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 :מפתח סימוניםנספח טקסטים קדם מתכונת ע"ח   

                                           מוזיקה. ההסברים לאופן קליטתנו את ה2 מוזיקהההשפעות של ה.1 התבחינים למיזוג: ציינים
 : 1טקסט 

 ?מה קורה למוזיקה במוח האנושי ואיזה חלק שלו הופך אותה ללהיט
 הארץ  15.02.2017   אמיר מנדלמעובד על פי  
 

האם אנחנו יכולים להבין למה התכוון היוצר מבלי ידע או רקע מוקדם? האם אפשר לנגן 
  "אהבה" ואיך זה קשור לנטייה האנושית לסדר ושליטה?

 על ידינו ואת השפעתה עלינו. אופן קליטתההוא המעצב את  מוחנו, והשפעה ניכרת עלינו מוזיקהל

 על הפעילותת אחראית השמאלישהמחצית  ניתן לומר. ושמאלי ימני —המוח האנושי מתחלק לחצאים

. שפה, חישובים, היגיון, פירוק תבניות, תהליכי קבלת החלטות מושכלים, נתונים ועובדות: השכלתנית

. מופקדת יותר על תפישה כוללנית של תבניות, על אינטואיציה, רגש, דמיון ויצירתיותת הימני מחציתה

, תפישת העולם שלנו מורכבת מזרימה מתמדת של מידע בין חלקי המוחזו חלוקה מעט פשטנית, שכן 

 אבל בהחלט מייצגת.

זו  — אבל. מכאן היא שואבת את רוב עוצמתה, הימני, הרגשי צדתפישת המוזיקה שלנו נשענת על ה

כדי שתהיה לה משמעות ספציפית יותר, כזו של שפה, סמלים או לא מאורגנת. מעורפלת וחוויה קצת 

 —קשרים ותבניות לפעולה ולתת לאותות המוזיקליים ה   להיכנס השמאלי צדה ךצרי מובנית,משמעות 

 קשר חוץ מוזיקלי כמו סיפור.או ה   —קשר היסטורי, משמעות סמלית מוטיב מוכר, ה  

 

 צד, להתמצא ולתפקד. בשל כך, הבמידה רבה, המוח שלנו שואף לסדר. זה מאפשר לנו לארגן את העולם

 תפקידם של החלקיםמבטל, כמובן, את  אינונוטה לקחת פיקוד על החוויה המוחית שלנו. זה  השמאלי

אשר הביטחון  אך, ה"ימניים" המאפשרים לנו לקלוט סיטואציות בין־אישיות, להתאהב, לחוות מוזיקה

 נותן להם בכורה.מצדו השמאלי של המוח מציעים החלקים המאורגנים והמסודרים 

 

ניתיות המפורסמות והמושמעות ביותר היא "הסימפוניה הפנטסטית" מאת ברליוז. אחת היצירות התוכ

בקושי הכירה  אשר. הוא התאהב בשחקנית 26כשברליוז היה מלחין מתחיל בן  1830–זו יצירה שנכתבה ב

—את האכזבה ואת שברון הלב לסימפוניה. אל היצירה הצמיד ברליוז "תוכנית"  רגםיבקיומו. הוא ת

מסביר בפירוט מה קורה בכל פרק. כך, בפרק הראשון הוא פוגש באידיאל הנשי שלו ומתאהב. הסיפור 

כשהוא ונעלמת. בשלישי, הוא נמצא בטבע,  ותה של האהובה בין הרוקדים בנשףבשני, מבליחה דמ

מתמסר לזיכרונות מרים־מתוקים ולוקח אופיום, וברביעי הוא הוזה בהשפעת הסם שרצח את אהובתו 

 וא עולה לגרדום. את הפרק החמישי הוא מבלה בחברתם של שדים ומכשפות.ועכשיו ה

 

 ;שיש בה סיפורלהם ונאמר לאנשים שלא הכירו אותה, השמענו  "הסימפוניה הפנטסטית" קטעים מן

ספציפי ומפורט. המאזינים התבקשו לפענח את הסיפור על פי המוזיקה. כל אחד בנה סביב המוזיקה 

לעולם המאזינים ו הרגש שלו. מבחינת האווירה, התקרבהדמיון, האסוציאציות ומייצג את עולם הסיפור 

האסוציאציות והרגש של המלחין בעיקר בחלוקה "סוער ונרגש" לעומת "רגוע, פסטורלי". במקום ובזמן 

במלואו. אחר כך ם,פר הסיפור של "הסימפוניה הפנטסטית" למאזיניוסבניסוי ערך ניסוי הפוך. נאחר, 

וזיקה. במקרה זה המאזינים אכן שמעו את הסיפור מתגלם בצורה מדויקת ומפורשת המ העשמוה

לא השמיע את  עורך הניסויאלא ש —השדיםו בצלילים שהושמעו להם, כולל האופיום, הגרדום
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כדי שמוזיקה תספר סיפור ש, אם כך, ניתן להניחאלא יצירה אחרת;  —"הסימפוניה הפנטסטית" 

 עצב את ההאזנה שלנו.ליש כוח רב  ילים. למילים, נדרשות קודם כל ממסוים

 

 מוזיקהה, ואת יכולת קליטתנו אותה מוזיקהבאותה מידה שהמילים מעצבות את משיכתנו ל אולם,

היכולת המילולית. מחקרים רבים מעידים על  –ין ערוך את אותה היכולת עצמה איכולה לשפר ל

 על יכולתנו הקוגניטיבית בכלל ועל יכולתנו המילולית בפרט. מוזיקההשפעתה של ה

 

 צדדיומין אזור דמדומים בין  —שפת הסמלים המוזיקליים כשלעצמה היא עדיין עמומה ואינטואיטיבית 

 כולנושל המוח. מובן שמאזינים שונים נבדלים ביחסי הכוחות בין "ימין" ל"שמאל" בעת ההאזנה. 

, ויש  דרך השכלמאזינים כמעט רק ה, יש עם זאת, בין חלקי המוח שיתוף פעולהמאזינים מתוך 

במקרה זה, הניסיון, הידע  גם אך. תמסרים לחלק "הימני" ונותנים לתחושות להציף אותםמה

 וההשוואות אומרים את דברם גם כשלא הוזמנו.

 

מלמד  מה שהניסיון, אבלטענתי פעם, שהשכלה מוזיקולוגית עלולה לשבש את ההנאה ממוזיקה. 

, כמו "ארבע העונות" או "הסימפוניה הפנטסטית", או יצירות עם רבות שיצירות תוכניתיות בביטחון הוא

שאנחנו נראה כותרת מילולית, כמו "הים" או סונטת "אור הירח" של בטהובן, קוצרות הצלחה גדולה. 

 ת לנו עוגן וביטחון.מעניקו ילים, מקום שבו המשל מוחנו השמאלי צדבו מזינים את השנמשכים למקום 

 

 הכותב הוא מבקר המוזיקה הקלאסית של "הארץ" ופסיכיאטר

 : 2טקסט 

 מדהים: כך מוזיקה משפיעה ישירות על המוח שלכם

 YNET , 22.08.14  :גל איתי ד"ר פי על מעובד

היכולת של האדם לזהות דימויים חזותיים, כולל אותיות  ,Journal Neuroscience-על פי דיווח ב
 .ת ברקעניקה קלאסית המתנגזומספרים, מהירה וטובה יותר כאשר הוא מאזין למו

מחקרים  - לסייע בטיפול בבעיות לב וביתר לחץ דם אפילוו יכולה לשמח, להעציב, לגרום לכם לזוזהיא 

. על התפקוד היומיומיגם ובכך  האזנה למוזיקה משפיעה ישירות על אזורים רבים במוחרבים הראו כי 

 .הסיבות להגביר את הווליוםכל 

 או למרגשת בסרט סצנה להפוך עשויה היא עצומה: הרגשות ועל המחשבות על המוזיקה של כוחה

שתווים  זה כיצד שפתיכם. על חיוך להעלות וגם לבכם באהוב ולהיזכר דמעה להזיל לכם לגרום מותחת,ל

 כי הראו האחרונות מהשנים רבים מחקרים וכלי נגינה משפיעים עלינו באופן כה דרמטי?

 כל יותר עוד אפילו להעריך לכם שיגרמו מרתקים ממצאים כמה הנה .השפעה ישירה על המוח מוזיקהל

 צליל:

 שיפור האיי.קיו

היכולת  את גם אלא שלכם המוזיקליות היכולות את רק לא משפרים אתם בפסנתר, מנגנים כשאתם

 שלמדו בשיעורי 11 עד 8 בגילאי שתלמידים מצא 2008 בשנת שפורסם מחקר .המילולית ואת הראייה

 שלא לאלה בהשוואה מוזיקה פיתחו עם הזמן יכולות ראייה משוכללות יותר ומנת משכל גבוהה יותר

 אלא מוזיקליים אינם רק החוקרים, קבעו ,כלי מוזיקליהיתרונות בנגינה ב מוזיקה. בשיעורי השתתפו

נוספים קשרו בין היכולת המוחית הקוגניטיבית  מחקרים .מספרמתרחבים ליכולות מוחיות נוספות

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4370692,00.html
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הבנה ופתרון בעיות לבין מוזיקה. חלק מהמחקרים יכולת פיתוח השפה המילולית, המאפשרת חשיבה, 

מוזיקה משפרת את החשיבה המרחבית החיונית לניתוח בעיות הראו כי האזנה לסוגים מסוימים של 

 ., ומשפרת אף את יכולת הביטוי המילוליבתחומי המתמטיקה, האדריכלות והאמנות ולפתרונן

  

 9עד  8עלייה של  נצפתה צרפתים, חוקרים ידי על Nature העת בכתב 1993 בשנת שפורסם במחקר

לאחר שהאזינו לעשר דקות של הסונטה לפסנתרשל  דקות 10-15של סטודנטים למשך  IQ-נקודות ב

כי האזנה למוזיקה מפעילה נוירונים מסבירים  ,נקלטת אצלנו המוזיקה כיצד שתהו החוקרים מוצרט.

אותם נוירונים הפועלים גם לצורך ביצוע מטלות מוחיות  -בקליפת המוח האחראים על עיבוד מוזיקה 

 .היכולות המילוליות שלנומשפרים גם את  וכנראה, ,קוגניטיביות

 וצבעים צלילים

 מחקר .יש כאלה שהמוזיקה נראית להם בצבעים אבל צלילים. שומעים אתם מוזיקה שומעים כשאתם

 המוזיקה את קישרו מהנבדקים חלק כי מצא שעברה בשנה הברית ובארצות במקסיקו שנערך

הביאה להופעת צבעים  מוזיקה עצובה למשל, .לאסוציאציות רגשיות שהתבטאו בראיית צבעים

 שחורים, ואילו מוזיקה שמחה הראתה צבעים בוהקים וחיים.

 אישיות על מצביעים

 סקר נערך 2006 בשנת מוזיקליות. להעדפות אופי תכונות בין לקשור ניסו ומחקרים סקרים כמה

  וצוברים יותר רבות תנועה עבירות מבצעים קלאסית מוזיקה מעדיפיםה אלה כי שהראה בבריטניה

 ביצעו הופ-היפ חובבי כי נמצא עוד זמר. למחזות להאזין המעדיפים לאלה בהשוואה יותר רבים קנסות

 המוזיקליות ההעדפות כי הראה טקסס, באוניברסיטת שנערך נוסף, מחקר בחייהם. אחד פשע לפחות

 נטרי,קא למוזיקת לא אך ולבלוז לג'אז יותר יתחברו קלאסית מוזיקה חובבי ממדים: בארבעה נתחמות

 משמח. לפופ יותר יתחברו הקאנטרי חובבי ואילו

 לב מחלות

 פגום מסתם יתקנו ולא העורקים את ינקו לא מוצרט של יומיות מנות ללב: ישר לחדור עשויה מוזיקה

 מחקר הרפואי. הטיפול לצד ,האזנה למוזיקה בהחלט עשויה לסייע בשיקום בעיות לבביות אבל בלב,

 30 במשך למוזיקה והאזינו למיטתם מרותקים שהיו לב חולי כי מצא מסצ'וסטס באוניברסיטת שנערך

 לחולי בהשוואה מופחתת חרדה רמת והראו יותר נמוך דם לחץ יותר, איטי לב קצב בעלי היו ביום דקות

האזנה  לב, התקף ששרדו אלה אצל כי הראה חולים בית באותו נוסף מחקר למוזיקה. האזינו שלא לב

 מרילנד מאוניברסיטת חוקרים דקות ביום הפחיתה את רמת החרדה. 20למוזיקה מרגיעה במשך 

 בזמן משמעותית גוברת היא כי וראו בריאים, מתנדבים אצל בזרוע הדם זרימת את מדדו לטימורובב

 חרדה. מעוררת למוזיקה האזנה בזמן יותר ואיטית ת,משמח למוזיקה האזנה

  

 ארבעה במשך ביום דקות 25 במשך רגועה למוזיקה האזנה כי מצא בקשישים קונג בהונג שנערך מחקר

 כספית, מ"מ 5-ב הדיאסטולי הדם לחץ ואת כספית, מ"מ 12-ב הסיסטולי הדם לחץ את הפחיתה שבועות

 הדם. בלחץ שינוי כל נמצא לא למוזיקה כלל האזינה שלא מקבילה קבוצה שאצל בעוד

 אלצהיימר

כשמדובר במחלות מוחיות קשות, שבהן התקשורת של  גם למוזיקה אפקט מדהים ומשמעותי על המוח

 השנים רבת עבודתו סמך על מספר, סאקס ד"ר הפסיכיאטר החולה עם סביבתו ירודה או שנעלמה כליל.

 מוכרים שהיו כאלה או ישנים לשירים במיוחד ,למוזיקה ששמעוחולי אלצהיימר הגיבו  כי חולים, בבתי

 הם תחילה .מדהים לראות חולים שאינם מתקשרים ולפתע מגיבים לתרפיה במוזיקה" מעברם. להם

   שאבדה". הזהות את לעצמם וישיבו למוזיקה יתחברו ואז יחייכו,

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4343102,00.html
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 בטכנולוגיה טמון הפתרון

 המוח, מסתרי שאר כמו ?המוח שלנו באופן דרמטי כל כך אוסף של צלילים ומקצבים על כיצד משפיע

 באמצעות להתפתח: ממשיכה המחקרית הטכנולוגיה רב. זמן עוד פתוחה תישאר הזו לשאלה התשובה

 באמצעות .ממד-בתלת המוח את לצלם כיום ניתן MRIF הפונקציונאלי המגנטי התהודה מכשיר

 .המופעלים בו או נכביםשיש אזורים במוח בזמן אמת  ניתן לראות אלו מכשירים

 

 את האופף המסתורין על עוד לגלות בניסיונות ביותר משמעותית מחקרית לפריצה מביא זה מכשיר 

באופן ברור  הרי שאוסף העדויות המדעיות בשנים האחרונות מוכיח ,לא ידוע הרבהאף ש המוח. תפקוד

עשויה לשפר את מצב רוחכם או לגרום לדכדוך,  שהמוזיקה משפיעה על המוח וגם על גוף האדם. היא

 ,היא מניעה את המוטיבציה שלכם בזמן אימון בחדר הכושר, גורמת לקרבה בין אנשים זרים לחלוטין

 PLAY לחצו פשוט ,איך זה עובד תום עד שנבין עד אז .משפרת את מצבם של חולים קשים ואפילו

  הווליום. את והגבירו

  :3 טקסט

             24/02/2015רפואה משלימה        ארז יובל פי על מעובד .בריאותנו על יקהזהמו השפעת

 – בפרט מוצרט של ויצירות – קלאסית למוזיקה ההקשבה בין הישיר הקשר על שמעו מאיתנו רבים

יכולות  גם יש שלמוזיקה לכך מודעים רבים לא אך .שיפור היכולות הקוגניטיביות אצל ילדים לבין
 בתחום. האחרונים מהמחקרים מעניינים ממצאים מספר לפניכם הבריאות שלנו.לשפר את 

 הדם ולחץ המוזיקה

 .ולשיכוך כאבים שיפור איכות השינהל ,להרפיה במוזיקה השתמשו הרופאים העתיקה ביוון

 מאחורי בשירים. שלהם האליל רפואת טקסי את ליוו האפריקאיים השבטים ובני באמריקה האינדיאנים

בריאותם  נמצא כי ארה"ב, במסצ'וסטס, המרכזי החולים בבית שנערך בניסוי משמעות. יש אגב, זה כל

דקות ביום,  30של המאושפזים במחלקות הקרדיולוגיות, אשר נהגו להקשיב למוזיקה לפחות במשך 

 רוך מאשר אצל אלה אשר נחו בשקט. עהשתפרה לאין 

 ,2012-ב בארה"ב שנערך ,דם לחץ יתר בנושא בכנס שהוצג מחקר .לא כל מוזיקה טובה לבריאותאך 

 מכך. הסובלים אנשים אצל הדם לחץ רמת לבין שונים מוזיקליים ז'אנרים בין ישיר קשר הוכיח

 שונים, מז'אנרים מוזיקה להם שהושמעה הניסוי קבוצת משתתפי אצל הדם לחץ את מדדו החוקרים

 לשירים הקשיבו אשר אלה לעומת ירד, הדם לחץ מוצרט, של תיוליצירו הקשיבו אשר אלה אצל כי וגילו

 "קווין". להקת של

 ריאה,-הלב מערכת גם אלא ,ריאה-המוזיקה משפיעה על מערכת הלב רק לא הפוך: גם פועל הדבר אגב,

  .ככל שהאדם מתבגר, כך הוא מעדיף מוזיקה רגועה יותר המועדפת. המוזיקה על משפיעה מסתבר,

יורדת  כידוע, וזו, ,בנטייה להקשיב למוזיקה קצבית, התואמת את תדירות פעימות הדופקהדבר מוסבר 

 אטי ורגוע יותר.  כך שהאדם המתבגר שקצב פעימות לבו יורד יעדיף מקצב ככל שהשנים עוברות.

 והמוח המוזיקה

 שעות שלוש להתאמן אתכם הכריחו הוריכם בהש המוקדמת, מהילדות טראומה נושאים עדיין אתם

 על הצביעו שעברה בשנה שהוצגו מחקרים צדקו.שני שלכם ההורים :"תרגיעו" בכינור? או בפסנתר ביום

 הדבר לכך, פרט .שלימודי נגינה בגיל צעיר עוזרים להתפתחות האזור במוח, האחראי על לימוד שפות כך

שלימוד נגינה עשוי  הנחה גם קיימת בים לעבד מידע.משפיע לטובה על היכולת של מערכת העצ גם

http://www.dryang.co.il/Magazine/ArticleSingle.aspx?artID=1182
http://www.dryang.co.il/Magazine/ArticleSingle.aspx?artID=940


5 
 

לסייע לילדים הסובלים מדיסלקציה מכיוון שהדבר מחזק את החלקים במערכת העצבים החיוניים 

להתפתחות  רק לא המוזיקה מסייעת כי גם חשוב לצייןליכולת ההבחנה בין מילים, אותיות וספרות.

  .לשיקומו אלא גם היכולות של המוח

בשיקום החולים  עצום תפקיד יש למוזיקה להקשבה כי מצאו בפינלנד הלסינקי מאוניברסיטת חוקרים

ואת היכולת להתרכז  מילולי. החולים שעברו תראפיה מוזיקלית, שיקמו את הזיכרון השבץ מוחי שעברו

 הרבה יותר מהר מאחרים.

 :4 טקסט
 
 10.10.07  ארצי טובה NETY   לתקן ניתן ואיך - שלכם לבריאות הרעש מזיק כך
 

מהמוסיקה  וחשיפה ממושכת לדציבלים שנשלחים לעברנו ממופעי רוק, מרעש הסירנה ברחוב ואפיל

  ולא רק. ,בשמיעה שלנו נגנת בחוזקה בחדר הכושר יכולה לגרום לנזק בלתי הפיךתמה

 האנשים רוב ובריאותיות. פסיכולוגיות פיזיולוגיות, השלכות לו שיש סביבתי מפגע הוא הרעש 

שהנזק מהרעש הוא למעשה  לעובדה ערים ואינם שלילית תגובה היוצר מטרד כאל לרעש מתייחסים

 .מצטבר

  

קצב הנשימה ופעימות הלב, הרעש גורם לפגיעה במערכת השמע באוזן, לירידה בשמיעה, להגברת 

לעלייה בלחץ הדם, ברמת האדרנלין בדם, בריכוז השומנים בדם, להזעה, לפגיעה במערכת העיכול, 

לאולקוס, להתכווצות שרירים, לירידה בפוריות הגבר, לעייפות, לבעיות שינה, למתח, לפגיעה בכושר 

 הריכוז ולירידה בכושר העבודה.

 סילון מנוע של בעוצמה מוסיקה 

 לגרום. עלול שהוא ולנזק לעוצמתו רבים במקרים מודעים אנו אין מחיינו. נפרד בלתי לחלק הפך הרעש

במקומות עבודה יכולה  שנים. שלוש מדי מוכפלת מתועשות בארצות הרעש שעוצמת מראים נתונים

 רלאח אך גם .נים על האוזנייםימג איןלהגיע לרמות גבוהות שמזיקות לשמיעה אם  אף עוצמת הרעש

 המוחלט. לשקט מגיעים לא אנחנו בבית וגם בתחבורה נסיעה בעת לאוזניים מנוחה אין העבודה שעות

 הרעש עוצמת בדיוק זוהי - להשוואה ורק דציבלים, 135 עד של רעש עוצמת נמדדה למשל, רוק, במופעי

  .מהרעש קשה לברוח ברחוב. ואפילו במועדונים הכושר, במכון המראה. בעת סילון מנוע של

  

 גבוהות לעוצמות לעיתים מגיעהה המוסיקה עם הכושר, במועדוני גם ממשיכה המזיק הרעש מסכת

מודעים לנזק שבא עם החשיפה  צריכים להיות גבוה בווליום למוסיקה להקשיב אוהביםה אלו .ומזיקות

 לעוצמת קול גבוהה.

  
 בכללית הראשית התקשורת קלינאית היא ארצי טובה

 
 ההוראות. פי על השאלות על והשב הבחינה, למחברת עבור                                                     

 נקודות( 50)                  ההבנהבעה ו – חלק ראשון

http://www.dryang.co.il/Magazine/ArticleSingle.aspx?artID=422
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 המצורף, וענה על השאלות בפרקים שלפניך. בנספחש 1-4קרא את הטקסטים  

 כללי הדקדוק ועל פיסוק הגיוני.הקפד על כתב ברור, על כתיב נכון, על 

 .1-3השאלות  כלענה על 

 נקודות( 30)כתיבה ממזגת   .1

על ת הטקסטים  שקראת, כתוב סקירה ארבע". על פי המוסיקה והמוחנבחרת להשתתף בכינוס בנושא "

 אותה. ההסברים השונים לאופן קליטתנועלינו בתחומים שונים ועל  ההשפעות של המוזיקה

מקובלות ועל אזכור מקורות המידע בגוף הסקירה  דרכי מסירהמילים. הקפד על  300-כתוב בהיקף של כ

 (.                    ביבליוגרפיהובסופה )

 כיצד היא נקלטת אצלנו ומהן השפעותיה עלינו?–המוזיקה 

 וגורמת ללבנו להימשך אחריה.רבות הן השפעותיה של המוזיקה על האדם, ורבים תוהים כיצד היא נקלטת במוחנו 

למוזיקה השפעה ניכרת עלינו, ומוחנו הוא המעצב את אופן קליטתה על ידינו ואת השפעתה (,2017לדברי מנדל )

 .עלינו

יכולתנו המילולית בפרט. את  אתהמוזיקה יכולה לשפר לאין ערוך את יכולתנו הקוגניטיבית בכלל ו הוא מסביר כי

כי האזנה  מציין (2014גל); אף הם (2015( וארז)2014מציינים גל )תנו המילולית ההשפעה של המוזיקה על יכול

לסוגים מסוימים של מוזיקה משפרת את החשיבה המרחבית החיונית לניתוח בעיות בתחומי המתמטיקה, 

קה למוזיקה יש השפעה כל כך חז לדבריו, ., ומשפרת אף את יכולת הביטוי המילוליהאדריכלות והאמנות ולפתרונן

לימודי  כי מוכיחיםמחקרים ה ( מציין2015ארז). IQעל היכולת הקוגניטיבית שלנו עד כי היא עשויה לשפר את ה

לסייע  ה גם עשויהמוזיקה ש ויתכן, נגינה בגיל צעיר עוזרים להתפתחות האזור במוח, האחראי על לימוד שפות

לילדים הסובלים מדיסלקציה מכיוון שהדבר מחזק את החלקים במערכת העצבים החיוניים ליכולת ההבחנה בין 

 גל טועןיש למוזיקה השפעה ניכרת על בריאותנו;  (2015( ולפי ארז)2014בנוסף לכך, לפי גל) מילים, אותיות וספרות.

ריאותם של כי ב נמצא"במחקרים  כמו כן, .ביותהאזנה למוזיקה בהחלט עשויה לסייע בשיקום בעיות לבכי 

דקות ביום, השתפרה לאין  30המאושפזים במחלקות הקרדיולוגיות, אשר נהגו להקשיב למוזיקה לפחות במשך 

ארז אף מציין כי תרפיה מוזיקלית עשויה לשקם חולים  .(2015)ארז ) "רוך מאשר אצל אלה אשר נחו בשקטע

למוזיקה אפקט  לדבריו,יש למוזיקה על חולי אלצהיימר.  (2014מציין גל )השפעה מרתקת שעברו שבץ מוחי.

כשמדובר במחלות מוחיות קשות, שבהן התקשורת של החולה עם סביבתו ירודה  גם מדהים ומשמעותי על המוח

חשיפה ממושכת לדציבלים שנשלחים לעברנו ממופעי רוק, מרעש  (,2007לפי ארצי) ,אולם או שנעלמה כליל.

, נגנת בחוזקה בחדר הכושר יכולה לגרום לנזק בלתי הפיך בשמיעה שלנותמהמהמוסיקה  וברחוב ואפיל הסירנה

אוהבים להקשיב למוסיקה בווליום גבוה צריכים להיות מודעים לנזק שבא עם החשיפה לעוצמת האלו ולדבריה, 

 קול גבוהה.

 בדיוק קורה? זה כיצד 

ושמאלי. ניתן לומר שהמחצית השמאלית אחראית  ימני —לחצאיםהמוח האנושי מתחלק  כי מסביר (2017מנדל)

הימנית מופקדת יותר על תפישה כוללנית של רגש, דמיון ויצירתיות. תפישת  מחציתה, ועל הפעילות השכלתנית
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הימני,  צדתפישת המוזיקה שלנו נשענת על ה. העולם שלנו מורכבת מזרימה מתמדת של מידע בין חלקי המוח

השמאלי  צדה ךי שתהיה לה משמעות ספציפית יותר של שפה, סמלים או משמעות מובנית, צריהרגשי. אבל כד

עצב את ליש כוח רב  יליםלהיכנס לפעולה ולתת לאותות המוזיקליים מוטיב מוכר, חוץ מוזיקלי כמו סיפור. למ

, מקום שבו נושל מוח השמאלי צדבו מזינים את השנראה שאנחנו נמשכים למקום  הוא מסכם:" ההאזנה שלנו.

האזנה למוזיקה מפעילה נוירונים בקליפת המוח כי  מסביר (2014גל) ."מעניקות לנו עוגן וביטחון יליםהמ

 גם גל מציין. אותם נוירונים הפועלים גם לצורך ביצוע מטלות מוחיות קוגניטיביות -האחראים על עיבוד מוזיקה 

(, הקצב המוזיקלי תואם את פעימות הדופק ולכן, 2015ארז)לדברי כי יש כאלה שהמוזיקה נראית להם בצבעים. 

 עם השנים, כשפעימות הדופק יורדות, מעדיף האדם המתבגר מוזיקה בקצב רגוע יותר.

 אם כן, המוזיקה נקלטת במוחנו, והשפעותיה רבות.

 ביבליוגרפיה:

 . רפואה משלימה.השפעתה של המוזיקה על בריאותנו(. 2015ארז י'. ) .1

 . NETY   .ואיך ניתן לתקן -כך מזיק הרעש לבריאות שלכם (. 2007ארצי ט'. ) .2

 .YNET כך מוזיקה משפיעה ישירות על המוח שלכם.( 2014גל א'.) .3

 הארץ. מה קורה למוזיקה במוח האנושי ואיזה חלק הופך אותה ללהיט?( 2017מנדל א'.) .4

 

 מחוון:

 נקודות 12תמציתיות, דיוק ועודפות= – המידע תוכן

 נקודות 5חובה +השפעות בריאותיות+השפעות שליליות =-)השפעות: שיפור היכולת המילולית והקוגניטיבית

 נקודות(3נקודות. שימוש בהכללות, מהימנות ודיוק= 4הסבר על אופן קליטת המוזיקה במוחנו=

נות מאחדים =טקסט עצמאי, אופן העיבוד)לא העתק הדבק(, זרימה טובה ושזירה טובה של רעיוארגון המידע

 נקודות מתוכן( 2_)פתיח מכליל והתמקדות בנושא=נקודות 12ומייחדים= 

)לפחות שתי דרכי מסירה וביבליוגרפיה לפי נורמות הכתיבה  נקודות 4ודרכי המסירה= המקורות  אזכור

 נקודות 2האקדמית(.לשון, מבע ותקינות=

בעקבות הסקירה שכתבת ומניסיונך האישי, כתוב האם היית משלב מוזיקה בתכנית הלימודים, אם  .2

תשובה זאת תימדד על פי  נק'( 8)מדוע לא.  נמק דבריך והדגם אותם. –הסבר כיצד, ואם לא –כן 

  . איכות הטיעון, איכות ההדגמה וההנמקה

3.  

 ם.מסביר הכותב את החלוקה של מוחנו לשני צדדי 1בטקסט   .א

 נקודות( 6)                             יקה.לקליטת מוזהסבר מהו תפקידו של כל חלק במוחנו ואת הקשר 

שפה, חישובים, היגיון, פירוק : השכלתנית על הפעילותת אחראית השמאלישהמחצית  ניתן לומר

יותר על תפישה מופקדת ת הימני מחצית. התבניות, תהליכי קבלת החלטות מושכלים, נתונים ועובדות

 .כוללנית של תבניות, על אינטואיציה, רגש, דמיון ויצירתיות

 השמאלי צדה ךצרי כדי שתהיה לה משמעות ספציפית יותר, כזו של שפה, סמלים או משמעות מובנית,

קשר היסטורי, מוטיב מוכר, ה   —קשרים ותבניות לפעולה ולתת לאותות המוזיקליים ה   להיכנס

 קשר חוץ מוזיקלי כמו סיפור.ה  או  —משמעות סמלית 

 יקה תהיה משמעותית.זבקצרה, אנו זקוקים לזרימה בין חלקי המוח על מנת שקליטת המו
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בכפל  הסבר מדוע ניתן להבין ביטוי זה ".עשויה לחדור ישר ללב"יקה זנכתב כי המו 2בטקסט  .ב

                                                                                                              נקודות( 6)                                                                                                .    משמעות

ת מצבו)או מדרדרת אותו( וכמובן באופן כפל הלשון: חודרת ללב באופן ממשי ומשפרת א

 .משפיעה על רגשותינו. לב=רגשות -מטאפורי

 

 נקודות( 50)לשון  –חלק שני 

 

 ג.-מן הפרקים ב אחד, ועל חובה–: על פרק א שני פרקיםבחלק זה שלושה פרקים. עליך לענות על 

 

 נקודות( 10) חובה –פרק א: שם המספר ומילות היחס 

 .4-5שאלות ענה על 

כתוב את המספרים במילים, במשפטים שבהם  –לפניך משפטים. במשפטים שבהם מודגשים מספרים  .4

 יש לנקד במידת הצורךשל שם המספר ושל אות השימוש.  הנכונההקף את הצורה  –יש אפשרות בחירה 

 .(וכל"ב)גם את אותיות השימוש 

 

  ְשמוָנה ָעָשר 18-במחקר שנערך   IQ-ברמת הנצפתה עלייה  1993בספטמבר  בִּ

 הדקות הראשונות של ההאזנה למוזיקה. שש 6-ב

 המוזיקה משפיעה על המוח ועשויה לשפר את רמת הביצוע של הספורטאים 

 .שניים 2פי  

 ואחד שמונים מאות, שבע אלפים, עשרת10,781 השתתפו שבו 2008 בשנת שפורסם מחקרב 

 יכולות הזמן עם פיתחו מוזיקה בשיעורי שלמדו עשרה אחת 11 בני דיםילש מצאנ ים,תלמיד

 .יותר משוכללות ראייה

  יםבכינוס המנצחים הארצי השתתפו ׂשרִּ ים ְוָשלוש/ע  ׂשרִּ ים ע  ׂשרִּ  ְוְשלֹוָשה/ע 

 מנצחות ומנצחים. ְשלֹוָשהּו

ובו כתובות מילות יחס בסוגריים. בכל משפט הטה את מילת היחס שבסוגריים  ,לפניך משפטא.  .5

הקף את הצורה  –במשפטים שבהם יש אפשרות בחירה  .לנקד במידת הצורךיש בהתאם למשפט. 

 .הנכונה

ם/אלה דבריו של ד"ר איתי גל לנוכחים בהרצאתו: "אני פונה  ֵליכ  םא  כ ם (מןומבקש ) ֲאֵליכ  ,  מִּ

 ".  אתכם( אתהאזינו למוזיקה באופן קבוע מפני שהיא עשויה לשמח )

 הקף את הצורה הנכונה של מילת היחס.לפניך משפט ובו יש אפשרויות בחירה.  .ב

 /ֶאְצָלם הקוגניטיביות  היכולות שיפור לבין קלאסית למוזיקה שלילדים הקשבה בין ישיר קשר נמצא

ם ְצָלה   .א 
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 –)לכל שאלה  6-11מן השאלות  ארבעענה על  שאלות.ארבע בפרק זה עליך לענות על  פרק ב: תחביר

 נקודות( 10

 לפניך שני משפטים מורכבים. .6

שכדי שהמוזיקה תספר סיפור מסוים, נדרשות קודם כול מילים משום שהן מעניקות לנו עוגן  מסתבר

שכדי שהמוזיקה תספר סיפור מסוים, נדרשות קודם כול מילים משום שהן מעניקות לנו עוגן  וביטחון. 

  פס'נושא–וביטחון

  פס' תיאור תכלית–כדי שהמוזיקה תספר סיפור מסוים 

 פס' תיאור סיבה–מעניקות לנו עוגן וביטחוןמשום שהן 

הניסיון הוא שיצירות תוכניתיות רבות, כמו "ארבע העונות" או "הסימפוניה הפנטסטית" קוצרות הצלחה 

שיצירות תוכניתיות רבות, כמו "ארבע העונות" או "הסימפוניה הפנטסטית" קוצרות הצלחה  גדולה.

 פס' נשוא–גדולה

 

 של כל אחת מהפסוקיות שתחמת. תפקידה התחביריאת הפסוקיות, וקבע את תחם  .א

  (.התחבירי ק בשורות שמתחת תחילה וסיום של כל פסוקית ולצדה של כל פסוקית ציין את תפקידההעת)

תפקידם וקבע מה  את הקשר הלוגי ביניהם, צייןאותם,  העתק .חלקים כולליםבכל אחד מהמשפטים יש  .ב

)כמו( "ארבע משפט שני:  הקשר הלוגי=הוספה מושא כולל   =עוגן וביטחון ראשון:משפט  .  התחבירי

  הקשר הלוגי=ברירה  תמורה –העונות" או "הסימפוניה הפנטסטית"

 לפניך משפט מורכב. .7

 קליפת המוחבהאזנה למוזיקה מפעילה כי , מסבירים המוזיקהנקלטת אצלנו  כיצדתהו שהחוקרים, 

 .עיבוד מוזיקהאחראים על ה נוירונים

 הפסוקיות המופיעות במשפט, וציין את תפקידה התחבירי של כל אחת .ארבע את תחם  .א

 פ. לוואי = המוזיקהנקלטת אצלנו  כיצדתהו ש .1

 מושא= פ.  המוזיקהנקלטת אצלנו  כיצד .2

= פ.  =.עיבוד מוזיקהאחראים על ה נוירונים  בקליפת המוחהאזנה למוזיקה מפעילה כי  .3

 מושא

  פ. לוואי =.עיבוד מוזיקהאחראים על ה  .4

 מושא= נוירונים תיאור מקום=  בקליפת המוח ציין מעל המילים המודגשות את תפקידן התחבירי. .ב

 

  משפטים. ארבעה לפניכם .8
 

I. יותר הרבה להתרכז היכולת ואת המילולי הזיכרון את שיקמו, מוזיקלית תרפיה שעברו החולים 
  .מאחרים זמן

II. לשיקומו גם אלא ,המוח של היכולות להתפתחות רק לא מסייעת המוזיקה כי גם לציין ראוי . 
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III. במערכת מסוימים חלקים את מחזק שהדבר מכיוון דיסלקטיים לילדים עזורל יכול נגינה לימוד 
 .העצבים

IV. שעות שלוש להתאמן כםל הורו הוריכם בהש המוקדמת, מהילדות טראומה נושאים אתם האם 
   בכינור? או בפסנתר ביום

 פותח פסוקית מצומצמת.  אינו. רק במשפט אחד שם הפועל שם פועלבכל אחד מן המשפטים מופיע 
 
                                       IIIבאיזה משפט שם הפועל אינו פותח פסוקית מצומצמת?  .א

                                               נשוא מורחבמה תפקידו של שם הפועל במשפט זה?  .ב

 העתיקו את הפסוקיות המצומצמות במשפטים האחרים, וקבעו את תפקידן התחבירי.  .ג

 פס' לוואי– מאחרים זמן יותר הרבה להתרכז 

 פס' –לשיקומו גם אלא המוח, של היכולות להתפתחות רק לא מסייעת המוזיקה כי גם לציין

 נושא

 מושא פס'–בכינור או בפסנתר ביום שעות שלוש להתאמן 

                                      בחרו פסוקית מצומצמת אחת, והמירו אותה לפסוקית רגילה.  .ד

 שיתרכזו... שנציין... שתתאמנו 
 

 משפטים. ארבעהלפניך  .9

I.  בעיבוד לימודי נגינה בגיל צעיר משפיעים, על פי ממצאי המחקר, לטובה על יעילותה של מערכת העצבים

 פשוטסוג המשפט:     מידע.

II. .במידה רבה המוח שלנו שואף לסדר, משום כך הצד השמאלי נוטה לקחת פיקוד על החוויה המוחית שלנו   

 מחוברסוג המשפט: 

III. .סוג  על מנת שמוזיקה תספר סיפור מסוים, נדרשות קודם כל מילים, המסוגלות לעצב את ההאזנה שלנו

 מחוברהמשפט: 

IV. ת של נגינה בכלי מוזיקלי, אינן על הכישורים המוזיקליים בלבד השפעותיה הטובו 

 פשוט בעל חלק כוללאלא על יכולות מוחיות נוספות. סוג המשפט: 

 כתוב מה סוגו של כל משפט. )פשוט / פשוט בעל חלק כולל / מחובר / מורכב(  .א

, שבואם המשפט מורכב, תחם את הפסוקית/פסוקיות  אם המשפט מחובר, תחם את איבריו. .ב

 וקבע את תפקידה/ן התחבירי. 

מורכב: משום שבמידה רבה למשפט מסוג תחבירי אחר, ושמור על הקשר הלוגי שבין חלקיו.   IIהמר את משפט  

 המוח שלנו שואף לסדר, הצד השמאלי נוטה לקחת פיקוד על החוויה  המוחית שלנו.

 לקחת פיקוד על החוויה  המוחית שלנו.פשוט: בשל שאיפתו הרבה של המוח שלנו לסדר, הצד השמאלי נוטה 

 ? IVמהו הקשר הלוגי המופיע במשפט  .א

 הוספה( 4( ניגוד   )3( השוואה  )2( ויתור   )1)  

 לפניך שני משפטים. .10

 הסיפור המלווה את היצירה שתשמעו הערב מצוי מתחת לכל מושב. לידיעתכם , 
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 לכל מושב. , הסיפור המלווה את היצירה שתשמעו הערב מצוי מתחתקהל נכבד 

 של המילים המודגשות בקו.                        בתפקיד התחבירי מה ההבדל  .א

  פנייה - קהל נכבד,   הסגר–לידיעתכם

 התחבירי. תפקידןלפניך קטע, ובו מודגשות מילים. קבע את  .ב

 שהוא ולנזק לעוצמתו רבים במקרים מודעים אנו אוגד אין מחיינו. נפרד בלתי לחלק אוגד הפך הרעש

 מזיקותה גבוהות לרמות מנשו"מ חלק להגיע יכולה אף הרעש עוצמת עבודה במקומות לגרום. עלול

 .לאוזניים מנוחה נשוא אין העבודה שעות לאחר גם אך האוזניים. על ניםימג אוגד אין אם לשמיעה

 בדיוק זוהי  הסגר ,להשוואה רקו דציבלים, 135 עד של רעש עוצמת נמדדה הסגר למשל, רוק, במופעי

 לברוח קשה ברחוב. ואפילו במועדונים הכושר, במכון המראה. בעת סילון מנוע של הרעש עוצמת

  .מהרעש (מצומצמת נושא פ. בתוך) נשוא+נושא

 לפניך משפטים, ובהם חלקים כוללים.  .11

  :שפה, חישובים, היגיון, פירוק תבניות, המחצית השמאלית אחראית על הפעילות השכלתנית

 תמורה=קבלת החלטות מושכלים, נתונים ועובדות.תהליכי 

 מושא.יצירה אחרתאלא ,  הסימפוניה הפנטסטית"לא השמיע את " עורך הניסוי= 

  נשואבאוזניות מגן.איעזר את עוצמתה או  אפחיתלמניעת נזקים ממוזיקה רועשת אני= 

 את החלקים הכוללים בלבד.בקו סמן  .א

 (שסימנת כתוב מעל החלקים)התחבירי.תפקידם קבע את  .ב

 ציין מהו הקשר הלוגי בין החלקים הכוללים. .ג
 
 ברירה.3  ניגוד. 2  הוספה .1

  .  תקןמכיל שגיאת לשון. ה לפניך משפט .ד

 

 . מעדיפי ואוהבי מוסיקה קלאסית מבצעים יותר עברות תנועה

 מעדיפי מוזיקה קלאסית ואוהביה

 אנא, בדוק את מבחנך לפני המסירה!                                                             ..

 בהצלחה! 

  צוות מורי העברית

 

 

 

 


