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דונטיות הפועל כסמ� ללקות שפה ספציפית אצל דונטיות הפועל כסמ� ללקות שפה ספציפית אצל דו :::: לשוניי�לשוניי�לשוניי�לשוניי�����נטיות הפועל כסמ� ללקות שפה ספציפית אצל דונטיות הפועל כסמ� ללקות שפה ספציפית אצל
� השפעת המבדק והבדלי� בי� לשוניי�השפעת המבדק והבדלי� בי� לשוניי�השפעת המבדק והבדלי� בי� לשוניי�השפעת המבדק והבדלי� בי� לשוניי

ס,2גלית אד�,1לוט��שרו� ערמו� 1 ויואל וולטרס1רות ליט,1אפרת הראל,1ענת בלאס,1חדאד�יגאאלינור

 האוניברסיטה הפתוחה2, איל��אוניברסיטת בר1

א", הפועל בפרט מאפיי� את שפת� של ילדי� לקויי שפהשימוש שגוי במערכת הפועל בכלל ובנטיות
דו. לשוניי��מצוי ג� בשפת� של ילדי� דו ��לשוניי� אנגלית�מאמר זה בוח� את ביצועיה� של ילדי

כחלק ממחקר רחב יותר ) SLI(אשר אובחנו כבעלי לקות שפה ספציפית, בני ארבע עד שבע, עברית
ו לש�.ה�הייצוגי� הלשוניי� השוני� של הנבדקי� לביצועיהבוח� את התרומה היחסית של התיהלו"

מ . בשימוש הנעשה על ידי הנבדקי� במערכות הפועל בעברית ובאנגלית המאמר הנוכחיתמקדכ"
ג�,ה�המאמר מצביע על כ" שהייצוג הלשוני של שתי שפות אינו בא לידי ביטוי באופ� אחיד בשתי א"

 � המהווה סמ� ללקות,הכשל במערכת הנטיות. בשתי השפותאינו משפיע באופ� שלילי על הביצועי
את� נמצא ג� אצל הילדי� הדו,לשוניי��שפה ספציפית אצל חד �לשוניי� לקויי השפה ובמינו� התוא

ע� זאת יש לציי� שלא נמצא הבדל איכותי בשימוש. המתואר בספרות עבור אוכלוסיה לקוית שפה
לשונית התקינה לבי� האוכלוסיה הלקויה אלא�לוסיה הדובי� האוכ, במערכת הנטיות ובסוג השגיאות

נ. רק הבדל כמותי שבה נמצאו שגיאות, כר הבדל איכותי בעברית בשימוש במערכת הבנייני�ימצד שני
ממצאי� אלה מצביעי� על כ" שאי� יתרו�. ייחודיות ללקות שפה ספציפית רק אצל האוכלוסיה הלקויה

דו�לחד .א" ג� לא להיפ", באוכלוסיה לקוית השפהלשוניות�לשוניות על פני

א" מצוי, שימוש שגוי במערכת הפועל בכלל ובנטיות הפועל בפרט מאפיי� את שפת� של ילדי� לקויי שפה
דו. לשוניי��ג� בשפת� של ילדי� דו �בני, עברית�לשוניי� אנגלית�מאמר זה בוח� את ביצועיה� של ילדי

 את התרומה מטרת המחקר היא להערי".)SLI(ת שפה ספציפית אשר אובחנו כבעלי לקו, ארבע עד שבע
�בשימוש הנעשה על ידי תו" התמקדות, היחסית של התיהלו" והייצוגי� הלשוניי� השוני� של הנבדקי

על. עברית ובאנגליתבת הפועלוהנבדקי� במערכ  מסוימות בשימוש במערכת זו שגיאותהמאמר מצביע
דוהעשויות לשמש כמאפיי� מבחי� של �.לשוניי�� לקות שפה ספציפית אצל ילדי

�האוכלוסיה הדו. ילדי שליחי� וילדי מיעוטי�, לשוניי� בישראל ה� ילדי מהגרי��מרבית הילדי� הדו
, גיל הרכישה של השפה הנוספת, כאשר השונות מושפעת מסדר רכישת השפות, לשונית הטרוגנית מטבעה

גודל המשפחה ומיקו� הילד,)הספר�שפת בית�שפת הבית, שפה אחת�הורה אחד(הקשר הרכישה
דו. במשפחה דו�ילד לשוני אשר מסוגל לתפקד ולנהל שיחה�לשוני מוגדר במחקר זה כילד הבא מרקע

. בשתי השפות

). SLI(הטרוגניות רבה מאפיינת ג� את אוכלוסיית הילדי� המאובחני� כסובלי� מלקות שפה ספציפית
עשר�י�יאשר יכולת� הלשונית נמצאת למעלה משנ,י מנת משכל תקינהאוכלוסיה זו מורכבת מילדי� בעל
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�, ובתנאי שאינ� סובלי� מלקות שמיעה, מתחת למצופה מגיל� הכרונולוגי)ת תק� אחתיאו סטי(חודשי
� שפהיבמחקר זה ילדי� לקוי. או קושי חמור בהיגוי, פגיעה נוירולוגית מוכחת, קשיי� רגשיי� והתנהגותיי

מתחת למצופה מגיל� שנתיי� לפחותנמצאת בעבריתה רק כאשר יכולת� הלשונית יוגדרו ככאל
פי(הכרונולוגי  מתחת למצופהוחצית תק�ימסטייותר יכולת� באנגלית נמצאתו,)1995,גורלניקמבח� על

�פי(הכרונולוגי לגיל כי.)CELF-2 preschool, Wiig, Secord, & Semel, 2004 על על מנת להבטיח
דואיחורלשוניי� הכלולי� במחקר אכ� מציגי� קושי שפתי ולא�י� הדוהילד �, לשוניי�� הנובע מהיות

ב. הקצנו את הקריטריוני� הנהוגי� בדר" כלל כל" קריטריוני� מקלי�"במילי� אחרות השתמשנו �על פיה
 בקבוצת לא נכלל–) על פי המבחני� שהוזכרו לעיל(נבדק שלא הראה פרופיל שפתי חריג באופ� ברור 

.הניסוי

המיועדי� לילדי� אשר, תיי�שפ�עברית אשר לומדי� בגני�לשוניי� אנגלית�המאמר בוח� תשעה ילדי� דו
מכל הנבדקי� נאספו. אובחנו כלקויי שפה ומאפשרי� התערבות לשונית ממוקדת בכל שעות הפעילות

� ספונטאני ושלוש מטלות נתוני� בשתי השפות על ידי דוברי� ילידיי� של שפת היעד באמצעות מדג
דו. דיבוב �אצל. רגילי� התפתחות תקינה בגני�ע�לשוניי��נתוני� אלה הושוו לקבוצת ביקורת של ילדי

השמטה של הזמ� וסמ� גו( שלישי באנגלית וכ� חילופי� בי� הבנייני� נמצאהלשוניי��כל הילדי� הדו
� אשר הראו יכולת נמוכה במיוחד באבחוני� א" אחוז השגיאות היה גבוה יותר אצל אות� ילדי, בעברית

ג�. הסטנדרטיי� בשתי השפות  שגיאותאצל ילדי� אלה נמצא שימוש שגוי בגו( שלישי באנגלית ונמצאו
כ�. דרשו להשתמש בגו( שני בעבר בעבריתנהילדי� רבות כאשר שיעור הראו ילדי� אלה ממצאי,כמו
בו, הספונטאני בשתי השפותרכת הנטיות בדיבור במעשגיאותשל נמו" יותר .מטלות השונותקושי רב יותר

�ממצאי� אלה יושוו למחקרי� על לקות שפה ספציפית בשתי השפות וכ� לתהליכי� התפתחותיי� תקיני
ה, לשוניי��אצל דו ג�. במערכת הנטיותשגיאותעל מנת להערי" את מאפייני ההבדלי� בי� המטלות ייבחנו

ל, כמצביעי� על בעיות עיבוד כלי אבחוני עבור בניית ותוצג האפשרות להשתמש במטלת החיקוי כבסיס
.זואוכלוסיה

 מיתוסי� ומציאות מיתוסי� ומציאות מיתוסי� ומציאות מיתוסי� ומציאות––––לשוניות לשוניות לשוניות לשוניות����דודודודו
�היא ברובה, כמו בעול� כולו, לשונית בישראל� האוכלוסיה הדו,כתוצאה מגלי ההגירה בעשורי� האחרוני
�נית הטרוגנית מטבעה כאשר אחד ההבדלי� לשו� הדוהאוכלוסיה. אוכלוסיית מהגרי� ואוכלוסיית מיעוטי
דו. המרכזיי� נובע מסדר רכישת השפות בו�מקובל בהקשר זה להבחי� בי� דו�לשוניות �זמנית לבי�

בו�דו. לשוניות עוקבת מ�לשוניות ג�(ילדי�ל לרוב תייחסתזמנית דו) מבוגרי�לוכמוב� �הגדלי� בבית
חדאלה הגדלי� בבילאו)שפה אחת�הורה אחד(לשוני א", שבו השפה שונה משפת הסביבה,לשוני�ת

). חודשי�3במעו� יו� מגיל, למשל( את שפת הסביבה נמצאי� מינקות במסגרות חינוכיות הדוברותה
ילדי, לשוניות עוקבת מאפיינת ילדי מהגרי��דו. זמנית�ילדי� אלה מתחילי� להשתמש בשתי השפות בו

�חד)י�וכמוב� ג� מבוגר(וילדי מיעוטי�, שליחי חד(לשוני�הגדלי� בבית ,)לשונית�ולעיתי� ג� בסביבה
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ילדי� אלה. נחשפי� לשפה שנייה, או כניסה למערכת החינו" בגילאי הג� ובית הספר, ובעקבות הגירה
. רוכשי� שפה אחת לפני שה� רוכשי� את השפה השנייה

דוקיימי� מיתוסי� רבי� העוסקי� ביכולות הלשוניות והקוגניטיביות של �מרבית המיתוסי�. לשוניי��ילדי
בו�מתייחסי� לילדי� דו �דו. זמנית�לשוניי �לשוניי� מתחילי� לדבר יותר�אחד המיתוסי� הוא שילדי

זה. מאוחר ) לשוניי��לשוניי� והדו�החד(נובע מכ" שכעשרי� אחוז מאוכלוסיית הילדי�, למשל, מיתוס
מזאת אומרת שיש לה� אוצר מילי�(מאחרי� בדיבור בעוד שמחצית מ� הילדי�). בגיל שנתיי�50� הקט�

אכ� תאובח� בשלב מאוחר יותר כסובלת מלקות, המחצית השנייה, האלה יסגרו את הפער עד גיל שלוש
דו. שפה ספציפית � לדוזאתהסביבה נוטה לקשר, לשוני נמנה על אוכלוסיית המאחרי� בדיבור�כאשר ילד

� לשונית לאוכלוסיה החד�� המצביעי� על הבדל בי� האוכלוסיה הדולא קיימי� מחקרי, ע� זאת. לשוניות
לא, לשונית . חור בדיבוריבכל הנוגע

, מחקרי� שבחנו את המיתוס הזה. לשוניי� מתפתחי� לשונית יותר לאט�מיתוס נוס( טוע� שילדי� דו
�ביותר מאוחרלשוניי� אכ� מגיעי��דו מראי� שילדי  Harel(שפה לשליטה במערכת הנטיות של הפועל

2004; Paradis & Crago, דו, מצד שני).2000 �לשוניי� זהי� לבני גיל� בהתפתחות�נמצא שילדי
,)Baker, 1993(מפגיני� יכולת גבוהה יותר בסיפור סיפורי�,)Paradis & Genesee, 1996(תחביריתה

כיא(ש, נית� לראותמכא�). ,Ianco-Worall 1972(לשוניי� בהתפתחות סמנטית�ומקדימי� ילדי� חד
דו, שהוא אינו מבוססהרי,"יש רגליי�"למיתוס הזה �� ובס" הכל נית� לומר שקיימת עדיפות לילדי

.)Pierce, 1992(לשוניי� כאשר ידע הנרכש בשפה אחת מקל על רכישתו בשפה השנייה
הת. לשוניי� מתבלבלי� בי� השפות�מיתוס נוס( הוא שילדי� דו בוננות במשפטי� מיתוס זה צמח מתו"

לש"כמו ל","בכזה בשביל הבובות  וגדולהדייסאז יש אמא"או " cat in the hat�אמא שלי התחפשה
בהקשר זה מצביע. לשוניי��ודהמצויי� בשפה המשמשת ילדי�" ויש שלושה מיטותהדייס ואבאהדייס

דו) Genesee, 1989(נסי'ג �ו�על כ" שילדי מלשוניי� משתמשי� בשתי השפות  ביניה� בדיוק חליפי�א(
ל, לשוניי��כמו מבוגרי� דו כ�. בי� השפות מ� הדוברי� הבוגרי�החלי(ולומדי� כיצד אוצר, יתר על

 צמדי� של מילי� בשתי השפות לאותה משמעות50לשוניי� בני שנתיי� מכיל מעל�המילי� של ילדי� דו
)Quay, 1995(נפרדות �ה. ושתי המערכות הלשוניות שלה דובי� �לשוניי� בני פחות�יתר נמצא שילדי

.)Lanza, 1992; Walters, 2005(משנתיי� כבר יודעי� להתאי� את השפה לנמע� 

דולקות שפה ספציפית אצל ילדי� דולקות שפה ספציפית אצל ילדי� דו � לשוניי�לשוניי�לשוניי�לשוניי�����לקות שפה ספציפית אצל ילדי� דולקות שפה ספציפית אצל ילדי
נוצר צור", לפיכ". לשוניות עלולה להחרי( לקויות שפה�דוכי הועלתה טענה על רקע המיתוסי� האלה
דולבחו� את התפתחות הש �לה, לשוניי� לקויי שפה�פה של ילדי דועכדי �משפיעה אכ� לשוניותה�רי" הא

דו. וכיצדעל היכולות הלשוניות של ילדי� לקויי שפה לשונית�מחקרי� רבי� עוסקי� ברכישת שפה
דו, ובלקות שפה ספציפית �. לשוניי��א" מעט מאוד נעשה בכל הקשור ללקות שפה ספציפית אצל ילדי

 ;Genesee, Paradis, & Crago, 2004(הפועל בתחו� זה מתמקד בשימוש בנטיות מרבית המחקר
Hakansson, Salameh, & Nettelbladt, 2003; Leonard 1998; Paradis & Crago, 2000; Paradis, Crago, 
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& Genesee, 2005/6; Paradis, Crago, Genesee, & Rice, 2003 .( הבחירה בנטיות הפועל כמוקד המחקר
 & Rice(ת נטיות הפועל מהווה סמ� ללקות שפה ספציפיתטובעת מ� האבחנה שבשפות רבות השמנ

Wexler, 1996 .( 
Paradis et al. (2003) ,דו, למשל �גיל ממוצע, ילדי�8(אנגלית לקויי שפה�לשוניי� צרפתית�משווי� ילדי

חד)6;11 בש. לשוניי� בני גיל��ע� ילדי� לקויי שפה תחביריי��צורני� מורפובימוש מחקר זה מתמקד
וכאלה שאינ� מסמני� זמ� בדיבור, כגו� צור� גו( שלישי בהווה וצור� העבר באנגלית, המסמני� זמ�

, המחקר מראה ששתי האוכלוסיות הראו דיוק רב יותר בשימוש בצורני� שאינ� מסמני� זמ�. ספונטאני
נמ. דומות בצורני� המסמני� זמ�שגיאותו לשוניי��צא הבדל בי� הילדי� הלקויי� הדוזאת אומרת שלא

.בשימוש במורפולוגיה דקדוקית) בכל אחת משתי השפות(לשוניי��לילדי� הלקויי� החד
Paradis (2005) מאפייני השפה של ילדי ג� � ומש" חשיפה ממוצע5;7גיל ממוצע, ילדי�24( בוחנת הא

אע�) חודשי�9.5השנייה לשפה � דומי� לאלה של דוברי שנייהנגלית כשפה התפתחות תקינה הלומדי
והא� דמיו� זה יכול להביא לאבחו� שגוי של רוכשי שפה שנייה כלקויי, לשוניי� לקויי שפה�אנגלית חד

 beפעלי העזר, עבר סדיר ולא סדיר, פאראדי בוחנת את השימוש בנטיות גו( שלישי בהווה. שפה
ב, on�וinמילות היחס , do�ו היא בוחנת את מידת הדיוק וסוג השגיאות של הילדי�. אנגליתמיידעי� וריבוי

 TEGI (Test of Early Grammatical Impairment) בור ספונטאני ובמטלת דיבוב המבוססת על מבדקיבד
מידת הדיוק וסוג השגיאות בשימוש בצורני� הדקדוקיי� כי הממצאי� הראו. Rice & Wexler (2001)של

בהשוואה לנבדקי�.כאשר משווי� בי� בני אותו גיל בשתי האוכלוסיות,האלה דומה בשתי המטלות
ל שנייה היו בטווח נמצא שביצועי הילדי� הרוכשי� אנגלית כשפה TEGI�ששימשו בקביעת הנורמות

מכא� נית� לראות שקיימת אפשרות לאבחו�. שו� סיבה לחשוד שה� לקויי שפההייתה שלא למרותהלקוי
. כלקויי שפהנייהששגוי של רוכשי שפה 

 מציגה Steenge (2006). שני מחקרי� עוסקי� בחוזק היחסי של שתי השפות אצל ילדי� לקויי שפה
�דו54שלממצאי �היא מוצאת אצל הנבדקי�. 11�6הולנדית לקויי שפה בגילאי��לשוניי� תורכית� ילדי

לשוניות בשפה�שיכולות מטהומגיעה למסקנה) תורכית(ביצועי� לשוניי� טובי� יותר בשפה הראשונה 
דו, הראשונה הובילו להתפתחות יכולות אלה בשפה השנייה �לשוניי� לקויי�ולפיכ" היא ממליצה שילדי

דו10 משוות Håkansson et al. (2003). שפה יטופלו ג� בשפה הראשונה �שבדית�לשוניי� ערבית� ילדי
 �דו10לקויי שפה ע �הג� ילדי במש") שבדית(אשר נחשפו לשפה השנייה,יללשוניי� תקיני� בני אותו

בעוד, ה� מוצאות שהילדי� לקויי השפה הראו ביצועי� לשוניי� נמוכי� בשתי השפות. אותו הזמ�
 �. ההתפתחות התקינה הראו רמת התפתחות לשונית תקינה לפחות באחת משתי השפותע�שהילדי

למחקרי� אלה רקעל פיו מיתוס עומדי� בסתירה דוכדאי לדבר �לשוניי� לקויי שפה� שפה אחת ע� ילדי
�של. כדי לא לבלבל אות לשוניי� לקויי� מצביע על כ" שאי� הבדל בי� דוParadis et al., (2003)המחקר

כ�. לשוניי� לקויי שפה�שפה לחד על, יתר על הרי שידיעת שתי , Bialystok & Hakuta (1994)א� נסתמ"
ש, שפות היא יותר מס" חלקיה ומעבר, ימוש בשפה אחת מנצל רק חלק מ� היכולת הלשונית של הילדולכ�

כ�. לשימוש בשפה אחת א( עלול לפגוע בילד של, כמו י� המראSteenge (2006)בנוס( לממצאיה



5 לשוניות�ספציפית ודולקות שפה

נמצא כי תכנית, שיכולות לשוניות בשפה הראשונה מובילות להתפתחות יכולות אלה בשפה השנייה
חדלשונית באוצר המילי��התערבות דו לשונית� תורמת להתפתחות יותר מאשר תכנית התערבות

)Thordardottir, Weismer, & Smith, 1997.( 

 מטרת המחקרמטרת המחקרמטרת המחקרמטרת המחקר
קיי� צור" במחקר, לשוניי� והתערבות מתאימה�על מנת לאפשר אבחו� אמי� של ילדי� לקויי שפה דו

הוי מדדי� לשוניי� ללקות שפהיז,עברית�לשוניי� תקיני� אנגלית�שמטרתו בניית פרופיל לשוני לילדי� דו
מטרת. לשונית�ספציפית באוכלוסיה זו ובניית אבחו� ללקות שפה ספציפית המתאי� לאוכלוסיה הדו

, בעברית"הל לעומת הול"(המחקר הנוכחי היא לבחו� את השימוש במערכת הפועל ובמיוחד בצורני הזמ�
walk לעומת walkedבצורניו) באנגלית � walk לעומת walks, בעבריתהל" עומתלהלכתי(ההתא

דו) באנגלית �דו�אצל ילדי �בהנחה שהשוואה כזו, לשוניי� תקיני��לשוניי� לקויי שפה בהשוואה לילדי
�לש� כ" יתמקד המאמר הנוכחי. תוכל להביא בסופו של דבר לזיהוי המדדי� הלשוניי� הרלוונטיי

:ת הבאותובשאל
ז.1 דומהי מידת הדיוק בשימוש בצורני �דו�מ� אצל ילדי ��לשוניי� לקויי שפה לעומת ילדי

�? התפתחות תקינהע�לשוניי
? מאפיינות כל אחת מ� האוכלוסיות ובאיזו מידה ה� דומותשגיאותאילו.2
?הא� קיי� הבדל בי� שתי השפות אות� דובר כל ילד.3
?תהא� קיי� הבדל ב� המטלות השונות עבור כל ילד בנפרד ועבור האוכלוסיות השונו.4

, המחקר שלנו חשופה לשפה השנייה למעלה משנתיי�אוכלוסייתשומאחר לאור הספרות המוזכרת לעיל
:הנחות המחקר ה�

דו.1 �דו�מידת הדיוק בשימוש בצורני זמ� אצל ילדי � לשוניי� לקויי שפה תהיה נמוכה מזו של ילדי
�. בשתי השפות, התפתחות תקינהע�לשוניי

 השגיאות יהיה דומה בשתי השפותעבור שתי האוכלוסיות דפוס.2
.עבור שתי האוכלוסיות יתכ� הבדל בי� שתי השפות אשר ישק( את קיומה של שפה דומיננטית.3
בעוד שבאוכלוסיה, עבור האוכלוסיה התקינה לא נצפה למצוא הבדל משמעותי בי� המטלות.4

לת חיקוי למשל במט(הלקויה נצפה למצוא קושי רב יותר במטלות הדורשות עיבוד רב יותר 
 ). הדורשת ג� עיבוד תחבירי וג� שימוש בזיכרו� לטווח קצר



 וולטרסו ליט, הראל, בלאס,חדאד�סייג, אד�, לוט��ערמו�6

 שיטת המחקרשיטת המחקרשיטת המחקרשיטת המחקר
באמצעות מדג� ספונטאני נתוני� מכל הנבדקי� בשתי השפות נאספו, לבחו� את הנחות המחקרעל מנת

�ו כמו כ� נתבקשו הורי הילדי� למלא שאל.על ידי דוברי� ילידיי� של שפת היעד,ושלוש מטלות דיבוב
הנתוני�. ולפרט את הסיבות שהביאו להשמת הילד בג� שפתיילדיה�ו העריכו את מאפייני הקושי של שב

אשר הצטברו לתמונה רחבה, יצירת פרופילי� לשוניי� אישיי�צור"ל, שנאספו נותחו עבור כל ילד בנפרד
דו. יותר � בשתי קינהתשפתית התפתחותע�,לשוניי��נתוני� אלה הושוו לקבוצת ביקורת של ילדי

. הלומדי� בגני� רגילי�, השפות

� נבדקי�נבדקי�נבדקי�נבדקי
דוהבמאמר זה מוצגי� נתוני� עבור תשע � דוברי אנגלית מ� הבית אשר רכשו–לשוניי� עוקבי�� ילדי

אובחנו על ידי קלינאית תקשורת והושמו בגני�ש, עברית כשפה שנייה בג� הילדי� במש" שנתיי� או יותר
� בישוב אחדומתגוררי� גבוה�בינוניאקונומי�באי� מחת" סוציו,5;7�6;4 בגילאי�, כל הנבדקי�. שפתיי

את) בשני�(הגיל הכרונולוגי ומש" החשיפה לעבריתאתהציגמ1הטבל. לשונית�בעל אוכלוסיה דו וכ�
שמות הילדי� מכילי�. תיי� השפ�לשוניי� אשר הושמו בגני�הילדי� הדו ציוניה� בשפות השונות עבור

.)שני� וחודשי�(הגילוf\m)( הילד על מי�אינפורמציה 

 תיי� השפ�לשוניי� אשר הושמו בגני�הילדי� הדו.1טבלה

CELFגורלניקגורלניקגורלניקגורלניק
�תוא� גילציו�תוא� גילציו�מש" חשיפהגיל כרונולוגיש
Af6096;92633;51485;6
Of6026;23.5804;21475;1
Lf5055;52833;61425;1
Rf6066;641006;21404;7
Bm5085;83914;2993;1
Cm5065;62904;71223;7
Dm6066;62734;31303;7
Sm5065;64693;11353;7
Am5065;64673;11213;7

 הצללה מציינת ביצוע לקוי*

 CELF-2 preschool, Wiig et(לאחר בדיקת יכולותיה� הלשוניות באמצעות אבחוני� סטנדרטיי� באנגלית
al., 2004 ( ובעברית)קוטלגו,)1995,גורלניק� בהתא� למידתג�, בנוס( לניתוח היחידני, הנבדקי

�:שלוש קבוצותכ" שנוצרו, לפי הקריטריוני� המקלי� שבחרנוהצלחת� באבחוני� הסטנדרטיי

1.�תקיסטופער של פחות משנתיי� בעברית( התפתחות תקינה בעברית אבל לא באנגליתע�ילדי �ית
.Af609, Of602, Lf505�) באנגלית1.5�משל יותר
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2.�מ( התפתחות תקינה באנגלית אבל לא בעבריתע� ילדי ו1.5�סטיית תק� של פחות פער באנגלית
�.Rf606, Bm508, Cm506�) בעברית ויותרשל שנתיי

3.�מ( התפתחות לא תקינה בשתי השפותע�ילדי אנגלית ופער של שנתיי�ב1.5�סטיית תק� של יותר
.Dm606, Sm505, Am505�)בעבריתויותר 

שלההנתוני� שנאספו �דו3ושוו לנתוני �מאותו ישוב הנמצאי� בגני� התפתחות תקינהע�לשוניי��ילדי
�שלבאבחוני השפה של ילדי� אלהביצועיה�.רגילי  בשתי מגיל� פחות מסטיית תק� אחתהיו בטווח
. ההתפתחות התקינהע�לשוניי�� את נתוני הילדי� הדוהציגמ2הטבל. השפות

 ההתפתחות התקינהע�לשוניי�� הילדי� הדו.2הטבל

CELFגורלניקגורלניקגורלניקגורלניק
�תוא� גילציו� תוא� גילציו�מש" חשיפהגילש
Ef6016;16846;01636;3
Mf6026;23906;61555;9
Em5055;52966;51374;6

 מטלותמטלותמטלותמטלות
ושלוש מטלות) סיפור מספר מוכר ומשחק חופשי, ראיו� אישי(באמצעות מדג� ספונטאני נאספו נתוני�ה

ס,)enactment(הפעלות: דיבוב שונות  ,Dromi, Leonard, Adamלפישתיה�(פוריהשלמת משפטי� בתו"
& Zadunaisky-Ehrlich, 1999 (על, וחיקוי�השימוש במערכתשלמנת לקבל תמונה מלאה ככל האפשר 

שכ� ידוע שהוא נרכש בשלב, נבח�לאואילו זמ� העתיד, המטלות בחנו פעלי� בעבר ובהווה. הפועל
כל שלושת סוגי המטלות, רית עשירה בנטיותמכיוו� שעב.)Armon-Lotem & Berman, 2003(יותר מאוחר
כ�.ואילו באנגלית השתמשנו רק במטלת השלמת המשפטי� ובמטלת החיקוי, בעבריתהועברו כמו

ה ולפרט את הסיבות שהביאו/� שבו העריכו את מאפייני הקושי של הילדונתבקשו הורי הילדי� למלא שאל
.ה בג� שפתי/ולהשמת

זו. סיפורסיפורסיפורסיפורמטלת השלמת המשפטי� בתו" מטלת השלמת המשפטי� בתו" מטלת השלמת המשפטי� בתו" מטלת השלמת המשפטי� בתו" את) 1999,'אשר התבססה על דרומי ושות(מטלה באה לבדוק
שלושה המטלה כללה. בגו( שלישי ביחיד ורבי� ובזכר ונקבה, השימוש בנטיות הפועל בעבר ובהווה

זו. באנגלית תמונותספרונישניו בעברית תמונותספרוני  הנבדק מתבקש לספר סיפור ע� הנסיי�, במטלה
כלומר להשלי�, על הנבדק להשלי� את המשפט, בכל פע� שהנסיי� עוצר.)צגות בספרו�לפי התמונות המו(

) ed-(הנטיות הנבחנות ה� נטיות העבר, באנגלית. את הנטייה הרצויה לפי ההקשר והקלט הניתני� לו
eatsand the dog eatsatC לדוגמא,כשהקלט הנית� לנבדק לעיתי� שווה לפלט הרצוי,)-s+,s(וההווה 

כ�.  helpedyesterday grandpa ;helpsgrandpa Here לדוגמא, ולעיתי� שונה ממנו בבחינת נטיית, כמו
ש�,הוכנסו סוגי נושאי� שוני�,)s-(ההווה  עצ� ברבי� לא רגיל�ש�,)girls(עצ� ברבי� רגיל� למשל

)children(רצורות המקו, נבחנות צורות ההווה, העשירה בנטיות, בעברית. ועוד,)וכ� צורות העבר בגו
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הכלב לדוגמא, הקלט הנית� לנבדק הוא בצורתו הבסיסית. תו" מת� ייצוג לבנייני� השוני� בעברית, שלישי
ואו,מחפשותאוכל וכא� ג� החתולות מחפש מחפש מחפש מחפש  � אז הוא טיפס, מלמעלהלקפו3 לקפו3 לקפו3 לקפו3 רוני רצה לטפס על הסול

.קפ3�ו

הנבדק מתבקש לחזור על המשפט, מילי�7�4רכו במטלה זו הנסיי� אומר משפט שאו. מטלת החיקוימטלת החיקוימטלת החיקוימטלת החיקוי
הנטיות, באנגלית.ת לגו ומ� הקוביות הוא בונה כל דבר העולה על רוחוי הוא מקבל קוביולאחר כל חזרה

זו. הנבחנות ה� שוב נטיות העבר והווה , סוגי נושאי� שוני�הוכנסו,)s-(בבחינת נטיית ההווה, ג� במטלה
כ�.ה לכ"על מנת לבדוק הא� יש השפע ה�,)ed-(והעבר ) s+(בבחינת נטיות ההווה, כמו הוכנסו למטלה

לא) pushes, wanted כגו�(פעלי� ע� סיומת הברתית  ,barks כגו�(הברתית�וה� פעלי� ע� סיומת talked .(
ש, בעברית 1גו((דהיינו צורות העבר בגו( ראשו� ושני, מטלת השלמת המשפטי�בלא נבדקונבחנו צורות

 ייצוג היהכאשר, כמה פעמי�הכל צורה נבחנ). רבי�2וכ� גו(, זכר ונקבה� יחיד2גו(, חיד ורבי�י
דוגמאות למשפטי� מתו" משימת. וכ� הלאההתחפשתי, צילמתי, אכלתי:למשל, לבנייני� השוני� בעברית

ו ה�בהחיקוי באנגלית .שוקולד אגוזי�אכלתיאני�ו  his friendspushesTom sometimes:עברית

זו. מטלת ההפעלותמטלת ההפעלותמטלת ההפעלותמטלת ההפעלות בשל ריבוי, בעברית בלבדהתבצעה)1999,'אשר התבססה על דרומי ושות(מטלה
בה. הנטיות בשפה זו במשימת, כלומר. א" לא כול�, נבחנו ג� במשימת החיקוישהצורות מרבית נבחנו

על מנת להפיק את צורת העבר.זכר ונקבה– יחיד2וכ� בגו(, יחיד1ההפעלות נבחנו צורות העבר בגו( 
על, כשהנסיי� הראשו� חוזר לחדר. ונסיי� שני מפעיל את הנבדק, נסיי� אחד יוצא מהחדר, יחיד1בגו( 

. קפו3תכשיו אני אצייר ואתהע: נסיינית אומרת לילד לפני הפעולהה,לדוגמא. הנבדק לדווח לו מי עשה מה
ח תגיד לנסיינית מי: ההנחיה הניתנת לילד היא, וזרת לחדרלאחר מכ� ה� עושי� זאת וכשהנסיינית השנייה

על מנת להפיק את צורות העבר בגו(.היא ציירה ואני קפצתי: תגובה אפשרית של הילד היא.צייר ומי קפ3
כשהוא חוזר נאמר לו שה�,)זכר ונקבה(הנבדק יוצא מהחדר בו ישנ� שני נסייניי�. זכר ונקבה� יחיד2

ו מהביצעו שתי פעולות נסיינית אחת: למשל, הקלט הנית� לנבדק נמצא בגו( השאלה. עליו לנחש מי עשה
תגובה . תגיד לכל אחד. נחש מי קפ3 ומי הסתרק. אחד מאתנו קפ3 והשני הסתרק: מעודדת את הילד

.את קפצת ואתה הסתרקת אואת קפצת והוא הסתרק אפשרית של הילד היא

 תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות
מהממצאי�, יות הפועללמרות שהמאמר עוסק בעיקר בנט  ג� למערכת הבנייני� בעבריתי�תייחסשיוצגו

על מנת להציג תמונה רחבה יותר של מערכת הפועל באוכלוסיית וזאת,)השייכת למורפולוגיה הגזורה(
 בכלל בי� רמת ההצלחה בעברית ובאנגלית) באחוזי�( מספק השוואה1מספר תרשי�. היעד של המחקר

יצגי� את אוכלוסיית הילדי� שאובחנו בעבר כלקויייהמ,תיי� השפ�די� בגניעבור תשעת הילהמטלות
אתיהמ)Em505, Mf602, Ef601(ת הילדי�שלוששפה ועבור  � בעלת ההתפתחות האוכלוסיהיצגי

.התקינה
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אנגלית עברית

� אחוז ההצלחה בעברית לעומת אנגלית עבור כל ילד.1 תרשי

שלהזתרשי�מ � שת הילדיו נית� ללמוד שבעוד שאצל� ההתפתחות התקינה ההצלחה בשתי השפות היאע
 נמצאו ביצועי� מאוזני� תיי� השפ�הרי שבי� הילדי� בגני, ללא הבדל משמעותי בי� השפות90%מעל

של6;6בת,)Rf606(בשתי השפות רק אצל ילדה אחת ). ג� שפתיב3 מתוכ�, שני� בעברית4 ומש" חשיפה
וחמישה ילדי� נוספי� הראו אחוזי הצלח ה הראו אחוזי הצלחה גדולי� יותר שלושה גדולי� יותר בעברית

.באנגלית
לבי� האוכלוסיה,)אליה נתייחס כלקוית השפה(תיי� השפ� בגניהאוכלוסיה את ההבדלי� בי� כדי לחדד

דו, בעלת ההתפתחות התקינה �לשוניי� ע� התפתחות תקינה ורק אחר�יוצגו הממצאי� ראשית עבור ילדי
דוכ" עבור ילד �ב�י �של, הממצאי� יוצגו עבור כל ילד בנפרד. גני� שפתיי�לשוניי �במספרי� אבסולוטיי

, במקרי� שיש לכ" ער" תוצג ג� תמונה של מספר ילדי� ביחד באחוזי�. תשובות נכונות מס" כל התשובות
�.לפי החלוקה שנגזרה מתוצאות המבחני� המתוקנני

� נהנהנהנה התפתחות תקי התפתחות תקי התפתחות תקי התפתחות תקיע�ע�ע�ע�נטיות הפועל אצל ילדי� נטיות הפועל אצל ילדי� נטיות הפועל אצל ילדי� נטיות הפועל אצל ילדי
בע�לשוניי��ילדי� דו  עד 80%� התפתחות תקינה ביצעו באופ� תקי� את המטלות השונות בשפות השונות

100%� מראה את אחוז התשובות הנכונות בכל אחת מ� המטלות עבור שלושה ילדי�2 תרשי�. מ� המקרי
�. תקינהההתפתחותה ע
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�ע� התפתחות ילדי�– ילדכל ונות מתו" כלל התשובות לפי מטלה עבור אחוז התשובות הנכ.2 תרשי
 תקינה

תקינה הגיעו למאה אחוזי הצלחה במטלת ההפעלותה ההתפתחותע� נית� לראות שהילדי�2 תרשי�מ
ב. במטלות האחרות הצלחה90%�80�ול, באנגליתובמטלת החיקוי, בעברית זהתרשי�כמו כ� נית� לראות

, Em505כפי שרואי� אצל, ישנה השפעה למש" החשיפה על מידת ההצלחהיכיתכ� ות שבחלק מ� המטל
. אשר חשו( לעברית במש" שנתיי� בלבד

�. ההתפתחות התקינה השתנתה בהתא� לסוג המטלה ולשפת המטלהע�התפלגות השגיאות של הילדי
 עבור כלל נמצא)גליתבאנ(במטלת השלמת המשפטי�, בעוד שבחיקוי באנגלית לא נמצאו כלל שגיאות

�שלו הפעלי� המוטי� בזמ� ושל48שה מתו"י שימוש שגוי בזמ� בחמהילדי � או זמ�השמטת שה מקרי
של שימוש)18מתו"(כמו כ� נצפה מקרה אחד. שימוש בצורת בסיס ללא זמ�,כלומר, סמ� גו( שלישי

�שלנמ, באותה מטלה, בעברית לעומת זאת. בסמ� גו( שלישי ע� פועל ברבי שה מקרי� של שימושוצאו
כ�. ומקרה אחד בלבד של שימוש בצורת המקור של הפועל, פעלי� מוטי�126שגוי בזמ� מתו"  כמו

 חשוב,� זאתע. המקרי� בה� היה הנושא בנקבה12השתמשו הילדי� בצורת הרבי� בזכר בחמישה מתו" 
נ  לשימוש בנטיות באשר.� ורבות בשפה הדבורהיטרלית לרבילציי� שצורת הזכר ברבי� נפוצה כצורה

 של חילו( בי� שגיאותא" במטלת החיקוי נמצאו, במטלת ההפעלותשגיאותלא נמצאו כלל, הגו( בעברית
 שגיאות3, משפטי� בגו( ראשו� יחיד24טעות אחת מתו": בהתפלגות הבאה, גו( ראשו� ושני ולהפ"

24 מתו" שגיאות7�ו, משפטי� בגו( שני נקבה24תו"משגיאות2, משפטי� בגו( שני זכר24מתו"
� נית� לומר שקיימי� מקרי� ספורי� של שימוש שגוי בזמ� או השמטתו,לסיכו�.משפטי� בגו( שני רבי

.אבל בולט הקושי בשימוש בגו( שני בעברית במטלת החיקוי בלבד, בשתי השפות
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 תקינהתקינהתקינהתקינההההההתפתחות התפתחות התפתחות התפתחותהההה ע�ע�ע�ע� לשוניי�לשוניי�לשוניי�לשוניי����� הדו הדו הדו הדוילדי�ילדי�ילדי�ילדי�הההההשימוש בבנייני� בעברית אצל השימוש בבנייני� בעברית אצל השימוש בבנייני� בעברית אצל השימוש בבנייני� בעברית אצל
ל(נמצא על פי רוב שימוש תקי� בבנייני�, ההתפתחות התקינהע�לשוניי��אצל הילדי� הדו  95%�מעל

�וידע לשוני, ה� שיקפו מש" חשיפה קצר לעברית מחד, שגיאותג� כאשר נעשו ). הצלחה אצל כל הילדי
בשימוש בבנייני� עשו זאת או על ידי אות� ילדי� ששגו, כלומר. לשוניי� מאיד"�דומה לזה של ילדי� חד

, או על ידי שימוש בפועל אחר מאותו שורש, א" מתאי� להקשר, שימוש בפועל שונה מ� הפועל המבוקש
אשר, כ" למשל אחד הילדי�. א" לאו דווקא מורכב פחות מבחינה דקדוקית או סמנטית, הקיי� בבניי� שונה

בהשת, היה בעל מש" החשיפה הקצר ביותר לעברית טעות,"הלביש אותו"במקו�" התלבש אותו"מש
ֵל אחת מייצגת את שתי המשמעויות המיוצגות (lexeme)הַמקֵסהמשקפת את השפעת השפה האנגלית בה

.בעברית על ידי שני פעלי� מאותו שורש

 שפהשפהשפהשפההההה בעלי לקות בעלי לקות בעלי לקות בעלי לקות לשוניי�לשוניי�לשוניי�לשוניי����� הדו הדו הדו הדוילדי�ילדי�ילדי�ילדי�ההההנטיות הפועל אצל נטיות הפועל אצל נטיות הפועל אצל נטיות הפועל אצל
ה� בתו" כל אחת, הראו שונות רבה בביצוע המטלות השונותלשוניי� בעלי לקות שפה ספציפית�ילדי� דו

עד, משתי השפות וה� בי� השפות , עבור חלק מ� הילדי� בחלק מ� המטלות85%כשאחוז השגיאות מגיע
 מראה את אחוז התשובות הנכונות בכל אחת מ� המטלות עבור3 תרשי�. ללא קשר למש" החשיפה לעברית

ב�תשעה ילדי� דו �.שפתיי�גני� לשוניי
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�ע�– מתו" כלל התשובות לפי מטלה עבור כל ילדבכל מטלה אחוז התשובות הנכונות.3 תרשי �ילדי

 לקות שפה

 נית� לראות שהילדי� בעלי לקות השפה הספציפית הגיעו לאחוזי הצלחה שוני� במטלות3 תרשי�מ
בעוד, ומעלה80% מ� הילדי� לרמת הצלחה של במטלת ההפעלות בעברית הגיעו שישה. השונות

ובמטלת השלמת, ומעלה80%שבמטלת החיקוי בעברית הגיעו רק ארבעה מ� הילדי� לרמת הצלחה של 
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במטלת החיקוי באנגלית הגיעו רק שני ילדי�. המשפטי� בעברית הגיעו שני ילדי� בלבד לרמת הצלחה כזו
ה, ומעלה80%לרמת הצלחה של   ילדה אחת בלבד לרמתהמשפטי� באנגלית הגיעובמטלת השלמת

. מציג את אות� הנתוני� עבור כל ילד בנפרד4 תרשי�. הצלחה כזו
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N=21 השלמת משפטים אנגלית N=26 חיקוי אנגלית N=42 השלמת משפטים עברית
N=40 חיקוי עברית N=24 הפעלות עברית

� ילדי� ע� לקות שפה– לפי מטלהאחוז התשובות הנכונות מתו" כלל התשובות עבור ילד.4 תרשי

בי4 תרשי�מ רק ילדה.� הילדי� בעלי לקות השפה הספציפית רבה נית� לראות שהשונות ברמת ההצלחה
של6;6בת , Rf606(אחת  של) ג� שפתיב3 מתוכ�, שני� בעברית4 ומש" חשיפה  80%הגיעה להצלחה

ב6;9בת , Af609(ילדה אחת. ומעלה בכל המטלות �הגיעה) ג� שפתי ומש" חשיפה לעברית של שנתיי
של5;5בת, Lf505( וילדה נוספת ומעלה במטלות העברית בלבד80%להצלחה של   ומש" חשיפה לעברית

ב �של. הגיעה להצלחה כזו בשתיי� מ� המטלות) ג� שפתישנתיי חמישה ילדי� נוספי� הגיעו להצלחה
. במטלה אחת בלבד80%מעל 

ל ע� השגיאות ג� התפלגות השגיאות אצל הילדי� לקויי השפה מבחינה בינ� לבי� הילדי� מספרבנוס(
ה5 תרשי�. ות התקינהההתפתח  עבור כל ילד במטלת השלמת שגיאות מציג במספרי� את התפלגות

ו המ6 תרשי�המשפטי� באנגלית  עבור כל ילד במטלת החיקוי שגיאותציג במספרי� את התפלגות
י� מצביע6�ו5 תרשימי�. שתי המטלות בוחנות את השימוש בצורת העבר ובגו( שלישי בהווה. באנגלית

ר  או walks(במקומות שבה� נידרש פועל מוטה) walkלמשל, פועל לא מוטה(ב בצורת הבסיס על שימוש
walked(.יותר מסטיית תק� וחצי מתחת לנורמה �שימוש זה בולט בעיקר אצל ששת הילדי� אשר נמצאי

ה למשל(כמו כ� נמצא אצל שניי� מששת הילדי� שימוש בפועל בצורתו המתמשכת . CELF�במבדק
walking(באשר, שגיאות נוספות. שתי הצורות האלה ה� צורות נטולות זמ�. ללא פועל עזר  כמותנמצאו

 התפתחות תקינה ה� שימוש בגו( שלישי כאשר הנושא ברבי� ושימוש שגויע�לשוניי��דומה ג� אצל דו
�.בזמני
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[N=21]      מתמשך (ing) פועל [N=21]        שימוש שגוי בזמן
[N=6] שימוש שגוי בגוף שלישי [N=15] שימוש שגוי בצורת בסיס

� לית עבור כל ילדהתפלגות השגיאות במטלת השלמת משפטי� באנג.5 תרשי
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[N=26]      מתמשך (ing) פועל [N=26]        שימוש שגוי בזמן
[N=10] שימוש שגוי בגוף שלישי [N=16] שימוש שגוי בצורת בסיס

� התפלגות השגיאות במטלת החיקוי באנגלית עבור כל ילד.6תרשי

�ה7 תרשי  עבור כל ילד במטלת השלמת המשפטי� בעברית הבוחנת שגיאות מציג במספרי� את התפלגות
אה שבעברית בניגוד לאנגליתמר7 תרשי�.זכר ונקבה,ד ורבי�ייח, את השימוש בעבר ובהווה בגו( שלישי

זאת אומרת שכל צורות הפועל שהילדי� השתמשו בה�, לא נעשה כמעט שימוש בצורת פועל נטולת זמ�
,כאשר נפוצה ביותר הטעות, נמצא מעט שימוש שגוי בנטיות השונות אצל כל הילדי�,ע� זאת. היו מוטות

�. שימוש ברבי� במקו� רבות בהווהשל,ה ע� התפתחות שפה תקינלשוניי��הדוהילדי� אצל שנמצאה ג
א" נושא זה מורחב, במטלה זו נמצאה ג� תופעה של שימוש בשילובי נטיות אשר אינ� קיימי� בעברית

�.במסגרת הצגת הממצאי� עבור השימוש בבנייני
�את9 תרשי�ו, מציג במספרי� את התפלגות השגיאות עבור כל ילד במטלת החיקוי בעברית8 תרשי  מציג

שתי המטלות בוחנות את השימוש בגופי�. התפלגות השגיאות עבור כל ילד במטלת ההפעלות בעברית
ניבש. בעברמטלת החיקוי בוחנת ג� את השימוש ביחיד מול רבי� בגופי� ראשו� ושני. ראשו� ושני בעבר
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�בלא השתמכלומר, מספר המקרי� שבה� הילד לא השתמש בצורת היעדי� מוצגהתרשימי גו(ש
.סוג השגיאות ידו� בנפרד. המבוקש
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[N=42] שימוש שגוי בצורת מקור [N=42]          שימוש שגוי בזמן
[N=42]           שימוש שגוי במין [N=42]       שימוש שגוי במספר

� התפלגות השגיאות במטלת השלמת משפטי� בעברית עבור כל ילד.7תרשי
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גו( ראשו� יחיד גו( שני זכר גו( שני נקבה �גו( ראשו� רבי �גו( שני רבי

� עבור כל ילד) בכל קטגוריהN=8( התפלגות השגיאות במטלת החיקוי בעברית על פי צורת היעד.8תרשי

�של8 תרשי  ההתפתחותע�לשוניי��בדומה לדו. בכל נטיות הגו( בעברשגיאות מצביע על קיומ�
ה, התקינה ה,ע� זאת. ה� בגו( שני יחיד ורבי�שגיאותמרבית  גבוה בהרבה שגיאות חשוב לציי� שמינו�

. מ� הילדי� לא נעשה כלל שימוש בגו( שני רבי�הכאשר אצל ארבע,ה שנמצא אצל הילדי� התקיני�זמ
ה ה. גו( שניב ה� של שימוש בגו( ראשו� יחיד ורבי� במקו� שגיאותמרבית אשר נמצא, שגיאותמיעוט

 �היה שימוש בגו( שלישי, סטיית תק� וחצי מתחת לנורמה רק בעבריתבבעיקר אצל הילדי� אשר נמצאי
ה על שונות רבה בי� הנבדקי�8 תרשי�כמו כ� מצביע. יחיד בעבר זושגיאותבמספר  אמנ� מספר. במטלה

שגיאות גבוה ביותר נמצא אצל הנבדקי� אשר נמצאי� יותר מסטיית תק� וחצי מתחת לנורמה בשתי
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לא9 תרשי�.א" ג� בקרב הנבדקי� האחרי� ישנה שונות רבה, השפות  מציג את מספר המקרי� בה� הילד
די� אשר מצביע על קושי בעיקר אצל שלושת הילתרשי�ה.השתמש בצורת היעד במטלת ההפעלות

השגיאות התאפיינו בשימוש בגו(. נמצאי� יותר מסטיית תק� וחצי מתחת לנורמה במבדק גורלניק בלבד
. במקו� נטיות הגו( האחרות, אשר איננו מסומ�, שלישי יחיד בעבר
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גו( ראשו� יחיד גו( שני זכר גו( שני נקבה

�כל) קטגוריה בכלN=8(התפלגות השגיאות במטלת ההפעלות בעברית על פי צורת היעד.9תרשי עבור
 ילד

�ה, לסיכו  נמצאו אצל אות� ילדי� אשר נמצאי� יותר מסטיית שגיאותהממצאי� מראי� שבאנגלית מרבית
ה ) פועל לא מוטה(מתאפיינות בשימוש בצורת הבסיס השגיאות.CELF�תק� וחצי מתחת לנורמה במבדק
כ, לעומת זאת, בעברית. במקומות שבה� נדרש פועל מוטה . מעט שימוש בצורות פועל לא מוטותלא נמצא

�לא, בעבריתבמטלת השלמת המשפטי לא נמצאה שונות רבה בי�, שימוש בנטיות הגו(נדרששבה
�למעט שימוש חריג בפעלי� במבני�, הנבדקי� השוני� וג� לא נמצא שוני רב בינ� לבי� הנבדקי� התקיני

נמצא שימוש, וש בנטיות גו( ראשו� ושניאשר דרשו שימ, בשתי המטלות האחרות. לא קיימי� בעברית
, במטלת החיקוי נמצא שימוש רב בגו( ראשו� במקו� גו( שני אשר אפיי� את כל הנבדקי�. נטיותבשגוי 

ובמטלת ההפעלות נמצא קושי מיוחד אצל הנבדקי� אשר נמצאי� יותר מסטיית תק� וחצי מתחת לנורמה
. שלישי יחידאשר התבטא בשימוש בגו(, במבדק גורלניק בלבד

 השימוש בבנייני� אצל ילדי� בעלי לקות שפההשימוש בבנייני� אצל ילדי� בעלי לקות שפההשימוש בבנייני� אצל ילדי� בעלי לקות שפההשימוש בבנייני� אצל ילדי� בעלי לקות שפה
הלהבדיל לשוניי� לקויי השפה נמצאו�אצל הילדי� הדו, ההתפתחות התקינהע� לשוניי��דוהילדי�מ�
אשר, השימוש השגוי בבנייני� נמצא בעיקר במטלת השלמת המשפטי�. רבות בשימוש בבנייני�שגיאות

10 תרשי�. בהתא� לנושא המשפט,י יחידבגו( שליש,ג לו בצורת הבסיסבה על הילד להטות פועל המוצ
ה השגיאותמציג את מספר עבור כל אחד, הכולל בשימוש בנטיותשגיאות בשימוש בבנייני� לעומת מספר

�, נית� לראות שכול�,) צורות פועל42 שגיאות מתו"11�ל3בי�(למרות השונות בי� הנבדקי�.מ� הנבדקי
כאשר לעתי� מספר השגיאות בשימוש בבנייני� שקול, טועי� בשימוש בבנייני�, מ� הכללללא יוצא
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ע�לשוניי��חלק מ� השגיאות אופייני ג� לילדי� הדו. למספר השגיאות בשימוש בנטיות וא( גדול ממנו
 וידע לשוני דומה לזה, ות מש" חשיפה קצר לעברית מחדפ שגיאות המשק,זאת אומרת, ההתפתחות התקינה

במקרי� אלה הילדי� ששגו בשימוש בבנייני� עשו זאת על ידי שימוש. לשוניי� מאיד"�של ילדי� חד
על,)משחקת במקו� מיכדררת, פסויט במקו� עלו(א" מתאי� להקשר, בפועל שונה מ� הפועל המבוקש או

�ינה דקדוקית א" לאו דווקא מורכב פחות מבח, בבניי� שונה, ידי שימוש בפועל אחר מאותו השורש הקיי
 סוג). מתחבק אותו, מתלבש אותו(אשר יכול להיות מוסבר על פי רוב כהשפעה בי� לשונית, או סמנטית

בע�המצוי אצל ילדי�, נוס( של שגיאות  מתאפיי� בשימוש בבניי� פחות,שנתיי� לאייג התפתחות תקינה
) הסתרק במקו�) sarka(רקהַס או סירק(למשל פיעל או פעל במקו� התפעל, מורכב מבחינה מורפולוגית

רק אצל שני ילדי� ). מלביש במקו� לו7שאו , הלביש במקו� לי7ש, הרטיב במקו� ריטב( הפעיל במקו�או
 שגיאות.אול� שגיאות בבנייני� התפעל והפעיל נמצאו אצל מרבית הילדי�, נמצאו שגיאות בבניי� פיעל

 ,Dromi & Blass, 2002; Dromi;2000, בלאס(ניי� לשו�אלו נפוצות במיוחד ג� אצל ילדי� לקויי שפה חד
Leonard, & Blass, 2002(.
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[N=42]  שימוש שגוי בנטיות [N=42]    שימוש שגוי בבנין

� שימוש שגוי בבנייני� ונטיות במטלת השלמת המשפטי� בעברית עבור כל ילד.10תרשי

הא, ייחודיותשגיאותג�נמצאו אצל הנבדקי� לקויי השפה, ע� זאת וכלוסיה אשר אינ� מאפיינות את
חד, התקינה  ,Dromi & Blass 2002; Dromi;2000,בלאס(לשוניי��א" מתועדות בקרב ילדי� לקויי שפה

Leonard, & Blass, 2002.( נות מתאפיישגיאות אלו � בשימוש בשילובי נטיות או בנייני� אשר אינ� קיימי
התבלשיאאו , הסתרקהמקו�ב) hisreket(היסרקת, מתגלשי�במקו�)(mitgalshu מתגלשולמשל, בשפה

)itbalshe (�. אלה היו מוגבלות לפעלי� בבנייני� התפעל והפעילשגיאות. הלביש במקו
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 דיו�דיו�דיו�דיו�
דו�בבחינת מידת הדיוק בשימוש בצורני זמ� אצל ילדי� דו �ע�לשוניי��לשוניי� לקויי שפה לעומת ילדי

ואילו בעברית, להשמיט את סמני הזמ� והגו(התפתחות תקינה נמצא שבאנגלית נוטי� הילדי� לקויי השפה
ממצא זה איננו. בגו( שני בעברמיוחדב,לא נמצאה השמטה של נטיות אלא בעיקר שימוש בנטיות שגויות

ה, לשוניי��שונה מ� המתואר בספרות עבור ילדי� חד  וה� מבחינת אחוזי השגיאות שגיאותה� מבחינת סוג
של�ללמוד שלדומכא� נית�.6�5האופייניי� לגילאי לשוניות אי� השפעה שלילית על הביצוע הלשוני

לשוניי� שאינ� לקויי� אלה אופייניות ג� לילדי� הדושגיאות. מערכת הפועלבהילדי� בכל הנוגע לשימוש 
אול� ניכר הבדל כמותי משמעותי בי� שתי האוכלוסיות היכול לשמש כמדד, כפי שמתואר בספרות, שפה

. לשונית�שפה באוכלוסיה הדולזיהוי ילדי� לקויי 
ממצאי� שאינ� עולי� תמיד בקנה אחד ע� האבחנה של התבוננות בשתי השפות של הילדי� העלתה

Håkansson (2003),בשתי השפותעל פיה �בעוד, ילדי� לקויי שפה הראו ביצועי� לשוניי� נמוכי
 �ממצאי.ת באחת משתי השפות ההתפתחות התקינה הראו רמת התפתחות לשונית תקינה לפחוע�שהילדי

 � הראו רמת התפתחות לשונית גבוהה ומאוזנת ההתפתחות התקינהע�המחקר הנוכחי מראי� שהילדי
ב, בשתי השפות �הראו ביצועי� לשוניי� נמוכי� ולא) למעט ילדה אחת(גני� השפתיי�בעוד שהילדי

בהסתמ" על המבדקי� ג� כאשר נמצאו בתו" הנורמה באחת מ� השפות, מאוזני� בשתי השפות
�מוגדרי� כתקיני� שכ� באחת' נמצאו ילדי� שעלפי הקנסו� ושותגני� השפתיי�ב, כלומר. המתוקנני

א" ביצועיה� במטלות היו נמוכי� באופ� משמעותי משל הילדי�, משתי השפות ה� נמצאי� בתו" הנורמה
�או, ההתפתחות התקינהע�י� לא נראה קשר בי� גיל הילדשמאחר. ההתפתחות התקינה בשתי השפותע

ל �לי, הלשוניותיה� יכולותבי� מש" החשיפה שלה אתינית� רמת ההתפתחות הגבוהה בשתי השפות חס
דולאצל ילדי� אלה  בלשוני�עובדה שה� מתגוררי� בישוב ה ומשתמשי� בשתי השפות יו��יו�חיי
ב, במסגרות השונות �דדת שימוש השפה אחת בלבד נמצאי� במסגרת המעוגני� השפתיי�בעוד שהילדי

ה) עברית( .ת להוריה�ניתנוזו לא פע� ג� ההמלצה
באצל הביצועי� הלא אחידי� בשתי השפות �, מעלי� את השאלה הא� הילדי� הללוגני� השפתיי�הילדי

�אכ� מתאימי� להגדרה של לקות שפה, ובמיוחד אלה שנמצאו בגדר הנורמה במבחני� המתוקנני
ה.ספציפית  קשר מועט מאוד בי� תוצאות המבדקי� המתוקנני� לבי� סוג נמצאמחקר הנוכחי בממצאי

ב לנות המכוו,שלנומטלות המחקריות השגיאות וכמות� מ בדיקתספציפית �מערכת הנטיות אות� חלקי
ב. קושי מיוחד לאוכלוסיה הלקויהי�המהוו , גני� השפתיי�עבור שמונה מבי� תשעת הילדי� שנבדקו

של ילדי� בעלי לקות שפה זהי� לאלה מאפייני� על מטלות שלנו באופ� חד משמעיההצביעו ממצאי
אבל איננו, מכא� נית� להסיק שקיומו של הבדל בי� השפות משק( את קיומה של שפה דומיננטית. ספציפית

שהראתה ביצועי�, Rf606יוצאת דופ� בקבוצה זו היא.שולל את האבחנה של לקות שפה ספציפית
ב. לשוניי� התקיני��רובי� לאלה של הילדי� הדומאוזני� וק ג� יש מקו� לבחו� את המניעי� להשמתה

. ואת ביצועיה במערכות לשוניות אחרות על מנת להחליט הא� מדובר בהשמה שגויהשפתי
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ש בנמצאהעובדה מטלות קשר מועט מאוד בי� תוצאות המבדקי� המתוקנני� לבי� סוג השגיאות וכמות�
ההמעל הגדרה המקלהה. החלטה המקלה לקביעת נקודת החיתו" בי� ילדי� לקויי� ולא לקויי� ספק לגבי

להלשונית יכולת(של לקות שפה ספציפית שאומצה במאמר זה משנתיי� פחותנמצאת � מתחת למצופה
 נועדה מלכתחילה)ית תק� וחצי מתחת למצופה לגיל הכרונולוגיימסטויותר בעברית גיל הכרונולוגיה

היהשתוצאות המחקר מצביעות על כ" שיתכ�. לת� של ילדי� תקיני� בקבוצת הילדי� הלקויי�למנוע הכ
חדחמקו� לה �,ע� זאת. לשוניי��לשוניי� ג� על הילדי� הדו�יל את אות� הקרטריוני� החלי� על ילדי

בעה הראוש(שפיע על סיווג� של שניי� מ� הילדי�מ היהחשוב לציי� ששינוי כזה ברית התפתחות תקינה
ע�. לשוני� כלקויי� בשתי בשפות לפי המדד החדכ" שה� היו מסווגי�,)Af609, Of602:לא באנגלית"א

 את הפער בי� המבדקי� הסטנדרטיי� לבי� הביצוע במטלות עבור הילדי� אי� בשינוי זה כדי להסביר,זאת
�.האחרי

 התקינה לשונית�עבור האוכלוסיה הדו.תרשות יכולות עיבוד שונווביצועי הילדי� נבחנו במטלות שונות הד
מטלת השלמת המשפטי� התגלתה כמטלה הקשה ביותר, בעברית. לא נצפה הבדל משמעותי בי� המטלות

במטלה זו נמצא קשר בי� גיל כרונולוגי ומש" החשיפה למידת. בהשוואה לשתי המטלות האחרות
 כי ג� כא� השלמת המשפטי� הייתהא�, באנגלית לא היה הבדל משמעותי בי� שתי המטלות. ההצלחה

על. יותרבקשה יותר לילד הצעיר . 80%ע� זאת חשוב לציי� שבכל המטלות אחוז ההצלחה עלה
באנגלית מטלת השלמת. באוכלוסיה לקוית השפה היה שוני בי� הילדי� בביצועי� במטלות השונות

הא" יש לציי�, מאשר מטלת החיקוישגיאותהמשפטי� הניבה מעט יותר  ונמצא, היה זההשגיאותשסוג
במטלת השלמת, בעברית. יותר אצל אות� ילדי� שנמצאו יותר מסטיית תק� וחצי מתחת לנורמה באנגלית

 �ואילו בשתי המטלות האחרות נמצאה שונות,)למעט שניי�(המשפטי� לא נמצאה שונות רבה בי� הילדי
�הדורשת ג� עיבודת החיקוי רב יותר במטל קושיעבור ארבעה מ� הילדי� אכ� נמצא. רבה בי� הילדי

אשר נמצאו יותר מסטיית תק� וחצי מתחת, ואילו עבור שני ילדי�, תחבירי וג� שימוש בזיכרו� לטווח קצר
ה שלושעבור.נמצא קושי רב יותר במטלת ההפעלות הדורשת יצירת נטיות גו( ללא מודל, לנורמה בעברית

ממצאי� אלה אינ� מצביעי� באופ� מובהק על מטלה אחת. טלותמ� הילדי� לא נמצא הבדל בי� שתי המ
. יתכ� שהדבר נובע מ� ההטרוגניות של הנבדקי� ויתכ� שממספר� המועט. כעדיפה מבחינת האבחו�

� סיכו�סיכו�סיכו�סיכו
כחלק, לשוניי� לקויי שפה במערכת הפועל בעברית ובאנגלית�מאמר זה בח� את השימוש של ילדי� דו

 התרומה היחסית של התיהלו" והייצוגי� הלשוניי� השוני� של הנבדקי� ממחקר רחב יותר הבוח� את
של.ה�לביצועי  אינו בא לידי ביטוי באופ� אחיד בשתי לשוני�הדוהמאמר מצביע על כ" שהייצוג הלשוני
 המהווה סמ� ללקות שפה,כשל בנטיותה.� א" ג� אינו משפיע באופ� שלילי על הביצועי� בשתיה,השפות

לשוניי� לקויי השפה ובמינו� התוא� את המתואר� נמצא ג� אצל הילדי� הדו,לשוניי��חדספציפית אצל
ע� זאת יש לציי� שלא נמצא הבדל איכותי בשימוש במערכת הנטיות. בספרות עבור אוכלוסיה לקוית שפה
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. אלא רק הבדל כמותי, הלקויההלשונית התקינה לבי� האוכלוסי� הדוהבי� האוכלוסי, ובסוג השגיאות
תשבה נמצאו שגיאות ייחודיו, כר הבדל איכותי בעברית בשימוש במערכת הבנייני�ינכ�, לעומת זאת

לשוניות�ממצאי� אלה מצביעי� על כ" שאי� יתרו� לחד. הלקויההללקות שפה ספציפית רק אצל האוכלוסי
.א" ג� לא להיפ", לשוניות באוכלוסיה לקוית השפה�על פני דו

כ". נדרש לה היא סוגית האבחו� השגויסוגיה נוספת שהמאמר האבחוני� הסטנדרטיי� שערכנו הצביעו על
ב נמצאי�, כשה� מוגדרי� בבעלי לקות שפה ספציפיתגני� השפתיי�ששישה מתשעת הילדי� שהושמו
ושלוש(בגדר הנורמה באחת משתי השפות  במקרי� אלה עולה השאלה הא�).ה באנגליתשלושה בעברית

דולא מדובר בילדי ���באשר, שפה אחת דומיננטית בעלילשוניי למעט. בגלל אבחו� שגויג� שפתיהושמו
בי� א� עברו את המבדקי� הסטנדרטיי� באחת, שהפרופילי� הלשוניי� של שאר הילדי�נראה, ילדה אחת

,לשוניי� התקיני� בגני� הרגילי��שוני� באופ� משמעותי מאלה של הילדי� הדו, השפות ובי� א� לאו
משו�, יחד ע� זאת. ישנו רק מקרה אחד שבו יתכ� ונעשה אבחו� שגוי,ולפיכ" נראה שבמדג� זה לפחות

�של, שמדובר באוס( של מקרי� יחידניי �סוגיה זו נשארת פתוחה בשלב, נבדקי�הובשל המספר המצומצ
�.זה ודורשת את הרחבת המחקר לנבדקי� נוספי
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