
 

 אלת ההנאה והתענוג, ואנהדוניה-נההדוסיפורה של 

 מבוא

המיתולוגיה היוונית היא אוסף של אגדות שהפכו עם חלוף הזמן למיתוסים. הם נוצרו והתפתחו בקרב שבטי יוון העתיקה במהלך 

ו אותם לכבוד אלים לפנה"ס, כשהם מועברים מאוזן לאוזן על ידי מספרי סיפורים וזמרים נוודים, ששרו ונגנ 1000-2000השנים 

גדול המשוררים של יוון העתיקה, שחי במאה השמינית לפנה"ס*, והן  –שנודעו כמגני השבטים. כתיבתם התחילה עם הומרוס 

החשיבו את סיפורי המיתולוגיה היוונית ואת דמויותיהם  19ו  18-הועברו הלאה מדור לדור. רוב ההיסטוריונים שחיו במאה ה

, העלו את האפשרות 20-ותחילת המאה ה 19-למרבה ההפתעה תגליות ארכיאולוגיות מסוף המאה ה כדמיוניים לחלוטין. אך

 שסיפורי המיתולוגיה היוונית, בחלקם לפחות, מבוססים על מציאות. 

 להלן כמה ממאפייני המיתוסים של המיתולוגיה היוונית: 

 הם מתרחשים במימד מיוחד, שונה מן המציאות המוכרת לנו. -

 מה של הילה והדרת כבוד.יש בהם ני -

 יש בהם מסר המכוון כיצד לנהוג.  -

 הם נוטים להשפיע על תפיסת העולם של קוראיהם וליצור תודעה.   -

תכונותיהם אלה הן אשר זימנו, כנראה, את השימוש בהם בפסיכיאטריה ואולי אף בתחומים אחרים. בין הדמויות והמושגים 

, שהרג )אומנם בשוגג( את אביו ונשא לאישה Oedipusית מוכרים בעיקר אדיפוס שהפסיכיאטריה "אימצה" מהמיתולוגיה היוונ

 – Erosשהרגה יחד עם אחיה את אימה ואת מאהבה, ארוס  Electraנימפה שקולה נאסר עליה, אלקטרה  Echo -את אימו, אכו 

של המלך אייטס, שכדי לנקום בבן בתו  - Medeaאל השינה,  מדיאה Hypnos - אלת הנעורים, היפנוס  -Hebe אל האהבה, הבה 

אל הרועים,  Pan -שהתאהב בבבואתו ומת כשהוא מאוהב בעצמו, פאן  Narkisos,זוגה הבוגד הרגה את שני בניהם, נרקיסוס 

 – Psycheהפסל שהתאהב בפסלו, פסיכה  Pygmalion -אל הפחד והבעת )פוביה(, פיגמליון  - Phobosהפרא והעדרים, פובוס 

מושג המתכוון  Satyriasis,אל התשוקה והפוריות, סטיריאזיס  - Priapisאל האהבה, פריאפיס  -וגו של ארוס אהובתו ובת ז

ואלת  תהמוכרת כהאנש -Hedone, והדונה Satyrשם היצור דמוי האל סטיר -על –לתשוקה מינית בלתי נשלטת אצל גברים 

 ההנעה והעונג. 

 

 Hedone -הדונה 

וך נהפ .במיוחד סנסציוני אינו סיפור חייהולמרות זאת,  ו באלה שנודעה בשם הדונה אךהאנשת ההנאה והתענוג התגלמ

 – ארוסהייתה בתם של  דונההמיתולוגיה היוונית. המופיעות בדמויות חייהן של היפורי סמבין אחד הדלים  זהו ,הוא

גם  הכונת ן יופייה המפליאאשר בגי ,ושל פסיכה "קופידון"או  "אמור" המכונה אצל הרומאים אל האהבה והתשוקה,

 . "ונוס החדשה"

כך לפחות  .הישרו תמוסרידהיינו  ,תיוירטואוזבהכרח  לאש ,ניתתתאוווחושנית אהבה ל מיוחדקשור בהדונה  שמה של

כסוג  terpsis"את "גם לציין דאג בנוסף וEpicurus (341-270 ).(1 )ס והנודע אפיקורהיווני הוגה הדעות  לנושאהתייחס 

שמשמעו "חושני", Voluptas, הדונה וולופטאס כונתה  בפי הרומאים(. 2.) בהחלט תוירטואוזינאה אהבה וה

 . "תאוותני"

 ;כאבהנו מילה היוונית "אלגוס" המובנה של הידוע כהאנשת התוגה והאבלות. Algos,  אלגוסהיפוכו של הדונה הוא 

מפני  מוגזם)פחד  arthralgia ,cephalgia ,fibromialgia ,,neuralgia algophobiaכמו רפואיים מושגים  מספר ,כןל

 מבוססים עליה.  אחריםוכאב( 
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 ילדה שמחה    

 

 וגרסאותיה הידונה

 הואלמצב של הנאה, שימחה ועליזות;  תייחסמוהוא  שמה של האלה היוונית הדונהב "הדוניה"מושג המקורו של 

"הדוניזם" הנו מצב  .hypohedonia  -"היפוהדוניה"ו נהנתנות - "םהדוניז" כמו תופעותשל  ותיהןמשמ חלק גם הווהמ

 ,יכולת לחוות הנאהבירידה בלתי תקינה, פתולוגית הנה  "היפוהדוניה" ואילו מהווים ערך חיים עליוןהנאה ואושר  בו

  .הנאה גדולה חוותליכולת התקינה ל ביחסנמדדת כפי שהיא 

 ,(3).  2008-ב בו פרסםשהתמאמר כותרתו של ב .1952מאז  בהולנדמופיע  "Journal of Happiness Studies" המגזין

 ודבע .eudaimonia""" ניהומאידוא"ו "well-being"" רווחה"שני מושגים נוספים: ה של "הדוניה" לצדמופיעים 

יפולים הפסיכותרפויטיים, של הט עיקריותהמטרות י בשימוש די רחב, בין היתר כאחת המצוומוכר "רווחה" המושג ש

 כולללעומת "רווחה" א עשיר יותר ווה בלשל "רווחה" א הזדומה לביוונית  ובנהמ .תפחות מוכר" דאימוניהוא"הרי ש

 "טוב"  –" eu"שתי המילים מ מורכבת המילה שביעות רצון.ופריחה אנושית, לבלוב, אושר  :גם את הגוונים הבאים

דאימוניה" ו, "א(3.) וזכר לעילמהמובאות במאמר . על פי אחת ההגדרות הspirit -נשמה  חיות, רוח, –" daimon"-ו

לתופעת מוסיפה  היא בכך. חיי הפרטאת מוקד  המהווהיא ו הועמוק הות רצון מלאיעבשבחיים הניהול מתייחסת ל

  ."הדונית" משמעות ,"רווחה"ו דאימוניה"ו"א כשלשתיהן, ,ונרחבתפרספקטיבה חשובה  ה"רווחה"

שני  happiness. - "אושר"קרובה לכגם  כקרובה ל"רווחה", כעת יש לראותה" ניהודאימוא"תיארנו את  עד כה אם

שלעיתים הוא בכך ביניהם משמעותי ההבדל ה זהים. אינם אךזה לזה , קרובים "אושר"ו "ניהודאימוא"המושגים, 

 צוין, כפי שדאימוניה"וא"בעוד ש י נעיםבמצב מנטאל יותהשל אדם לאו על כוונתו היותו על  רומז "אושר"קרובות 

ים לפגוע עלולתורמים להתנסות בתחושה של אושר, אירועים שאינם הנה מושג רחב, מקיף וכוללני יותר.  ,לעיל

טובים, בהם נשמרים הערכים היקרים ביותר "חיים כ היא מתוארת 1דאימוניה של האדם. בפסיכולוגיה פוזיטיביתובא

  הרבה לאיכותם החיובית בהווה ובעתיד".של החיים, התורמים הכי 

היושר והמוסר  ,על פי תפיסתו לפנה"ס(. 384-322)דאימוניה" תופסת מקום מרכזי בהגותו של אריסטו ותופעת ה"א

 ספרים, נחשבת 10המכילה  ,לפנה"סNicomachean Ethics"  (350 )". עבודתוביותר החשובים המרכיביהינם שני 

 ם בנוהיה ש Nicomachus". "ראשיההיא עניינה  משמה, אתיקה סיקתיו. כפי שאפשר להידועה ביותר מבין עבודול

                                                 
יפולית הקלאסית העוסק בחקר האושר והשגשוג האנושיים. בניגוד לפסיכולוגיה הט ,פסיכולוגיה פוזיטיבית: ענף בפסיכולוגיה 1

טיפולה, פסיכולוגיה חיובית אינה עוסקת בטיפול בהפרעות נפשיות, אלא בניסיון למצוא בבזיהוי פתולוגיה נפשית ו תוקדמהמ

זו גישה  ,כך" למספקים יותר. לפיםתכונות חיוביות וכישרון אנושי ולהפוך חיים הנחשבים "נורמאליי –ולטפח "חוזקות" 

לטיפול קת בטיפוח חוסן נפשי וצמיחה בקרב האוכלוסייה הכללית וה"בריאה" ולא רק בקרב הפונים שעוס ,פסיכולוגית מניעתית

 בשל קשיי התמודדות נפשית.
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זה, בו הוגדרה "אודאימוניה" כמצב בו האדם "חי ועושה  קדש ספרוהו, יש המספרים, להםאביו של אריסטו, שם וגם 

 טוב".

 

 תופעה נטולת הדוניה – הדוניהאנ

בעת לחוות הנאה עדר יכולת יהגדרה: הההנאה.  – hedoneלי + ב – an יוונית עתיקה:ב האטימולוגיה של המילה:

בעבר נטו אם חברתיות.  תאינטראקציוכמו התעמלות, תחביבים, שירה, פעילות מינית או  ,ותהנכמפעילויות הידועות 

שונים כמו ה להיבטיה התייחסל וטיםנלאחרונה , אליה כתופעה בעלת אופי כללילהתייחס של אנהדוניה ההגדרות 

 . "motivational anhedonia"ב כצפוי מדוברהאחרון במקרה  ;ידועה כמהנהה התנסותלגבי  מוטיבציהו ,תשוקה ,וןרצ

מלווה אנהדוניה . אמורה להיות מהנההפעילות תוך כדי הנחוות  תחושהב דוברמ "consummatory anhedonia" ב

 . עםחוסר טו דכדוך ,רפיון ידייםאו  שייאות של שעמום, חושובתלפעמים 

את  1896 -בבע תהוא אשר הזכור כאבי הפסיכולוגיה בצרפת, Theodule Ribot (1839-1916), תאודול ריבו פרופסור 

, "אנהדוניה": "המצב של נושאהתייחס להוא וכך . (4.) עבור תופעה אליה שם לב במצבי דיכאון "אנהדוניה"המושג 

 זכתה ,הערתו של ריבו עקבנחקר מעט מדי, אבל קיים".  2ל"אנלגזיה" המקבילה ,בוע מילה חדשהתאם אני יכול ל

הגדיר  בהתייחסו לחולים שאינם מסוגלים לחוות הנאה או כאב,, 1913-ב .ת מהתקופל בתשומת לב אנהדוניהה

למשך  .(5.) תחושה של איבוד תחושה"את אנהדוניה כ" Karl Jaspersקרל יאספרס בשם גרמני פסיכיאטר ופילוסוף 

שנות השבעים ב אנשי הרפואה.בקרב  מעוררת ענייןאינה שהיא ואנהדוניה שנשכחה הנראה היה  ,ךכאחר מספר שנים 

 בפרט לסוגוו ,המז'ורייני לדיכאון אופי תסמיןכ תקבלהול ה לצאת מתרדמתהחלההיא  ,של המאה שעברה

נדרשת כאחד משני  וניהאנהדDSM (2013 ) -5 -ב .3פרדת של דיכאוןמקובל עוד כצורה נאינו  ,שדרך אגב ,ה"מלנכולי"

 ; השני הוא מצב רוח דיכאוני. Major Depressionהתסמינים ההכרחיים לאבחנה של 

תופעה, אצטט מטפורה מתוך מאמר על אנהדוניה, שהתפרסם בשנות התשעים היותר של  המדויקתלהבנתה 

עוד את ההנאה אליה היה רגיל אבל אינו מסוגל לחוות  ,המוקדמות: "גנן יכול לשמור על עניינו בפרחים שהוא מגדל

 (.6).מביט בהם או מריח אותם"הוא כאשר 

סכיזופרניה. חשוב ב גםהיא מצויה מג'ורי ראשית כל, הולדיכאון תופעה אופיינית לדיכאון של אנהדוניה מלבד היותה 

עם הדיכאון  לפתחו המקרים של דיכאון מג'ורי היארוב שב ודאת ההבדל מבחינה זו בין שני סוגי ההפרעות: בעלציין 

עלולה היא מלבד הפרעות פסיכיאטריות אלה, . כלל לא לחלוף או טווחת ארוכ להיותה נוטבסכיזופרניה היא  ,עצמו

, עקב שימוש בתרופות נוירולפטיות התמכרות לתרופות, במחלת פרקינסוןעקב  ותהנוצרנפשיות  הפרעותלהופיע גם ב

 PTSDפוסט טראומתית  הוגם בהפרע  ות מעוררות )סטימולנטיות(תרופמ, במצבים של נסיגה דומפמינרגיות -אנטי

  (..7) אצל נשים ביחס לגבריםכיחה יותר היא שנמצא שה ב

 

 

 , הפתעה!אנהדוניהתופעת ה מאחוריהנוירוביולוגיה ש

                                                 
מוזכר אלגוס, הידוע כהאנשת התוגה  1שבע'  "edoneH –כאב; בפרק "הדונה  – algosבלי +  –  anאנלגזיה: מיוונית העתיקה:  2

  והאבלות.

 
סימני דיכאון ומלנכוליה היא "הפרעת דיכאון מז'ורי עם היבטים יחדיו  מתקיימיםעבור מצב נפשי בו  םיוהאבחנה המקובלת כ 3

 ."מלנכוליים
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פיטר  טרחו המאה שעברה שלהמוקדמות שנות החמישים ב .שים שנהישכאחורה  פנותל עלינונושא זה ל להתייחס כדי

 יהם של אזוריהבנת תפקוד לע ,שבקנדה McGill מקגיל מאוניברסיטת  שני נוירופסיכולוגיםילנר וג'יימס אולדס, מ

חולדות צעו ביעל ניסויים שבשני החוקרים  התבססוכמו בתגליות מדעיות רבות אחרות, גם במקרה זה  .השונים המוח

באמצעות אלקטרודות.  ןהאלים חשמלי שהועבר על ידי זר חולדותה ן שלאת מוח גירוהם  מחקרה במהלךמעבדה. 

את  לגלות באותה הזדמנות. ביקשו תכונותיו הנסתרותאת ש, כל פעם על אזור מסוים במוח החולדותבהגרייה הופעלה 

יזם אחד ממדעני המעבדה את רעיון השימוש בצילום רנטגן,  ,התנהגותן. בשלב מסויםללמוד מתוך ניתן היה ה השפעת

  .תרחש במוח החולדות בעת הניסויאשר ישקף את המ

מאה מהעוד  קיומה נודעש, של המוחreticular formation  –ת שתית הרכמער חקור אתהוחלט ל באחד מימי המחקר

מרשתות סבוכות של תאי ו מחוברים ביניהםשעשויה מקבוצת גרעינים  בגזע המוח, תממוקמה, מערכת זאת .19-ה

גם נוירונים  אליהמשתייכים  ,בתוכהם מוקמימלבד הנוירונים הממפני ש מדויקים םאינ גבולותיה האנטומיים עצב.

)שבאונה  מוטורית-ח הקדםמקבלת מידע רב מקליפת המו הרשתית מערכתהמוח. של אחרים חלקים ב המצויים

ים נמנתפקידיה החשובים  עםם כמו אמיגדלה, היפותלמוס וגרעיני הבסיס. ייליפתק-וממספר אזורים תת המצחית(,

, cerebellum -מוחון והאוזן אל ה מהעיןמסרים הת עברההוויסות המוטורי,  ערות והשינה,השליטה על מנגנוני ה

ת עלולים לגרום לערעור זאמערכת בנזקים משמעותיים  הקרדיווסקולארי ועוד.וויסות ההמבט, של קיבוע היכולת 

 . מוותל פילוואקשה של ההכרה עד לתרדמת 

אלקטרודה אל בהשתלה עמוקה של אולדס ג'יימס  נקט לגריית המערכת הרשתית,לגרום וונה כמתוך , באחד הימים

  .ך לפחות התכווןכלהחולדות; או מוח של  תוך מערכת הרשתית

חובר לאלקטרודה שהושתלה ש הורכב מתג, פנותהד תחשוב לציין שבכלוב בו שהו החולדות, צמוד לאח ,בנקודה זו

 . האלקטרודהבו הושתלה  במוחחלק אותו יית גרמה לגר ה עליולחיצ .ןבמוח

 גרייה בכדי ליצורעל מתג  צת"מרכז ההנאה", הלוחחולדה עם אלקטרודה ב

 

את עצמו מול תמונה בלתי אולדס מצא , הרשתית, אותה התכוון לחקורעם סיום הפרוצדורה של גריית המערכת 

 ןדבר לא עניין אות .אין ספור פעמים על המתגללחוץ החלו  גורה, ןמוחאזור ב, שחולדות הניסוי תיאמן: שלא ,צפויה

מן התעלמו מקס . הזכריםןעבוראמורה להיות מהנה שאחרת פעילות  כלשתייה, אוכל, מין והן חדלו להתעניין ב. מלבדו

 ןורק הפרדת עצומהתשישות אותן לכדי הבלתי פוסק על המתג הביא  ןלחצהתעלמו מצאצאיהן. והנקבות  הנקבות של

 . ןיכלה להציל את חייהוח בכ מנומ

במקום שהיא  תגלה שאולדס טעה במיקום האלקטרודה שהשתיל במוח החולדות.ה, ןהתנהגותלבחיפוש אחר הסבר 

זו  טעות היפותלמוס;ב אזור שנגעב אליה, סמוךמקום ב היא מוקדהכפי שהתכוון, מערכת הרשתית, תוך התמוקד ב

הקרויה גם "מערכת  ,חיזוק"מערכת הנתגלו "מרכזי ההנאה" ו" תאותה הזדמנו. ברבהתחושת הנאה לחולדות  ההסב

, שיוצרים תחושה של עונג בתגובה ומסלולים עצבייםמכלול מבנים  זהו .של המוח "Reward system"התגמול" 
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הצלחה, ניצחון, איפוריה, הנאה מינית והתנהגות התמכרותית מופעלים על ידי תחושות של  הםלגירויים מסוימים. 

מערכת זאת משפיעה על ההתנהגות התמכרות להימורים. תמכרות שאינה קשורה לתרופות כמו סוגים, כולל המכל ה

למושגים של "חיזוק" את הסיכוי שהן יחזרו על עצמן בעתיד. מגדילה בכך שהיא "מחזקת" התנהגויות מסוימות ו

הדוקות לתופעת האנהדוניה; ם ובכך הם מתקשריההנעה תהליכי ו"תגמול" יש חשיבות רבה בכל הקשור לתהליכי 

  הדוניה כמובן. לו

 הקרויה גם "מערכת התגמול") "חיזוקמערכת ה"מרכיביה העיקריים של בהמשך יובאו בקיצור 

 ("Reward system" של המוח : 

 Ventralטגמנטום הגחוניה כוללת אתת מסלולה העיקרי. היא אהמהווה  ,ולימביתמערכת הדופמין המס -

Tegmental Area (VTA)  גרעין האקומבנס אתו Nucleus Accumbens (NAc). איתורלמעגל זה תפקיד מפתח ב 

מזון, מין ויחסים על התגובות הקשורות לתגמולים טבעיים כמו  אחראיא וה ניםקית יםבמצבהגירוי הקשור לתגמול. 

לו את התגמול.  מבטיחהה לחזור על אותה התנהגות או מציע לפרט רמוסש זה ואה ,לומר אפשרמעגל זה, חברתיים. 

 

 ולדחפים ממריצים.              הנעהלחשובים מאוד בנוגע  NAc)ו  VTA)לעיל האזורים שצוינו 

 "מומחה"כנוירוטרנסמיטר  ים את הדופמין המסולימביקרציינו רבים מן החושל המאה שעברה,  90-ו 80-בשנות ה

גורם הוא שאומנם  נוטים להאמין ,יוםוכ יותר מאוחרות בשנים .(.8למשל ) מעורב במנגנון ההדוני של התגמולוהנאה ב

י מרכיבהמשמעותי ביותר בכל אחד מ אינושהוא ייתכן  כןו ;היחיד לא אם כי ,חשוב מאוד במנגנון התגמולביולוגי 

 במרכיביה האחרים כמו הכרחלא ב ךא wanting"" ב מאוד תפקידו חשובש ניטעןכך, למשל, . התחושה ההדונית

"likingאו " "willingness ."    

מעורבת גם במספר תפקידים חשובים כעס. היא לתהליכים של פחד ו מקושרשכאזור רגשי לרוב חשבת נה אמיגדלה -

, NAc וVTA עם  קשרים מקיימתו שומת לב, קשב ולמידה אסוציאטיביתת םביניה ,קוגניציהל המשתייכים

  .סלידה –הרתעה בתגמול או בחור בל באם ,סביבתייםהה לגירוים תגובבחירת הב לה מסייעיםה

אמיגדלה הוא הלצידה של ים. דברדקלרטיבי לגבי אנשים, מקומות והזיכרון עבור ה תחשיבות מכרעלו ש היפוקמפוס -

 ת המצבחזרהין מתווכים של עמכ פעלוהזיכרונות, י –ואלו , תרופותעם קשורים להתנסויות ה הזיכרונות סוסיבפועל ל

      .relapseז.א.   לסורו

  .הפיזיולוגי ולבין מצב  בתגמולשל הפרט אישי ה נועניייאום בין תחשוב לה היפותלמוס -

, קליפת תמדיאלימצחית ה-הקליפה הקדםכמו ליפת המוח, של ק Prefrontal Regions מצחים-האזורים הקדם -

גבוהה ובקבלת החלטות. מעורבים בהיבטיה השונים של החשיבה האשר מצחית -האורביטו והקליפההצינגולט הקדמי 

לחפש תגמול אם ושל המוח אם להפעיל את מגנוני החיזוק  יבחר,שת אופציהה על "תאקזקוטיבי" בקרה יםמספקהם 

 ם משפיעים בדרכים שונות על התמכרות. ימצח-כמה מהאזורים הקדם או לא.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Dopamine_Pathways_He.png
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רכת האנושית הוא מופעל במעמצחית. -שהוא חלק מגרעיני הבסיס, מקבל מידע מקליפת המוח הקדם הסטריאטום -

על ידי גירוי הקשור לתגמול, בעקבות גירוי לא נעים, מפתיע או עוצמתי, או על ידי רמזים הקשורים לתגמול. הוא 

 מצחית.-ל מקליפת המוח הקדםבשמק מבסס את פעולתו על מידע

יחסים  תוך כדי לבדם אלאאינם פועלים , כאן וננמנוספים שלא אזורים ואולי כמה  –אזורים אלה , סיקקל להנכפי ש

 תגובות לגירויי הסביבה.ה תריבח אשר יקדמו את תהליך  ,"תיווך"שיחות ו הדדיים

 

 סיום

סב את תשומת הה ב (4.) רגשות"פסיכולוגיה של ה"את עבודתו  פרסם  תאודול ריבוכאשר  1896שנים רבות חלפו מאז 

 –מתוך היכרותו, כנראה, עם דמותה של הדונה  ושגהמאת  זה שטבעהוא גם  אנהדוניה.אל של חבריו למקצוע  םלב

אינה היא במצבי דיכאון וש נצפיתה ריבו ציין בעיקר שמדובר בתופעהמיתולוגיה היוונית. באלת ההנאה והתענוג 

. בשנים אל השיח הרפואישבה ותקופות בהן הרפואה נשתכחה אנהדוניה מריבו היו תקופות בהן . אחרי מזוהה דיה

 בפרטידועה  התופעה. מדעי המוח בתחוםו ת, נוירוביולוגיתקליני מבחינה מרביתוכה לתשומת לב ז יאהאחרונות ה

על פי הגישה החדשה ביותר, היא "דרושה" לאבחנה של דיכאון  .ופיע בדרגות חומרה שונותעלולה להבו היא בדיכאון, 

עלולה להימצא במצבים היא במובן שי, הטרוגניה אופי. ופיעהמ היא אינהגם דיכאונות בהם  ,כמובן ,נםוישמג'ורי. 

נושא שמצבם אינו אצל אנשים  מצויה גםהיא  ; מלבד זה(3 )ראה בע' הוא רק אחד מהםדיכאון השכ ,יםפתולוגיים שונ

 . non clinical anhedonia  , אז מדובר בקלינית הגדרה

ייתכן שהוא יוכל  ך, אאנהדוניהה בנושא לאחרונהמתפרסמים מן החומרים ה מעטרק  זו מכילכתבה המובא ב מידעה

 . מידע נוסף ולהנאה חיפוש אחריללשמש גירוי 
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