה ה

 המאמר הנוכחי יתמקד במערכת זיכרון אחת 14.ועוד תכנון, ה קוגניטיביתתפקודי רגש, שליט

בין תפקודי זיכרון אוטוביוגרפי לבין שהגומלין  בהרחבה ביחסי וידון, זיכרון אוטוביוגרפי -

 התפתחות פסיכולוגית במהלך החיים. 

  אוטוביוגרפי-דקלרטיביזיכרון 

 ,(explicitזיכרון מפורש ) - בשמו האחר או( declarative memory)המונח זיכרון דקלרטיבי 

לזכור עובדות או  ם של אנשיםמתייחס ליכולתמקושר פעמים רבות למודעות או הכרה ו

ניתנים אלה כל . 'ד, התרחשויות, פרצופים וכמידע אליו נחשפוכגון: מילים,  ,אירועים

את  הדגיש"דקלרטיבי" נועד ל המונח 15.שימוש במגוון מטלות היזכרות ידי-עללמדידה 

ידי -עללרוב , אודותם או לדווח להצהיר וכי יש ביכולתנולנו שזיכרונות אלו נגישים  העובדה

אוסף פסיבי של תמונות  אינםהזיכרונות המודעים והיומיומיים שלנו לפיכך, שימוש בשפה. 

או אסוציאציות מנותקות ואקראיות. למעשה, אנחנו יוצרים במהלך חיינו רשת מורכבת של 

מכאן נגזר המונח , ות ואסוציאציות המהוות תיעוד מתמשך של חוויות החיים שלנותמונו

                                                           
12 Squire & Zola, 1996 
13 Loftus & Palmer, 1996 
14 Tulving, 1985 
15 Cohen & Squire, 1980 
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מדגיש את התפקיד המרכזי של זיכרונות אפיזודיים אף והמתייחס  "זיכרון אוטוביוגרפי"

 מעודכניםם אינם נוקשים אלא יזיכרונות אוטוביוגרפילמעשה, . בשרטוט הנרטיב של חיינו

בהקשר של ידע חדש והטמעה  , התאמהמחדשארגון  ידי-עלשוב ושוב במהלך החיים 

: נהוג להתייחס לשני סוגים של זיכרון דקלרטיבי מסורתי באופן 16.חוויות עברהמעוגן ב

מתייחס לידע אשר אינו מקושר לאדם עצמו ומתואר בדרך  זיכרון סמנטי סמנטי ואפיזודי.

או חוויות  לאירועים ידע בנוגעיכרון אפיזודי כולל מואילו ז כלל כזיכרון לידע כללי ועובדות

מקום בו נחוו לוכולל התייחסות לזמן ו עצמו מקושר לאדם הואמזיכרון סמנטי ולהבדיל 

 אף החלוקה ההיסטורית בין השניים, ניתןעל אך  17.חוויות שונות ובנוגע ליחסים ביניהן

-עלמשל ל ,באחראחד הלהתייחס לתפקודי זיכרון סמנטיים ואפיזודיים כתהליכים התומכים 

לדוגמה, אנשים  18.הטמעה של ייצוגים אפיזודיים לתוך סכמות קיימות של ידע סמנטי ידי

זוכרים בצורה טובה יותר צמדים של מוצרים ומחירים של מוצרים אותם למדו במעבדה 

אם המחירים המוצגים דומים למחירים אותם הנבדקים מכירים או  ,)זיכרון אפיזודי(

מצב בו ל בהשוואהזאת  ידע סמנטי(,סכמות קיימות של ) שהמחירים הינם הגיוניים

  19.נבדקים מתקשים לזכור את הצמדים בצורה טובהההמחירים אינם סבירים ואז 

ניתן לומר שאחת מפריצות הדרך הגדולות אם לא הגדולה ביותר בחקר הזיכרון 

 Brenda)כאשר נוירופסיכולוגית קנדית בשם ברנדה מילנר  1957-האנושי התרחשה ב

Milner ) שינויים נרחבים בתפקודי הזיכרון של החולה על דיווחהH.M. בעקבות הסרה דו-

 ורליות שלו)פנימיים( של האונות הטמפהאמצעיים צדדית של חלקים נרחבים מהאזורים 

  20.כחלק מניתוח שנועד לטפל במחלת האפילפסיה ממנה סבל (2)ראו איור מספר 

                                                           
16 Bartlett, 1932 
17 Tulving, 1972 
18 Eichenbaum, 2000; Greenberg & Verfaellie, 2010 
19 Castel, 2005 
20 Scoville & Milner, 1957 
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. על מנת להציג בצורה ברורה את היקף M..H-ניתוח שבוצע לתרשים הממחיש את היקף ה :2איור 

   21מוצגים בתרשים בצד אחד בלבד של המוחשהוסרו האזורים  ,הניתוח

  מהאונות הצידיות משמאל ומימין. נרחביםחלקים  .H.Mהוסרו ממוחו של  במהלך הניתוח

ת המוח כתוצאה מכך הוסרו המבנים המוחיים: היפוקמפוס, אמיגדלה, וחלקים מקליפ

כאמור, לאחר הניתוח נפגעו  (.perirhinal, entorhinal) המצפה את ההיפוקמפוס והאמיגדלה

במופע נרחב  לידי ביטוי פגיעה אשר באה ,M..Hבצורה אנושה חלק מתפקודי הזיכרון של 

בפגיעה קשה ביכולת לרכוש ידע  המאופיינת )"שכחה למאוחר"( אמנזיה אנטרוגרדיתשל 

של ידע כן ו ,רון של אירועים אשר יש להם הקשר מסוים של זמן ומקום(אפיזודי חדש )זיכ

נראה שהממצאים  מכאן, .סמנטי )ידע כללי על העולם, כולל משמעויות של מילים חדשות(

 אונהבאמצעיים מדגימים את החשיבות של מבנים  22(1957) ומילנר סקוויל ידי-עלשדווחו 

זיכרון דקלרטיבי כולל רכישה של ידע  ודיקהטמפורלית שהוסרו במסגרת הניתוח לתפ

, נראה היה M.H.כאמור, לצד הפגיעה הרחבה בתפקודי זיכרון דקלרטיבי של  23.סמנטי חדש

כללו יכולות אינטלקטואליות ותפיסתיות אלה זיכרון נשמרו ללא פגע והששלל תפקודי 

 24.תקינות לצד זיכרון פרוצדורלי )של מיומנויות( תקין

רק הראו פגיעה  25וחולים אחרים אשר סבלו מפגיעה דומה M.H.-אם כך, נראה ש

יד ביד עם צועדים נשאר פגוע. ממצאים אלו אשר סוג אחד של זיכרון, זיכרון דקלרטיבי ב

יכולת מובחנת אחת אלא מורכב ממערכות מגוונות אשר להן  איננולפיה זיכרון  הגישה

                                                           
21 Tulving, 1972 
22 Scoville & Milner, 1957 
23 Gabrieli et al., 1988 
24 Squire, 2009 
25 Cohen & Squire, 1980 
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אם כן נראה  26.מדות בבסיסןאחרות העו אנטומיות-נוירועקרונות פעולה אחרים ומערכות 

כי ההבחנה העיקרית בין תפקודי הזיכרון השונים הינה ההבחנה בין אותם תפקודי זיכרון 

עליהן להצהיר  ביכולתנומודעות אשר אין  יכולות זיכרון לא דם אוסף שלידקלרטיביים ולצ

כולל זה  זיכרון .(nondeclarativeדקלרטיבי )-זיכרון לא - וניתן לכנות אותן בשם הכולל

למרות החלוקה הברורה בין מיומנויות פרוצדורליות ורכישת הרגלים.  ה שללמשל למיד

להדגיש כי שתי מערכות הזיכרון הללו ראוי דקלרטיבי -לאבין זיכרון לרטיבי לקזיכרון ד

אברסיבי אירוע  לדוגמה:. אדם ם של בנילמעשה במקביל על מנת לתמוך בהתנהגותפועלות 

כמו למשל מפגש לא נעים עם חתול אשר הסתיים בשריטה  ,ש בילדותאשר התרח )שלילי(

דו פחד יולצ ,ככל הנראה יוביל ליצירת זיכרון דקלרטיבי יציב של החוויה ,עמוקה על הלחי

דקלרטיבי אשר נחווה כנטייה אישיותית -עיקש מחתולים אשר למעשה מייצג זיכרון לא

אים שתהליכים של יצירת )גיבוש( מחקרים מר ,למעשה )פחד מחתולים( ולא כזיכרון.

דקלרטיביים. לדוגמה, -זיכרונות לא ידי-עלזיכרונות דקלרטיביים עשוי לעיתים להיות מתווך 

נבדקים נחשפו לגירוי בעל ריח )ריח של ורד( באופן חזרתי מספר פעמים בעת ביצוע של 

שוב ריח הרמזי  הוצגו, בזמן שינהמטלת זיהוי מיקום מרחבי בערב שלפני שינה. לאחר מכן, 

)זיהוי מיקום(. נמצא כי  היוו חלק מההקשר של ביצוע משימת זיכרון דקלרטיבילאחר שכבר 

אם כך, נראה  27.המשימהאת הזיכרון והלמידה של  השיפר ה לרמזי הריח בזמן השינהפחשי

הגומלין בין תפקודי הזיכרון השונים ובין התפתחות  לדון בצורה מקיפה ביחסי בבואנוש

המודעים של הזיכרון כפי בהיבטים אין אנו יכולים להתמקד רק  ,האישיותי של אדםהמבנה 

למעשה, ליהם אנו מסוגלים לדווח. עאשר  אפיזודייםשבאים לידי ביטוי בשלל זיכרונות 

מנת להבין לעומק כיצד משפיעים תפקודי הזיכרון על ההתפתחות הפסיכולוגית -נראה שעל

ממלאים תפקיד  מודעים אשר גם לאותם תכנים לא ״לתת במה״אנו חייבים  ,האנושית

  חשוב בשרטוט הנרטיב של חיינו. 

 דקלרטיבי בינקות ובזקנה-דקלרטיבי ולא ןזיכרומערכות 

דקלרטיביים בהתפתחות -בהתייחס לתפקיד הקריטי שממלאים זיכרונות דקלרטיביים ולא

תפקודי זיכרון ובהתחשב בממצאים בדבר הדיסוציאציה בין  ,הפסיכולוגית של האדם

, אין זה מפתיע ואחרים M..H אשר הודגמו בחקרי מקרה כגוןדקלרטיביים -דקלרטיביים ולא

 – בגיל צעיר ביניהםמה מאפיין את תפקודי הזיכרון השונים ואת היחסים שנשאלת השאלה 

התפתחות דרמטית של מגוון יכולות בהשנים הראשונות בחיי האדם מאופיינות  28.בינקות

                                                           
26 Squire, 2004 
27 Rasch et al., 2007 
28 Schacter & Moscovitch, 1984 
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אין  ,לות פיזיות, תפקודי רגש, תפקודים חברתיים והתפתחות קוגניטיבית. למעשהכגון: יכו

עוד תקופה בחיי האדם בה קצב ההתפתחות הינו דרמטי כל כך כמו בשלוש השנים 

במהלך ההיסטוריה, תאורטיקנים רבים מיקדו את מרב תשומת הלב  29.הראשונות לחיים

משפיעים בצורה כרועי חיים מוקדמים שלהם בשנים הראשונות של החיים והצביעו על אי

אישיות האדם בהשוואה לאירועים דומים אשר נחוו בגיל של התפתחות העל מהותית 

למעשה, החשיבות היחסית של אירועי חיים מוקדמים מהווה את אחד מאוחר יותר. 

בתאוריות נוספות גם של התאוריה הפרוידיאנית ובאה לידי ביטוי העיקריים מהיסודות 

קופים בו 31ואכן, מחקר רב בפעוטות 30,ת בהתפתחות רגשית וחברתית לאורך החייםהעוסקו

אשר גודלו בתנאים שונים של בידוד חברתי חלקי או מלא אשר השפיעה בצורה  32צעירים

סבלו מליקויים קוגניטיביים, הדגים כי הם קיצונית על תפקודים חברתיים מוקדמים 

תמיכה משמעותית נוספת לממצאים אודות לאורך חייהם הבוגרים.  חברתיים ורגשיים

מוח  חקרימהחשיבות הרבה של שנות החיים הראשונות בעיצוב אישיות האדם מגיעה מ

שונות  יותרבים אשר סימנו את שנות החיים הראשונות כתקופה קריטית בה מערכות מוח

עצב בכל רחבי המוח לצד  יצירת קשרים חדשים בין תאיידי -עלמעוצבות ומתפתחות 

ממצאים רבים מאשרים את העובדה כי  .ליכים של "גיזום" של קשרים עצביים אחריםתה

ם בינקות ישפיעו על שלל תפקודים רגשיים, חברתיים וקוגניטיביים יאנטומי-שינויים נוירו

ניים סבלו מחסך משמעותי יתינוקות אשר כתוצאה מקטרקט מולד בשתי הע 33.לאורך החיים

חצי שנה בערך )אז נותחו(, סבלו מליקויים חמורים בתפקודים של גירוים ויזואליים עד גיל 

 הראואלה קוגניטיביים הקשורים לתפקוד מערכת הראייה אפילו לאחר תשע שנים. ילדים 

תומכים בטענה לפיה חשיפה  אלו יםממצא 34.ת זיהוי פרצופיםלמשל קושי משמעותי ביכול

ות של המוח על מנת לאפשר )במקרה הזה ויזואלית( בגיל צעיר הינה קריטית להתפתח

 התפתחות תקינה של יכולות קוגניטיביות בהמשך החיים.

תפקודי זיכרון דקלרטיבי מנקודת מבט התפתחותית, מחקרים רבים הראו לבהתייחס 

או דיווח  של פעולות מסוימות ביצוע ידי-עלהניתנים למדידה , זיכרון דקלרטיביתפקודי ש

 35.רה דרמטית לאורך הינקות ותקופת הילדותמשתפרים בצועצמי כאשר קיימת שפה, 

ילדים מחקים בצורה טובה ומדויקת יותר התנהגויות  ,לדוגמה, נמצא כי לאורך ההתפתחות

                                                           
29 Hayne, 2004 
30 Ainsworth & Bowlby, 1991 
31 Skeels, 1966 
32 Suomi, Harlow & Kimball, 1971 
33 Johnson, 2001 
34 Le Grand et al., 2001 
35 Vöhringer et al., 2018 
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מבצעים טוב יותר מטלות היזכרות )לדוגמה זוכרים מספר רב יותר של פריטים  36,בהן צפו

 38.ים צעירים יותרוזוכרים סיפורים בצורה מדויקת ועשירה יותר בהשוואה לילד 37,שראו(

טבע את המונח "אמנזיה של הילדות" על מנת לתאר את חוסר  39זיגמונד פרויד

  אכן,כולת של מבוגרים להיזכר באירועים מתקופת הינקות או הילדות המוקדמת שלהם. הי

ממצאים הרבים המדגימים את החשיבות הרבה של תקופת הינקות על ההתפתחות לצד ה

כלל  או אין למרבית המבוגרים יש מעט מאודשהעובדה  ,ברמה ההתנהגותית והעצבית

אבל האם חוסר . הינה נושא למחקר רב כשלעצמו ,המוקדמתזיכרונות מתקופת החיים 

היכולת שלנו כמבוגרים לדווח באופן מודע על חוויות עבר מתקופת הינקות או הילדות 

לאחר  ,כיוםים? יפהמוקדמת מהווה הוכחה לכך שלפעוטות כלל אין זיכרונות אוטוביוגר

 בינקות לפיה 40שנות מחקר, ישנה תמיכה לתאוריה של שכטר ומוסקוביץ' שלושיםיותר מ

המוקדמת, המתווכת זיכרונות : שתי מערכות זיכרון מתפקדות מתפתחות בשלבים שונים

אונה ספציפיים בלפגיעה באזורים זו מיוחסת פעמים רבות  ,דקלרטיביים ואינה פגיעה-לא

סוף השנה הראשונה המתפתחת סביב ת ומערכת נוספ ;לידהמרגע המת כבר וקיי 41הצידית

-לחיים ועומדת בבסיס תפקודי זיכרון דקלרטיביים ותלויה בתפקוד האזורים המדיו

במקביל  42,סביב גיל שלוש - מסיימת להתפתח רק בגיל מאוחר יותר. מערכת זו טמפורליים

הן על לפי בנוסף, ישנן עדויות 43.בגיל זהשל ילדים השכחה להפחתה משמעותית במופע 

טמפורליים -מנת לייצר זיכרונות אפיזודיים יציבים ואמינים לצד ההפעלה של אזורים מדיו

 PFC - pre - פרונטלי-פרה) מצחית-נדרשת גם הפעלה במקביל של אזורים באונה הקדם

frontal cortex) שנים,  שמונה פרונטלי שכזה מבשיל לאחר גיל-ואילו דפוס פעולה פרה

ממצא המטיל ספק ביציבות ואמינות זיכרונות אפיזודיים גם במהלך הילדות המאוחרת 

שבגיל צעיר ישנו משקל גדול יותר לחוויות אשר מקודדות ייתכן , האם מכאן 44.יותר

דקלרטיבי? האם ייתכן שפעילות מערכות מוח העומדות בבסיס תפקודי -במערכות זיכרון לא

ע( יכולות להסביר כיצד אותן חוויות חיים מוקדמות משפיעות דקלרטיבי )מובל-זיכרון לא

                                                           
36 Graf et al., 2014 
37 Anooshian, 1999 
38 Fivush, 2011 
 פרויד, 1953 39
40 Schacter & Moscovitch, 1984 

אונות הצידיות הנחשבים כממלאים אזורים פנימיים ב - temporal-medio –טמפורליים -מדיו 41
תפקיד מכריע בזיכרון דקלרטיבי. אזורים אלה משמשים כאתר זמני של שמירת מידע, כאשר 

 .האחסון הסופי כפי הנראה ישויך לקליפת המוח
42 Mullally & Maguire, 2014 
43 Hayne et al., 2000 
44 Ofen et al., 2007 



ו ם  י חי עי  רו חאי המו  

19 

 

חוויה מודעת של אף שפעמים רבות אין כלל על על התפתחות האדם בצורה נרחבת כל כך 

  חוויות אלו? ב היזכרות

 מחקרי מוח תומכים בגישה לפיה אירועי חיים מוקדמים עשויים להשפיע בצורה

השפעות של חשיפה להתעללות שא התמקד בדרמטית על התפתחות המוח. מחקר רב בנו

או הזנחה בשנות החיים הראשונות אשר נחשבות לגורם סיכון משמעותי להתפתחות של 

מחקרי מוח אשר התמקדו בהשפעות של הזנחה  45.בגיל מאוחר יותר שונות פסיכופתולוגיות

ל והתעללות בשנות החיים הראשונות מצאו כי אלו מקושרות עם התפתחות לא תקינה ש

פרונטלי -ירידה בנפח הקורטקס הפרה 46,אזורי מוח מגוונים כגון: נפח היפוקמפוס מוקטן

(PFC),47 וירידה בצפיפות של תאי עצב באזורים  48אסימטריה חריגה בין האונות המצחיות

  49.פרונטליים

 (,מובלעים) דקלרטיביים-בשונה מזיכרונות דקלרטיביים, שיפור בתפקודי זיכרון לא

תיעוד לשיפור בזיכרון מובלע, מדובר בדרך כלל על קיים ובמידה וכן  ,תועדיםכמעט ואינם מ

ניתן להסביר את היעדר השונות בתפקודי זיכרון מובלע בגילים שונים  50.מזערישיפור 

אזורי המוח אשר מאפייני ההתפתחות של ידי -במהלך הינקות והילדות המוקדמת על

מוח  אזוריזיכרון מובלע מקושרים עם פעילות  תפקודי 51.עומדים בבסיס תפקודי זיכרון אלו

יחד  (amygdala) והאמיגדלה (cerebellum) , הצרבלום(striatum) שונים כגון: הסטריאטום

נחשבים כ"קדומים" אלה אזורים  52.מוטוריים-עם מעורבות חלקית של אזורים סנסוריים

מפותחים פחות יים גם במיני בעלי ח כקיימיםונמצאו אבולוציונית בהתייחס להתפתחות 

אדם גם בקופי עולם  בניבאופן כמעט זהה ל מבני אדם. לדוגמה, אזורים אלו הינם מפותחים

אלה , נראה כי אזורים תרּוהעובבהתייחס להתפתחות מוח האדם כבר בשלב  53.ישן

בהתבסס על אזורי מוח אשר מבשילים  54.מהלך ההיריוןמתפתחים בצורה מלאה כבר ב

ם כך שתפקודי זיכרון מובלע אינם מתפתחים איים, אין זה מפתיע בשלב מוקדם מאוד בח

זאת  55.בקצב גבוה משום שהם תלויים באזורי מוח אשר מפותחים דיים כבר במהלך הלידה

בשונה מתפקודי זיכרון דקלרטיבי אשר מראים דפוס התפתחות מואץ במהלך תקופת החיים 

                                                           
45 Lange et al., 1999 
46 Stein et al., 1997 
47 De Bellis et al., 2002 
48 Carrion et al., 2001 
49 De Bellis et al., 2000 
50 Schneider & Pressley, 1997 
51 Vöhringer et al., 2018 
52 Jabès & Nelson, 2015; Kandel & Schwartz, 2000 
53 Rovee-Collier et al., 2000 
54 Nelson, 2005 
55 Lloyd et al., 2009 
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מבשילים הטמפורליים -ח המדיוהמוקדמת כתלות בקצב ההתפתחות של מערכת אזורי המו

 .שנות החיים הראשונותבמהלך 

לטענה לפיה בשנים הראשונות לחיים, בזמן נרחבת ישנה תמיכה כי  ,כןאם  ,נראה

מערכות של זיכרון דקלרטיבי נמצאות עדיין בעיצומו של תהליך הבשלה, מערכות זיכרון ש

לא בידול האם ניתן לזהות  .חות ובשלות. כעת עולה שאלה נוספתדקלרטיבי הינן מפות-לא

דרדרות של תפקודי יהשונות בגיל צעיר אלא גם בקצב ההרק בהתפתחות מערכות הזיכרון 

הזיכרון השונים בזקנה? האם מערכות זיכרון דקלרטיבי אשר מבשילות מאוחר יותר בחיים 

 דקלרטיבי? -גם מתנוונות בקצב גבוה יותר בגיל מאוחר בהשוואה למערכות זיכרון לא

רידה ביכולת ללמוד ולהיזכר בצורה מודעת הינה אחת מהתלונות הנפוצות ביותר הי

אכן, אנשים מבוגרים  56.הקוגניטיביות יהםבהתייחס ליכולותמעלים אשר אנשים מבוגרים 

יתים קרובות קושי בהיזכרות במידע חדש שנלמד לאחרונה ומבצעים עבריאים מראים ל

 57.במעבדה בהשוואה לנבדקים צעירים יותר בידקלרטיבצורה פחות טובה משימות זיכרון 

אשר דרדרים עם הגיל. לדוגמה, מחקר יתפקודי זיכרון דקלרטיבי נראים כהולכים ומבבגרות, 

שנים עקב אחר תפקודי זיכרון דקלרטיבי  78נערך באוכלוסייה של מבוגרים בגיל ממוצע של 

תקין סדרת מבחנים של  דרדרות מתמדת ביכולות לבצע באופןיההדגים שנים  ארבע לאורך

היזכרות וזיהוי של ספרות, צורות, סיפורים, מילים  מבחניזיכרון דקלרטיבי אשר כללו 

מבצעים משימות של זיכרון דקלרטיבי  60בנוסף, נמצא כי נבדקים בריאים בני  58.ותמונות

בהתחשב בממצאים  59.נבדקים בשנות העשרים לחייהםפחות טובה בהשוואה לבצורה 

דרדרות ברורה בתפקודי זיכרון דקלרטיבי בגיל מאוחר, מחקר ימצביעים על ה הרבים אשר

דרדרות דומה קיימת גם בתפקודי ירב בעשורים האחרונים הוקדש לניסיון לברר האם ה

אחת הדרכים המרכזיות אשר שימשו חוקרים על מנת לנסות . דקלרטיביים-לאזיכרון 

(. בניסויים אלו נבדקת primingמה )על שאלה זו הייתה השימוש בניסויי הטרולהשיב 

רשימת מילים הצגת למשל  .משפיעה על ביצוע בזמן נתון חשיפה למידע קודםה המידה ב

סיפית )כזו שבה הנבדק לא יכול לעבד את הגירויים בחשיפה( בשלב מקדים -בצורה תת

כולת במטלת זיהוי תפיסתי בה נבחנת הי ,דוגמהל .מאוחר יותרבשלב  היזכרותלשפר  עשויה

אכן,  60.אלפיות שנייה 30רקי זמן קצרים מאוד, בערך של הנבדק לזהות מילים אשר הוצגו לפ

דרדרים במהלך השנים ונשארים יבמשימות הטרמה אינם מ שביצועיםמחקרים רבים הראו 

                                                           
56 Kausler, 1994 
57 Light, 1991 
58 Davis et al., 2001 
59 Mitchell, 1989 
60 Ward et al., 2013 
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מספר מחקרי אורך אף הראו ששמירה על רמת ביצוע תקינה לאורך  61.ם גם בגיל מבוגרייציב

 62דרדרות הדרגתית בביצועים של משימות זיכרון דקלרטיבייביל להשנים קיימת גם במק

ומחקרי השוואה בין נבדקים מבוגרים בריאים לבין נבדקים צעירים לא מצאו הבדלים 

כי המדגימים נראה כי הממצאים  ,אם כך 63.בתפקודי זיכרון מובלע בין האוכלוסיות השונות

-תפקודי הזיכרון הלא ,בגיל מבוגרבי דרדרות ההדרגתית בתפקודי זיכרון דקלרטיילצד הה

שתי מערכות בין  לדיסוציאציהמספקים תמיכה נוספת ולפיכך יציבים נותרים דקלרטיבי 

 . הזיכרון

-לאזיכרון בין תפקודי זיכרון דקלרטיבי ללבידול תמיכה נוספת המוחית,  ברמה

 ואחרים. M..Hם דוגמת יבחולים אמנסטי( lesion studies) דקלרטיבי מגיעה ממחקרי פגע

-הסובלים מאמנזיה כתוצאה מפגיעה באזורים מדיונבדקים במחקרים אלו נמצא כי אצל 

( pre-hippocampalם )יהיפוקמפלי-(, אזורים פרהhippocampusטמפורליים: ההיפוקמפוס )

( ישנה פגיעה קשה בתפקודי זיכרון entorhinal cortexם סמוכים )יואזורים קורטיקלי

או לזהות בקול ים לידי ביטוי במשימות בהן נבדקים מתבקשים לחזור דקלרטיבי כפי שבא

-שום פגיעה בתפקוד זיכרון לאמפגינים אינם  ה. במקביל, נבדקים אלםמילים שהוצגו לה

 ,נמדדת היזכרות בצורה שאינה מפורשתשימוש במשימות בהן  ידי-עלדקלרטיבי כפי שנמדד 

בנוסף, מחקרים  64.מהוד( וכprimingהטרמה )שינויים בזמני תגובה, ניסויי  ידי-עללמשל 

בהן ישנה פגיעה באזורי מוח המקושרים לתפקודי זיכרון בחולי פרקינסון והנטינגטון 

זיכרון דקלרטיבי אולם חולים אלו הראו פגיעה נרחבת מובלעים לא נצפתה פגיעה בתפקודי 

כפולה בין תפקודי  שקיימת דיסוציאציה אפוא ניתן לקבוע 65.דקלרטיבי-בתפקודי זיכרון לא

מחזקים את הטענה לפיה אכן מדובר בשתי  הדקלרטיבי וממצאים אל-זיכרון דקלרטיבי ללא

  66.מערכות זיכרון אשר אינן תלויות האחת בתפקוד השנייה

 .דקלרטיבי הינה ברורה-ההבחנה בין מערכות זיכרון דקלרטיבי ולאכי  כןאם  נראה

התפתחות מערכות זיכרון אלו על  ותפקוד תאך מה היא המשמעות התפקודית של התפתחו

אחד של בהיבט בחלקו האחרון של המאמר נתמקד ותפקוד תקין במהלך חיי היומיום? 

 הוננסה להדגיש את התפקיד המרכזי של זיכרונות אל ,זיכרון אפיזודי -זיכרון דקלרטיבי 

תהליכים ד ננסה לתאר כיצ באופן ממוקד,. האדם ביצירת הנרטיב האוטוביוגרפי של חיי

להשפיע על תהליכי קידוד עשויים  מעוררי רגשחיים  למשל זיכרונות של אירועי ,רגשיים

                                                           
61 Fleischman, 2007 
62 Davis et al., 2001; Fleischman et al., 2004 
63 Tulving & Schacter, 1990; Squire, 1994, 2004, 2009 
64 Gabrieli et al., 1995 
65 Heindel et al., 1989 
66 Poldrack & Packard, 2003 
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של זיכרונות אפיזודיים ואת ההשפעות של תהליכים אלו על התפקוד הפסיכולוגי  וגיבוש

 של האדם. 

 רגשות וזיכרונות אפיזודיים 

רת לאדם לזכור התרחשויות המאפש קוגניטיבית-נוירוזיכרון אפיזודי הוא מערכת זיכרון 

חיים שחווה ככאלו שאכן התרחשו  זיכרון אפיזודי מאפשר לאדם לזכור אירועי בעברו.

אבחנה זו הינה חשובה ביותר כי מדובר למעשה בהיזכרות  .בעברו, בזמן ומקום ספציפיים

ם סובייקטיבית במידע אפיזודי בהקשר ספציפי של זמן ומקום. בעזרת זיכרונות אלו יכול אד

ללמוד על הדומה והשונה בין סיטואציות בהן הוא נתקל בחיי היומיום ואירועים שחווה 

או  69לקבל החלטות 68,בהסתמך על זיכרונות אפיזודיים יכול אדם לתכנן קדימה 67.בעבר

כאשר הן ו 70, הן בהקשר החברתינקרים בדרכוהלבחור דרכי התמודדות עם אתגרים שונים 

לאירועי עבר כפי יש בנוסף, נראה כי בהתייחס למשקל הרב ש 71.ניצב מול גורם מאייםהוא 

יום, אין זה מפתיע מחיי היובבאים לידי ביטוי באמצעות מערכת הזיכרון האפיזודי הם ש

  בכלל 73מידת האופטימיות או הפסימיות שלו 72,שגם תחושת המסוגלות העצמית של האדם

כי  אם כן נראהאפיזודי. הרון זיכהמושפעות בצורה דרמטית מתפקודי  74ותפיסת העצמי של

 ועל תפקודמהותית ישנו היגיון רב בטענה לפיה זיכרונות אפיזודיים משפיעים בצורה 

מאורגנים העבר והדרך בה  חוויותיחד עם זאת ראוי לציין כי גם האדם.  ו שלוהתפתחות

עה השפלאישיותו של האדם עצמו ישנה גם  ,בנוסףו הינם בעלי השפעהזיכרונותיו של אדם 

 הזיכרונות האפיזודיים בהם הוא מחזיק. על הצורה בה יאורגנו 

מבנה האישיותי של הלהשפעה הדרמטית של זיכרונות אפיזודיים על  בהתייחס

האדם ובהתייחס לעובדה לפיה חלק מאירועי החיים כלל אינם נגישים לנו ברמה של 

עים על היווצרותם רבים ניסו להגדיר את הגורמים אשר משפי יםהיזכרות מודעת, מחקר

לחקור את המנגנונים המוחיים כן ולמודעות של זיכרונות אפיזודיים ומידת הנגישות 

העומדים בבסיס ההשפעה הרבה של חוויות עבר על מגוון אדיר של תחומי חיים. אחד 

בין תפקודי שהגומלין  מתחומי המחקר הבולטים בהקשר הזה הינו מחקר העוסק ביחסי

 זיכרון האפיזודי. תפקודי הבין הרגש ל

                                                           
67 Tulving, 1985 
68 Szpunar et al., 2013 
69 Murty et al., 2016 
70 Gaesser & Schacter, 2014 
71 Tyng et al., 2017 
72 Valentijn et al., 2006 
73 Devitt & Schacter, 2018 
74 Levine, 1998 
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פילוסופים, מכאן מהווים את הליבה של הנרטיב של חיינו ורגשיים זיכרונות 

כיצד  :כבר שנים רבות בשאלהכולם כאחד עוסקים  ,מוח ופסיכולוגים ביולוגים, חוקרי

חוקרים אשר בחנו את המנגנונים  75.רגשות יכולים לשפר או לחילופין לפגוע בתפקודי זיכרון

דים בבסיס ההשפעה של תפקודי הרגש על תפקודי הזיכרון האפיזודי הדגישו המוחיים העומ

 . (3 מספר האמיגדלה וההיפוקמפוס )ראו איור: שני מבנים מוחיים עיקריים

 
 :שני מבנים מוחיים אשר נמצאו כמרכזיים בתהליך המודולציה של רגש על תפקודי זיכרון :3איור 

 76(כחול)והאמיגדלה  (ירוק)ההיפוקמפוס 

וויסות המערכת ההורמונלית ומערכת העצבים האמיגדלה, נחשבת לאזור מוח המתמחה ב

האוטונומית ביחס למאורעות בעלי גוון רגשי. לרוב, תפקודיה העיקריים מיוחסים ישירות 

ויסות מידע רגשי אך היא בעלת השפעה ישירה על תפקודים מגוונים אחרים כגון: -לעיבוד ו

הינו בעל תפקיד מכריע  ההיפוקמפוס 77ולמידה אסוציאטיבית., תשומת לב/קשב הקוגניצי

 ,חיים סובייקטיביים ברכישה של זיכרונות חדשים אודות עובדות ואירועים כמו גם אירועי

עדות לכך שקיימת דיסוציאציה  78.מקושר לתפקודים של זיכרון סמנטי ואפיזודיולפיכך 

מגיעה ממחקרים עוררי רגש מיגדלה וההיפוקמפוס בהקשר של זיכרונות מלתפקוד הא

 שימוש בפרדיגמה של התניית בסיס על .תוחולים עם פגיעות מוחיות ספציפישנעשו בקרב 

ריבוע כחול אשר למשל, בה נוצרת אסוציאציה בין הצגה של גירוי ניטרלי ) ,פחד קלאסית

ב לאחר שלשוק חשמלי לפרק כף היד(. למשל, גירוי אברסיבי )יחד עם הוצג על מסך מחשב( 

שום תגובת פחד להצגה של  אינם מפגיניםעם נזק ספציפי לאמיגדלה  נבדקיםהלמידה, 

אף שידעו לדווח כי הצגת הריבוע הכחול מנבאת את קבלת על הריבוע הכחול על המסך 

                                                           
75 LaBar & Cabeza, 2006 
76 Phelps, 2004 
77 LeDoux, 2003 
78 Moscovitch et al., 2016 



י ו ארד י ז ו ץ  י וב עומר הור  

24 

 

לעומת זאת, נבדקים עם נזק ספציפי להיפוקמפוס הראו מופע הפוך בדיוק  79.השוק החשמלי

ת להצגה של הריבוע הכחול אולם לא ידעו לדווח על תגובת פחד נורמליהפגינו כאשר 

ל אף שמערכות אלו כי עלהדגיש ראוי  80.והסיבה בגללה הם חשים פחד בתגובה להצגת

הינם בעלי הגומלין בין המערכות  נראות כפועלות במנותק האחת מהשנייה, למעשה יחסי

ניתן להסיק  ,ניפשט באופןיחד.  פועליםמשמעות קריטית כאשר תפקודי הרגש והזיכרון 

 . כלומר, עלהיאחת את השניה האמיגדלה וההיפוקמפוס משלימות פעילותכי  אלומניסויים 

( הרגשית arousalמנת שנוכל ליצור זיכרונות רגשיים ארוכי טווח עלינו למזג בין העוררות )

בעוד שהאמיגדלה משמשת כסמן ( שלו. כלומר, valenceשמעורר גירוי לבין הערכיות )

ת הרגשית )לרוב שלילית( בחוויה, ההיפוקמפוס משמש כסמן בעבור הערכיות של לעוררו

ידי מידע סמנטי ו/או אפיזודי אודות החוויה(. לפיכך, כדי ליצור זיכרון -החוויה )למשל על

כאשר כל אחד  .רגשי קוהרנטי עלינו למזג את שני ההיבטים לכדי זיכרון אחד שלם

קושי ביצירת הזיכרון בהתאם לאזור הפגוע כפי יהיה  ,מהמבנים המוחיים הללו נפגע

  שהודגם בדוגמה שלמעלה.

עו על יתרון להיזכרות בגירויים מעוררי יבעלי חיים הצבבמחקרים רבים בבני אדם ו

במוקד המחקר של המנגנונים המוחיים העומדים בבסיס  81.רגש על פני גירויים ניטרליים

ים כאמור יחסי הגומלין בין האמיגדלה היתרון להיזכרות בגירויים מעוררי רגש עומד

כי הפעלה של האמיגדלה בזמן חשיפה לאירוע מעורר רגש יכולה מהם עלה ו להיפוקמפוס

הקשב והקידוד של  תיהפניהחל משלב  ,להשפיע על תפקוד ההיפוקמפוס בכל שלבי הלמידה

צמדי  בה נבדקים התבקשו לאתר ,לדוגמה, במשימה תלוית היפוקמפוס 82.האירוע בזיכרון

גירויים המורכבים מגירויים המוצבים במיקומים שונים בשדה התפיסה, הצגה של פרצופים 

מעוררי פחד בזמן הצגת צמדי הגירויים פגעה משמעותית בביצועי הנבדקים במשימה. עוד 

נמצא כי הצגת הפרצופים הייתה מקושרת עם הפעלה של האמיגדלה אשר פגעה בתפקוד 

בנוסף, הפעלה של האמיגדלה יכולה  83.בסוף לפגיעה בביצועיםמה שהוביל ל, ההיפוקמפוס

כאן מדובר על  .של המידע הקונסולידציה )גיבוש( גם להשפיע על תפקוד ההיפוקמפוס בזמן

לדוגמה,  84.התאמותרגיש לשינויים ויכול עדיין לעבור עדיין נחשב כ המידעפרק זמן בו 

הזרקה  ידי-עלאמיגדלה בחולדות )מצא כי הגברת הפעילות של הנבמחקרים בבעלי חיים 

ביצוע משימת הימנעות )בה החולדות לומדות להימנע לאחר ישירה של אדרנלין לאמיגדלה( 

                                                           
79 LaBar et al., 1995 
80 Bechara et al., 1995 
81 Gallagher & Chiba, 1996; Cahill & McGaugh, 1998 
82 Vuilleumier & Schwartz, 2001; Anderson et al., 2003 
83 Vuilleumier et al., 2001 
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ממצאים אלו  85.שיפרה את ביצועי החולדות במשימה ,מגירוי אברסיבי טרם הופעתו(

מעוררי מוכיחים כי אכן קיימת תשתית מוחית אשר עומדת בבסיס היכולת של אירועי חיים 

 86.להשפיע בצורה דרמטית על חייו של האדם רגש

טווח מתגבשים בחלוף הזמן. עדויות רבות מציעות כי  נהוג לחשוב כי זיכרונות ארוכי

פני הזמן משרת תפקיד אדפטיבי בכך שהוא מתיר לתהליכים  ביסוס זיכרון במהלך איטי על

דיים ולרוב קצרים יים הינם מילעומת זאת, מאורעות רגשי 87.וולחזק וואירועים שונים לעצב

 יכבעל םבזמן ולפיכך לעוררות רגשית בזמן חוויה או מאורע יש יכולת ״לצבוע״ אות

. בהקשר זה, הוצע כי בעתיד מובהקות רגשית לשם קביעת ערך עבור מה שייהפך לזיכרון

האמיגדלה וההיפוקמפוס שניהם כאחד מאפשרים שינויים לאחר חוויית למידה רגשית. 

אודות המאורע הרגשי מאוחסן אולי בשניהם במקביל כאשר כל אחד מהם מקודד  המידע

ואילו  ,של החוויה להיבטים הרגשייםבאמיגדלה, מקודד מידע הנוגע  .היבט אחר של החוויה

מחקרים מראים כי יש  88.בו נחווה האירוע בהיפוקמפוס מקודד ההקשר של זמן ומקום

יות של ההיפוקמפוס, ולהפך. כתוצאה מכך, ביכולתה של האמיגדלה לשנות את התגובת

ככל הנראה עומדת בבסיס טבעו זו  ישנה אינטראקציה דינמית בין השניים ואינטראקציה

במצב שכזה  .הדינמי של הזיכרון. לדוגמה, תארו מצב בו אדם נקלע לחדר בוער

ה, בהתאמו ההיפוקמפוס מקבל מידע מהאמיגדלה אודות הריחות והגירויים המסכנים אותו

האמיגדלה מקבלת מידע מההיפוקמפוס כדי לאפשר ״תיוג״ אודות ההקשר בו מופיעים 

הגירויים. יתרה מכך, התנסויות וחוויות התלויות בתפקוד ההיפוקמפוס ישפיעו על הדרך בה 

ביסוס מכאן, בשל העובדה שהאמיגדלה תעבד התנסויות בעלות גוון רגשי בעתיד, ולהפך. 

גומלין בין האמיגדלה לבין ההיפוקמפוס  יחסי ,טווח הוא תלוי זמן יזיכרונות כזיכרונות ארוכ

ממלאים תפקיד מכריע בוויסות עוצמתו של הזיכרון עבור חוויות המבוססות על רגש. 

בנוסף, ראוי לציין כי פרט לאמיגדלה ולהיפוקמפוס, אזורים מוחיים רבים אחרים ממלאים 

בהקשר זה, במחקר כרונות )גם רגשיים(. זיבכל הנוגע לקידוד ושליפה של תפקיד גם הם 

( הינו קריטי עבור זיכרונות preforntal cortex – PFCמצחי )-הודגם כי הקורטקס הקדם

ארוכי טווח מאחר והוא מעורב בשימור פעיל של מידע המקושר לשליטה קוגניטיבית של 

טי, שיש מצחי מאתר מידע רלוונ-בחירה, התנסות, ויסות ועכבה. מכאן, הקורטקס הקדם

אף הציעו חלוקה לשתי  חוקרים 89להעדיפו לקידוד ובכך לשפר את הזיכרון הארוך טווח

( הכוללת את האמיגדלה, paleocortexקורטיקלית )-חטיבה פלאו( 1) מערכות בהקשר זה:

                                                           
85 Gold & Van Buskirk, 1975; Gold et al., 2001 
86 Richardson et al., 2004 
87 Levine, 1998 
88 Richter-Levin & Akirav, 2000 
89 Simons & Spiers, 2003 
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-חטיבה ארכי (2)-ו ;קדמי של האינסולה-פרונטלי, והחלק הצידי-קורטקס אורביטו

 anteriorהכוללת את ההיפוקמפוס ואת פיתול החגורה הקדמי )( archicorticalקורטיקלית )

cingulate cortex).90 החטיבה הראשונה אחראית על האינטגרציה מחקרים אלו פי-על ,

רוח, דחפים ואובייקטים. ואילו החטיבה  ( של אסוציאציות בין מצביimplicitהמרומזת )

חושי הצהרתי. שוב, למרות  שנייה עוסקת בעיבוד, קידוד ושליטה קשבית אודות מידעה

קורטיקלית פועלות -קורטיקלית והארכי-החלוקה לשתי חטיבות נפרדות, החטיבה הפלאו

יחדיו בזמן למידה. נראה כי הראשונה מתווכת את הסביבה הפנימית בעבור מידע מרומז 

רוח, דחפים ורגשות. ובמקביל, האחרת מתווכת מידע מהסביבה  ב מצביוידי שיל-על

ידי ביסוס הכוונת קשב בנוכחות קידוד מרומז. במידה -לכדי למידה הצהרתית עלהחיצונית 

קורטיקלית אולי ממלאת תפקיד של פיקוח וקישור של מערכות -מסוימת, החטיבה הפלאו

  אפקטיביות קדומות יותר יחד עם מערכות קוגניטיביות חדשות.      

לות של מערכות מוח ליהם דיווחנו בדבר חוסר הבשעלסיום, בהתייחס לממצאים 

אשר מקושרות לתפקודי זיכרון דקלרטיבי אשר במרכזן נמצא ההיפוקמפוס ולצד זה 

דקלרטיביות אשר במרכזן נמצאת האמיגדלה הנחשבות למפותחות כבר -מערכות זיכרון לא

בדגש על בעלי גוון שלילי חיים  אין זה מפתיע כי אירועי ,בשלבים ראשונים של החיים

ם להשפיע על ההתפתחות של תכולש ביאשר י הדמים נחשבים ככאלאירועי חיים מוק

מערכות מוח הקשורות לתפקודי הזיכרון שסקרנו וכתוצאה מכך על מבנה האישיות 

  91.והתפקוד הפסיכולוגי של אדם לאורך כל חייו הבוגרים

  

                                                           
90 Mega et al., 1997 
91 Kessler et al., 2010; Kuyken & Brewin, 1995; McEwen, 2003 
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