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Homonymous hemianopia 
 

 ואבחנת כוסבל אימהמנהיפו תימינומוה. רבודמה ןדבאב הייאר
 דצב אדח לכב אתח םייניעהמ.

 םרוגה היעבל זו נמצא במוח, ואל םייניעב.
 

 

 הימוטנא
 םישנא םיבר יעדוים חומהש ילאמשה לבקמ השוחת עינמו את
 דצה ינמיה של ףוגה ךפיהלו ןפואב המוד, חומה ילאמשה לבקמ
 תא עדימ הייארה דצהמ ינמיה לש הדש הייארה הומחו ינמיה

 קמבל הדשמ הייארה ילאמשה.
 

 

 היפונאימה תימינומוה ונייה
 בצמ בו םדא רוהא רק דצב
 דחא, לשמל צד ןימי וא צד

 לאמש, האצותכ מנזק קלחב
 לש חומה לבקמש עדימ

 יתייאר.
 

 

 ואתתו הראייה לכמ ןיע
 םיקלחתמ םידדצל םע

 םתסינכ לש יבצע הייארה
 חומל, כך קזנש דצב לאמש
 לש חומה םרוג חרס הדשב
 הייארה ינמיה, וקזנ במוח
 דצמ ןימי םרוג קזנל הדשב

 הייארה ילאמשה.
 

 

 םינימסת
 אל לק הלוחל ןיבהל תא תופתע ההונאימפהי תימינומוהה.

 םיתעל קרבוות, םישנא םיבשוח היעבהש איה ןיעב תינמיה כארש
 שי לםה היפונאימה תימינומוה, אוםל רשאכ םיקדוב לכ ןיע

 דרפנב רבתסמ יוקילהש האו דצב ןימי של לכ תחא מן םייניעה.
 

 

 יעגפנ מהינאופיה תימינומוה םילקתנ םיתעל תובורק םישגנתמ
 םיצפחב. תולועפ כומ תייצח בוחרה הלולע תויהל תנכוסמ.
 הגיהנ הינה תיתייעב דחוימב. תעלים לוחהים אינם םיניחבמ

 טירפב על ןחלוש, םימעפלו וליפא לכואב.



 
 

 

 בניסיון םיגדהל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המ םדא רהאו םע
 מהאינהיפו

 תימינומוה גוהנ
 גיצהל תנומת ףונ .

 הלוח םע
 מהינהיפאו תימינומוה האור תיצחמ ןמ הנומתה. םילוחה םיאור

 חמבצתי ןמ התמונה מעין חטש ריק או ההכ.



 אמגודל:
 פלניכם עטק מתוך "תקיתש םישבכה", הפיהקס הנושארה האי

 הקספה תירוקמה, פהויסהק השנייה תמואתר כפי הלוחש
 תלחמב מהיהיפאונ תימינומוה היה האור.

 
 
 

 לע תנמ תומדהל מה םישנא םע היפאנימה תימינומוה םיאור
 רשאכ םה נעים םלועב האי רומשל לע ףוג רשי, בבוסל תא שארה
 לצד לאמש וסלובב תא םייניעה לכ ךרדה דצל לאמש. וישכע נוס
 תכלל הרוחא. םתא וארת תיצחמ מהעוםל לאמשמ ןוויכל םתאש
 םיכלוה. הביבסב אל תרכומ שי תופצל תושגנתהל םיצפחב דצבש

 מיין.
 

 האירק ףא האי הוולמ תרדסב שקיםי. םישנא םע היפונאימה
 תימינומוה תילאמש םיארוקש תיזעולב םישקתמ מלצאו דחמש

 תא הרושה האבה. וליאו םילוח םע היפונאימה ינמית םייופצ
 תושקתהל תאיצמב השוהר האבה םיארוקשכ תירבעב.

 

 

 יומידה יתיזחה מחףיר כרשא תלוכיה רלאתו 20/20
 הז אל עפשומ לע ידי ימהאפוניה תימינומוה. קר הומדעתו םלועל

 אבוות צד אבוד.
 

 

 יסלום, ונכתי תויזה תויתייאר דחוימב בחוםיל עם היפונאימה
 תימינומוה החתפתהש לרחא םטוא מיחו רוזאב הייארה. היזהה
 היושע תויהל "חתרס הרוצ" – תורוא, צרוות יתלב םירדגומ.....


