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החלפת קוליותדיסגרפית: דיסקרביה  

נעמה פרידמ�, אביה גביעו�  

אוניברסיטת תל אביב
�

קיימי" שלושה מקורות אפשריי". החלפת אותיות בכתיבה היא תופעה נפוצה בחלק מסוגי הדיסגרפיות

החלפת אותיות על רקע כתיבה הנסמכת בלעדית על הממיר בקיומו של ליקוי� האחד:להחלפת אותיות

זו. ול הלקסיקאליבמסל א",דיסגרפיית שטח, בדיסגרפיה כ� להחלפה של אותיות הומופוניות כגו� נצפה

.);Ellis, 1993 Tainturier & Rapp, 2001("טבע"במקו"" תבע"או" תבא"כתיבת 

בבאפר נשמר מידע בנוגע לזהות ולסדר. החלפת אותיות כתוצאה מתקלה ברמת הבאפר הגרפמי� השני

ש �ל הייצוג האורתוגרפי שנשל' מלקסיקו� הפלט האורתוגרפי או כתוצאה מההמרה הפונמיתהאותיות

בקיומו של צמצו" בזיכרו� זה עלולות להיות החלפות של אותיות. גרפמית עד אשר תהלי) הכתיבה מושל"

ת ויכולה להיות מושפעת ג" מהסביבההאותיות המוחלפות לא תהיה בהכרח הומופוניזהות. שזהות� דעכה

 ,Caramazza, Miceli, Villa, & Romani(וקיומה יושפע מאור) המילה,האורתוגרפית ומשכיחות האות

1987(.

האלוגר' משמש כמחס� אבסטרקטי. החלפת אותיות דווחה ג" בהקשר לתקלה ברמת האלוגר'–השלישי

זו. ממנו נשלפת צורת האות הדיסגרפי מתקשה,)במחס� עצמו או בנגישות אליו(בקיומה של הפרעה ברמה

ההחלפות יכולות. להיזכר בצורת האות ונוטה להשמיט ביודעי� את האות או להחליפה באחרת נגישה יותר

אול .)Ellis & Young, 1988( לכיוו� אות שכיחה יותרהיות על בסיס דומות ויזואלית

. דלות בקוליות בלבד החלפת אותיות המטרה באותיות הנב–במחקר הנוכחי נתמקד בהחלפות מסוג שונה

למיטב ידיעתנו לא נחקרה תופעה זו של החלפת קוליות בכתיבה ". קובע"במקו"" גובע" כתיבת לדוגמא

 שטחדיסגרפייתל התופעה שנצפתה בקרב דיסגרפי ע" מאפייניע דיווח בודדולהוציא 

)Tainturier & Rapp, 2001(,סי" של טעויות מניתוח של קורפו. אי� דיווחי" נוספי" על הישנותה

de(שדיסגרפי" עושי" יש מידי פע" דוגמאות להחלפות מסוג זה  Partz, Seron, & Van der linden, 1992; 

Romani, Ward, & Olson,1999(כחלק מהחלפות אחרות ללא אזכור מיוחד של התופעה .

המאפייני" בצד. במחקר הנוכחי נציג ממצאי" משני דיסגרפי" הסובלי" מדיסגרפיית שטח נרכשת

החלפות הומופוניות הטרוגרפיות ופוטנציופוניות, רגולריזציות� המקובלי" של דיסגרפיית שטח

בולטות החלפות רבות של אותיות המטרה באותיות, הטרוגרפיות והחלפות של אותיות הומופוניות

חו� הא" קיימות את מקור� ולב�להבי, מטרת המחקר הנוכחי לאפיי� את הטעויות. הנבדלות בקוליות בלבד

.התקלות מקבילות בקריא

על) 1296/06'מס( מחקר זה� .ידי הקר� הלאומית למדע�נתמ)
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 מקרהיתיאור

כ, ימני31ב�.ג.ט מדווח על כ) שטר" פציעתו היה תלמיד כיתה. שנה15לאחר פגיעת ראש חבלתית לפני

ואול", יוד בבית ספר מיוחד עקב הפרעות התנהגות שבגינ� לטענתו לא הגיע להישגי" לימודי" טובי"

ג"במהל) השנתיי" הראשונות לאחר פציעתו עבר שיקו". אה ובכתיבהמדווח שלא היו קשיי" בקרי  שכלל

ל. טיפול בהפרעות בקריאה ובכתיבה ה.ג.טבאבחו� שפה שנער)  ,WAB )Kertesz�באמצעות בטריית
נמצאה אפזיה,)Friedmann, 1998(א"בפלהוכ� באמצעות,)Soroker, 1997( העבריתובגירסת)1982

בסינו�. שיי" בהבנת משפטי" ע" תנועה תחבירית ובהפקת משפטי" ע" שיעבודי"אגרמטית שמתבטאת בק

 ע" דיסלקסיית שיכול נמצא שילוב של דיסלקסיית שטח)Friedmann & Gvion, 2003(תלת� קריאה 

התגלתה תמונה בולטת מסוג דיסגרפיית שטח)Friedmann & Gvion, 2003(בסינו� תלת� כתיבה. אותיות

ות בתכונה מבדלת טות ניכרת של החלפת אותיות המטרה של המילה ע" אותיות הנבדלא) יחד ע" בול

 טעויות71כאשר סוגי הטעויות שנצפו היו מילי" בלבד)23.9%( 38/159היטב כתב.ג.ט. אחת של קוליות

 טעויות של השמטת10, טעויות של החלפה על בסיס הבדל בקוליות48, המעידות על כתיבת ממיר

 טעויות מגוונות מסוג14 החלפות של אותיות שורקות ע" שורקות אחרות ועוד9, או תנועותעיצורי"

של, שיכול . א) ורק בתכונית הקוליות מערבות הבדלאויתור והחלפות

דיסלקסיית שטח: בקריאה. ע" אפזיה אנומית,לאחר אירוע מוחי, בעלת תואר ראשו� בביולוגיה66בת.ג.ב

בקלט אורתוגרפי עצמו ללא הפרעה בלקסיקו�  תקינה של הכרעה לקסיקאלית כפי שמתבטא

 שהתבטא ע" ליקוי קל ברמת היציאה מלקסיקו� קלט אורתוגרפי,)99%(107/108פסאודוהומופוני" 

שלב ל, בכתיבה.)83.3%( הומופוני" 15/18הבנה תקינה )72%(208/289 כתבה היטבהיא,.ג.ט�בדומה

של48, טעויות ממיר26 היונמצאושויות כאשר סוגי הטע,מילי" בלבד ו טעויות  החלפות על בסיס קוליות

מילי": בכל תתי מבדקי הסינו�,)ס�צ,ס�ש,צ�ש(בלתי קוליות על בסיס החלפת שורקות טעויות 16

מוצגות דוגמאות לטעויות טיפוסיות בכתיבה ששני הנבדקי"1בטבלה.תפל וצמדי מילי", משמעותיות

.צעויב

ט.1ה טבל ב.ג.דוגמאות לטעויות קוליות של  בכתיבת מילי" ומילות תפל.ג.ו

.ג.ב.ג.ט

 כתיבה מילת מטרה כתיבה מילת מטרה

 מרכז מרגש קפר כבר

 לנגות לנקות לנקוד לנקות

 יבשיגו יפסיקו תוסבת תוספת

 דיפסה דיבסה קבלור כפלור

 שורפי" עודפי" שורפי" עוטפי"
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שבבחלקי" הבאי" נציג עלכדיצענו וניתוחי טעויותי ממצאי" ממבדקי" נוספי"  תופעת ללמוד יותר

:ההחלפות הקוליות במטרה לענות על השאלות המרכזיות הבאות

מק.1 ? בתיהלו) הכתיבהור הכשל מה

?הא" קיימות החלפות על בסיס קוליות ג" בקריאה.2

 ניסויי המחקר

ת של השורקות בשורקות אחרות כקושי בשלב של הא" נית� לייחס את ההחלפות הקוליות וההחלפו.1

?אבחנה שמיעתית

קיימת אפשרות שההחלפות שנצפו מקור� בליקוי, הואיל ומבדקי סינו� התלת� בכתיבה מוכתבי" לנבדק

 לש" כ) נבדקה אבחנה אודיטורית באמצעות.הלו) האודיטורי בשלב של אבחנה אודיטוריתימוקד" בת

.מספר מטלות

 ,Kay, Lesser, & Coltheart, 1992; Hebrew version by Gil & Edelstein(1 פלפאג נבדק במטלת.ט
 ומחצית" צמדי")vid-vid( מחצית" צמדי" זהי", מוצגי" אודיטורית לנבדק צמדי מילות תפלהבש,)1999

ע א" על הנבדק להכריו,)pef-bef( ובקוליות)sen-sem( במיקו" חיתו),)mom-bom(שוני" באופ� החיתו)

שלתכמו כ� נבנתה רשימה מיוחד.)40/40(ביצע את המטלה באופ� מושל".ג.ט. הצמדי" שוני" או זהי"

וג" במטלה זו הביצוע היה תקי� לחלוטי�,)גובה�כובע(בה הצמדי" נבדלו בקוליות בלבדשמילי" קיימות

.)40/41(ת ג" בחזרה על מילי" מובדלות קוליותולא נצפו הפרע.)26/26(

פ.ג.ב  ,Kay, Lesser, & Coltheart, 1992; Hebrew version by Gil & Edelstein(2לפא נבדקה במטלת
ב.1בה מוצגות צמדי מילי" להכרעת זהות ושוני בדומה למטלת פלפא,)1999 נבדקה בהכרעת.ג.בנוס'

תק. שונה בצמדי מובדלי קוליות ובחזרה על דיבור�זהה  15/16, 20/20:י�ביצועיה בשלושת המטלות היה

. בהתאמה 80/80�ו

בדיקת כתיבה במטלות שאינ� דורשות קלט בקלט האודיטורי היא באמצעותהדר) נוספת לשלול בעיי

.לש" כ) נבדקה כתיבה ג" במטלות נוספות. אודיטורי

הג".ג.ב�ו.ג.טלש" כ) נבדקה כתיבת" של .)Biran & Friedmann, 2004(" שמש"בשיו" תמונות

טכתי השמתוכ� מהאבחו� תמונות55 נבדקה באמצעות.ג.בתו לשיו" של )51%(28יטב בכתיבה שיי"

171 נצפו. על מגמה דומה לזו שנתקבלה במבדק סינו� תלת�ה הטעויות מצביעהתפלגות. מילי" בלבד

שע,)50%(טעויות מסוג החלפת קוליות ת רבו החלפת שורקות בלתי קוליות בבלתי קוליויללא טעויות

ולא הומופוניות ולא על בסיס נבדלות קולי)5.8%(החלפות2,)35.2%( טעויות ממיר12, אחרות 3�ת

 כמות הטעויות מסוג החלפת קוליות היתה א' גדולה יותר משמעותית.)8.8%( טעויות שונות נוספות

)χ2 = 4.15, p = .במבדק השיו" ביחס למבדק ההכתבה של סינו� התלת�)04.

.ו כשורהלכ� מספר הטעויות בכל המבדקי" גדול ממספר הפריטי" שלא נכתב, בחלק מהמילי" היו יותר מטעות אחת1
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הנבד.ג.ב . מהתמונות)89.2%(291/102ושיימה היטב בכתיבה" שמש"קה בגרסה המלאה של מבדק

 7/13ג" ריבוי טעויות של קוליות,)38.4%( 5/13 בדומה לממצאי התלת� נמצאו בצד טעויות ממיר

ללא טעויות) 7.6%(1/13 טעויות של החלפת שורקות בלתי קוליות בבלתי קוליות אחרות,)53.8%(

.א הבדל משמעותי בי� כמות טעויות הקוליות והשורקות במבדק סינו� התלת� ושיו" לכתיבהלל, אחרות

?הא" נקבל דפוס דומה ג" במטלות איות שאינ� מערבות כתיבה.2

בפה�ללש" כ) בדקנו את יכולת האיות בע כול� ע" פוטנציאל, מילי"23הוצגו לה שמיעתית.ג. של

את)י,ל,נ,מ והאותיותרכבות רק מתנועותבשונה ממילי" שמו(להחלפת קוליות  והיא התבקשה לאיית

זוו,מהמילי") 78.2%(18/25 אייתה היטב.ג.ב. המילי"  החלפת קוליות טעויותיה היו מסוגג" במטלה

. ללא טעויות בהחלפת שורקות וטעויות ממיר)81.8%(9/11

שה הטעויות אחוזימרוכזי"1 בתרשי" כבמגוו� מטלות כתיבה  כתיבה:תיבה נוספותוזכרו וכ� במטלות

מורכבות, מילי" ארוכות וקצרות,תפל וצמדי מילי", לי" משמעותיותמי" סינו� תלת�"להכתבה של

מ" השמש"שיו" בכתיבה של מבדק, ופשוטות מורפולוגית ילי" הומופוניות וכ� של תמונות של

הק.ופוטנציופוניות וליות והשטח הוא השכיח ביותר עבור שני נית� לראות שדפוס הטעויות של החלפת

.הנבדקי" ביחס לשכיחות מאוד נמוכה של טעויות מסוג אחר
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בג טג

 התפלגות סוגי הטעויות במטלות הכתיבה.1 תרשי"

. כל ניסיונות הכתיבה נספרו ונכללו בי� מספר הגירויי"�ילי" שבה� נעשו מספר ניסיונות לכתיבהבמ2
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?האלוגר'ברמת הא" מדובר בליקוי.3

ר עבור כפי שהוזכ,פ"נית� לשלול ליקוי ברמת האלוגר' לאור העובדה שנצפתה מגמה דומה ג" באיות בע

מש. לעיל.ג.ב טעדויות נוספות לכ) התקבלו  במבדק הראשו� הוצגו:.ג.ני מבדקי" נוספי" שבה" נבדק

הוא" פיל"לתמונה: לדוגמא. לפניו תמונות והוא התבקש לומר מהי האות של הצליל הפותח של המילה

י" הוצגו לו במבדק השני המטלה היתה זהה ואול" המיל".פ"התבקש להגיד שהאות הראשונה היא 

של. שמיעתית  הביצוע שלו היה–העיד על טעויות ג" כאשר הוא נדרש לאיות קולי בלבד.ג.טהביצוע

לומ)81%(48/59  טעויות מסוג שטח5,קוליות מסוג טעויות7הפריטי" בשני המבדקי" יחד כאשר היו

. ושתי החלפות אחרות

?הא" מדובר בליקוי ברמת הבאפר הגרפמי.4

מי ומתהואיל זהות וסדר: דע בנוגע לייצוג האורתוגרפי של המילהפקידו של הבאפר הגרפמי להחזיק

עד אשר יושל" התהלי) הסופי, לאחר שהייצוג האורתוגרפי נשל' באחד או שני מסלולי הכתיבה, האותיות

 של פונולוגי" כמו מאפייני"לא סביר תיאורטית שהבאפר יהיה מושפע ממאפייני", של כתיבת המילה

 ).Buchwald & Rapp, 2006(קוליות האות

במעורבותו את ברמה המעשית נית� לשלול זהו אפקט רגיש. דיקת אפקט אור)של ליקוי בבאפר באמצעות

יש, לכ� ככל שהמילה ארוכה יותר, לבאפר הואיל ומדובר במאגר לזיכרו� קצר טווח אורתוגרפי לזכור כ�

.מידע בנוגע לזהות וסדר אותיותיותר 

ש. ות קוליותב לשלוט במשתנה ההיתכנות לטעולש" חישוב אפקט אור) היה חש מרבית ההגאי" מאחר

קיימת אפשרות לסבירות גבוהה, והאותיות המייצגות אות" ה" ע" פוטנציאל להוספה או להפחתת קוליות

ת ביחס יותר לטעויות קוליות במילי" ארוכות מהסיבה שלה� יותר אותיות ע" פוטנציאל להחלפה קולי

לכ� בניתוח אפקט אור) השווינו מילי" ארוכות וקצרות כאשר מספר האופציות להחלפת. למילי" קצרות

של: הוכנסו לניתוח. קוליות נשלט  באורכי" של ותיות בלבדא3מילי" בה" יש פוטנציאל להחלפת קוליות

שני הנבדקי" כמודג" לא נצפה אפקט אור) עבור. לצור) הניתוח התעלמנו מטעויות שטח. אותיות9�3

.2בטבלה 

 בדיקת אפקט אור): שיעור טעויות הקוליות.2טבלה

 אותיות+7

)אוטובוסי"(

 אותיות6

)קנגורו(

 אותיות5

)מגרפה(

 אותיות4

)תריס(

 אותיות3

)כתר(

 70% 50% 60% 60% 33.3%.ג.ט

 33.3% 33.3% 10% 20% 33.3%ג.ב

ל יע בהבנה הא" הליקוי ברמת הבאפר הגרפמי או לא הוא באמצעות ניתוחסיכיוו� נוס' של ניתוח שיכול

היא תכונית הבלתי) האופציה הלא מסומננת( היא שהואיל וברירת המחדל הנחתנו. כיווניות הקוליות

נצפה שבמידה והליקוי הוא ברמת הבאפר יהיה אובד� מידע בנוגע לאפיו� הקוליות באופ� שבו, קוליות
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ט.ו לכיוו� הפחתת קוליותעיקר הטעויות יהי .ג.בניתוח כיווניות הטעות נמצא שאי� הבדל בי� טעויותיו של

לא נמצא הבדל משמעותי בי� הטעויות לכיוו� בכל מבדקי הקריאה. לכיוו� הפחתה או הוספת קוליות

ב).48(לבי� אלו לכיוו� הפחתת קוליות)56(הוספת קוליות  ת קוליות הטעויות לכיוו� הוספ.ג.לעומתו אצל

χ2(ממצא שנמצא משמעותי, בהתאמה11�ו,34: ביחס לטעויות מסוג הפחתת קוליות3היו פי = 15.45, 

p <.01 .( 

. תומכי" בכ) שמקור שהליקוי הנצפה בקוליות אינו בבאפר הגרפמי, כל הממצאי" א" כ�

?הא" מדובר בליקוי ברמת הממיר.5

ט ב.ג.כתיבת" של הס.ג. ושל תמכות יתר על הממיר בכתיבה לאור טעויות השטח הקיימות מעידה על

, וההסתמכות יתר עליו בכתיבהואול" קיימת אפשרות שלמרות השימור של מסלול זה לכתיבה."בכתיבת

קיי" ליקוי בחוקי ההמרה הספציפי" לאבחנהשי� יתכ�יעד, לאור הליקוי הקיי" במסלול הלקסיקאלי

השאלה א" לממיר יכולת לייש" חוקי המרה ספציפי" יותר, אחרותבמילי". ונית הקוליותמבדלת בתכ

.’ וכד/g/ לבי�/k/ או בי� /f/ל/v/המבחיני" בי� 
כ  נבדקה יכולת ההמרה של האותיות במטלה שבה הנבדקי" התבקשו לכתוב את האותיות לפי)לש"

ש.ג.ט"./g/ב את האות שהצליל שלה הואוכת"למשל, צלילי" ו" טעות אותיות לצלילי" כתב היטב ללא

ה)ה,ע,א,י,ל,נ,מ(ל להחלפה קולית שלה� אי� פוטנציא בואול"  12/17 צליח לכתוב את האות המתאימה רק

כאשר כל הטעויות היו החלפה בבת הזוג הקולית או התלבטות, האותיות שלה� פוטנציאל קולימ)71%(

.ת היטבכתבה את כל האותיו, לעומתו.ג.ב. בינה לבי� האות הנכונה

ט לא קיבלנו עדויות לכ).ר מקורו ככל הנראה בממי.ג.הממצאי" מלמדי" שהקושי הקיי" בכתיבתו של

ב .ג.בנוגע לכתיבתה של

?הא" הממיר משות' לקריאה ולכתיבה.6

אחת השאלות המעניינות בנוגע לקריאה ולכתיבה היא עד כמה מדובר בתהליכי" אשר חולקי" רכיבי" או

כאשר יש אי הסכמה למשל בנוגע למידת השותפות בנוגע ללקסיקו�, יכי" עצמאי" זה מזהשמדובר בתהל

י" מזמני" לנו אפשרות לבחו� את השאלהי הממצאי" הנוכח.)Tainturier & Rapp, 2001(האורתוגרפי 

לש" כ) נעשה ניתוח טעויות בכל מבדקי. ביחס לשותפות או לנפרדות של הממיר בשני תהליכי" אלו

ט(שטח דיסלקסיתל"יסינו� תלת� ומבדקי המש) ספציפי:ה שהועברו לנבדקי"הקריא .)ג.ב�ו.ג.עבור

ט(ועבור ביסוס אבחנת דיסלקסיית שיכול אותיות  שוני" מילי" מסוגי"533הניתוח בוצע עבור .).ג.עבור

ב390�וקרא.ג.שט ש . מוצג ניתוח הטעויות במבדקי" אלו2בתרשי". קראה.ג. מילי"
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בג טג

 התפלגות הטעויות בקריאה.2תרשי"

שט. הממצאי" מדגימי" דיסוציאציה כפולה קריאתו כלל, מציג בכתיבתו ליקוי בהמרת הקוליות.ג.בעוד

עיקר טעויותיו ה� עירוב של שטח ושיכול אותיות בעוד שהופיעו שתי טעויות קוליות. אינו מושפעת מכ)

73מתו)32(ות הנפוצה ביותר היא טעות של קוליותהטעג.בשל הקולית בקריאתה, לעומתו. בלבד

 חשוב לציי� שלא נית� לייחס את הטעויות הללו לטעויות ברמת הבאפר הפונמי הואיל).צעהישבהטעויות

.שיח ספונטני ושיו", על דיבורת פונמיות כלשה� במטלות של חזרהולא נצפו טעויות של החלפו

 דיו�

. לות מאותיות המטרה בקוליות בלבדדת אותיות בכתיבה באותיות הנבבמחקר הנוכחי בחנו תופעת החלפ

 שני נבדקי" ע" דיסגרפייה נרכשת מסוג שטח אשר בשונה מהמקובל הראו ריבוי טעויות השתתפומחקרב

מ�במסגרת המחקר בדקנו מהו מקור הליקוי. מסוג זה  בר בהפרעה בשלב מוקד" של העיבודדוהא"

או בשלב חילו7 צורת האות בשלב, הוא בשלב אחזקת מידע בבאפר הגרפמיהא" מקור הליקוי, האודיטורי

הגור" לקושי ספציפי בהמרת הרכיב, כמו כ� נבדקה אפשרות שקיי" ליקוי ספציפי בממיר עצמו. האלוגר'

 הביצוע של שני הנבדקי" במטלות שבדקו אבחנה אודיטורית.הפונמי של הקוליות לגרפמה המתאימה

ג". ורית שמורה לחלוטי� ג" כשנבדק איפיו� הקוליות בלבדאבחנה אודיטההרא נראו ליקויי" דומי"

ע בע, שליפת אותיות בכתיבהרבויבמטלות שלא . מה ששולל אפשרות של תקלה ברמת אלוגר',פ"איות

לעומת זאת קיומו של ליקוי ספציפי. העדר אפקט אור) פעל ג" נגד אפשרות של מעורבות באפר גרפמי

טבהמרה נמצא , לעומתו.ג.ב. במטלה שבה התבקש לכתוב אותיות בודדות לצלילי" מוכתבי".ג. אצל

זויב ליקוי דומה א) ורק הודות לכ) שלא נמצאו ראיות.ג.בשלב זה נית� להניח שלב. צעה היטב במטלה

עדב הקיי" הדמיו�יש להדגיש שלמרות. לקשיי" בשלבי" האחרי" י�יאפיוני כתיבת" של שני הנבדקי"

או. כיווניות הטעות, הראשו�. יימי" שלושה הבדלי"ק בעוד שלא נמצא הבדל בי� טעויות לכיוו� הפחתה

ב טהוספת קוליות של.ג.כתיבתו של , השני. לכיוו� הוספת קוליותפי שלוש היו.ג.בטעויות הכתיבה
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ט ב.ג.טעויותיו העיקריות של ג".ג.בצד טעויות השטח היו טעויות הקוליות בעוד שאצל נמצאו בנוס'

מט�לבסו'. טעויות המערבות שורקות בלתי קוליות זה. נצפו טעויות מקבילות ג" בקריאה.ג. בשונה בשלב

. לא ברור הא" נבדלות זו מעידה על ליקוי שונה אצל שני הנבדקי" או לא

כ. ממצאי המחקר הנוכחי מדגישי" את המודולאריות ג" ברמת מסלול ההמרה ) הממצאי" מעידי" על

במחקר הנוכחי נמצא ליקוי ספציפי בחוקי ההמרה. שיכולת ההמרה יכולה להיפגע באופ� סלקטיבי

הפונמות השורקות הבלתי חד ע" ליקוי נוס' בנבדקת אחת בהמרתיקוליות גרפמי" לאפיוני�הפונמי"

ציאציה כמו כ� הממצאי" מרמזי" על הנפרדות של הממיר בתהליכי הקריאה והכתיבה לאור הדיסו.קוליות

 דיסוציאציה בי� ליקוי בהמרת קוליות בכתיבה ללא ליקוי מקביל בקריאה בנבדק אחד�הכפולה שנמצאה

קיימת עדי� האפשרות שיש לבחו�.אה בנבדקת אחרתלעומת אסוציאציה בהמרת הקוליות בכתיבה ובקרי

ב, בהמש) ות שיש לתת עליה� סוגיות נוספ. הוא זהה.ג.שמקור הליקוי בקוליות בקריאתה ובכתיבתה של

כ�את הדעת בהמש) ה�  הא" מדובר בתופעה שבהכרח מופיעה;מה התופעה רחבה וקיימת ג" בילדי"עד

.ועוד? ע" דיסגרפיית שטח
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