
 2021 .1-14 ,15 ,חומו הפש

 

Garden Path: ןורחא אצומכ הזילנאר  
*3,1ינוליס לטו 1רנטרק ידנמ ,2,1ץ"כ לבוי

 ביבא לת תטיסרבינוא ,חומה יעדמל לוגס ס"היב3 ,חומו הפש תדבעמ2 ,תונשלבל גוחה1

 

 אוה םתאירק תעב ןכש ללוש ארוקה תא םיכילומה םיטפשמ םה Garden Path (GP) יטפשמ
 הלא םיטפשמ .)הזילנאר( שדחמ חותינ רתוי רחואמ בלשב שרודה יוגש דוביע לולסמב רחוב
 ידכ ,תירבעב םיטפשמ ןחב הז רקחמ .ישונאה ינושלה דבעמה לש ותלועפ תא רוקחל םירשפאמ
 שיש עגרב :הזילנאר עצבמ דבעמה טפשמה תאירקב בלש הזיאב הלאשה לע רוא ךופשל
 טופיש תלטמ ללכ יוסינה .טפשמה ףוסב קר וא ,יוגש דוביע לולסמ לע הלע אוהש ךכל היצקידניא
 לע רכוס ךפשנ הפק התש ןדש רחאל" :תמגודכ ילעופ-רתב אשונ םע םיטפשמ ןחבו ,ידוביע ישוק

 רחאל" ומכ GP יטפשמל האוושהב ,דוביע ישוקל םימרוג םניא הלא םיטפשמ יכ אצמנ ."הפצרה

 דבעמה GP יטפשמב היפל העצהה תא קזחמ הז אצממ ."הפצרה לע הרקמב ךפשנ הפק התש ןדש
 ךישממ אלא ,יוגש דוביע לולסמ לע הלעש ךכל היצקידניא שישכ דימ הזילנאר עצבמ וניא ישונאה
 דוביעה לולסמש הרקמב .הזילנארה תעצבתמ זא קרו טפשמה ףוס דע תיטמוטואה ותלועפב
   .שחומ דוביע ישוק הווחנ אל ,ןוכנכ ררבתמ ינושארה
 

 אובמ .1

 Garden Path-ה תעפות .1.1

 יוגש חותינ קינעמ אוהש ןוויכ שחומ דוביע ישוקב לקתנ ישונאה דבעמה םימיוסמ םיטפשמ תאירקב
 .טלקל סחויש ינושארה הנבמה תא הנשמה תעדומ תינבמ הזילנאר תשרדנ ,ךכמ האצותכ .דבועמה טלקל
  :אבה טפשמב ,לשמל ,הרוק ךכ

 .הפצרה לע הרקמב ךפשנ הפק התש ןדש רחאל )1(

 ףא לע ,'התש' לש רישי אשומכ תיתטיש התוא חתנמ ישונאה דבעמה ,'הפק' הלימה טלקב העיפומשכ
 לע ,רישי אשומ שומימ )שרוד אל ךא( רשפאמ 'התש' לעופה :תימוקמ תועמשמ-וד תמייק הז בלשבש
 ,תירקיעה תיקוספה אשונ אוה 'הפק'ש םג ןכתיי ךא ;'התש' לש רישיה אשומה תויהל לוכי 'הפק' ,ןכ
 תא רבחמ ישונאה דבעמה .חפסנ תיקוספ איה הז בלשב תדבועמה תיקוספהש ןוויכ עיפוהל תבייחש
 טלק עיגמ ,דוביעה ךשמהב .תילנויצפוא אצוי לעופ אוה 'התש' לעופהש יפ לע ףא ,רישי אשומכ 'הפק'

 הנוכמ אוה םיתיעל( "תודעה בלש" ךליאו ןאכמ הז בלש הנכנ .רחבנש הזמ הנוש דוביע לולסמ לע דיעמה

 ,'ךפשנ' לעופה תעפוה םע שחרתמ הז בלש )1( טפשמב .)resolution-ה וא disambiguation-ה בלש

 .תעדומ הזילנאר עצבמ דבעמה .תירקיעה תיקוספה אשונ ,רמולכ ,ולש אשונה אוה 'הפק'ש הארנשכ
 וא לובלבכ םימעפל תראותמה השוחת ,ףולח תב ךא תויקודקד-יאל המוד השוחתל םרוג שדחמ חותינה
 יטפשמ םיארקנ ,יוגש דוביע לולסמ ללוכ םדוביעש ,)1( לש וגוסמ םיטפשמ .הכובמ

 
 הדות .רמאמה לש תמדקומ הסרג לע תוליעומה תורעההו עויסה לע ןמדירפ המענלו ,ללד ריקיל ,רשא-רצלמ היאל הדות *
 יפותישל רקחמ קנעמ ידיב ךמתנ ץ"כ לבוי .םינשה ךרואל ביבא לת תטיסרבינואב "םימדקתמ ריבחת" סרוקב םיטנדוטסל םג
 ,ןמדירפו ינוליס( Cukier-Goldstein-Goren Center for Mind and Language ,הלימ זכרמ לש םיימוחתניב הלועפ

2019(. 
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Garden Path )(GP. ומכ םיטפשמ ,םתמועל )םהלש הנבמהש יפ לע ףא ,דוביע ישוקל םימרוג םניא )2 
  .)1( טפשמ לש הזל דואמ המוד

 .הפצרה לע הרקמב ךפשנ הפק דמענ ןדש רחאל )2(

 אשומ לבקל לוכי וניאש ,דמוע לעופ אוה )2(-ב 'דמענ' לעופהש אוה )2(-ו )1( ןיב ילמינימה לדבהה
 .)יחרכה וניא אשומה ,הארמ )1( טפשמש ומכ ,יכ םא( רישי אשומ לבקל לוכי 'התש' לעופהש דועב ,רישי

 הייגה וא קוסיפ ידי לע םיפסונ GP יטפשמבו )1( טפשמב ידוביעה ישוקה תא עונמל ןתינש ןבומ
 םע .ןוכנה דוביעה לולסמל דבעמה תא םינווכמה דוביע ירורמתכ םישמשמ הלא .המיאתמ היצנוטניאב

 .יובינל הבר הדימב תנתינ GP -ה תעפותו ,יתטיש ןפואב לעופ ישונאה דבעמה ,'םירורמת' רדעהב ,תאז

 GP יטפשמו ללכב דוביע יישק ,ןכא .ישונאה דבעמה לש ותלועפ ןפוא לע הנממ דומלל ןתינ ,ךכיפל

 ;Bever, 1970; Fodor, Bever, & Garrett, 1974( האמ יצחמ רתוי רבכ תירקחמ בל תמושתל םיכוז טרפב

Frazier 1979 דועו(. 

 חותינ קינעמ דבעמה .יליבקמ אלו יתרדס אוה דבעמהש וקיסה םיבר םירקוח ,GP-ה תעפות סיסב לע
 דוביע לולסמ רחוב אוה ,דוביע ילולסמ רפסמ רשפאמה טלקב לקתנ אוהשכו ,ירשפאה םדקהב טלקל
 ליבקמב םיירשפא דוביע ילולסמ רפסמ קיזחמ וניא ישונאה דבעמה .ותוא הנשמ ךרוצה תדימבו םיוסמ

 ;Fodor & Inoue, 1994, 2000; Frazier, 1979, 1987( דוביעה תופולח ןיב עירכיש טלקל ןיתממ וניאו

Pritchett, 1992; ה תעפותש םיפצמ ונייה אל ,יליבקמ היה דבעמה וליא .)םירחא םיברו-GP םייקתת, 
 אלו טפשמה לש יפוסה חותינה היהי דחא חותינ ,תינמז-וב קיזחהל רומא דבעמהש םיחותינה ןיבמ ירה
 םיירשפאה םיחותינה לכ אלש תובורק םיתיעל םיחינמ םייליבקמ םילדומ םג( .שדחמ חותינ שרדיי

 ;Gibson, 1991; Gorrell, 1987,לשמל ,תוחפ םקלחו רתוי םינימז םקלחש ךכ הדימ התואב םילעפותמ

MacDonald et al., 1994(. 

 דבעמה לש 'תיתרדס' הסיפתל שושיא םיקינעמ GP-ה תעפות לע םיינשלבוכיספ םייוסינמ םיאצממ
 םיכורא האירק ינמז ואצמנ ,)תודעה רוזא( יוגשכ רבתסמ רחבנש חותינה ובש רוזאב ,לשמל ךכ .ישונאה

 ;Frazier & Rayner, 1982; Blott et al., 2020( ידוביע ישוק לע םידיעמה םייניע תועונתב הגיסנו רתוי

Sturt, 2007(. יטפשמבש אצמנ ,ןכ ומכ GP םיליבקמ םייריבחת םינבמ ילעב םייקודקד-יתלב םיטפשמבו, 

 ;תויקודקדה רסוח יוהיזב קוידה לעוGP -ה תמצוע לע ןפוא ותואב םיעיפשמ הסחיו םאתה ןוגכ םימרוג

 אוה ,רמולכ ,)יקודקד יתלב( ירשפא יתלב הנבמב לקתנ ןכא דבעמה GP יטפשמבש הדיעמ תאז הלבקה

 תודיעמ תורחא תוינושל תועפות .)Meng & Bader, 2000( ליבקמב דוביע תופולח המכ קיזחמ וניא
 .דחא יעצמא דובעשמ רתוי םע םיטפשמ תנבהב ברה ישוקה ,לשמל ,לבגומ יריבחתה הדובעה ןורכיזש
 דבעמה לש הדובעה ןורכז לע תולבגמה לש האצות איה יתרדסה דוביעה תייגטרטסאש ,ךכ םא ,ריבס
  .ישונאה

 )3a( ומכ םיטפשמב ,לשמל ,ךכ .עדומ דוביע ישוקל ,רמולכ ,GP תשוחתל תמרוג תינבמ הזילנאר לכ אל

 ,)3b( )Frazier & Rayner, 1982( ומכ םיטפשמב רשאמ רתוי םיכורא האירק ינמז’are upset‘  לע ודדמנ

 לש רישי אשומכ הליחת רבחתמ 3a( those women(-ב .שחומ ישוק םיררועמ םניא םיטפשמהש ףא

knows, לש רישיה אשומהש ררבתמ ןכמ רחאל ."הלאה םישנה תא ריכמ דיקפהש חינמ ינא" ןבומב 
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knows 3(-ב ."תוגאדומ הלאה םישנהש עדוי דיקפהש חינמ ינא" :הלוכ תיקוספה אוהb( חתנל ןתינ אל 

 .יקוספ םילשמ חתפנש ריהבמ that דבעשמהש ןוויכ knows לש רישי אשומכ those women תא

(3)a. I suppose that the clerk knows those women are upset. 

     b. I suppose that the clerk knows that those women are upset. 

 ובש עדימל עגונב םג ומכ ,תעדומ יתלב הזילנארל תעדומ הזילנאר ןיב לדבהל עגונב םיקולח םירקוח
 .תשחרתמ איה ובש בלשלו הזילנארה עוציב ןפואל ,דוביעה תעב שומיש תיבושיחה תכרעמה השוע

 םינבמ תועצמאב העוציב בלש לע רוא ךופשנו GP תמרוגה תיריבחת הזילנארב זכרתנ הז רמאמב
 םוחתב דבלב הטעומ תירקחמ בל תמושתל הכ דע התכזש הפש ,תירבעב ילעופ-רתב אשונ םירשפאמה

 ;Friedmann & Gvion, 2007; Rosenbaum, 2018 ;2012 ,רשא-רצלמו קיניווטוב( GP-ה

Sadeh-Leicht, 2003; Siloni, 2004, 2014(.  

 
 GP-ה תעפותו ילעופ-רתב אשונ .1.2

 םירשפאמה םינבמ רפסמ םנשי ,תאז םע .)SV(O)( )אשומ(-לעופ-אשונ אוה תירבעב ינונקה םילימה רדס

 .ךשמהב רבסומו )ב-א5(-ו )ב-א4( םיטפשמב םגדומש יפכ ,)VS(O)( אשונל לעופה תא םידקהל

 .תוסוכ שולש ורבשנ .א )4(

 .תושיגפ שולש ולטוב .ב      

 .םידלי השולש וכב לומתא .א )5(

 .םידלי השולש הפ וכב .ב     

 .םידלי השולש וכב* .ג     

 ,ימינפ טנמוגרא םהלש אשונהש םילעפ םהש ,םייביטזוקאנא םילעפל ,עודיכ ,םיקלחנ םידמוע םילעפ

 )4( יטפשמב .)Perlmutter, 1978( ינוציח טנמוגרא םהלש אשונהש םילעפ ,םייביטגראנא םילעפו

 .)'ב4(-ב ליבס לעופו )'א4(-ב יביטזוקאנא לעופ :ימינפ טנמוגרא אוה םהלש אשונהש םילעפ םיעיפומ
-לעופ רדס .רבודמ בלשמב ןהו בותכ בלשמב ןה ,אשונה ינפל תוישפוחב עיפוהל םילוכי הלאכ םילעפ
 )5( יטפשמב םגדומש יפכ ,ינוציח םהלש טנמוגראהש םילעפ םע םג ,רתוי לבגומ ןפואב ,ירשפא אשונ

 ינוציח טנמוגרא םע םילעפ :triggered inversion הנוכמה העפות תמגדומ )'א5(-ב .יביטגראנא לעופ םע
 ,"לומתא"( רואית תויהל לוכיש )"רגירט"( ףוריצ עיפומ טפשמה תליחתב םא אשונה ינפל עיפוהל םילוכי

 .(Shlonsky & Doron, 1992) דועו )topic( דקוממ ףוריצ ,)"עודמ" ,"יתמ"( הלאש תלימ ,)"תיבב"
 טפשמה לש תויקודקדה תדימ ,טפשמה תליחתב "רגירט"-ה אלל .בותכ בלשמב רקיעב הצופנ וז העפות
 טנמלא ץוביש תועצמאב יקודקדה ודמעמ תא רפשל ןתינ ,תאז םע .)ג5( רזומ תוחפה לכל טפשמהו ,תדרוי

 לעופ ,םוכיסל .)Brandel & Siloni, to appear; Siloni, 2012( )'ב5(-ב םגדומש יפכ ,אשונל לעופה ןיב
 :תירבעב םינבמ השולשב אשונה ינפל עיפוהל לוכי

 אשונ-ליבס/יביטזוקאנאלעופ .א
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 אשונ-לעופ-X .ב

 אשונ-X-לעופ .ג

 יוסינב .הזילנארה עוציב בלש והמ ןוחבל ,ןלהל רבסויש יפכ ,םירשפאמ ילעופ-רתב אשונ םע םינבמ
 הרצקב סחייתנ )§4( ןוידה קרפב .יביטזוקאנא לעופ םע ,ןושארה הנבמב ונשמתשה הז רמאמב ראותמה
 ,לעופה ינפל עיפומ ,'ךפשנ' לש אשונה אוהש ,הפק ,ןלהל בוש גצומה ,)1( טפשמב .םיפסונה םינבמל
 :)6( טפשמב ומכ ,וירחא עיפוהל םג לוכי ולש אשונה ,יביטזוקאנא לעופ אוה 'ךפשנ'-ש ןוויכמ ךא

 .הפצרה לע הרקמב ךפשנ הפק התש ןדש רחאל )1( 

 .הפצרה לע רכוס ךפשנ הפק התש ןדש רחאל )6( 

 דוביעה ךלהמ אוה המ עירכהל ןתינ אל ,GP יטפשמב הזילנארה עוציב בלש לע הכ דע עודיה סיסב לע
 .דוביעל םילק םהש וא ,שחומ דוביע ישוק םיררועמ םה םאהו )6( לש וגוסמ םיטפשמ לש

Fodor & Frazier (1980) ןורחא אצומ תייצרפואכ הזילנאר תורידגמ )revision-as-last-resort(. לבא 
 תא עינתהל ידכ קיפסמ תודעה בלשב עיגמש טלקה םאה .ןורחאה אצומה בלש רדגומ דציכ איה הלאשה
 הנושארה הרעשהה .תוירשפא תורעשה שולשב ןודנ ,ןלהל ?העצבל "זרדזמ" אל דבעמהש וא הזילנארה

 .דוביעל םילק םהש תואבנמ תורחאה םייתשה וליאו ,GP יטפשמ םה )6( לש וגוסמ םיטפשמש תאבנמ

 העינתמ תודעה בלשב יריבחתה חותינה תסירק ,Fodor & Frazier (1980) יפל :תוידיימה תרעשה
 ומרגי )6( ומכ םיטפשמש ירה ,תודעה בלשב דימת תשחרתמ ,רמולכ ,תידיימ הזילנארה םא .הזילנאר
 ,םיטפשמה יגוס ינשב .)1( ומכ םיטפשמב ךורכה ישוקל האוושהב רתוי רומח ישוק ףאו ,דוביע ישוקל
 הדבועהמ תאז קיסהל ןתינ ,ליעל רכזנכ .'התש' לעופל רישי אשומכ הליחת תרבחתמ 'הפק' הלימה
 אשומכ 'הפק' תא הליחת רבחמ היה אל דבעמה וליא( שחומ דוביע ישוקל םימרוג )1( ומכ םיטפשמש

 םיכורא האירק ינמז םידדמנ GP יטפשמב תודעה רוזאבש ןוויכ ,ןכ ומכ .)ישוק םרגנ היה אל ,'התש' לש

 הארנ ,)Blott et al., 2020; Frazier & Rayner, 1982; Sturt, 2007( םייניע תועונתב הגיסנ שיו רתוי
 ,הזילנאר עצבמ אוה ,אשונ הז לעופל ןיאש דבעמל ררבתמשכ ,'ךפשנ' לעופה תעפוה םע ,)1( טפשמבש
 םג היהי הזש ריבס ,םיהז )6(-ו )1( םיטפשמ ,הז בלש דעש ןוויכ .'ךפשנ' לש אשונכ 'הפק' תא ץבשמו

 'הפק' תא ץבשמו הזילנאר עצבמ דבעמה ,'ךפשנ' לעופה עיגמשכ ,םיטפשמה ינשב .)6(-ב דוביעה ךלהמ
 אלל םייתסמ )1( טפשמ לש ודוביעש דועב .ןכמ רחאל עיפומ םיטפשמה ינש דוביעב לדבהה .אשונכ
 ,'ךפשנ'ל )ילעופ-רתב( אשונ שמשל תבייחש ,'רכוס' הלימה תעפוה םע ,)6( טפשמב ,םיפסונ םיישק
 תא תצבשמה תפסונ הזילנאר עצבמ אוהו ,יוגש דוביע לולסמל ותוא הנוויכ תודעהש דבעמל ררבתמ
 םג רומא הז ינבמ יוניש .'התש' לש רישיה אשומה תויהל רזוח 'הפק'-ש דועב ,'ךפשנ' לש אשונכ 'רכוס'

  .םיעדומ ישוק ירוזא ינש וא ,לופכ ישוק )6( טפשמב יופצ ןכלו ,ידוביע ישוק ררועל אוה

 ףוסב תעצבתמ )1( לש וגוסמ םיטפשמב תעדומ הזילנארש הנעטה תא תוקלוח תואבה תורעשהה יתש

  .הנוש תורעשהה ןמ תחא לכב ךכל הקדצהה ךא ,GP יטפשמ םניא )6( ומכ םיטפשמ ,ןכ לעו ,טפשמה

 תעדומ הזילנארש ,תוידיימה תרעשהל דוגינב ,תעדה לע תולעהל ןתינ :תלבגומה תוענמיהה תרעשה
 הריהבמ הניא תודעה םא ,תורחא םילימב .תיעמשמ-דח תודעה םהבש םירקמל תלבגומ תודעה בלשב
 הווהמ אל 'ךפשנ' טלקה )6(-ו )1( םיטפשמב .הזילנארמ ענמנ דבעמה ,יוגש חותינהש טלחומ ןפואב
-רתב אשונ טלקב עיפוי םא ירשפאכ רבתסהל יושע הז חותינ ןכש יוגש יליחתה חותינהש תטלחומ תודע
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 חותינ העינתמ אל תיעמשמ-דח הניאש תודעש ךכ תודע יולת אוה הזילנארה עוציב םא .'ךפשנ'-ל ילעופ
 לעופה תעפוה רחאל םג תיטמוטואה ותלועפב ךישמי דבעמה .ידוביע ישוק ררועי אל )6( טפשמ ,שדחמ
 דבועי טפשמהו ,'ךפשנ' לש ילעופ-רתבה אשונכ ץבושי הז ינמש ףוריצ ,'רכוס' טלקה תעפוה םע .'ךפשנ'
 לוחת ילעופ-רתב אשונ ללוכ וניא טלקהש דבעמל רווחתישכ ,)1( טפשמב ,תאז-תמועל .םיישק אלל

  .GP טפשמ והז ןכלו ,תעדומ הזילנאר

 הרעשה יפ לעש אלא ,GP יטפשמ םניא )6( לש וגוסמ םיטפשמש תאבנמ וז הרעשה םג :תונייחדה תרעשה

 הכורכה הזילנארש עיצמ Pritchett (1992) .תודע תיולת אלו תפרוג איה הזילנארמ תוענמיהה ,וז

 דבעמהש רבד לש ושוריפ .ישונאה דבעמה לש םייטמוטואה םילכה טסב הלולכ הניא GP תשוחתב

 איה GP יטפשמב הזילנאר ,תורחא םילימב .תודעה רוזא רחאל םג תיטמוטואה ותלועפב ךישממ
 איה ,יטמוטואה ישונאה דבעמל 'תירשפא יתלב' איה – חנומה לש קזחה ןבומב ןורחא אצומ תייצרפוא
 ענמיי דבעמה ,אל םא ןיבו תיעמשמ-דח תודעה םא ןיב ,ךכיפל .עדומ ןפואבו טפשמה םתשכ קר תעצבתמ
 ליבוהש יריפמאה סיסבה תא ריבסנ ,וז העצהל בושנ )§4( ןוידה קרפב .טפשמה םת אל דוע לכ הזילנארמ
  .תלבגומה תוענמיהה תרעשה ןיבל הניב םילדבהב ןודנו הילא

 תרעשה יפל ןה דוביעל לק היהי )6( טפשמ ,תודעה בלשב תעצבתמ אל הזילנארה םא ,םוקמ לכמ
 תעפוה רחאל םג תיטמוטואה ותלועפב ךישמי דבעמה .תלבגומה תוענמיהה תרעשה יפל ןהו תונייחדה
 .םיישק אלל דבועי טפשמהו ילעופ-רתבה אשונכ ץבושי אוה ,'רכוס' טלקה תעגה םע .'ךפשנ' לעופה

 תונושה תורעשהה ייובינ .GP יטפשמ תויהל םירומא )6( ומכ םיטפשמ ,תוידיימה תרעשה יפל ,דגנמ
 .1 הלבטב םימכוסמ

  ילעופ-רתב אשונ םע םיטפשמל סחיב תורעשהה שולש ייובינ .1 הלבט

 יובינ        הרעשה

 GP           תוידיימ

 דוביעל לק        תלבגומ תוענמיה

 דוביעל לק         תונייחד
 

 )6( ומכ םיטפשמ לש דוביעה ךלהמ המ )א( :תולאש יתש לע ,ךכ םא ,תונעל איה יחכונה רקחמה תרטמ

 ידוביעה םדמעממ קיסהל ןתינ המ )ב( ?שחומ דוביע ישוק םיררועמ רמולכ ,GP יטפשמ םה םאה ?ליעל
 ,ולא תולאש לע תונעל תנמ לע ?טרפב הזילנארה בלש לעו ללכב דוביעה ךלהמ לע הלא םיטפשמ לש
 .אבה קרפב וגצויש םיטפשמה לש הנושאר האירקב ושחש ישוקה תא וגרד םירבוד ובש יוסינ ונכרע

 הטיש .2

 םיפתתשמ 2.1

 לש םיידילי םירבוד ויה םיפתתשמה .)4;33 עצוממ ליג( 21-60 םיאליגב םיקדבנ 60 ופתתשה יוסינב
  .תונשלבב עקר אללו ,תפסונ םא תפש אלל ,דבלב תירבע
 

 יוסינה ירמוח 2.2
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 ןוויכמ' ,'...ש רחאל'( חפסנ תיקוספב וחתפנ םיטפשמה לכ .)7(-ב םיגצומה םיאנת השולש ללכ יוסינה
 לעופה ׳גו ׳ב םיאנתבו ,)סיסב יאנת( דמוע לעופ היה חפסנה תיקוספב לעופה 'א יאנתב .)'וכו ,'...ש
 ירחא עיפומש ינמשה ףוריצה )ילעופ-םדק אשונ( ׳ב יאנתב .תילנויצפוא אצוי לעופ היה חפסנה תיקוספב
 ףוריצה ותוא )ילעופ-רתב אשונ( ׳ג יאנתבש דועב ,ירקיעה לעופה אשונ אוה חפסנה תיקוספב לעופה
 םיליכמה םיטסב ונבנ יוסינה ירמוח .ילעופ-רתב ירקיעה אשונהו ,חפסנב לעופל םילשמכ דקפתמ ינמשה
  .םיטס 12 ונבנ לכה ךס .)7(-ב םגדומכ ,םיטפשמ 3
 
 .הפצרה לע הרקמב ךפשנ הפק דמענ ןדש רחאל   דמוע לעופ:א יאנת  )7(
 .הפצרה לע הרקמב ךפשנ הפק התש ןדש רחאל  ילעופ-םדק אשונ :ב יאנת      
 .הפצרה לע רכוס ךפשנ הפק התש ןדש רחאל  ילעופ-רתב אשונ :ג יאנת      
 

 )םייטנוולרה םיאנתב 'רכוס'-ו ,'ךפשנ' ,'הפק'( םייטירקה םיטנמלאה .ההז םיאנתה לכב םילימה רפסמ

 ,GP יטפשמ לש הנבההו ישוקה תמצוע לע עיפשמ קחרמש אצמנ ןכש( הז רחאל הז םיעיפומ

Christianson et al. 2001; Ferreira & Henderson, 1991; Friedmann & Gvion, 2007(. טקידרפה 
 ןעמל תירקיעה תיקוספב םיביטגראנא םילעפ ונבליש אל .יביטזוקאנא לעופ אוה תירקיעה תיקוספב
 ןכש ,תואצותה תא תוטהל לולע היה ילעופ-רתב אשונ םע םייביטגראנא םילעפ בוליש ;םיטירפה תודיחא
 תויביטזוקאנא יקדבמ יפ לע הלאככ וניומ םיביטזוקאנא םילעפ .רתוי הובג בלשמ םע ההוזמ הנבמה

 ,ירקיעה לעופה ינפל עיפומש ינמשה ףוריצה .)Brandel & Siloni, to appear; Siloni, 2012( תירבעב
 דמעמהש ןוויכמו ,תודיחא לע רומשל תנמ לע ,םיעדוימ אל םלוכ ויה ׳ג יאנתב ילעופ-רתבה אשונהו

  .)Shlonsky, 1997( תקולחמב יונש תירבעב עדוימ ילעופ-רתב אשונ לש יקודקדה
 4 ,םייוסינ םיטפשמ 12 האר ףתתשמ לכ .יניטל עובירב תועובק תומישר 3-ל וקלוח םייוסינה םיטפשמה
 תיקוספ וללכש םיחיסמ םיטפשמ 36 ללכ יוסינה ,ףסונב .טס לכמ דחא טפשמ קר הארש ךכ ,יאנת לכמ

 ,GP יטפשמ םניא םיחיסמה לכ ,GP יטפשמ םימרוגש ידוביעה סמועה ןתניהב .תירקיע תיקוספו חפסנ
 ינש לכ ןיבש ךכ ,ילמודנר-ודואספ רדסב קדבנ לכ ינפב וגצוה םיטפשמה .םיפתתשמה תא ףייעל אל ידכ
 תועצמאב םיפתתשמל גצוהו הנבנ יוסינה .םיחיסמ םיטפשמ ינש תוחפל ועיפוה םייוסינ םיטפשמ

 ןפוגב ,תחא הרושב ואולמב ,בתכב גצוה טפשמ לכ .I-bex תיטנרטניאה המרופטלפה

 Sans-serif ינוניב לדוגב. 
 

 יוסינה ךלהמ 2.3

 תמרופטלפב יוסינל יטנרטניא רושיק םע םילאיצנטופ םיקדבנל חלשנו תויתרבח תותשרב םסרופ יוסינה

I-bex. םיטרפ אלמל םיקדבנה ושקבתה יוסינה תליחתב .תיפסכ הרומת הללכ אל יוסינב תופתתשהה 
 וחנוה םיקדבנה .יוסינה תוארוה םהינפב וגצוה ,ןכמ רחאל .תופתתשהל םתמכסה תא תתלו םייפרגומד
 השק( 1 ןיב הענש הלאקס לע ,םתאירק תעב ושוחיש ״לובלבה וא ישוקה תמר יפל״ םיטפשמה תא גרדל
 הנתינו האירקה תעב ישוק ביצמ דוביעל השק טפשמש םיפתתשמל רבסוה .)דוביעל לק( 7-ל )דוביעל

 ילב'( ולש חיכשה דוביעה ךלהמל רבסה ףוריצב ,יוסינה יטפשממ רחא הנבמב GP טפשמ לש המגוד
 הקספהה תעב'( דוביע ישוק ביצמ וניאש טפשמל המגוד הגצוה ףסונב .)'םולשת תרומת ןתניי םד םרות
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 לע דרפנב גצוה טפשמ לכ .ליחתה יוסינה ,GP וניאש ןומיא טפשמ רחאל .)'ךירכ לכוא ינד הכוראה
 .)1( םישרתב םגדומכ ,ויתחתמ העיפוה גורידה תלאקס רשאכ ,ךסמה
 

 
 יוסינהמ ךסמל המגוד .1 םישרת

 

 תואצות .3
 .2 םישרתבו 2 הלבטב םיגצומ םיעצוממהו ,יוסינה יאנת יפל וזכורו ופסאנ םיקדבנה לש םיטופישה
 

 םינושה םיאנתב םיפתתשמה יגוריד לש ןקת-תייטסו עצוממ .2 הלבט

 )ת"ס( עצוממ        יאנת

 )1.47( 5.65           דמוע לעופ :'א יאנת

 )1.70( 3.71        ילעופ-םדק אשונ :'ב יאנת

 )1.57( 60.5         ילעופ-רתב אשונ :'ג יאנת
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  לעמ תחא ןקת תועט םיגציימ האיגשה יווק( םינושה םיאנתב םיגורידה יעצוממ .2 םישרת          
 )עצוממל תחתמו          
 

 ,םיקדבנ יפל ןה קהבומ לדבה אצמנ )ANOVA repeated measures( םיקדבנ-ךותב הבונא ןחבמב

.001 < p 112.59, (2,118)=1F, 001 ,םיטירפ יפל ןהו. < p 87,.70 = (2,22)2F. טסופ ךשמה יחותינב-
 לעופ םע םיטפשמ ,סיסבה יאנת ןיב קהבומ לדבה אצמנ םיטירפ יפלו םיקדבנ יפל ינורפנוב ןוקית םע קוה

 ילעופ-םדקה אשונה םע םיטפשמהש ךכ ,p < .001 ,)'ב יאנת( ילעופ-םדקה אשונה יאנתל )'א יאנת( דמוע
 קהבומ לדבה אצמנ ,ןכ ומכ .דמועה לעופה םע םיטפשמהמ קהבומ ןפואב דוביעל רתוי םישקכ וטפשנ

 ,p < .001 ,)'ב יאנת( ילעופ-םדקה אשונה םע םיטפשמל )'ג יאנת( ילעופ-רתבה אשונה םע םיטפשמה ןיב
-רתב אשונ םע םיטפשממ קהבומ ןפואב דוביעל רתוי םישקכ וטפשנ ילעופ-םדק אשונ םע םיטפשמש ךכ
-רתבה אשונה םע םיטפשמל )'א יאנת( דמועה לעופה םע םיטפשמה ןיב קהבומ לדבה אצמנ אל .ילעופ

  .p = 1.00 ,)'ג יאנת( ילעופ
 

 ןויד .4

 :GP יטפשמ םה )ילעופ-םדק אשונ( 'ב יאנתב םיטפשמהש רורב ןפואב תוארמ יוסינה תואצות ,הפוצמכ
 'א יאנתל האוושהב קהבומב לודג היהש דוביע ישוק ווח םה םתאירק תעבש םידיעמ םיקדבנה יגוריד
 אל ,)ילעופ-רתב אשונ( 'ג יאנת יטפשמ ,םיירקיעה םייוסינה םיטפשמה ,ךכל דוגינב .)דמוע לעופ(

 ןיבל םניב חוודמה ישוקב קהבומ לדבה היה אל ןכש ,GP יטפשמ םניא םה ,רמולכ ,דוביע ישוק םיררועמ
 תרעשה תא תוכירפמ הלא תואצות .'ב יאנת יטפשמ ןיבל םניב קהבומ לדבה היה ןכו ,'א יאנת יטפשמ

 יאנת יטפשמל GP דמעמ תאבנמ הרעשהה יכ )תודעה בלשב דימת תשחרתמ הזילנאר ,היפל( תוידיימה
  .םיאצממל דוגינב ,'ג

 תרעשה תואבנמש יפכ דוביעל םילק םה ;GP יטפשמ םניא )'ג יאנת( ילעופ-רתבה אשונה םע םיטפשמה
 הסננו תורעשהה יתש ןיב םילדבהב ןודנ ,ןוידה ךשמהב .תונייחדה תרעשהו תלבגומה תוענמיההה
 ןעמל ןלהל בוש גצומה ,)6( לש וגוסמ םיטפשמב ,םוקמ לכמ .רתוי הפקתכ תנמתסמ ןהמ וזיא עירכהל
 וניא דבעמה ,'ךפשנ' לעופה עיפומשכ .'התש' לש רישי אשומכ 'הפק' תא הליחת רבחמ דבעמה ,תוחונה
 רבוחמ הז ינמש ףוריצ ,'רכוס' טלקה תעפוה םע .תיטמוטואה ותלועפב ךישממ אלא ,הזילנאר עצבמ
 הזילנאר השחרתה אל טפשמה דוביע ךרואל .ןוכנכ ררבתמ ינושארה דוביעה לולסמו ,'ךפשנ' לש אשונכ

1

2

3

4

5

6

7

-םדק אשונ :'ב יאנת דמוע לעופ :'א יאנת
 ילעופ

-רתב אשונ :'ג יאנת
 ילעופ

וק גוריד
 דוביע יש

*** *** 
 )לק(

 )השק(

ns 



 9    ינוליסו רנטרק ,ץ"כ
 

 חותינה תא םאות טפשמה ךשמה יכ הזילנאר עצבל ץלאנ אלו ,תיטמוטוא ךישמה דבעמה ,תעדומ
 .ירוקמה

 .הפצרה לע רכוס ךפשנ הפק התש ןדש רחאל )6(

 הילע םיכפושו ,הזילנאר עצבל "רהממ" אל דבעמהש ונתנעטל שושיא םיקינעמ )9(-ו )8( ןוגכ םיטפשמ
 .תילמונא ותועמשמש ליבק יריבחת הנבמב םייתסמ יליחתה דוביעה לולסמ ,הלא םיטפשמב .ףסונ רוא

 .תעדומ הזילנארמו )GP( הסירקמ םיענמנ ךכו ,הז הנבמב םיקפתסמ םיטעמ אל םידבעמ ,תאז תורמל

 ).p.c ,ןמדירפ המענ( .ידאוב תלייטמ הצלוח )8(
 ).ידאוב תלייטמ וצליח :וושה(     

 )Siloni, 2004( .רוחצ ןשוש רוזמרב רצע אוהש הרומל חיטבה ןד )9(
 ).רוזמרב רצע אוהש הרומל רוחצ ןשוש חיטבה ןד :וושה(     

 אל םידבעמ .לעופכ 'תלייטמ' תאו םצע םשכ 'הצלוח' תא הליחת חתנמ ישונאה דבעמה ,)8( טפשמב
 יפ לע ףא ,'ידאוב תלייטמ איהו ,הצלוח שי'-כ חסנל ןתינש ,תאז תילמונא תועמשמב םיקפתסמ םיטעמ
 תא הליחת חתנמ ישונאה דבעמה ,)9( טפשמב .לייטל תוגהונ ןניא תוצלוחש םהל תתואמ םלועה עדיש
 םיארוק .'הרומ' תא תכייאמה הקיז תיקוספכ אלו ,'חיטבה' לש יקוספ םילשמכ 'ש'-ב תחתפנה תיקוספה
 ןד )א( :תואבה תויועמשמה יתשמ תחא לע ךכיפל םירשפתמו הז דוביע לולסמב םידימתמ םיטעמ אל
 .תומש ללכ ךרדב ןיא םירוזמרלש יפ לע ףא ,"רוחצ ןשוש" םשב רוזמרב ומצעב רצע אוהש הרומל חיטבה
 םיבשייתמ הלא םינותנ .םיחרפ םירצוע אל םישנאש תורמל ,רוזמרב רוחצ ןשוש רצע אוהש חיטבה ןד )ב(
 יפוסה יריבחתה הנבמה ,םירקמה ינשבש בל םישל בושח .תעדומ הזילנארמ ענמנ דבעמהש וניתנעט םע
 םיטעמ אל םידבעמ ,הריבס יתלבה תועמשמה תורמל .תילמונא תלבקתמש תועמשמה קר ,ליבק
 םא ,הארנ .הריבס תועמשמ לעב רחא חותינ לש ומויק תא םיהזמ םניא ףאו יליחתה חותינב םיקפתסמ
 )םידבעמה לכ רובע הקיפסמ אל וא( הקיפסמ דימת אל תשרופמ תיטמגרפ-תיטנמס היצקידניאש ,ךכ
 ופוסב דימת העינתמ תיריבחת היצקידניא קר .תעדומ הזילנארב ךורכ חותינה םא ,שדחמ חותינ תענתהל
 .תידוביע הפולח רחא שופיחה תא רבד לש
 טנמוגרא ילעב םילעפ םע םג םימיוסמ םינבמב אשונ-לעופ רדס תרשפאמ תירבע ,אובמב ונייצש יפכ
 וללכנ אל הלא םילעפ ,)§2( תוטישה קרפב רכזנש יפכ .םיאצוי םילעפו םיביטגראנא םילעפ ,ינוציח
 לש הרקמב רתוי הובג בלשמכ ספתנ אשונ-לעופ רדס ,רומאכ( בלשמה תודיחא לע רומשל ידכ יוסינב
 םיאבנמ ונחנא ,תאז םע .)ימינפ טנמוגרא םע םילעפ לש הרקמב אל לבא ,ינוציח טנמוגרא םע םילעפ
 םע םילעפ םע אשונ-לעופ רדס רשפאמ תירבע לש קודקדהש ןוויכמ .ולא םירקמב םג תומוד תואצות
 .הלא םירקמב םג ליבקמ ידוביע ךלהמל םיפצמ ונחנא ,ינוציח טנמוגרא

 ומכ םיטפשמ :תונייחדה תרעשהו תלבגומה תוענמיהה תרעשה יובינ תא תומאות ,ןכ םא ,יוסינה תואצות
 עצבמ וניא דבעמהש ןכתיי .רתוי תקיודמ וללה תורעשהה ןמ וזיא תרתונ הלאשה לבא .דוביעל םילק )6(
 תרשפאמ תירבעש ןוויכ .תיעמשמ-דח הניא תודעהש "עדוי" אוה יכ תודעה בלשב )6( טפשמב הזילנאר
 הזילנארהו ,הסירקמ "הלצה" ןכתית ךכיפלו ,ןוכנ יליחתה חותינהש תורשפא תמייק ,ילעופ-רתב אשונ
 ןכתיי ,ןיפולחל .)תירבעב רתוי חיכש ילעופ-םדק אשונ םא םג( תילנויצפוא אלא חרכה רדגב הניא םצעב
 ןורחא אצומ תייצרפוא איהש ןוויכ תודעה בלשב תשחרתמ הניא םעפ ףאו דימת תיחדנ תעדומ הזילנארש

 Pritchett עיצמש יפכ ,ישונאה דבעמה לש םייטמוטואה םייבושיחה םילכה זגראב הלולכ הנניאש
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 הנבמה תמוקתל תורשפא לכ ןיאשכ םג ,תיטמוטואה ותלועפב ךישממ דבעמה ,וז הרעשה יפ לע .(1992)
  .יליחתה

Pritchett (1992) לע ,דימ הארנש ומכ ךא .)11( טפשמל )10( טפשמ ןיב האוושה לע ותעצה תא ססבמ 
 ,רמולכ( תיעמשמ-דח הניא תודעהשכ קר תעצבתמ תעדומ הזילנאר םאה עירכהל ןתינ אל הז סיסב
  .תפרוג ןורחא אצומ תייגטרטסא איהש וא )ןוכנכ רבתסהל לוכי יליחתה חותינהשכ

(10) Without her contributions would fail to come in.  

 Without her contributions would it be possible? )11( 

 ררבתמ ךשמהב .דחא ינמש ףוריצכ 'her contributions' תא חתנמ דבעמה .GP טפשמ אוה )10( טפשמ

 חותינב הז יוניש .תירקיעה תיקוספה אשונ השעמל אוה 'contributions'-ו יוגש דוביע לולסמ לע הלעש

 would דעש ןוויכמ .עדומ דוביע ישוקל םרוג וניא )11( טפשמ ,ךכל דוגינב .עדומ דוביע ישוקל םרוג
 תא הליחת חתנמ דבעמה )11( טפשמב םגש חינהל ןתינ ,ההז םיטפשמה ינשב טלקה ,)ללוכ(

'her contributions' ןכמ רחאלו ,דחא ינמש ףוריצכ, would 10(-ב ומכ ,יוגש דוביעה לולסמש תתואמ(. 
 דבעמהש ךכמ רזגנ םיטפשמה ןיב לדבהה ,ט'צירפ יפל .ידוביע ישוק ררועמ וניא טפשמה ,רומאכ ,ךא
 ותלועפב ךישממ אוה ןכ לעו ,יטמוטוא ןפואב ותושרל םידמועה םילכב הזילנאר עצבל לוכי אל

 אשונכ רבוחמ יוניכה ,it ףוגה יוניכ תעפוה םע .םייקה ינבמה חותינה תא הנשמ וניאו תיטמוטואה

 'her contributions' :יוגש היה אל רחבנש דוביעה לולסמש רבתסמו ,)הלאש תיקוספ איהש( תיקוספה
 אל תעדומ הזילנאר םאה עירכהל םירשפאמ אל )11( ומכ םיטפשמ ךא .דחא ינמש ףוריצ ןכא אוה
 תוענמיהה תרעשה תעבוקש ומכ ,ןוכנכ רבתסהל דוע לוכי יליחתה חותינהשכ קר תודעה בלשב תעצבתמ
 ;תונייחדה תרעשה תעבוקש יפכ ,תפרוג ןורחא אצומ תייגטרטסא איה תעדומ הזילנארש וא תלבגומה

 תמייק :תיעמשמ-דח הניא would רזעה לעופ תעפוה תקפסמש תודעה הלא םיטפשמב םגש ןוויכ תאז
  .ןוכנכ רבתסי יליחתה חותינהש תורשפא ןיידע

 היולת הניאו תללוכ היגטרטסאה רמולכ ,תונייחדה תרעשהב דדצל םיטונ ונחנא ,הכ דע עודיה ךמס לע

 ,ךכ ."דיתעה תא הפוצ" וניא דבעמהש םידיעמ םינושהGP -ה ינותנ ,תישאר .יליחתה ידוביעה תונכתיהב
 עיפומה( )1( ומכ םיטפשמב תילנויצפוא אצוי לעופל רישי אשומכ ינמש ףוריצ רבחמ אוה ,וניארש ומכ
  .תירקיעה תיקוספה אשונ אוה ףוריצהש איה הריבס דוביע תפולחש ףא לע ,)ןלהל בוש

 .הפצרה לע הרקמב ךפשנ הפק התש ןדש רחאל )1(

 םגש תוארמ GP יטפשמב הזילנאר רבועש ביכרה לש יטנמסה דיקפתב תודקוממה תומישמ ,תאזמ הרתי 

 .)(Christianson et al. 2001 יוגשה הנבמב ודיקפתל רושקכ שרפתמ ןיידע אוה טפשמה םותב

Sturt (2007) תיטנמס הדמתה העפותה תא הניכ )semantic persistence(, הל םיקינעמש שושיאב ןדו 

 הדיעמ העפותהש ועיצה Sturt (2007)-ו Christianson et al. (2001) .האירק ינמזו םייניע תועונת יסופד
 .רמתשהל הלולע יוגשה חותינה לש ותועמשמ ןכ לעו ,יקלח םיתיעל אוה ולוכ טפשמה חותינש

Kaschak & Glenberg (2004) וליאו .תדבעמה תכרעמב רתונש ןורכז דירשב רבודמש םירעשמ  

Slattery et al. (2013) יריבחתה הנבמה תיינבב דבעמה ןולשכל אל תיטנמסה הדמתהה תא םיסחיימ 
 .יוגשה הנבמה ידירש יוקינב ונולשכל אלא ,ןוכנה
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 לשכנ דבעמה עודמ .טפשמה םותב שיגנ רתונ יליחתה הנבמה עודמ תוריבסמ ןניא הלא תועצה לבא
 תופולח רפסמ קיזחמ וניאו ,יתרדס דבעמה ירה ?שדח הנבמ רבכ הנב םא ,םדוקה הנבמה ידירש יוקינב
 רזגנ תיטנמסה הדמתהה טקפאש םיעיצמ ונחנא ?'ןורכז דירש' וא 'יקלח חותינ' הנווכה המל .דוביע
 יטפשמב םג טפשמה םותב קר תשחרתמ תעדומ הזילנאר ,תאז הרעשה יפ לע .תונייחדה תרעשהמ תורישי

GP םילכה יאצמממ קלח הנניא תעדומ הזילנארש ןוויכ תאז .יליחתה חותינה תדירשל תורשפא םהב ןיאש 
 הזילנאר רבועש ביכרה לש ירוקמה חותינה ,ךכמ האצותכ .ישונאה דבעמה לש םייטמוטואה םייבושיחה

 ףוסב רכינ ,ןכו ,ליעפ ןיידע יליחתה יטנמסה ודיקפת ןכלו ,טפשמה ףוסב ןיידע שיגנ GP יטפשמב
 .האירקה ינמזו םייניעה תועונת יסופדמ ןמתסמש יפכ ,דוביע ישוק טפשמה

 רתוי םיכורא האירקה ינמז ,תילגנאב GP יטפשמב תודעה בלשב םג ,)1( אובמה קרפב ונרכזהש ומכ
 .םש הלח אל הזילנארה םא ,הז רוזאב ישוק רכינ עודמ הלאשה תלאשנ .םייניע תועונתב הגיסנ התפצנו
 לש ותלוכי רסוחמ אלא ,תודעה בלשב תעדומ הזילנאר תושחרתהמ עבונ וניא ,םיעיצמ ונחנא ,הז ישוק
 .הז בלש דע הנבש הנבמב שדחה טלקה תא בלשל דבעמה

 תרעשה תא תירבעב ןוחבל ורשפאי הלימ רחאל הלימ )self-paced reading( ישיא בצקב האירק ייוסינ

  .)אGP)12 -ה טפשמב הליחת טיבנ .תלבגומה תוענמיהה תרעשה תמועל תונייחדה

 .ןיכסב ןולחהמ ןוקיליסהמ הקבדמה תא הדריג הניד .א )12(

 .]ןיכסב 3PP[ ]ןולחהמ 2PP[ ]ןוקיליסהמ 1PP[ הקבדמה תא הדריג הניד .ב       

 רוקמה טנמוגראכ הליחת רבוחמ ))ב12(-ב גצומה הנבמב 1PP( 'ןוקיליסהמ' סחיה ףוריצ הז טפשמב

)source( ןולחהמ' טלקה תעפוה ,ךשמהב .'הדריג' לעופה לש' )2PP( חותינהש תיעמשמ-דח תודע הווהמ 
 תונפל ידכ עצבתהל תבייח 'הקבדמ' לש ךייאמכ 'ןוקיליסהמ' תא ץבשתש תעדומ הזילנאר .יוגש יליחתה
 'ןוקיליסהמ' )13( טפשמב ,)12(-ב ומכ אלש .'הדריג' לש רוקמה טנמוגרא תדמע תא 'ןולחהמ' טלקל

 .'הדריג' לעופה לש )source( רוקמה טנמוגרא רתונ

 .]רקובב 3PP[ ]ןיכסב 2PP[ ] ןוקיליסהמ 1PP[ הקבדמה תא הדריג הניד )13( 

 ינמז ודדמי ,ט'צירפ עיצהש יפכ ,רשפאה לככ דימת תיחדנה ןורחא אצומ תייצרפוא איה הזילנאר םא
 )6(-ו )2( ומכ םיטפשמ תמועל )1( לש וגוסמ םיטפשמב קר אל טפשמה ףוסב רתוי םיכורא האירק
 תשיג יפ לעש ןוויכ תאז .)13( תמועל )12( לש וגוסמ םיטפשמב םג אלא ,)ןלהל בוש םיעיפומה(
 הנבמהש ןיידע ןכתיי תודעה בלשב םא קר אל ,רמולכ ,טפשמה ףוסב דימת תעצבתמ הזילנאר ,תונייחדה
 יוגש יליחתה חותינהש תיעמשמ-דח הריהבמ תודעה םא םג אלא ,)6(-ו )1(-ב ומכ ןוכנכ רבתסי יליחתה
  .)12(-ב ומכ

 .הפצרה לע הרקמב ךפשנ הפק התש ןדש רחאל )1(

 .הפצרה לע הרקמב ךפשנ הפק דמענ ןדש רחאל )2(

 .הפצרה לע רכוס ךפשנ הפק התש ןדש רחאל )6(



12  Garden Path : ןורחא אצומכ הזילנאר      
 

 אל ךא ,)2( תמועל )1( ומכ םיטפשמב טפשמה ףוסב ודדמי םיכורא האירק ינמז ,תאז תמועל ,םא
 ומכ םיטפשמבש ןוויכ תאז .שושיא לבקת תלבגומה תוענמיהה תרעשה ,)13( תמועל )12( ומכ םיטפשמב
 הזילנארה ןכ לעו )ןוכנ יליחתה חותינהש ןיידע ןכתי( תיעמשמ-דח הניא תודעה בלשב היצקידניאה )1(

 איה ךכיפל ,תיחרכה הזילנארש רורבו תטלחומ תודעה ,)12( ומכ םיטפשמב ,תאז תמועל ;תיהשומ
  .תודעה בלשב דימ תשחרתמ

 )6(-ו ,)1( ומכ םיטפשמב ירקיעה לעופה תעפוה םע רתוי םיכורא האירק ינמזל םיפצמ ונחנא ,הרקמ לכב

 )21( ומכ םיטפשמב 2PP תעפוה םעו )תודע בלש םהב ןיאש( )2( ומכ םיטפשמ תמועל )תודעה רוזאב(
 טלק תעפוהמ רזגנ תודעה רוזאב )שחומ אלה( ישוקה ,ונתשיגלש ןוויכמ ,תאז .)13( תמועל )תודעה רוזא(
  .)13(-ו )2( םיטפשמב אל ךא ,)12(-ו )6( ,)1( םיטפשמב הרוק ךכ .ינושארה חותינה תונוכנב קפס ליטמה
 

 תונקסמ .5

 תימוקמ תועמשמ-וד רציימה ינמש ףוריצ םיללוכה םיטפשמ לש םילמינימ םידמצ תונבל תרשפאמ תירבע
 לכב .םיטפשמהמ דחא לכב הנוש ןפואב תרתפנש )תירקיעה תיקוספה אשונל חפסנב רישי אשומ ןיב(
 תא םקממה יליחתה דוביעה יכ הארנ ,)ירקיעה לעופה תעפוה בלש( תודעה בלשב ,םיטפשמהמ דחא
 אשונ אוה ביכרהו יוגש ןכא דוביעה ,דמצה יטפשממ דחאב קר ךא .יוגש רישי אשומכ ינמשה ףוריצה
 .ילעופ-רתב אשונ לעב אוה ירקיעה לעופהו אשומ אוה ביכרה ינשה טפשמבש דועב ,)ילעופ-םדק(

 דמע ינשה גוסהמ םיטפשמ לש ידוביעה םדמעמ ךא .םירכומ GP יטפשמ םה ןושארה גוסהמ םיטפשמ
 ןוימדה תורמל יכ אצמנ .דוביע ישוק יגוריד יוסינ תועצמאב םדמעמ תא ונקדב הז רקחמב .הלאש ןמיסב

 .דוביע ישוק םיררועמ אל םה ,ההז תימוקמ תועמשמ-וד םיללוכ םהש יפ לע ףאו ,GP יטפשמ ןיבל םהיניב
 תיטמוטואה ותלועפב ךישממ דבעמה .תודעה בלשב הזילנאר תשחרתמ אל ,ונעצה ,םיטפשמה יגוס ינשב
 ,יוגשכ רבד לש ופוסב ררבתמ ינושארה חותינה ובש טפשמב .הזילנאר עצבמ זא קרו טפשמה םות דע
 דבעמהש ןוויכ ,ילעופ-רתבה אשונה םע טפשמב ,תאז תמועל .תעדומ הזילנאר תשחרתמו סרוק דבעמה
 לעו ,ןוכנכ ררבתמ ינושארה חותינה ,טפשמה םות ינפל הזילנאר עצבמ אלו תיטמוטואה ותלועפב ךישממ
 הנקב הלוע עצומה רבסהה .תודעה בלשב הנתינש היצקידניאה תורמל ,שחומ ישוק ררועמ אל טפשמה ןכ

 ריחמב וליפא ,תעדומ הזילנארמ ענמיהל ףידעמ דבעמה םירחא GP יטפשמבש הנחבהה םע דחא
 :תודעה בלשב הזילנאר תשחרתמ אל הניגבש הביסל סחיב ונחבנ תורעשה יתש .תילמונא תועמשמ
 רבתסהל יושע יליחתה חותינהשכ תעדומ הזילנארמ ענמנ דבעמה היפלש תיקלחה תוענמיהה תרעשה
 ישונאה דבעמה לש יטמוטואה םילכה זגראב הניא הז גוסמ הזילנאר היפלש תונייחדה תרעשהו ,ןוכנכ
 תעפותל טושפ רבסה תרשפאמ תונייחדה תרעשה .טלקה םתשכ קר עדומ ןפואב תעצבתמ איה ןכ לעו

 ןיידע תירוקמה תועמשמה ,טפשמה םותב קר הלח הזילנארהש ןוויכ :GP יטפשמב תיטנמסה הדמתהה

 טנמגסב )תילגנאב( GP יטפשמב דוביע ישוק דדמנ עודמ הריבסמ הרעשהה ,ןכ ומכ .ופוסב הליעפ
 ידוביע ישוק םייק ,טלקה םותב ןורחא אצומכ קר תעצבתמ תעדומ הזילנארש תויה :טפשמה לש ןורחאה
 לולסמ תונשל "רהממ" אל אוה , ישונאה דבעמה לש יתרדסה ותלועפ ןפוא תורמלש ,ןכ םא ,הארנ .ופוסב
 .םיציקה לכ ולכ םא קר תאז עצבמ אלא ,תעדומ הזילנארב ךורכ יונישהשכ דוביע
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