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  ?קאת מי הוא מחב ,אבא מחבק אותוהילד מספר שכש
 על התפתחות ההבנה וההפקה של כינויי גוף בעברית
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מספר ממצאים מ. גוף באופן שונה ממבוגרים כינוייילדים מפרשים , בתהליך רכישת השפה

משפטים כמו לעיתים מפרשים  ילדים, בשלבים מוקדמים של רכישת שפהפות מעידים כי ש

, כלומר, סיבן את עצמו פינגוויןשבו הרוע יכמתארים א" הפינגווין סיבן אותוסיפר שהילד "

. כשם העצם שאליו מתייחס כינוי הגוף" אותו"ם הקרוב ביותר לכינוי הגוף צבוחרים את שם הע

הקודמן שכמצליחים להבין טוב יותר משפטים עם כינוי גוף  ילדיםהאם ו במחקר הנוכחי בדקנ

יש שם עצם אחר בין הקודמן שמאשר כ, קרוב לכינוי הגוף) שם העצם שאליו כינוי הגוף מרפרר(

ילדים דוברי  60. בדקנו כיצד ילדים דוברי עברית מפיקים כינויי גוף, בנוסף לכך. לכינוי הגוף

הפקה של מטלת בהתאמת משפט לתמונה ו באמצעותהבנה ו במטלת נבדק 2;4-6;7 ניעברית ב

גם בעברית כך שהתוצאות מצביעות על . תמונהבתשובה לשאלה לגבי  כינויי גוףמשפטים עם 

עוד נמצא כי . י הגוףמקדימה את הבנת כינו כינוי רפלקסיביהבנת ו, הבנת כינויי גוף מעוכבת

מטלת בהן השתתפו נבדקים ש 50צאים של בניתוח הממ. בנה והפקהסימטריה בין הישנה 

 נתנוגם ', עצמו'במקום ' אותו'הפיקו כינוי גוף שילדים נמצא ש מטלת ההפקהבההבנה והן 

', את עצמו'כמייצג ' אותו'את כינוי הגוף לעיתים כלומר הבינו , פרשנות מקומיתלכינוי הגוף 

מצאנו גם . במקום רפלקסיבי ואילו ילדים ששלטו בהבנת כינוי הגוף לא הפיקו אף כינוי גוף

הילדים . היה קשה או קל להבין את כינוי הגוףפט שהוצג לילדים הכריע האם לילד המש מבנהש

הילד שסיבן את "כמו במשפט ( קודמןכינוי הגוף היה סמוך להבינו טוב יותר משפטים שבהם 

הילד ("לקודמן  בין כינוי הגוף אחר משפטים שבהם היה שם עצםמאשר , ")רחץ אותו פינגוויןה

 .")רחץ אותו פינגוויןסיפר שה

 

עצם במשפט ה מותשמללמוד לאיזה היא אחת המשימות העומדות בפני ילדים בתהליך רכישת השפה 

הילד על ', פינגוויןה'הילד ו'במשפט שבו מופיעים שני שמות עצם , הכך לדוגמ. יםמרפררהגוף י יכינו

מרפרר לילד ' אותו'ולדעת ש, )2(' עצמו'או ) 1(' אותו'שם העצם המתאים לביטוי המרפרר  לבחור את

 . ולא לילד פינגוויןמרפרר ל' עצמו'ואילו , פינגוויןולא ל
 

 .הפינגווין רחץ אותוסיפר שהילד  )1(

 .הפינגווין רחץ את עצמוסיפר שהילד  )2(
 

 ,Chien & Wexler, 1990; Jakubowicz, 1984; Wexler & Chien,אנגליתכגון (מספר שפות מחקרים ב

 ,Sigurjónsdóttir & Hyamsואיסלנדית Koster, 1993; Philip & Coopmans, 1996 ,הולנדית ,1985

את מאפשרים אולם הם , )2( כינוי רפלקסיבי משפטים עם היטבמבינים  4-6 בנימראים כי ילדים ) 1992

                                                           
. אדלר הש ליזלוט"המחקר נתמך על ידי המעבדה לחקר התפתחות הילד ע   



 בלבן ופרידמן, נובוגרודסקי     2

העצם  הם מניחים שכינוי הגוף מתייחס לשםלעיתים : )1( במשפט לכינוי הגוף שתי הפרשנויות

ולעיתים הקודמן , )הפינגווין רחץ את עצמוואז המשפט מקבל משמעות שלפיו (' הפינגווין'המקומי 

 הפינגוויןשלפיה , המתאימה למשמעות בשפת המבוגריםבמשמעות ( 'הילד' הוא שם העצם הרחוק

 ,Conroy( במגוון שפות ובמטלות הבנה שונות בהבנת כינוי גוף נמצאזה קושי . )רחץ את הילד

Takahashi, Lidz, & Phillips, 2009(.  שילדים רוכשים את בכך דפוס זה חלק מהחוקרים מסבירים

על  מכונהברכישת כינויי גוף פער זה . )B)3  תנאישהם רוכשים את  לפנישל תיאוריית הכבילה  A תנאי

 & B" )the Delay of Principle B Effect, DPBE( )Chienהאיחור ברכישת תנאי " ידי חוקרים אלה

Wexler, 1990.( 

 ):GB, Chomsky, 1981(תנאי הכבילה  )3(

A :חייבת להיות כבולה בתוך הקטגוריה השולטת) כינוי רפלקסיבי(פורה אאנ. 

B :כינוי גוף חייב להיות חופשי בתוך הקטגוריה השולטת. 

 

 קובע כיה קשר ז, בקירוב: במשפטשלו תנאי הכבילה מגדירים את הקשר בין הביטוי המרפרר והקודמן 

ואילו כינוי גוף  ,בתוך הפסוקית, בתחום המקומיהתייחס לשם עצם חייב ל' את עצמו' כינוי רפלקסיבי

הוא חייב להתייחס לשם עצם הנמצא , כלומר ,בתחום המקומי התייחס לשם עצםלא יכול ל' אותו'

 מבנייםפיינים מאו, אינם אחידים B תנאיהממצאים לגבי העיכוב ברכישת , עם זאת 1F1.מחוץ לפסוקית

הראו  Chien & Wexler (1990), למשל. Bשל המשפט עשויים להשפיע על היכולת להפעיל את תנאי 

דחו את הפרשנות המקומית  ארבעגם ילדים בני , "כל ילד מחבק אותו"שבמשפטים עם כמתים כדוגמת 

וואה למשפטים יותר בהש טובהיה במבנים אלו והביצוע שלהם , ברוב הפעמים" אותו"לכינוי הגוף 

אצל ילדים  ,van der Lely & Stollwerck  (1997)במחקרן שלגם ממצאים דומים נמצאו  .ללא כמתים

הנה ("מחקר אחר מצא שכאשר הקודמן מופיע לבדו במשפט המקדים  ).שנים 1;9-9;5( יותרבוגרים 

למטלה הקלאסית בה טוב יותר בהשוואה ") הילד מסבן אותו("הביצוע בהבנת כינוי הגוף ") הפינגווין

 & ,Spenader, Smits") (הנה הפינגווין והנה הילד("שתי הדמויות מופיעות במשפט המקדים 

Hendriks, 2009( .פרגמטית הצגתה של דמות יחידה מבליטה אותה ממצא זה אינו מפתיע מכיוון ש

מטית אם דמות הדבר יהיה מוזר פרג. הכינוי הגוף יתייחס אלישברור ולכן , אה לדמות השניהובהשו

הילד מסבן את , פינגוויןהנה ה( ובמשפט הבא לא יתייחסו אליה כלל, ללא כל פרדיקט, תוצג לבדה

האטת במחקר אחר נמצא ש. ועל כן די בידע פרגמטי כדי לפרש במשפט זה נכונה את כינוי הגוף, )עצמו

 ,van Rij, Hendriks( יותר במטלת ההבנה טובקצב הדיבור במשפטים עם כינוי גוף הביאה לביצוע 

Spenader, & van Rijn, 2009( .ים גם מבנים תחביריים שבהם הבנת כינוי הגוף הופכת קיימ, מצד שני

") בוכהאותה  אתההילדה ר", הלדוגמ( ECMפעלי מחקרים שבדקו משפטים עם . לקשה יותר

ה של כינויי גוף מצאו שהביצוע בהבנ, ")אמא חיבקה אותה", הלדוגמ( ייםבבהשוואה לפעלים טרנזיטי

גם בשפות שבהן לא רואים , ואה לביצוע עם פעלים טרנזיטיבייםבהשו פחות טובהיה  ECM במשפטי

 & Baauw, 2002; Philip & Coopmans, 1996; Reinhart( קושי בכינויי גוף במשפטים פשוטים

Reuland, 1993.( Conroy  ושותפיה)לדים דוברי מצאו שאצל יו השוו ממצאים משפות שונות) 2009

                                                           
 .Reinhart & Reuland (1993)דיון נוסף ופיתוח של תיאורית הכבילה ניתן למצוא אצל  1



3       עבריתרכישת כינויי גוף ב 

בו ניתן המשפט עם כינוי הגוף משפיע על ביצוע מטלת ההבנה יותר מאשר אצל שאנגלית ההקשר 

 Bרכישת תנאי שתוצאות מחקרים אלה מצביעות על כך . )איטלקית כמו( cliticילדים דוברי שפות 

 תנאישת רכיאיחור ב"התיאור על כן  .)1(בהבנה של משפטים מסוג  לקושיהמקור אינה בהכרח עצמו 

B " מדויק ו, מסביר את מגוון הממצאים בספרות לגבי רכישת כינויי גוף במבנים תחביריים שוניםאינו

 .כינויי גוףהרפרור של יהיה לומר שיש איחור ברכישת יותר 

 תלות חוצה

 .של כינויי גוף םפירושעל  חוצההשפעתה של תלות שאלת  אהיבמחקר זה שאלת המחקר המרכזית 

נראה שילדים מתקשים בשלב הראשון , תחבירית תנועהב ה של משפטים הנגזריםבתהליך הרכיש

 ,Friedmann(ארגומנט אחד חוצה ארגומנט אחר מאותו סוג התנועה של לרכוש משפטים שבהם 

Belletti, & Rizzi, 2009(, ם כאשר בין שני מיקומים שיש ביניהם תלות נמצא שֵ  ,במילים אחרות או

מושא שהוא  שבהם ר את הרכישה המאוחרת יחסית של משפטי זיקת מושאקושי זה מסבי. עצם אחר

וכן את הרכישה המאוחרת של ) 4כמו (שם עצם מלא חוצה בתנועתו נושא שגם הוא שם עצם מלא 

 כפי שניתן לראות בדוגמאות, בכולם .)6(ושל משפטי מיקוד ) 5(שאלות עם שני שמות עצם מלאים 

  .אחד חוצה צירוף שמני מלא אחרהתנועה של צירוף שמני מלא , 4-6

גם  –התלות החוצה של  תחולתההרחיבו את  ,Whללא תנועת , מחקרים נוספים שבדקו מבנים אחרים

, לעקבה )c-commandשל  הררכית במבניולא בהכרח ה( כאשר יש שם עצם שקרוב יותר לינארית

כלומר , חייךהוא שפינגווין ילדים עשויים להבין שה ,)7(במשפט כמו . עשויה להיווצר בעיית הבנה

, הרחוק יותראל במקום , הפינגווין, המקומי םאל שם העצ) חייךהנושא של (הרכיב הריק לקשר את 

הקושי יכול להיות מוסבר בקיומו של שם עצם בין , גם כאן .)Friedmann & Costa, 2010( ארנבה

 . הרכיב הריק לבין הקודמן שלו

 
 _  דוחףהפינגווין ש הארנבזה    )4(

 _דוחף  הפינגווין את איזה ארנב   )5(

 _דוחף הפינגווין את הארנב הזה   )6(

 חייך_ ו פינגוויןהדחף את  ארנבה   )7(

אם לא רק תלות של , כלומר ,תלות חוצהמושפע מהקושי ברכישת כינוי גוף גם אם במחקר זה נבדוק 

אם גם . ותר לכינוי הגוףקיומו של קודמן אפשרי קרוב ימרכיב ריק אלא גם תלות של כינוי גוף מושפעת 

בין כינוי ) 'הפינגווין'(שם עצם  מופיע בהםשם משפטישנצפה , תלות של כינוי גוף מושפעת מחציה

 ת נושאמשפטי זיקמ יהיו קשים יותר להבנה) 9 ,8 םכמו במשפטי( )'הילד'(לבין הקודמן ) 'אותו'(הגוף 

  .גוף והקודמןרכיב מאותו הסוג בין כינוי הבסדר הלינארי בהם אין ש) 10(

כינוי הבנת השפעה דומה גם על נצפה ל ,אם אכן הסבר זה מתאר את הקושי בהבנת כינוי גוף

ים מוסברת בכך שהקודמן שלהם הוא יאם ההצלחה היחסית של ילדים בהבנת רפלקסיב: רפלקסיבי

י קרוב יותר לכינו אחר שם עצם יופיעאזי אם ניצור מבנה שבו , ם העצם הלוקאלישֵ בדרך כלל 
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גם של קישור הכינוי לשם העצם המתאים עשויות להתעורר בעיות , הרפלקסיבי מאשר הקודמן שלו

, להבנהיותר יהיו קשים  כינוי רפלקסיביעם ) 10(כמו  ת נושאמשפטי זיק, כך למשל. יםיברפלקסיב

  8ם משפטי, לעומת זאת. שלו בין עמדת כינוי הגוף הרפלקסיבי והקודמןמופיע ' הילד'שבהם מכיוון 

  .צפויים להיות קלים יותר להבנה, רפלקסיביכינוי השבהם הקודמן צמוד לוקאלית ל, 9-ו

 
 . את עצמו/ אותוסיבן  הפינגוויןנפגשו ואז  פינגוויןוה הילד )8(
  .את עצמו/ אותובן יסהפינגווין ש סיפר הילד )9(

 .את עצמו/ אותוסיבן  הילדהפינגווין שרחץ את  )10(
 

 קסיביכינוי רפלשל כינוי גוף ו הפקה

 ,Bloom, Barss, Nicol, & Conway, 1994; de Villiers( הפקהמחקרים שבדקו , בניגוד לקושי בהבנה

Cahillane, & Altreuter, 2006( גוף אצל ילדים לא מהווה קושי יהפקת כינויכי  טענו .Bloom  ושותפיו

מאגר  מתוךשלושה ילדים של  בדיבור חופשי יםיניתחו הפקה של כינויי גוף וכינויים רפלקסיב) 1994(

CHILDES.  החוקרים . 2;5 בניכשהיו והאחרונים  2;3בני כשהילדים היו הנתונים הראשונים נאספו

יה ותושותפ De Villiers. את שני הרכיבים באופן תקין רוב הפעמיםילדים הפיקו המצאו כי שלושת 

 שנים 2;6-7;4 איברי אנגלית בגילביים אצל ילדים דוי גוף וכינויים רפלקסייניתחו הפקת כינו) 2006(

בדומה למחקרים . הביצוע של הנבדקים היה כמעט מושלםהממצאים הראו כי . במטלת תיאור תמונה

לא הפיקו כינויים רפלקסיביים במקום כינויי  אך הנבדקים הראו קושי בהבנה של כינויי גוף, קודמים

במטלת  אפשרות דקדוקית שהיאטעות , ףעצם במקום כינוי גושל הפקת שם היו בהפקה הטעויות  .גוף

 .")הילד והפינגווין נפגשו ואז הפינגווין סיבן את הילד: "הלדוגמ( תיאור תמונה

דים בכינויי לבחינת השאלה האם הבעיה של יל הנדרשת הסיטואציהעם זאת יש לתת את הדעת לסוג 

כדי לבחון זאת יש . קהתתבטא גם בהפ, ים קודמנים מקומיים בהבנהאפשרמ המתבטאת בכך שהם, גוף

אם במצב כזה . אלא דווקא באמצעות כינוי רפלקסיבי, לא באמצעות כינוי גוףשנכון לתארו ליצור מצב 

אזי הדבר , )כלומר לעצמו(הילדים ישתמשו בכינוי גוף לא רפלקסיבי שיתייחס לשם העצם המקומי 

אם בתיאור  ,למשל. משפטים יעיד כי הם מאפשרים לכינוי גוף להתייחס לשם עצם מקומי גם בהפקת

הדבר יהיה מקביל לבחירת , רוחץ אותו פינגוויןה הם יאמרו, רוחץ את עצמו פינגוויןתמונה שבה ה

 ,כינוי גוףשל אלית לא תאפשר התחמקות מהפקה ימטלה איד, בנוסף. קודמן מקומי לכינוי הגוף בהבנה

 מטלה מובנית, אלא, יאור תמונה חופשיניתוח של דיבור ספונטני או ת היא אינה יכולה להיותועל כן 

מטלת בחרנו להשתמש ב, כדי להגביל את האפשרות להתחמקות מכינוי גוף ,במחקר הנוכחי 2F2.יותר

הנבדק שומע משפט המתאר  הכך לדוגמ .הכוללת בתוכה התייחסות לשם העצם תשובה לשאלה

מה : לתמונה נוספת תהמתייחסואחריה הוא נשאל שאלה , בהתחלה המלך הלביש את הילד: תמונה

 .אותונידנד : לא מאפשרת התחמקות מהפקת כינוי גוףתגובת המטרה ? המלך עשה לילד אחר כך

                                                           
מבוגרים הפיקו נבדקים האפילו ה, במצב כזה. חופשיתבמטלת תיאור תמונה השתמשו ) 2009(ושותפיה  Spenader, למשל 2

שמות עצם מלאים עבור כינוי גוף בתנאי  78%בממוצע המבוגרים הפיקו (הרבה מאד שמות עצם מלאים ולא כינויי גוף 
 .)בתנאי הקלאסי 70%( באחוזים גבוהיםבמקום כינויי גוף ים הפיקו שמות עצם מלאשנבדקו גם הילדים . )הקלאסי
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תמונה ( כינוי רפלקסיביהפקת שבו נדרשה לא נבדק תנאי ) 2006( יהותושותפ De Villiersם של במחקר

 מן עבור כינוי הגוףאת הסימטריה בבחירת הקודולכן לא ניתן לבחון , )המתארת פעולה רפלקסיבית

  .במטלת ההפקה

בטווח רחב יותר של גילאים קבוצת ילדים  שלבמחקר הנוכחי בדקנו את יכולת ההבנה וההפקה 

תשובה מטלת מטלת ההפקה במחקר הנוכחי הינה . שניםשנתיים עד שש  :בהשוואה למחקרים קודמים

בודקת את האופן שבו ילדים  והיא, המאלצת את הנבדק לבחור בכינוי הגוף כתשובה לשאלה ,לשאלה

 .לצד פעולות על דמות אחרת מתארים פעולות רפלקסיביות

לקיומה של , ובפרט, האם למבנה התחבירי של המשפט: עיקריות ש שאלותושלמתמקד ב זהמחקר 

האם ילדים דוברי עברית ? יש השפעה על בחירת הקודמן של כינויי גוף מסוגים שונים, תלות חוצה

של  מתקשים בהבנה מתקשים גם בהפקהשילדים האם ? ינויי גוף מסוגים מסוימיםמתקשים בהבנת כ

 ? כינויי גוף

 

 ת המחקרשיט

 נבדקים

 נינבדקים ב 60לת ההפקה כללה מט. בנות 28מתוכם , 2;4-6;7 ניב ילדים 54השתתפו מטלת ההבנה ב

תוך כל ספר הילדים בתיאור הגילים ומ. מהנבדקים השתתפו בשתי המטלות 50. בנות מהם 29, 2;4-6;7

 .1קבוצת גיל מוצג בטבלה 

 
 וגילם המשתתפים במטלות ההבנה וההפקהמספר . 1טבלה 

 הפקה  הבנה 

 פרמס 
 נבדקים

גיל ממוצע  טווח גיל
 )ת"ס(

 פרמס 
 נבדקים

 גיל ממוצע  טווח גיל
 )ת"ס(

 8;2 (0;3) 11;4-2;2 7   8;2 (0;3)  11;4-2;2 7 בני שנתיים
    5;3 (0;3) 9;1-3;3 14     5;3 (0;3) 9;0-3;3 12 בני שלוש
 5;4 (0;3) 10;0-4;4 15  7;4 (0;3) 10;1-4;4 11 בני ארבע
 6;5 (0;3) 10;2-5;5 14   5;5 (0;3) 10;0-5;5 14 בני חמש
 4;6 (0;2) 7;2-6;6 10   4;6 (0;2) 7;0-6;6 10 בני שש

 
 כלים

 בנהמטלת הה

כללו  ומחציתם) 15,13,11דוגמאות ראו (כינוי גוף  כללו םת מהמשפטימחצי. משפטים 72כלל  דקהמב

 עם משפטים 24, )11-12דוגמאות ( משפטים מחובריםהיו  24 ):16,14,12דוגמאות ( כינוי רפלקסיבי

סוג משפט נשמר  עבור כל). 15-16דוגמאות (משפטי זיקת נושא  24-ו) 13-14דוגמאות (שיעבוד לפועל 

, שליש בכל תנאי היו בנקבה( שון זכר למשפטים שהוצגו בלשון נקבהאיזון בין המשפטים שהוצגו בל

שני שמות עצם בזכר או (היה אחיד בכל משפט המין הדקדוקי של שני שמות העצם . )ושני שליש בזכר

 .בבחירת הקודמןנטיית כינוי הגוף על מנת למנוע רמז של  ,)שני שמות עצם בנקבה
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את המשפט והתמונה השניה  תאמהתמונה אחת  :תמונות בזמן הקראת המשפט הוצגו בפני הילד שתי

  .1כפי שניתן לראות בתמונה , קודמן שגוי כמושא כללה

התמונות . סוג המשפטאותו על ברצף פעמים ש וכך שלא תהיה חזרה של יותר משל הוצגוהמשפטים 

ם הוצגו המשפטי .מיקום תמונת המטרההוצגו כך שלא תהיה חזרה של יותר משלוש פעמים ברצף של 

 .באותו סדר לכל הנבדקים
 

 .אותו סיבן הפינגוויןנפגשו ואז  פינגוויןוה הילד  )11(

 . עצמואת  סיבן הפינגוויןנפגשו ואז  פינגוויןהילד וה  )12(

 .אותוסיבן שהפינגווין  סיפר הילד  )13(

 .את עצמוסיבן  שהפינגווין סיפרהילד  )14(

 .אותוסיבן  הילדאת  פגשהפינגווין ש )15(

 .את עצמוסיבן  את הילד פגשש הפינגווין )16(

 
 הליך

, )ותכותבאחת מה( של עברית דוברת ילידיתעל ידי  לוהמשפט הושמע . בנפרד בחדר שקטדק כל ילד נב

את  תאמהתמונה אחת כאמור , זו מעל זו בעמוד אחדלבחור אחת משתי תמונות שהוצגו הוא התבקש ו

בכל צמד תמונות  .1ונה כפי שניתן לראות בתמ, קודמן שגוי כמושא כללההמשפט והתמונה השניה 

דמות אחת שפועלת על הדמות  –בתמונה אחת התבצעה פעולה טרנזיטיבית , הופיעו אותן דמויות

ללא צופה והשניה , דמות אחת פועלת על עצמה, ובתמונה האחרת התבצעה פעולה רפלקסיבית, השניה

נבדק שינה את בהם השבמקרים . לא היתה מגבלת זמן והמשפט הושמע לנבדק שוב לבקשתו. מעש

בתחילת המבדק הוצג לכל ילד תרגול קצר . רק התגובה הסופיתקודדה  ,תגובתו באופן ספונטני ומיידי

 .של המשימה

 
 .פעולה טרנסיטיבית: למטה, פעולה רפלקסיבית: למעלה .1תמונה 



7       עבריתרכישת כינויי גוף ב 

 מטלת ההפקה

שעושה  חתא דמותעליונה הציגה התמונה ה. כל פריט כלל זוג תמונות: פריטים 16כללה המטלה 

בתנאי שבדק כינוי : דמויותוהתמונה התחתונה הציגה את אותו זוג  ,פעולה כלשהי על דמות אחרת

 ללא מעשוהדמות השניה צופה בה , דמות ראשונה מבצעת את אותה פעולה על עצמהה ,רפלקסיבי

ה ראשונה עושה פעולה אחרת על הדמות השניהדמות ה, בתנאי שבדק הפקת כינוי גוף; )2תמונה (

 הזכירהועל ידי כך גם (בה ותיארה את המתרחש הצביעה על התמונה העליונה  נסייניתה. )3תמונה (

פריטים מה 8לגבי . לגבי הפעולה בתמונה התחתונהאת הנבדק כ שאלה "ואח ,)לילד את שמות הדמויות

 ללהכתשובת המטרה אחרים פריטים  8-וב ,כינוי רפלקסיבי כללה) המטרהתשובת (התשובה המצופה 

. מאותו סוג כינויעל  רצופות הוצגו כך שלא תהיה חזרה של יותר משלוש פעמיםהפריטים . כינוי גוף

המתייחסת לתמונה התגובה הנמדדת היתה התשובה  .הפריטים הוצגו באותו סדר לכל הנבדקים

 .התחתונה

היו ים כל הפעל. גם במטלת ההפקה שתי הדמויות היו מאותו מין דקדוקי, בדומה למטלת ההבנה

-מתוך שמונת הפעלים הרפלקסיביים היו פעלים המאפשרים אופרציה מורפו ארבעה. טרנזיטיביים

המטלה נבנתה , עם זאת). 'מסרק את עצמו'במקום  'מסתרק': הלדוגמ(רפלקסיבי  פועלפונולוגית של 

טרה לבין משפט המ") הילד סירק את הסוס: "2תמונה (הציגה  נסייניתהמשפט שהכך שהניגוד בין 

 .)הסתרק( פועל רפלקסיבישל  ולא כינוי רפלקסיביעודד הפקה של ) "סירק את עצמו("

 

 כינוי רפלקסיביצמד תמונות ששימשו לדיבוב  .2תמונה 
 ?מה הילד עשה אחר כך. בהתחלה הילד סירק את הסוס: הנסיינית

 .את עצמוסירק ) הילד/ הוא(: תגובת המטרה
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 לדיבוב כינוי גוף צמד תמונות ששימשו  .3תמונה 

 ? מה המלך עשה לילד אחר כך, בהתחלה המלך הלביש את הילד: הנסיינית
 .אותונידנד ) המלך/ הוא(: תגובת המטרה

 
 הליך

לפני תחילת מטלת . )ותאחת מהכותב( על ידי דוברת ילידית של עברית בנפרד בחדר שקט דקכל ילד נב

תיארה את התמונה העליונה  נסייניתה .מה את ההליךוהדגי ותתמונזוג הציגה לנבדק  נסייניתה ,ההפקה

המפגש הוקלט ותועתק הן . לא היתה מגבלת זמן. עבור כל פריט ושאלה שאלה על התמונה התחתונה

ומחצית נבדקו  כמחצית מהנבדקים נבדקו במטלת ההבנה ואחריה במטלת ההפקה. במהלכו והן לאחריו

 .נבדקו בימים נפרדים במטלות ההבנה וההפקה) שולשנתיים ושבני (הנבדקים הצעירים  .בסדר הפוך

התגובות הלא תואמות . לא תואמת את המטרהשלתגובת מטרה ותגובה מוינו התגובות , תעתוקהלאחר 

שם עצם , )כינוי גוף במקום כינוי רפלקסיבי ולהפך(כינוי גוף לא תואם : ננו לפי הקריטריונים הבאיםיצו

בהן היה שתגובות . אין תגובה ,כינוי הרפלקסיביהאו  וי הגוףהשמטת כינ, מלא בעמדת כינוי הגוף

או ' רחץ': הלדוגמ(שימוש בפועל אחר מהפועל המצופה אולם נשמר מבנה הארגומנטים של הפועל 

תגובה שלא תאמה את  ,יטיביהפקה של פועל אינטרנז. נספרו עם תגובות המטרה) 'סיבן'במקום ' ליטף'

מסנוור "במקום " עושה אור על סבא: "הלדוגמ( כתיאור אחר ונספרמחוות ידיים  או, המטרהתגובת 

 .)"מרים אותו"במקום " הוא מטפס על החדק", "אותו

 

 תוצאות

אך שש  י גוף עד גיליל כינובהבנה ש מתקשיםהממצא העיקרי במחקר זה הוא כי ילדים דוברי עברית 

שלושת צא הבדל משמעותי בהבנה בין נמחשוב לציין כי . ארבעמגיל ם כבר יירפלקסיב יםכינוימבינים 

 טובהיה ) שבהם הקודמן סמוך לכינוי הגוף(זיקה הבמשפטי גוף  יבהבנת כינויהביצוע : סוגי המשפטים

שבהם הקשר בין הקודמן לכינוי הגוף חוצה ארגומנט , באופן מובהק משני סוגי המשפטים האחרים
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עבור ) 'את עצמו'( כינוי רפלקסיביות של מאפשרים פרשנילדים שעדיין ממצא חשוב נוסף הוא ש .אחר

גוף  בכינויבחלק מהמקרים הם משתמשים ו, מראים דפוס דומה גם בהפקה, בהבנה) 'אותו'(כינוי גוף 

בשלושת סוגי  ההבנהמבדק ממצאי  מוצגיםחלק הראשון של התוצאות ב .רפלקסיביבמקום בכינוי 

 הקשר מוצגלבסוף וההפקה  מבדקממצאי ים מוצגבחלק השני , וההשוואה ביניהם המבנים התחביריים

  .בין הבנה והפקה

 
 הבנה

 כינויי גוף

 .1 תרשיםכפי שניתן לראות ב, ששעד גיל  80%-הביצוע של הנבדקים בהבנת כינויי גוף היה נמוך מ

" אותו"הילדים התקשו מאד בפירוש של , שנבדקו בכל אחת מחמש קבוצות הגיל כיהוא חשוב ממצא 

בכל ) חיבור ושעבוד( פיע צירוף שמני חוצץ לינארית בין כינוי הגוף לקודמנושבהם הובתנאים 

 . ההבנה השתפרה, הקודמן הנכון היה קרוב לכינוי הגוףאך כאשר המשפט הוצג באופן שבו , הגילאים

ולא , )t <1.43, p > .18(הגיל באף אחת מקבוצות  יםעבדושמו משפטים מחובריםלא נמצא הבדל בין 

גם לא . t(53) = 0.77, p = .45 ,ברמת הקבוצה כולה יםעבדושמו משפטים מחובריםין נמצא הבדל ב

הביצוע : יםעבדושמבין זיקת נושא לבין משפטים ו משפטים מחובריםבין לזיקת נושא בין נמצא הבדל 

 ,t(53) = 4.60 ,מחובריםבהשוואה ל הןמובהק  היה גבוה באופן ת נושאגוף במשפטי זיק יבהבנת כינוי

p < .001, והן בהשוואה למשועבדים, t(53) = 3.54, p < .001. בחישובים הבאים השווינו את , לכן

לביצוע במשפטים שבהם , יחד) יםעבדושמו מחוברים(הביצוע במשפטים שבהם יש תלות חוצה 

 ). זיקת נושא(הקודמן הנכון קרוב לינארית לכינוי הגוף 

לינארית בין  קירבהב יותר את המשפטים שבהם היתה נמצא כי הילדים הבינו במובהק טו בהשוואה זו

 מאשר כאשר התלות בין כינוי הגוף והקודמן חצתה ארגומנט אחר) זיקת נושא(כינוי הגוף לקודמן 

זיקה המשפטי הביצוע ב, בכל אחת מקבוצות הגיל. t(53) = 4.71, p < .001 ,)מחוברים ומשועבדים(

הקבוצות  ארבעהבדל שהיה מובהק ב, ם והמשועבדיםם המוחוברימשפטיהיה טוב יותר מהביצוע ב

  .2כפי שניתן לראות בטבלה , מגיל שלוש עד שש

 
 משפט לתמונה בשלושת סוגי המשפטיםי גוף במטלת התאמת הבנת כינו .1 תרשים
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 ליאבהבנת כינויי גוף עם וללא תלות חוצה וקודמן לוקשיעור הביצוע הנכון . 2טבלה 

 גיל
לי אקודמן לוק

 הזיק
 תלות חוצה

 חיבור ושעבוד
 בין  השוואה

 קודמן לוקאלי ותלות חוצה
2 73% 65% t(6) = 1.16, p = .14 

3 79% 69% t(11) = 1.89, p = .04 

4 81% 72% t(10) = 1.82, p = .05 

5 77% 64% t(13) = 3.63, p = .002 

6 90% 83% t(9) = 1.78, p = .05 

 

 רפלקסיביים םיכינוי

 .2 תרשיםכפי שניתן לראות ב ,שנים 4מגיל  כבר 80%-היה גבוה מ בייהביצוע בהבנה של כינוי רפלקס

היו הבדלים ניכרים לא במשפטים עם כינויים רלפקסיביים , כינויי גוףבאשר להבנת  בניגוד לממצאינו

מכיוון שהקודמן הקרוב  ,ישנה תלות חוצה, במקרה של כינוי רפלקסיבי, שבהם(בין משפטי הזיקה 

כון נהשבהם הקודמן , יםעבדושמהו מחובריםהמשפטים הלבין  )ותר לרפלקסיבי הוא הקודמן השגויבי

כינוי  פירוששבו , ההבדל היחיד בין סוגי המשפטים נמצא רק בגיל חמש. סמוך לכינוי הרפלקסיבי

 .ריםם המשועבדים והמחובמשפטיבממובהק בגרוע במשפטי זיקה היה  לקסיבירפ

כאשר הם מופיעים במשפט להבנה ים קשים ביותר ינמצא כי הרפלקסיב, בגיל שנתיים עד ארבע

הכינוי ים טובה יותר כאשר ירפלקסיבכינויים נת ים אלה הבאבגיל. )2תרשים ( משועבד לפועל

באף אחת מקבוצות  מובהקהיה לא ההבדל אך , א במשפט זיקה או במשפט מחוברצנמ יהרפלקסיב

 משפטי וההבדל בין, הופכים לקשים ביותר ת הנושאומשפטי זיק, ל חמש המצב משתנהבגי. הגיל

 המשפטים המחוברים והמשועבדיםלבין  הזיקהמשפטי כמו גם בין , מחובריםהמשפטים ל הזיקה

מעט נמוך יותר מבמשפטים עדיין  משפטי זיקהבגיל שש הביצוע ב. )p = .02( הוא מובהק ,יחדיו

שההשפעה של סוג המשפט על הבנת , נראה אם כך. אך לא במובהק ,שבהם הקודמן לוקאלי

 .היא מועטה ,ונה מכינויי גוףבש, יםירפלקסיב

 
 משפט לתמונה בשלושת סוגי המשפטים התאמתבמטלת  כינוי רפלקסיביהבנת  .2 תרשים
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  קסיבייםהרפל םכינוייההשוואה בין כינויי הגוף ו

 "את עצמו"ו" אותו"בין מספר הילדים שהתקשו בפירוש של  ותההשוואמוצגות  4-ו 3בטבלאות 

מהילדים כל אחד אחרי גיל שלוש , 3פי שניתן לראות בטבלה כ. ושיעור הביצוע הנכון בתנאים השונים

גם במשפטי זיקה וגם במשפטים עם , םירפלקסיביבכינויים רמת ניחוש  ביצע מעל )פרט לשלושה(

בני , אשר אפילו ילדים מקבוצת הגיל הבוגרת ביותר, וזאת בניגוד גמור לכינוי הגוף, ליאהקודמן הלוק

 . התקשו בהבנתם וביצעו ברמת ניחוש, השש

ניתן להסיק בזהירות שלא ניתן לומר כי ילדים באופן כללי אינם משתמשים בעקרונות , כלומר

משים בעקרונות תחביריים ככל אלא שהם משת, תחביריים ופשוט בוחרים את הקודמן הקרוב ביותר

, כמו במקרה של כינויי גוף, ואילו כאשר מבנה מסוים טרם נרכש, שרכישת השפה שלהם מאפשרת להם

 .אזי הם מאפשרים לעצמם לבחור את הקודמן הלוקאלי גם כאשר הוא אינו הקודמן המתאים תחבירית

 
 תנאיםרמת ניחוש בכל אחד מהבמספר ילדים שביצעו . 3טבלה 

 עצמו  תואו  

 גיל
מספר 

הילדים 
 בקבוצה

 ת ארגומנטייחצ
 חיבור ושעבוד

 לי אקודמן לוק
 זיקה

ת יחצי 
  ארגומנט

 זיקה
  ליאקודמן לוק

 חיבור ושעבוד

2 7 4 2  5 4 

3 12 6 2  4 4 

4 11 3 2  1 0 

5 14 7 5  2 0 

6 10 3 1  0 0 
 8 12  12 23 54 סהכ

 

 ליאעם וללא תלות חוצה וקודמן לוק יםיכינויי גוף וכינויים רפלקסיבשיעור הביצוע הנכון בהבנת . 4טבלה 

עצמואת   אותו   

קודמן  גיל
 לי זיקהאלוק

ת יחצי
 ארגומנט

 חיבור ושעבוד
 השוואה

 
  ת ארגומנטייחצ

 זיקה
  ליאקודמן לוק

 השוואה חיבור ושעבוד

2 73% 65% t(6) = 1.16, p = .14  60% 58% t(6) = 0.11, p = .46 

3 79% 69% t(11) = 1.89, p = .04  75% 72% t(11) = 0.45, p = .33 

4 81% 72% t(10) = 1.82, p = .05  90% 91% t(10) = 0.27, p = .40 

5 77% 64% t(13) = 3.63, p = .002  87% 93% t(13) = 2.30, p = .02 

6 90% 83% t(9) = 1.78, p = .05  93% 96% t(9) = 1.34, p = .11 

 

כ "סהבחישוב , שנים 2-6בין גיל  כינוי רפלקסיביאת התפתחות ההבנה של כינוי גוף ו מראה 3 יםתרש

  .יחד יםהמשפטסוגי שלושת הביצועים ב
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  שנתיים עד שש איגילב) את עצמו( כינוי רפלקסיביו )אותו( הבנת כינוי גוף .3 תרשים

 
) מעבר לסוגי מבני המשפט( סיביכינוי רפלקבתהליך רכישת כינוי גוף וניתן לבחון את ההבדל 

השוואת ב, כל אחד מהכינוייםב בין קבוצות הגיל השונותהשוואת הביצוע ב: אמצעות מספר ניתוחיםב

השוואת מספר הנבדקים שביצעו מעל בו, כינוי רפלקסיביקבוצת גיל בין כינוי גוף ו תוך כלהביצוע ב

 .רמת ניחוש בכל קבוצת גיל לגבי כל אחד מהכינויים

, שנתיים ושלושגיל בין קבוצות הגיל השונות לא נמצא הבדל בין  בהבנת כינוי גוףבהשוואת הביצוע 

t(17) = 1.39, p = .09 , שלוש וארבעבין גיל, t(21) = 0.58, p = .28, ארבע וחמשגיל ין בו, 

t(23) = .98, p = .16 .הקוההבדל נמצא מובבהבנה  משמעותית חלה עליה חמש לגיל ששגיל ין ב, 

t(22) = 2.16, p = .02 . אצל ילדים דוברי עברית ששהבנת כינוי גוף נרכשת בגיל מעיד כי ממצא זה ,

 .80%וזהו גם הגיל שבו הביצוע עולה מעל 

, שנתיים ושלושהבדל מובהק בין גיל נמצא , כינוי רפלקסיביבהבנת  בין קבוצות גיל בהשוואת הביצוע

t(17) = 2.35, p = .01,  לוש וארבעשובין גיל, t(21) = 3.01, p < .01 . לא הביצוע גבוה ו ארבעמגיל

 ובין חמש לשש,  t(23) = 0.13, p = .45,לחמשארבע נמצא הבדל מובהק בין גיל 

t(22) = 1.27, p = .1 .אצל ילדים דוברי  כינוי רפלקסיבינרכשת הבנת  ארבעגיל זה מעיד כי ב ממצא

 .90%ומגיל זה עולה הביצוע מעל , עברית

בשתי קבוצות  גיל נמצא כיה אחת מחמש קבוצותבכל  רפלקסיבילכינוי כינוי גוף בין בהשוואת הביצוע 

 ,מובהק לא הבדלוך למדומה ונהיה הביצוע בשני סוגי הכינויים  )שנתיים ושלוש( הגיל הצעירות

t(6) = 1.5, p = .18 t(11) = 0.15, p = .88 ,ת ההבנה של בהם מתפתחש ,ארבע וחמשבגילאי . בהתאמה

  ;t(13) = 4.06, p < .01,מובהקהבדל ה ,מהכינוי הרפלקסיבי כבר הושלהאילו רכישת כינוי גוף ו
t(10) = 2.96, p = .01 . אין יותר הפער מצטמצם והקפיצה ברכישת כינוי גוף מביאה לכך ששש בגיל

 .t(9) = 1.68, p = .12 ,בהבנה בין שני סוגי הכינוייםהבדל מובהק 
בתהליך תומכת  שני הכינוייםבבכל קבוצת גיל  ניחושמעל רמת שביצעו הנבדקים  מספרת השוואגם 

מטלת בש נמצא .3בטבלה  כפי שניתן לראות ,כינוי רפלקסיבירכישה שונה של כינוי גוף בהשוואה ל

ואילו , ארבעמעל רמת ניחוש החל מגיל  ביצעו) פרט לשלושה(הנבדקים כל  ,כינוי רפלקסיביהבנת 
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ובקבוצת גיל , רמת ניחושבין שליש מהנבדקים ביצעו יעד ארבע וחמשינוי גוף בקבוצת גיל בהבנת כ

 .רמת ניחושבנבדק אחד ביצע רק  שש

בדומה , שנתייםכיך רכישת כינוי גוף בתהל מקדים את כינוי רפלקסיביתהליך הרכישה של , לסיכום

את וק את הביצוע בהפקה החלק הבא של התוצאות בוד .לגבי שפות אחרותבמחקרים  שנמצא למה

 .ההפקהבמטלת  הביצועו הביצוע במטלת ההבנההקשרים בין 

 

 הפקה

מוכנים לקבל ילדים כל עוד , בתהליך ההתפתחות. לממצאי ההבנה זהה התמונממצאי ההפקה מראים 

כינוי דורש כינוי גוף בתנאי שמדי פעם  מפיקיםהם גם , הבנההלכינוי הגוף במטלת קודמן מקומי 

ילדים הפיקו כינוי גוף בתנאי , ששגם בגיל , בכל קבוצות הגיל. 5 כפי שניתן לראות בטבלה ,יקסיברפל

יה יהולכת ופוחתת עם העל כינוי רפלקסיביכמות ההפקות של כינוי גוף במקום . כינוי הרפלקסיביהשל 

  ).17(-מוצגת ב כינוי רפלקסיבישל הפקת כינוי גוף במקום  הדוגמ. בגיל

 . "...בהתחלה הילד סירק את הסוס": 2את תמונה  מתארת נסייניתה )17(
שבו הילד מסרק , הציור התחתוןתוך שהיא מצביעה על (" ?עשה אחר כך הילדמה ": ושואלת 

 )את עצמו

 "אותוסירק " :הנבדקת עונה
 

 ממוצע הפקות באחוזים עבור כל קבוצת גיל .5 טבלה

 )תואו(כינוי גוף : מטרה )את עצמו( כינוי רפלקסיבי: מטרה 

כינוי  גיל

 רפלקסיבי

כינוי 

 גוף

שם 

 עצם

השמטת 

 רפלקסיבי

אין 

 תגובה

תיאור 

 אחר

פועל 

 רפלקסיבי

כינוי  כינוי גוף

 רפלקסיבי

שם 

 עצם

השמטת 

 כינוי גוף

אין 

 תגובה

תיאור 

 אחר

2 15 26 0 15 17 24 4 68 2 7 4 7 14 

3 42 32 0 6 6 12 2 70 0 4 13 2 12 

4 81 11 0 2 3 4 0 89 1 4 2 2 3 

5 71 21 0 0 1 6 2 90 1 4 4 1 0 

6 74 14 0 0 0 10 3 91 1 1 4 0 3 
 .כינוי רפלקסיביהפקת כינוי גוף במקום : את הטעות החשובה המדגישהמוצללת  ההעמוד. תגובות המטרה מודגשות

  

 את'במקום ' אותו'(כינוי גוף  בעיקרהם הפיקו בתיאור סיטואציה רפלקסיבית  כאשר הנבדקים טעו

כפי שניתן  ,עם הגילשיפור  בהפקת כינוי גוף ניכרגם  .עם העליה בגילאלה פחתו ת יוטעו). 'עצמו

כמעט אף פעם , בתיאור מצב של פעולת דמות אחת על אחרתחשוב לציין כי  אולם .5בטבלה לראות 

גוף כינוי במקום  כינוי רפלקסיביכלומר של בחירת , בחירת הכינוי הלא נכון שללא מופיעה טעות 

  ).מקרים בלבד 3-גוף ברפלקסיבי נבחר במקום כינוי (

וכינויי גוף הופקו , םיהרפלקסיביבשל העובדה שהקושי בכינויי גוף התבטא דווקא בהפקות במצבים 

בכל קבוצות הגיל הופקו פחות , במקומות שבהם היו צריכים להיות מופקים כינויים רפלקסיביים

  הבדל זה היה מובהק בקבוצות של בני השנתיים. כינויי גוףים מתאימים מאשר יכינויים רפלקסיב

)t(6) = 4.55, p = .004( ,חמשהובני , בני השלוש )t(13) = 2.12, p = .05 ,t(13) = 2.22, p = .05( ,
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עם , ממצא זה משלים את התמונה המתקבלת מטעויות הנבדקים. אצל בני הששכבר לא היה מובהק ו

גיל בו כבר יש , ובגיל שש שנים, כינוי גוף וכינוי רפלקסיבי הולך ונעלם העליה בגיל ההבדל בין הפקת

 .  לא נמצא הבדל בהפקה בין כינוי גוף וכינוי רפלקסיבי, עדות לרכישה של כינוי גוף בהבנה

 כמעט שלא היו מקרים של .המטלהמאפייני בעיקר על  מלמדותהחלופות האחרות שהילדים הפיקו 

. כל קבוצות הגילב ,)הסתבן במקום סיבן את עצמו(קסיבי לום כינוי רפבמק הפקת פועל רפלקסיבי

לעידוד הפקת כינוי רפלקסיבי גם עבור פעלים שבהם קיימת ככלי יעילות המטלה ממצא זה מצביע על 

באחוזים נמוכים בכל הופיעה הפקת שם עצם במקום כינוי גוף  .אפשרות של הפקת פועל רפלקסיבי

 הים אלממצא. אפשרית קדוקיתוהיא מהווה תגובה ד של ירידה עם העליה בגילללא כיוון  קבוצות הגיל

שבהן , אור תמונהיות תלהפקת כינוי גוף בהשוואה למטל הנוכחיניסוי הביעילות מטלת כים תומ

שבו , הלדוגמ ,2009, ושותפיה Spenaderבמחקרם של  כמו( עצםשמות של הפקות מרובות  מותיקי

 בסיווג זה .'תיאור אחר'סוג נוסף של תגובות קודד כ .)מקרים בממוצעמה 38%-בהופקו שמות עצם 

הפקה הכרח על קושי בולא העידו במהמצופה לתמונה המוצגת  ותת שוניובעיקר התייחסונכללו 

). שוכב במיטה ומתכסהנסיך  מוצגבה שבתמונה  'מכסה את עצמו'במקום  'הולך לישון': הלדוגמ(

. והן בהתייחס לכינוי גוף כינוי רפלקסיביהן בהתייחס ל ,עליה בגילם הקטן ע מסוג זהמספר ההפקות 

שען על ייכולת של ילדים להעליה בעדות לעם העליה בגיל ' תיאור אחר' הפקתירידה בניתן לראות ב

ילדים מבינים את  ,עם העליה בגיל .פועל במשפט המטרההימינג בבחירת יהמשפט המקדים כפר

היות מתוארת גם באמצעות למרות שתמונת המטרה יכולה ל פטיםני המשהאנלוגיה הנדרשת בין ש

 יכינוי רפלקסיבעם העליה בגיל הן עבור ' אין תגובה'כמו כן ניכרת ירידה בטעות מסוג  .פעלים אחרים

 . עדות לקושי כללי במטלה בשתי קבוצות הגיל הצעיר, והן עבור כינוי גוף

 

 הקשר בין הבנה והפקה

בהקשרים הפיקו כינוי גוף בין הבנה והפקה בדקנו האם הנבדקים ש היעל מנת לבחון את הסימטר

נתנו פרשנות של גם , )כינוי רפלקסיביכלומר כינוי גוף במקום (שבהם הקודמן היה הקודמן המקומי 

והאם אלה , "את עצמה ליטפההפיה "כ" אותה ליטפההפיה "כלומר הבינו את  ,כינוי גוף מקומי בהבנה

נבדקים נבחנו הן  50 .יםירפלקסיב כינויי גוף כבר לא הפיקו כינויי גוף במקוםשכבר שלטו בהבנה של 

ביצעו את מטלת ההבנה מעל הראו שליטה מלאה בהבנת כינויי גוף ונבדקים  10 :בהבנה והן בהפקה

  .רפלקסיביכינוי  במקוםכינוי גוף אף אף אחד מהם לא הפיק  .90%

עשו התקשו בהפקה והנבדקים  50מתוך  25: והבנהגם בכיוון ההפוך נמצאה סימטריה בין הפקה 

עדיין התקשו בהבנה הללו נבדקים ה 25כל . רפלקסיביבמקום כינוי גוף  תהפקאחת של טעות לפחות 

 אף גרוע  ,מהם 22 ,מרביתם ואצל( 90%-היה נמוך מהבנה מבדק ההביצוע שלהם בו, של כינויי גוף

במקום אחד כינוי גוף לפחות הנבדקים שהפיקו , )משפטים 4(מהמשפטים  11% -לפחות ב: 3F3)78%-מ

  .קסיבית עבור משפטים עם כינוי גוףבהן מופיעה פעולה רפלשבחרו תמונות כינוי רפלקסיבי גם 

                                                           
היו מהילדים , ועדיין הפיקו כינויי גוף לתיאור מצב רפלקסיביבהבנת כינויי גוף  89-ל 78ת הילדים שביצעו בין שלוש 3

ביים כלומר ייתכן שאצלם הטעות בהפקה נבעה מקושי ברפלקסי( ים בהבנהיהבודדים שביצעו ברמת ניחוש ברפלקסיב
 .)דווקא
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 ,בתזמון תהליך הרכישה של כינוי גוף לעומת כינוי רפלקסיביהבדל  נמצאההבנה  במטלת, לסיכום

רכישת ההבנה של , כבר בגיל ארבע נרכש פלקסיביכינוי רשבעוד . בדומה לממצאים ממחקרים קודמים

עדיין לא השלימו את תהליך ש וגם בגיל זה נמצאו נבדקים, ששגיל סביבות ב מתרחשת רקכינוי גוף 

לפני שהבנת , בתהליך הרכישה. רפלקסיביים כינוייםי גוף כל כינויי גוף והבינו לעיתים כינויהרכישה ש

הם : שם העצם הקרוב לינארית לכינוי הגוף ת הפרשנות שלמאפשרים אילדים , כינוי גוף מושלמת

בהשוואה , מבינים טוב יותר משפטים עם כינוי גוף בהם הקודמן הנכון הוא הקרוב לכינוי הגוף

בהבנת כינויים . שם עצם אחר בין כינוי הגוף והקודמן הנכוןחוצץ בהם שלמשפטים עם כינוי גוף 

בבחינת הסימטריה  .ס לכינוי הרפלקסיבי הינה חלשה יותרהשפעת מיקום שם העצם ביח, רפלקסיביים

שהפיקו כינוי גוף במקום כינוי רפלקסיבי גם התקשו בהבנה של נמצא שכל הנבדקים , בין הפקה והבנה

כבר לא הפיקו כינויי גוף במקום , כינויי גוף של ואלה שכבר שלטו בהבנה, משפטים עם כינוי גוף

  .םירפלקסיבי

 

  דיון

 .בעברית םיירפלקסיב םיגוף וכינוי ירכישת כינויה שלושה ממצאים מרכזיים באשר להעלהמחקר 

בשפות רבות בדומה לממצאים , י גוף היא מעוכבת בעבריתכינוירכישת  כי מעידהבנה המבדק  ,ראשית

 ,הולנדית ,Chien & Wexler, 1990; Jakubowicz, 1984; Wexler & Chien, 1985 ,אנגלית( אחרות

Koster, 1993; Philip & Coopmans, 1996 ואיסלנדיתSigurjónsdóttir & Hyams, 1992 (.  ילדים

לעיתים קודמן שגוי  ועד אז הם בוחרים, דוברי עברית מתחילים להבין כינויי גוף רק בסביבות גיל שש

 שולטים בהבנת כינויים הם, לעומת זאת. שמביא לפירוש כינוי הגוף ככינוי רפלקסיבי, לכינוי הגוף

של מחקר זה הוא שבשלב שבו ילדים עדיין אינם וחדש ממצא חשוב . רפלקסיביים כבר בגיל ארבע

נוטים ילדים . ישנה חשיבות למיקומו הלינארי של הקודמן ביחס לכינוי הגוף, שולטים בהבנת כינויי גוף

עצם הולכן מבינים טוב יותר משפטים שבהם שם , העצם הקרוב לינארית לכינוי הגוף בשם לבחור

לקודמן  שם עצם כלשהו חוצץ בין כינוי הגוףהקרוב לכינוי הגוף הוא הקודמן הנכון מאשר כאשר 

: ההבנהשעלה במטלת את אותו קושי  ףמשקההפקה הביצוע של הילדים במטלת  ,ולבסוף. הנכון

ף מפיקים כינוי גוו, בהקשר התחבירי הנכוןת כינוי גוף פקילדים דוברי עברית מתקשים בהבשלב שבו 

  .מתקשים בהבנת כינויי גוףגם הם , כינוי רפלקסיבי במקום

 

 ?בהבנת כינויי גוףמתקשים ילדים צעירים מדוע 

בין  ברכישה היא שההבדל, זהמחקר ממצאי ואשר נפסלת על ידי , אפשרות אחת שהיתה יכולה לעלות

מהקודמן של כינויי  ים קרוב יותריים נובע מכך שהקודמן של רפלקסיביכינויי גוף וכינויים רפלקסיב

כלומר , ניתן להשוות מקרים שבהם המרחק בין הכינוי לקודמן שווה, כדי לבחון אפשרות זו. גוף

להשוות מקרים שבהם הכינוי הרפלקסיבי רחוק מהקודמן שלו באותה מידה שכינוי הגוף רחוק 

ם עם כינויים כאשר בוחנים את המקרים במחקר זה שבהם ילדים נדרשו להבין משפטי. מהקודמן שלו

, בתנאי מרחק זהיםניתן לראות כי , קודמןששם עצם אחר חוצץ בינם לבין ה, ם רחוקיםירפלקסיבי

את המשפטים עם הבינו הילדים בני הארבע והחמש ו, םינשמר ההבדל בין כינויי גוף ורפלקסיבי
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הבינו את ילדים ה, מכך תרהי. ים הרחוקים טוב יותר מאשר את כינויי הגוף הרחוקיםיהרפלקסיב

, מכאן עולה. יםטוב יותר מאשר משפטים עם כינויי גוף קרובים הרחוקים אף יהמשפטים עם הרפלקסיב

כינוי גוף או כינוי ( וקיומו של צירוף שמני נוסף בין הקודמן לבין הכינוי האנאפורי כי המרחק הלינארי

אך , לקושי אינו הסיבהמרחק הש, אנו נציע. כינויי גוףהבנת לקושי בהבסיסית אינו הסיבה  )רפלקסיבי

המרחק , מתאים תחבירית-לפסול את הקודמן הלא ילדים עדיין אינם יכוליםוה יש קושי בהבנה כל עוד

 .הלינארי והתלות החוצה הם משתנה שמשפיע על בחירת הקודמן

גרודזינסקי וריינהרט אחד ההסברים המקובלים לבסיסו של הקושי בכינויי גוף הוצע על ידי 

)Grodzinsky & Reinhart, 1993; Reinhart, 2011( .בהבנת קושי של ילדים צעירים הציעו כי ה הם

נדרש השומע , במהלך עיבוד משפטים עם כינוי גוף. שלהם קיבולת העיבודמגבלת כינויי גוף נובע מ

הפועלת , כבילה :שני יצוגים של קשרים אפשריים בין כינוי הגוף והקודמןולהשוות במקביל  לייצג

4Fרפרנס-וקו, התאם לחוקי הכבילה ומחייבת קודמן לא לוקאליב

יחס המייצר מצב של הצבעה על אותו , 4

רפרנס מתקבל רק -יחס של קו. גם קודמן לוקאלי לכינוי הגוףוכך מאפשר , ללא כבילה, אובייקט בעולם

דזינסקי גרולפי . ומוצאים שהם יוצרים פירושים נבדלים, כאשר עורכים השוואה בין שני הייצוגים

השוואה הם אינם מסוגלים לבצע , ילדים צעירים היא מוגבלת קיבולת העיבוד שלמכיוון ש, וריינהרט

שני מ דכל אחעשויים לקבל  גם לכן הם. מסוגי הקשרים כאפשריכל אחד ולכן הם עשויים לקבל , זו

ירה של בחעד להבשלת היכולת החישובית שמאפשרת השוואה ו, אפשרישמות העצם במשפט כקודמן 

גרודזינסקי וריינהרט הציעו את הגישה הזו ( 5F5.מקומיכלומר את הקודמן שאינו , Bהקודמן לפי תנאי 

אך ניתן להחיל התייחסות דומה גם לקושי המקביל , להסבר הקושי של ילדים בהבנת כינויי גוף

ה ומשפיעים נכנסים לתמוננוספים משתנים , באופן זה יכולת העיבוד מוגבלתל עוד יתכן שכ ).בהפקה

 . הקירבה הלינארית בין שם העצם לבין כינוי הגוף –ובפרט , על בחירת הקודמן

, )2009 ,ועמיתיהSpenader ( כינויי גוף להשפעת מבנה המשפט על ההבנה שלשניתן  הסבר אחר

נוטים לייחס  ,שעדיין לא רכשו את תנאי הכבילה, צעיריםילדים שהוא , סותריםשממצאינו הנוכחיים 

 Spenaderמציעים , הכך לדוגמ. )כלומר הרכיב במשפט שעליו מדברים( ינוי הגוף לטופיקאת כ

 התנין הוא הטופיק ולכן קל" הפיל מכה אותו. פה אתה רואה תנין: "במשפטי מיקוד כגון ,ועמיתיה

במחקר הנוכחי בדקנו שני סוגי משפטים שבהם היה  6F6."אותו"כקודמן של כינוי הגוף  ולזהותילדים ל

הילד סיפר (ומשפטי שעבוד לפועל ) ניגב אותו פינגוויןהילד שרחץ את ה(משפטי זיקת נושא : יקטופ

כי הילדים הראו דפוס מצאנו , עם זאת. הוא הטופיק' הילד'בשניהם הנושא  .)ניגב אותו פינגוויןשה

א היה להקודמן של כינוי הגוף דווקא כאשר : ועמיתיה Spenaderהפוך בדיוק לדפוס המנובא על ידי 

                                                           
אינו רפרנס -קו, בניגוד לכבילה רגילה. מתייחסים לאותה דמות בעולם שני כינויים במשפטמצב שבו רפרנס מתאר -קו 4

  ): Grodzinsky, 2007מתוך( הכמו בדוגמ, לכינוי גוףמאפשר גם קודמן לוקאלי והוא , נתון לתנאי הכבילה
 John and Mary have a lot in common: he adores her and she adores her. 

המשפטים שבעזרתם . בעייתיות בהסבר זהתאר גרודזינסקי מ, (Grodzinsky, 2007) במאמר מאוחר יותר, עם זאת 5
 .אינם מאפשרים קשר של קורפרנס מקומי לרובש, פעלים אקטיביים ללו רקה כת שפהבנת כינויי גוף ברכישה עד כה נבחנ

מאחר שניתן להצליח בו בהתבסס על שיקולים , ה שבמשפט שכזה ילדים מצליחיםאין תמ, וכפי שציינו במבוא 6
ואז מדבר רק על , היתה בכך הפרה גסה של כללי שיח לו היה הנסיין מציג במשפט הראשון את התנין –פרגמטיים בלבד 

המשפט " מכה אותו הפיל, זה התנין"על כן ברור כי במשפט . ומותיר אותו ללא התייחסות, הדמות השניה במשפט השני
 . השני צריך לכלול התייחסות לתנין
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של כינוי הגוף הקודמן הילדים ביצעו במובהק טוב יותר מאשר כאשר , )במשפטי זיקת נושא(הטופיק 

של הקודמן התפקיד ולא , שהתלות החוצה, אם כך, נראה. )במשפטי שעבוד לפועל(היה הטופיק 

 .היא המשתנה המכריע בקלות העיבוד של כינוי הגוף, בשיח

 

 ינויי גוףתפקידה של התלות החוצה בהבנת כ

במשפטים אשר הופיעו  גוף יהבנת כינויין בשנתגלה ההבדל  אחד הממצאים העיקריים במחקר זה היה

הקריטי  שההבדלנבנו כך המשפטים . בין הבנת כינויי גוף במשפטי זיקת נושאל יםעבדושממחוברים ו

היא לקודמן י ת בין הכינוהיה האם התלוזיקת הנושא  למשפטי ם המחוברים והמשועבדיםמשפטיבין ה

במשפטים שבהם הממצא של מחקר זה היה ש .א היא תלות החוצה צירוף שמני אחראו שמ, קרובה

היה צירוף שמני ואילו במשפטים שבהם , הביצוע היה טוב יותר, הקודמן היה קרוב לינארית לכינוי

 .הביצוע היה גרוע יותר, נוסף שחצץ בין הקודמן לכינוי

Friedmann, Belletti, & Rizzi (2009) שנרכשים מאוחר יחסית עם תנועה כי המשותף למבנים מצאו - 

בתהליך הענקת  א הופעתה של תלות חוצההו - משפטי מיקודו מושאשאלות , משפטי זיקת מושא

. ומציעים להם הרחבהאלה ממצאי המחקר הנוכחי עולים בקנה אחד עם ממצאים . התפקיד התמטי

מקרים של תנועה ו ייחודי רק לאינחוצה תלות גרם מקיומה של קושי שנהיתכן שמהממצאים עולה כי 

 כמו התלות בין כינוי גוף, תלויות מסוגים אחריםעל גם חל אלא , ותלות בין קודמן ועקבה תחבירית

  .לקודמן שלו

, הם קשים יותר להבנה, הקודמן שלו משפטים עם כינוי גוף שנמצא בתלות חוצה עם, כתוצאה מכך

 פינגוויןה' :במשפטי זיקת נושא מהסוגכמו ( לקודמן שלובין כינוי הגוף תלות חוצה אין כאשר ואילו 

  .צוע של הנבדקים עולה באופן משמעותיהבי) 'שחיבב את הילד נישק אותו

 

 סימטריה בין הבנה והפקה של כינויי גוף

דים דוברי ילהפקת כינויי הגוף של נמצא כי מאפייני  בהשוואת הביצוע של הנבדקים בהבנה ובהפקה

עדיין ש, שנתיים עד חמשילדים דוברי עברית בני : בהבנת כינויי גוףשלהם קושי תאימים למעברית 

. כינוי רפלקסיבי מקוםמפיקים כינוי גוף בגם , בהבנה כינוי רפלקסיבימתקשים להבחין בין כינוי גוף ו

, של כינויי גוףשי בהבנה קוקיים עדיין בו שבגיל השימוש בכינויי גוף לתיאור מצב רפלקסיבי נפוץ 

 י גוףכינוי הבנתבו שגיל ה, שנים 6גיל לקראת . של כינוי הגוף ההבנה עם התפתחות מוגא נווה

 .נעלמותשל הפקת כינוי גוף במקום רפלקסיבי הטעויות  ,כינוי רפלקסיביליכולת הבנת  מתקרבת

 50ניתוח של ביצועי : נמצאה גם ברמת הנבדק הבודדשל כינויי גוף סימטריה בין הפקה והבנה ה

שהשתתפו הן במטלת ההבנה והן במטלת ההפקה הראה כי הילדים שרכשו את יכולת ההבנה ילדים ה

: הדבר היה נכון גם בכיוון השני. רפלקסיביגוף במקום כינוי כינוי בטעות  הפיקולא כבר של כינויי גוף 

הפירוש של כינוי יכולת ין את יו עדלא רכש, כינוי רפלקסיבי מקוםפיקו כינוי גוף בעדיין ההילדים ש

  .במטלת ההבנההגוף 

 ,Ruigendijk( מים לגבי סימטריה בין הבנה והפקהנו הקודממצאיזה עולה בקנה אחד עם  ממצא

Friedmann, Novogrodsky, & Balaban, 2010(, סימטריה בין הבנה תקינה והפקה תקינה שהדגימו .
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ם את ההבנה של כינוי גוף ילדים דוברי גרמנית רוכשיאנו כי במחקר של רכישת כינויי גוף בגרמנית מצ

 . כינוי רפלקסיבימקום כינוי גוף ב הם אינם מפיקים, במקבילושנים  4כבר בגיל 

תמונה , בדומה לממצאינו בעברית, מראיםגם הם דוברי הולנדית  ילדיםשבדק  ,אחרממחקר ממצאים 

טוענים לאסימטריה בין הבנה מחברי המאמר ש למרות(סימטרית בין הבנה והפקה של כינויי גוף 

ילדים הפיקו כינוי ה ,ן לא נרכשה הבנה של כינוי גוףיבו עדישבגיל  ):Spenader et al., 2009, והפקה

  7F7.מהמקרים 9%-ב גוף בעמדת כינוי רפלקסיבי

 

וי כינוי גוף וכינההבנה וההפקה של מציגים תמונה רחבה של התפתחות זה  מחקר ממצאי, לסיכום

הבנת מאוחר יותר מנרכשת  בעבריתגוף  יכינויהבנת ש מצאנו. ששגיל רפלקסיבי בין גיל שנתיים ל

ת ההבנה של רכישלתהליך סימטרית י גוף יההפקה של כינורכישת תמונת שו, יםרפלקסיבי םייכינו

ם ילדים שמתקשים לבחור את הקודמן הנכון עבור כינויי גוף ומפרשים אותם לעיתי –כינויי גוף 

כמו כן . ומתארים אותם באמצעות כינויי גוף, יםיגם טועים בתיאור מצבים רפלקסיב, יםיכרפלקסיב

שלהם  התחביריבמבנה מצאנו כי ההצלחה של ילדים בהבנת משפטים שהם עדיין לא שולטים 

 .מושפעת מהקירבה הלינארית שבתלות ומקיומה של תלות חוצה
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 אחסון ניבי לשון והלקסיקון המנטלי

0Fטל סילוני והדר קלונובר

1 

 אוניברסיטת תל אביב

 

ניבי . המאמר זורה אור על אופי הלקסיקון המנטלי על סמך בחינת השדה האמפירי של ניבי לשון

יבת יח, ולפיכך ,שמשמעותם אינה ניתנת לניבוי ממשמעויות מרכיביהםים בועקלשון הם ביטויים 

צירופיים  םאחסונם של ניבי את אופן המאמר בוחן .במערכת הקוגניטיבית נתלהיות מאוחס

שהורכבו (הניסוי כלל הוראת מטבעות לשון עבריים מומצאים . באמצעות ניסוי פסיכובלשני

מטבעות הלשון כללו ניבים . לקבוצת דוברי עברית ילידיים) בהשראת ניבים באנגלית ובצרפתית

ניבים שבראשם פועל : פרדיקטים פעליים מסוגים שונים, רכלומ, שבראשם דיאתיזות שונות

לאחר שלב הלימוד . וניבים שבראשם סביל תארי פועל סבילניבים שבראשם , אנאקוזטיבי

לגבי כל ניב עד כמה סביר שהגרסה המקבילה לנבדקים והם נשאלו  שוב הניבים וצגוה, וההפנמה

תלויה בסוג הפרדיקט העומד  ם צירופייםכי תפוצת ניבי עולההניסוי  מן .היוצאת שלו קיימת

או , כשבראשם עומד פועל אנאקוזטיבי אפשריים) ספציפיים לדיאתיזה(ים יחידאיניבים : בראשם

ניבים ) א: (מעניקות אישוש לטענות הבאות הניסויתוצאות . סביל פעליסביל תארי אך לא 

מנטלי יו מאוחסנים ברכיב שכן אילו ה, בלקסיקון המנטלי צירופיים חייבים להיות מאוחסנים

ניבים ) ב( .לא היו רגישים להבדלים דקדוקיים )מחוץ לרכיב הדקדוקי, כלומר( דקדוקי-חוץ

ועל כן תפוצתם ; ערך של הפרדיקט העומד בראשם-צירופיים חייבים להיות מאוחסנים כתת

על כן הם ו ,הפועל האנאקוזטיבי והסביל התארי מיוצגים בלקסיקון) ג. (דיאתיזה שלוב תלויה

אינו ערך  ,לעומת זאת, הסביל הפעלי ;יםיחידאיולאפשר ניבים  ניבי לשוןיכולים לאחסן 

 ;לקסיקליים םמלים כערכי כוללהלקסיקון ) ד(. יםיחידאיבים יועל כן אינו מאפשר נ וןבלקסיק

צריכות היו , מאוחסנים תחת השורש של הפרדיקט שעומד בראשם צירופיים יביםאילו היו נ

הלקסיקון חייב להיות רכיב פעיל ) ה( .ניבים םאות לחלוקזות השונות של השורש הדיאתי

 .שהוא כולל פרדיקטים גזורים ןוכיו, המאפשר תהליכי גזירה תמאטיים

 

 הלקסיקון המנטלי

היא הגישה הטוענת  ,)תודעה או ההכרהה(קוגניציה כלומר של ה, mind-המודולריות של ה

בין . רדים בעלי תפקוד עצמאי שיש ביניהם או בין חלקם ממשקיםמורכבת מרכיבים נפ קוגניציהשה

אינה נבנית מתהליכים  ,על פי גישה זו, קוגניציהה. עודו נועם חומסקי, רי פודור'ג הרבים תומכיה

 מכניזמיםאלא מורכבת מ, גנוני הכרה כללייםנמנטליים שהם תוצאה של פעילות משותפת של מ

 הקיום רכיבי קוגניציה ספציפיים אין פירושהטענה בדבר . ר מסויםשיש ביניהם קש יםספציפי יםעצמאי

פעילותם יכולה לערב ומערבת אזורים . בלבד במוח מסוייםאזור לכל אחד ואחד מהם  תחוםשאפשר ל

ה זכתה הכרהמודולריות של ההיפותיזת . רבים םיכך עולה ממחקרים נוירובלשני, שונים של המוח

זת יאינו מעורר תימהון על רקע היפות, למשל, סינדרום הסבנט. ניםבתימוכין רבים בעשורים האחרו

ציה מצטיין באופן חריג יסינדרום הסבנט הוא מצבו של אדם שלצד לקויות ברורות בקוגנ. המודולריות

                                                 
וליה הורבט וטל 'המחקר מהווה חלק מפרוייקט מחקר גדול יותר לחקר היצוג המנטלי של ניבי לשון הנערך על ידי ג 1

 .ולי פדלון על הערותיהן המועילות וכן למערכת שפה ומח'גולירגר ני ב'תודה לג. סילוני
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הוא , למשל, כריסטופר. יכולת מתמטית פלאית וכדומה, זיכרון פנומנלי, ביכולת קוגניטיבית כלשהי

דובר ומבין בחופשיות כזאת או הוא אך , קוגניטיביות והתפתחותיות רציניותסבנט בעל מוגבלויות 

 .)Smith & Tsimpli, 1995( שפות שונות שאותן רכש ללא הוראה 15-כאחרת 

, כלומר, רביםטוענים פילוסופים ובלשנים , גם היכולת הלשונית האנושית עצמה היא מודולרית

 יםמודל. ות תפקוד עצמאי שיש ביניהן ממשקממערכות שונות בעל, מורכבת מרכיבים שונים

 רכיבכוללים ) המודל הגנרטיבי על התפתחויותיו השונות, למשל(ם של הדקדוק המנטלי יתיאורטי

רכיב ; על משמעויותיהם הכולל ערכים לקסיקליים, לידהיינו מילון מנט, לקסיקון מנטלי ,לילקסיק

 מחשב אתה, סמנטירכיב  ;כים הלקסיקלייםהבונה משפטים מהערמערכת חישובית , כלומר ,תחבירי

במהלך . או סימן, צליל, ורכיב האחראי על הערוץ הפיסי של השפה; המשמעות הניתנת למבע הלשוני

גוף כפי שעולה מ, לא מבוטללריות של היכולת הלשונית באישוש וחצי מאה של מחקר זכתה המוד

לי שיש לכל בלקסיקון המנט, ב הלקסיקליברכי נתרכז בעיקר במאמר זה. המחקרים בבלשנות תיאורטית

תחביר -הלקסיקוןממשק פיו של המקובלת בדבר אוההנחה . ובממשק שלו עם התחביר אחד מאיתנו

אין כל סיבה ואולם . הממשקאת  תמאפשרנגישותם היא ש .היא שהערכים הלקסיקליים נגישים לתחביר

לריות של היכולת והמוד דבע משלות ציע עדומאמר זה י. ללקסיקון ישנג תחבירשל ה הפלטלהניח ש

 .תחביר-ובעד אופיו של ממשק הלקסיקון, הלשונית

. שתי שאלות מרכזיות הקשורות זו לזו מעסיקות את המחקר הבלשני בתחום הלקסיקון וממשקיו

כמו , האם הערכים במילון המנטלי הם מלים. מכיל לקסיקוןנוגעת לסוג הערכים שההשאלה ה, ראשית

או , )(Horvath & Siloni, 2009aכפי שנטען לאחרונה על ידי ( נפל והחזיר ,שכב, שמחה, שולחן

, .ל.פ.נ: שורשי עיצורים בעברית ובשאר השפות השמיות :שורשים, כלומר, אלמנטים בסיסיים יותר

השורש , למשל, בשפות אחרות שורשים במובן רחב יותרו )Arad, 2005; Doron, 2003( ר.ז.ח

compos ,ס הנמצא בבסיcompose ,composition וכדומה )Borer, 2005; Marantz, 1997; Pylkkänen, 

2008; Ramchand, 2006 אלא נגזרות, מלים רבות אינן יחידות חסרות מבנה, כידוע, שנית ).ואחרים 

 )..ל.פ.נ(הפיל או אולי ישירות מהשורש -הופל נגזר מ, למשל ,מיחידות בסיסיות יותר )מיוצרות(

גם השאלה האם הלקסיקון המנטלי כולל אך ורק רשימות של ערכים או שהוא מאפשר  ,ןאם כ ,נשאלת

המצדדים  .ובמובן זה הוא רכיב פעיל ,רים מלה אחת ממלה אחרת או משורשגוזגם תהליכים ה

 .בלקסיקון של שורשים בלבד מאצילים את תהליכי הגזירה לרכיב התחבירי

Bat-El (1994); Bolozky (1978); Horvath (1981); Ussishkin (1999) מציגים עדות מורפו-

חקרים אלה חושפים נתונים המראים שהקלט מ. בלקסיקון פונולוגית להיות המלה הערך הבסיסי

חייבים בהנחה שתהליכים מורפולוגיים . ולא שורש מלה ב להיותיחים מימסויי יםמורפולוגי כיםלתהלי

בשנים האחרונות , ואולם. מלים ן כולל בהכרחהם מסיקים שהלקסיקו, ליהמנט בלקסיקוןלהתרחש 

אין תמימות דעים שתהליכים מורפולוגיים הם  .השתנתה תפישת הארכיטקטורה של הדקדוק המנטלי

 ,כלומר, רקטייםטאבס הערכים בלקסיקון הםש רבים סבורים. ההיפך הוא הנכון. בהכרח לקסיקליים

 – פונולוגית מוענקת לערך מופשט-המורפו תבניתה, על פי גישה זו. פונולוגי-פורמו שלבו חסרי

, ךאם כ. תחבירי הרלוונטיהלאחר בניית המבנה , כלומר, לאחר הגזירה התחבירית – לעיתים או ככלל
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על קיום מלים ישירות ד ן בו כדי להעילט של תהליכים מורפולוגיים מסויימים מלה איקההרי שהיות 

  1F2.לקסיקוןב

הפן ) א: (שני פנים, בעצם, שתהליכי גזירת מלים כולליםהיר להב חיוני, התפתחויות אלהלנוכח 

קובע את הערכיות ו ]הופל[הערך את  ,למשל ,הגוזרטי תמאהמכונה התהליך , כלומר, התמאטי

התהליך המעניק לערך המופשט את , כלומר, פונולוגי-הפן המורפו) ב(; והסמנטית והתחבירית של

  .פונולוגית שלו-התבנית המורפו

-מורפוהיבטים באופן בלתי תלוי ב( פן זה בפני עצמוונבדוק האם , בפן התמאטי מקדה נתבמאמר ז

על סמך מחקר  .הנזכרות לעיל בדבר אופיו של הלקסיקוןשאלות לזרות אור על ה יכול) יםפונולוגי

יש סיבות טובות להאמין שהלקסיקון ש נראה פסיכובלשני בשדה האמפירי של ניבי הלשון העבריים

 מסקנה זאת תוביל אותנו לצדד בלקסיקון פעיל המאפשר תהליכי גזירה .ייב לכלול מליםהמנטלי ח

 . תמאטיים

ניבי , נגדיר את הבסיס האמפירי של המחקר בחלקו הראשון של המאמר. המאמר בנוי כמפורט להלן

שערות נציג הונבהיר מדוע הם רלוונטיים לשאלות הנידונות כאן  ,)מטבעות לשון פעליים( לשון פעליים

חלקו  .Horvath & Siloni (2009a)ובמיוחד את מחקרן של , קודמות לגבי היצוג המנטלי של ניבי לשון

וידון בתרומתו להבנת בתחום מטבעות הלשון ציג את המחקר הפסיכובלשני שערכנו יל המאמר שהשני 

 .אופיו של הלקסיקון

 

 ניבי לשון

. היחידות המרכיבות אותם ממשמעות ניבויתנת לתם אינה ניניבי לשון הם ביטויים קבועים שמשמעו

Nunberg, Sag, & Wasow (1994)  באמצעות התכונות הטיפוסיות הבאות ניבי לשוןמאפיינים:  

 ,משמעות מטאפוריתב ,כלומר, פיגורטיביותניחנים ב הם )ב(, )מוסכמת( קונבנציונאליתמשמעותם ) א(

במצבים חברתיים  נוטים לעסוקהם  )ד(, )מסויימת הבמיד קפואהצורתם (גמישות -באי ניחניםהם ) ג(

 בעקבות .)על פי הגדרת הכותבים ,"proverbiality"מידת  םיש לה, כלומר( רלוונטיים

Horvath & Siloni (2009b) , קבוצת  שלנניח שקונבנציונליות ופיגורטיביות הן התכונות המגדירות

לבין  הבחין בין ניבי לשוןה זו מאפשרת לנו להגדר .טוי הוא ניבהבי, כשהן מתקיימות. ניבי הלשון

, לעומתו, )ב1( ;ובפיגורטיביות הוא ניב שכן הוא ניחן בקונבנציונליות ,על פי ההגדרה, )א1(. פתגמים

 2F3.אך לא בפיגורטיביות ,היות שהוא ניחן בקונבנציונליות אינו ניב אלא פתגם

 

 .הדשא של השכן ירוק יותר .א )1(

 .ודיצא ס, נכנס יין .ב 

 

                                                 
פונולוגיות הנידונות בספרות -מלהסביר את התופעות המורפו, כמובן, לקסיקליות אינו פטורות-הגישות הפוסט 2

 . אין התופעות האלה מעידות ישירות על אופי הערכים בלקסיקון המנטלי, כאמור, אך, המצוטטת לעיל
הן גם אינן ). והן עם פתגמים) א1(הן יכולות להופיע הן עם ניבים (ות ופרוורביאליות אינן תכונות מספיקות אי גמיש 3

ניחנים בגמישות לא מבוטלת , )2(אך לא פסוקיים , מראות שניבים צירופיים) 3(דוגמאות , למשל, כך: ת הכרחיותותכונ
אי גמישות ? שהוא ניחן בפרוורביליותבוודאות ר האם ניתן לומ –" עצבאמצוץ מן ה"או הניב ). דיון שם' ר(

 . אך לא תכונות מוחלטות המגדירות את קבוצת הניבים, ופרוורביאליות הן נטיות טיפוסיות
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משמעותם אינה ניתנת שים בועהם ביטויים ק, מצד אחד .ניגוד מענייןכורכים בחובם לשון  מטבעות

על המידע (מכאן שהם על משמעותם . ם כוללים מידע אידיוסינקרטיה ;מרכיביהםממשמעויות  ניבויל

מצד . שלנו להיות מאוחסנים בצורה זו או אחרת ביצוג המנטליחייבים ) יוסינקרטי הרלוונטי להםהאיד

ואינם (רים באופן פרודוקטיבי על ידי הרכיב התחבירי וצים המיאחר פיםירוצבנויים כמו  ניבי לשון, שני

על ידי , על ידי התחביר יהיו מיוצריםגם ניבים מבחינה זאת אפשר לצפות ש ).מאוחסנים כמות שהם

מאוחסנים ניבי וכיצד אם כן איפה  השאלהנשאלת  .ומשפטים צירופים המרכיבהמערכת החישובית ה

כפי ? שיתיישב עם התכונות השונות המאפיינות אותם ן ניביםאחסונוכל לשרטט מודל להאם . לשון

 .ואופיומבנה הלקסיקון המנטלי  לגבי תובנההתשובה לשאלה זו תזכה אותנו ב, שיובהר בהמשך

 תטען לשונית-חוץשה גי. מטבעות הלשוןחסון ילשונית לעניין א-תיתכן גישה לשונית וחוץ, אפריורי

הם מאוחסנים כחלק מן הזכרון הכללי לצד ידע , כלומר, לשוני שלנו-הם חלק מן הידע החוץ ניביםש

על , ניבים, לעומת זאת, על פי הגישה הלשונית. כגון עובדות הסטוריות או גאוגרפיות ,לשוני-בלתי

 .י שלנוונהם חלק מן הידע הלש ,הידע האידיוסינקרטי שהם כוללים

בדומה לידע (המרכיב את הניב צלילים הידע בדבר המשמעות שיש לרצף הוא  דע הכרוך בניביםהי

  כידע כללי אין זה סביר שהוא מאוחסן, לפיכך .ידע לשוני במהותו, אם כן, זהו. )מלים

)Jackendoff, 1997( .שלנסקור תוצאות מחקר קורפוס  המשךב Horvath & Siloni (2009a) ,

לים חסון ניבים רגיש להבדיהן מראות שאשכן , את הגישה הלשונית לאחסון ניבים שתוצאותיו מחזקות

 .לשוניתהגם תוצאות המחקר שיוצג כאן תומכות בגישה  .דקדוקיים

לבין ניבים  –משפט /ניבים הכוללים מבנה פסוקית –הספרות הבלשנית מבחינה בין ניבי לשון פסוקיים 

 ;Horvath & Siloni, 2009a; Marantz, 1984( הווים צירוףאלא מ, שאינם כוללים פסוקית, צירופיים

Nunberg, Sag, & Wasow, 1994 .( הניבים הפסוקיים)אינם ניחנים , )3(להבדיל מן הצירופיים , )2

)) ג3(-בהשוואה ל) ג2((לסביל  ואו הפיכת)) ב3(-בהשוואה ל) ב2((לניב פסוקי תוספת איוך : בגמישות

 .שלו ומטיתאת המשמעות האידי טשטשיםמ

 

 .מרוב עצים לא רואים את היער .א )2(

 .)העבות#( מרוב עצים לא רואים את היער .ב 

 .מרוב עצים היער לא נראה# .ג 

 .על טעותו ותוהעמיד א .א )3(

 .על טעותו המבישה ותוהעמיד א .ב 

 .הועמד על טעותו הוא .ג 

 

בלקסיקון המנטלי בדומה מאוחסנים שניבים לא אחת  הוצע, במסגרת הגישה הלשונית לאחסון ניבים

 ;Botelho & Cutler, 1993 ,למשל" (מלים גדולות"מעין , ניבים הם יחידות לקסיקליות, כלומר, למלים

Swinney & Cutler, 1979.( יחד עםHorvath & Siloni (2009a)  , אנחנו סבורות שיש סיבות טובות

 .אינם ניחנים בגמישות צורנית פנימית, בין השאר, הניח שניבים פסוקיים מאוחסנים באופן זה ועל כןל
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אינם , המשךכפי שנראה ב, ניבים אלה. םישהם צירופינתמקד בניבים , מכל מקום, בעבודה זו

3F).4( -כמנוסח ב, עומד בראשםהערך הלקסיקלי הערך של -אלא כתת, "מלים גדולות"מאוחסנים כ

4 

 

 Horvath & Siloni (2009a)היפותיזת האיחסון  )4(

 .העומד בראשם) 'וכו התואר(פועל הערך של -ניבי לשון מאוחסנים כתת 

  

נשאלת . םהערך הלקסיקלי העומד בראש תחתניבים מאוחסנים במסגרת המידע המופיע , )4(על פי 

" בא) "הפרדיקט(הפועל  ערך של-מאוחסן כתת ,למשל, "בא לעולם"האם הניב , אם כן, השאלה

" הדליק למישהו נורה אדומה"לצד הניב  ,אבל? "הדליק"ערך של -תתכ" הדליק למישהו נורה אדומה"ו

הביא "גם הגרסה  קיימת" בא לעולם"ולצד הניב , "דומהנדלקה למישהו נורה א" קיים גם הנוסח

או שהוא , "נדלק"וגם לצד הערך " הדליק"האם הניב מאוחסן לצד הערך השאלה היא , אם כך". לעולם

הן , כלומר, ק וניתן לשימוש על ידי נגזרותיו השונות של השורש.ל.מאוחסן פעם אחת לצד השורש ד

 ותהשונבדיאתיזות  יאפשרהיה נצפה שהוא י, אם הניב מאוחסן לצד השורש? "נדלק"והן " הדליק"

הלקסיקון אינו כולל שורשים אלא  ,לעומת זאת ,אם. מאפשרהשורש ש )מימושים תמאטיים שונים(

יש בהחלט אפשרות שניב מסויים , ואם כך. ערך של מלים-סנים כתתניבים חייבים להיות מאוח, מלים

אותה נגזרת אם  ,השורש ולא עם אחרתמן  )הגזורה מלה אחת, דיאתיזה אחת( נגזרת אחתיופיע רק עם 

 אינוערך שנוצר מחוץ ללקסיקון  .שלצידו יכול הניב להיות מאוחסן בלקסיקון היא ערך) דיאתיזה(

פרק דיון ב' ר(ית ונת הלשלבהינתן הנחת המודולריות של היכו, אינו נגיש לומאוחסן ברכיב הלקסיקלי ו

שתי . את הנחת המודולריות של הדקדוק תחזק, כבר צויןכפי ש, העבודה הנוכחית ).הקודם

 ).5( -האלטרנטיבות בנוגע להיפותיזת האחסון הלקסיקלי מסוכמות ב

 

 ?מלים או שורשים: היפותיזת האיחסון הלקסיקלי )5(

 .העומד בראשם )מלהה(פרדיקט הערך של -ניבי לשון מאוחסנים כתת .א 

 .ערך של השורש המייצג את ראשם בלקסיקון המנטלי-ניבי לשון מאוחסנים כתת .ב 

 

, בדקו Horvath & Siloni (2009a) ,)5(-לצורך בחינת שתי אלטרנטיבות האחסון הלקסיקלי ב

 :צירופייםמטבעות לשון ב דיאתיזות שונותרבע אן של תפוצתאת  ,מחקר קורפוס חלוציאמצעות ב

 

כנושא ) הגורם לה(המממשים את מבצע הפעולה , 'הפיל'או ', הדליק'כגון , פעלים יוצאים .א )6(

 .ואת הצירוף השמני עליו הפעולה חלה כמושא

המממשים את הצירוף השמני עליו חלה הפעולה , 'הופל'או ' הודלק'כגון , פעלים בסביל .ב 

 .הוא משתמע ,אם אינו ממומש. 'על ידי'מבצע הפעולה יכול להיות ממומש בצירוף  .כנושא

הוא הצירוף השמני עליו חלה שהנושא שלהם  ',נדלק', 'נפל'כגון  ,פעלים אנאקוזטיביים .ג 

 .אין זכר במבע) גורםל(למבצע  .הפעולה
                                                 

ערכים של -כתתניבים מאוחסנים , כלומר, multiple listingבאמצעות נעשה איחסון ניבים בלקסיקון האפשרות ש 4
 .זאת פשרותכנגד א Jackendoff (1997)ביקורתו של ' ר. במאמר זהידון טית ולא תשל הניב אינה אלגנ השונים ומרכיבי
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 לעתים. חל על הנושאמביעים מצב הה', מעוקם'או ' כתוב', 'דבוק'כגון , יםארית סבילים . ד 

  4F5.הגורם למצב משתמע ולעתים לא

  

ניב  .יםיחידאיבמגמה לאתר ניבים משלימים לוני ניבים ונערכו חיפושי רשת יבמחקר נסרקו שבעה מ

אם  יחידאיוגדר כמ תארי או סביל, סבילפועל , שבראשו פועל אנאקוזטיבייב נ .וגדר כלהלןמ יחידאי

ניב שבראשו פועל יוצא נחשב . מקביל אך הוא אינו מאפשר את הניבהרלוונטי יש ערך יוצא  פרדיקטל

פרדיקטים מכל  60נדגמו . ערך אנאקוזטיבי מקביל שאינו מאפשר את הניב יש אם לפועל היוצא יחידאי

 .1התוצאות מופיעות בטבלה  .נמנה יחידאיפרדיקטים שהופיעו בניב ומספר ה, אחד מן הסוגים

 
 ל סוג שהופיעו בניב יחידאי מתוך סך הפרדיקטים שנבדקומספר הפרדיקטים מכ. 1טבלה 

 Horvath & Siloni (2009a) 

 סביל פעלי אנאקוזטיב יוצא סביל תארי

13/60 23/60 21/60 0/60 
 

סבילים פעליים  0(תוצאה זו בין  הבדלה. יחידאיאף לא אחד אפשר ניב , פעלים סבילים 60מתוך 

 יםיחידאייקטים מכל אחד מן הסוגים האחרים שהופיעו בניבים פרדהלמספרי ) יחידאיהמופיעים בניב 

ים התאריים שהופיעו בניב סבילטיביים והזאקונהא, פעלים היוצאיםבין מספרי ה ההבדל. מובהק

העובדה שתפוצת ניבים רגישה לדיאתיזה של הערך העומד בראש הניב מעידה  5F6.ו מובהקאינ יחידאי

לא היה ) בדבר הדיאתיזה(שכן אז מידע דקדוקי , דקדוקי-ץשניבי לשון אינם מאוחסנים ברכיב חו

גים וצשבו מי, רבים מהווה טיעון כנגד לקסיקון של שורשים יםיחידאיקיום ניבים , יתרה מזאת .רלוונטי

אילו היו ניבים מצויינים בלקסיקון לצד , כאמור, שכן, שורשים הערכים הפעליים השונים על ידי

האם לקסיקון של אבל  .מאפשר שורשהדיאתיזות השונות שרים להופיע באמורובם ככולם היו , השורש

? מצד אחד ולדיאתיזות הנבדקות האחרות מצד שני פעלי מלים יכול להסביר את ההתפלגות לסביל

הרי , פעלים אנאקוזטיביים וסבילים תאריים הם ערכים בלקסיקון המנטלי, אם פעלים יוצאים, ובכן

אם הסביל הפעלי . יחידאיערך של אחד מהם בלבד ולהיות על כן ניב -תתשניב מסויים יכול להופיע כ

קיימת תמימות בספרות הבלשנית , אכן. יםיחידאילא יאפשר ניבים שהרי שנצפה , לקסיקוןבאינו מיוצג 

על פי (ולפיכך , נוצר פוסטלקסיקלית כי הואצג בלקסיקון ודעים גורפת למדי שהסביל הפעלי אינו מי

 ,Baker, Johnson, & Roberts, 1989; Collins( אינו נגיש לרכיב הלקסיקלי) לריותהיפותיזת המודו

2005; Horvath & Siloni, 2008; Meltzer, to appear אין זה פלא שאינו מאפשר , אם כך). למשל

אבל בלשנים לא , במחלוקת תוןמקום גזירתם של הפרדיקטים הנדונים האחרים נ. יםיחידאים יבינ

                                                 
. הבחנה זו אינה רלוונטית למאמר הנוכחי; תארים מהם לא משתמע קיום מבצע נקראים תארים דקוזטיביים, ליתר דיוק 5

בילים משובץ במבנה בעמדת פסיכובלשניים ונוירובלשניים מראים שנושא הפעלים האנאקוזטיביים והס, מבדקים לשוניים
מבדקים ; Meltzer & Siloni (2010)' למבדקים לשוניים לגבי עברית ר. לעמדת הנושא) יכול לנוע(מושא ומשם הוא נע 

 .אלה מסייעים באבחון פעלים כאנאקוזטיביים
היחידאים  הצירופייםהניבים  מספרשונה במובהק מ) 0(ל פעלי ישבראשם סבהיחידאים מספר הניבים הצירופיים  6

  (,χ² = 12.42וסביל תארי, (χ² = 26.03, p < 0.01) יוצא ,(χ² = 23.09, p < 0.01) אנאקוזטיבי שבראשם פועל
(p < 0.01 . מובהק ווסביל תארי אינ, יוצא, שבראשם פועל אנאקוזטיביהיחידאים ההבדל בין מספר הניבים 

χ²(2) = 4.31, p = 0.116).( 
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כי פעלים יוצאים הם ערכים לקסיקליים היכולים להוות קלט לתהליכי גזירה לקסיקליים ם מעטים סבורי

)Horvath & Siloni, in press; Reinhart, 2002( , וכי פעלים אנאקוזטייביים)Chierchia, 2004; 

Horvath & Siloni, in press; Levin & Rappaport, 1995; Reinhart, 2002( , וסבילים תאריים

)Horvath & Siloni, 2008; Levin & Rappaport, 1986; Meltzer, in press ( בלקסיקון בהכרח נגזרים

ממצאי מחקר הקורפוס הנדון מהווים אישוש לטענה זו שכן לולא היו ). על סמך תכונותיהםזאת (

התוצאות . הפעלי כפי שמראה דוגמת הסביל, יםיחידאילא היו מאפשרים ניבים , ערכים לקסיקליים

אנאקוזטיבים , ולהיות פעלים יוצאים )א5(על פי הפרדיקט מהוות אם כך תימוכין להיפותיזת האחסון 

 .וסבילים תאריים ערכים בלקסיקון המנטלי

שאנאקוזטיבים  מלמדאו סביל תארי  יאנאקוזטיבפועל ים שראשם יחידאישקיום ניבים  הבהיריש ל

 לקסיקוןאלא מיוצגים ב, עם כל שימוש בהםבלקסיקון נגזרים שוב ושוב  םאינ וסבילים תאריים

באמצעות , אם כך, מצוייןהקשר שלהם אל הקלט ממנו הם נגזרים . שלצידם ניתן לאחסן ניבים, כערכים

לולא . אך תופש את היחסים השיטתיים בין הדיאתיזות, שימוש מחדששאינו מופעל מדי  חוק לקסיקלי

ולא היינו מצפים ניב לצידם  אחסןניתן היה ללא מנטלי בלקסיקון המיוצגים ישירות פרדיקטים אלה היו 

 .יםיחידאילניבים 

כפי שמוסבר בפרק , חן את היפותיזת אחסון הניבים באמצעות ניסוי פסיכובלשניהמחקר הנוכחי בו

 .הבא

 
 ניסוי תפוצת ניבים: ריאליה פסיכולוגית

הליך אחסון ניבי לשון את הריאליה הפסיכובלשנית של  ,באמצעות ניסוי, בוחןמחקר הנוכחי ה

ניבים באנגלית  בהשראת רכבושהו( מומצאיםהניסוי כלל הוראת מטבעות לשון עבריים . צירופיים

ניבים : דיאתיזות שונותמטבעות הלשון כללו ניבים שבראשם . לקבוצת דוברי עברית) ובצרפתית

לאחר שלב . ריסביל תאוניבים שבראשם פועל סביל ניבים שבראשם , פועל אנאקוזטיבישבראשם 

לגבי כל ניב עד כמה סביר שהגרסה לנבדקים והם נשאלו  שוב הניבים וצגוה, וההפנמה הלימוד

 הניסוי .יחידאילגבי כל ניב עד כמה הוא נשפט כניב  נבדק, באופן זה. היוצאת שלו קיימתהמקבילה 

 ."הפועל היוצאקיום הניב עם "על המשתנה התלוי  "הדיאתיזה"תנה הבלתי תלוי את השפעת המש בחן

ישפט כסביר יותר באופן  קיום הגרסה היוצאת המקבילה ניבים בעלי סביל פעליהיה שלגבי הניבוי 

 .מובהק ביחס לניבים האחרים

 

 שיטת המחקר

 נבדקים

סטודנטים שנה שניה , שזו שפת אמם היחידה, )נשים וגברים( דוברי עברית ילידיים 30במחקר השתתפו 

 .לתואר ראשון בבלשנות
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  חומרים והליך

בעלי  3-בעלי ראש סביל תארי ו 3, יבעלי ראש אנאקוזטיב 3: צירופיים ניבים 9 לצורך הניסוי הורכבו

כל . רכי הניסויצשפה ולל ותאמוניבים מאנגלית ומצרפתית וה בהשראת נבנוהניבים . ראש סביל פעלי

שהגרסה , עבור כל ניבנבדק ב, כמו כן. פיגורטיביותהקונבנציונליות והקריטריון הניבים עונים על 

מבחינה  סבירהאפשרית ו –היוצא המקביל הגרסה המקבילה שבראשה עומד הפועל  – שלו יוצאתה

 .בהקשרלשימוש בו  הלכל ניב הותאם פירוש קצר וכן דוגמ. סמנטית ופרגמטית

 

 דוגמאות לניבים מכל תנאי. 2טבלה 

 הקשר משמעות דוגמה לניב סוג הפועל
הצליח להסתיר את  יצא עם ניחוח ורדים אנאקוזטיבי

היותו מעורב בדבר 
 מפוקפק

ההאשמות נגדך כבדות ויש לך שם של 
אנחנו נשיג לך , אבל אל תדאג, עבריין

תצא עם ניחוח  העורך דין טוב ואת
 .ורדים

ח גם בט ,אם אתה לא אהבת את ההצגה ניחן באותן תכונות זופת באותה המברשת סביל פעלי
אתם הרי זופתתם , הוא לא יאהב אותה

 .באותה מברשת
תמיד שומרת על מראה , אמא של יוסי לבוש באופן אלגנטי עד התשיעיות עטוף סביל תארי

אפילו לישיבות ועד , נאה ומטופח
ה עד עטופהבית היא מגיעה 

 .התשיעיות
 

באקראיות ולא על פי סוג כלל את רשימת הניבים מסודרים כביכול  Iטופס  .הוכנו שלושה טפסים

בהם מופיעה ראשיתו של כל ש, כלל תשעה תרגילי השלמה קצרים IIטופס . הפעלים העומדים בראשם

. ניביםהפנימו את ה שהנבדקים הבטיחלהיתה זה מטרתו  טופס. למלא את החסרהיה ניב ועל המשתתף 

הפעלית החשיפה לצורה  להגדיל עד כמה שאפשר את מידתזאת כדי , ראשוהחלק החסר בניב לא היה 

הרלוונטיים לספק את הנתונים נועד  IIIטופס  .הניסוימתמקד  מכיוון שבה ,ואת הפנמתה) תיתאראו ה(

עד כמה : "השאלההופיעה  כל ניב לאחר. פס כלל את רשימת הניבים שנלמדווהט. לשאלת המחקר

, כלומר, של הניב הנדון יוצאתהגרסה ההופיעה  השאלה לאחר" ?קיים גם הניב הבאשסביר נראה לך 

הוציאו אותו עם ", לדוגמה .בראשו המקבילה הפעלית היוצאת של ראש הניב המקוריאך אותו ניב 

בנוגע לניבים המודגמים " עטפו אותו עד התשיעיות"-ו, "באותה מברשת זיפתו אותם","ניחוח ורדים

סביר "מייצג  5כאשר  5ד ע 1-מ סולם סדרעל פני לדרג את רמת הסבירות התבקש המשתתף . 2בטבלה 

  ."הכי פחות סביר" – 1-ו "ביותר

ימו שני וק, באוניברסיטה במסגרת קורס. שיטת לימוד הניבים היתה אחידה בעבור כל המשתתפים

אמצעות בדו מנל הניבים. Iופס טאת כל משתתף קיבל , במפגש הראשון. הנבדקיםקבוצת עם מפגשים 

לשימוש  שחוברה מראש הדוגמהו, משמעותם סח קבוע שלת נופסבתו, וקראוה םה: טליפרונ הסבר

לרבות חזרה על רשימת הניבים נערכה  .מפגש שני התקיים, שלושה-לאחר יומיים .הקשרבניב ב

תרגיל שבו  ,IIטופס  אתמלא לאחר מכן כל משתתף . לשימוש בהקשר דוגמאותו משמעויותיהם
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וממנו  ,סולם סדרבכל ניב עליו דורג ש, יםהשיפוט את שאלון, כלומר ,III ואת טופס ,ניביםהשלמת 

  .התוצאות שבווח

 

 תוצאות

, אנאקוזטיב: מכל דיאתיזה, כלומר(שלושת הפריטים מכל תנאי  הממוצע שלחושב  כל נבדק לגבי

, שלושה ציונים ,אם כן, התקבלו .בכל תנאי צעי הנבדקיםוממאחר כך חוברו . )וסביל תארי, סביל פעלי

אלו בעלי ראש סביל תארי ואלו בעלי ראש , ראש אנאקוזטיביאלו בעלי : ניביםעבור כל סוג של אחד 

זה הנוכחית של יהדיאתסביר ש, לפי שיפוטי המשתתפים, משמעות הציון היתה עד כמה. סביל פעלי

ככל שהמשמעות הניבית , לים אחרותבמ. פועל היוצאאת המשמעות הניבית שלו עם החולקת הפועל 

 שפטתככל שהמשמעות הניבית נ. יותר הציון גבוהכך , פועל היוצאסת המשותפת גם לגרכ שפטתנ

 3טבלה  .יותר הציון נמוך ךכ –סביל פעלי , סביל תארי, אנאקוזטיב – הנבדקתדיאתיזה יחודית רק ל

 .היה לצבור כל סוג ניב יכולמתוך מכסימום הנקודות ש מציגה את הציונים הסופיים

 

 הציונים הסופיים. 3טבלה 
 עם הערך היוצא המקביל קיים גם הניבש שאלה עד כמה סבירה לגבי

 סביל פעלי סביל תארי קוזטיבאאנ זהידיאת

 326/450 263/450 294/450 ציון
 

מקבוצת הניבים שבראשם סביל תארי  הןקיבלה ציון גבוה יותר , קבוצת הניבים שבראשם סביל פעלי

 .1מוצג בתרשים של כל תנאי  ניהחציוהציון  .יאנאקוזטיבפועל ים שבראשם ניבמקבוצת ה הןו

 

 

 דיאתיזה-ציון חציוני עבור כל תנאי. 1תרשים 
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להפר  העלולעובדה ש, יחס-המשתתפים דירגו את הפריטים על סולם סדר ולא על סולם רווחכיוון שמ

 חד זנבי( שני מבחני וילקוקסון למדגמים תלויים וצעוב, tאת הנחות הבסיס הנדרשות כדי לבצע מבחני 

) 1.59: רבעוני-טווח בין 3.67:חציון(בין הסביל הפעלי  ההבדל. )קירוב להתפלגות נורמליתב

בין הסביל הבדל וה z = 2.11, p = 0.02 בהקיצא מו )0.92: רבעוני-טווח בין 3.17: חציון( לאנאקוזטיב

מן  z = 3.14, p < 0.01 .6F7מובהק יצא אף הוא  )1.26: רבעוני-טווח בין 3 :חציון(הפעלי לסביל התארי 

לו הפועל היוצא המקביל הסבירות שהסביל הפעלי יחלוק משמעויות אידיומטיות עם עולה שתוצאות ה

הסבירות שהאנאקוזטיב או הסביל התארי יחלקו משמעויות אידיומטיות באופן מובהק מגבוהה יותר 

 . המקביל להם ערך היוצאעם ה

ההבדל בין ציון הפועל ) בקירוב להתפלגות נורמלית זנבי-דו(על פי מבחן וילקוקסון למדגמים תלויים 

הסבירות שפועל , כלומר .z = 1.63, p = 0.10 מובהק הסביל התארי אינו ןלציו ינאקוזטיבאה

 7F8.וסביל תארי יחלקו משמעות אידיומטית עם הערך היוצא המקביל דומה אנאקוזטיבי

 ממוצעניקוד הל מן הדיאתזותשל כל אחת  ממוצעניקוד הה בין ההבדל מובהקותבנוסף נבדקה 

של  תפוצת מקרהאם מדובר ב, כלומר, באופן רנדומלימצופה במקרה של מתן תשובות ה ההיפותיטי

במקרה של תפוצת מקרה  הממוצע ההיפותיטי המצופה, 5עד  1בסקלה של כיוון שמדובר . התשובות

 .2הציון הממוצע לכל תנאי מוצג בתרשים  .3הוא 

 

 
 

 דיאתיזה-וצע עבור כל תנאיציון ממ. 2תרשים 
 

                                                 
  ,M = 3.62(קבוצת הסביל הפעלי  ןבין ציו ההבדל ,למדגמים מזווגים) חד זנבי(  tןגם על פי מבח, מכל מקום 7

SD = 0.97(  קבוצת האנאקוזטיב ןיוצלבין )M = 3.27, SD = 0.88(  הוא מובהק)t(29) = 2.24 p = 0.03 (הבדלהכן ו 
 .)M = 2.92, SD = 0.79( )t(29) = 4.09 p< = 0.01(קבוצת הסביל התארי  ןקבוצת הסביל הפעלי לבין ציו ןבין ציו

שציון הסביל הפעלי גבוה יותר  יתהה תארי לסביל פעלי סביל ביןו לאנאקוזטיב פעלי סביל בין שוואהההשערה ביחס לה 8
 ,תארי לסביל אנאקוזטיב בין השוואהיחס לב, זאת לעומת .צדדי חד במבחןעל כן נעשה שימוש , מציוני השניים האחרים

 .המבחן הוא דו צדדי, לכן, חסרת כיוון ההשערה
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בעוד שהממוצעים , מתפוצת מקרהממוצע הסביל הפעלי נמצא שונה במובהק מן הממוצע המצופה 

תפוצת ההיפותיטי המצופה במצב ממוצע ם שונים במובהק מן האינשהשיגו שתי הדיאתיזות האחרות 

 ההבדל בין, single sample t על פי מבחן. 3.63הניקוד הממוצע שהשיג הסביל הפעלי הוא . מקרה

 שממוצע הסביל הפעלי אינו קרוב מכאן ).דו זנבי( t = 3.45, p < 0.01 .:הוא מובהק 3ממוצע זה לבין 

הניקוד  .השיבו באופן רנדומלישהמשיבים  להניח ואי אפשר ,תפוצת מקרהממוצע המצופה בלדיו 

ההבדל בין ממוצע זה , single sample t על פי מבחן .3.27הממוצע שהשיג הפועל האנאקוזטיבי הוא 

ממוצע ממוצע האנאקוזטיב קרוב דיו ל, כלומר. )זנבי דו( = 0.11p =  ,3.27 t :אינו מובהק 3לבין 

הניקוד . הנבדקים השיבו באופן רנדומלישאפשר להניח ש, כך, ההיפותיטי המצופה מתפוצת מקרה

 3ההבדל בין ממוצע זה לבין , single sample t על פי מבחן. 2.92הממוצע שהשיג הסביל התארי הוא 

שאפשר , כך, 3-ממוצע הסביל התארי קרוב דיו ל, כלומר. )זנבי דו(  = p ,0.53t = 0.6 :אינו מובהק

 .להלןנידונות  אלהתוצאות  .ה על תפוצת מקרההוא תוצאלהניח ש

 
 דיון

 
יל פעלי בסמד דוברים ניבים שבראשם עו יםפשותשבו  ןאופהבדל מובהק בעולה שיש התוצאות מן 

חולק ניבים עם הערך הפעלי הסבירות שהסביל . שבראשם אנאקוזטיב או סביל תארי ניביםעומת ל

גבוהה באופן מובהק מן הסבירות שסביל תארי או אנאקוזטיב חולקים נתפשת כהיוצא המקביל לו 

פוס של תוצאות אלה משקפות אותה תמונה שעולה ממחקר הקור. ניבים עם הערך היוצא המקביל להם

Horvath & Siloni (2009a) על צירופיים  את היפתותיזת האחסון הלקסיקלי של ניבים, על כן, ומחזקות

ההבדלים המובהקים שנתגלו . שעומדת בראשם )הפרדיקט( כתת ערך של המלה, כלומר, )א5( פי מלים

י לא היה מתגלה הר, צד השורש שכן אילו היה זה כךלטענה שניבים אינם מאוחסנים עניקים אישוש למ

ם להיות כייכל הניבים בעיקרון היו צר. האחרות ותזיהדיאת תיהסביל הפעלי לש ןהבדל מובהק בי

  .משותפים לכל הדיאתיזות הנוצרות מן השורש

תלויה בדיאתיזה של ראש הניב מחזקת את הטענה שניבי לשון העובדה שתפוצת מטבעות לשון 

לא היתה כל סיבה שתהיה , דקדוקי-חוץמאוחסנים ברכיב  הניביםלו היו . מאוחסנים ברכיב דקדוקי

עובדה זו גם מלמדת שניבי לשון , יתרה מזאת. אתיזהילהם רגישות לתכונה דקדוקית מובהקת כמו ד

תיזה של אבדי תלּותקיום ן בשיטת אחסון זו אין כל סיבה לשכ, "לותומלים גד"אוחסנים כמאינם 

ימה לקסיקלית שיכול להיות ערך בר ,י או בסביל תארי וכדומהשיהיה ראשו בסביל פעל ,כל ניב ;הפועל

ערך של מלה מסויימת ניתן להסביר את תלותם בקיום -רק אם ניבים מאוחסנים כתת. )גדולות(של מלים 

 .המלה כערך ברכיב הלקסיקלי

ק ולבעל הסבירות הגבוהה ביותר ביחס לשתי הדיאתיזות האחרות לחנתפש כהפעלי סביל עובדה שהה

נות שלבבמוסיפה תימוכין לגישה הרווחת  הערך היוצא המקביל את הניבים שבהם הוא מופיע עם

כן אינו מיוצג  ועל ,פוסטלקסיקליתהפעלי אינו נוצר ברכיב הלקסיקלי אלא  הסביל העל פי ,תיאורטית

זו מחזקת גם את הטענה שתוצרים של אופרציות פוסטלקסיקליות אינם  התוצא. ברכיב הלקסיקלי

מכיוון שניתנה לנבדקים . כפי שטוענת הגישה המודולרית לדקדוק המנטלי, ים לרכיב הלקסיקלינגיש
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סטטיסטית כי אם לנטיה , יננו מצפים לתוצאות מוחלטותא, 5עד  1אפשרות דירוג על פני סקלה של 

  .שאכן נתממשה, ברורה

צירופיים על פי מלים משמעית בהיפותיזת האחסון הלקסיקלי של ניבים -תומכות חד הניסוי תוצאות

. מכאן נובע שהלקסיקון המנטלי חייב לכלול מלים כערכים לקסיקליים). א5) (ולא על פי שורשים(

 ;Arad, 2005; Borer, 2005; Doron, 2003; Marantz, 1997( לקסיקון הכולל שורשים בלבד

Pylkkänen, 2008; Ramchand, 2006 (זה בתפוצת ניביםלא יכול לתפוש את ההבדלים תלויי הדיאתי . 

אך  –יכולים  כי פעלים אנאקוזטיביים, כזכור, עולה  Horvath & Siloni (2009a)ממחקר הקורפוס של 

 הם והןהן ). 1טבלה ' ר(לחלוק את משמעותם האידיומטית עם הערך היוצא המקביל  –אינם חייבים 

 אינם נגזריםביל התארי האנאקוזטיב והס, כלומר(להם הם ערכים בלקסיקון הערך היוצא המקביל 

לצד  יות מאוחסן לצד אחד מהם אוהלניב יכול , לפיכך). מחדש כל אימת שהדובר משתמש בהם

 שהשיג ממוצעההניקוד ו יהאנאקוזטיבהפועל  שהשיג ממוצעניקוד ההשאין זה מפתיע , אם כך .שניהם

באופן תן תשובות מצופה במקרה של מה ההיפותיטיאינם שונים במובהק מן הממוצע הסביל התארי 

לא היה כל קריטריון שעל פיו יכלו להחליט עד כמה סביר שניב שבראשו פועל , לנבדקים. רנדומלי

תשובותיהם ועל כן הם , אנאקוזטיבי או ניב שבראשו סביל תארי יתאפשר גם עם הערך היוצא המקביל

 .מקריות

ונתפש על כן , הוא שיטתי) שורשאו ל(הקשר בין הפועל האנאקוזטיבי או הסביל התארי לפועל היוצא 

י הם ערכים הן הפועל האנאקוזטיבי והן הסביל התאר. על ידי התיאוריות השונות באמצעות חוקים

 יצירתם חוקש ,כאמור, מכאן נובע. יםיחידאיכפי שעולה מהעובדה שהם מאפשרים ניבים  ,ייםלקלקסי

 )הפלט(את הקשר בינם בסטרקטי באופן אאלא מתווה , בכל פעם שהדובר משתמש בערךאינו מופעל 

חשוב לציין שעצם היותם ערכים לקסיקליים אין בו לפטור את המודל מלתפוש . ין הקלט של החוקלב

חוק כזה נחוץ כדי , יתרה מזאת. כלומר להגדיר את חוק גזירתם, את השיטתיות שבהליך יצירתם

אין הם צריכים לרכוש כל דיאתיזה  :להסביר את יעילות תהליך רכישת הדיאתיזות השונות על ידי ילדים

ניתן לראות . החוק הוא חלק מן הידע שלהם והם עושים בו שימוש בשלבי הרכישה, בפני עצמה

שהחוק פעיל גם אצל דוברים בוגרים היות שהם מפעילים אותו בטבעיות על חידושי פעלים החודרים 

לא משנה מה יכולה להיות (ות כמו גם על מלים מומצא )'התבאס' ,'מבואס','ביאס, 'למשל(לשפה 

איך יתפרש , בהתאם ,ברור לנו', את הספר" לקב ּ"הוא 'במשפט " בלק"משמעות הפועל המומצא 

  .)'ָּבלּוקהספר 'המשפט 

, תוצאות הניסוי מעניקות אישוש לגישות הרואות בלקסיקון המנטלי רכיב פעיל של הדקדוק, לסיכום

הן מחזקות את היפותיזת האחסון הלקסיקלי , בנוסף. םהכולל מלים ומאפשר תהליכי גזירה תמאטיי

(Horvath & Siloni, 2009a)  ערך של הפרדיקט העומד -ניבים צירופיים מאוחסנים כתתעל פיה

תארי הם ערכים הסביל ההפועל האנאקוזטיבי והתוצאות מאוששות את הטענה ש, לבסוף. בראשם

 .אך לא כך הסביל הפעלי, ון המנטליקיסבלק
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 לשאלת האוטונומיה של התחביר: הייצוג הדקדוקי של חוויות נפשיות

 עידן לנדו

 אוניברסיטת בן גוריון

 

 הקדמה

קו : היא מן האשליות החזותיות המפורסמות ביותר, 1889-שהתגלתה ב, )1תרשים ( לייר-אשליית מולר

 .עם ראשי חץ בשני קצותיו נתפס כקצר יותר מאותו קו עם זנבות חץ בשני קצותיו

 

 
 לייר-אשליית מולר. 1תרשים 

 
מה שמעניין בה הוא עמידותה כנגד ידיעה או הכרות . ההסבר המדעי לאשליה עודנו שנוי במחלוקת

גם אם נחשפתם לאשליה הזאת , אתם יודעים מראש שאורכם של שני הקווים שווהאם גם . מוקדמת

נדמה שהמכניזם . ר מהתחתוןעדיין תתפסו את הקו העליון כקצר יות -כבר עשרות פעמים בעבר 

 .ופועל באופן אוטונומי, כרוןיממערכת הידיעה או הזדד ּוהקוגניטיבי שמייצר את האשליה מב

נניח שאני אומר לכם שאל החדר ייכנס מיד אדם זר וישמיע רצף של . תפיסת דיבור פועלת באורח דומה

עת האדם נכנס והוגה את כ. שבשפתו שלו משמעותם ברכה לרגל השנה החדשה, צלילים לא מוכרים

על כורחכם , אם האדם דיבר במבטא עברי רגיל". אתמולישבתיבפרוזדורוכתבתילימזמור: "הרצף הבא

אם נדמה לכם שהניתוח ". אתמול ישבתי בפרוזדור וכתבתי לי מזמור"ניתחתם את הרצף הזה למשפט 

קר תפיסת הדיבור קלאסי מח ממצא. טעות בידכם -עליכם מכיוון שבין המלים היו רווחים " נכפה"הזה 

של האות האקוסטי למלים בדידות הוא תהליך ) קיטוע(וכיח מעל כל ספק שתהליך הסגמנטציה מ

ן שום רמז להפסקה בין מילה באות האקוסטי עצמו אי; "מלמעלה למטה"המתרחש , קוגניטיבי מובהק

ציה והמישמוע יך הסגמטנתהל ).קוליים-בעיצורים לא, ההפסקות נצפות באמצע מלים, אם כבר(למילה 

 . הוא אוטומטי ובלתי נשלט -של הרצף האקוסטי למבע לשוני " רגוםת"ה -

רי פודור 'שהפילוסוף ג, תכונה כללית של תהליכים קוגניטיביים רבים ממחישותשתי הדוגמאות הללו 

בעלת ) mind(התכונה הזאת מאפיינת נפש ). informational encapsulation" (ידעיבידוד מֵ "כינה בשם 

המודול . שעליו הוא פועל, לכל מודול במבנה הזה ישנו בסיס נתונים ייעודי משלו. מבנה מודולרי

ועל כן אינו יכול להשתמש , שזמינים לחלקים אחרים בנפש, נוספיםמבודד מידעית ממקורות מידע 

גם מסבירה  אבל ,מודולריות מסוג זה מבטיחה יעילות ומהירות בפעולות קוגניטיביות רבות. בהם

חייבת , או לחילופין(המערכת כושלת בניתוח קלט מסוים : כמו הדוגמאות שבהן פתחנו" פרדוקסים"

 .מנגנון הניתוחמשום שאינה מסוגלת להשתמש במידע שזמין מחוץ ל) לנתח אותו באופן שגוי
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תהליך או  מנגנוןעד כמה : באופן טבעי שאלות של אוטונומיהעולות , במערכת מודולרית מסוג זה

כמה מידע ואיזה סוג של מידע נחוץ לו על מנת לפעול ? קוגניטיבי מסוים אוטונומי ביחס לסביבה שלו

בין לשון , הקשר בין שפה למחשבה. מדובר למעשה בשאלות עתיקות מאד, ביחס לשפה ?כהלכה

ל חשוב אב. העסיק לא מעט הוגים בתחומי דעת שונים, לעולם הדימויים החזותיים או לעולם הצלילים

הנה כמה גרסאות . והשוני הוא ברמת ההכללה, לראות שמדובר באוסף של שאלות שונות מאד זו מזו

 :של השאלות הללו

 
 ?לשוניות-עד כמה השפה תלויה או לא תלויה במערכות לא

 ?)כשירות מול ביצוע( עד כמה הידע הלשוני תלוי או לא תלוי באופן שבו נעשה בו שימוש

 ?או לא תלוי בהקשר התרבותי הדקדוק תלויכמה עד 

 ?עד כמה רכיבים בתוך הדקדוק תלויים או לא תלויים זה בזה

 
הנושא שעל הפרק הוא . שאלה שלה-רק בתת, ולמעשה, במאמר הנוכחי אתמקד בשאלה האחרונה

אותו רכיב בדקדוק שמצרף מלים לצירופים גדולים יותר ולמשפטים  -מידת האוטונומיה של התחביר 

אפשר לשאול , באופן עקרוני. כיבים אחרים בדקדוקְר ִמ  -גוזר משפט אחד ממשנהו  ואף, שלמים

, )ההגהתורת (הפונולוגיה : בדקדוק על התחביר רכיב ורכיבשאלות דומות לגבי מידת ההשפעה של כל 

, בפועל). תורת השימוש(והפרגמטיקה ) מעותתורת המש(הסמנטיקה , )תורת הצורות(המורפולוגיה 

השאלה שעל הפרק היא . בטים סמנטיים ופרגמטייםיכלומר ה, בטי משמעות בלבדיהאתרכז כאן ב

באיזו מידה כללי התחביר רגישים למידע שמתייחס למשמעות או לפונקציה התקשורתית של המבע 

 . באיזו מידה הם אוטונומיים מהם, או לחילופין, הלשוני

נומיה של התחביר נתפסת כסוגיה האוטו, להבדיל משאלת האוטונומיה של כל רכיב אחר בדקדוק

. לייחודיות הזאת יש סיבה אינטואיטיבית. ויש פולמוסים רבים סביבה, שנויה יותר במחלוקת

היא , של התופעה הלשונית האלמנטארית, התכונה הבולטת ביותר, "מבחוץ"מסתכלים על השפה שכ

שעל האפיון הבסיסי  דומה? מהי שפה אם לא צלילים נושאי משמעות. משמעותהצימוד של צליל ל

הרכיב הפונולוגי : נובע ממנו שלפחות שני רכיבים בדקדוק אינם ניתנים לערעור. הזה אי אפשר לחלוק

בט היסודי יהה, ללא הרכיבים האלה). ניתוח וארגון המשמעות(והרכיב הסמנטי ) ניתוח וארגון הצליל(

 . הסבר ללאביותר של השפה ייוותר 

לשפה שנייחס כל רכיב אחר , במלים אחרות". מותרות"אר הוא בגדר כל הש, מן הפרספקטיבה הזאת

אולי הוא . אין בו שום הכרח לוגי -שאיננו נחוץ לייצוג הצלילים או לייצוג משמעותם , או לדקדוק

קיומם ומו אינו נמצא מעבר לכל ספק כמו אבל עצם קי, אולי פשוט קונבנציה נוחה, בגדר הנחה מסייעת

 . והסמנטי של הרכיב הפונולוגי

או , מחבר, כפי ששמו מלמד, שהרי התחביר. מעמד ביניים -מעמדו של התחביר הוא בדיוק כזה , והנה

כמה מעניין הוא , דבק" רק"ואם הוא . של הדקדוק" הדבק"התחביר הוא . מתווך את הצליל למשמעות

יקה זה כמו לטעון לטעון שהתחביר אוטונומי במידה רבה מן הפונולוגיה או הסמנט? כבר יכול להיות

עלינו . מעבר להיותו נוזל לבן ודביק, שלדבק שמחבר שני לוחות עץ יש עוד עולם פנימי עשיר ומגוון

 . להודות שעול ההוכחה יהיה על מי שמאמץ הנחה מוזרה כזאת ולא על מי שאינו נזקק לה
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לרטוריקה  ,כמעט בעל כורחם, יוצא מכך שמאמצים להוכיח את האוטונומיה של התחביר נקלעים

עצם קיומו של התחביר : מבלי להתכחש לעובדה הבסיסית, מן המוקש הזה אנסה להימנע. אפולוגטית

התחביר לא זו בלבד שנוכל להתרשם עוד יותר מכך ש, אם נפנים את ההבנה הזאת. איננו טריביאלי

 . יש לו עולם פנימי עשיר ומגוון; גם אוטונומי במידה ניכרתשהוא אלא , קיים

 

 אוטונומיה ובלשנות גנרטיבית: סטורייהרקע 

אך למעשה , נועם חומסקי, תזת האוטונומיה של הדקדוק מיוחסת על פי רוב לאבי הבלשנות הגנרטיבית

 עד ' 30-בשנות ה, לאונרד בלומפילד וממשיכיו. מקורה בסטרוקטורליזם האמריקני שקדם לחומסקי

והתרכזו ברמות , צדדים הסמנטיים של השפהנמנעו באופן עקבי מעיסוק ב ,של המאה הקודמת' 50-ה

הגישה הזאת נעוצה במתודלוגיה האמפיריציסטית של אותם . מורפולוגי ותחבירי, הארגון הפונולוגי

. כנתונים רלבנטיים להערכת התיאוריה הבלשנית" שיפוטי דוברים"שפסלה מכל וכל שימוש ב, בלשנים

סוף מבעים לשוניים ספונטניים וסיווגם לפי אי -הסטרוקטורליסטים האמינו רק בתצפית וסיווג 

קשה הרבה יותר  ,כיוון שהמשמעות של מבעים לשוניים היא עניין נזיל והפכפךמ. קריטריונים בלשניים

ניסחו הסטרוקטורליסטים מודלים בלשניים שהתבססו , למשל, לזיהוי מאשר המבנה הפונולוגי שלהם

גם אם , התגלגל הציווי המתודולוגי לטענה אונטולוגיתכך . על שיקולים סמנטיים, אם בכלל, מעט מאד

שפעולתם איננה תלויה במשמעות היחידות שעליהן הם , דקדוק הוא אוסף כללים פורמליים: מובלעת

 .פועלים

ולו רק , שיקולים של משמעות הפכו מרכזיים יותר, עם עלייתה של הבלשנות הגנרטיבית למרכז הבמה

. ושיפוטי דוברים קיבלו לפתע מעמד מרכזי וחשוב ,מנטליסטית-טיההטייה האנבאחת משום שנזנחה 

אכן ) או התחביר(טען חומסקי שהדקדוק הפורמלי , לזרם הגנרטיביבעשור הראשון , יחד עם זאת

עמדה זו עמדה ועדיין . אוטונומי במידה רבה מן המרכיב הסמנטי של התיאוריה הבלשנית הכללית

הבולטות שבהן הן בלשנות פונקציונלית ובלשנות  -יות גנרטיב-עומדת בניגוד לאסכולות לא

 .שאינן מכירות ברכיב תחבירי אוטונומי בדקדוק -קוגניטיבית 
לדעתו שאלת האוטונומיה היא ניתן להבין ש, שנה 50-לפני ככשקוראים את הדברים שחומסקי כתב 

ומסקי מציג עמדה ח) 1957" (מבנים תחביריים", בספרו הראשון. בראש ובראשונה שאלה אמפירית

ואולם הנימוקים לעמדה . לפיה הדקדוק הפורמלי אוטונומי לחלוטין ביחס לסמנטיקה, רדיקלית למדי

חומסקי עובר על שורה של טיעונים שהוצגו כראיה לכך שכללים פונולוגיים או ; הזאת כולם אמפיריים

הטיעונים כולם , ופן עקביבא. ומראה שאף אחד מהם לא משכנע, תחביריים תלויים בשיקולים סמנטיים

וברגע שמנסים לחדד אותו ולהעמידו על בסיס , "משמעות"נשענים על מושג מעורפל ולא מוגדר של 

 . מסתבר שהבסיס הסמנטי של הכללים הפורמליים נשמט לגמרי, מדויק יותר

 אולם שם כבר, )1965" (בטים של תיאוריית התחביריה", ספרו הבאהלאה גם לעמדה זאת ממשיכה 

שבמהלכן , התגבשות של הבלשנות הגנרטיביתהיש לזכור שמדובר בשנות . חומסקי מרכך אותה מעט

 .והבסיס האמפירי של התחום התרחב ללא הכר, תגלית רדפה תגלית
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רלבנטיים לניסוחה של תיאוריה בלשנית , בלי ספק, אף כי שיקולים סמנטיים"

צריכה להיות בנויה כך התיאוריה של התחביר כמובן , במלים אחרות(כללית 

שהמבנים התחביריים המצויים בכל שפה נתונה ישמשו בסיס לפירוש 

אין כרגע שום דרך להראות ששיקולים סמנטיים משחקים תפקיד , )סמנטי

או שתכוניות סמנטיות , בבחירת המרכיב הפונולוגי או התחבירי של הדקדוק

של כללים משחקות תפקיד בפעולתם ) בכל מובן משמעותי של המונח(

 ."פונולוגיים ותחביריים

)Aspects of the Theory of Syntax, p. 226 ( 

 
שאלה מרכזית של ". בחירת המרכיב הפונולוגי או התחבירי של הדקדוק"המלים החשובות כאן הן 

על בסיס האוסף המצומצם והסופי של , הבלשנות הגנרטיבית באותן שנים היתה כיצד בוחר המוח

מתוך , את הדקדוק הנכון של השפה הספציפית אליה הוא נולד, אליהם נחשף הילדמבעים לשוניים ש

, אם כן, אלגוריתם הבחירההקלט של . כלל הדקדוקים האפשריים במסגרת המגבלות האוניברסליות

שאלת , במסגרת המושגית הזאת. והפלט שלו היה דקדוק ספציפי לשפה, היה מבעים לשוניים

האם ניתן לבחור ; של הקלט משיקולים סמנטיים" בידוד"גמת לשאלת ההאוטונומיה של התחביר מיתר

. אזי התחביר אוטונומי, אם כן ?את הדקדוק הנכון רק בהסתמך על קלט שמנותח באופן פורמלי טהור

ניצב מול אוסף מבעים ) ולא הילד שרוכש שפה(שימו לב שהניסוח הזה מקביל למצב שבו הבלשן 

האם אבני הבניין של התיאוריה . בלשנית שמסבירה אותם באופן מיטבי לשוניים ואמור לבנות תיאוריה

 ?הזאת מכילות מושגים סמנטיים או לא

חומסקי מחדד את השאלה וגם מציג כמה גישות ) 1975" (שאלות של צורה ומשמעות"במאמר 

ירי ומה שנשאר הוא בירור אמפ, בשלב זה ברור שתזת האוטונומיה האבסולוטית כבר נזנחה. לפתרונה

 . מהן נקודות המגע בין התחביר לסמנטיקה -קפדני 

 
... בדרגות חוזק שונות" תזה על אוטונומיה של דקדוק פורמלי"ניתן לנסח "

אנו יכולים לבנות תיאוריה בלשנית שבה הדקדוק הפורמלי הוא עצמאי 

אבני הבניין בנקודות מסוימות ביחס לכלל " פתוח"מבחינת המבנה שלו אבל 

להבין את הדרכים השונות שבהן מידע תהיה , אם כן, בעיהה. הסמנטיות

התיאוריה של הצורה הלשונית ... סמנטי משפיע על קביעת הדקדוק הפורמלי

פרמטרים "אבל היא תכיל , עדיין תהיה בעלת מבנה פנימי משמעותי

הבחירה בפועל של הדקדוק הפורמלי תתבסס על קביעת ערכם ". סמנטיים

  ...של הפרמטרים האלה

 
שהתזה של אוטונומיה אבסולוטית איננה נכונה ושתזה חלשה כדי להראות "

יש להראות , )שאין שום תזה מעניינת, או לחילופין( יותר דרושה במקומה

שמושגים מסוימים של הדקדוק הפורמלי חייבים להיות מוגדרים באמצעות 

מושגים סמנטיים ) או לכלול(עשיר דיו לספק הגדרות  בניין-אוסף אבני

  ...בסיסיים
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. זה לא מספיק להצביע על קשרים שיטתיים בין מושגים סמנטיים ותחביריים

השאלה החשובה ... ההנחה הזאת איננה ומעולם לא היתה נתונה במחלוקת

, שנוגעים לכלל המושגים הסמנטיים, היא האם הקשרים השיטתיים הללו

אולי או (משתתפים בקביעת הקטגוריות והכללים של הדקדוק הפורמלי 

או שמא הם פשוט מציבים תנאים על התיאוריה הכללית של , )בתפקודם

 ."הצורה הבלשנית
 )Questions of Form and Interpretation, pp. 93-94(  

 
קורלציות בין . היא קריטית לכל הדיון שיבוא בהמשך, בין קורלציות לבין הגדרות, בחנה הזאתהה

אין בהן להוכיח דבר על התלות , אבל כשלעצמן. ידכפי שנראה מ, תחביר וסמנטיקה קל למצוא

כל תיאוריה בלשנית שמבחינה באיזושהי רמה בין מרכיב . או להיפך, הסיבתית של התחביר בסמנטיקה

במידה שהכללים . כללי מיפוי בין שני המרכיבים, מניה וביה, תציע גם, תחבירי למרכיב סמנטי בדקדוק

שאלת האוטונומיה של התחביר . משמעות שיטתיים-מבנה בה במידה נצפה בקשרי, הללו שיטתיים

יכול להיות בלתי עדיין באשר התפקוד הפנימי של המרכיב התחבירי , כמרכיב דקדוקי נותרת פתוחה

ין או להגדיר ללא אם ישנם בתוך המרכיב הזה אלמנטים שאי אפשר להב, לעומת זאת. תלוי בסמנטיקה

 . התחביר איננו אוטונומי לחלוטיןכבר ראיה טובה לכך ש זו -בסיס סמנטי 

חשוב להפריד בין שאלת האוטונומיה של התחביר לשאלת , לפני שנעבור לחלק האמפירי של הדיון

בתרגום , הדוגמה המפורסמת ביותר של חומסקי. האוטונומיה של שיפוטי דקדוקיות של דוברים

 :היתה זו, לעברית

 

 .ע חולמים בזעםצב-ירוקים נטולי רעיונות  .א )1(

 .רעיונותבזעם חולמים צבע נטולי ירוקים .    * ב 

 

חומסקי הצביע על כך שבעוד שכל דובר ילידי יודע ששני המשפטים כאחד חסרי כל משמעות , בקצרה

הוא ) א). (ב(-ל) א(כל דובר גם יודע שיש הבדל מהותי בין , )בעולם שבו למלים יש משמעויות רגילות(

סימון הכוכבית מציין ( איננו כזה) ב(-בעוד ש, "דקדוקי", או בלשון הבלשנים ,משפט אפשרי בשפה

, )א(-לא כך ב; כאילו הציגו בפניהם סלט של מליםדוברי עברית פשוט יגיבו , )ב(-בהיתקלם ב. )זאת

האנומליה של , "צבע-נטולי"ל" ירוקים"הסתירה בין (מוגבלת לסמנטיקה , כך נראה, שהבעיה איתו

מכיוון שאת השיפוט הברור הזה בדבר המעמד השונה של שני ). 'וכו, ועוד בזעם, למיםרעיונות שחו

הסיק חומסקי שלדוברים ילידיים יש גם שיפוטים , המשפטים לא ניתן לייחס לרובד המשמעות

 .ושיפוטים אלה אינם ניתנים לרדוקציה סמנטית; שנוגעים לדקדוקיות נטו, "פורמליים"אינטואיטיביים 

 אבל האם נובע מכך. ך לומר שישנם שיפוטי דקדוקיות אוטונומיים ביחס לסמנטיקהניתן אם כ

דוברים אינם מודעים לטיבו של . מסקנה כזאת תהיה טעות קטגורית, לא? שהתחביר עצמו אוטונומי

אבל לא מודעים , בו משתמשיםהם . הדקדוק המנטלי שבעזרתו הם מפיקים ומבינים מבעים לשוניים

וגם לא יכולים להיות , שהם משתמשים במערכת הראייה שלהם אבל לא מודעים בדיוק כמו, אליו

לתהליך החישובי המסובך שעובר הגירוי החזותי מן הרגע שפגע ברשתית ועד ליצירת הייצוג , מודעים

, כמו זו שפתחה את המאמר, אם ניקח לדוגמה אשליות חזותיות. מימדי בקורטקס הראייה שלהם-התלת
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אבל אין ביכולתו להסביר ממה היא נובעת , את האשליה" חֹווה"על ראייה תקינה נבחין שכל אדם ב

 ).על התשובהביניהם ולא פעם חוקרי ראייה עצמם חלוקים (

המשפט הזה איננו חלק מן השפה : הוא בסך הכל אומר לבלשן, "לא דקדוקי"כשדובר דוחה משפט כ

לנסח  -זהו בדיוק תפקידו של הבלשן . ההוא אינו כז מדוע, ואינו יכול לומר, הוא לא אומר. שלי

ואולם תיאוריה כזאת איננה נתונה . תיאוריה הסברית שתנבא אילו משפטים יהיו דקדוקיים ואילו לא

 . ועל כן אי אפשר לדעת אם היא מצייתת לאוטונומיה של התחביר או לא, מראש

 תחושות כאלה, אבל כאמור. וקית פורמליתיוצרת תחושה מאד חזקה של הפרה דקדאומנם  )ב1(דוגמה 

התפוצה של תואר . הנקודה הזאת כדי לבהיר את נביט בדוגמאות נוספות. כולות להיות מתעתעותי

 .חידתית מאד, על פניו, נראית' בכלל'הפועל 

 

 . בכלל מכיר אותךיוסי  *.   א )2(

 .מכיר אותךלא בכלל יוסי  .ב 

 ?תךבכלל מכיר אויוסי  .ג 

  . הסתיר את זה יפה מאדהוא , אם יוסי בכלל מכיר אותך     .ד 

 

כמו , ברגע שהמשפט נשלל, לעומת זאת. 'בכלל'אי אפשר להשתמש ב, )א2(כמו , במשפט חיווי פשוט

מה שעוד יותר מפתיע זה שמשפט כמו . 'בכלל'ניתן להשתמש ב, )ג2(-כמו ב, או מומר לשאלה, )ב2(-ב

בפסוקית המקדימה של נשמע בסדר גמור כשהוא מופיע , לנו לחלוטין לא תקיןשבמבודד נשמע , )א2(

 ). ד2(כמו , משפט תנאי

 negativeהכינוי הטכני שלהם הוא(יש אוסף שלם של אלמנטים דקדוקיים בעלי תפוצה זהה , למעשה

polarity items .( השאלה המעניינת בהקשר הנוכחי היא האם ההכללה שמסבירה את התפוצה של

התחושה היא , )א2(כשמביטים במשפט כמו ? למנטים כאלה היא הכללה תחבירית או סמנטיתא

זאת אינטואיציה שונה מזו שמתעוררת . המשפט פשוט נשמע לא תקין; שמדובר בבעיה תחבירית

ם תפוזים כבר לא קורי"או , "הנעל שלי מלאה רחמים עצמיים"כמו (לנוכח הפרות סמנטיות מובהקות 

 . במשמעות של מילה אחרת" מתנגשת"שבהן ברור לנו כי משמעות של מילה אחת , ")כאן יותר

 תחביריתאין שום הכללה , משום שבפועל. האינטואיציה הזאת מוליכה שולל, )א2(אבל במקרה של 

מחקר בלשני ענף ). ד-2(-)ב2(-שמבדילה בין המשפט הלא דקדוקי הזה לבין המשפטים הדקדוקיים ב

שאלה והתניה חולקים , שלילה, ברמת הפשטה מסוימת; סמנטיתמוביל למסקנה שההכללה היא דווקא 

לתובנה הזאת ניתן להגיע . תלויה בו' בכלל'והוא זה שתפוצת אלמנטים כמו , מרכיב משמעות משותף

 לתחוםנמצא לחלוטין מחוץ אשר  )ליו כאןשלא נוכל להיכנס א( רק דרך ניתוח סמנטי מאד משוכלל

קבילים לא כ) א2(שמסמנות עבורו משפטים כמו , זה מודע רק לאינטואיציות שלו; של הדוברהמודעות 

 . קביליםכ) ד-2(-)ב2(וכאלה כמו 

הנוגעת למבנה הקוגניטיבי של תזה  -בחנה בין האוטונומיה של התחביר דוגמה לה, אם כן, ראינו

תיאורטית שאין -אינטואיציה קדם -לבין האוטונומיה של שיפוטי דקדוקיות  - היכולת הלשונית שלנו

נעבור כעת לעיון  .לעתים היא מטעה, ולמעשה, ודות הדקדוק המובלע שבמוחנוממנה דבר אלהקיש 
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  0F1.בטים האמפיריים של תזת האוטונומיה של התחביריממוקד יותר בה
 

 ותוצאותיהן האמפיריות ארבע תזות אוטונומיה

. יש צורך לנסח אותה באופן מדויק, על מנת שנוכל להבין מה משתמע מתזת האוטונומיה של התחביר

, כלומר( מוחלטת לגמרי ועד אפיפנומנליזם מוחלט מאוטונומיה, הנה ארבעה ניסוחים אפשריים

 ).התחביר כתופעת לוואי שטחית

 
 כל הכללים שיטתיים , כלומר(ותיות שום כלל תחבירי אינו נתון למגבלות שריר . א )3(

 ).לחלוטין   

 פונקציה בין תכונות סמנטיות או ל אין קורלציה עקבית בין שום תופעה או כלל תחבירי . ב

 .תקשורתית

מערכות  ר לביןבין התחבי) ממשק(המיפוי ; הכללים הפנימיים לתחביר אוטונומיים .ג

רגיש לתכונות סמנטיות  -השיח  מערכת, מערכת מושגית, לקסיקון - ניות לוחיצו

 .ולפונקציה תקשורתית

תמיד הם נגזרים מתכונות ; שום תופעה או כלל תחביריים אינם פורמליים גרידא . ד

 . סמנטיות או פונקציה תקשורתית

 
ומנם קשה מאד למצוא בלשנים וא, סבירות קיצונית-לוקות באי, )ד(-ו) א(, נבחין מיד שעמדות הקיצון

שרירותיות בפעולתו של כלל ". היעדר שרירותיות"מזהה אוטונומיה עם ) א(עמדה . שמחזיקים בהן

; על פניו נראים שקולים לחלוטיןתחבירי נצפית בכל פעם שהכלל מבחין בין שני הקשרים לשוניים ש

 :ת המשפטים הבאההביטו ברביעיי. וחומקת מכל הנמקה, בחנה היא ברמה הלקסיקליתהה

 
 . הם שדדו את הכסף מהקשיש .א )4(

 .הם גזלו את הכסף מהקשיש .ב 

 . הם שדדו את הקשיש מכספו .ג 

 . הם גזלו את הקשיש מכספו .    *ד 

 
מושא -שניהם מופיעים במסגרת התחבירית פועל. הם שני פעלים דומים מאד במשמעותם גזל-ו שדד

מאפשר חילוף בין שני הארגומנטים  שדד-בעוד ש, ואולם). -מו מילת היחס שגרעינ(מושא יחס -ישיר

מופיע רק  גזל, )בהתאמה, )ג(-ו) א((כך שגם הכסף וגם קורבן השוד יכולים להופיע כמושא ישיר , שלו

שימו ; בהתאמה, )ד(-ו) ב((ואילו קורבן הגזילה אינו יכול לשמש מושא ישיר , עם הכסף כמושא ישיר

 ).תיר רק את הקריא האנומלי שבו הכסף הוא קורבן הגזילה והדבר שנגזל הוא הקשישמ) ד(-לב ש

שממנו נובעת הגמישות של הראשון גזל -ל שדדמהו הבדל המשמעות בין ? הבדל הזהמהי הסיבה ל

שקובע איזה ארגומנט (כך פועל הכלל . לא נראה שיש תשובה טובה לכך? לעומת הקשיחות של השני

                                                 
בבואם לתאר , ייעודייםלא יוכלו להימנע משימוש במספר מונחים , כמו זה הנוכחי, גם דיונים לא טכניים בבלשנות 1

ת /על מנת להקל על הקורא). השפה היומיומית איננה מספקת לנו שמות ומונחים לתופעות הללו(ולנתח תופעות לשוניות 
 . הוספתי בסוף המאמר מונחון בלשני שכולל הסברים קצרים של המונחים שיופיעו בהמשך



 לנדו     42
 

שבה נבדלים שמות עצם שונים , הנה דוגמה נוספת. וזהו זה, )ואיזה כמושא יחס יופיע כמושא ישיר

 .ביכולתם להופיע כראש של פסוקית זיקה

 
 .שרינה אמרה את הדברים היה חסר תקדים האופן .א )5(

 .שרינה אמרה את הדברים היתה חסר תקדים הדרך .ב 

 .לכלשרינה אמרה את הדברים היתה ברורה  הסיבה .ג 

 .שרינה אמרה את הדברים היה ברור לכל הגורם .    *ד 

 
אך ). ב(-ו) א(-כמו ב ,ואומנם שניהם יכולים לקחת פסוקיות זיקה, משמעות-הם שווי דרך-ו אופן

-)ג(-כפי שרואים ב, רק הראשון יכול לקחת פסוקית זיקה, משמעות-הם שווי גורם-ו סיבהלמרות שגם 

מחזק את ) או לפחות הדמיון הגדול בין שתי המשמעויות(יון המשמעות שוו, גם כאן. ככה? למה). ד(

ובכל ; הרושם שאין סיבה עקרונית לכך שהמבנה התחבירי האמור יהיה אפשרי במקרה אחד ולא באחר

 . כך הדבר, זאת

משום שמלכתחילה אין סיבה , לא? ת כאלה מאיימות על האוטונומיה של התחבירואבל האם סיטואצי

שהרי אם כבר הגענו למסקנה שאין בסיס סמנטי לניגוד בין . נומיה עם היעדר שרירותיותלזהות אוטו

רש להכניס מרכיבים סמנטיים לכללים התחביריים ממילא לא נידָ  -) ד5(-)ג5(או לניגוד בין ) ד4(-)ג4(

ובמקום , גם סמנטיקה בנויה על הכללות). ם או פסוקיות זיקהשמייצרים מושאים ישירי(הרלבנטיים 

התחביר אולי איננו מערכת הגיונית לחלוטין . אין גם סמנטיקה -אלא רק שרירותיות , שבו אין הכללה

 .אין בכך כדי לגרוע מהיותו מערכת עצמאית, ובכל זאת, )שפה טבעית איננה שפה מלאכותית(

 :גם אותה קל להפריך). ד3(, נעבור לעמדת הקיצון המנוגדת

 
 . אותו אדםהיו אר 'רומן גארי ואמיל אז .א  )6(

  . אותו אדם היהאר 'רומן גארי ואמיל אז .   *ב 

 
הכלל מבטיח שערכן של תכוניות ; בין הנושא לבין הפועל הוא כלל תחבירי) agreement(כלל ההתאם 

? איך נקבע ערכן על הנושא -נשאלת השאלה . זהה לערכן על הנושא גוף ומספר על הפועל יהיה, המין

ברוב המכריע ? האם הריבוי של הנושא נקבע תחבירית או סמנטית. או הריבוי, נתמקד בתכונית המספר

מספקת לנו הבדל ) 6(אבל דוגמה . כי היא תהיה זהה בשתי הדרכים, אין חשיבות לתשובה, של המקרים

בהכילו שני שמות (הוא מרובה ' אר'רומן גארי ואמיל אז'המחובר שם העצם , מבחינה תחבירית. מכריע

אנו , לעומת זאת, מבחינה סמנטית. 'היו'ועל כן הוא קובע התאם של ריבוי על הפועל , )עצם ביחיד

של שם ) ההוראה(ועל כן הדנוטציה ; סטורי אחדייודעים ששם העצם המחובר הזה מתייחס לאדם ה

כמו , היינו מצפים להתאם ביחיד, לו היה ההתאם נקבע על פי ריבוי סמנטי. ם הזה היא אדם יחידהעצ

 .אבל זה בלתי אפשרי). ב(-ב

וברור שישנם . לפחות כלל ההתאם איננו. לא כל הכללים בתחביר ניתנים לרדוקציה סמנטית: מסקנה

רואים שהקשר בינה לבין מבנים , גם כשבוחנים מה שנקרא פונקציה תקשורתית. כאלה עוד כללים רבים

 .נביט בדוגמאות הבאות. תחביריים איננו חד משמעי
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 .הזמנו למסיבה את יוסי .א )7(

 .את יוסי הזמנו למסיבה .ב 

 ?את מי הזמנתם למסיבה .ג 

 ?מה בנוגע ליוסי .ד 

 
וזז , עובר תנועה' וסיאת י'המושא הישיר : באמצעות כלל תנועה תחבירי) א(נגזר ממשפט ) ב(משפט 

 ) א(דוברים ילידיים אכן חשים שיש הבדל משמעות כלשהו בין  ").טופיקליזציה("לתחילת המשפט 

אולם כשמנסים לבודד את הפונקציה . וכיוצא בזה' יוסי'של " הדגשה"משמש ל) ב(-ש, )ב(-ל

תי הפונקציות ש. נתקלים מיד בבעיה, התקשורתית המדויקת של הזזת רכיב תחבירי לקדמת המשפט

נראה , והנה). topic(או הבלטת מידע ישן ) focus(העיקריות המוכרות לנו הן הבלטת מידע חדש 

במקרה ; )ב(-ניתן לענות עליה ב, )ג(אם מישהו שואל את שאלה . יכול לשרת את שתיהן) ב(שמשפט 

גם יכול לבוא ) ב(אולם משפט . בדיוק אותו מידע שחסר היה לשואל, יספק מידע חדש' את יוסי, 'זה

שהדובר , מציין מידע ישן) ב(-ב' את יוסי, 'במקרה זה. במפורש' יוסי'שבה מוזכר , )ד(בתגובה לשאלה 

 . והנמען חולקים ביניהם

לפונקציה התקשורתית " עיוור"הכלל התחבירי שמזיז את המושא הישיר לקדמת המשפט , כך או כך

בכללים שנשענים על פונקציה תקשורתית יהיה ניסיון  כל ניסיון להחליף את הכלל הזה. של הרכיב הזה

) "הזז את המושא הישיר לתחילת המשפט("באשר יהיה אנוס להחליף ניסוח פשוט ואחיד , כושל

הזז את הרכיב "או ; "הזז את הרכיב שמציין מידע חדש לתחילת המשפט("בניסוח דיסיונקטיבי 

כוחה מפחית את אחיד לדיסיונקציה תמיד ר מניסוח מעבָ "). שמציין מידע ישן לתחילת המשפט

 . ההסברי של התיאוריה

פונקציה פירוש סמנטי או להאם עלינו להסיק שאין שום קשרים שיטתיים בין מבנה תחבירי ל

גם , יחד עם זאת. וגם היא שגויה, )ב3(זאת היא בעצם תזה . זאת תהיה מסקנה נמהרת, לא? תקשורתית

. כפי שהוסבר קודם לכן, על האוטונומיה של התחביר תיים כאלה אינן מאיימותקשרים שיטהוכחות ל

 .אבל ראשית נבחן כמה דוגמאות

) 'תכוניות'בעגה הבלשנית הן קרויות (תכונות דקדוקיות : בין הנושא לפועל ההתאםכבר נגענו בכלל 

ברית תכוניות ההתאם בע. 'וכד', ההמכונית עצר', 'ּוהילדים קפצ': של הנושא משתקפות בנטיית הפועל

לכל שם עצם יש מין דקדוקי גם אם אין : מין אומנם איננו תכונה סמנטית בעברית. מין ומספר, הן גוף

בחנה הה: יש בסיס סמנטי, לעומת זאת, לתכונית הגוף). היא נקבה' כף, 'הוא זכר' דף'(לו מין ביולוגי 

מעוגנת בהבנה שלנו את מצבי השיח ) שלישיגוף (וכל היתר ) גוף שני(הנמען , )גוף ראשון(בין הדובר 

' חיים-בעל'היא תכונית , לתכונית התאם סמנטית, לכאורה, ואולם דוגמה מרשימה יותר. המשתנים

)animate .(חיים לבין נושא -בחנה בין נושא שהוא בעלהבשפות שונות נטיית הפועל תשקף את ה

השפה . )'זה'/'הוא', 'מה'/'מי'ים בין בחנה הזאת בניגודהבעברית יש שיירים ל( שהוא עצם דומם

 הנטייהשוני ב ,בזוג הבא. היא אחת מהן) המצוי בקנדהשל שבט  תאינדיאנישפה (אי האלגונקיאנית קרֵ 

 . )שימו לב שהפועל קודם לנושא(מודגש בתוך המילה שמציינת את הפועל 
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 .in si’si’pspahki .א )8(
  'הברווז נפל'  

 .maskisin inhtpahki .ב 

 'הנעל נפלה'  

 
בלשנים . קשה להאמין בכך? רלבנטיות לתזת האוטונומיה) ויש רבות כמותן(האם עובדות מסוג זה 

מושגים שבסיסם . בחנה בין מושג סמנטי לבין תכונית דקדוקיתהואסכולה מודעים היטב לזן מכל 

זה בדיוק מה שקרה לתכוניות . קידוד אל תוך הדקדוק, כלומר, "גרמטיקליזציה"סמנטי יכולים לעבור 

מרגע . איקרֵ הבשפת " בעל חיים"וכנראה שזהו גם מעמדה של תכונית , הגוף והמין ברוב שפות העולם

איננו חורג  -כמו כלל ההתאם בין נושא לפועל  -כל כלל שמתייחס אליו , שעבר המושג קידוד דקדוקי

הן אובייקטים פורמליים ] בעל חיים[-ו] מין[, ]גוף[אנו מניחים שתכוניות כמו ; מתחום התחביר

 . שזמינים לתחביר בדיוק כמו כל אובייקט פורמלי אחר
) הסמנטי(גרמטיקליזציה תמיד כרוכה בפערים בין מושג המקור . השקפה זו נתמכת גם על ידי העובדות

וגים מסואי לא רק אנשים ובעלי חיים קרֵ שבשפת ה, למשל, כך יוצא). הדקדוקית(לבין תכונית היעד 

מחבואים של , בובות, אלא גם רוחות רפאים) כמשתקף בנטיית הפועל] (בעל חיים[תחת התכונית 

, )כמו שלג ואבן(כמה יסודות טבעיים , חלקי גוף, מוצרים מן הצומח, בגדים העשויים מחיות, חיות

ניתן לראות שמדובר בהרחבות מטאפוריות מתרחקות ). מקטרת, כמו קומקום(וכמה פריטי בית 

הרחבות כאלה ). ?תנור לאומדוע קומקום הוא בעל חיים (שמכילות יסוד שרירותי כלשהו , והולכות

ומתיישבות טוב יותר עם הרעיון ] בעל חיים[בעייתיות לכל ניסיון סמנטי להגדיר את תחולת התכונית 

אינם  בדקדוק ותיפקודה אבל מעמדה , ספקבלי שבסיסה סמנטי , שמדובר בתכונית דקדוקית פורמלית

 . שונים מאלה של כל תכונית תחבירית אחרת

שבהן נראה שאכן יש קורלציה עקבית בין כללים תחביריים לבין תכונות , נעבור כעת לדוגמאות אחרות

 . אינן מתנגשות עם תפיסה אוטונומית של התחביר, כך נטען, גם הן. ))ב3(תזה -בסתירה ל( סמנטיות

 :הבאהביטו בזוג הדוגמאות 

 
 .מיכל לא החזירה את כל עשר התמונות .א )9(

 .ידי מיכל-כל עשר התמונות לא הוחזרו על .ב 

 
. משמעי-דו) א(שימו לב שמשפט . הסביל, באמצעות כלל תחבירי מוכר) א(נגזר ממשפט ) ב(משפט 

אם נטעים את . התמונות אך לא את כולן 10-מיכל החזירה חלק מ, )הבולטת יותר(במשמעות אחת 

 המשפט טוען, התמונות 10ביחס לכל , במשמעות השניה. נבליט את המשמעות הזאת', לא'המילה 

 . נבליט את המשמעות הזאת', כל'אם נטעים את המילה . שמיכל לא החזירה אותן

ולא משנה איזו מילה  -המשמעות היחידה שלו ; משמעי-איננו דו) ב(מה שמעניין זה שהמשפט הסביל 

. התמונות לא הוחזרה 10-אף אחת מ): א(היא המשמעות הפחות נגישה של  -להטעים בו נבחר 

יהיה אמיתי ) א(התמונות משפט  10מתוך  8 מיכל החזירהמצב עניינים שבו ב, במונחים של תנאי אמת

 . לא) ב(אך משפט 
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זהו הצד . 'כל'הבדלי המשמעות נובעים מיחסים לוגיים שונים בין השלילה לבין הכמת האוניברסלי 

בכל : לאמור, והקשר ביניהם הוא שיטתי. הצד התחבירי הוא פעולת הסביל. הסמנטי של התופעה הזאת

המשפט  -והמשפט מכיל שלילה , מצב שבו המושא הישיר של המשפט הפעיל הוא כמת אוניברסלי

 .את אחת המשמעויות של המשפט הפעיל" יאבד"הסביל 

גם פונקציות ). ב3(המפריך את תזה , רי לתכונה סמנטיתזהו אם כן קשר שיטתי בין כלל תחבי

, )ellipsis(נבחן למשל את כלל ההשמטה . תחבירייםתקשורתיות יכולות לעמוד ביחס הדוק לכללים 

להלן סימנו ) ג10(-ו) א10(בדוגמאות . מיט רכיב תחבירי אם ההקשר מספק רכיב זהה לושמאפשר להש

) ד10(-ו) ב10(, שמושמט בגרסאות הקצרות) verb phrase, צירוף פעלי(רכיב בסוגריים רבועים את ה

 . בהתאמה

 
 .]קנה מחשב חדש[ויוסי  ,דני קנה מחשב חדש .א )10(

 .ויוסי ,דני קנה מחשב חדש.    * ב 

 .]קנה מחשב חדש[לא /ויוסי גם ,דני קנה מחשב חדש .    ג 

 .לא/ויוסי גם ,דני קנה מחשב חדש .ד 

 
קנה מחשב 'הצירוף הפעלי , בשני המקרים). ד10(-ל) ב10(המגבלה המעניינת כאן מתגלית בניגוד בין 

. ניתן להשלים אותו בפסוקית השניה, באופן אינטואיטיבי, ועל כן, מופיע בפסוקית הראשונה' חדש

הפסוקית  כאילו, נתפס כלא תקין) ב(משפט ) (ב10(-אך לא ב) ד10(-ההשמטה מותרת ב, ובכל זאת

יוצרים ' לא'ו' גם'). ד10(-ב' לא'/'גם'ההבדל בין שני המשפטים הוא נוכחות . )השניה איננה שלמה

או שהפסוקית השניה : הןישוברים את הסימטריה בינ, הבדל כלשהו בין שתי הפסוקיות המחוברות

עלי איננה השמטת הצירוף הפ, ללא ההבדל הזה. האו שהיא מוצגת כניגוד, מוצגת כתוספת לראשונה

 .אפשרית

החומר המושמט חייב , ראשית: מצאנו אם כך שתי פונקציות תקשורתיות שנלוות לכלל ההשמטה

הפסוקית שבה מושמט , שנית; )אין בו שום מידע חדש, כלומר(להיות זהה לחומר שמופיע בהקשר 

, כלומר(ממנה נלקח החומר אשר הושמט החומר חייבת לעמוד ביחס של הבדל מסוים עם הפסוקית ש

לוות לכל אלו שתי פונקציות תקשורתיות שנ"). חדש מספיק"להיות שכן מופיע במפורש חייב המסר 

 .פעולה של השמטה תחבירית

שישנם קשרים שיטתיים בין כללים תחביריים מסוימים לבין תכונות  מראות )9(-)10(-הדוגמאות ב

אין הכרח , ואולם גם במקרה הזה). ב3(תזה מסקנה זו חותרת תחת . סמנטיות או פונקציה תקשורתית

כללי "די אם נייחס את הקשרים הללו ל. קשרים שיטתיים כאלהכסותרת לפרש את תזת האוטונומיה 

המבנה של התחביר ; אשר מתווכים בין התחביר והסמנטיקה או בין התחביר והפגמטיקה" הממשק

 .וטונומייכול להישאר אעצמו 

המסודרים בסידור , חנקןפחמן ו, מימן, מורכבת מאטומי חמצן מיןמולקולת הדופ. נחשוב על אנלוגיה

שמופרש במסלולים מוטוריים וגם , חשוב) נוירוטרנסמיטר(הדופמין הוא מוליך עצבי . מרחבי מסוים

והוא חיוני גם , שיבושים בפעולתו קשורים במחלת פרקינסון ובסכיזופרניה. במסלולים רגשיים במוח
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עלייה או ירידה בכמות הדופמין בכל אחד מן ; הקשרים האלה שיטתיים. לקשב ולתהליכי למידה

 . ידועות מראש, מובהקותהמסלולים שבהם הוא פעיל תגרור תוצאות מאד 

אפשר לנתח את המבנה המרחבי . ניתן לחקור את הדופמין כמו כל מולקולה אחרת, כמולקולה כימית

אפשר לבחון דרכים לסנתז אותו ממולקולות , אטומיים-ת האנרגיה של הקשרים הביןאת רמ, שלו

ינוסחו , מן הסתם, התשובות עליהן; כימיותכל אלה הן שאלות . 'או לפרק אותו למרכיביו וכו, שונות

בשום שלב של החקירה הזאת לא ננסה להבין את התכונות הכימיות של . באוצר המלים של הכימיה

בטים יאלה הם ה. קשב או התפתחות תסמיני פרקינסון מיקודצעות השפעותיו על הדופמין באמ

ן מתווך בין תאי עצב האופן שבו הדופמי -ששייכים לרמת ניתוח גבוהה הרבה יותר , פונקציונליים

הניתוח הכימי של הדופמין הוא , במלים אחרות. מוטוריותשחולשים על תופעות קוגניטיביות ו

אף , שסובב אותה הם שיטתיים" העולם הנוירולוגי"קשרים בין המולקולה לבין למרות שה. אוטונומי

. של הפונקציות החיצוניות של המולקולה" אפיפנומנה"אחד לא יעלה על דעתו להציע שהכימיה היא 

הקשר השיטתי בין השניים לא . תפקודי, וברור שיש ממשק חיצוני; כימית, ברור שיש חוקיות פנימית

 . ות שלהםגורע מן הנבדל

את הלקח הזה אני מבקש להשאיל גם לטובת האופן שבו אנו מבינים את התחביר של השפה והאופנים 

 . עם מערכות חיצוניות לו" מתקשר"שבהן הוא 

נשארנו עם האפשרות , לאחר ששללנו שלוש גרסאות שונות של תזת האוטונומיה של התחביר

 :הנה היא שוב). ג3(תזה , האחרונה

 
  תזת האוטונומיה של התחביר )11(

חיצוניות התחביר לבין מערכות בין ) ממשק(המיפוי ; אוטונומייםהכללים הפנימיים לתחביר  

 .לתכונות סמנטיות ולפונקציה תקשורתיתרגיש  -השיח  מערכת, מערכת מושגית ,לקסיקון - לו 

 
בחלקו השני של המאמר ננתח מקרה . התחביר האמיתי של תזת האוטונומיה של הפשר, לטענתי, זהו

, שופכת אור על תופעה דקדוקית מורכבת ,מצד אחד, ונראה כיצד התזה הזאת, מבחן אחד בפרוטרוט

 . ממקרי מבחן כאלהאמפירי כיצד היא שואבת ביסוס , ומצד שני

מתקשרים זה אנו מניחים שהדקדוק הוא בעל מבנה מודולרי והמודולים השונים שבו , במבט רחב יותר

 ).2ראו תרשים (. עם זה באמצעות כללי מיפוי שיטתיים
שמתרכז בה אוסף מסוים של , אנו נזהה קבוצה טבעית של אלמנטים. מקרה המבחן שלנו נראה כך

על פניו נראה שיש לתחביר , לכן. טבעי סמנטילקבוצה הזאת יש אפיון , יחד עם זאת. תחביריותתכונות 

במבט מעמיק יותר , חרף זאת .התחביר אינו אוטונומי, כלומר. י הטבעיגישה ישירה לאפיון הסמנט

האפיונים הסמנטיים תמיד . רק מבנה תחבירי" רואים"כללי התחביר , למעשה. נגלה שזאת אשליה

מצב עניינים . הוא מהווה את הקלט לכללי התחביר-שהוא, קידוד מסוים/וכים לתחביר דרך מיפויּומת

 ).11(י של תזת האוטונומיה הוא מקרה פרט, אם כן, זה
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 לקסיקון                             מורפולוגיה       פונולוגיה           

 

 

 

 

 תחביר             

 

 

 

 

 פרגמטיקה       סמנטיקה                                 

 

 
 המבנה המודולרי של הדקדוק . 2תרשים 

 
 

 )objects as experiencers(וים ֹושאים כחּומ

 )thematic roles(תפקידים תמאטיים : רקע

. והמשתתפים שקשורים בה, הפעולה או התכונה: לשני סוגי מרכיבים" לפרק"כל משפט פשוט אפשר 

 :למשל

 
 .את הכדור למיכל מסריוסי  . א )12(

 .ידי יוסי-למיכל עלנמסר הכדור  .ב 

 .הזה שייך לדוד שליהמגרש  .ג 

  
בעגה הבלשנית מזוהים . מיכלו הכדור, יוסיושלושת המשתתפים הם , מסרהפעולה היא ) א(-ב

-סופגהשני , )agent( פעולה-יוזםהראשון נקרא : המשתתפים באמצעות התפקידים התמאטיים שלהם

ם אינם זהים שימו לב שתפקידים תמאטיי). recipient( פעולה-מקבלוהשלישית ) patient( פעולה

למרות שהתפקידים , )א(חלוקת התפקידים התמאטיים זהה לזו של ) ב(במשפט . לתפקידים תחביריים

הפך לנספח ) א(והנושא של ) ב(הפך לנושא של ) א(המושא הישיר של : התחביריים עברו שינוי

)adjunct ( של)חסת שני תכונת השייכות מיי: או תכונה, מדגים פעלי מצב) ג(משפט , לבסוף). ב

שתפקידו התמאטי הוא , דוד שליו, )theme( סבּומשתפקידו התמאטי הוא , המגרש: משתתפים זה לזה

  ).possessor(קניין  בעל

והמשתתפים נקראים , של המשפט הפרדיקאטהפעולה או התכונה נקראים , במינוח הבלשני

כלומר מספר , דיקאטיםשל פר) valence(נהוג גם להבחין בערכיות ). של הפרדיקאט( הארגומנטים
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הוא ) ג12(-ב שייךמקומי ואילו -הוא פרדיקאט תלת) ב,א12(-ב מסר, כך למשל; הארגומנטים שלהם

 .מקומי-אט דוקפרדי

הנה כמה . שנושאים סוג מסוים של תפקיד תמאטי, כעת אני רוצה להתמקד בסוג מסוים של ארגומנטים

 .דוגמאות מהם

 
 .מתעב פלפלים אדומים גיל .א )13(

 .רוניתעשע את יהמחזה ש .ב 

 .למיכאלכאב הבטן הציק  .ג 

 .על יהודיתהשירים מהתנועה נמאסו  .ד 

  
. פרדיקאטים פסיכולוגייםהפעלים בארבעת המשפטים הללו שייכים לקבוצה של פרדיקאטים שנקראת 

כולם משתתפים באירוע מנטלי או רגשי ו הוא שבכל המשפטים הללמשותף לארגומנטים המודגשים ה

) א(-ב גיל, כך. ידי הפרדיקאט-שמזוהה על, רגשי ספציפי/מצב מנטלי חֹוויםכולם : יותר מכך. כלשהו

ארגומנטים מן הסוג הזה נושאים תפקיד תמאטי . וכדומה, מיאוס חֹווה) ד(-ב יהודית, תיעוב חֹווה

 ). experiencer( והֹוחשמכונה 

, פעולה-פעולה ומקבל-יוזםכמו . תכונה משותפת אחת עם תפקידים תמאטיים אחרים חולקים חֹווים

, מכאן האנומליה הסמנטית של המשפטים הבאים. )או ישויות מואנשות( אנוש-הם בהכרח בני חֹווים

אנוש -רק על בנייכול לחול תמאטי ה הקידתפשאנוש מופיעים בעמדה -שבהם ארגומנטים שאינם בני

מבחינת , כלומר, ין משפט תקין דקדוקית אך חריג או סוטה מבחינה סמנטיתמצי'#' הסימון (

 ). משמעותו

 
 )פעולה לא בן אנוש יוזם(   .הכיסא מסר את הכדור למיכל#    .א )14(

 )מקבל פעולה לא בן אנוש(    .לסלעיוסי מסר את הכדור  #   .ב 

 )לא בן אנוש והחֹו(   .הסיר שלי מתעב פלפלים אדומים# .    ג 

 )לא בן אנוש חֹווה(  .קירות התיאטרוןעשע את יהמחזה ש# .   ד 

 
) כמובן(הם : יש תכונה ייחודית אחת שאינה מאפיינת אף תפקיד תמאטי אחר חֹוויםל, לעומת זאת

נמצאים  עשעישוהמושא של  תיעבפירוש הדבר הוא שהנושא של . רגשי מסוים/מצב מנטלי חֹווים

בעוד שהנושא והמושא ; )בזמן הרלבנטי להערכת אמיתותו של המשפט(סוים בהכרח במצב רגשי מ

י יוזמניתן לדמיין , למעשה. רגשי ספציפי/אינם נמצאים בהכרח בשום מצב מנטלי מסרהעקיף של 

אבל לא ניתן , )כמו זומבים(או משוללים כל מצב רגשי , פעולה ומקבלי פעולה שמצויים בתרדמת

רגשי בכל אירוע שבו מופיע פרדיקאט פסיכולוגי /קיומו של מצב מנטלי, כלומר. כאלה חֹוויםלדמיין 

 .הוא תכונה לוגית של המשפט

, קרי; סמנטיושימו לב שמדובר באפיון , "חֹווה"זיכרו אם כן את האפיון הזה של התפקיד התמאטי 

ל ש החריגות בסעיף הבא נבחן את התכונות התחביריות. אפיון שמתבסס על משמעותו של התפקיד

 .חֹוויםארגומנטים 
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 חֹוויםהייחוד התחבירי של מושאים 

  חֹווהה. מדגימות ארבעה תפקידים תחביריים שונים )13(-ב חֹוויםארבע הדוגמאות של ארגומנטים 

 חֹווהה; )סלא מילת יח, היא יחסת המושא' את'(הוא מושא ישיר ) ב13(-ב חֹווהה; הוא נושא) א13(-ב

. הוא מושא ישיר חֹווהשבהן ה, )ב13(בדיון להלן אתרכז בדוגמאות כגון . הוא מושא יחס) ד,ג13(-ב

 תמיד חֹוויםשכן , אופטית אני עומד לטעון שדוגמאות אלה הן סוג של אשליה, לאמיתו של דבר

 ). הוכדומ, על, -מ, -ב, -ל(מתממשים כמושא של מילת יחס 

במהלך . שנה 40משכו את תשומת ליבם של בלשנים כבר לפני  חֹוויםהתכונות המיוחדות של מושאים 

אינם מתנהגים  חֹוויםשמושאים , משפות שונות ומגוונות, הצטברו עוד ועוד ראיות דקדוקיות, השנים

עד ; "רויותמוז"צצו ועלו כל מיני , בה בכל שפה ושפה שהתופעה נבחנה. כמו מושאים ישירים רגילים

אפקטים הקשורים לפרדיקאטים , כלומר( "psych effects"שמוזרויות אלה זכו לשם הכולל , כדי כך

: אתן דוגמאות משלוש שפות, כיוון שאין ביכולתי להציג כאן אלא את קצה המזלג). פסיכולוגיים

 . וצרפתיתאנגלית , עברית

שם העצם . עצם שם) מוסיף מידע על(ר שמתא היא משפט) relative clause(זיקה  פסוקית .עברית

. במשפט הראשי ובפסוקית הזיקה -תפקיד תחבירי כפול  בעלוהוא , נקרא ראש הזיקההמתואר 

, בשתי הדוגמאות. פסוקית הזיקה נתונה בסוגריים רבועים וראש הזיקה מודגש בדוגמאות הבאות

הוא במקביל ) א15(-ב). יתיראשל הפועל (ישיר משפט העיקרי הוא מושא תפקידו של ראש הזיקה ב

 .הוא המושא שלה) ב15(-וב, הנושא של פסוקית הזיקה

 
 ].דחפה את הבחור___ ש[ הבחורהראיתי את  .א )15(

 ].___ שהבחור דחף [ הבחורהראיתי את  .ב 

 
, עם זאת. נותרת ריקה -הזיקה שימו לב שהעמדה התחבירית בתוך פסוקית הזיקה שמתאימה לראש 

אפשרות . ניתן להציב בה כינוי גוף שמתייחס אל ראש הזיקה, ))ב(-כמו ב(מדובר בעמדת מושא שכ

זאת נשמעת טבעית יותר ככל שהמרחק בין ראש הזיקה לעמדה המתאימה לו בתוך פסוקית הזיקה גדול 

 ). )16(-ב ים הסוגריים המעוגלים סביבוכפי שמציינ(נלי ונדגיש שכינוי הגוף הוא אופצי, ועדיין. יותר

 
 )].אותה(שאתמול בתור לאוטובוס הבחור הזה בלי בושה דחף [ הבחורהראיתי את  )16(

  
 :ננסח אם כן הכללה על מושאים של פסוקיות זיקה

 
 אף כי(אין צורך , אם ראש הזיקה ממלא את תפקיד המושא הישיר של פסוקית הזיקה )17(

 . וניתן להשאיר אותה ריקה, להציב בעמדה זו כינוי גוף) אפשר  

 
ההנחה . במנותק מן הפעלים שקשורים בהם -נושא ומושא  -עד כה דיברנו על תפקידים תחביריים 

אבל ההנחה הזאת . לא משנה ,יקרי או בפסוקית הזיקהבמשפט הע ,המובלעת היתה שזהותו של הפועל

פעלים פסיכולוגיים שדורשים : קבוצה אחת של פעלים מתנהגת באופן חריג בפסוקיות זיקה. שגויה

 :הנה מספר דוגמאות. חֹווהמושא 
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 ].בקיץ___ שמזג האוויר כאן הדהים [ חברהיה לי  .   *א  )18(

 ].בקיץ אותויר כאן הדהים שמזג האוו[ חברהיה לי  .ב 

 .הם אנשים רגילים לגמרי] ___ שספרות יפה מעצבנת [ אנשים *    .ג 

 .הם אנשים רגילים לגמרי] אותםשספרות יפה מעצבנת [ אנשים .ד 

 
המשפט לא  -)) ג(-ו) א(-כמו ב(כשעמדת המושא של הפועל הפסיכולוגי בפסוקית הזיקה ריקה 

כמו , כך שמתקבל משפט תקין, כינוי גוף לעמדה הריקה" לדחוף"היא הנטייה המיידית שלנו ; דקדוקי

אף כי ראש : )17(-עומדת בניגוד להכללה שניסחנו ב, אם כן, )18(-התופעה שמתגלה ב). ד(-ו) ב(-ב

יקה לא ניתן להשאיר את עמדת המושא ר, הזיקה ממלא את תפקיד המושא הישיר של פסוקית הזיקה

ות בטוחים על מנת להי. וחייבים להציב בה כינוי גוף, של פועל פסיכולוגי חֹווהכאשר זהו מושא 

נבצע שינוי , שום גורם אחרנובעת מפעלים פסיכולוגיים ולא שהתופעה שגילינו באמת ייחודית ל

שימו לב שהמושא . נחליף את הפועל הפסיכולוגי בפועל שאיננו כזה; )18(מינימלי במשפטים של 

 . מסוים רגשי/מצב מנטלי שוםבהכרח  חֹווהאינו  תיארוהבריח הישיר של הפעלים 

 
 ].בקיץ___ שמזג האוויר כאן הבריח [ חברהיה לי  .    א )19(

 .הם אנשים רגילים לגמרי] ___ שספרות יפה מתארת[ אנשים .    ב 

 
דוגמאות  הניגוד הדרמטי בין. אבל לא חייבים -כינוי גוף בעמדת המושא אפשר להציב , )16(-ב כמו

החריגות של הזוג הראשון נעוצה ישירות בטיבו של , מוכיח שאכן) ב,א19(לבין דוגמאות ) ג,א18(

 ). פסיכולוגי-פסיכולוגי או לא(הפועל בפסוקית הזיקה 

ולכאורה מכשול בפני תזת , שפעה של הסמנטיקה על התחבירדוגמה ראשונה לה, אם כן, הנה

האם כינוי גוף בעמדת המושא הישיר של פסוקית זיקה ( תחביריתתופעה . האוטונומיה של התחביר

). ?או לא חֹווההתפקיד התמאטי של אותו מושא ישיר הוא האם ( סמנטימותנית בגורם ) ?הכרחי או לא

 .חקירת הפעלים הפסיכולוגייםנזכור את הבעיה הזאת ונמשיך הלאה ב

באנגלית ניתן ליצור  .הפעם בשפה האנגלית, שניה של הפעלים האלה" מוזרות"כעת נתבונן ב. אנגלית

ראש . )פועל שמופיע עם מושא ישיר(=  באופן פרודוקטיבי מכל פועל יוצא) compound(הרכבים 

 :למשל. של הפועל וקודם לו המושא הישיר ing-הוא צורת  ההרכב

 
  We baked cookies at the party → a cookie-baking party .א )20(

 We threw mud at the contest → a mud-throwing contest .ב 
 This man fears god → a god-fearing man .ג 
 

הפעלים  ואולם לא כל). ג(-כמו ב, משתתפים בתהליך חֹווה נושאשימו לב שפעלים פסיכולוגיים בעלי 

 - חֹווה מושאהפעלים בעלי  -הקבוצה שאנו מתמקדים בה כעת . שכזההרכב היוצאים מאפשרים יצירת 

 . כאלה בשום אופן הרכביםלא ניתן ליצור מהם . הם יוצא הדופן היחידי
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 This god frightens men → * a man-frightening god .א )21(
 This gag amused the kid → * a kid-amusing gag .ב 
 The procedure confuses customers→ * a customer-confusing procedure .ג  
 

. אף כי הסיבה להן נעלמת מן הדובר, )גם אם לא לנו(עובדות אלה ברורות לכל דובר ילידי של אנגלית 

) ?הישיר קיים או לאשמבוסס על הפועל ומושאו הרכב האם ( תחבירית על פניו נראה שתופעה, גם כאן

ולכן גם זאת בעיה לתזת האוטונומיה ). ?או לא חֹווההפועל המושא של האם ( סמנטי מותנית בגורם

 . של התחביר

והדבר נכון , )clitic( נתמכיםכינויי גוף בצרפתית מופיעים ככינויים , כמו בכל שפות הרומאנס .צרפתית

נתמכים הרומאנס אנו מוצאים כינויים חוזרים בכל שפות ): reflexive(גם עבור כינויים חוזרים 

)reflexive clitic ( כדוגמתsi  אוse .לצרפתית באופן יתורגם  'צייר את עצמומ אן'ז'משפט כמו , כך

 :הבא

 
)22(  Jean se dessine.  

 
רשים הפעלים הפסיכולוגיים שדו: קבוצה אחת יוצאת דופן-תת, מתוך קבוצת הפעלים היוצאים, ושוב

 . seאלה אינם יכולים להופיע עם . חֹווהמושא 

 
 .Jean préoccupe Marie      .א )23(
 .אן מדאיג את מארי'ז  

 
 .Jean se préoccupe*    .ב 

 .עצמואן מדאיג את 'ז  

 
או מושגית אין שום בעיה סמנטית , כפי שהתרגום העברי מראה? אינו דקדוקי) ב23(מדוע משפט 

אם אני אתחיל להמר באופן כפייתי וגם אתמכר לטיפה , למשל(לדמיין מצב שבו אדם מדאיג את עצמו 

המגבלה שמבחינה  אפיוןאבל  ,איננה סמנטית, אם כן, הבעיה). יש סיכוי טוב שאדאיג את עצמי, המרה

האם הפועל יכול להופיע עם כינוי ( תחבירית תופעה, גם כאן: נראה בהחלט סמנטי) ב23(-ל )22(בין 

זהו האתגר השלישי ). ?או לא חֹווההאם המושא של הפועל ( סמנטי מותנית בגורם) ?נתמךחוזר 

 . לאוטונומיה של התחביר

מה הקשר בין כינויי גוף . לא נראה שיש קשר מהותי בין שלוש התופעות התחביריות שבחנו, על פניו

יחד עם ? בצרפתית נתמכיםוכינויים חוזרים , באנגליתהרכבים , סוקית זיקה בעבריתבעמדת מושא של פ

והזהות הזאת . זהותו של המושא הישיר של הפועל: שלוש התופעות תלויות באותו גורם ממש, זאת

 ? רגשי או לא/מצב מנטלי חֹווההאם הוא בהכרח : מוגדרת במונחים סמנטיים

התחביריים שעומדים מאחורי שלוש התופעות האלה אומנם  בשלב זה יכול הבלשן להניח שהכללים

הוא יכול לפתח תיאוריה של כבילת כינויים חוזרים , למשל. כאלורגישים לאבחנות סמנטיות 

)reflexive binding (תפסול יחסי כבילה בין שני ארגומנטים ש)חֹווהרק אם המושא הוא ) נושא ומושא .
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יהיה בה כדי להוכיח , ואם היא תתברר כנכונה. בעבר תיאוריה ממש כזאת אכן הוצעה, למעשה

 . בטים מסוימים של התחביר אינם אוטונומייםישלפחות ה

) ג,א18(דוגמאות  גם ואין בכוחה להסביר מדוע) ב23(דוגמה תיאוריה כזאת חלה רק על , יחד עם זאת

. שגם הן יפרו את האוטונומיה של התחביר, תיאוריות נוספות יידרשולשם כך . לא דקדוקיות )21(-ו

במלים . מבחינת התחביר" קבוצה טבעית"ועדיין לא יהיה ברור מה הופך את שלוש התופעות הללו ל

התהייה שתתעורר היא מדוע דווקא הכללים התחביריים האלה ולא אחרים מראים רגישות , אחרות

, למשל, חֹוויםאיננו מוצאים מגבלות אחרות לגמרי על מושאים  מדוע? לתפקיד התמאטי של המושא

הסרט ריתק '(לחבר אותם  שלא ניתן יהיה, )'?את מי המהומה הפחידה'(שלא ניתן יהיה לשאול אודותם 

אינם מפגינים שום מוזרות  חֹוויםמושאים , מכל הבחינות הללו. וכיוצא בזה) 'את הילדים והילדות

 רלבנטי) רגשי/מצב מנטלי חֹוויםכמי ש(העובדה שתפקידם התמאטי . רואינם נבדלים מכל מושא אח

 . נותרת כחידה במסגרת ההסברים הסמנטיים לחריגותם -לאחרות  ולאלתופעות תחביריות מסוימות 
 

 סמנטיקה יחודית מתממשת בתחביר ייחודי: האלטרנטיבה

, או אולי(תיאורטי , אחדטעם . ההסבר הסמנטיממותירים אותנו לא מסופקים , אם כן, שני טעמים

הנחה שכבר סקרנו ; הוא שהסבר כזה חותר תחת הנחת האוטונומיה של התחביר, )תיאורטי-מטא

הוא שההסבר הסמנטי במקרה , מתודולוגי, טעם שני. בתחילת הדברים כמה וכמה טיעונים בזכותה

תופעות התחביריות אין שום זיקה אינהרנטית בין שלוש ה; הנוכחי הוא בעצם שלושה הסברים נפרדים

, הסבר שמשאיר את ריבוי התופעות נטול פשר. רגשיים/שסקרנו לבין הסמנטיקה של מצבים מנטליים

 .הוא הסבר גרוע -שאינו מציע פרספקטיבה מאחדת 

שנדונו כאן חס את שלוש התופעות יַ ההסבר הזה יְ . האלטרנטיבה שאציע להלן תהיה הסבר תחבירי

יחד עם . ההסבר יאשש את האוטונומיה של התחביר, בתור שכזה. ותרכלליים י תחבירייםלעקרונות 

טבעי לקבוצת הפעלים שמעורבת בשלוש  סמנטימדוע קיים אפיון  -לא נוכל לחמוק מן השאלה , זאת

כיצד ניתן ליישב את התחביר האוטונומי עם מה שנראה כמו רגישות לתכונות ? התופעות הללו

 ?סמנטיות

דוגמה (יכולים להופיע או כמושא ישיר  חֹוויםראינו שמושאים ) 13(-ב במשפטים. נתחיל בתזכורת

שימו לב  ).להלן) ג,ב24(דוגמאות (מושא שקודמת לו מילת יחס , כלומר, או כמושא יחס) להלן) א24(

 .)accusative case(איננה מילת יחס אלא יחסת המושא הישיר בעברית  את-ש

 
 . עשע את רוניתיהמחזה ש .א )24(

 .מיכאל-לכאב הבטן הציק  .ב 

 .יהודיתעל השירים מהתנועה נמאסו  .ג 

 
הוא למעשה ', רונית, ')א24(-הבה נדמיין שהמושא הישיר ב: הרעיון שאני מבקש להציע הוא פשוט

הבה נניח שגם במשפט , במלים אחרות). ג24(-ב' על יהודית'ו) ב24(-ב' למיכאל'ממש כמו , יחס צירוף

האות ( ψ∅-נסמן אותה ב. חֹווהלפני המושא ה, שאיננה מבוטאת, "מופשטת"קיימת מילת יחס ) א24(

 ). חֹווהלציון התוכן הפסיכולוגי של המושא ה, psychהיא האות הראשונה בשורש  ψהיוונית 
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 . י"צ]את רונית ψ∅[עשע יהמחזה ש ) 25(

 
 היא, אם כן, הטענה כאן. צירוף של מילת יחס עם שם עצם -" צירוף יחס"י מציין "הסימון התחתי צ

הוא צירוף ' לפני שנה'ו, הוא צירוף יחס' על השולחן'ו, הוא צירוף יחס' עם המשפחה'שבדיוק כמו ש

הודות  צירוף יחסוהוא ). א24(-כמו ב ,חֹווהר הוא מתפקד כמושא כאש ירוף יחסהוא צ' רונית'גם  - יחס

 .שמופיעה בו, "בלתי נהגית"או , "בלתי נראית"לקיומה של מילת יחס 

מילת יחס "מה פירוש הדבר . למי שאינו בלשן, אם לא מפוקפקת, טענה כזאת ודאי נשמעת מוזרה

 ?גם לא להתקיים בו זמניתאיך דבר יכול גם להתקיים ו? "שאיננה נהגית

מרגע שמבינים בדיוק . אלמנטים תחביריים שאינם נהגים הם דיירי קבע בבלשנות המודרנית, למעשה

הקושי האינטואטיבי להכיר באפשרות . כמעט בלתי נמנע, קיומם הופך להיות נורמלי לגמרי, מה הם

ללא כל (אנו מניחים . וקמושכלת שלנו של הדקד-קיומם של אלמנטים כאלה נובע מן התפיסה הלא

אלמנט יכול אזי , אם כך. רמה אחת של ייצוג, לומראו מוטב , שהדקדוק עשוי מקשה אחת) בסיס מדעי

שאז הוא , או לא להיות מיוצג בה, דקדוקיתמבחינת " להתקיים"ולכן , או להיות מיוצג ברמה הזאת

 .בדקדוק" איננו קיים"

הדקדוק שאנו נושאים . ו תמונה שונה לחלוטין של הדקדוקאבל הבלשנות המודרנית פורשת לנגד עינינ

, פונולוגיה: שמכילה כמה וכמה רמות ייצוג מקבילות, מודולרית, ממדית-בתוך מוחנו הוא מערכת רב

כללי "כלומר , בין הרמות האלה מתקיימים ממשקים. סמנטיקה ופרגמטיקה, תחביר, מורפולוגיה

אומנם על פי רוב אלמנט שמופיע ברמה . מאות מסוימת זו מזוות על עצאבל בכל זאת הן שומר, "תרגום

הרמה הפונולוגית והמורפולוגית , למשל. אבל אין שום הכרח לוגי בכך -אחת יופיע גם באחרות 

אלמנט נטול . ב"נושא סתמי וכיו, נטיות התאם, סהסימני יח: מכילות לא מעט אלמנטים נטולי משמעות

הפירוש : ולהיפך. נט שיש לו ייצוג צלילי אך אין לו ייצוג סמנטיהוא אלמ, בהקשר הנוכחי, משמעות

משתמע שהיה " גיל מסר את הכלבה שלו"ממשפט כמו . הסמנטי חורג הרבה מעבר לייצוג הצלילי

זאת . פעולה כזה הוא גרירה לוגית של המשפט-קיומו של מקבל, למעשה; מישהו שקיבל את הכלבה

 . או לארגומנט הזה, למשתתף) י גם לא תחביריואול(למרות שאין שום ייצוג צלילי 

. אין כל מניעה להניח שאלמנטים דקדוקיים יכולים להתקיים ברמת ייצוג אחת ולא באחרת, אם כך

היא  ψ∅מילת היחס . ייצוג צליליללא כל  יםשיש גם אלמנטים תחביריאין כל מניעה להניח , ולכן

האם ההנחה שהיא : היא בעצם שאלה אמפיריתוהשאלה האם היא קיימת או לא . בדיוק חיה כזאת

הנחת קיומם של , בכל מקרה? עובדות או הכללות משמעותיותמשביע רצון קיימת מסבירה באופן 

ממש כפי שהנחת קיומו של שדה ; אלמנטים כאלה אינה מעוררת שום קושיות מטאפיזיות חריגות

 ,ל התנהגותם של חלקיקים המצויים בושאינו ניתן לתצפית ישירה אך משפיע בעקיפין ע, אלקטרומגנטי

 . הוא קיים אם ההסבר הטוב ביותר לעובדות מניח שהוא קיים .איננה מעוררת קושיות מטאפיזיות

התחביריות של המושאים " מוזרויות"אלו ה ?ψ∅ת האמפיריות לקיומה של מילת היחס מהן העדויו

קת לנו תובנה אמיתית ביחס מספ ψ∅ הנחת קיומה של, כפי שנראה מיד. שבחנו לעיל חֹוויםה

 . שכן לאורה הן חדלות להיות מוזרות והופכות להיות נורמליות, האלה" מוזרויות"ל
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 מתנהגים כמושאי יחס חֹוויםמושאים 

 .ושא בפסוקית זיקה שמוסבת עליהנוכחותו של כינוי גוף בעמדת מ: בתופעה הראשונה נתחיל

 
 .הם אנשים רגילים לגמרי] ___ תשספרות יפה מתאר[ אנשים .א ) 26(

 .הם אנשים רגילים לגמרי] ___ שספרות יפה מעצבנת [ אנשים *.   ב 

 .הם אנשים רגילים לגמרי] אותםשספרות יפה מעצבנת [ אנשים .ג 

 
כעת . וחייב להתממש ככינוי גוף, אינו יכול להישאר כעמדה ריקה בהקשר הזה חֹווהראינו שמושא 

 . באותו הקשר ככינויי גוףחייבים להתממש , גם הם, חסשימו לב לכך שמושאי י

 
 .הם אנשים רגילים לגמרי] ___  עוסקת ב/ שספרות יפה מדברת על [ אנשים *.   א )27(

 .הם אנשים רגילים לגמרי] הםעוסקת ב /הם מדברת עלישספרות יפה [ אנשים .ב 

 
', על הם'= ' עליהם; 'עם מילת היחס" היתוך"רים כינויי גוף שמופיעים אחרי מילות יחס בעברית עוב

תלויה "עם מילת יחס , )א27(שמאפשרת משפטים כמו , שלא כמו באנגלית. וכדומה', הם-בְ ' -' בהם'

בעוד , ועל כן. אינן מתירות זאת, כולל עברית, רוב השפות, )preposition stranding" (ומתנדנדת

מושא יחס בתפקיד , )א26(-כמו ב, זיקה המוסבת עליו יכול להישאר ריק שהמושא הישיר של פסוקית

 ). ב27(-כמו ב, דומה חייב להתממש ככינוי גוף

שנושאים את יחסת (חזותם החיצונית כמושאים ישירים למרות , חֹוויםאים העובדה שמוש, הוהנ

תומכת בהשערה , שאים ישירים רגיליםולא כמו מו ,מתנהגים כמו מושאי יחס ,)'את'המושא הישיר 

אינה , כמו כל מילת יחס אחרת בעברית, ψ∅ מילת היחס. שהם אכן מושאי יחס ברמת הייצוג התחבירי

 גוףהיא מחייבת את הופעתו של כינוי  על כן. ללא מושא פנימי, "תלויה ומתנדנדת"רשאית להיוותר 

אלא גם מכפיף אותם לעקרון , חֹוויםליה של המושאים ההניתוח הזה לא רק מסלק את האנומ. אחריה

על כך עוד יש לתת  -ומנין היא באה ( ψ∅בהינתן ההיפותזה של מילת היחס . כללי לגמרי של השפה

ניתנת בפסוקיות זיקה בעברית היא לחלוטין שיטתית ו חֹוויםההתנהגות של מושאים  -) את הדעת

 .לניבוי

הרכבים יכולתם ליצור -התבטאה באי, כזכור, שם חֹוויםמושאים  הייחודיות של. נעבור כעת לאנגלית

 .הפועל שלהםעם 

 a mud-throwing contest .א )28( 

  a man-frightening god*    .ב 
 

ברגע . מן הסוג הזה ניתן ליצור רק מפעלים יוצאיםהרכבים . הדמיון למושאי יחס ניכר מיד, גם כאן

 .דקדוקית לאוהתוצאה , ההרכבא ניתן לשלב אותה בתוך ל, שיש במבנה מילת יחס

 
 They depend on charity / * a charity-depending organization .א )29( 
 She confides in strangers / * a stranger-confiding woman .ב 
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ירוף יחס ולא מושא ישיר דורש צ) וכל פועל מסוגו( frightenדמיינו כעת שגם הפועל הפסיכולוגי 

מן ההרכב מסכלת את יצירת , בדיוק כמו כל מילת יחס אחרת, ψ∅, מילת היחס בצירוף הזה. אחריו

זה משיב את ההסבר ה. נפסלים )29(-בהרכבים נפסלת מאותה סיבה שה) ב28(דוגמה  ;הפועל והמושא

 .מה שקודם לכן נראה חריגה תמוההומוצא סדר שיטתי ב, על כנה" הנורמליות"

אינם יכולים להתממש , שלא כמו מושאים ישירים רגילים, חֹוויםמושאים . הבעיה בצרפתית, לבסוף

  ).se(נתמך ככינוי חוזר 

 
  .Jean se dessine .א )30(

 .אן מצייר את עצמו'ז  

 .Jean se préoccupe*    .ב  

 .עצמואן מדאיג את 'ז  

 
אומנם מושאים . רואים בדיוק את אותה מגבלה, וחנים את התנהגותם של מושאי יחס בהקשר הזהאם ב

אך זאת כנראה משום שלא מדובר במילת יחס , se-יכולים להתממש כ )'-ל,' à היחס של מילת(עקיפים 

י מושאי יחס אמיתיים אינם יכולים להתממש ככינו). dative, יחסת הדאטיב(אמיתית אלא בסמן יחסה 

 ,lui-même, נתמךחייבים להשתמש בכינוי לא , אם יש צורך להפוך אותם לכינוי חוזר. נתמך חוזר

 .'עצמו'
 

 .Il a parlé de lui-même .א )31(
 .Il s'est parlé *     .ב 

 .הוא דיבר על עצמו  

 
 .Il compte sur lui-même .א )32(
  .Il se compte*.    ב 

 .הוא סומך על עצמו  

 
ככל הנראה הן נעוצות בסימון ( אין זה חיוני לברר - seמה בדיוק ההסבר למגבלות האלה על תפוצת 

עשינו רדוקציה של , לצורך הטיעון הנוכחי חשוב רק להבחין בכך ששוב .)המורפולוגי של הכינוי הזה

כמו , להחליף מושא יחס se-ת לאותן מגבלות שאינן מאפשרו. לא חריג, לדפוס כללי" חריגה"תופעה 

ההבדל היחידי הוא שאת מילת ). ב30(-ב חֹווהפועלות גם במקרה של המושא ה, )ב32(-ו) ב31(-ב

ובכל ). ψ∅(ואילו את מילת היחס במקרה הקודם לא רואים , )de, sur(היחס רואים במקרים האחרונים 

 . חבירי זהההאפקט הת -זאת 

, בעברית חֹוויםתחביריות של מושאים " מוזרויות"פתחנו את הדיון האמפירי בתיאור שלוש : לסיכום

כפופים למגבלות חמורות יותר מאשר  חֹוויםראינו שמושאים , בשלושת המקרים. אנגלית וצרפתית

על מושאי  אותן מגבלות חלות גם, מבט מעמיק יותר גילה שלמעשה. מושאים ישירים רגילים בשפה
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מילת יחס בעלת קיום תחבירי , או אם לדייק, "ריקה"המפתח לחידה נמצא בדמותה של מילת יחס . יחס

 . חֹוויםאשר מופיעה לפני מושאים , אבל לא פונולוגי

כהתנהגויות סטנדרטיות " מוזרויות"מסבירה את כל ה) ψ∅-שסימנו כ(נוכחותה של מילת יחס זאת 

הוא אינו סותר את : נקי מן הפגמים שמצאנו בהסבר הסמנטיההסבר  .לגמרי של מושאי יחס

 .האוטונומיה של התחביר ובה בעת מספק רציונל לכיד לשלוש התופעות

שטענו זו טענה כמו . בלבד לפני שנמשיך הלאה רק נציין ששלוש השפות שהזכרנו כאן הן דגימה קטנה

, מאזורים גיאוגרפיים נפרדים, שריש לבדוק בשפות רבות ככל האפ, בעלת יומרה אוניברסלית, כאן

ניתן לומר , בכל זאת. דבר זה כמובן לא נוכל לעשות כאן. וכדומה, יה נפרדתבעלות גניאולוג

, נתמכת בראיות משפות רבות מאד, הם תמיד מושאי יחס חֹוויםלפיה מושאים , שההשערה הנוכחית

המושאים  כלמשפות שבהן עדות מכרעת מגיעה . אירופאיות-ולאו דווקא שפות שמיות או אינדו

אחותו גיל הרגיז את 'משפטים כמו כלל שפות שבהן אין , במלים אחרות; הם מושאי יחס חֹוויםה

השפה האינדיאנית נבאחו והשפה . 'אחותו הקטנה -ל/-ב/גיל הרגיז על'אלא רק משפטים כמו ' הקטנה

מושאים , מילת היחס גם אם לא רואים את, בשפות אחרות. הגאלית אירית הן שתי דוגמאות כאלה

, תחביריות שניתן להסבירן באמצעות הנחת קיומה של מילת יחס ריקה" מוזרויות"מפגינים שלל  חֹווים

 . אנגלית וצרפתית, כמו שראינו ביחס לעברית
 

 ?הוא מושא יחס חֹווהלמה מושא : החידה האחרונה

ע שמניחים את קיומה של מרג. מניח את הדעת חֹוויםההסבר התחבירי להתנהגות החריגה של מושאים 

של ההסבר עדיין  נקודת הפתיחהואולם . התופעות מקבלות הסבר טבעי, )לא נהגית(מילת יחס ריקה 

מאיזה עקרון כללי בדקדוק ? חֹווהמדוע חייבת להופיע מילת יחס לפני מושא : טעונת הסבר בעצמה

 ?נגזרת התכונה הזאת

מצד אחד יש . או למערכת המושגית, לקסיקוןהשאלה הזאת לוקחת אותנו אל הממשק בין התחביר ל

: תחביריתמצד שני יש לנו קטגוריה . רגשי/מצב מנטלי חֹווהדואל שיאינדיב: מושגיתלנו קטגוריה 

השאלה היא מדוע מנגנון המיפוי בין הלקסיקון לתחביר ממפה את הקטגוריה הראשונה . צירוף יחס

 . לשניה

יא להתבונן כיצד קטגוריות מושגיות אחרות מתמפות הדרך הטבעית ביותר לענות על שאלה כזאת ה

 ?איזה מושגים מקודד הדקדוק באמצעות מילות יחס -אם כן . לצירופי יחס

נראה כאילו התפקיד , במקרים האלה. ולכן כדאי להתחיל במקרים הפשוטים ביותר, התשובה מורכבת

 עלהכד : למשל). ground(קע לר) figure(בין חזית  יחס מרחביהעיקרי של מילת היחס הוא לציין 

הצירוף השמני שמופיע לפני , בכל המקרים האלה. הסיר בתוךהבצל , הבניין מאחוריהכניסה , השולחן

, הבניין, השולחן(אחריה והצירוף השמני שמופיע , הוא החזית) הבצל, הכניסה, הכד(מילת היחס 

לעתים היחס הוא . החזית לרקעמילת היחס מציינת את סוג היחס המרחבי שבין . הוא הרקע) הסיר

היחס , לעתים אחרות. 'הבצל בתוך הסיר'כך בדוגמה ; תלוי אך ורק בחזית וברקע, כלומר, אינהרנטי

יש צורך ', על'על מנת לדעת מה זה . 'הכד על השולחן'כמו בדוגמה , תלוי במערכת ייחוס חיצונית

כמובן . ינם אינהרנטיים לשולחן עצמוכיוונים שא', למטה'ומהו הכיוון ' למעלה'לדעת מהו הכיוון 
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אבל , )לגבי, אודות(או מופשטים ) תוך כדי, אחרי, לפני(שמילות יחס משמשות גם לציון יחסים זמניים 

ואילו מרבית המובנים האחרים , דומה שיש הסכמה כי המובן הבסיסי של מילות יחס הוא תמיד מרחבי

 . נגזרים בדרך של הרחבה מטאפורית

 .בעמדת מושא יחס חֹווההבה נבחן כמה משפטים שיש בהם ארגומנט , ור הזהעל רקע התיא

 
 .על יוסיהחשיכה הפילה אימה  .א )33(

 .שמחת חיים במיכלהעבודה החדשה הפיחה  .ב 

 .עוד ועוד לתוכיהעצב חילחל  .ג  

 
. פסיכולוגייםנשים לב שהפעלים שמופיעים במבעים האלה אינם מסווגים באופן ראשוני כפעלים 

מיקום מרחבי  לנע אארגומנט אחד  -הם פעלים שמציינים שינוי במצב מרחבי  חילחלו הפיח, הפיל

מה שמעניין בדוגמאות האלה הוא שהן מראות כמה טבעי לנו . שמסומן באמצעות ארגומנט אחר

וי מצב לשינ -או גרימה של שינוי כזה , מרחבישל שינוי מצב , למפות את הסכימה המושגית הזאת

) location(ובעוד שארגומנט המיקום . אפשר להפיל אימה, כמו שאפשר להפיל אגרטל, כך. פסיכולוגי

 במקרה השני ,)על הרצפההפלתי את האגרטל , למשל(במקרה הראשון מציין מיקום מסוים במרחב 

 .על יוסי: הוא מציין מיקום מנטלי

 חֹווהשלנו מאפשרת לנו לחשוב על מי ש מה שאנו למדים מדוגמאות כאלה הוא שהמערכת המושגית

אז ריגוש נכנס , ואם מרגשים אותי, פחד ביאז יש , אם אני פוחד. אותו שמכילמצב מנטלי מסוים כמי 

 .הוא מיקום מנטלי חֹווה: ואם נסכם את זה במוטו קצר וקולע. לתוכי

הייעוד ). תחבירב(כצירופי יחס ) בסמנטיקה( חֹוויםהתובנה הזאת מסבירה מדוע מיוצגים מושאים 

או כניסה (חוויה ; של צירופי יחס בשפה הוא לבטא יחסים מרחביים בין חזית לרקע, הקאנוני, העיקרי

בתוך ") החזית("המצב המנטלי כמיקומו של , באופן מטאפורי, מצב מנטלי מומשגתשל ) לחוויה

ית בתחביר באמצעות ועל כן מיוצגת החוויה המנטל; ")הרקע("או בתוך נפשו , חֹווההאינדיבידואל ה

 . מילת יחס

שימו לב שכיוון הטיעון שלנו היה מן . יש לנהוג במשנה זהירות, מפתה ככל שהוא נראה, בהגיון הזה

אלא סיימנו , )ג-א33(לא התחלנו את הדיון בדוגמאות כמו . ולא להיפך, התחביר אל המערכת המושגית

התצפיות האלה הניעו אותנו להציע . חֹוויםרית של מושאים נו את התנהגות התחביבחַ , ראשית. בהן

הדקדוק בנוי  מדוע: רק אז הצבנו את השאלה. מסוימת שתסביר את אותה התנהגות תחביריתהיפותזה 

מדוע החוקים הנגלים לנו בטבע או בנפש הם  -שאלה מסוג כזה ? באופן כזה שההיפותזה שלנו נכונה

אבל , ניתן להעלות השערות אודותיה. ול יכולת ההכרה המדעיתהיא שאלה שנמצאת על גב -כמו שהם 

שהרי הבחינה האמפירית רק יכולה לאשש את התוכן הטענתי של . קשה מאד לבחון אותן אמפירית

 . מדוע הם נכונים, אבל לא את השאלה העמוקה יותר -החוקים שגילינו 

אם זה . ו בדבר השאלה העמוקה הזאתהשיקולים שנידונו בפסקאות האחרונות נותנים בידינו רמז כלשה

של מצב מנטלי בתוך " נטיעה"חוויה מנטלית כ) -כניסה ל(נכון שהמערכת המושגית שלנו מייצגת 

כאן הוא גדול מאד " אם"אבל ה. אזי אך טבעי שיחס כזה ימופה בתחביר באמצעות מילת יחס, הנפש

אינטרוספקטיבית אל המבנה המושגי שלנו , שאין לנו גישה ישירה -וזאת יש להדגיש שוב ושוב  -כיוון 
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ועל כן כל השערה בדבר המבנה המושגי שלנו חשודה מראש שהיא לא יותר ולא  .שלא במיצוע השפה

חשיבה כזאת נדונה . המושגים מתגלמים מולנו שדרכו הלשוניהשערה בדבר המבנה אשר פחות מ

הפיל פחד 'מבעים כמו  ידי-לע ψ∅לא ניתן להצדיק את הנחת קיומה של מילת היחס ; למעגליות

ואין סיבה להניח שהם משקפים יותר בנאמנות את ; משום שגם אלה מבעים לשוניים ותו לא', עליה

, ובכל זאת', הפחיד אותה'כמו , המבנה המושגי שלנו מאשר מבעים שאין בהם מילת יחס מפורשת

הסטת הדיון מצעות אי אפשר לצאת מתוך השפה רק בא. יש בהם מילת יחס מובלעת, להשערתנו

 .משפטים אחריםל

 .דוגמאות כגון אלוח את האזהרה הזאת היא להתבונן בדרך אחרת לנס

 
 .האירועים האחרונים הכניסו את יוסי לחרדה .א )34(

 .הכישלון בבחינה דחף את יוסי לייאוש .ב 

 .יוסי שקע בדכדוך .ג 

 
בתוך ממוקם  חֹווהה, במלים אחרות; איננו הרקע אלא החזית חֹווהה )34(-ב, )33(-בניגוד לדוגמאות ב

 ).33(-זאת תמונת הראי של היחס המרחבי שמשתקף ב. ולא להפך, המצב המנטלי

לא היתה לנו דרך אובייקטיבית , ולא בחקירה בלשנית, פילוסופית-לו היינו עוסקים בחקירה מושגית

לא היינו יכולים לומר איזו מהן עומדת מאחורי , ליתר דיוק. פוי האלהלהכריע בין שתי סכימות המי

 . הוא מושא ישיר חֹווהמשפטים שבהם ה

 
 .הכישלון ייאש את יוסי .א )35(

 .הכישלון נטע ביוסי ייאוש .ב 

 .הכישלון דחף את יוסי לייאוש . ג 

 
עומד והשאלה הנשאלת היא מהו הייצוג המושגי ש. )א35(במוקד החקירה שלנו עומדים משפטים כמו 

עדיין נותרת , גם אם כבר אימצנו את ההנחה שחוויות מנטליות מיוצגות כיחסים מרחביים. מאחוריהם

, או המיקום עצמו, )ג35(-כמו ב, האובייקט הממוקם; הוא החזית או הרקע חֹווההאם ה -השאלה 

, ככל הנראה". נכונה"תשובה היוליך אותנו לשום פלפול מושגי טהור לא . )ב35(-כמו ב ,"יכלמֵ "ה

אוסף נכבד של , ויחד עם זאת. המערכת המושגית שלנו מספיק גמישה כדי להשתמש בשתי האופציות

מושא הוא למעשה  )א35(-שמה שנראה כמושא ישיר ב, משמעי-באופן חד, ראיות אמפיריות מוכיח

הוא מצביע על : השיקול התחבירי כן יכול להכריע היכן שהשיקול המושגי אינו יכול, כלומר. יחס

  .)ג35(מאשר ) א35(כשיקוף נאמן יותר של המבנה המושגי של  )ב35(

דחף את יוסי (למיקומים ' יאושי'גם אם המערכת המושגית שלנו מסוגלת למפות מצבים מנטליים כמו 

, עצם ←ערכי יהיה תמיד מצב מנטלי -המיפוי החד, בהיעדר כל מילת יחס מפורשת במשפט, )ייאושל

 ובאשר). 32(-) 26(כגון שעולה מניתוח דוגמאות , בלשנית, זוהי תגלית אמפירית. מיקום ← חֹווה

אבל זהו רק ). 33(על בסיס דוגמאות כמו , ניתן לשרטט רציונל סבירראינו ש -" מדוע זה כך"לשאלת ה

 חֹווהשאינן תומכות במיפוי ה, )34(באשר ניתן להצביע על דוגמאות כמו , לא טיעון מוחץ, רציונל סביר
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קטגוריות שמסדירים את מיפוי המערכת המושגית האנושית להנהרה מלאה של החוקים . לצירוף יחס

 .שתישאר מחוץ למאמר הנוכחי, הלשוניות היא משימה קשה ומסובכת

 
 ?האם התחביר עדיין אוטונומי

הוא אומנם . הוא בסופו של דבר מקרה יחיד, משכנע ככל שיהיה, החֹוויםמקרה המבחן של מושאים 

לקטגוריה בהתייחסם (באופן אוטונומי , לכאורה, מראה שבתחום הספציפי הזה כללי התחביר פועלים

שהתחביר בכללותו : אבל אין בכוחו להוכיח את הנקודה הכללית, ")חֹווה"ולא לקטגוריה " צירוף יחס"

 . אוטונומי

אף כי יש (שאלת האוטונומיה של התחביר היא שאלה אמפירית , כזכור. הוכחה כללית כזאת איןאבל 

ון תופעה לשונית אחת אחרי כל מה שאפשר לעשות זה לבח). מיד שאליו נשוב, בט טרמינולוגיילה ה

קפיצה "אין שום . השניה ולשאול האם ההסבר התחבירי שלהן מקיים את תנאי האוטונומיה או לא

יחד עם . הוודאילא בגדר , בגדר הסבירועל כן המסקנות תמיד תהיינה , מהפרט אל הכלל" אינדוקטיבית

ה קל לזנוח את תזת האוטונומיה הוא מראה עד כמ שכן, מקרה המבחן שניתחנו הוא בעל ערך רב, זאת

  .בעוד שניתוח יסודי יותר מאשש את נכונותה, מסיבות שטחיות

כבר אם אין ה, גם אם נגביל את הדיון למקרה המבחן הנוכחי. בשלב הזה מתעורר ספק עמוק יותר

כמו (שהרי אם המיפוי של קטגוריות מושגיות  ?בתזת האוטונומיה לכרסםכדי שלנו במסקנות הדיון 

, נניח, אבל לא, למיקום חֹווהבין " להשוות"ועל כן יכול (אל התחביר רגיש לאבחנות סמנטיות ) ֹווהח

 ?מה נשאר מן האוטונומיה של התחביר, )פעולה למיקום-בין סופג

הוא שלא ניתן להשיב על שאלות כאלה מבלי , אם למדנו משהו מן הדיון בחלקו הראשון של המאמר

ניתן להגדיר את התחביר באופן כה רחב וגורף , אומנם כן. חבירשתחמנו במדויק את גבולות הת

כמו (אל הקטגוריות התחביריות ) והֹוכמו ח(שיכלול גם את כללי המיפוי מן הקטגוריות המושגיות 

שכן חלק מן הכללים שלו יהיו מנוסחים במונחים , תחביר כזה אכן לא יהיה אוטונומי). צירוף יחס

 . סמנטיים

חבה כזאת דינה לטשטש את האבחנות החשובות בין המרכיבים השונים של הדקדוק הגדרה ר, מצד שני

 סמנטיקה, תחביר, לקסיקון, מורפולוגיה, פונולוגיה -כל אחד מהמרכיבים האלה . המנטלי

כללי מיפוי הם בדיוק מה ששמם . מסוימת ובלכידות פנימית" זהות עצמית"מתאפיין ב -ופרגמטיקה 

כללי המיפוי מן הקטגוריות . אבל חיצוניים להם, ין המרכיבים השוניםמקשרים בכללים ש -אומר 

 .ולכן אין סיבה להניח שהם חלק מן התחביר, המושגיות אינם נראים כמו כללים תחביריים רגילים

על ידי כך ? שהתחביר אוטונומי" הוכחנו"כיצד . בנקודה זו הספקן עלול להאשים אותנו במעגליות

מכאן שלא . מספיק שלא יכלול שום כלל שמאיים על האוטונומיה הזאת שהגדרנו אותו באופן צר

 .יאלית של הגדרות הדיוןבמדובר בטענה אמפירית אלא בתוצאה אנליטית טרי

על עשרות ומאות שפות  המחקר הבלשני. ההאשמה הזאת נכונה בדיאגנוזה שלה אבל לא במסקנתה

יש לנו , ככל שהידע מצטבר. 'הסמנטיקה וכד, רצובר עוד ועוד ידע אודות תכונותיהם של התחבי שונות

המושגים הללו אינם הגדרות ". איך נראית תכונה סמנטית"ו "איך נראה כלל תחבירי"טוב יותר  מושג

שבליבתם מצויה דוגמה , )prototype concepts(ניתן לחשוב עליהם כמושגי אבטיפוס ; שנתונות מראש
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דוגמאות פחות ופחות , במרחקים משתנים, סביבה מצויותו" סמנטי"או " תחבירי"מובהקת של הטיפוס 

 . מובהקות

וכמעט תמיד  ,באופן קולקטיבי בידי קהילת מחקר שלמה, שנבנו בהדרגה, מצוידים במושגים הללו

כמובן שאנו מניחים שיש הבחנה כלשהי . אנו ניגשים לסוגית האוטונומיה של התחביר, שלא במודע

אם אין בכלל ; )אבל לא אוניברסלית או הכרחית מבחינה לוגית, חתהנחה רוו(בין תחביר וסמנטיקה 

 . אין טעם לדבר על האוטונומיה שלו, תחביר

שכל , אותו אוסף של כללים מובהקיםאת , כלומר, של מושג התחביר" ליבה"כשאנו בוחנים את ה, בכןו

מגלים שהליבה הזאת אנו  -תייחס אליהם ככללים תחביריים ת ,במידה שהיא מכירה בתחביר, תיאוריה

 . לא מוזכרים בה מושגים סמנטיים או פרגמטיים בכלל. אומנם אוטונומית

מופיעות דוגמאות של כללים שלכאורה כן מזכירים , ככל שמתרחקים מן הליבה אל הפריפריה, מנגד

, האם אנו עדיין בתחומי התחביר או שמא יצאנו מהם: ואז נשאלת השאלה. מושגים חיצוניים לתחביר

אין תשובה סופית , כאמור ?רכיבים אחרים בדקדוקלתי מורגש של זליגה אל הממשק עם תהליך בב

כשם שגבולות (מראש  נתוניםאינם ) או הסמנטיקה(כי גבולות התחביר , ומוחלטת על השאלה הזאת

כל שניתן ). ובעיות מחקר רבות ניצבות על הגבול ביניהן, מראשנתונים הכימיה או הפיסיקה אינם 

דמיון "ולנסות לאתר , ות הוא לחקור לעומק את תכונותיהם של הכללים והתופעות שאנו מגליםלעש

) ר או סמנטיקהתחבי(שהסיווג הדקדוקי שלהם , מוצק ביניהם לבין כללים ותופעות מוכרים" משפחתי

ן ויק של הגבול ביעל המיקום המד, בתורו, ערובה שעצם התהליך הזה לא ישפיע אין שום. מבוסס יותר

 .רכיבי הדקדוק

בניסיון למפות את מלוא הטווח האמפירי של מושגים תיאורטיים : זה שכיח במדעהיזון חוזר מן הסוג ה

רק אם אתה ? מתסכל. מושגיםאותם את  לעצב מחדשאנו נתקלים בעובדות שגורמות לנו , מסוימים

מן העובדות שאותן ) יובלתי תלו(כבול בעבותות למודלים התיאורטיים שלך ומייחס להם קיום נבדל 

שלהם הכמוסה הרמוניה בימשיכו להתקיים , העולם בכללותו, השפה האנושית. הם אמורים להסביר

ו ניאלץ להסתפק בתמונה החלקית אנ. ושם והגס שאנו מטילים עליהםריג המגסמתוך אדישות גמורה ל

 . מרהיבה ככל שתהיה, והמקורבת שהוא מעניק לנו
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 מונחון

אין לראות בהסברים . ציתיים למשמעותם של המונחים הבלשניים שמופיעים במאמרלהלן הסברים תמ

  .מבחינה מדעית אלה הגדרות ממצות
 

 ארגומנט

את מסר  גיל(ישנם שלושה ארגומנטים , באירוע של מסירה, למשל. משתתף הכרחי באירוע או במצב

 ).  שחה גיל(יש ארגומנט יחיד , באירוע של שחייה; )לרינה המחברת
 

 )compound(הרכב 

הרכבים רבים בעברית נוצרים בעזרת סמיכות . צירוף של שני שמות עצם היוצר שם עצם מורכב חדש

לעתים קרובות משמעות ההרכב נקבעת על פי קונבנציה ). ילד פלא(אבל יש גם אחרים , )מיץ פטל(

של הפועל  - ingרתהרכבים מפעלים יוצאים באמצעות צובאנגלית ניתן ליצור ). שפת אם, בית ספר(

)cake-baking, story-telling.( 
 

 )agreement(התאם 

או בין שם עצם  מספר וגוף בין הנושא לבין הפרדיקאט, שמבטיח התאמה בערכי המיןתחבירי מנגנון 

   ). ותצהוב ותמטפח ,יםשובב יםהילד ,הרונית נכנס(עצם ההתאמה , לחילופין; לתואר לוואי שלו
 

 )experiencer(חֹווה 

השריקה 'או ' יוסי נדהם'-יוסי הוא חֹווה ב. מנטלי מסוים/ארגומנט שבהכרח נמצא או נכנס למצב רגשי

כי רק בראשון מתחייב שיוסי נמצא ', צילמנו את יוסי'או ' יוסי בעט בכדור'-אבל לא ב' הבהילה את יוסי

 ).בהלה, לאמור(במצב רגשי מסוים 
 

 )case(יחסה 

בעברית יחסת . מושא ישיר או מושא עקיף, בדרך כלל נושא, קדוקיסימון מורפולוגי של תפקיד ד

 . '-ל'היא ) דאטיב(ויחסת המושא העקיף ) כשהוא מיודע(' את'המושא הישיר היא 
 

 )agent(פעולה -יוזם

 מיכל, רקד בסלון דני(יוענק לנושא במשפט פעיל ; תפקיד תמאטי של ארגומנט הנוקט בפעולה מכוונת

 ).מיכלידי -המכתב נכתב על(במשפט סביל ' ידי-על'א היחס של או למוש) כתבה מכתב
 

 )pronoun(כינוי גוף 

 ...אתכם, אותנו, הם, הוא, את, אני: דוגמאות
 

 )reflexive(כינוי חוזר 

 ...עצמנו, עצמם, עצמך, עצמי: דוגמאות
 

 )clitic(כינוי נתמך 

מבחינה (בפני עצמה ולכן נצמדת שאיננה יכולה לעמוד ) הברתית-חד, לכל היותר" (קטנה"מורפמה 

sShe’ (ופעלי עזר ) מקום לישמרו (דוגמאות שכיחות הן כינויי גוף . למילה סמוכה) הגייתית-פרוזודית

very smart .( 
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 לקסיקון

שהדובר , ערך לקסיקלי מורכב מכל התכונות הייחודיות לפריט. מאגר המורפמות והמלים של השפה

יציין  פחדניהערך הלקסיקלי של המילה , לדוגמה. עקרונות כללייםצריך ללמוד ואינו יכול להסיק מ

שהיא חלה על יצורים חיים , ]ד.ח.פ[שהשורש שלה הוא , שהיא שם תואר, שהיא מתחילה בעיצור פוצץ

 . וכן הלאה, ולא על דוממים
 

 )תורת הצורות( מורפולוגיה

 -במקביל  .ודרכי צירופן למלים) יחידות המשמעות המינימליות(ענף בבלשנות שחוקר את המורפמות 

 . הרכיב בדקדוק המנטלי שאותו ענף חוקר
 

 )prepositional object(מושא יחס 

השביתה בגלל , השולחןעל : צירוף שמני שמופיע לאחר מילת יחס ויוצר יחד איתה צירוף יחס

 . החגיםלפני , הארוכה
 

 )direct object( מושא ישיר

על פי רוב (ומקבל ממנו תפקיד תמאטי , ללא מילת יחס, י הפועלצירוף שמני שמופיע ישירות אחר

 ).'את ענתפגשתי '(' את'מושא ישיר מיודע מסומן ביחסה , בעברית"). פעולה-סופג"
 

 )indirect object(מושא עקיף 

" פעולה-מקבל"רוב  על פי, קבל מן הפועל תפקיד תמאטיאשר מ, '-ל'צירוף יחס שגרעינו מילת היחס 

 ).'לילדה עם השמלהנה את הממתקים רחל נת'(
 

 )preposition(מילת יחס 

 ... מתחת, לפני, מאחורי, ליד, בתוך, על, עם, -כ, -מ, -ב, -ל: דוגמאות
 

 )goal(פעולה -מקבל

יופיע עם ; נע אליו הפעולה-ארגומנט סופגאו ש, הפעולה מתקדמת אליותפקיד תמאטי של ארגומנט ש

  ).שאחזור מוקדם להםהבטחתי , לצחיאבנר נתן כסף  ,יםלילדגיל עזר ( '-ל'מילת היחס 
 

 )adjunct( נספח

, בציינו מקום(רכיב תחבירי אופציונלי שאיננו מקבל תפקיד תמאטי מן הפועל אבל מאייך את האירוע 

אולי תבקרו , במסדרוןדיברתי עם רונית , עם קשגיל שתה : למשל). 'אמצעי וכד, מטרה, סיבה, זמן

 .?מחראותנו 
 

 )patient(פעולה -ופגס

משנה את מיקומו או מצבו כתוצאה , ולעתים קרובות, תפקיד תמאטי של ארגומנט שהפעולה חלה עליו

 ). ירקותיוסי חתך , את השקיתזרקתי , את דנימיכל היכתה (על פי רוב יופיע כמושא ישיר ; מכך
 

 סמנטיקה

, משמעות לקסיקלית, ם לוגייםיחסי, ענף בבלשנות שחוקר את מושגי הדנוטציה; תורת המשמעות

 . הרכיב בדקדוק המנטלי שאותו ענף חוקר -במקביל  .'פעולה וזמן וכיוב, מושגי אפשרות והכרח
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 )valence(ערכיות 

לפעלים יוצאים כמו , 1יש ערכיות ) 'חייך'כמו (לפעלים עומדים . מספר הארגומנטים של הפרדיקאט

 .3ערכיות יש ' מסר'ולפעלים כמו , 2יש ערכיות ' שבר'
 

 )תורת ההגה( פונולוגיה

הרכיב  -במקביל ; דרכי צירופם והחוקים ששולטים בהשתנותם, ענף בבלשנות שחוקר את צלילי השפה

 . בדקדוק המנטלי שאותו ענף חוקר

 
 )transitive verb(פועל יוצא 

איננו פועל יוצא ' הרביץ, ')'יוסי היכה את דני'(הוא פועל יוצא ' היכה'. פועל שלוקח נושא ומושא ישיר

 . יחס צירוףכי הוא לוקח ) 'יוסי הרביץ לדני'(
 

 פרגמטיקה

ענף בבלשנות שחוקר את הפונקציה התקשורתית של מבעים לשוניים בתוך השיח ; תורת השימוש

הרכיב  -במקביל . כמו גם את השפעת ההקשר על משמעות המבע, )'וכד פקודה, בקשה, שאלה(

 .וקרבדקדוק המנטלי שאותו ענף ח
 

 פרדיקאט

סיגל (לארגומנט הנושא  מצב או תכונה שמיוחסים, פעולה/החלק במשפט שמציין את סוג האירוע

 ).מלחין מפורסםיוסי הוא , אדוםהבית , על הגג נחתוהיונים , נפלה
 

 )clause(פסוקית 

מין אבי מא, שלג ירד(פסוקית מבטאת טענה , מבחינה סמנטית; מבנה תחבירי שכולל נושא ופרדיקאט

 ).בקנדה אין ענייםש
 

 )relative clause(פסוקית זיקה 

" רווח"בפסוקית זיקה ישנו . ויוצרת איתו צירוף שמני") ראש הזיקה("פסוקית שמאייכת שם עצם 

הוא הנושא של פסוקית ' הכובע'(' נפל לדני___ הכובע ש, 'למשל בתפקיד נושא, שראש הזיקה ממלא

 ).הוא המושא של פסוקית הזיקה' הכובע'(___' דני חבש הכובע ש, 'או בתפקיד מושא) הזיקה
 

 )prepositional phrase(צירוף יחס 

, ליד החניוןעברנו ): מושא היחס(צירוף שמני אשר מופיע אחריה  ,מילת יחסגרעינה שיחידה תחבירית 

 . בלי נקיפות מצפוןהם מבלים , בארוןניר התחבא 
 

 )verb phrase(צירוף פעלי 

הנושא את לא אך , מאייכי הפעולה, המושאים שלווכוללת את , פועלגרעינה הוא ית שתחביריחידה 

  ).הלכו לאיבודהמפתחות שלי , יודעת מצוין ערביתמיכאלה , חזר לקיבוץגדי (
 

 )noun phrase(צירוף שמני 

 כמתים, כינויי שייכות, וכוללת את המשלימים והתארים שלו, יחידה תחבירית שגרעינה הוא שם עצם

 ). הדירה שלי מלפני שנה, שלושה טיעונים נגד קיום האל, האיש המשוגע(ומיידעים 
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 תחביר

ירות דקדוקיות גזִ  ,מבנים, ענף בבלשנות שחוקר את מנגנוני הצירוף של מלים לצירופים ולמשפטים

 .רכיב בדקדוק המנטלי שאותו ענף חוקרה -במקביל . והמגבלות על יצירתם
 

 תפקיד תמאטי

-סופג, )קפץ גבוה יוסי(פעולה -יוזם, לדוגמה. רגומנט על פי היחס הסמנטי שלו לפועלסיווג של א

). את כולנוהנאום שיעמם (חֹווה , )למיכלהראיתי את הבית (מקבל פעולה , )את הבניןהם הרסו (פעולה 

 .הכמות והזהות של התפקידים התמאטיים במשפט נקבעים על ידי הפועל
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 )קבאק(דיסלקסיית קושי באמות קריאה 

0Fונעמה פרידמן קראוס-לילך חנטוב

 

 אוניברסיטת תל אביב 

 

 שעד קריאה לקות, ריאהק מותבא ושיק ,קבאק דיסלקסיית של ותיאורה באיתורה עוסק זה מחקר

, העברית השפה קוראי נבדקים 22 לראשונה אותרו זה במחקר. המחקרית בספרות תוארה לא כה

 בשיעור, קריאה אמות של והוספות השמטות, החלפות, נדידותהיתה רצופה ב להםששהקריאה 

 במובהק רבות טעויות ביצעו הם, בנוסף. עיצוריות באותיות שלהם הקריאה טעויות על העולה

 כךמצביעות על  העדויות כל .דיסלקסיה בעלי שאינם ביקורת מנבדקיתנועה  אותיות בקריאת

 המחקר משתתפי, ראשית. לקסיקלי-התת הקריאה במסלול הבפגיע הוא הליקוי של שמקורו

 במסלול קריאה המחייבת מטלה( תפל מילות בקריאת במובהק יותר רבות קבאק טעויות ביצעו

 המסלול דרך בקריאה גם לבצע שניתן מטלה( קיימות מילים בקריאת מאשר) לקסיקלי-התת

לקסיקאלי בדיסלקסיית שטח -התת נמצא קשר הדוק בין הקריאה דרך המסלול, שנית). הלקסיקלי

 שטחדיסלקסית  למבדקי המקבילים קבאק מבדקי בארבעה המשתתפים של הביצוע: לבין קבאק

 מילים הבנת, פוטנציוקבאקיות מילים קריאת, פוטנציוקבאקיות תפל מילות קריאת(

 ייתדיסלקס לסוג תואם נמצא) פוטנציוקבאקיות מילים של לקסיקלית והכרעה, פוטנציוקבאקיות

 זהה טעויות שיעור נמצא, קבאק דיסלקסיית של מאפייניה בדבר מעמיקה בחקירה. שלהם השטח

 אותכש אפסי טעויות ושיעור, המילה ובסוף באמצע ותנועתי עיצורי בתפקיד אהוי באותיות

). כעיצורתמיד  מתפקדתמיקום שבו אות התנועה ( במילההתנועה הופיעה במיקום הראשון 

: קריאה באמות קושי בעלי של הטעויות שיעור על המשפיעים אפקטים רמספ נמצאו, בנוסף

 ככל יותר גבוה היה המשתתפים של הקבאק טעויות אחוז – במילה התנועות מספר אפקט

 אפשרויות יותר שלמילה ככל – פוטנציוקבאקיות אפקט, יותר גדולבמילה  אהוי אותיותמספר ש

, יותר גבוה המשתתפים שביצעו הקבאק טעויות שיעור כך, קבאק טעויות ליצירת לקסיקליות

 מאשר קיימות מילים שיוצרות קבאק טעויות יותר ביצעו המשתתפים – התגובה ולקסיקליות

 של לקיומה נוספת עדות מספקים אלו מאפיינים. תפל למילות המובילות קבאק טעויות

 בבדיקת .יקלילקס-התת הקריאה במסלול לה הגורם הליקוי של ומיקומו, קבאק דיסלקסיית

 עובדה, קבאק בדיסגרפיית בהכרח מלווה אינה קבאק דיסלקסיית כי נמצא, של הנבדקים כתיבהה

 מוסיף קבאק דיסלקסיית של גילויה .ולכתיבה לקריאה נפרדים מודולים של קיומם את המחזקת

 הוכחה בספקו, בכלל הקריאה תהליך ובנושא, בפרט קריאה לקויות בנושא כה עד הידוע על

 ליקוי של מיקומו איתור. מילה קריאת בתהליך תנועה ואותיות עיצור אותיות של הנפרד עמדןלמ

 באותיות שונה באופן מטפל פונמי-הגרפמי הממיר כי מעיד לקסיקלי-התת הקריאה במסלול זה

 . עיצור ובאותיות תנועה

 

במאמר זה  .מאפייניהןב מזו זו השונות ,בקריאה לקויות של רחב מגוון המתאר כללי שם היא דיסלקסיה

 1F1.אותיות תנועה בקריאתנתאר לראשונה סוג של דיסלקסיה הפוגע באופן ספציפי 

                                                           
  ועל ידי , מעבדת ליזלוטה אדלר לחקר התפתחות הילדעל ידי  ,)1296/06(נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע זה מחקר

The ARC Centre of Excellence in Cognition and its Disorders (CCD), Macquarie University.  אנחנו
 .ולמיה יכיני על עזרתה והערותיה על המאמר, של מחקר זה שיבהבי החמודות מקרב לב לאביה גביעון על השותפות בשל
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(1973)  Marshall & Newcombeאת ולהסביר דיסלקסיות של שונים סוגים בין להבחין הראשונים היו 

מרשל . מיומן קורא של קריאתו את המתאר המילה קריאת מודל על בהסתמך הליקויים המובילים להן

 י"ע שמושגת הקוגניטיבית הפעולה את המתאר, לקריאת מילה מסלולי-דו קריאה מודלוניוקומב תיארו 

הם הציעו כי ליקויים  .כתובות מילים ולבטא להבין, לזהות לקורא המאפשרים מנטליים תהליכים

בעלות , תגורמים לדיסלקסיות שונו, כלומר של תהליך הקריאה, במרכיבים שונים של המודל לקריאה

מסלולי התפתח באינטראקציה עם התפתחות הידע על הדיסלקסיות -המודל הדו .מאפיינים שונים

, ואילו השיפורים במודל, העמקת ההיכרות עם הדיסלקסיות השונות הניבה שיפורים במודל: השונות

ניתן  בין המאמרים שפיתחו את המודל הדו מסלולי. הביאו לגילויין של דיסלקסיות חדשות, בתורם

 ;Coltheart, 1985, 1987; Coltheart, Curtis, Atkin, & Haller, 1993; Ellis, 1982, 1993(למנות את 

Ellis & Young, 1996; Jackson & Coltheart, 2001; Morton & Patterson, 1980; Patterson, 

Marshall, & Coltheart, 1985; Shallice & Warrington, 1980 הדו המודלדכני של פורמט ע .)ועוד-

ונבחן את ההשלכות , במחקר זה נציג דיסלקסיה חדשה .1 בתרשים מוצג בודדת מילה לקריאת מסלולי

 .מסלולי-מבנהו של המודל הדושל גילויה על 

אורתוגרפי-נתח ויזואלי

לקסיקון קלט 
אורתוגרפי

לקסיקון פלט 
פונולוגי

פונמי-גרפמיממיר 
'וכותנועות , קוליות:המרת תכוניות

מילה כתובה

סמנטיקה

פלט פונמיבאפר 
מספרים, הרכבה מורפולוגית, הרכבה פונולוגית

שיוך אות למילה מיקום אותיות זיהוי אות

ן 
קו

סי
ק

ל
טי

מנ
ס

 

 בודדת מילה לקריאתמסלולי -הדו מודלה .1 תרשים

 

 מסלול: במקביל המיומן הקורא משתמש בהםש קריאה מסלולי שלושה כולל מסלולי-הדו המודל

 הספציפיים רכיבים שלושה כולל המודל. לקסיקלי-תת ומסלול סמנטי-לקסיקלי מסלול, ישיר לקסיקלי

, פונמי-גרפמי וממיר, האורתוגרפי הקלט לקסיקון, אורתוגרפי-הויזואלי הנתח: הקריאה לתהליך

 הפלט לקסיקוןו ,היא מערכת קוגניטיבית כללית סמנטית-קונספטואליתה המערכת. ביניהם והקשרים

ועל כן משתתפים לא רק בקריאה בקול כי אם , משמשים גם להפקת דיבור הפונמי והבאפר הפונולוגי

 .ספונטני דיבורבו שיוםגם ב

                                                                                                                                                                      
 ".אהוי אותיות" -ו" תנועה אותיות", "קריאה אמות"במאמר זה נשתמש במקביל במונחים   1

 דיבור

 כתובה מילה



67       דיסלקסיית קבאק

 הנתח י"ע הכתובה המילה של ראשוני עיבוד מתבצע הקריאה תהליך של הראשון בשלב ,לפי המודל

 של המופשטת הזהות קביעת( המילה את המרכיבות האותיות זיהוי: פונקציות 3 כולל הנתח. הויזואלי

 האותיות ושיוך, המילה בתוךשל האותיות  היחסי מיקומן קביעת, )שלהן שיום כולל שלא האותיות

 ,Coltheart, 1981; Ellis, 1993; Ellis, Flude, & Young, 1987; Ellis & Young( ספציפית למילה

1996; Humphreys, Evert, & Quinlan, 1990; Peressotti & Grainger, 1995(. ככל מתבצע זה בשלב 

אורתוגרפי -הויזואלי הנתח של הפלט, הלקסיקלי הקריאה במסלול. ראשוני מורפולוגי פירוק גם הנראה

 מילהאת ה ומעורר – לקורא המוכרות מילים של תבניות המכיל – האורתוגרפי הקלט ללקסיקון מגיע

 הפלט ללקסיקון ישירות מקושר האורתוגרפי הקלט סיקוןלק. מתאימים האורתוגרפים שייצוגיה

 אופן לגבי מידע מעביר זה לקסיקון. המדוברות המילים של הפונולוגי הייצוג את הכולל, הפונולוגי

 עד זה מידע לשמור שתפקידו, טווח קצר פונולוגי זיכרון – הפלט הפונולוגי לבאפר המילה של הביטוי

 לקריאת והמדויק המהיר המסלול הוא זה מסלול. למילים ומורפמות פונמות ולהרכיב המילה להגיית

 מידע כאשר, הכתובות המילים של הבנה מאפשר סמנטי-הלקסיקלי המסלול .לקורא מוכרות מילים

 מערכתומשם ב, לקסיקון הסמנטיב משמעותן ייצוג את מפעיל האורתוגרפי הקלט מלקסיקון

. תפל ומילות חדשות מילים לקריאת משמש לקסיקלי-התת הקריאה מסלול .הסמנטית-הקונספטואלית

 האותיות רצף את לפרק שתפקידו, פונמי-הגרפמי לממיר מועבר הויזואלי מהנתח מידע זה במסלול

 את ומשמר שמרכיב, הפונמי הפלט לבאפר המידע את ולהעביר פונמות של לרצף להמירן, לגרפמות

 .להגייתן עד הפונמות

ודל יכול להוביל לדיסלקסיה שמאפייניה יהיו שונים בהתאם למיקום ליקוי בכל אחד מהרכיבים במ

בספרות המחקרית תוארו מספר ). Ellis & Young, 1996; Jackson & Coltheart, 2001(הפגיעה 

-הויזואלי הנתחל דיסלקסיות הנגרמות כתוצאה מליקוי סלקטיבי באחת משלוש הפונקציות ש

 דיסלקסיה ויזואלית. ין הנתח ללקסיקון הקלט האורתוגרפיאו כתוצאה מליקוי במעבר שב אורתוגרפי

שיש בה , כלומר(היא לקות הבאה לידי ביטוי בקריאת מילת המטרה כמילה אחרת הדומה לה ויזואלית 

 זאת ללא קושי ויזואלי אחר נלווה, )לפחות מחצית מהאותיות הנמצאות במילת המטרה

)Cuetos & Ellis, 1999; Lambon Ralph & Ellis, 1997; Marshall & Newcombe, 1973.( 

Friedmann, Biran, & Gvion (2012) דיסלקסיה : ווחות על שני סוגים של דיסלקסיה ויזואליתמד

 ,הנתח פלטבודיסלקסיה ויזואלית , כתוצאה מליקוי בפונקציית הזיהוי בנתח הויזואליהנגרמת ויזואלית 

דיסלקסית מיקום  .סיקון הקלט האורתוגרפישמקורה בליקוי במעבר הפלט מהנתח הויזואלי ללק

היא דיסלקסיה שנגרמת מליקוי בפונקציית מיקום האותיות  ,)LPD, Letter Position Dyslexia( אותיות

ב שיכולים של אותיות ולר, הליקוי בא לידי ביטוי בנדידת אותיות בתוך המילים. נתח הויזואליב

 ,Friedmann & Gvion;2009, רחמים ופרידמן(יצורים בשיעור דומה עבור אותיות תנועה וע, אמצעיות

2001; Friedmann & Rahamim, 2007( .בנתח למילה האותיות שיוך בפונקציית סלקטיבי ליקוי 

 הנמצאות מילים אותיות בין בנדידת ביטוי לידי באה זו דיסלקסיה. קשבית דיסלקסיה נקרא הויזואלי

 ;Davis & Coltheart, 2002; Friedmann, Kerbel, & Shvimer, 2010( הקורא של הראיה בשדה

Shallice & Warrington, 1977(. באותיות גם ביטוי לידי באות הנדידה גם בדיסלקסיה זו טעויות 

 .בעיצורים וגם תנועה
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 הנגרמות, "מרכזיות"המכונות  דיסלקסיות הן המחקרית בספרות המתוארות נוספות דיסלקסיות

 דיסלקסיית היא בעברית שבהן שהנפוצה, הויזואלי הניתוח שלב חרשלא בשלבים מליקוי כתוצאה

 בעלי אנשים. בודדת מילה לקריאת הלקסיקלי במסלול מליקוי נגרמת שטח דיסלקסיית .שטח

. לקסיקלי-התת מסלולב – תפל ומילות חדשות, מוכרות – המילים כל את קוראים שטח דיסלקסיית

 המרה י"ע אלא, שלמה כתבנית ייקראו לא רבות יםפעמ אליהן שנחשפו מילים גם, מכך כתוצאה

 מאופיינת זה מסלול דרך מילים קריאת. )Ellis & Young, 1996; Temple, 1997( פונמית-גרפמית

. בהמרה אחד פונמי מייצוג ליותר להוביל יכול שלהן האורתוגרפי שהייצוג מילים בקריאת בקושי

 שהאורתוגרפיה מילים( רגולריות-אי מילים ריאתבק יתקשו, כן אם, שטח דיסלקסיית בעלי קוראים

 אירגולרית מילהיקראו , כלומר – רגולריזציות ויבצעו) הנפוצים ההמרה לחוקי מצייתת אינה שלהן

 מילים( פוטנציופוניות מילים בקריאתבעיקר קוראים אלה מתקשים . רגולרים המרה לחוקי בהתאם

 הומופוניות מילים ובהבנת) בשפה הקיימת אחת להממי יותר ליצור יכולות פונמית-גרפמית שבהמרה

, ופרידמן גביעון) (שונה שלהן האורתוגרפי הייצוג אך, זהה הפונולוגית שתבניתן מילים(

2004;Friedmann & Lukov, 2008.(  

ליקוי משכל אחד מהם נובע , התפתחותית שטח דיסלקסיית של סוגים 3 תיארו) 2011( ולוקוב פרידמן

 הלקסיקון בין בקשר פגיעה, האורתוגרפי בלקסיקון פגיעה: הלקסיקלי מסלולב השונ מיקוםב

 האורתוגרפי הלקסיקון בין בקשר ופגיעה, הסמנטית ולמערכת הפונולוגי הפלט ללקסיקון האורתוגרפי

, לרגולריזציות המובילה קולית בקריאה קושי נראה הסוגים בשלושת. בלבד הפונולוגי הפלט ללקסיקון

 הקלט בלקסיקון פגיעה, קולית בקריאה לקושי בנוסף. הטעם ובמיקום התנועתי במבנה טעויות

) פסאודוהומופונית למילה קיימת מילה בין( לקסיקלית בהכרעה לקשיים גם מובילה האורתוגרפי

 הפונולוגי הפלט ללקסיקון האורתוגרפי הלקסיקון בין בקשר פגיעה. והומופונים פוטנציופונים ובהבנת

 בהבנת ולקושי קולית בקריאה לקושי מובילה) האורתוגרפי בפלט ליקוי( יתהסמנט ולמערכת

 בהכרעה קושיאין , האורתוגרפי ללקסיקון גישה שישנה מאחר אך, והומופונים פוטנציופונים

 ליקוי( בלבד הפונולוגי הפלט ללקסיקון האורתוגרפי הלקסיקון בין בקשר פגיעה. לקסיקלית

 של בהבנה או לקסיקלית בהכרעה קושי ללא קולית ריאהבק לקושיגורמת  )אינטרלקסיקלי

 . והומופונים פוטנציופונים

 ליקוי. פונמי-הגרפמי בממיר בפגיעה המאופיינת ,פונולוגית דיסלקסיה היא נוספת מרכזית דיסלקסיה

. האורתוגרפי הקלט בלקסיקון נמצאות שאינן, חדשות ומילים תפל מילות בקריאת לקושי מוביל זה

 הוא הנפוץ הטעויות דפוס, בלבד האורתוגרפי הלקסיקון על בקריאתו מסתמך הקוראש מכיוון

של  האורתוגרפי הקלט בלקסיקון הקיימת למילה חדשה מילה או תפל מילת הפיכת: לקסיקליזציה

 במסלול :נגרמת מליקוי כפול עומק דיסלקסיית .(Ellis & Young, 1996; Temple, 1997) הקורא

 ליקוי, לקסיקלי-התת ובמסלול ,קון הקלט האורתוגרפי ולקסיקון הפלט הפונולוגיבין לקסי, הלקסיקלי

 המילה למשמעות להגיע יכולים עומק דיסלקסיית בעלי. בלבד הסמנטי המסלול דרך קריאה המאפשר

 סמנטיות טעויות הן זו דיסלקסיה בעלי של הטעויות רוב לפיכך, שלה המדויקת ההגיה לצורת לא אך

 במילות, תפל במילות בעיקר מתבטא והקושי, )סמנטית לה הדומה אחרת במילה מטרהה מילת החלפת(

 .)Coltheart, 2000; Stuart & Howard, 1995( מופשטות ובמילים פונקציה
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 דווח עללאחרונה , בעוד שדיסלקסיה פונולוגית מתוארת כפגיעה כוללת במסלול התת לקסיקאלי

הפוגעת באופן חלקי ביכולת ההמרה  ,פונמי-הגרפמי רבממי סלקטיבית דיסלקסיה שנובעת מפגיעה

. אותיות של קוליות תכוניות של בהמרה מפגיעה הנגרמת, קֹוִליּות דיסלקסייתזוהי . הגרפמית פונמית

, למשל( הקוליות בתכוניתממילת המטרה  השונותליקוי סלקטיבי זה גורם לקריאה של אותיות 

שדיסלקסיה זו מחייבת שינוי , גביעון ופרידמן הציעו ).2007, ופרידמן גביעון) ("גשרים" ← " קשרים"

שהמסלול התת לקסיקאלי אינו ממיר , נראה. באופן שבו אנחנו ממשיגים את המסלול התת לקסיקאלי

במקרה של . ממיר גרפמה לצרור תכוניות פונולוגית, ככל הנראה, כי אם, גרפמה לפונמה שלמה

עובדה המעידה כי התכונות מומרות , ית הקוליות נפגעתרק ההמרה של תכונ, קוליותת ידיסלקסי

  .בנפרד

במחקר זה תוצג . לקסיקאלי מסובך ומרתק יותר מכפי ששיערו תחילה-נראה שהמסלול התת, אם כך

וזורה אור על אופן , פונמי-ה הנוכחית של הממיר הגרפמישתפיהמחייבת עדכון נוסף בדיסלקסיה 

 .ועיצורים הטיפול שלו בתנועות

 

 בקריאה ובכתיבה הנפרד של תנועות ועיצורים ויות למעמדםעד

 םע .קריאה מותבא סלקטיבי בקושי נותיהמאופי קריאה לקויות המחקרית בספרות תוארו לא, כה עד

עיבוד מילים אצל בעדויות למעמדם הנפרד של תנועות ועיצורים במחקרים העוסקים  נמצאו, זאת

ודות מעמדם השונה של עיצורים ותנועות בתהליך רכישת לסקירה רחבה א( נבדקים עם קריאה תקינה

  .)Winskel, 2011ראו , השפה הדבורה והפקת הדיבור

)2008( New et al. ו- )2011( Duñabeitia & Carrerias  פריימינג במבדק הכרעה לקסיקליתחקרו 

)Visual masked-priming lexical decision (פקט פריימינג א. סטודנטים בעלי קריאה תקינה בקרב

אך לא עבור מילים שהוטרמו במילים , נמצא עבור מילים שהוטרמו במילים בעלות עיצורים זהים

הסיקו החוקרים שישנו הבדל בין עיבוד עיצורים ותנועות  מכך. בעלות תנועות זהות ועיצורים שונים

, באופן דומה. כך שהעיצורים הם בעלי תפקיד משמעותי יותר בגישה ללקסיקונים, בתהליך הקריאה

שלא כמו מטלת . שונה-את קיומו של אפקט פריימינג במטלת זהה Perea & Acha )2009( בחנו

-בנתח הויזואלי(ם ילקסיקלי-שונה מתבצעת בשלבים טרום-מטלת זהה, ההכרעה הלקסיקלית

במבדק זה נמצא . )Kinonoshita & Norris, 2009(ואינה מושפעת מאפקטים פונולוגים ) אורתוגרפי

מכאן הסיקו החוקרים . תנועתי של האותיות במילה/אפקט פריימינג שאינו מושפע מתפקידן העיצורי

  .אורתוגרפי-ויזואליבנתח השההבחנה בין עיצורים ותנועות מתבצעת לאחר קידודן 

 ,אצל נבדקים עם קריאה תקינהמעמדם הנפרד של תנועות ועיצורים בנוסף לעדויות המצביעות על 

המספקים עדות למעמדם הנפרד , בקושי סלקטיבי לאותיות תנועה בכתיבה העוסקים מחקריםנמצאו 

 .Cotelli et al )2003( -ו  Cubelli)1991( של םבמחקר .של תנועות ועיצורים גם בתהליך הכתיבה

 סלקטיביתדיסגרפיה נרכשת המאופיינת בפגיעה  בעלי נבדקים שלושה של הכתיבה דפוס ארומת

ה והוספה של אותיות במילה השמט, הנדיד ,ההחלפים ביצעו טעויות קהנבד .תנועה אותיותב

 עיצורים – האותיות של תנועתית/העיצורית הזהות הנשמרכך ש, )בהתפלגות שונה אצל כל נבדק(

אחד  עיצור ביןרק  התרחשו נדידותה וכן, אחרות בתנועות הוחלפו תנועות, אחרים בעיצורים הוחלפו
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 גבוה היה תנועה באותיות ים אלונבדק של הכתיבה טעויות, בנוסף. רתעה אחת לאחתנו בין או לאחר

עדויות נוספות למעמדם הנפרד של תנועות ועיצורים  .עיצורים בכתיבת הםמטעויותי מובהק באופן

, Miceli et al. (1985) -ו Caramazza & Miceli (1990)ם של יהבתהליך הכתיבה נמצאו במחקר

אך  ,אותיות תנועהבסלקטיבית באפר גרפמי שאמנם לא הציגו פגיעה  מדווחים על בעלי דיסגרפייתה

  .תנועתי של המילה/דפוס הטעויות שלהם התאפיין בשמירה על המבנה העיצורי

ממצאים המצביעים על מעמדם הנפרד של תנועות ועיצורים התגלו במחקרים הבודקים עיבוד , אם כך

. בקושי סלקטיבי לאותיות תנועה בכתיבה עוסקיםה מחקריםוב, מילים אצל נבדקים עם קריאה תקינה

, לראשונה ממצאים המעידים על קיומה של לקות סלקטיבית בקריאת אותיות תנועה נציגזה  מאמרב

 . את מיקומה במודל הקריאה נקבעו, את דפוסיה הייחודיים של הלקות נתאר

 

 אמות קריאה בעברית

המשמשות לציון התנועה בה , )אותיות אהוי(' י', ו, 'ה', א –אמות קריאה  4בעברית המודרנית קיימות 

נקראת בחלק ' גם האות ע, בהיגוי של העברית המודרנית. יש להגות את האות העיצורית הבאה לפניהן

 ). 'וכו "ידע", "כובע"במילים כמו למשל (מהמילים כאות תנועה 

 ,הפניקי והכתב הארמיהכתב , במערכות הכתב שמהן התפתח הכתב העברי שאנו משתמשים בו היום

ללא  –ללא סימנים לתנועות , נהגו לכתוב עיצורים בלבד, )1989 ,נוה( שהיוו את הבסיס לכתב היהודי

צורת כתיבה זו הובילה לכך שמילים רבות בעלות משמעות שונה נכתבו . ללא ניקודקריאה ו אמות

בסביבות ). "דבר" –ותה צורה נכתבו בא "דביר"-ו "דיבר", "דובר", "דבר"המילים למשל (באופן זהה 

. לשמש גם בתפקיד תנועתי ,אהויאותיות , המאה התשיעית לפני הספירה החלו ארבע אותיות עיצוריות

ס ואת "לפנה 8-ראו למשל את כתובת השילוח מהמאה ה( אמות קריאה בסוף המילה ראשית נוספו

כיום . יאה באמצע מילהולאחר מכן נוספו אמות קר ).ס"לפנה 7-המאה המ, חשביהו מצדכתובת 

ולעיתים נדירות יותר , )"ִשירה" כמו למשל במילה(כאם קריאה בעיקר לתנועה ִא ' משמשת האות י

משמשת כאם קריאה ' האות ו ).בהתאמה, "סָתיו" -ו "בֵריכה" יםבמילכמו למשל (ָא -לתנועות ֵא ו

משמשת כאם קריאה בסוף ' ה האות. )בהתאמה ,"רוקּוש" -ו "חֹולם"כמו במילים (ֻא -לתנועות ֹא ו

כמו ( אֶ  -תנועות ָא ושם היא מייצגת את ה, )"פיההיפ": למעט מספר יוצאי דופן כמו(מילה בלבד 

כמו למשל במילים (תנועה ֹא את הן ובמקרים יוצאי דופ, )בהתאמה "קוֶנה" -ו, "חָלה"למשל במילים 

, )"מָלאכה" הכמו למשל במיל(ָא  תמשמשת כאם קריאה בעיקר לתנוע' א האות. )"ה ׁכ" -ו "פה ׁאי"

 ).בהתאמה, "ֹראש" -ו "קוֵרא"כמו למשל במילים (ֹא  -ו אֵ  ותולעיתים נדירות יותר לתנוע

מידע חד משמעי יותר , בצד השימוש באמות קריאה, המספקים, פותחו גם סימני הניקוד, בהמשך

ורבים , ת הינו מצומצם מאודכיום השימוש בשפה העברית המנוקד, עם זאת. אודות דרך הגיית המילה

הקורא מתמודד בעיקר עם , לפיכך. מקוראי השפה אינם בקיאים בכתיבתם וקריאתם של סימני הניקוד

רבות מהתנועות במילה , קרי, ייצוג של תנועות-המאופיינת בין השאר בתת, "העמוקה"השפה העברית 

 . י סימן אורתוגרפי כל שהוא"אינן מיוצגת ע

להיווכח בכך שאמות הקריאה בעברית  ןקודן של אותיות תנועה במילה ניתמתיאור תפ, בנוסף

, היות שכל אם קריאה משמשת לייצוגה של יותר מתנועה אחת, כלומר, מאופיינות באמביוולנטיות

אין דרך לבצע המרה חד ערכית , י יותר מאם קריאה אחת"מיוצגות ע, )מלבד ִאי(וכמעט כל התנועות 
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אותיות אהוי משמשות הן בתפקיד תנועתי והן , מעבר לכך. שהיא מייצגתשל אות האהוי לתנועה 

ונכתבות באותה צורה עבור ) מלבד אות אהוי בתחילת מילה שמשמשת תמיד כעיצור(בתפקיד עיצורי 

 . שני תפקודים שונים אלו

 
 ,אהקרי באמותסלקטיבי  בקושי המאופיינת קריאה לקות של זה נציג לראשונה עדויות לקיומה מחקרב

משתתפים בעלי דיסלקסיית קבאק  22של  המבוססת על חקירת דפוסי הקריאה, קבאק דיסלקסיית

כמו . נצביע על מיקומה של הלקות במודל הקריאה ונעמיק בבחינת מאפייניה הייחודיים, התפתחותית

וי נבחן האם דפוס הטעויות המאפיין את קריאתם של נבדקים עם קושי באמות קריאה בא לידי ביט, כן

 .הגם בכתיב

 

 המחקר משתתפי

 ראשוני סינון

ילדים ומבוגרים שהגיעו אלינו למעבדה בגלל תלונה על קושי אותרו מתוך קבוצה של  מחקרה משתתפי

בשלב . ושרצו ללמוד יותר על סוג הקושי שלהם, עם או ללא אבחון רשמי של דיסלקסיה, בקריאה

 פרידמן, ת תלתןימתוך בטרי, דיסלקסיות לאבחוןמבדק סינון ( תלתן סינון מבדקראשון העברנו להם 

 זה במבדק. שונות דיסלקסיות המאפיינים בקריאה טעויות דפוסי לזיהוי הרגישמבדק , )2003, וגביעון

: ממוצע( אותיות 11–2 של באורך בעברית כתובות מילים 136 רם בקול לקרוא המשתתפים התבקשו

 30-ו ,)0.76: תקן סטיית, 4.9: ממוצע( אותיות 6–3 של ךבאור תפל מילות 30, )1.44: תקן סטיית, 4.6

 הבודדות המילים רשימות). 0.77: תקן סטיית, 4.5: ממוצע( אותיות 6–3 של באורך מילים של זוגות

: דיסלקסיה של שונים סוגים זיהוי המאפשרים מילים של שונים סוגים תוכולל התפל ומילות

 נגלקט דיסלקסיית, ויזואלית דיסלקסיה, פונולוגית סיהדיסלק, עומק דיסלקסיית, שטח דיסלקסיית

 אחרות מילים יוצרת ביניהן אותיות שנדידת כך בנויה המילים צמדי רשימת. אותיות מיקום ודיסלקסיית

 טעויותל גם רגישהסינון תלתן  מבדקחשוב לציין ש. קשבית דיסלקסיה זיהוי לצורך בשפה הקיימות

. )שיוצרות מילה קיימת אחרת תנועה אותיות של הוספה או מטההש, החלפה, נדידה(באמות קריאה 

 קבאק טעות שלפחות מילים 161 כולל, )כ"מילים ומילות תפל בסה 226המכיל (מבדק הסינון כולו 

 . בשפה הקיימת אחרת מילה יוצרת בהן אחת

 של  tמבדק לפי אשר, 42–9 הגילאים בטווח עברית קוראי משתתפים 22 אותרו זה הליך באמצעות

Crawford & Howell (1998) להם המותאמים הביקורת מנבדקי במובהק קבאק טעויות יותר הפיקו .

', ה בכיתה ביקורת לנבדקי הושוו' ה–'ד בכיתות משתתפים, זה במחקר ביקורת לקבוצת ההשוואות בכל

 לנבדקי ווהוש ומעלה א"י מכיתה ומשתתפים', ז בכיתה ביקורת לנבדקי הושוו' ז–'ו בכיתות משתתפים

 .)נבדקים 200 –מבוגרים, נבדקים 7 –'כיתה ז, נבדקים 14 –'כיתה ה: נבדקי ביקורת( .מבוגרים ביקורת

בחרו כך שכל אחד מהם הפיק יותר טעויות קבאק מנבדקי הביקורת בקריאת המילים במבדק נהנבדקים 

מנבדקי הביקורת גם  רובם של הנבדקים הפיקו יותר טעויות במובהק. )p < .001 ,t > 3.2( הסינון

 < p < .001 ,t מהנבדקים 19( וזוגות המילים )p < .001 ,t > 5.6, מהנבדקים 20(בקריאת מילות התפל 

 והם, ובשמיעה שפה בהתפתחות שהיכל לקות כבעלי אובחנו לאכל הנבדקים שנכללו במחקר . )4.6

 .מתוקנת או תקינה ראיה בעלי
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 המשך מבדקי

 טעויות ובהן, קבאק טעויות מלבד נוספות טעויות הראשוני הסינון קבמבד ביצעו מהמשתתפים חלק

 דרך קריאה על המצביעות טעויות וא, מילים בין עיצורים נדידת טעויות, במילה עיצורים נדידת

 שטח ודיסלקסיית קשבית דיסלקסיה, LPD לדיסלקסיית אופייניות טעויות אלה. לקסיקלי-התת המסלול

 מבדקי שלושה הועברו, מלבד קבאק נוספות דיסלקסיות בעלי הם שתתפיםהמ אם לבדוק כדי .בהתאמה

 :הללו לדיסלקסיות ספציפי באופן הרגישים המשך

 התבקשו זה במבדק .)תלתן בטריית מתוך( שטח דיסלקסיית לאיתור פוטנציופונים של קולית קריאה

 סטיית, 3.7: ממוצע( אותיות 6–2 של באורך פוטנציופוניות מילים 78 רם בקול לקרוא המשתתפים

 מילה ליצור עשויה פונמית-גרפמית שקריאה שלהן בהמרה מילים הן פוטנציופוניות מילים). 0.8: תקן

 אחוזי. "קרוב" -כ לצליל מאות בהמרה להיקרא יכולה "כרוב" המילה ,למשל. בשפה הקיימת אחרת

 .לקסיקלי-התת המסלול דרך קריאה על מעידים זו במשימה נמוכים הצלחה
 התבקשו זה במבדק .)תלתן בטריית מתוך( LPD דיסלקסיית לאיתור נדידיות מילים של קולית ריאהק

, )0.88: תקן סטיית, 4.9: ממוצע( אותיות 7–4 של באורך מילים 232 רם בקול לקרוא המשתתפים

 עם מילים 87 כולל המבדק. העברית בשפה הקיימות אחרות מילים יוצרת בתוכן אותיות שנדידת

 המילה, למשל. עיצור לנדידת לקסיקלי פוטנציאל עם מילים 163 - ו תנועה לנדידת לקסיקלי יאלפוטנצ

 כתוצאה "ילחמו" -כ תיקרא "יחלמו" והמילה "סכין" -כ תנועה מנדידת יכולה להיקרא כתוצאה "סיכן"

 וכתוצאה, "חשובים" -כ תנועה מנדידת יכולה להיקרא כתוצאה "חושבים"המילה  .עיצור מנדידת

 ".חובשים"מנדידת עיצור כ
 התבקשו זה במבדק .)תלתן בטריית מתוך( קשבית דיסלקסיה לאיתור מילים זוגות של קולית קריאה

. )0.96: תקן סטיית, 4.8: ממוצע( אותיות 7–2 של באורך מילים זוגות 120 רם בקול לקרוא המשתתפים

 זוג, למשל. העברית בשפה הקיימות רותאח מילים יוצרת ביניהן אותיות שנדידתזוגות המילים נבנו כך 

 . "ארגיש מרעיש" -בין המילים כ אות מנדידת כתוצאה להיקרא יכול "ארגיל מרעיש" המילים
 

 הטעויות אחוז את סיכמנו, קבאק דיסלקסיית מלבד נוספות דיסלקסיות למשתתפים אם לקבוע כדי

 נבדקי של הטעויות לאחוז ותםא נויוהשוו, הרלוונטים ההמשך ובמבדקי הסינון במבדקי שביצעו

 השטח טעויות סוכמו, שטח דיסלקסיית לנבדק האם לקבוע כדי, לפיכך. המבדקים באותם הביקורת

 לנבדק האם לקבוע כדי, )מילים 214 כ"סה( הפוטנציופונים קריאת ובמבדק מילים סינון במבדק שביצע

2Fהעיצורים נדידת טעויות אחוז סוכם LPD דיסלקסיית

 קריאת ובמבדק מילים סינון קבמבד שביצע 2

 200 מתוכן, מילים 368 כ"סה(מתוך המילים בעלות פוטנציאל לקסיקלי לנדידת עיצור  נדידיות מילים

 סוכמו קשבית דיסלקסיה לנבדק האם לקבוע כדי). עיצור לנדידת לקסיקלי פוטנציאל בעלות מילים

 כ"סה( מילים זוגות קריאת ובמבדק מילים זוגות סינון במבדק שביצע מילים בין עיצורים נדידת טעויות

 הטעויות אחוז בין השוואה נערכה, מסויים המשך מבדק ביצע שלא משתתף עבור(). מילים זוגות 150

  ).המבדק באותו הביקורת קבוצת של הטעויות לאחוז הרלוונטי הסינון במבדק שביצע
                                                           

2
 ולא קבאק סלקסייתיד של תוצאה להיות יכולות תנועות של נדידה שטעויות מאחר בלבד בעיצורים נדידה טעויות נבדקו 

 תנועות המערבות קשביות שטעויות היות, בלבד בעיצורים קשביות טעויות נבדקו, לכך בדומה. LPD ייתדיסלקס של
 .קשבית דיסלקסיה של ולא קבאק דיסלקסיית של תוצאה להיות יכולות
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 וטעויות ,לבעלי דיסלקסיית עומקהאופייניות , ו אם המשתתפים ביצעו טעויות סמנטיותנבדק, בנוסף

 שיעור הטעויות .הנגרמת מפגיעה סלקטיבית בממיר, קוליות דיסלקסייתבעלי ל יניותיהאופ ,תליּוקוֹ 

המילים  214לכל  ביחס נקבע, עבור משתתפי המחקר כמו גם נבדקי הביקורת, הסמנטיות והקוליות

 בנוסף אחד מהם לכל שיש הדיסלקסיות סוגי לגבי האבחנהו המשתתפים פרטי .שקראו במבדקי הסינון

 .1מוצגים בטבלה  קבאק לדיסלקסיית

 

 המחקר משתתפי. 1 טבלה

 דיסלקסיה מלבד קבאק  מוסד לימודים/כיתה גיל  מין  הנבדק
 קשבית ,LPD, שטח ד 9 ז עמנד
 קשבית, שטח ה 10 ז יורה
 קשבית ,LPD, שטח ה 10 נ ארה
 קשבית ,LPD, שטח ה 10 נ שחה
 LPD, שטח ו 11 ז יוחו
 שטח ז 13 ז נובז
 ללא דיסלקסיה נלווית ז 13 נ מאיז
 שטח א"י 16 ז יניא

 שטח ב"י 18 ז חשיב
 קשבית ,LPD, שטח ב"י 18 ז רומיב
 LPD, שטח תיכוןבוגרת  23 נ מעגמ
 LPD, שטח אוניברסיטה 24 ז יהומ
 ללא דיסלקסיה נלווית אוניברסיטה 26 נ רושמ
 LPD, שטח רסיטהאוניב 28 ז אלצמ
 שטח מכללה 30 נ מימ
 קשבית, שטח אוניברסיטה 30 נ אהמ
 קשבית ,LPD, שטח אוניברסיטה 32 ז בררמ
 שטח אוניברסיטה 32 ז עדמ
 שטח אוניברסיטה 33 ז זכמ

 LPD, שטח אוניברסיטה 37 ז גלשמ
 ללא דיסלקסיה נלווית אוניברסיטה 38 ז רוחמ
 שטח אוניברסיטה 42 נ שרגמ

 

 דיסלקסיית או ית קוליותמדיסלקסיסובל  אינו מהנבדקים אחד שאף לראות ניתן 1 בטבלה מהתבוננות

 .נוסף קושי ללא, בלבד קבאק דיסלקסיית בעלי הם ורוחמ רושמ, מאיזש להבחין ניתן, בנוסף .עומק

הציג שכן אף אחד מהם לא , דיסלקסיה פונולוגית ניתן היה גם לראות שלאף אחד מהנבדקים לא היתה

 .עיצוריםגם של של תנועות וגם של מילות תפל בקריאה בקול דפוס של קושי מקביל 

 כללי – שיטה

 המחקר הליך

 המבדקים לפירוט(לכל נבדק  מבדקיםגדול של  במספר שימוש נעשה המחקר שאלות על לענות כדי

 צועבבי ריכוז שאיפשרו בתנאיםהמבדקים הועברו . )נספח ראו פיםמשתתאחד מה כל שביצע

 ניתן המבדקים העברת במהלך. זמן מגבלת וללא, שקט בחדר, בפרטיות התבצע האבחון: המשימות
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כו מספר המפגשים ומש .במבדק אחר או זה בפריט הצלחתם לגבי פידבק ללא, כללי עידוד למשתתפים

 ).לכל נבדק מפגשים 3–1( ליכולותיו בהתאם משתתף כל י"ע ונקבע כל מפגש של

 
 

 ריאהק טעויות ניתוח

 :הבאים הקריטריונים לפי נעשה המחקר משתתפי של הקריאה טעויות ניתוח

 קריאה אמות של החלפה או השמטה, הוספה, הנדיד של לטעויות מתייחסות קבאק טעויות .1

 . במילה

 של תנועתי/העיצורי תפקודה. מתפקדות אותיות אהוי גם כעיצורים, בנוסף לתפקודן כתנועות .2

 צליל בעלות היא אם, כלומר( שלה במילת המטרה הפונולוגי טוילבי בהתאם נקבע אות אהוי

 עיצורי בתפקיד לאות אהוי' א האות נחשבה, "תנאים" המילה עבור לפיכך). לא או עיצורי

 הקבאק טעויות בסיכום .תנועתי בתפקיד לאות אהוי' א האות נחשבה, "כאן" המילה ועבור

. תנועתי בתפקיד באותיות אהוי טעויותל רק התייחסנו, השונים במבדקים המשתתפים עבור

 בתפקיד באותיות אהוי המשתתפים של הטעויות דפוס לבחינת הוקדש במחקר זה נפרד סעיף

 . עיצורי

 או, בלבד חלקיות תגובות שהיו במקרה גם, שהנבדק הפיק הראשונות התגובות בחשבון נלקחו .3

 אותה קרא והוא "צולל" המטרה מילת לנבדק הוצגה אם, למשל. הטעות את תיקן שהנבדק

 .תנועה אות החלפת טעות כאל זו לתגובה התייחסנו" צולל..ציל"

 לטעויות נחשבו לא שטח לדיסלקסיית תוהאופייני המילה בתנועות של שינוי של טעויות .4

 או, הושמטה, שנדדה תנועה אות המטרה במילת מעורבת היתה לא כאשר, לפיכך. קבאק

 "חלוצה" המילה לנבדק הוצגה אם, למשל. קבאק לטעות זו שגויה הפקה נחשבה לא הוחלפה

קרא  המשתתף אם אך, שטח ולא לטעות קבאק לטעות זו טעות נחשבה" ֵחלו ׂצה" קרא והוא

 באותיות שינויים המחייבים תנועתיים שינויים –" חולצה" או" חלוץ", "חליצה" אותה

  .)דה בהתאמההשמטה ונדי, החלפה(קבאק  לטעות זו טעות נחשבה – עצמן התנועה

 באנגלית תנועה אותיות בקריאת טעויות, אצל הנבדקים שהשתתפו במטלת הקריאה באנגלית .5

 הרגולרית בצורתה a האות, למשל. קבאק לטעויות נחשבו לא בשפה רגולריות-לאי שקשורות

 המילה אם לכן ,אוֹ  הצליל בעלת היא הרגולרית בצורתה  oוהאות ,אֶ  או, אַ  הצלילים בעלת היא

“dawn” כ הנבדק י"ע נקראה- “down” שטח ולא לטעות קבאק לטעות זו תגובה נחשבה.  

 נדידת של בעטייה להיווצר יכולות קריאה באמות טעויות, קשבית דיסלקסיה בעלי עבור .6

בחרנו , ספק הסר למען, לכן. שלהם הראיה בשדה הנמצאות אחרות ממילים תנועה אותיות

 אות נדידת של כטעויות מוסברות להיות היכולות קריאה באמות בקידוד שמרני שלפיו טעויות

 .אלו משתתפים עבור קבאק לטעויות נחשבו לא לה הסמוכה ממילה תנועה

כלומר שטעות , קבאק לטעויות לקסיקלי פוטנציאל בעלות מילים הן פוטנציוקבאקיות מילים .7

 המטרה תממילו אחת כל עבור נקבע זה פוטנציאל. קבאק בהן יוצרת מילה קיימת אחרת

הוגדרה  "חינך" המילה למשל. הקבאק טעויות מסוגי אחד לכל בחלוקה, השונים במבדקים
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 , תנועה אות מנדידת כתוצאה "חניך" -כ כפוטנציוקבאקית מכיוון שהיא יכולה להיקרא

  או, תנועה אות מהחלפת כתוצאה "חונך" -כ, תנועה אות מהשמטת כתוצאה "חנך"-כ

, מסוגים שוניםהתפלגות טעויות בניתוחים שעסקו ב(. תנועה אות מהוספת כתוצאה "חינוך"-כ

עבור למשל  כך. ניתחנו את המילים לפי הפוטנציאל הלקסיקאלי לטעויות מכל אחד מהסוגים

דידת מילים עם פוטנציאל לנ 72מילים קיימות פוטנציוקבאקיות יש  100במבדק השוואה זו 

ים שהתייחסו בניתוח. לפת תנועהלהח 74-ו מטת תנועהלהש 88, תנועה תספלהו 35, תנועה

שרק בדק האם  אפקט פוטנציוקבאקיות כמו למשל בניתוח, לכל הטעויות מכל הסוגים יחדיו

חישבנו רק אם , פוטנציוקבאקיות-יש הבדל בשיעור הטעויות בין מילים פוטנציוקבאקיות ולא

 .)קיימתמילה יש טעות תנועתית כלשהי שיכולה ליצור 

 במקביל קבאק טעויות מספר של בעטיין הנוצרות מילים הפוטנציאלים יןבמני נכללו לא .8

 פוטנציאל לבעלת נחשבה לא "צורח" המטרה מילת, למשל). מעורבות קבאק טעויות(

 הקיימת, "צרחה" המילה את לייצר ניתן' ו האות השמטת עם שבשילוב למרות תנועה להוספת

שכן השמטת , ל להשמטת תנועהטנציאכן נחשבה לבעלת פו "צורח"המילה ( העברית בשפה

 שעשו הקבאק טעויות שיעור בחישוב, לכך בהתאם. )"צרח"בה יוצרת את המילה  'האות ו

 התחשבנו לא, אלו טעויות ליצירת הפוטנציאל בעלות המילים כ"לסה ביחס המשתתפים

 .שביצעו המעורבות הקבאק בטעויות
 הוספות או, מאוד נדירות מילים היוצרות קקבא טעויות הפוטנציאלים במניין נכללו לא, בנוסף

 מילת, למשל). המטרה במילת שייכות הייתה אם אלא( שייכות היוצרות קריאה אמות של

 "שיאה" שהמילה למרות תנועה אות להוספת פוטנציאל לבעלת נחשבה לא "שיא" המטרה

 . העברית בשפה קיימת, )שלה השיא במשמעות(

 הפוטנציאל בעלות המילים כ"לסה ביחס המשתתפים ושעש הקבאק טעויות שיעור בחישוב .9

 במאמר נפרדים סעיפים. שהפיקו לקסיקליות לא בתגובות התחשבנו לא אלו טעויות ליצירת

 . השונות הקבאק טעויותבעקבות  פקוושה לקסיקליות הלא התגובות לבחינת הוקדשו הז

 התפל מילות כ"הלס ביחס תמיד נעשה קבאק טעויות אחוזי חישוב תפל מילות בקריאת .10

 הסיבה. אלו טעויות ליצירת הלקסיקלי הפוטנציאל בעלות המילים למספר ביחס ולא שנקראו

 ביצעו, בשפה קיימות שאינן מילים קוראים שהם בכך מיודעים שהיו ,שהמשתתפים היא לכך

 .אחרות תפל למילות שהובילו רבות קבאק טעויות

 
 סטטיסטים ניתוחים

כדי לבדוק . χ2השתמשנו ב , ועים במטלות שונות אצל אותו נבדקבין ביצאם קיים הבדל כדי לבדוק 

השתמשנו , צאות של קבוצת ביקורת המותאמת לוהאם קיים הבדל בין תוצאות של נבדק בודד לבין תו

ביצועים של קבוצת משתתפי המחקר להשוות את הכדי . Crawford & Howell (1998)של  tבמבדק 

 One-way ANOVA withוב, עבור שני תנאים, Paired samples t-test השתמשנו ב שונים תנאיםב

repeated measures עבור יותר משני תנאים. 
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 ניסויי המחקר

. כדי לענות על שאלות המחקר השונות במיוחד נבנו שחלקם מבדקים של סידרה למשתתפים העברנו

 .ותוצאותיו רועבו שנבחרו המחקר כלי, שנערך ניסוי לכל הרציונאל יתואר זה בפרק

 
  ?תנועה אותיות בקריאת סלקטיבי ליקוי כלומר, קבאק דיסלקסיית קיימת אכן האם
 לצורך שנבנו קריאה מבדקי שני העברנו, תנועה אותיות בקריאת סלקטיבי ליקוי קיים אם לבדוק כדי

 םמילי( קבאק לדיסלקסיית האופייניות לטעויות יםהרגיש גירויים כללו אלו מבדקים. זה מחקר

 של החלפה או נדידה, הוספה, השמטה תוך שקריאתן ומילות תפל מילים, כלומר, )פוטנציוקבאקיות

 . בשפה הקיימת אחרת מילה יצורת תנועה אות

 מילים 100 בקול לקרוא התבקשו המשתתפים זה במבדק .פוטנציוקבאקיות מילים של קולית קריאה

 שתי לפחות ישנן מיליםמה אחת כל עבור, )0.56: תקן סטיית, 4.17: ממוצע( אותיות 8–3 של באורך

הוגדרה כפוטנציוקבאקית  "חולק" המילה למשל. קבאק טעויותמ להיווצר שיכולות עבריתב מילים

 אות מהשמטת כתוצאה "חלק"-כ, תנועה אות מנדידת כתוצאה "חלוק" -כ יקראמכיוון שהיא יכולה לה

 באותו. תנועה אות מהוספת כתוצאה "חולקה" -כ או, תנועה אות מהחלפת כתוצאה "חילק" -כ, תנועה

 ואת "נתין" או "נתן" ,"ןנות" -ל "נתון" הפוטנציוקבאקית המילה את להפוך קבאק טעויות יוכלו, אופן

 ."סיפור" או "סופר", "ספר", "ספיר" -ל "סיפר" המילה
 מילים 60 קולב לקרוא המשתתפים התבקשו זה במבדק .פוטנציוקבאקיות תפל מילות של קולית קריאה

גם מילות  3F3.)0.67: תקן סטיית, 4.45: ממוצע( אותיות 6–3 של באורך בעברית קיימות שאינן כתובות

 הקיימות אחרות מילים יוצרות שונות קבאק טעויות שתי לפחות הןמ אחת כל עבורהתפל נבנו כך ש

 "מערב" -כ, נועהת אות מנדידת כתוצאה "מעריב" -כ לקרוא ניתן "מעירב" המילה את למשל. בשפה

 במילה תנועה אות נדידת. תנועה אות מהחלפת כתוצאה "מעורב" -כ או, תנועה אות מהשמטת כתוצאה

 תנועה אות והחלפת "סגל" המילה את תיצור תנועה אות של השמטה, "סיגל" המילה את תיצור "סגיל"

 . "סגול"המילה  את תיצור

 3-ו 2 מיםתרשי .קבוצת ביקורת המותאמת לו בגיל ערכנו השוואה בין אחוז הטעויות של כל נבדק עם

של משתתפי פוטנציוקבאקיות את שיעור טעויות הקבאק בקריאת מילים קיימות ומילות תפל  יםמציג

המוצגת בצבע (השייכים לקבוצת הגיל בהשוואה לשיעור טעויותיהם של נבדקי הביקורת , המחקר

 35צת הביקורת עבור קריאת מילים כללה קבו). נבדקיםבחלק התחתון של העמודות של השונה 

ועבור קריאת מילות תפל ) נבדקים 21 –מבוגרים, נבדקים 9 –'כיתה ז, נבדקים 5 –'כיתה ה(נבדקים 

 ). נבדקים 20 –מבוגרים, נבדקים 12 –'כיתה ז, נבדקים 6 –'כיתה ה(נבדקים  38כללה 

בקריאת מילים , לו קורת המתאימהבמובהק מקבוצת הבי קבאק טעויותהפיק יותר הנבדקים אחד מכל 

  p < .002 ,t > 5.3(.4F4(ומילות תפל  )p < .001 ,t > 5.5( קיימות

                                                           
 .דומים מאפיינים בעלות נוספות פוטנציוקבאקיות תפל מילות 50 קראו ומעגמ גלשמ, רושמ, שרגמ, רוחמ  3
הסיבה לכך . לא נמצא הבדל מובהק בשיעור הטעויות של קריאת מילים רגילות לעומת קבוצת הביקורת מרוח רק אצל 4

 .ךבהמשונדון בה בהרחבה , קשורה בכך שהוא קורא מילים דרך המסלול הלקסיקאלי
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 בהשוואה לקבוצות הביקורתפוטנציוקבאקיות  אחוז טעויות הקבאק במבדקי קריאת מילים. 2תרשים 

 

 
 בוצות הביקורתבהשוואה לקפוטנציוקבאקיות  ות תפלאחוז טעויות הקבאק במבדקי קריאת מיל. 3תרשים 

 

 ?קבאק דיסלקסיית בעלי נבדקים של הטעויות סוגי הםה מ

נערך ניתוח של סוגי טעויות הקבאק , על מנת לבדוק את דפוס הקריאה המאפיין בעלי דיסלקסיית קבאק

מציג את התפלגות סוגי טעויות הקבאק שביצעו הנבדקים  4תרשים . אצל כל אחד ממשתתפי המחקר

עבור כל נבדק חושב כל סוג טעות באחוזים מתוך ). לכל נבדק מילים 1205–169(בכל המילים שקראו 

וכן נבדקה  הטעות זסוג של  וכ המילים בעלות פוטנציאל ליצירת מילה קיימת אחרת בעטיי"סה

מציג את התפלגות סוגי טעויות הקבאק שביצעו  5תרשים  .התפלגות הטעויות ברמת הקבוצה כולה

מוצגת גם התפלגות טעויות  5-ו 4בתרשימים ). מילים 140–30(שקראו הנבדקים בכל מילות התפל 

 ).החיוורת שמאליתבעמודה ה(הקבאק השונות ברמת הקבוצה 
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נדידת = נת (התפלגות סוגי טעויות במילים קיימות ביחס לפוטנציאל בקרב כל הנבדקים . 4תרשים 

 )תנועה החלפת= החת , השמטת תנועה= השת , הוספת תנועה= הות , תנועה
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הוספת = הות , נדידת תנועה= נת (התפלגות סוגי טעויות במילות תפל בקרב כל הנבדקים . 5תרשים 

 )החלפת תנועה= החת , השמטת תנועה= השת , תנועה

 
השמטות , הוספות, ניתן לראות שטעויותיהם של הנבדקים כוללות נדידות 5-ו 4ם מימהתבוננות בתרשי

ה דומה לסוגי הטעויות שמוזכרים במחקרים שנערכו על בעלי דיסגרפיית דפוס ז. והחלפות של תנועות

ניתן לראות שעבור כל נבדק קיימת התפלגות , בנוסף .)Cotelli et al., 2003; Cubelli, 1991( קבאק

ב משתתפי המחקר בנפרד כמו גם ברמת הקבוצה ישנו ריבוי וראצל עם זאת נראה ש, שונה של טעויות

 .ידת תנועות במילה ומיעוט של טעויות החלפת תנועותיחסי של טעויות נד
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  ?קבאק לדיסלקסיית גורם אשר הליקוי הקריאה במודל ממוקם היכן

 לפגיעה להביא שעשוי הקריאה במודל הליקוי מו שללמיקו תיאורטיות אפשרויות שלוש ישנן

 פונולוגי פלט בבאפר פגיעה, )1( אורתוגרפי-הויזואלי בנתח פגיעה :תנועה אותיות בקריאת סלקטיבית

 בתרשים מוצגים במודל האפשריים הפגיעה מיקומי תשלוש). 3( פונמי – הגרפמי בממיר פגיעה או) 2(

שהרכיב יש להניח , כדי שכל אחד מהמיקומים הללו יסביר את דפוסי דיסלקסי הקבאק אצל נבדקינו .6

טיבית לאותיות תנועה ואינה שהפגיעה בו היא סלקו, מטפל בנפרד באותיות תנועה ובאותיות עיצור

 .נבחן כעת איזה מהמיקומים אחראי לדיסלקסית הקבאק של נבדקינו .אותיות עיצורפוגעת ב

אורתוגרפי-נתח ויזואלי

לקסיקון קלט 
אורתוגרפי

לקסיקון פלט 
פונולוגי

פונמי-גרפמיממיר 
'וכותנועות , קוליות:המרת תכוניות

מילה כתובה

סמנטיקה

פלט פונמיבאפר 
מספרים, הרכבה מורפולוגית, הרכבה פונולוגית

שיוך אות למילה מיקום אותיות זיהוי אות

ן 
קו

סי
ק

ל
טי

מנ
ס

 
 

 שמביא לדיסלקסית קבאק למיקום הליקוי במודל הקריאה תיאורטיות אפשרויות שלוש. 6תרשים 

 

 אורתוגרפי-הויזואלי בנתח בליקוי קבאק דיסלקסיית מקור שלילת

 העברנו, אורתוגרפי-הויזואלי בנתח מליקוי כתוצאה נגרם קריאה באמות קושיה האם לבחון כדי

שהצלחה בהם תעיד , ישיר באופן הנתח את בוחניםש מבדקים שני .מבדקים שלושה למשתתפים

, ומבדק שבוחן האם טעויות קבאק קיימות גם כאשר המטלה עוקפת את הנתח, שהתקלה אינה בנתח

 .התקלה היא בשלב שאחרי הנתחשכישלון בו יעיד ש

: אותיות 5–4 בנות כתובות תפל מילות של זוגות 114 המחקר למשתתפי הוצגו זה במבדק .שונה-זהה

 זוגות 30-ו, )השמטות 24-ו החלפות 10, שיכולים 20( תנועה באות מזו זו הנבדלות מילים זוגות של 54

 שתי של מילים המכילות זוגות 20-ו אחת תנועה אות של מילים המכילות זוגות 10: זהות מילים

 10( עיצור באות מזו זו הנבדלות של מילים זוגות 30 גם זה במבדק נכללו, בקרה לצורך. תנועה אותיות

 המשתתפים ,מילים זוג כל עבור. תנועה אותיות מכילות ואינן) השמטות 10-ו החלפות 10, שיכולים

הנבדקים ביצעו . מזו זו שונות או זהות הן האם) ומינוס פלוס של סימון י"ע( בכתב להכריע התבקשו

שאינה קשורה למילים שקראו  מסויימת הברה או מילהשוב ושוב  הוגים שהם תוךמטלה זו 

-הגרפמי בממיר ליקוי לבין הויזואלי בנתח ליקוי בין להבחין אפשרמ זה מבדק ).מדכאת ארטיקולציה(

קושי במטלה זו יעיד על תקלה , דם לממירהקו, שונה היא מטלה בנתח-מאחר שמטלת זהה ,פונמי

 תובהכ מילה

 דיבור

2 

1 

3 
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נועדה לוודא שהנבדקים לא  מדכאתה הארטיקולציה. והצלחה בה תעיד על תקלה שאינה בנתח, בנתח

 כמו. בלבד הויזואלי נתחישתמשו לשם כך בו, ההכרעה לצורך פונמי-הגרפמי הממיר על יוכלו להישען

אם הוא ( האורתוגרפי הלקסיקון על הישענות לנטרל כדי, קיימות מילים ולא תפל מילות נבחרו, כן

  5F5.)תקין

 בנות, תפל מילות 50-ו קיימות מילים 50: גירויים 100 למשתתפים וצגוה זה במבדק .שניה אות זיהוי

. במילה שלישי או שני במיקום תנועה אות המכילות, )0.76: תקן סטיית, 4.4: ממוצע( אותיות 6–3

 קריאתן את דורש לא המשימה שביצוע מאחר. מילה בכל השניה האות מהי לציין תבקשוה הנבדקים

, האורתוגרפי לקסיקוןאת ה או פונמי-הגרפמי ממירהנחנו שהמשימה אינה מערבת את ה, המילים של

 בנתח הליקוי שמקור כך על יצביע זו במשימה גבוה טעויות שיעור, לפיכך. הויזואלי נתחאת ה רק אלא

 .הויזואלי בנתח הליקוי מקור את ישלול זו במשימה ןתקי ביצוע – ולהיפך, הויזואלי
 

 : הנתח את העוקפת הקריאה את הבודק ,סינתזה מבדק למשתתפים העברנו, בנוסף

 הופעתן סדר לפי ,בעברית קיימת מילה המרכיבות אותיות למשתתפים נאמרו זה במבדק .סינתזה

 זה מבדק. ששמעו האותיות מרצף הנוצרת המילה את להגיד תבקשוה המשתתפים). פ"בע איות( במילה

 תנועה אות הכוללות מילים 28 מתוכן, )0.7: תקן סטיית, 3.8: ממוצע( אותיות 5–2 בנות מילים 36 כלל

 והאותיות בכתב מוצגות אינן והמילים הואיל. בקרה לצורך, תנועה אותיות ללא מילים 9-ו לפחות אחת

-או לממיר ישירות ללקסיקון האורתוגרפיאלא ניגש  ,זיהוי המילה אינו עובר בנתח הויזואלי ,מושמעות

 בנתח ממוקם אינו שהליקוי כך על יעיד זה במבדק בתנועות גבוה טעויות שיעור, לפיכך. פונמי-רפמיגה

 . הויזואלי

 את הבודקים במבדקיםשל המשתתפים  הקבאק טעויות ששיעור בבחינת תוצאות מבדקים אלו נמצא

 שניה אות זיהויבמבדק ו ,בממוצע 0.8% שונה-זההבמבדק  :מאוד נמוך והינ אורתוגרפי-הויזואלי הנתח

ונמוך ביחס לשיעור , קולית שיעור זה היה נמוך משיעור טעויות הקבאק שלהם בקריאה. בממוצע 0.3%

שיעור , בנתח שימוש כלל מצריך שאינו ,הסינתזה במבדק. טעויות הקבאק שלהם במטלת הסינתזה

 שמקורה כך על מצביע זה ממצא. טעויות קבאק בממוצע 23.4%עם , בוהטעויות הקבאק שלהם היה ג

  .אלא בשלב מאוחר יותר, אורתוגרפי-הויזואלי בנתח בליקוי אינו קבאק דיסלקסיית של

 

 הפונולוגי הפלט בבאפר בליקוי קבאק דיסלקסיית מקור שלילת

 את בחנו ,הפונולוגי הפלט רבבאפסלקטיבי בתנועות  מליקוי נגרם קריאה באמות קושי האם לבחון כדי

ההנחה היתה שאם הנבדקים מצליחים . קריאה ללא קולי פלט מבדקי בשלושה הבאפר של תפקודו

 .התקלה אינה בבאפר הפלט הפונולוגי, במבדקי הפלט כאשר אינם נדרשים לקרוא

 במבדק .)2003, פרידמן( פונולוגיות יכולות לאבחון יהיבטר: בליפ בטריית מתוך תפל מילות על חזרה

 לחזור התבקשו והם, פונולוגית מבחינה וקשות קלות תפל מילות 56 אודיטורית למשתתפים הוצגו זה

 . רם בקול עליהן

                                                           
 .Kinonoshita & Norris (2009) ראו אורתוגרפי-הויזואלי בנתח מתבצעת שונה-זהה שמטלת לכך נוספות עדויותל 5
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 מילים 200-כ של ניתוח כללה כל נבדק של המילולית ההפקה יכולות בחינת .ספונטני דיבורניתוח 

שביצע  בתנועות הטעויות שיעור בניתוח זה חישבנו את .המחקרמפגשי  במהלך ספונטני באופן שהפיק

  .שהפיק המילים 200-ב הכולל למספרן ביחסכל משתתף 
 מילים 30 משתתף כל עבור נבחרו זה במבדק .קבאק טעויות המשתתפים ביצעו בהן מילים על חזרה

 .עליהן לחזור התבקש ואוה, הושמעו לנבדק המילים. קולית בקריאה קבאק טעויות ביצע שבהן

 
לא ביצעו כלל טעויות בתנועות בדיבור ספונטני  שהמשתתפים מבדקים אלו נמצא בבחינת תוצאות

טעויות בתנועות  2.4%ביצעו בממוצע רק הם . בחזרה על מילים בהן ביצעו טעויות קבאק בקריאהו

 ןשמקור כך על מצביעים אלו ממצאים .שהוא שיעור דומה לשל נבדקים תקינים" פבלי"במטלת החזרה 

  .הקלט ברמת אלא, הפונולוגי הפלט באפר ברמת בליקוי אינושלהם  טעויות הקבאק של

שמשתתפי המחקר ביצעו טעויות השמטה הוספה ונדידה גם באותיות אהוי בתפקיד  יש לציין, בנוסף

היות שמבחינה פונולוגית  .")מאפייניה של דיסלקסיית קבאק"בכך נדון בהרחבה בסעיף (עיצורי 

ניתן לשלול את מקורן של , ן בעלות תפקיד דומה לשאר העיצוריםאותיות אהוי בתפקיד עיצורי ה

שכן ליקוי מסוג זה היה , בבאפר הפונולוגיליקוי סלקטיבי לתנועות טעויות הקבאק של המשתתפים ב

 . בא לידי ביטוי באותיות אהוי בתפקיד תנועתי בלבד

 

 לקסיקלי-במסלול הקריאה התת ליקוי

-הויזואלי בנתח ליקויבמקורן  תנועה באותיות לפיהם הטעויות ההסברים החלופיים את ששללנו לאחר

 הוא קבאק דיסלקסיית של מקורה האם לבחון נותר, הפונולוגי הפלט ברמת ליקויב וא אורתוגרפי

 . לקסיקלי-במסלול הקריאה התת בליקוי

 יקוןבלקס מאוחסנות שאינן, תפל ומילות חדשות מילים לקריאת לקסיקלי משמש-התת המסלול, כאמור

גם משמש מסלול זה , )דיסלקסיית שטח(ועבור בעלי ליקוי במסלול הלקסיקלי , האורתוגרפי הקלט

משתתפים שמסוגלים לקרוא דרך המסלול , אם כך. כמסלול העיקרי לקריאה קולית של מילים קיימות

 משתתפים בעלי ליקויאילו ו, הלקסיקלי צפויים לעשות טעויות קבאק בעיקר בקריאת מילות תפל

 מציגה 2טבלה  .במסלול הלקסיקלי צפויים לעשות טעויות קבאק גם במילות תפל וגם במילים קיימות

 שיעור לעומת קיימות פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת המשתתפים שביצעו הקבאק טעויות שיעור את

  .פוטנציוקבאקיות תפל מילות בקריאת זה
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 הקבאק טעויות שיעור לבין פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת הקבאק טעויות שיעור בין השוואה. 2טבלה 

 פוטנציוקבאקיות תפל מילות בקריאת

 סטטיסטית מובהקות תפל מילות קיימות מילים הנבדק
   56.7% 54.0% ש עמנד
   17.2% 17.1% ש יורה
 χ2 = 12.03, p = .0005 32.8% 10.4% ש יוחו
 χ2 = 5.12, p = .02 35.0% 19.0% ש נובז
   51.7% 64.0% ש יניא

 χ2 = 16.99, p < .0001 46.2% 14.9% חשיב
 χ2 = 5.17, p = .02 45.1% 26.4% ש רומיב
 χ2 = 7.53, p = .006 25.0% 9.0% מעגמ
 χ2 = 10.43, p = .001 21.7% 5.0% יהומ

 χ2 = 10.67, p = .001 20.0% 4.0% * רושמ
 χ2 = 22.05, p < .0001 43.3% 11.0% אלצמ

 χ2 = 7.78, p = .005 15.0% 3.0% מימ
   15.0% 7.0% ש אהמ

 χ2 = 8.89, p = .003 20.0% 5.0% בררמ
 χ2 = 11.76, p = .0006 28.3% 8.0% עדמ
 χ2 = 5.93, p = .01 40.0% 22.0% ש זכמ

 χ2 = 7.41, p = .0065 18.3% 5.0% גלשמ
 χ2 = 10.75, p = .001 13.3% 1.0% * רוחמ
 χ2 = 10.39, p = .001 30.0% 10.0% ש שרגמ

 טעויות בקריאת פוטנציופונים 15%מעל  –נבדק עם דיסלקסית שטח קשה ש  .נבדק זה אינו בעל דיסלקסיית שטח*

 
רוב משתתפי המחקר ביצעו טעויות קבאק רבות יותר במובהק בקריאת , 2טבלה כפי שניתן לראות ב

ה להם דיסלקסית שטח קשה הראו שיעור הנבדקים שהית .מילות תפל מאשר בקריאת מילים קיימות

נמצא אפילו לא  )יניא ואהמ, יורה, עמנד(ואצל חלקם , גבוה של טעויות קבאק גם במילים הקיימות

 ממצאים אלו מהווים עדות לכך שפגיעה .קבאק במילים קיימות ובמילות תפלהבדל בשיעור טעויות ה

 ואחיזוק נוסף לכך ה .לקסיקלי-המסלול התת תנועה באה לידי ביטוי בזמן קריאה דרך אותיות בקריאת

אלא רק , לא עשה טעויות קבאק כשקרא מילים קיימות, שלא היתה לו דיסלקסית שטח כלל, שרוחמ

 . בקריאת מילות תפל

, לקסיקלי-דרך המסלול התת תנועה באה לידי ביטוי בקריאה אותיות בקריאת סלקטיבית פגיעהאם אכן 

ייגזר מהאם הם קוראים מילים ל המשתתפים במטלות הקריאה השונות נצפה ששיעור טעויות הקבאק ש

נבדק יבצע , כלומר. ובהבנה, בזיהוי מילים, לקסיקאלי בקריאה קולית-קיימות דרך המסלול התת

-מסלול התתו לקריאה דרך הבמסלול הלקסיקלי יחייב אותשלו טעויות קבאק רק כאשר סוג הפגיעה 

 3היוצרים  הלקסיקלי במסלול פגיעה של שונים מיקומים 3 מתארות )2011( ולוקוב פרידמן .לקסיקלי

 בין בקשר פגיעה, עצמו האורתוגרפי בלקסיקון פגיעה: סוגים של דיסלקסיית שטח התפתחותית

, )אורתוגרפי בפלט ליקוי( הסמנטית ולמערכת הפונולוגי הפלט ללקסיקון האורתוגרפי הלקסיקון

 ).לקסיקליראינט ליקוי( בלבד הפונולוגי הפלט ללקסיקון רפיהאורתוג הלקסיקון בין בקשר ופגיעה

  .7קומי הפגיעה האפשריים במסלול הלקסיקלי מוצגים בתרשים ימ
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 האורתוגרפי בפלט ליקוי       אינטרלקסיקלי ליקוי            

אורתוגרפי-נתח ויזואלי

לקסיקון קלט 
אורתוגרפי

לקסיקון פלט 
פונולוגי

פונמי-גרפמיממיר 
'וכותנועות , קוליות:המרת תכוניות

מילה כתובה

סמנטיקה

פלט פונמיבאפר 
מספרים, הרכבה מורפולוגית, הרכבה פונולוגית

שיוך אות למילה מיקום אותיות זיהוי אות

ן 
קו

סי
ק

ל
טי

מנ
ס

                         

אורתוגרפי-נתח ויזואלי

לקסיקון קלט 
אורתוגרפי

לקסיקון פלט 
פונולוגי

פונמי-גרפמיממיר 
'וכותנועות , קוליות:המרת תכוניות

מילה כתובה

סמנטיקה

פלט פונמיבאפר 
מספרים, הרכבה מורפולוגית, הרכבה פונולוגית

שיוך אות למילה מיקום אותיות זיהוי אות

ן 
קו

סי
ק

ל
טי

מנ
ס

 

 יהאורתוגרפ בלקסיקון ליקוי     

אורתוגרפי-נתח ויזואלי

לקסיקון קלט 
אורתוגרפי

לקסיקון פלט 
פונולוגי

פונמי-גרפמיממיר 
'וכותנועות , קוליות:המרת תכוניות

מילה כתובה

סמנטיקה

פלט פונמיבאפר 
מספרים, הרכבה מורפולוגית, הרכבה פונולוגית

שיוך אות למילה מיקום אותיות זיהוי אות

ן 
קו

סי
ק

ל
טי

מנ
ס

 

 השטח דיסלקסיית מסוגי אחד כל עבור הלקסיקלי במסלול הליקוי םמיקו. 7תרשים 

 

 העברנו, שטח דיסלקסיית בעלי הם המשתתפים האם לבדוק כדי, המחקר משתתפי בפרק שתואר כפי

, כעת. זו לדיסלקסיה ספציפי באופן הרגיש מבדק, פוטנציופוניות מילים של קולית קריאה מבדק להם

 :קריאה נוספים מבדקי שני השטח של כל אחד מהם העברנו ייתדיסלקס של סוגה את לקבוע כדי

 מילה – מילים של זוגות 68 למשתתפים הוצגו זה במבדק .)תלתן בטריית מתוך( לקסיקלית הכרעה

 הפסאודוהומופונית והמילה "פטיש" המילה למשל( לה המתאימה פסאודוהומופונית ומילה קיימת

 הצלחה. בעיגול ולהקיפה כהלכה כתובה זוג בכל המילים מבין מי להכריע המשתתפים על). "פתיש"

 . האורתוגרפי הקלט לקסיקון של תקינותו על תעיד זו במשימה
 גירויים 40 למשתתפים הוצגו זה במבדק .)תלתן בטריית מתוך( ופוטנציופונים הומופונים הבנת

 והשניה המטרה ילתלמ סמנטית קרובה מהן שאחת מילים וזוג מטרה מילת – מילים משלוש המורכבים

 הקרובה המילה את בעיגול להקיף התבקשו המשתתפים. זוגה לבת פוטנציופונית או הומופונית היא

 לאפשר כדי וזאת, רם בקול המילים את לקרוא שלא התבקשו המשתתפים. המטרה למילת סמנטית

 דרך שגויה בצורה שנקראות מילים( הסמנטית למערכת האורתוגרפי הלקסיקון בין הקשר של בדיקה

 קלט לקסיקון על תעיד זה במבחן הצלחה). הבנה לטעויות גם כמובן יובילו, לקסיקלי-המסלול התת

  .הסמנטית למערכת בינו תקין וקשר תקין אורתוגרפי

 קושי נראה השטח דיסלקסיית סוגי בשלושתנמצא כי  )2011( ולוקוב פרידמן של ןמחקרב, כאמור

 ובהבנת לקסיקלית בהכרעה גם קשיים ישנם קולית בקריאה לקושי ףבנוסאם . מילים של קולית בקריאה

 כתובה מילה כתובה מילה

 כתובה מילה
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 האורתוגרפי הקלט בלקסיקון הינה הלקסיקלי במסלול שהפגיעה להסיק ניתן, והומופונים פוטנציופונים

 פוטנציופונים בהבנת ולקושי קולית בקריאה לקושי תוביל האורתוגרפי בפלט פגיעה. עצמו

 פגיעה. לקסיקלית בהכרעה קושי יתגלה לא, קיימת האורתוגרפי סיקוןללק שגישה היות אך, והומופונים

 של בהבנה או לקסיקלית בהכרעה קושי ללא קולית בקריאה לקושי תוביל אינטרלקסיקלית

  .והומופונים פוטנציופונים

  הביקורת לקבוצת בהשוואה שטח דיסלקסיית לאיתור במבדקים שטח טעויות אחוזי. 3טבלה 

 שטח דיסלקסיית סוג לקסיקלית הכרעה  הבנה נציופוניםפוט קריאת הנבדק
  אורתוגרפי לקסיקון 4.5 25.0 33.3 עמנד
  אורתוגרפי פלט 2.0 25.0 41.9 יורה

   1.2 5.8 10.8  יסודי ביקורת
N 14 18 28   

 אינטרלקסיקלי 0 2.5 17.9 יוחו
6Fנובז

6 28.2 – – – 
   0.6 3.3 9.1  חטיבה ביקורת

N 11 24 24   
  אורתוגרפי לקסיקון 60.6 65.0 47.4 יניא
  אורתוגרפי לקסיקון 3.0 12.5 14.1 יהומ
  אורתוגרפי לקסיקון 6.1 12.5 30.8 אהמ
  אורתוגרפי לקסיקון 4.5 5.0 11.5 בררמ
  אורתוגרפי לקסיקון 15.2 37.5 34.6 זכמ

  אורתוגרפי לקסיקון 6.1 7.5 25.6 שרגמ
  אורתוגרפי וןלקסיק 7F7 30 32.0– חשיב
 אינטרלקסיקלי 0 0 12.8 מעגמ
 אינטרלקסיקלי 0 2.5 12.8 אלצמ
 אינטרלקסיקלי 1.5 0 12.8 מימ
 אינטרלקסיקלי 1.5 2.5 11.5 עדמ

 אינטרלקסיקלי 0 0 14.1 גלשמ
 שטח ללא 0 0 3.8 רושמ
 שטח ללא 0 2.5 6.4 רוחמ

   0.3 1.1 4.7  מבוגרים ביקורת
N 55 9 16   

 ותמובהק
   t > 1.7, p < .05  t > 3.4, p < .005  t > 8.7, p < .001  סטטיסטית

 הביקורת לקבוצת ביחס מובהק הבדל מסמנים באפור הצבועים התאים* 

 של הקריאה יכולת את מאפיין אינו המחקר משתתפי אצל שנמצאו הטעויות שיעור כי לוודא כדי

 8F8.לו המתאימה הביקורת לקבוצת נבדק כל בין הטעויות אחוז את נויהשוו, המתאימה הגיל קבוצת

 שטח דיסלקסיית לאיתור במבדקים המשתתפים שביצעו בתנועות הטעויות שיעור את מציגה 3טבלה 

 דיסלקסיית סוג נקבע לכך בהתאם. גיל מותאמת הביקורת קבוצת של הטעויות לשיעור בהשוואה

 .נבדק כל עבור) אם היתה( השטח

                                                           
 .הלקסיקלית וההכרעה ההבנה מבדקי את ביצע שלא היות שטח סלקסייתיד סוג נקבעה לא נובז עבור  6
 במובהק גבוה היה מילים סינון במבדק שלו השטח טעויות אחוז אך, הפוטנציופונים קריאת מבדק את ביצע לא חשיב  7

 ).t(199) = 6.1, p < .001( טעויות בלבד 0.7%המבוגרים שביצעו בממוצע  ביקורת קבוצת של מזה
 . Friedmann & Lukov (2008)של ממחקרן נלקחו לקסיקלית והכרעה הבנה מבדקי עבור הביקורת קבוצת נתוני  8
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ה התאמה בין סוג דיסלקסיית השטח של כל אחד ממשתתפי המחקר לבין טיב כדי לבחון האם ישנ, כעת

 :העברנו למשתתפים שני מבדקי קבאק נוספים המקבילים למבדקי השטח, אקבביצועיו במבדקי הק

: ממוצע( אותיות 8–2 בנות מילים 80 למשתתפים הוצגו זה במבדק .)קבאק( לקסיקלית הכרעה מבדק

 העברית בשפה הקיימות מקבילות מילים שלהן תפל מילות 45 כולל בדקהמ). 1.13: תקן סטיית, 4.8

 אות שבהחלפת "ארין", למשל( קבאק לדיסלקסיית האופיינית מטעות כתוצאה להיווצר שיכולות

 אותיות עם מילים 16 מתוכן – העברית בשפה קיימות מילים 35 -ו, )"ארון" -כ להיקרא יכולה תנועה

 את דמומה בקריאה לקרוא התבקשו המשתתפים. ביקורת לצורך תנועה יותאות ללא מילים 19 -ו תנועה

 . העברית בשפה הקיימות המילים את ולהקיף, המילים 80

 כלל גירוי כל. גירויים 52 למשתתפים הוצגו זה במבדק .קבאק לטעויות פוטנציאל עם מילים של הבנה

, נוספים ביטויים או מילים ומספר) 0.75: תקן סטיית, 4.4: ממוצע, אותיות 6–3 באורך( מטרה מילת

 שעלולות בשפה אחרות למילים קשורים המסיחים. מסיחים והשאר המטרה למילת קשור מהם שאחד

 הוצגה "ארוז" המטרה מילת עבור, למשל. קבאק לדיסלקסיית האופייניות טעויות של בעטיין להיווצר

 למילה הקשורה "מאכל" המילה – מסיחים שני הוצגו ובנוסף לה הקשורה כמילה "עטוף" המילה

 "ֶאֶרז" למילה הקשורה עץ והמילה, המטרה במילת תנועה אות נדידת בעקבות להיווצר שעלולה "אורז"

 .המטרה במילת תנועה אות של השמטהנוצרת מש

 
 נצפה, לקסיקלי-במסלול התת הינו הקריאה במודל תנועה באותיות הקושי של מיקומואם , כאמור

 תפל מילות קריאת – השטח למבדקי המקבילים קבאק מבדקי בארבעה המשתתפים של הביצוע שטיב

 לקסיקלית והכרעה, פוטנציוקבאקיות מילים הבנת, פוטנציוקבאקיות מילים קריאת, פוטנציוקבאקיות

) השטח דיסלקסיית סוג( הלקסיקלי במסלול הליקוי לסוג מותאם יהיה – פוטנציוקבאקיות מילים של

שעושים טעויות שטח בקריאה , דיסלקסיית שטח מסוג ליקוי אינטרלקסיקלי בעלי ,אם כך .שלהם

רק בקריאה קולית ולא במטלות הבנה  יבצעו טעויות קבאק ,קולית אך לא בהבנה והכרעה לקסיקלית

רק  יבצעו טעויות קבאקבעלי דיסלקסיית שטח מסוג ליקוי בפלט האורתוגרפי  .והכרעה לקסיקלית

ובעלי דיסלקסיית שטח מסוג ליקוי , אך לא בהכרעה לקסיקלית, בנהבקריאה קולית ובמטלות ה

הבנה והכרעה , קריאה קולית –יבצעו טעויות קבאק בכל מטלות הקריאה, בלקסיקון האורתוגרפי עצמו

לקסיקלי רק -המשתמשים במסלול הקריאה התת, שטחנבדקים ללא דיסלקסיית , בנוסף .לקסיקלית

 . ויים לבצע טעויות קבאק רק בקריאת מילות תפל פוטנציוקבאקיותצפ, בשעה שהם קוראים מילות תפל

במבדקי הקבאק המקבילים למבדקי  המחקר משתתפי אצל שנמצאו הטעויות שיעור כי לוודא כדי

 מילים הבנת, פוטנציוקבאקיות מילים קריאת, פוטנציוקבאקיות תפל מילות קריאת( השטח

 של הקריאה יכולת את מאפיין אינו )פוטנציוקבאקיות מילים של לקסיקלית והכרעה, פוטנציוקבאקיות

 9F9.לו המתאימה הביקורת לקבוצת נבדק כל בין הטעויות אחוז את נויהשוו, המתאימה הגיל קבוצת

 דיסלקסיית לסוג בהתאם אלו במבדקים המשתתפים של הקבאק טעויות שיעור את מציגה 4טבלה 

 .לוקים הם שבה השטח
                                                           

) נבדקים 21 -מבוגרים , נבדקים 9 -'כיתה ז, נבדקים 5 -' כיתה ה(נבדקים  35קבוצת הביקורת עבור קריאת מילים כללה   9
מבדק עבור , )נבדקים 20 -מבוגרים , נבדקים 12 -'כיתה ז, נבדקים 6 -' כיתה ה(נבדקים  38ה עבור קריאת מילות תפל כלל

 מבדק הכרעה לקסיקליתעבור ו )נבדקים 11 -מבוגרים , נבדקים 10 -'כיתה ז, נבדקים 9 -' כיתה ה(נבדקים  30כללה הבנה 
 .)נבדקים 11 -ם מבוגרי, נבדקים 20 -'כיתה ז, נבדקים 13 -' כיתה ה(נבדקים  44כללה 
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 תפל מילות, פוטנציוקבאקיות מילים של קריאה במבדקי קבאק טעויות שיעור. 4טבלה 

 פוטנציוקבאקיות מילים של לקסיקלית והכרעה פוטנציוקבאקיות מילים הבנת, פוטנציוקבאקיות

 הנבדק
 דיסלקסיית סוג

 תפל מילות קריאת שטח
 מילים קריאת

 לקסיקלית הכרעה הבנה קיימות
 3.8 12.2 4.0 20.0 שטח ללא רושמ

 1.3 0 1.0 13.3 שטח ללא רוחמ

 4.3 6.4 10.4 32.8 אינטרלקסיקלי יוחו

 3.8 0 11.0 43.3 אינטרלקסיקלי אלצמ

 3.8 4.1 3.0 15.0 אינטרלקסיקלי מימ

 1.3 2.0 22.0 40.0 אינטרלקסיקלי גלשמ

 10 6.1 9.0 25.0 אינטרלקסיקלי מעגמ

 6.3 10.2 8.0 28.3 אינטרלקסיקלי עדמ

 2.8 21.3 17.1 17.2  אורתוגרפי פלט יורה

 2.5 8.2 7.0 15.0  אורתוגרפי לקסיקון אהמ

 11.3 29.4 54.0 56.7  אורתוגרפי לקסיקון עמנד

 21.3 34.7 64.0 51.7  אורתוגרפי לקסיקון יניא

 13.8 6.1 5.0 21.7  אורתוגרפי לקסיקון יהומ

 6.3 6.1 5.0 20.0  אורתוגרפי לקסיקון בררמ

 21.3 10.2 22.0 40.0  אורתוגרפי לקסיקון זכמ

 10.0 10.2 10.0 30.0  אורתוגרפי לקסיקון שרגמ

 18.1 18.4 14.9 46.2  אורתוגרפי לקסיקון חשיב

 מובהקות
 t > 5.3, p < .002  t >5.5, p < .001  t > 4.9, p < .001  t > 2.8, p < .005    סטטיסטית

 .הביקורתהתאים הצבועים באפור מסמנים הבדל מובהק ביחס לקבוצת * 

 במבדקי הביצוע טיב בין התאמה ישנה המשתתפים רוב שאצל לראות ניתן 4טבלה ב מהתבוננות

טעויות הקבאק של המשתתפים הינו גבוה , קרי, לוקים הם בה השטח דיסלקסיית סוג לבין הקבאק

 .לקסיקלי-רק בשעה שהם קוראים דרך המסלול התת של נבדקי הביקורתבמובהק מזה 

 של מזה במובהק הגבוה קבאק טעויות שיעור ביצע, תקין שלו הלקסיקלי המסלולש ,רוחמ, למשל

 תפל מילות בקריאת שרק מפני זאת, פוטנציוקבאקיות תפל מילות קריאת במבדק רק הביקורת קבוצת

 להשתמש יכול הוא קיימות מילים בקריאת ואילו, לקסיקלי-במסלול הקריאה התת להשתמש עליו

במסלול הקריאה  מתקלה רק נובע קריאה באמות הקושי אם, זה במקרה. יהלקסיקל הקריאה במסלול

 מילים בקריאת הביקורת קבוצת של מזה במובהק השונה קבאק טעויות שיעור צפוי לא אכן, הלקסיקלי

 גם הביקורת קבוצת של מזה במובהק שונה היה לא רוחמ של הקבאק טעויות שיעור זו מסיבה. קיימות

באופן  .פוטנציוקבאקיות מילים קריאת במבדק למשל כמו, קיימות מילים לש אחרים קריאה במבדקי

נמצאה התאמה בין טיב הביצוע של רוב המשתתפים במבדקי הקבאק לבין שלושת הסוגים של , דומה

 .ליקוי בפלט אורתוגרפי וליקוי בלקסיקון האורתוגרפי, ליקוי אינטרלקסיקלי –השטח  דיסלקסיית

, לקסיקלי-ממוקם במסלול הקריאה התת קריאה באמות ליקוי של היותו את ומבסס מחזק ממצא זה

 .עיצור ובאותיות תנועה באותיות שונה באופן פונמי מטפל-הגרפמי שהממיר ומכאן
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 ?קבאק דיסלקסיית של מאפייניה מהם

' והאותיות י, "כמו"במילה ' כמו למשל האות ו( כתנועות תפקידן מלבד, העברית בשפה קריאה אמות

. )"אליו"-ו, "חוה", "ורד"במילים ' האות ו, למשל( עיצורי בתפקיד גם משמשות )"מילה"במילה ' ה-ו

 בתפקיד אלו כאשר רק או בכלל אהוי באותיות ביטוי לידי בא קריאה באמות קושי האם לבדוק כדי

 עם מילים הכולל, זה מחקר לצורך במיוחד שנבנה קריאה מבדק המחקר למשתתפי העברנו, תנועות

 שונים במיקומים מופיעות קריאה שאמות היות, בנוסף. תנועתי ובתפקיד עיצורי בתפקיד אהוי יותאות

 . במילה הקריאה אם של מיקומה לפי משתנה הטעויות שיעור אם לבחון גם זה מבדק נועד, מילה בכל

 10–2 באורך( מילים 213 רם בקול לקרוא המשתתפים התבקשו זה במבדק .תנועה/עיצור, מיקום

  עיצורי בתפקיד קריאה אמות הכוללות מילים 169 מתוכן, )1.1: תקן סטיית, 4.3: ממוצע, תיותאו

 72 ,בהתייחסות למיקומי האותיות במבדק. תנועתי בתפקיד קריאה אמות הכוללות מילים 119-ו

 קריאה אמות הכילו 142, )עיצורי בתפקיד כולן לפיכך( המילה בתחילת קריאה אמות הכילו מהמילים

 .המילה בסוף קריאה אמות הכילו 83 -ו המילה מצעבא

 הקבאק טעויות אחוז את סיכמנו, על מנת לבדוק את דפוס הקריאה המאפיין בעלי דיסלקסיית קבאק

 הקולית הקריאה מבדקי שאר בכל שביצע הקבאק טעויות אחוז עם זה במבדק משתתף כל שביצע

ות פוטנציאל ליצירת מילה קיימת אחרת כ המילים בעל"סהל ביחס נקבע הטעויות אחוז. השונים

 . תנועתי/ולתפקודה העיצורי, המטרה בחלוקה למיקום אות האהוי במילת, בעטיין של טעויות אלו

 הקולית הקריאה מבדקי בכל המחקר משתתפי 22 כל שביצעו הטעויות אחוז של סיכום מציגה 5טבלה 

ולתפקודה , במילת המטרה האהויבחלוקה למיקום אות , ביצעו אותםשל מילים קיימות 

המילים הפוטנציוקבאקיות שקראו כל המשתתפים  14,551ניתוח זה נעשה עבור  .תנועתי/העיצורי

 .בקבוצת הקבאק

 הנבדקים כל של הקריאה הקולית של מילים קיימות מבדקי בכל הקבאק טעויות שיעור סיכום. 5טבלה 

 .במילה ומיקומן הקריאה ותאמ של תנועתי/ עיצורי תפקיד לפי טעות סוג התפלגות –

 סוג טעות
אותיות 
 ראשונות

אותיות 
 אמצעיות

אותיות 
 אחרונות

אותיות אמצעיות 
 אחרונות+ 

טעויות באמות 

קריאה בתפקיד 

 תנועתי

   – 10.0% – נדידה

   0.3% 0.2% – החלפה

   2.5% 1.4% – השמטה

   1.0% 5.3% – הוספה

טעויות באמות 

קריאה בתפקיד 

 עיצורי

   – 11.4% – נדידה

   0.9% 0.2% 0.2% החלפה

   2.6% 2.2% 0.4% השמטה

   – 2.3% 0.2% הוספה

 כ טעויות"סה
אמות קריאה 

 3.4% 1.3% 4.2% – בתפקיד תנועתי

אמות קריאה 
 3.4% 2.1% 3.6% 0.2% בתפקיד עיצורי

 

 



 קראוס ופרידמן-חנטוב     88

 באותיות עיצורי בתפקיד קריאה באמות הקבאק טעויות ששיעור לראות ניתן 5טבלה ב מהתבוננות

הבדל בין ה, וכמו כן, תנועתי בתפקיד קריאה באמות זה לשיעור לחלוטין זהה ואחרונות אמצעיות

 קריאה באמות הטעויות ששיעור נמצא, בנוסף .t(21) = 1.15, p = .26, ים אלו לא נמצא מובהקשיעור

 ,ואחרונות אמצעיות ותיותבא זה משיעור במובהק נמוך הינו הראשונות באותיות עיצורי בתפקיד

χ2 = 98.15, p < .0001. 

-במסלול הקריאה התת ממוקמת קבאק דיסלקסיית של היותה עובדת את מחזקים אלו ממצאים

 להבדל מצפים היינו לא, אורתוגרפי-הויזואלי בנתח היה הליקוי של מיקומו אם, ראשית: לקסיקלי

 סלקטיבי ליקוי של במקרה ,שנית .במילה ויהאה אותיות של למיקומן בהתאם הקבאק טעויות בשיעור

 קריאה באמות לטעויות מצפים היינו לא, הפונולוגי בבאפר או הפונולוגי הפלט בלקסיקון לתנועות

  .העיצורים לשאר דומה תפקיד בעלות הן פונולוגית מבחינה שכן, עיצורי בתפקיד

 קבאק דיסלקסיית בעלי של בקריאה טעויות על המשפיעים אפקטים

 קט מספר התנועות במילה אפ

 דיסלקסיית בעלי של קריאה באמות הטעויות אחוזי על משפיעמספר התנועות במילה  האם לבדוק כדי

 משתתפי שביצעו הטעויות מספר את סיכמנו, )ותודה למקס קולטהארט על הרעיון למבדק זה( קבאק

, פוטנציופוניות מילים, מילים סינון :במבדקים שונים אורכים בעלות במילים הביקורת ונבדקי המחקר

 מספר של לאפקט אבסולוטי אורך אפקט בין להבחין כדי. פוטנציוקבאקיות ומילים נדידיות מילים

. וגדל הולך תנועה אותיות ומספר זהה עיצורים מספר בעלות מילים נבחרו, במילה תנועה אותיות

 בעלת שהיא "בוחר" למילה וותההוש כלל תנועות ללא עיצורים 3 בעלת שהיא "שכל" המילה לדוגמא(

 ).תנועות ושתי עיצורים 3 בעלת שהיא, "כניסה" ולמילה, אחת ותנועה עיצורים 3

רוב משתתפי  ,כאשר מילות המטרה שקראו לא כללו אותיות תנועהש לראות ניתן 6טבלה ב מהתבוננות

, א אותיות תנועהבמילים לל( .במובהק מנבדקי הביקורתהמחקר לא ביצעו טעויות קבאק רבות יותר 

 ) .טעויות הקבאק הן טעויות של הוספת תנועה

ביצעו כל משתתפי המחקר טעויות קבאק רבות יותר במובהק , במילים שכללו תנועות, בניגוד לכך

 המכילות כמו גם עבור מילים ,)p < .001 ,t > 4.5( עבור מילים המכילות תנועה אחת: מנבדקי הביקורת

 .)p < .001 ,t > 15.4( שתי תנועות

 גדולהיה  במילה אהוי אותיות שמספר ככל יותר גבוה הקבאק של המשתתפים היה טעויות אחוז, בנוסף

 0.8% על עומד תנועה אותיות ללא במילים המשתתפים של הממוצע הקבאק טעויות שיעור .יותר

 . בהתאמה 7%-ו 5.3% על זה ממוצע עומד תנועות ושתי אחת תנועה שעבור בעוד, בלבד

אפקט עיקרי למספר אותיות נמצא , One-way ANOVA with repeated measuresיתוח שונות מסוג בנ

הבדל מובהק בין שיעור טעויות הקבאק  עם, ,p < .001 F(2,14) = 22.26 ,התנועה במילת המטרה

קיומו  .במילים ללא אותיות תנועה לבין שיעור הטעויות במילים עם תנועה אחת ושתי אותיות תנועה

דיקציה נוספת לקיומה של לקות ספציפית בקריאת אותיות נל אפקט מספר התנועות במילה מהווה איש

 . תנועה
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 זהה עיצורים מספר בעלות במילים שבוצעו) ואחוזים טעויות' מס( קבאק טעויות סיכום .6טבלה 

  .תנועה אותיות' למס בחלוקה

 הנבדק מילות מטרה
טעויות  %

 ממוצע
' מס

 עיצורים
' מס

 ועותתנ
' מס

 מעגמ אלצמ גלשמ רושמ שרגמ בררמ מימ יהומ אותיות
 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

2 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1.9% 

3 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1.4% 

3 1 4 5 3 3 10 6 9 13 10 5.9% 

3 2 5 2 1 1 2 2 1 4 2 6.9% 

4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

4 1 5 6 1 1 2 4 2 3 2 4.8% 

4 2 6 5 0 4 2 3 4 5 7 8.5% 

5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 3.1% 

5 1 6 1 2 2 2 1 1 0 1 7.8% 

כ "סה
אחוז 
 טעויות

 0.8% 0.0% 2.2% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% ללא תנועות

 5.3% 6.2% 7.6% 5.7% 5.2% 6.6% 2.8% 2.8% 5.7% תנועה אחת

 7.0% 10.7% 10.7% 6.0% 6.0% 6.0% 7.1% 1.2% 8.3% שתי תנועות

 הביקורת לקבוצת ביחס מובהק הבדל מסמנים פורבא הצבועים התאים *

 פוטנציוקבאקיות אפקט

 לטעויות לקסיקלי פוטנציאל בעלות מילים הן פוטנציוקבאקיות מילים, הקודמים בסעיפים שצויין כפי

 פוטנציאל אין שלחלקן שונות מילים פיםהמשתת קראו, השונים הקריאה במבדקי. השונות הקבאק

 אחד מסוג קבאק לטעות לקסיקלי פוטנציאל לחלקן) "כרוב" המילה למשל( קבאק לטעויות לקסיקלי

) למילה תנועה אות הוספת בעקבות "שורטות" -כ להיקרא שיכולה "שורטת" המילה למשל( בלבד

 שיכולה "מכון" המילה למשל( לפחות קבאק טעויות של סוגים שני לביצוע לקסיקלי פוטנציאל ולחלקן

 תנועה אות החלפת בעקבות "מכין" -כ וגם במילה תנועה אות נדידת בעקבות "מוכן" -כ להיקרא

 הלקסיקליות התגובות מספר, קרי( המילה של הפוטנציוקבאקיות מידת האם לבדוק כדי). במילה

 הטעויות שיעור על המשפיע משמעותי משתנה ההינ) השונות הקבאק טעויות של בעטיין האפשריות

 המשתתפים של הקבאק טעויות שיעור את סיכמנו, קבאק דיסלקסיית בעלי שמבצעים קריאה באמות

 הלקסיקליות התגובות' מס לפי בחלוקה, ביצעו אותם קיימות מילים של הקולית הקריאה מבדקי בכל

 . אלו טעויות של בעטיין האפשריות

 מהמשתתפים אחד כל עבור, ראשית – פוטנציוקבאקיות אפקט של תוצאות ניתוח זה מעידות על קיומו

במילים עם פוטנציאל לקסיקלי ליצירת טעות קבאק אחת או יותר  יותר גבוה קבאק טעויות אחוז נמצא

 בממוצע 2.8%(לעומת אחוז טעויות הקבאק שביצעו במילים ללא פוטנציאל זה , )בממוצע 11.1%(

כך שיעור טעויות , ליצירת טעויות קבאק פשרויות לקסיקליותשלמילה יותר א כלכ, שנית). בלבד

טעויות קבאק  p < .001 F(2,42) = 21.95,( )7.9%(במובהק הקבאק שביצעו המשתתפים גבוה יותר 
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טעויות קבאק בממוצע  14.1%בממוצע עבור מילים עם פוטנציאל אחד ליצירת טעות קבאק לעומת 

  .)ם ליצירת טעויות אלותר פוטנציאליעבור מילים עם שניים ויו

 ליצירת לקסיקלי אלפוטנצי ללא במילים גם קבאק טעויות ביצעו רבים שמשתתפים לציין יש, בנוסף

 שנקראה "מסורק" המילה למשל( לקסיקלית שאינה לתגובה, לפיכך, שהובילו טעויות, אלו טעויות

 .בהמשך נדון זה בממצא). "מסרוק"התפל  כמילת

 
 התגובה לקסיקליות

 טעויות של יותר גבוה שיעור על ההמצביע תגובות הקריאההתגובה היא תכונה של  יקליותלקס

 נויהשוו, זה אפקט לבדוק כדי. תפל מילות היוצרות טעויות של מאשר, בשפה קיימות מילים היוצרות

 תגובה( תפל מילות שייצרו התגובות לאחוז) לקסיקלית תגובה( קיימות מילים שיצרו התגובות אחוז בין

 קיימות מילים קריאת מבדקי בכל המשתתפים שביצעו הקבאק טעויות כ"סה מתוך) לקסיקלית לא

  .שביצעו תפל ומילות

 טעויות יותר ביצעו הנבדקיםכל  – לקסיקליות התגובה אפקט תוצאות ניתוח זה מעידות על קיומה של

בקריאת מילים קיימות . תפל למילות המובילות קבאק טעויות מאשר קיימות למילים המובילות קבאק

טעויות לא  13.8%ממוצע של טעויות לקסיקליות לעומת  84.8% בממוצע ביצעו המשתתפים

, הקודם בסעיף שצויין כפי, זאת עם .)t(21) = 14.61, p < .001(הבדל שנמצא מובהק  ,לקסיקליות

 שמילים כך על וודאי באופן המצביע דבר, תפל למילות שהובילו קבאק טעויות ביצעו רבים נבדקים

לא נמצא הבדל מובהק בקריאת מילות תפל , מעבר לכך. לקסיקלי-מסלול הקריאה התת דרך נקראו אלו

לבין אחוז טעויות הקבאק שהובילו ) בממוצע 53%( בין אחוז טעויות הקבאק שהובילו למילים קיימות 

 אינן קבאק טעויותש כך על מעיד זה ממצא ).t(21) = .57, p = .57) (בממוצע 47%(למילות תפל 

 .)לאור העובדה שהפלט הפונולוגי שלהם תקין( הלקסיקלי המסלול דרך מקריאה כתוצאה נוצרות
 

 או LPD דיסלקסייתכגון , דיסלקסיה אחרת מוכרתמ נובעות תנועה אותיות בקריאת הטעויות האם

 ?קשבית דיסלקסיה

 
 LPD דיסלקסיית

האם ניתן . המילה בתוך תנועות נדידת היא יאהקר באמות קושי המאפיינות הקריאה מטעויות אחת

 בפונקציית מקושי כתוצאה הנגרמת, LPD דיסלקסייתשל נבדקינו ב נדידת התנועה טעויותלתלות את 

במחקרים שבדקו את דפוס הנדידות של אותיות ? אורתוגרפי-הויזואלי נתח של במילה האותיות מיקום

צאה נטייה לטעויות רבות יותר בתנועות מאשר לא נמLPD במילה אצל קוראים בעלי דיסלקסיית 

 ערכנו, כדי לבחון זאת שוב .)Friedmann & Rahamim, 2007;2009, רחמים ופרידמן(בעיצורים 

נבדקים  18עבור נדידיות ה מיליםה 232 קריאת במבדקבין שיעור נדידת עיצורים לתנועות השוואה 

 קידר של ממחקרן נלקחואלו  נבדקים של קריאהה נתוני(ללא קבאק  LPD נוספים הלוקים בדיסלקסיית

 9.7%עשו  LPDהנבדקים עם , בחישוב מתוך הפוטנציאל לנדידת תנועות ועיצורים .)2011, ופרידמן

נדידות תנועה מתוך  8% -נדידות עיצור מתוך המילים עם פוטנציאל לקסיקלי לנדידת עיצורים ו

 עבור, מעבר לכך .)t(17) = 1.63, p = .12( מובהקהפרש שאינו  ,המילים עם פוטנציאל לנדידת תנועות
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נמצא שיעור גבוה יותר במובהק של  ,זהעבור מבדק תקינים ששימשו כנבדקי ביקורת הקוראים ה 136

. )p < .01 ,χ2 > 6.17(טעויות נדידה דווקא באותיות עיצור ביחס לטעויות הנדידה של אותיות תנועה 

 לשיעור נצפה ,LPD דיסלקסיית של תוצאה הן המשתתפים לש תתנועוה נדידת טעויות אכן אם, לפיכך

 באותיות נוספות לטעויות נצפה לא וכן, תנועותביחס ל בעיצורים נדידה טעויות שלאו אף גבוה  דומה

 . LPD לדיסלקסיית אופייניות שאינן והחלפות הוספות, השמטות כמו, תנועה

אחוז  אתהשווינו , LPDות מדיסלקסיית כדי לבחון אם טעויות הקבאק שביצעו המשתתפים נובע

הוספות והחלפות של אמות , השמטות( אחרות קבאק וטעויות תנועה נדידת, עיצור נדידת טעויות

10Fנדידיות מילים 232 קריאת במבדק ביצעו שהמשתתפים )קריאה

  .שיעור זה בקרב נבדקי הביקורתל 10

 :LPDים אינן נובעות מדיסלקסיית תוצאות השוואה זו מעידות כי טעויות הקבאק שביצעו המשתתפ

שכזכור היה ללא דיסלקסית שטח , רוחמ מלבד(שביצעו מבדק זה  המשתתפים 14 כל עבור, ראשית

 במקביל LPD מדיסלקסיית הסובלים משתתפיםה שמונובהם ) ולכן ללא טעויות קבאק במילים קיימות

 משיעור במובהק גבוה היה) צעבממו 6.6%(שאינן נדידה  הקבאק טעויות שיעור ,לדיסלקסיית קבאק

 השמטה ,הוספה טעויות ).p < .002 ,t > 4.7() בממוצע בלבד 0.5%( הביקורת קבוצתאלה ב טעויות

 בנדידה רק שמאופיינת, LPD דיסלקסיית י"ע מוסברות להיות יכולות אינן קריאה אמות של והחלפה

 מנבדקי עיצור נדידת עויותממשתתפי מחקר זה לא ביצעו יותר ט 12, שנית. במילה אותיות של

 שיעור טעויות ,עם זאת. LPDדבר המעיד על כך שאין להם כלל דיסלקסיית , במבדקי הסינון הביקורת

 6%(נדידיות המילים הבמבדק קריאת  שביצעו את LPDל ששת הנבדקים ללא התנועה ש נדידת

 כמו ,)p < .005 ,t > 2.5() בממוצע בלבד 0.6%( הביקורת קבוצת של מזה במובהק גבוה היה) בממוצע

 את מבדק קריאת המיליםצעו ישב המשתתפיםעבור רוב  ,ולבסוף .אחרות קבאק טעויות עבור גם

בהשוואה , נמצאו טעויות רבות יותר במובהק בנדידות תנועה ביחס למספר הנדידות הכולל, הנדידיות

 . )p < .02 ,χ2 > 5.79( ליחס זה בקרב נבדקי הביקורת

 

 יתקשב דיסלקסיה

 יותר נמצאת נתון שבזמן כך, מילים רשימות של בצורה למשתתפים מועברים השונים הקריאה מבדקי

, תנועה אותיות כוללות ועברוהש במבדקים המילים שרוב מאחר. שלהם הראיה בשדה אחת ממילה

 של הראיה בטווח הנמצאות אחרות ממילים מנדידתן כתוצאה לנבוע יכולות אלו באותיות טעויות

 כתוצאה הנגרמת ,קשבית דיסלקסיה לבעלי אופייניות מילים בין אותיות של נדידה טעויות. אהקור

 בעלי הם המשתתפים האם לבדוק כדי. הויזואלי נתח של במילה האותיות שיוך בפונקציית מליקוי

 להם העברנו, הקשבית הדיסלקסיה י"ע מוסברות שלהם הקבאק טעויות האם ולבחון זה מסוג ליקוי

 30-בנוסף ל, קשבית לדיסלקסיה ספציפי באופן הרגיש מילים זוגות 120 של קולית ריאהק מבדק

 15 -נמצא שזוגות מילים אלה  150 -שיעור הטעויות ב בבחינת .זוגותה סינון במבדק הזוגות שקראו

 ים בין מיליםעיצור נדידת טעויותהם ביצעו  – ממשתתפי המחקר אינם סובלים כלל מדיסלקסיה קשבית

 . הביקורת נבדקי של טעויותיהם משיעור במובהק שונה אינוש עורבשי

 תוצאה הם קשבית דיסלקסיה בעלישנמצאו  המשתתפים 7 של הקבאק שטעויות ההנחה את לשלול כדי

                                                           
 6-ו,  LPDדיסלקסייתהנבדקים שנמצאו במבדקי הסינון כבעלי דיסלקסיית קבאק ללא  10מתוך  8י "מבדק זה בוצע ע  10

 . LPD דיסלקסייתל במקבילדיסלקסיית קבאק  שנמצאו במבדקי הסינון כבעליהנבדקים  12מתוך 
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 כנדידה להסביר ניתן שלא אלו משתתפים שעשו הקבאק טעויות שיעור אתרק  חישבנו, זה ליקוי של

 נבדקי בקרב זה טעויות לשיעור והשווינו, הראיה בטווח נמצאותה אחרות ממילים תנועה אותיות של

 ישנן קשבית דיסלקסיה בעלי שהם המחקר משתתפי שלכלתוצאות השוואה זו הראו  11F11.הביקורת

 שיעור ).בממוצע 8.8%( קשבית דיסלקסיה י"ע מוסברות להיות יכולות שאינן רבות קבאק טעויות

בממוצע  0.2%( הביקורת קבוצת נבדקי של הקבאק ויותטע משיעור במובהק גבוה הינו זה טעויות

 עשוי להתקיים קריאה באמות סלקטיבי שקושי כך על מעיד זה ממצא. )p < .002 ,t > 3.5() בלבד

אך המסקנה החשובה היא שדפוס הטעויות בתנועות אינו יכול להיות , קשבית לדיסלקסיה במקביל

 .מוסבר על ידי דיסלקסיה קשבית

-הויזואלי נתחהשוללות את מיקום הליקוי הגורם לדיסלקסיית קבאק ב יותועדשה ייןיש לצ, לסיום

שדפוס הטעויות בתנועות של  חיזוק נוסף לכך הוותמ, )כפי שפורטו בסעיפים הקודמים( אורתוגרפי

דיסלקסיות , LPDשבית או דיסלקסיית י דיסלקסיה ק"משתתפי המחקר אינו יכול להיות מוסבר ע

 .ברכיב זה מליקויהנגרמות כתוצאה 

 שמא אובאמות קריאה  סלקטיבית מדיסלקסיה נובעות אכן תנועה אותיות בקריאת הטעויות האם

 ? אחרים שפתיים או טיבייםיקוגנ בליקויים מקורן
 

 כללית ויזואלית לקות של חלופי הסבר פסילת

 אותיות(' י-ו 'ו האותיות של הויזואליים ממאפייניהן נובע קריאה באמות הקושי האם לבדוק כדי

) כקווים נראות מסויימים ובגופנים, בעברית האותיות לשאר יחסית במרחב מצומצם מקום שתופסות

, ויזואלית מלקות נובע תנועה באותיות המשתתפים של הקריאה טעויות לפיו חלופי הסבר ולשלול

 :זה מחקר לצורך שנבנה מספרים של קריאה מבדק למשתתפים העברנו

. מספרים 50תבקשו המשתתפים לקרוא בקול רם הבמבדק זה  .קולית של מספריםקריאה : 212זוז 

מהמילים שנתבקשו המשתתפים לקרוא  50-מספרים אלו נבנו כך שיהיו דומים במאפיינים ויזואלים ל

המספרים נבנו כך . 'הכוללות את האות ו, במבדק קריאה קולית של מילים עם פוטנציאל לטעויות קבאק

תופיע באותו מקום יחסי  1שהספרה , פר ספרותיהם למספר האותיות במילים שנבחרושיהיו זהים במס

נראית בדיוק  1שבו הספרה  SF New Republicונבחר הגופן , הופיעה במילה' במספר כמו שהאות ו

היא  אם התקלה, )212 זוז( 'האות ובגופן זה נראית ויזואלית בדיוק כמו  1מאחר שהספרה . 'כמו האות ו

 .ית כללית היא אמורה לחול על שני סוגי הגירוייםויזואל

, נדידות טעויות מבצעים הם האם לבדוק במטרה המשתתפים של הקריאה מבדקי כל נותחו, בנוסף

 . 'י-ו' ו לאותיות דומים הויזואליים שמאפייניה) נון סופית( 'ן האות של והחלפות, השמטות, הוספות

 בלבד אחת טעות שעשתה שרגמ מלבד( 'ן האות או 1 רההספ בקריאת טעות אף ביצעו המשתתפים לא

', א-ו' ה התנועה אותיות בקריאת טעויות ביצעו שהמשתתפים העובדה, בנוסף. )'ן האות השמטת של

 הקבאק שטעויות לכך נוספת אינדיקציה מהווה', י-ו' ו לאותיות מאשר שונים ויזואלים מאפיינים שלהן

 .כללית יזואליתו לקות של תוצאה אינן המשתתפים של

                                                           
 54 -צירת מילה קיימת אחרת בעטיין של טעויות אלוכ המילים בעלות פוטנציאל לי"סהל ביחס נקבע הטעויות אחוז 11

מילים בעלות פוטנציאל לקסיקלי  197 -ו, מילים בעלות פוטנציאל לקסיקלי לטעויות קבאק שונות במבדק סינון זוגות
 ).המבדקים שני עבור מילים 251 כ"סה( קשבית דיסלקסיה לאיתור מילים זוגותלטעויות אלו במבדק 
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 שמיעתי ליקוי של חלופי הסבר פסילת

 בחוסר ביטוי לידי הבא שמיעתי מליקוי נובעות קולית בקריאה תנועה באותיות טעויות האם לבדוק כדי

 דומות תפל מילות קריאה בין מערב שאינו הכרעה מבדק למשתתפים העברנו, תנועות בין הבחנה

 :זה מחקר לצורך במיוחד נבנהש, שהוצגו אודיטורית פונולוגית ושונות

, אחת הברה בנות תפל מילות של זוגות 35 למשתתפים אודיטורית וצגוה זה במבדק .שמיעתית הבחנה

-ו" ִטיד"למשל זוג המילים ( בלבד אחת בתנועה מהשניה שונה אחת מילה שבהם זוגות 20 מתוכם

 תבקשוה המשתתפים. ")ִּפיג"-ו" יגּפִ "המילים  גלמשל זו( זהות המילים שתי שבהם זוגות 15-ו, ")טֹוד"

 . מזו זו שונה נשמעות שהן או הדבר אותו נשמעות הן האם מילים זוג כל עבור להכריע

 את שולל זה ממצא. טעויות ללא מושלם באופן זה מבדק ביצעו הכלל מן יוצא ללא המשתתפים כל

 .שמיעתי מליקוי נובעים המשתתפים של הקבאק שטעויות החלופי ההסבר

 
 בקריאה מורפולוגי ליקוי של חלופי הסבר פסילת

 באותיות הליקוי האם בדקנו, מורפולוגי בתפקיד בעברית תכופות משמשות תנועה שאותיות מאחר

אם הקושי בקריאת אותיות תנועה נובע מתפקידן . בקריאה מורפולוגי מליקוי חלק הוא תנועה

בקריאת רכיבים מורפולוגיים יתבטא באופן  נצפה שהקושי, ולא מכך שהן אותיות תנועה, המורפולוגי

 מילים של קריאה מבדק למשתתפים העברנו לפיכך ,דומה גם באותיות עיצוריות בתפקיד מורפולוגי

 .ותנועתיות עיצוריות מורפמות עם מילים הכוללות מורפולוגית מורכבות

 152 רם בקול רואלק המשתתפים תבקשוה זה במבדק .תמורכבות מורפולוגי מילים של קולית קריאה

 76 מתוכן, )0.64: תקן סטיית, 4.9: ממוצע( אותיות 6–4 של באורך, מורפולוגית מורכבות מילים

 מעיצורים המורכבות מורפמות בעלות מילים 76-ו אהוי אותיות הכוללות מורפמות בעלות מילים

, המילה בשורש זהותו כל זוג כלל שתי מילים שהי. נבנה מזוגות מינימאליים של מיליםמבדק זה . בלבד

נבדלו אך ורק בהאם האות המורפולוגית היתה תנועה או ו, האותיות ובמספר במילה המורפמה במיקום

 מורכבות מילים ששתיהן מאחר, "מרתש" למילה כמקבילה נבחרה "מרהש" המילה, למשל. עיצור

 מורפמה ולשניה, )'ה( תנועה אות הכוללת מורפמה שלאחת בכך רק מזו זו הנבדלות מורפולוגית

התייחס אך ורק לאות המורפולוגית שהיתה עיצורית או זה  מבדק עבור הטעויות ניתוח). 'ת( עיצורית

 זוג כל בין המושוות למורפמות ישירות נוגעות שאינן ותנועות בעיצורים טעויות נותחו לא. תנועתית

 .מילים

 הטעויות מספר הנבדקים שאר ואצל, עיצוריות במורפמות טעויות כלל ביצעו לא הנבדקים רוב

 במורפמות שביצעו הטעויות שיעור, בנוסף). טעויות בלבד 3–1( נמוך הינו עיצוריות במורפמות

 ).בממוצע בלבד 0.9%( עיצוריות במורפמות הטעויות משיעור יותר גבוה )בממוצע 4.8%( תנועתיות

מורפולוגי  מליקוי בעותנו המשתתפים של הקבאק לפיו טעויות החלופי ההסבר את שולל זה ממצא

 ביטוי לידי שבא ליקוי, הגרפמי הקלט בבאפר הליקוי של מיקומו את זה ממצא שולל, בנוסף. בקריאה

 ).2007, ופרידמן שטרנברג( מורפולוגיות בטעויות השאר בין
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 ?בלבד עברית בקריאת ייתבטא כן ועל, העברית השפה של מייחודה נובע קריאה באמות קושי האם

 במילה תנועות של הייצוג בתת קבאק דיסלקסיית ורמק שלילת

 בשונה זאת, תנועות של יצוג-בתת המאופיינת, "עמוקה" שפה היא מנוקדת הלא העברית השפה

 השפה של זה מאפיון נובע תנועה אותיות בקריאת הקושי האם לבדוק כדי. אחרות רבות משפות

 תנועות של ייצוג והיעדר יצוג של ותהחופשי את יתר הכללת מכלילים שהנבדקים כלומר( העברית

 נבדקים 8-ל( באנגלית פוטנציוקבאקיות מילים של קריאה מבדק למשתתפים העברנו, )הכתובה במילה

  :תנועה אותיות י"ע מיוצגות במילים התנועות כל ושב, )באנגלית לקרוא יודעים אשר

 המשתתפים התבקשו זה במבדק .באנגלית קבאק לטעויות פוטנציאל עם מילים של קולית קריאה

 אחת מילה לפחות ישנה המטרה ממילות אחת כל עבור. באנגלית כתובות מילים 44 רם בקול לקרוא

 קבאק לדיסלקסיית האופייניות טעות של בעטיה להיווצר שיכולה, האנגלית בשפה הקיימת נוספת

 ”bug“ -כ ראתיק ”big“ המילה, למשל). תנועה אותיות של הוספה או השמטה, החלפה, נדידה(

המילה , תנועה אות מנדידת כתוצאה ”from“ -כ תיקרא ”form“ המילה, תנועה אות מהחלפת כתוצאה

“rat”, כ תיקרא- “rate” והמילה, תנועה אות מהוספת כתוצאה “could”, כ תיקרא- “cold” כתוצאה 

  .תנועה אות מהשמטת

, העברית בשפה לביטויו בדומה נגליתהא בשפה ביטוי לידי בא קריאה באמות הקושי האם לבחון כדי

 מילים של הקריאה במבדק המשתתפים שביצעו הקבאק טעויות שיעור את תחילה נויהשוו

 .בעברית פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת זה לשיעור, באנגלית פוטנציוקבאקיות
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 ואהבהשו באנגלית פוטנציוקבאקיות מילים של קולית בקריאה הקבאק טעויות שיעור. 8תרשים 

 בעברית פוטנציוקבאקיות למילים

 

 מילים בקריאת גבוה קבאק טעויות שיעור שלנבדקים לראות ניתן 8 בתרשים מהתבוננות

 שלהם הקבאק טעויות משיעור גבוה אף שיעור שהוא) 52% -ל 16% בין( באנגלית פוטנציוקבאקיות

 קבאק שדיסלקסיית כך על דמעי זה ממצא). 26% -ל 3% בין( בעברית פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת

 שהשפה היות, בנוסף. העברית השפה את המאפיין תנועות של הייצוג-מתת כתוצאה נגרמת אינה
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 זו בשפה שלהם שהלקסיקון לכך גבוהה סבירות ישנה, המחקר משתתפי של האם שפת אינה האנגלית

, לפיכך. אנגלית יאתבקר לקסיקלי-מסלול הקריאה התתב יותר רב שימוש עשו ולכן, בלבד חלקי הינו

 באנגלית פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת הנבדקים שביצעו הקבאק טעויות שיעור הממצא שלפיו

 לכך נוספת עדות מספקת בעברית פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת שלהם הקבאק טעויות משיעור גבוה

 ביצעו גם תפיםהמשת. לקסיקלי-מסלול הקריאה התתב בליקוי הינו הקבאק דיסלקסיית של שמקורה

 .זו סברה םהתואממצא , )בממוצע 22.7%(בקריאת אנגלית  רבות שטח טעויות

 מבעיה חלק אינו באנגלית פוטנציוקבאקיות מילים קריאת במבדק קריאה באמות שטעויות לוודא כדי

 נזכיר. זה מבדק בקריאת המשתתפים של הטעויות דפוס את בדקנו, האנגלית השפה בקריאת כללית

 לא בשפה רגולריות-לאי שקשורות כלומר טעויות, באנגלית תנועה אותיות בקריאתשטח  טעויותש

 .קבאק לטעויות נחשבו

 ,)בממוצע 33.2%(בתנועות של הנבדקים  טעויותה שיעורכי בבחינת דפוס הטעויות במבדק זה נמצא 

  ).t(7) = 6.34, p < .001( )בממוצע בלבד 4%(הינו גבוה במובהק משיעור הטעויות שלהם בעיצורים 

 של והוספות החלפות, השמטות, נדידות כלל זהדפוס  ,בעבריתטעויות הקבאק שלהם  דפוסל בדומה

 מילים בקריאת המשתתפים של הגבוה הקבאק טעויות ששיעור כך על מעיד ממצא זה. תנועה אותיות

 בה הקבאק קסייתלדיסל נוספת עדות מהווה אם כי, האנגלית השפה בקריאת מבעיה נובע אינו באנגלית

  .לוקים הם

 

 במילה תנועות של לנטיותובאמביו קבאק דיסלקסיית מקור שלילת

 באמביוולנטיות גם מאופיינת מנוקדת הלא העברית השפה, תנועה אותיות של הייצוגיות-לתת בנוסף

 כדי. כל אות תנועה יכולה להיות מומרת לעיצור או לאחת מכמה תנועות, כלומר, אותיות תנועה של

 ,הנדידה טעויות שיעור את בדקנו, זו מאמביוולנטיות נובע תנועה אותיות בקריאת הקושי האם לבדוק

 הן שאף' ש-ו' פ' כ' ב העיצוריות באותיות המשתתפים שביצעו, החלפה או הוספה, השמטה

12F.העברית בשפה אמביוולנטיות
12

אם אמנם הקושי באותיות אהוי נובע מהאמביוולנטיות שלהן ולא  

הטעויות עבור ניתוח  אחוז". בכפש"נצפה לשיעור דומה של טעויות באותיות , אותיות תנועה מהיותן

הקולית של מילים כ מילות המטרה המכילות אותיות אלו בכל מבדקי הקריאה "סהל ביחס נקבע ,זה

  .שביצע כל אחד מהמשתתפיםקיימות 

 ביחס, )בממוצע בלבד 0.2%( מאוד נמוך נמצא" בכפש" באותיות המשתתפים טעויות שיעור

 אמות של היותן בעובדת שאין כך על מעיד זה ממצא. )בממוצע 15.9%(באותיות אהוי  לטעויותיהם

 .המשתתפים אצל קריאה באמות הקושי את היוצר גורם להוות בכדי ולנטיותואמבי בעברית קריאה

 היותה מעובדת, ריק, העברית השפה של מייחודה נובע אינו קריאה באמות שהקושי לכך נוספת עדות

 13F13.רומיב של הקריאה בביצועי למצוא ניתן, תנועה אותיות של לנטיותוואמביו ייצוג-בתת מאופיינת

 בינלאומי ס"בבי מהגר בתור. דינקה היא שלו האם ושפת סודן בדרום שנולד 18 בן נער הוא רומיב

 ספר-בבית למד םש לישראל עבר מכן לאחר ורק, ובערבית באנגלית לקרוא ללמוד החל, במצרים

                                                           
היות  זה בניתוח נדידה טעויות נכללו לא וגלשמ בררמ, אלצמ, יהומ, מעגמ, רומיב, יוחו, האר, שחה, עמנד עבור 12

 ).1 טבלה ראו( לוקים הם בה LPD דיסלקסיית של תוצאה להיות יכולה אלו עיצורים שנדידת
 .תודה לגלי אלנבלום שהפנתה אלינו את רומיב 13
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סינון  מבדק לו הועבר ובאנגלית בעברית רומיב של הקריאה למבדקי בנוסף, לפיכך. העברית בשפה

 27, מילים קיימות 157שכלל ) 2009, חנא-פרידמן וחדאד –מתוך סוללת תלתן ערבית ( בערבית קריאה

 בה התנועה אותיות של היותן היא הערבית השפה של ממאפיניה אחד. זוגות מילים 23-מילות תפל ו

 של הקריאה במבדקי. לנטיותואמביו אינן הן כלומר, לפונמות מגרפמות ערכית חד להמרה ניתנות

בקריאת  55%, בקריאת מילים קיימות 27.4% על העומד קבאק טעויות שיעור נתגלה בערבית רומיב

, נדידות כלל אקקב דיסלקסיית של למאפיניה ובהתאם ,בקריאת זוגות מילים 19.5% -מילות תפל ו

  .במילה תנועה אותיות של והחלפות השמטות הוספות

שבקריאתה , בריתגם בע פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת קבאק טעויות של גבוה שיעור היה רומיבל

 ביצע שרומיב העובדה. טעויות קבאק 34.1%שבה היו לו , תאנגליוגם ב ,טעויות קבאק 26.4%עשה 

, אנגלית ,עברית – השפות שלוש בכל פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת קבאק טעויות של גבוה שיעור

: העברית השפה של ייחודיותהמ ה נגרמת כתוצאהאינ קבאק דיסלקסייתש מעידה על כך, וערבית

 ייצוג במילה התנועות לכל שבה(טעויות הקבאק הרבות שביצע רומיב בקריאה באנגלית , ראשית

הייצוגיות של -כך שדיסלקסיית הקבאק אינה נגרמת כתוצאה מתתמעידות על  ,)אותיות של אורתוגרפי

 התנועה אותיותש(טעויות הקבאק הרבות שביצע רומיב בקריאה בערבית , שנית. אותיות תנועה במילה

מעידות על כך שדיסלקסיית קבאק גם אינה נובעת מהאמביוולנטיות של , )ערכית חד להמרה ניתנות בה

 וערבית אנגלית בשפות הקריאה לימוד את התחיל רומיבש העובדה, לבסוף. אותיות התנועה במילה

, בקריאתה ומורגלים בעברית שלהם הקריאה לימודי את שהתחילו שמשתתפים ההנחה את שוללת

 שמוביל דבר, אחרות שפות בקריאת גם העברית השפה מאפיוני הנובע הקריאה דפוס את משמרים

 . האחרונות של בקריאתן גם קבאק לטעויות

 אצל ביטוי לידי באה קבאק שדיסלקסיית כך על המעידים, לעיל המוזכרים הממצאים משלל, לסיכום

 נובע אינו קריאה באמות הקושי כי משמעי חד באופן להסיק ניתן, שונות בשפות שונים נבדקים

 .העברית השפה של מייחודה

 ?קבאק בדיסגרפיית תלווה בהכרח קבאק דיסלקסיית האם

באותיות עד כה דיווחו על קושי  אותיות תנועהיחידים בספרות שעסקו בקושי בהמחקרים ה, כאמור

מאחר  .)Cotelli et al., 2003; Cubelli, 1991() דיסגרפיית קבאק(הבא לידי ביטוי בכתיבה תנועה 

שבא לידי , שהקושי באותיות תנועה יתכן, שמשתתפי המחקר הם בעלי דיסלקסיית קבאק התפתחותית

 האם לבדוק כדי .עלול להשפיע גם על יכולות הכתיבה שלהם, י רכישת הקריאהביטוי כבר בשלב

מתוך  כתיבה מבדקי למשתתפים העברנו, בכתיבה דומה בקושי בהכרח מלווה קבאק דיסלקסיית

–76( קיימות מילים שכללו )2007, ויכיני גביעון, פרידמן( דיסגרפיות לאיבחון בטריית תלתן כתיבה

 .)מילים 28( תפל לותומי) לנבדק מילים 102

 2 ונמצא 14F14,עיצוריםלעומת טעויותיהם בכתיבת  תנועותכתיבת בהמשתתפים  טעויות בסיכום

משתתפים בעלי שיעור טעויות  5-משתתפים בעלי שיעור טעויות נמוך גם בעיצורים וגם בתנועות ו

 9-ל. קבאק דיסגרפיית בעלי אינם הםניתן להסיק ש לפיכך ,גבוה יותר בעיצורים ביחס לתנועות

                                                           
טעויות השטח של המשתתפים לא  לפיכך, גרפיית שטחכל הנבדקים שביצעו את מבדקי הכתיבה התגלו כבעלי דיס 14

 . נכללות בסיכום הטעויות
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 כבעלי חשודים הם לפיכך ,שיעור טעויות גבוה יותר בתנועות ביחס לעיצוריםאחרים היה משתתפים 

 בדיסגרפיית מלווה בהכרח אינה קבאק שדיסלקסיית כך על מעידים אלו ממצאים .קבאק דיסגרפיית

  .עובדה זו מחזקת את קיומם של מודולים נפרדים לקריאה ולכתיבה. קבאק

 

 דיון

 באמות סלקטיבי בקושי המאופיינת דיסלקסיה – קבאק דיסלקסיית לראשונהה ותוארה אותר זה רבמחק

הדיסלקסיה נמצאה ונבדקה לעומק . המחקרית בספרות לקיומה עדויות נמצאו לא כה שעד – קריאה

, החלפות, נדידות כללו המחקר משתתפי שביצעו הטעויות סוגי. דוברי עברית נבדקים 22אצל 

. עיצוריות באותיות שלהם הקריאה טעויות על העולה בשיעור, קריאה אמות של ספותוהו השמטות

 זה לבין תנועה אותיות בקריאת המחקר משתתפי של טעויותיהם שיעור בין מובהק הבדל נמצא, בנוסף

ללא , מהנבדקים היתה דיסלקסית קבאק טהורה לשלושה. דיסלקסיה בעלי שאינם ביקורת נבדקי של

. בלבד ית שטחידיסלקסית קבאק שנלוותה אליה יולשבעה אחרים היתה דיסלקס, תדיסלקסיה נוספ

 מודולים של קיומם את המחזק ממצא, ית קבאק ללא דיסגרפיית קבאקים היתה דיסלקסנבדקילרבים מה

, שהיא כל מוחית מפגיעה סבל לא מחקרה משתתפיאף אחד מש לציין יש .ולכתיבה לקריאה נפרדים

 .התפתחותית קבאק ייתדיסלקס בעלי הם לכן

 קבאק דיסלקסיית של לקיומה הוכחות

. תנועה אותיות בקריאת סלקטיבית לקות של קיומהאת  המוכיחות רבות עדויות נמצאו זה במחקר

: פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת המשתתפים של ביצועיהם בבחינת התגלה ראשון חשוב ממצא

 16% של בשיעור תנועה אותיות של והחלפה הוספה ,השמטה ,נדידה טעויות ביצעו המשתתפים

 משיעור במובהק גבוה נמצא זה שיעור. תפל במילות בממוצע 30% ושל קיימות במילים בממוצע

 במילים בלבד קבאק טעויות 1% מבצעים' ה בכיתה שאפילו, הביקורת קבוצות נבדקי של הטעויות

 המחקר משתתפי של הקריאה טעויות ששיעור נמצא, בנוסף. תפל במילותטעויות קבאק  3%-ו רגילות

 שאף כך על העידו נוספים ממצאים .עיצוריות באותיות טעויותיהם משיעור גבוה היה תנועה באותיות

 –ליקוי מורפולוגי בקריאה  או, שמיעתי ליקוי, כללי ויזואלי ליקוי בעל אינו המחקר ממשתתפי אחד

 .דיסלקסיית קבאקהיחודיים לבעלי הקשיים פק הסבר חלופי לחלק מלס יםיכולליקויים שהיו 

 כתוצאה נגרמת אינה קבאק שדיסלקסיית כך על מעידים זה ממחקר שנובעים נוספים חשובים ממצאים

 או, מילה בתוך נדידה של רבות טעויות בהפקת שמאופיינת, LPD דיסלקסיית כמו אחרות מדיסלקסיות

 הראיה בטווח הנמצאות שונות מילים בין אותיות נדידת של בטעויות המאופיינת ,קשבית דיסלקסיה

הראינו שדיסלקסית  .אלו ללקויות במקביל להתרחש יכולה קבאק דיסלקסיית, לכך ומעבר, הקורא של

וכן על ידי כך שהוכחנו , בעיצורים LPDכי לחלק מנבדקינו כלל לא היתה  LPD -קבאק אינה נגרמת מ

 טעויות שהמשתתפים ביצעו ,לי אורתוגרפישטעויות הקבאק אינן נגרמות מליקוי בשלב הנתח הויזוא

נוספות באותיות תנועה מלבד נדידה  טעויות הפיקוושהם , בעיצוריםנדידה רבות יותר בתנועות מאשר 

 הקבאק דיסלקסיית של מקורה אתגם  שוללים זה מחקר ממצאי .השמטה והוספה, טעויות החלפה –

 שיעור –קשבית  דיסלקסיה בעלי אינם המחקר משתתפי 22 מתוך 15, ראשית: קשבית בדיסלקסיה

. הביקורת קבוצת זה בקרב משיעור במובהק שונה נמצא לא שביצעו מילים בין העיצורים נדידת טעויות
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 גבוה בשיעור קבאק טעויות ביצעו קשבית דיסלקסיה כבעלי שנמצאו המחקר משתתפי 7, בנוסף

 באמות טעויות אותן את הקבאק טעויות מסך הפחתנו כאשר גם הביקורת נבדקי של מזה במובהק

 . שלהם הראיה בטווח הנמצאות אחרות ממילים אלו של מנדידתן לנבוע יכולות שהיו קריאה

 
 קבאק לדיסלקסיית גורם אשר הקריאה במודל הליקוי של מיקומו

 אשר הקריאה במודל הליקוי של מיקומו את לזהות היה זה במחקר ביותר המשמעותיים האתגרים אחד

 רבים מבדקים ביצעו המשתתפים. קריאה באמות המחקר משתתפי של הגבוה הטעויות ורלשיע גורם

 הפלט בבאפר פגיעה, אורתוגרפי-הויזואלי בנתח פגיעה: ללקות אפשריים מיקומים 3 לבחון במטרה

 . פונמי-הגרפמי בממיר ופגיעה הפונולוגי

 את ישירות הבודקים םבמבדקי המחקר משתתפי שביצעו קריאה באמות הטעויות ששיעור העובדה

 הגבוה הטעויות לשיעור ביחס מאוד נמוך היה) שניה אות וזיהוי שונה-זהה( אורתוגרפי-הויזואלי הנתח

 בקריאה הקבאק טעויות לשיעור וביחס ,בנתח שימוש כלל מצריך שאינו הסינתזה במבדק שביצעו

 . אורתוגרפי-הויזואלי נתחב ממוקם אינו קבאק לדיסלקסיית גורם אשר שהליקוי כך על מעידה קולית

בדקנו  כאשר. באפר הפלט הפונולוגיב ממוקם אינו קבאק לדיסלקסיית גורם אשר הליקויהוכחנו גם ש

הביצוע שלהם היה תקין , מילות תפל על חזרה במטלת, קריאה ללאשל הנבדקים  קוליה פלטאת ה

כאשר הם התבקשו לחזור  ואפילו, שלהם הם לא עשו אף טעות בתנועה הספונטני דיבורב. לחלוטין

 לקבוע לנו איפשרו אלו ממצאים. הם לא טעו כלל, פה על מילים פוטנציוקבאקיות שטעו בקריאתן-בעל

  .הפונולוגי הפלט בבאפר ממוקם אינו קבאק לדיסלקסיית המוביל שהליקוי

 האם לבחון כדי. פונמי-נותרנו עם האפשרות שמקורו של הקבאק הוא בליקוי בממיר הגרפמי, אם כך

 הקבאק טעויות שיעור את בדקנו, פונמי-הגרפמי בממיר בפגיעה הינו קבאק דיסלקסיית של מקורה

-התת במסלול קריאה המחייבת מטלה, פוטנציוקבאקיות תפל מילות בקריאת המשתתפים שביצעו

 מילות בקריאת קבאק טעויות ביצעו המחקר משתתפי. פונמי-הגרפמי בממיר שימוש, ולפיכך לקסיקלי

 ביחס המחקר משתתפי רוב עבור במובהק גבוה נמצא זה שיעור. בממוצע 30% של בשיעור לתפ

 דרך בקריאה גם לבצע שניתן מטלה, )בממוצע 16%( קיימות מילים בקריאת שביצעו הטעויות לשיעור

 שפגיעה לכך עדות מהווים אלו ממצאים. פונמי-הגרפמי הממיר את מערב שאינו, הלקסיקלי המסלול

 ולפיכך, לקסיקלי-התת המסלול דרך קריאה בזמן רק ביטוי לידי באה תנועה אותיות בקריאת סלקטיבית

מיקומה של הלקות  .זה במסלול תנועה לאותיות סלקטיבית מפגיעה כתוצאה נגרמת קבאק דיסלקסיית

לקסיקלי מעיד על כך שבנוסף למעמדן הנפרד של אותיות עיצור ותנועה בגישה -במסלול התת

 ,.Duñabeitia & Carrerias, 2011; New et al(כפי שנמצא במחקרים קודמים , ורתוגרפיללקסיקון הא

2008; Perea & Acha, 2009; Winskel, 2011(,  קיים מעמד שונה לעיצורים ותנועות גם בקריאה דרך

 מפגיעה כתוצאה נגרמת קבאק שדיסלקסיית לכך נוספת משמעותית עדות .לקסיקלי-המסלול התת

 זה מחקר משתתפי שביצעו הקבאק טעויות שיעור בבחינת נמצאה לקסיקלי-התת יאההקר במסלול

 . שטח בדיסלקסיית גם אשר לוקים
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 שטח ודיסלקסיית קבאק דיסלקסיית

 שטח בדיסלקסיית וללוקים, תפל ומילות חדשות מילים לקריאת משמש לקסיקלי-התת הקריאה מסלול

, לפיכך). השטח דיסלקסיית לסוג בהתאם( היחיד ואפיל או העיקרי הקריאה כמסלול זה מסלול משמש

-התת הקריאה במסלול מפגיעה כתוצאה נגרמת קבאק שדיסלקסיית לכך נוספת משמעותית עדות

 למבדקי המקבילים קבאק מבדקי בארבעה המשתתפים רוב של הביצוע שטיב מכך התקבלה לקסיקלי

 מילים הבנת, נציוקבאקיותפוט מילים קריאת, פוטנציוקבאקיות תפל מילות קריאת( השטח

 השטח דיסלקסיית לסוג תואם נמצא) פוטנציוקבאקיות מילים של לקסיקלית והכרעה, פוטנציוקבאקיות

שעושים טעויות שטח בקריאה קולית אך , בעלי דיסלקסיית שטח מסוג ליקוי אינטרלקסיקלי - שלהם

ולא במטלות הבנה והכרעה ביצעו טעויות קבאק רק בקריאה קולית , לא בהבנה והכרעה לקסיקלית

בעלי דיסלקסיית שטח מסוג ליקוי בפלט האורתוגרפי ביצעו טעויות קבאק רק בקריאה . לקסיקלית

ובעלי דיסלקסיית שטח מסוג ליקוי בלקסיקון , אך לא בהכרעה לקסיקלית, קולית ובמטלות הבנה

. הבנה והכרעה לקסיקלית, קריאה קולית –ביצעו טעויות קבאק בכל מטלות הקריאה, האורתוגרפי עצמו

לקסיקלי רק בשעה -המשתמש במסלול הקריאה התת, ללא דיסלקסיית שטח נבדק – רוחמ, בנוסף

אלו ים ממצא .ביצע טעויות קבאק רק בקריאת מילות תפל פוטנציוקבאקיות, קורא מילות תפל ואשה

 -התת ריאההק במסלול ממוקם קבאק לדיסלקסיית הגורם שהליקוי לכך משמעותית עדות יםמספק

 שהממיר נובע מכאן. זה במסלול משתמשים שהמשתתפים בשעה רק ביטוי לידי בא ולפיכך, לקסיקלי

 לקיומה נוספות חשובות עדויות. עיצור ובאותיות תנועה באותיות שונה באופן מטפל פונמי-הגרפמי

 לקסיקלי-תהת הקריאה במסלול הליקוי של למיקומו וכן, תנועה אותיות בקריאת ספציפית לקות של

  .קבאק דיסלקסיית של מאפייניה בבחינת נמצאו

  קבאק דיסלקסיית של מאפייניה

השמטה  ,הוספה ,טעויות נדידההיה של  משתתפי מחקר זהשאפיין את קריאתם של טעויות הדפוס 

בניתוח סוגי טעויות הקבאק . בהם לקחו חלקש בקול בכל מבדקי הקריאה אותיות תנועהוהחלפה של 

אחד מהמשתתפים בכל מבדקי הקריאה נמצאה התפלגות שונה של סוגי טעויות קבאק עבור שביצע כל 

ישנו ריבוי , כמו גם ברמת הקבוצה, מצאנו שעבור רוב משתתפי המחקר בנפרד, ם זאתע. כל אחד מהם

  .יחסי של טעויות נדידת תנועות במילה ומיעוט של טעויות החלפת תנועות

 קריאה באמות המשתתפים שביצעו הקבאק טעויות שיעור בחינתב התגלו נוספים חשובים ממצאים

 של למיקומה בהתאם זאת, עיצורי בתפקיד קריאה באמות אלו טעויות שיעור לעומת תנועתי בתפקיד

 הן כאשר כעיצורים וגם גם כתנועות משמשות העברית בשפה קריאה אמות, כזכור. במילה האות

 כעיצורים משמשות הן המילה בתחילת מופיעות הן כאשר אך, בסופה או המילה באמצע מופיעות

התגלה , המילים הפוטנציוקבאקיות שקראו המשתתפים 14,551בניתוח מקיף שנעשה עבור  .בלבד

 לחלוטין זהה ואחרונות אמצעיות באותיות עיצורי בתפקיד קריאה באמות הקבאק טעויות ששיעור

 קריאה אמות בין הבחינו לא תתפיםשהמש העובדה. תנועתי בתפקיד קריאה באמות זה לשיעור

 ממוקמת קבאק דיסלקסיית של היותה עובדת את מחזקת, המילה ובסוף באמצע לתנועתיות עיצוריות

 דרך בקריאה רק תיתכן לכן, יללקסיק ידע מצריכה זו שהבחנה מאחר לקסיקלי-התת הקריאה במסלול

 הפלט בלקסיקון לתנועות ביסלקטי מליקוי המשתתפים של הקבאקנבע  לואי. הלקסיקלי המסלול
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 מבחינה שכן, עיצורי בתפקיד קריאה באמות לטעויות מצפים היינו לא, הפונולוגי בבאפר או הפונולוגי

  .העיצורים לשאר דומה תפקיד בעלות הן פונולוגית

 הוא לקסיקלי-התת הקריאה במסלול מליקוי נגרמת קבאק שדיסלקסיית העובדה את המחזק נוסף ממצא

 שיעור לבין הראשונות באותיות המשתתפים של הקבאק טעויות שיעור בין שהתגלה עותיהמשמ הפער

 אהוי באותיות במובהק קבאק טעויות יותר ביצעו המשתתפים. ואחרונות אמצעיות באותיות זה

 קריאה שאמות מאחר. המילה בתחילת אהוי באותיות מאשר המילה בסוף או באמצע הממוקמות

 שונה המרה חוק שקיים להניח ניתן, כעיצור בעברית המילים בכל מתפקדות המילה בתחילת שמופיעות

 השתמשו, לקסיקלי-התת המסלול דרך קריאה בזמן גם, לכן. לעיצור אותן ממיר אשר, עבורן

 באותיות עיצורי בתפקיד קריאה באמות שלהם הטעויות שיעור כן ועל זה המרה בחוק המשתתפים

 שכן, אורתוגרפי-הויזואלי בנתח הליקוי של מיקומו את זה ממצא שולל, בנוסף. נמוך היה הראשונות

 אותיות של למיקומן בהתאם הקבאק טעויות בשיעור להבדל מצפים היינו לא בנתח היה אם הליקוי

  .במילה האהוי

 שיעור על המשפיעים אפקטים קיימים האם בדקנו, קבאק דיסלקסיית של מאפייניה מבחינת כחלק

 התנועה אותיות שמספר כך על מעידים זה מחקר ממצאי. המחקר משתתפי של הבקריא הקבאק טעויות

, קבאק דיסלקסיית בעלי של קריאה באמות הטעויות אחוזי בשונות משמעותי משתנה הינו במילה

 כל, ראשית: תנועה אותיות בקריאת ספציפית לקות של לקיומה נוספת אינדיקציה המהווה עובדה

 מאשר אהוי אותיות המכילות מילים עבור במובהק יותר רבות קבאק טעויות ביצעו המחקר משתתפי

 יותר רבות קבאק טעויות ביצעו המחקר משתתפי רוב ,לכך מעבר. אהוי אותיות ללא מילים עבור

 הכילו שלא שבמילים בעוד, אהוי אותיות הכילו המטרה מילות כאשר רק הביקורת מנבדקי במובהק

 אחוז, ולבסוף. הביקורת נבדקי של מזה במובהק שונה היה לא יםהנבדק טעויות שיעור אהוי אותיות

  .יותר במילה היה גדול אהוי אותיות שמספר ככל יותר גבוה היה המשתתפים של הקבאק טעויות

 שקראו המטרה שלמילות ככל –פוטנציוקבאקיות  אפקט על גם מצביעים זה מחקר של ממצאיו

 שביצעו הקבאק טעויות שיעור כך, קבאק טעויות יצירתל לקסיקליות אפשרויות יותר היו המשתתפים

. קבאק דיסלקסיית בעלי של קריאתם בדפוס נוסף כמאפיין נמצאה התגובה לקסיקליות .יותר גבוה היה

 היוצרות טעויות מאשר בשפה קיימות מילים היוצרות יותר רבות קבאק הפיקו טעויות המשתתפים

 התגובה שלקסיקליות העובדה את להסביר ניתן .צעושבי הקבאק טעויות לכלל ביחס, תפל מילות

 פוטנציוקבאקיות אפקט של קיומו עובדת את גם כמו המחקר משתתפי של קריאתם דפוס את מאפיינת

 למילים להגיע ניסו ולכן, משמעות בעלות מילים קוראים שהם לכך מודעים היו שהמשתתפים בכך

לא  קבאק טעויות של מבוטל לא בשיעור להבחין ניתן, זאת עם. שקראו בשעה בשפה הקיימות

לא נמצא הבדל מובהק בין אחוז טעויות אף ובקריאת מילות תפל , בקריאת מילים קיימותלקסיקליות 

 אלו שמילים כך על מצביעממצא זה  .שאינן לקסיקליותלבין אחוז טעויות הקבאק  הלקסיקליותהקבאק 

וקושי בבאפר (בלקסיקונים  מאוחסנות לא תפל מילות שכן, לקסיקלי-התת הקריאה מסלול דרך נקראו

 נוצרות אינן קבאק שטעויות לכך נוספת עדות מספקים אלו לפיכך ממצאים. )הפלט הפונולוגי נשלל

  .הלקסיקלי המסלול דרך מקריאה כתוצאה
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 לקסיקלי ומאפייניה על המודל לקריאת מילה-השלכות מיקומה של דיסלקסיית הקבאק במסלול התת

עם . קריאה באמות סלקטיבי בקושי המאופינות קריאה לקויות המחקרית בספרות וארות לא, כה עד

בגישה  עדויות לכך שנבדקים עם קריאה תקינה מעבדים באופן שונה עיצורים ותנועות נמצאו, זאת

 ,Duñabeitia & Carrerias, 2011; New( י הנתח הויזואלי"לאחר קידודן ע ,ללקסיקון האורתוגרפי

Araùjo, & Nazzi, 2008; Perea & Acha, 2009; Winskel, 2011 .(לים עו הנוכחימחקר הו של ממצאי

הוכחה נוספת למעמדם הנפרד של תנועות ועיצורים  בספקם, בקנה אחד עם ממצאי מחקרים אלו

 ממצאיו של מחקר זה משמעותיים ביותר בהרחיבם את הידוע עד כה על, מעבר לכך .בתהליך הקריאה

 קריאהה מודל, כזכור. לקסיקלי-פונמית במסלול הקריאה התת-ההמרה הגרפמית הדרך בה מתבצעת

 לקסיקלי מסלול: במקביל המיומן הקוראבהם משתמש קריאה  מסלולי שלושה מסלולי כולל-דוה

הציגו לראשונה עדויות , )2007(גביעון ופרידמן  .לקסיקלי-תת ומסלול סמנטי-לקסיקלי מסלול, ישיר

, בהמרה של תכוניות קֹוִליּות של אותיות, לקסיקלי-טיבית בתוך המסלול התתלקיומה של פגיעה סלק

המחקר הנוכחי העלה כי קיים גם  .הבאה לידי ביטוי בהחלפה בין אותיות השונות זו מזו רק בתכונית זו

. לקסיקלי-ליקוי סלקטיבי בקריאת אותיות תנועה הבא לידי ביטוי רק בזמן קריאה דרך המסלול התת

יכולה לבוא לידי ביטוי גם , לקסיקלי-להסיק כי פגיעה סלקטיבית בתוך המסלול התת ניתן צא זהמממ

לקסיקלי מטפל בנפרד באותיות עיצור -המסלול התת, כלומר. בהמרה כושלת של אותיות תנועה

, פונמית יכולה לגרום לטעויות הוספה-שבעיה פשוטה בהמרה גרפמית, יש לציין. ובאותיות תנועה

, לפיכך. נדידההטעויות  אינה יכולה להסביר את קיומן שלאך , ה של אמות קריאההשמטה והחלפ

העובדה שדפוס הטעויות המאפיין את משתתפי המחקר כולל טעויות נדידת תנועה רבות מצביעה על 

לקסיקלי ממנו סובלים המשתתפים הוא ליקוי מורכב יותר מליקוי בהמרה -כך שהליקוי במסלול התת

ניתן למשל להציע כי המסלול  ).של אות תנועה לצליל תנועה –ובאופן ספציפי ( של גרפמה לפונמה

או אולי אפילו מקבל אותם (לקסיקלי מחלק את האותיות שהוא מקבל לעיצורים ולתנועות -התת

יתכן ששלב זה . ואז מבצע תהליך של שילוב התנועות בתוך המבנה העיצורי, )מהנתחככאלה מסומנים 

וכך , כושל ומביא להשמה של תנועות במיקומים לא מתאימים ביחס לעיצוריםשל שילוב התנועות 

  .מביא לתגובה שנראית תוצאה של נדידה של תנועות

 

 עבריתהייצוג של תנועות ב ןקבאק אינו נובע מאופ

 שלא במילה תנועות ישנן, כלומר( תנועות של יצוג-בתת מאופיינת מנוקדת הלא העברית השפה

 להמרה ניתנתכל אות תנועה  ,כלומר( אותיות תנועות של באמביוולנטיותו, )תנועה תאותיו י"ע מיוצגות

 המשתתפים שביצעו הגבוה הטעויות שיעור את להסבירהיה  ניתן, לכאורה). תליותר מפונמה אח

 שדיסלקסיית להניח ומכאן, העברית בשפה תנועות של זו מייחודיות כנובעות תנועה אותיות בקריאת

 . בלבד העברית השפה בקריאת ביטוי דילי תבוא קבאק

-מתת כתוצאה נגרמות אינן המחקר משתתפי של הקבאק שטעויות כך על מצביעים זה מחקר ממצאי

 משיעור גבוה בשיעור קבאק טעויות ביצעו המשתתפים כל, ראשית: בעברית תנועות של הייצוג

 ייצוג במילה התנועות לכל שבה פהש, באנגלית פוטנציופוניות מילים בקריאת גם בעיצורים טעויותיהם

 שביצעו הקבאק טעויות משיעור גבוה אף היה זה טעויות שיעור, לכך מעבר. אותיות של אורתוגרפי

 האנגלית שהשפה שהיות, לציין יש זה בהקשר. בעברית פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת המשתתפים
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 שלהם שהלקסיקון לכך גבוהה סבירות ישנה, )רומיב מלבד( המחקר משתתפי של האם שפת אינה

. אנגלית בקריאת לקסיקלי-התת הקריאה במסלול יותר רב שימוש עשו ולכן, בלבד חלקי הינו זו בשפה

 גבוה באנגלית פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת הנבדקים שביצעו הקבאק טעויות ששיעור העובדה

 העובדה גם כמו ,בעברית פוטנציוקבאקיות מילים בקריאת שלהם הקבאק טעויות משיעור

 דיסלקסיית של שמקורה הקביעה את מחזקת, אנגלית בקריאת רבות שטח טעויות ביצעו שהמשתתפים

 . לקסיקלי-התת הקריאה במסלול בליקוי הינו הקבאק

: בעברית קריאה אמות של מהאמביוולנטיות נגרמות אינןגם  המחקר משתתפי של הקבאק טעויות

 בשפה אמביוולנטיות הן שאף עיצוריות אותיות, "בכפש" ותיותבא המשתתפים טעויות שיעור, ראשית

 משתתף – רומיב של הקריאה ביצועי, שנית. אהוי באותיות לטעויותיהם ביחס מאוד נמוך היה, העברית

 טעויות. השפות שלוש בכל קבאק טעויות של גבוה בשיעור אופיינו – וערבית אנגלית, עברית שדובר

ערכית  חד להמרה ניתנות התנועה אותיות שבה שפה, ערבית קריאתב רומיב שביצע הרבות הקבאק

 התנועה אותיות של מהאמביוולנטיות נובעת אינה קבאק שדיסלקסיית העובדה את מחזקות, לצליל

 . העברית בשפה

, בקריאתה ומורגלים בעברית שלהם הקריאה לימודי את שהתחילו ,מחקרה משתתפיניתן לומר ש האם

 שמוביל דבר, אחרות שפות בקריאת גם העברית השפה מאפיוני הנובע יאההקר דפוס את משמרים

 שרומיב עובדהה בהתבסס על לשלול ניתן זאת הנחה? האחרונות של בקריאתן גם קבאק לטעויות

 זו עובדה .עברית לקרוא למד מכן לאחר ורק וערבית אנגלית בשפות הקריאה לימוד את התחיל

שבעקבות מחקרנו איתרו , Luzzatti, Angelelli, & Friedmann (2011) של מחקרם לממצאי מצטרפת

 .)עברית דוברי ואינם( איטלקית היא שלהם האם ששפת דיסלקסיית קבאק בעלי נבדקים 4גם הם 

, נדידות הכוללות( תנועה אותיות בקריאת טעויות ביצעו ,10;5–9;92 הגילאים בטווח קוראיםה

 במילים בעיצורים הטעויות שיעור על העולה בשיעור) הבמיל תנועות של והחלפות הוספות, השמטות

 מכיוון שאיטלקית היא שפה .)52%-ל 6% בין( תפל ובמילות, )קבאק טעויות 12% -ל 4% בין( קיימות

, לפונמות מגרפמות שלהן ערכית חד ובהמרה במילה תנועות של מלא אורתוגרפי בייצוג המאופיינת

 הממצאים, אם כן. ו יכול לעמוד בבסיסן של טעויות הקבאקהיצוג של תנועות אינ-ניתן להסיק שתת

. שונות בשפות שונים נבדקים אצל ביטוי לידי באה קבאק שדיסלקסיית כך על מעידים לעיל המוצגים

מאופן הייצוג של תנועות  נובע אינו קריאה באמות הקושי כי משמעי חד באופן להסיק ניתן, לפיכך

  .בעברית

, קבאק דיסלקסיית – תנועה אותיות בקריאת תביסלקטי לקות לראשונה האותר זה במחקר, לסיכום

 הידוע על מוסיפה קבאק דיסלקסיית של בקיומה הבחנה. לקסיקלי-התת הקריאה במסלול שממוקמת

 של הנפרד למעמדן הוכחה בספקה, בכלל הקריאה תהליך ובנושא, בפרט קריאה לקויות בנושא כה עד

 . מילה קריאת בתהליך תנועה ואותיות עיצור אותיות

 של הייחודיים מאפייניה וחקירת הקריאה מודל של מרכיביו באחד זה ליקוי של מיקומו איתור לצורך

 של בעזרתם. זה מחקר לצורכי במיוחד שנבנו רבים מבדקים למשתתפים העברנו, קבאק דיסלקסיית

 אנשים לאתר יהיה יתןנ, קבאק דיסלקסיית בעלי של הייחודי הטעויות לדפוס הרגישים, אלו כלים

  .הולם טיפול להם לספק אף ובהמשך, תנועה אותיות בקריאת סלקטיבית לקות שלהם נוספים וילדים
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 שטרם נוספות מעניינות שאלות בעוררם, בתחום המשך למחקרי תשתית מספקים זה מחקר של ממצאיו

 : מענה להם ניתן

 בעקבות נוצרה שלא, קרי, תפתחותיתה קבאק דיסלקסיית שלהם נבדקים נמצאו זה במחקר, ראשית

, כן ואם, נרכשת קבאק דיסלקסיית גם קיימת האם בהמשך לבחון יהיה מעניין. שהוא כל מוחי ירועא

 .שתוארו התפתחותית הלקות למאפייני דומים מאפייניה האם

 רכיב שהוא, פונמי-הגרפמי בממיר הינו קבאק לדיסלקסיית הגורם הליקוי של שמיקומו נמצא, שנית

 את המרכיבות האותיות אודות מידע לקבל הוא הממיר של תפקידו. לקסיקלי-התת הקריאה במסלול

 פונמות של לרצף להמירן, לגרפמות האותיות רצף את לפרק, אורתוגרפי-הויזואלי מהנתח המילה

 מתפקידיו בכמה או באחד להיות יכול הלקות מקור, לפיכך. הפונמי הפלט לבאפר המידע את ולהעביר

עדויות לכך  של הימצאותן, בנוסף. ולחקור להמשיך שנמליץ סוגיה, פונמי-הגרפמי הממיר של

 הגישה ללקסיקון האורתוגרפיבשלב שנבדקים עם קריאה תקינה מעבדים באופן שונה עיצורים ותנועות 

 ?בליקוי בגישה ללקסיקון שמקורה נוסף מסוג קבאק דיסלקסיית תיתכן האם את השאלהמעוררת 

 אך. אהוי אותיות, קרי, תנועה באותיות המשתתפים של טעויותיהם את בחנו זה במחקר, שלישית

 מעניין לפיכך, )"כובע" במילה למשל( תנועתי בתפקיד לעיתים משמשת' ע האות גם העברית בשפה

 . 'ע האות בקריאת גם טעויות מבצעים קבאק דיסלקסיית בעלי האם לבדוק יהיה

 ואף חשובה יכולת שהיא, בקריאה רב קושי מגלים קבאק בדיסלקסיית םהלוקי ילדים ומבוגרים, ולבסוף

 דרכים לבחון כדי זה במחקר שהוצגו בממצאים להשתמש נמליץ, לפיכך. החיים תחומי ברוב הכרחית

 לשיפור לתרום ובכך, הםשל הקריאה יכולות את לשפר שנוכל בתקווה, זו בלקות לטיפול אפשריות

 .חייהם איכות

 

 מקורות

 ביטאון ,שיקומדע. טיפוליים וכיוונים מאפיינים, סוגים: הדיסלקסיות). 2004. (נ, פרידמןו, .א ,ןגביעו
 .3-6, 22 ,ושיקום פיזיקלית לרפואה הישראלי  האיגוד

 .111-118, 6 ,שפה ומוח. דיסגרפיית החלפת קוליות: דיסקרביה ).2007. (נ, פרידמןו, .א ,גביעון
 .מערבית-מבוא לאפיגרפיה ולפליאוגרפיה שמית: ו של האלפביתראשית תולדותי). 1989. (י, נוה

 .מאגנס: ירושלים
 .אביב-תל אוניברסיטת. פונולוגיות יכולות לאבחון בטרייה: בליפ). 2003. (נ, פרידמן
 .אביב-תל אוניברסיטת. דיסלקסיות לאבחון בטרייה: תלתן). 2003. (א, וגביעון, .נ, פרידמן
 .אביב-תל אוניברסיטת. דיסגרפיות לאבחון בטרייה: תלתן). 2007. (מ, ויכיני, .א, גביעון, .נ, פרידמן
אוניברסיטת  .לאבחון דיסלקסיות בערבית יהבטרי: תלתן ערבית). 2009. (מ, חנא-חדאדו ,.נ, פרידמן

 .תל אביב
. ע :בתוך. בעברית ביטויה ודרכי התפתחותית שטח דיסלקסיית סוגי על). 2011. (ל ולוקוב ,.נ, פרידמן

). 414-442' עמ( וקשיים לשוניות-דו, גומלין יחסי: ושפה אוריינות, )עורכות( ארם. וד קורת
 .מאגנס: ירושלים

 ?קשבית ודיסלקסיה אותיות שיכול דיסלקסיית לבעלי מסייע ריטלין האם). 2011. (נ, ופרידמן, .ר, קידר
  .10, שפה ומוח

 .79-10 ,2 ,ושפה אוריינות .התפתחותית אותיות וםמיק דיסלקסיית). 2009. (נ, ופרידמן ,.ע, רחמים
 .91-96 ,6 ,ומוח שפה .דיסלקסיית באפר קלט גרפמי התפתחותית). 2007. (נ, ופרידמן ,.ת, שטרנברג

 

Caramazza, A., & Miceli, G. (1990). The structure of the graphemic representations. 
Cognition, 37, 243-297. 



 קראוס ופרידמן-חנטוב     104

Coltheart, M. (1981). Disorders of reading and their implecations for models of normal 
reading. Visible Language, 15, 245-286. 

Coltheart, M. (1985). Cognitive neuropsychology and the study of reading. In M. I. Posner & 
O. S. M. Martin (Eds.), Attention and Performance XI. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Coltheart, M. (1987). Functional architecture of the language-processing system. In M. 
Coltheart, G. Sartori, & R. Job (Eds.), The cognitive neuropsychology of language. 
Hove, UK: Erlbaum.  

Coltheart, M. (2000). Deep dyslexia is right-hemisphere reading. Brain and Language, 71, 
299-309. 

Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-
route and parallel-distributed-processing approachas. Psychological Review, 100, 
589-608. 

Cotelli, M., Abutalebi, J., Zorzi, M., & Cappa, S. (2003). Vowels in the buffer: A case study 
of acquired dysgraphia with selective vowel substitutions. Cognitive 
Neuropsychology, 20, 99-114. 

Crawford, J. R., & Howell, D. C. (1998). Comparing an individual’s test score against norms 
derived from small samples. The Clinical Neuropsychologist, 12, 482-486. 

Cubelli, R. (1991). A Selective deficit for writing vowels in acquired dysgraphia. Nature, 353, 
258-260.  

Cuetos, F., & Ellis, A. W. (1999). Visual paralexias in a Spanish-speaking patient with 
acquired dyslexia: A consequence of visual and semantic impairments? Cortex, 35, 
661-674. 

Davis, C. J., & Coltheart, M. (2002). Paying attention to reading errors in acquired dyslexia. 
Trends in Cognitive Sciences, 6, 359-361. 

Duñabeitia, J. A., & Carrerias, M. (2011). The relative position priming effect depends on 
whether letters are vowels or consonants. Journal of Experimental Psychology: 
Learning, Memory, and Cognition, 37, 1143-1163. 

Ellis, A. W. (1982). Spelling and writing (and reading and speaking). In A. Ellis (Eds.), 
Normality and pathology in cognitive functions. London: Academic Press.  

Ellis, A. W. (1993). Reading, writing and dyslexia: A cognitive analysis (2nd ed.). Hove: 
Psychology Press. 

Ellis, A. W., Flude, B., & Young, A. W. (1987). Neglect dyslexia and the early visual 
processing of letters in words and nonwords. Cognitive Neuropsychology, 4, 439-
464. 

Ellis, A. W., & Young, A. W. (1996). Human cognitive neuropsychology. Hillsdale, NJ: 
Erlbaum. 

Friedmann, N., Biran, M., & Gvion, A. (2012). Patterns of visual dyslexia. Journal of 
Neuropsychology, 6(1), 1-30. doi:10.1111/j.1748-6653.2011.02000.x. 

Friedmann, N., & Gvion, A. (2001). Letter position dyslexia. Cognitive Neuropsychology, 18, 
673-696. 

Friedmann, N., & Gvion, A. (2010). Letter position dysgraphia. Cortex, 46, 1100-1113. 
Friedmann, N., Kerbel, N., & Shvimer, L. (2010). Developmental attentional dyslexia. 

Cortex, 46, 1216-1237. 
Friedmann, N., & Lukov, L. (2008). Developmental surface dyslexias. Cortex, 44, 1146-1160. 
Friedmann, N., & Rahamim, E. (2007). Developmental letter position dyslexias. Journal of 

Neuropsychology, 1, 201-236. 
Humphreys, G. W., Evett, L. J., & Quinlan, P. T. (1990) Orthographic processing in visual 

word identification. Cognitive Psychology, 22, 517-560. 
Jackson, N. E., & Coltheart, M. (2001). Routes to reading success and failure. Hove: 

Psychology Press. 
Kinoshita, S., & Norris, D. (2009). Transposed-letter priming of pre-lexical orthographic 

representations. Journal of Experimental Psychology: Learning Memory and 
Cognition, 35, 1-18. 

Lambon Ralph, M. A., & Ellis, A. (1997). "Patterns of paralexia" revisited: Report of a case 
of visual dyslexia. Cognitive Neuropsychology, 14, 953-974. 



105       דיסלקסיית קבאק

Luzzatti, L., Angelelli, P., & Friedmann, N. (2011). Types of developmental dyslexia in 
Italian. Unpublished Ms., Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, Tel 
Aviv University, Tel Aviv, and Universita di Bari, Bari.  

Marshall, J. C., & Newcombe, F. (1973). Patterns of paralexia: A psycholinguistic approach. 
Journal of Psycholinguistic Research, 2, 175-199. 

Miceli, G., Silveri, M. C., & Caramazza, A. (1985). Cognitive analysis of a case of pure 
dysgraphia. Brain and Language, 25, 187-212. 

Morton, J., & Patterson, K. E. (1980). A new attempt at an interpretation or, an attempt at a 
new interpretation. In M. Coltheart, K. E. Patterson, & J. C. Marshall (Eds.), Deep 
dyslexia. London: Routledge & Kegan Paul. 

New, B., Araùjo, V., & Nazzi, T. (2008). Differential processing of consonants and vowels in 
lexical access through reading. Psychological Science, 19, 1223-1227. 

Patterson, K. E., Marshall, J. C., & Coltheart, M. (1985). Surface dyslexia. London: Erlbaum. 
Perea, M., & Acha, J. (2009). Does letter position coding depend on consonant/vowel  

status? Evidence with the masked priming technique. Acta Psychologica, 130, 127-
137. 

Peressotti, F., & Grainger, J. (1995). Letter position coding in random consonant arrays. 
Perception and Psychophysics, 37, 875-890. 

Shallice, T., & Warrington, E. K. (1980). Single and multiple component central dyslexic 
syndromes. In M. Coltheart, K. E. Patterson, & J. C. Marshall (Eds.), Deep dyslexia. 
London: Routledge and Kegan Paul. 

Shallice, T., & Warrington, E. K. (1977). The possible role of selective attention in acquired 
dyslexia. Neuropsychologia, 15, 31-41. 

Stuart, M., & Howard, D. (1995). KJ: A developmental deep dyslexia. Cognitive 
Neuropsychology, 12, 793-824. 

Temple, C. M. (1997). Developmental cognitive neuropsychology. Hove, UK: Psychology 
Press. 

Winskel, H. (2011). Orthographic and phonological parafoveal processing of consonants, 
vowels, and tones when reading Thai. Applied Psycholinguistics, 32, 739-759. 



 קראוס ופרידמן-חנטוב     106

 פירוט המבדקים שביצע כל אחד ממשתתפי המחקר - נספח

 
מבדקי 

 מבדקי קבאק סינון
מבדקים לשלילת לקויות שאינן יחודיות 

 י שטחמבדק לקריאה
מבדק 
LPD 

מבדק 
 מבדקי כתיבה קשבית

  הנבדק

 מילים
-פוטנציו

 קבאקיות

 תפל
-פוטנציו
 קבאקי

הכרעה 
 הבנה לקסיקלית

-זהה
 שונה

זיהוי 
אות 
 סינתזה שניה

מיקום 
עיצור 
 מורפולוגיה אנגלית תנועה

זוז 
212 

הבחנה 
 פוטנציופונים בליפ שמיעתית

הכרעה 
 הבנה לקסיקלית

232 
 נדידיות

120 
 זוגות

ינון ס
 מילים

סינון 
 תפל

כתיבת 
 אהוי

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -- √ √ √ √ √ √ √ √ √ עמנד

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -- √ √ √ √ √ √ √ √ √ יורה

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- √ שחה

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- √ ארה

 √ √ √ -- √ √ √ √ √ √ √ √ -- √ √ √ √ √ √ √ √ √ יוחו

 -- -- -- -- -- -- -- √ -- -- -- -- -- -- -- -- √ √ √ √ √ √ נובז

 -- -- -- √ √ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- √ מאיז

 √ √ √ -- -- √ √ √ -- -- -- -- -- -- -- -- √ √ √ √ √ √ יניא

 -- √ √ -- -- √ √ -- -- -- -- -- -- -- -- √ √ √ √ √ √ √ חשיב

 -- √ √ -- √ -- -- -- -- -- -- -- √ -- -- -- -- -- √ √ √ √ רומיב

 -- -- -- √ √ √ √ √ -- -- -- √ -- -- -- -- -- √ √ √ √ √ מעגמ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ יהומ

 √ -- √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ רושמ

 -- -- -- -- √ √ √ √ -- -- -- -- -- -- -- -- -- √ √ √ √ √ אלצמ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ מימ

 √ √ √ √ -- √ √ √ -- -- -- -- -- -- -- -- √ √ √ √ √ √ אהמ

 -- √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ בררמ

 -- √ √ √ -- √ √ √ -- -- -- -- -- -- √ √ √ √ √ √ √ √ עדמ

 √ √ √ -- -- √ √ √ -- -- √ √ √ √ √ -- √ √ √ √ √ √ זכמ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ גלשמ

 √ √ √ -- √ √ √ √ -- √ √ √ -- √ -- √ √ √ √ √ √ √ רוחמ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ שרגמ
 



 .2011, 107-137, 10, שפה ומוח

 בדיסלקסיית עומק ותהליכי שיוםפרוטוטיפיות : אבל נרקיס הוא פרח, ורד הוא ורד
 שלו ונעמה פרידמן-שרית כהן

0Fאוניברסיטת תל אביב, מעבדת שפה ומוח

 
 

הסיבה . דיסלקסיית עומק היא אחת התסמונות הנחקרות ביותר בנוירופסיכולוגיה הקוגניטיבית

 מילהטעויות סמנטיות בעת קריאת  –גל שלה שהיא מעוררת עניין כה רב היא סימפטום הד

להשתמש בצוהר  שמטרתו, מחקר זההטעויות הסמנטיות הן גם המוטיבציה העיקרית ל. בודדת

מגוון מחקר זה בדק  .אחד הרכיבים המרכזיים בקוגניציה האנושית, שהן פותחות אל הסמנטיקה

האם הטעויות : הסמנטי בלקסיקוןייצוג המושגים במערכת הקונספטואלית והמילים היבטים של 

 ,מצייתות לעקרונות הקטגוריזציה הסמנטית עומק דיסלקסייתעם הסמנטיות של שתי נבדקות 

והאם ניתן להבחין גם באפקט , לראות בהן אפקטים של פרוטוטיפיות ושל רמת ארגון האם ניתן

מבדק קריאה ת הסמנטי נבדקו באמצעו ייצוגההיבטים השונים של ה .ספציפיות לקטגוריה של

, טיפוסיותרמות : שנבנה כך שהפריטים שלו ישקפו ממדים שונים, קולית של מילים בודדות

 שהראו, הפרוטוטיפיות בשאלתהמחקר העלה תוצאות מובהקות . רמות ארגון וסוגי קטגוריות

וכן , ביחס לפריטים שאינם פרוטוטיפיים פריטים פרוטוטיפייםקריאה של תרון מובהק לי

רמות  בשאלת. נטו להפיק מילה פרוטוטיפית יותר בקטגוריה במקום מילת המטרה שהנבדקות

ים ברמות נמוכות יותר ומעלה לעומת פריט הארגון התגלה יתרון לפריטים מרמת הבסיס

" לטייל"וגם יש נטייה  ,ותררמות עליונות נקראים טוב ירמת הבסיס ובפריטים ב: בהיררכיה

בשאלת סוגי הקטגוריות לא נמצאו הבדלים . סמנטיתבעת הפקת טעות רמות אלה  לכיוון

דבר שמצביע על ידע , אצל אף אחת מהנבדקות בקריאת מילים מקטגוריות שונותמובהקים 

  .סמנטי שמור ברמה הקונספטואלית

 סמנטית-הקונספטואליתהעריך את מידת התפקוד של המערכת היתה ל מחקרמטרה נוספת של ה

 –לפיה קריאת מילה בודדת בדיסלקסיית עומק מתבצעת ש בחון את ההשערהשל הנבדקות ול

הערכת התקינות של המערכת . בתהליך של שיום – עומקה דיסלקסילפחות אצל חלק מ

נעשתה באמצעות סדרה ) המערכת הקונספטואלית והלקסיקון הסמנטי( סמנטית-הקונספטואלית

-מילה/מילה-ונההתאמת תמ, הגדרה, שיום(של מטלות הבנה שהועברו באופנים שונים 

על מערכת  המצביעה, שתי הנבדקות ביצעו את המטלות ברמה טובה מאוד). תמונה-מילה/מילה

 יןגם העובדה שלא נמצאו הבדלים מובהקים ב .ועל לקסיקון סמנטי תקין סמנטית תקינה

מאחר שפגיעה ספציפית לקטגוריה מקושרת לפגיעה , במסקנה זו ,כאמור, הקטגוריות תומכת

 ,כדי לבדוק אם יש חפיפה בין תהליך של קריאת מילה בודדת לתהליך של שיום .טיסמנבידע ה

ים חופפים של שיום וקריאה ולאחר מבדקהעברנו  ,בחלק מהמקרים של דיסלקסיית עומקלפחות 

 .ת דפוסי הטעויות של שתי הנבדקות בשתי המטלותמכן בדקנו את רמת הביצועים והשווינו א

 תבמטלות השיום והקריאה הקולי ובסוגי הטעויות והתפלגותן ועהדמיון המרשים ברמות הביצ

ובהעדר קונטקסט מתבצעת  תומך בהשערה כי בהעדר תמיכה מהמסלולים המתמחים בקריאה

בעקבות התוצאות אנו  .בתהליך של שיום –לפחות אצל חלק מהנבדקים  – בודדת מילהקריאת 

בטאת גם את תהליך הבחירה שמ, מסלולי-גרסה מפורטת יותר של המודל הדו ותמציג

דפוסי הטעויות של שתי ממצאי המחקר ואת ושבמסגרתה ניתן להסביר את , הלקסיקלית

 .באקטיבציה הנבדקות במונחים של בעיה

                                                           
   1296/06מחקר זה נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע, Friedmann) ( ועל ידי.The ARC Centre of Excellence 

in Cognition and its Disorders (CCD), Macquarie University 
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 מבוא

 מהי דיסלקסיית עומק

שסימפטום הדגל שלה הוא טעויות סמנטיות  הפרעת קריאה היא) Deep Dyslexia(ת עומק ידיסלקסי

אחד המודלים  –לי מסלו-בתוך המסגרת התיאורטית של המודל הדו. ודדתבעת קריאת מילה ב

דיסלקסיית  –) 1ראו תרשים מספר , Coltheart, 2006(הדומיננטיים בתחום התיאוריות של הקריאה 

 & Coltheart, Patterson, & Marshall, 1987; Ellis(עומק מוסברת כפגיעה בשניים ממסלולי הקריאה 

Young, 1988( .לילקסיקהתת המסלול ית עומק אינם מסוגלים לקרוא דרך ים עם דיסלקסאנשי ,

בשל נתק בין , ליהלקסיקאך גם אינם מסוגלים לקרוא דרך המסלול , פונמית-באמצעות המרה גרפמית

הם יכולים , כתוצאה מכך. )1ראו תרשים ( לקסיקון הקלט האורתוגרפי ללקסיקון הפלט הפונולוגי

-יזואליווח המהניתו :נו משמש לקריאה בקול אצל קוראים תקיניםלקרוא רק דרך מסלול שאי

לקסיקון ל, הלקסיקון הסמנטיוממנה אל , ממנו לסמנטיקה, אל לקסיקון הקלט האורתוגרפי אורתוגרפי

  .)1מסלול זה מסומן בתכול בתרשים ( פונולוגיהפלט הפונולוגי ולבאפר הפלט ה

מרגע שהקונספט שלה , למשל, "מכונית"המילה . תקריאה שכזו אינה חסינה לטעויו, באופן טבעי

יכולה , קונספטואלית-אוקטב במערכת הסמנטית) הערך המושגי שכולל את הידע של הדובר לגביה(

, בהעדר תמיכה ממסלול אורתוגרפי". אוטו"גם לערך המקביל  הסמנטי והפונולוגי להוביל בלקסיקון

 –" שבלול"ל לגבי המילה "כנ. קה הערך המקביליכול להיבחר להפ, שמנתב את הבחירה לערך הנכון

והם יכולים להיות  "ה'ברל"או " חילזון"בהעדר הגבלה אורתוגרפית יאוקטבו גם הערכים המתחרים 

 .אלה שייבחרו

 

 עומק דיסלקסייתומיקומי הפגיעה ב המודל הדו מסלולי לקריאת מילה. 1 תרשים

מכיוון  .בדיסלקסיית העומק –והמעניינת  –התופעה המרכזית והן , ויות סמנטיותטעטעויות כאלה הן 

והימצאותן , נקודת המוצא לאבחנת דיסלקסיה זו היא הימצאותן של טעויות סמנטיות מסוג זה ,שכך

 ).Coltheart, Patterson, & Marshall, 1980, 1987( של תופעות נוספותארוכה מבשרת על שורה 
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 :ניתן לראות עומק דיסלקסייתב נוספותבין התופעות ה

 )כספת תוספת ; שורד  שורטת; decree degree(טעויות ויזואליות  .א

  ;שורט  שרטתם ;חולמים  חולמות ;edition editor( טעויות מורפולוגיות .ב

 . )מקפיא  קפא

 sympathy [symphony]( סמנטיות-ואז-ויזואליות –משולבות טעויות  .ג

orchestra ;רסמוןאפ  ]אפרכסת[  טלפון(. 

 .קשיים מרובים עד חוסר יכולת לקרוא מילות תפל .ד

ן נקראות טוב יותר ניות ומילים שקל לדמיימוחשמילים (ת מוחשיות ודמינּו אפקט .ה

 .)ות ומילים שקשה לדמייןמופשטמאשר מילים 

שמות עצם נקראים טוב יותר מתארים ואלה בתורם (קטגוריה לקסיקלית אפקט  .ו

 1F1.)כשהקשות ביותר לקריאה הן מילות פונקציה, טוב יותר מפעליםנקראים 
  

הפך לחלק בלתי נפרד ומסורתי מהגדרת דיסלקסיה זו וניתן למצוא אותו " קריאה בקול רם"הדגש על 

 ,Coltheart, 2000; Colangelo:לדוגמה(התסמונת שבהם מופיעה הגדרה של  גם במאמרים חדשים

Stephenson, Westbury, & Buchanan, 2003; Jefferies, Sage, & Lambon Ralph, 2007 .(עם זאת ,

נראה שיש לתת את הדעת על השאלה האם מדובר בטעויות המופיעות רק בקריאה בקול או שמא הן 

שבדק , .Colangelo et alזאת בעיקר לאור המחקר של . גם בקריאה דמומה, ייעשו בכל מקרה

כאשר הציגו להן מילה כתובה וביקשו ומצא כי  עומק קסייתדיסלנבדקות עם אסוציאציות אצל שתי 

אם , כלומר –לא פעם בשם המילה שנתבקשו לקרוא  קבוהן נשמתקשרת אליה לציין אסוציאציה  הןמ

נניח שאנשים עם קריאה תקינה ינקבו בשמה של מילה שונה ממילת המטרה כאסוציאציה למילת 

נאלצו לומר את מילת המטרה בקול הן לא קראו אותה גם כשלא יש בדפוס זה כדי להעיד כי , המטרה

כתלות בתקינות המערכת הסמנטית , נראה כי התשובה עשויה להשתנות מנבדק לנבדק. באופן מדויק

 .שלו

 
 ית עומקידיסלקסהיסטוריה של ה

 Marshall & Newcombeם שלבמאמר 1966בשנת  שיטתידיסלקסיית העומק תוארה לראשונה באופן 

Syntactic and semantic errors in paralexia"" ,טעויות סמנטיותשל  םאבל תיאורים ספוראדיי 

למשל (ראשית שנות השלושים של המאה הקודמת נוכחים בספרות הנוירופסיכולוגית כבר מ

Goldstein, 1948 ,ו- Conrad, 1949  המצוטטים אצלMarshall & Newcombe, 1966 . סקירה גם ראו

הצעדים הראשונים  ).Buchanan, McEwen, Westbury, & Libben, 2003; Coltheart, 1998 אצל

 הדיסלקסיותנולדו מתוך ניסיון לקטלג את  70-בתחילת שנות ה, עומקהת ידיסלקסישנעשו בחקר 

הכללה על מגוון של תופעות  נסחוכן מתוך רצון ל, השונות על פי דפוסי הטעויות שהן מייצרות
                                                           

, עם הזמן התייחסו כמה חוקרים לאפשרות שמשתנה הקטגוריה הלקסיקלית הוא משתנה מתערב עם משתנה המוחשיות 1
 (& Barryשכן יש קורלציה גבוהה בין מידת המוחשיות של המילה לבין הקטגוריה הלקסיקלית שאליה היא משתייכת

(Gerhand, 2003. מכיוון שבשפות מסוימות . ה של הקושי המורפולוגי בדיסלקסיית עומקייתכן גם שהאפקט הוא תוצא
הקושי המורפולוגי עשוי להשפיע יותר על פעלים , פעלים תמיד מוטים מורפולוגית ואילו שמות עצם לא תמיד מוטים

 .מאשר על שמות
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עם הצטברות ). Marshall & Newcombe, 1980, 1987(פגיעה מוחית  שאפיינו קבוצה של נבדקים עם

 ,Coltheart, 1980(אפזיה אגרמטית ב לוקים גם עומקהדיסלקסי  דיווחי המקרה בתחום התברר כי רוב

1987c.( 

, התפרסמו שני מאמרים נוספים שמיפו את התסמונת באופן שיטתי 1975ובשנת  1973בשנת 

והשני של  ,ית עומקידיסלקס, שם גם זכתה התסמונת לשמה ,Newcombe-ו Marshall הראשון של

Shallice ו- Warrington , התפרסם ספר שלם 1980ובשנת – Deep Dyslexia – שהוקדש לתסמונת .

של ידי רבים לציון דרך חשוב בהיסטוריה -נחשב על, Shallice) 1988(טוען  ,הספר הזה

כללה , 1987שיצאה בשנת , Deep Dyslexiaוספת של מהדורה נ. הנוירופסיכולוגיה הקוגניטיבית

 . סקירה של ההתפתחויות בחקר התסמונת מאז צאתו של הספר לאור

וככל ( העניין בתסמונת מסרב לדעוך ואולי אף גובר, למרות השנים שחלפו מאז הוצגה לראשונה

סקירה נוספת  Funnellפירסמה  2000-ב). Shallice, 1988, הנראה גם לשמה המסתורי יש חלק בעניין

שבה כבר כלולות גם הגישות הקונקציוניסטיות לתסמונת שהחלו להופיע , של המחקרים בתחום

 רוב הדיווחים בספרות הם על צורתה הנרכשת של דיסלקסיית .עשריםשל המאה ה 90-בתחילת שנות ה

 :הלדוגמ(אולם בספרות קיימים גם כמה מאמרים שמציגים את צורתה ההתפתחותית , העומק

Johnston, 1983; Siegel, 1985; Temple, 1988; Stuart & Howard, 1995(.  

במחקר זה נבדוק  .נשיםבעקבות פגיעת מוח אצל שתי  מחקר זה עוסק בדיסלקסיית עומק נרכשת

, כפי שנוסחו(נבדקות מצייתות לעקרונות הקטגוריזציה הסמנטית ההאם הטעויות הסמנטיות של שתי 

 ,Smithוסוכמו למשל אצל Rosch, Mervis, Gray, Johnson, & Boyes-Braem, 1976  על ידי ,למשל

ושל  )Mervis, 1975; Rosch,  Rosch &1978( האם ניתן לראות בהן אפקטים של פרוטוטיפיות ,)1988

  ספציפיות לקטגוריהשל והאם ניתן להבחין גם באפקט , )Rosch et al., 1976( רמת ארגון

)Ellis & Young, 1988(. נבדוק גם אם ניתן לראות קווי דמיון בין הקריאה והשיום שלהן. 

 

 מסלולי -מודל הדופי העל  דיסלקסיית עומק

 בשנים הראשונות של חקר דיסלקסיית העומק נעשתה רוב העבודה התיאורטית במסגרת המודל 

 & Marshall ידי-האבטיפוס של המודל הוצג לראשונה על). Dual-Route Model(מסלולי -הדו

Newcombe  שלא לומר הדומיננטי ביותר  –והוא הפך לאחד המודלים הדומיננטיים , 1973בשנת– 

מסביר את תהליך , כפי ששמו מרמז, המודל). Coltheart, 2006(בתחום התיאוריות של הקריאה 

שמשמש לקריאה של , פונמי-המסלול הגרפמי: הקריאה כתהליך המתרחש במקביל בשני מסלולים

שמשמש , סמנטי-לילקסיקוהמסלול ה, דשות ומילות תפל ומבצע המרה של אות לצלילמילים ח

2F.לקריאה של מילים מוכרות שכבר מבוססות במערכת הסמנטית ומחייב מעבר במערכת זו

2 

המסלול  –ביניהן כאלה שהציעו מסלול נוסף , עם השנים פורסמו גרסאות נוספות של המודל

שמאפשר  ,סיקון הקלט האורתוגרפי ללקסיקון הפלט הפונולוגיהמקשר באופן ישיר בין לק –הישיר 

לתבנית  של המילהידי המרה של התבנית האורתוגרפית -על, לקרוא מילים מוכרות באופן יעיל יותר

כשהכניסה לרכיב הסמנטי נעשית רק לצורך מיצוי המשמעות של המילה ואינה , שלההפונולוגית 

                                                           
2 Coltheart et al. (2001) מסלולי-הציגו גרסה ממוחשבת של המודל הדו, DRC- dual route cascaded model. 
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 Ellis & Young )1988(שמבוססת על , לאחת הגרסאות האלה אנו נתייחס כאן. לקריאה בקולהכרחית 

 ).1 ראו תרשים(

 כןפונמי ו-פגיעה בממיר הגרפמישל  כתוצאהדיסלקסיית העומק במסגרת המודל הזה מוסברת 

 הנבדקיםמה שמוביל את , ללקסיקון הפלט הפונולוגי האורתוגרפיפגיעה בקשר בין לקסיקון הקלט 

ישנם : בשלב זה הדעות נחלקות בין שני מחנות .בלבד הסמנטית ההסתעפותליכולת לקרוא דרך 

 עומק דיסלקסייתבהמאמינים כי דפוסי הקריאה  )Newcombe & Marshall, 1980, 1987(חוקרים 

והטעויות הסמנטיות הן תוצאה של העובדה שהמסלול הזה , משקפים קריאה של מסלול סמנטי תקין

פונמי תישלף -רה המדויקת ובהעדר תמיכה מהממיר הגרפילא מספיק רגיש כדי לשלוף את מילת המט

  Shallice & Warringtonההטרוגניות של התסמונת הובילה את, מנגד. מילה קרובה סמנטית

 פגיעה כלשהי במסלול הסמנטיגם  ,לפגיעה במסלולי הקריאהבנוסף  ,לטעון שקיימת )1987/1980(

 :מיקום שונה של נזק תפקודיולהציע לחלק את התסמונת לשלושה סוגים שמשקפים 

 .ליקוי בגישה מהקלט הכתוב אל הייצוגים הסמנטיים: דיסלקסיית עומק קלטית .א

 .הסמנטית עצמה ליקוי במערכת: דיסלקסיית עומק מרכזית.    ב

 3F3.ליקוי בגישה מהמערכת הסמנטית אל המערכת הפונולוגית: דיסלקסיית עומק פלטית .ג
  

לייצוגים מלקסיקון הקלט האורתוגרפי מורעשת /בגישה לקויה שמאופיינת, יתקלטת עומק ידיסלקסי

מודול  –קשיים שיוגבלו למודול אחד ב Dickerson & Johnson )2004( תתבטא לפי, הסמנטיים

 ת עומקידיסלקסי. לא צפויות בעיות הבנה, יהיכאשר תוצגנה מילים משמיעה או תמונות מרא. הקריאה

הן , והצפי הוא לפרפזיות סמנטיות הן בשיום תמונות, ודאלייםמ-תתבטא בקשיים רב, להבדיל, מרכזית

, היא גם צפויה לגרום לקושי בהבנה מכל מודאליות .בשליפת מילה על סמך הגדרה דבורה והן בקריאה

אולם בבעיה , בגישה מלאה ללקסיקון סמנטי תקין מאופיינת יתפלטת עומק ידיסלקסי .ולא רק מקריאה

זו תבוא לידי ביטוי  ת עומקידיסלקסיגם . בלקסיקון הפונולוגי) ת המטרהמיל(לאקטב את הערך הנכון 

מכיוון שרכיב הלקסיקון הפונולוגי , )קריאה, שיום( במקרה זה מטלות פלט שונות, במטלות שונות

 ).Dickerson & Johnson, 2004(משותף לכולן 

ידי חלק מהחוקרים -ו עלוהניבויים שנגזרים ממנה אומצ Warrington-ו Shalliceהחלוקה שהציעו 

אלא נוהגים לאפיין את הנבדק " דיסלקסיית עומק"מסתפקים בהגדרה  איןברוב המקרים בתחום וכיום 

כי הרוב המכריע של המקרים שתוארו נופלים תחת הקטגוריה , כדאי לציין. לפי אחת משלוש הצורות

עומק  דיסלקסייתהללו של שלושת הסוגים  ).Newton & Barry, 1997( יתפלטת עומק ידיסלקסישל 

והם ממוינים , לקסיקלי-למעשה מציעים מיקום ליקוי נוסף לליקוי הכפול במסלולים הלקסיקלי והתת

עומק קלט מציעה ליקוי נוסף שקשור למערכת  דיסלקסייתמעניין כי רק . לפי מיקומו של ליקוי נוסף זה

מניחות עומק מרכזית ופלטית  דיסלקסיית. בקשר בין מערכת הקריאה לבין הסמנטיקה –הקריאה 

המערכת (נעוץ במנגנונים קוגניטיביים כלליים  אשר, ך הקריאהיליקוי נוסף שאינו קשור לתהל שקיים

-המערכת הסמנטיתהקשר של (דיבור של  מנגנוניםקשר שלהם לאו ב) קונספטואלית-הסמנטית

 ). ללקסיקון הפלט הפונולוגיקונספטואלית 

                                                           
לא תמיד ההתייחסות הייתה . בסקירת הספרות השתמשנו במונחים שבהם השתמשו מחברי המאמרים המקוריים 3

בהקשר הספציפי הזה מדובר בגישה מהלקסיקון הסמנטי אל לקסיקון . ברזולוציה שתואמת את הרזולוציה שלנו במאמר
 .הפלט הפונולוגי
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 הימניתת ההמיספרה יתיאורי

 ,Coltheart, 1980( גישה שונה לחלוטין לדיסלקסיית עומק מציעה תיאוריית ההמיספרה הימנית

1987b; Saffran, Bogyo, Schwartz, & Marin, 1980, 1987( .רכיבי בדיסלקסיית עומק  ,גישה זו פיל

על " לוקחת פיקוד"רה הימנית ההמיספהקריאה בהמיספרה השמאלית אינם מתפקדים כראוי ואז 

ת יבדיסלקסידפוסי הקריאה  ,לפי גישה זו. פי והעיבוד הסמנטי בתהליך הקריאהיבוד האורתוגרעה

מותאמת יותר לקריאת משקפים למעשה את היכולות הלשוניות המוגבלות של המיספרה זו ש עומק

. וכן נטולת יכולת לבצע קידוד ישיר מאורתוגרפיה לפונולוגיהמופשטות מאשר מילים מוחשיות מילים 

אם גם , השאלה האם ההמיספרה הימנית מסוגלת לבצע קידוד כלשהוגרת התיאוריה הועלתה במס

אם היא אינה יכולה לעשות . או שמא היא משוללת את היכולת הזאת, מאורתוגרפיה לפונולוגיה, לקוי

המיספרה לעובר המידע , בהמיספרה הימניתשלאחר העיבוד האורתוגרפי והסמנטי היא ההשערה , זאת

ורוב המחקרים שנעשו תומכים , ועל ההפקה העיבוד הפונולוגישלב ל שאחראית עזו והיא  ,תהשמאלי

על , בין השאר, יאוריית ההמיספרה הימנית מבוססתת .)Coltheart, 1980, 1987b( בהשערה זו

אנשים שעברו כריתה של האונה  ושל עומק דיסלקסייתאנשים עם קריאה של המאפיינים המשותפים ל

ראייה ומחקרים -כן על ממצאים שנאספו על תפקוד האונה הימנית באמצעות מחקרי שדהו, השמאלית

, למרבה הצער ).Ellis & Young, 1988( על חולי אפילפסיה שעברו הליך כירורגי של ניתוק בין האונות

שצפויות היו לאשש או להפריך את התיאוריה , ההתפתחויות בשדה המחקר של ההדמיה המוחית

שני מחקרים שנערכו בשנים האחרונות הובילו : לא הביאו את ההכרעה המיוחלת, עיבאופן חד משמ

את הממצאים השונים ניתן לייחס להבדלים ). Coltheart, 2000(לממצאים סותרים לחלוטין 

נכון לכתיבת שורות , כך או כך. אך יש לשער שגם להבדלים האידיאולוגיים יש יד בדבר, מתודולוגיים

 .פתוחה היפותיזת ההמיספרה הימנית עדייןה של שאלת תקפות, אלה

 
 PEIRגישת 

)2003 (Buchanan, McEwen, Westbury, & Libben  הציעו גישה תיאורטית שמבוססת על הבחנה בין

  למשל(המוטיבציה לתיאוריה הזו היתה דיווחים . אקספליציטית ואימפליציטית –שתי רמות ייצוג 

Katz & Lanzoni, 1997; Buchanan, Hildebrandt, & MacKinnon, 1996(  על נבדקים שהראו גישה

במודל . )Buchanan et al., 2003( מסוימת למידע פונולוגי באופן שלא תאם את ביצועי הקריאה שלהם

הם מבחינים בין ייצוגים לקסיקליים ) והפקה, גישה אקספליציטית, גישה אימפליציטית, ייצוג( שלהם

טוענים כי הפקה לקסיקלית תלויה בגישה  הם. אקספליציטיתו יציטיתאימפל לבין גישה לקסיקלית

היא לפיהם  ת עומקידיסלקסי. התלויה בייצוגים תקינים ,תלויה בגישה אימפליציטיתה, אקספליציטית

אולם בגישה , שמתבטאת בגישה אימפליציטית תקינה לייצוגים, תולדה של בעיה באינהיביציה

 .אקספליציטית לקויה אליהם

, פונולוגיה: כולל את הרכיבים הבאים בלבד PEIRמודל , .Buchanan et al) 2003( לפי

משתמשות המחברות   Colangelo & Buchanan) 2005( -אולם בתיאור שלו ב, וסמנטיקה, מורפולוגיה

 האופיינית לדיסלקסיית עומקוטוענות כי הקריאה , במפורש במונחים כמו לקסיקון הפלט הפונולוגי

רים אינהיביטוריים מופחתים בלקסיקון זה שגורמים לטעויות בבחירת המילה שמופקת נובעת מקש

 Westbury & Buchanan) 2006(. מהם הרכיבים שמניח מודל זהכך שלא ברור לגמרי , בסופו של דבר
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לפיו הטעויות הסמנטיות , נוירונלי לתיאוריית האינהיביציה-גם הסבר פיזיולוגיבהמשך הציעו 

אזור זה אחראי על מיזוג מידע סמנטי . פרונטלי-נובעות מקלט ירוד לקורטקס הפרה ומקת עידיסלקסיב

וההרס המוחי הנרחב שמאפיין את התסמונת גורם לכך שהרבה מהמידע שמועבר אליו , ופונולוגי

  .בתנאים נורמליים נמנע ממנו ומקשה עליו את העיבוד

 

 דמינות/ותימוחשהטעויות הסמנטיות והסברים תיאורטיים לאפקט ה

דמינות מעוררים את רוב העניין המחקרי /יותמוחשהטעויות הסמנטיות ואפקט ה, מטבע הדברים

בסוג הראשון : לשני סוגים ת עומקידיסלקסיבאופן מסורתי נחלקות הטעויות הסמנטיות ב. בתסמונת

 ללמש, Shared-Feature Error(משמעות זהה או קרובה למילת המטרה מספק הנבדק מילה בעלת 

ואילו בסוג השני מספק הנבדק מילה שקשורה אסוציאטיבית למילת המטרה , )תבנית מחבת

)Associative Error ,כושר למשל מקיפה בנושא ראו לסקירה – התעמלותColtheart, 1980, 

1987a( . מעקפים /והוא הגדרותסמנטיות קיים סוג נוסף של טעויות)circumlocutions ,לדוגמה :

  ).ר"ג – "ילדים, ל משחק זהאב" מונופול

אולם ניתן לומר שעד עתה , במהלך השנים נעשו ניסיונות רבים להסביר את הטעויות הסמנטיות

בעקבות התמונה הקלינית  –ואולי , אין גישה תיאורטית אחת שמצליחה להסביר את כל סוגי הטעויות

לל מקום לנסות למצוא גישה אין כ – ת עומקידיסלקסיסוגים של -ההטרוגנית והחלוקה לשלושה תתי

, מכל מקום. בנפרד) או קבוצת חולים(להסתפק באפיון מקור הטעויות אצל כל חולה יש כזו אלא 

" טעויות סמנטיות"וכיום יש נטייה להתייחס ל, ההבחנה המסורתית בין סוגי הטעויות נזנחה עם הזמן

שון עולה במונים רבים על שכיחותן סוג הראהשכיחותן של הטעויות מכי , עם זאת, יצוין. באופן כללי

 .)Coltheart, 1980, 1987a( של הטעויות מהסוג השני

 
 תדמינּו/מוחשיותאפקט ה

בדומה , וניתן לחלק את הגישות אליו, ת מטופל גם הוא באופן נרחב בספרותדמינּו/מוחשיותאפקט ה

ד גורס כי הוא נגרם הכיוון האח –לשתיים , עומק דיסלקסייתב סמנטיותהטעויות הסבר הלגישות ל

הכיוון האחר גורס כי הוא נגרם מליקוי . שאינו מיועד לקריאה בקול, מהקריאה דרך המסלול הסמנטי

ליקוי כמשקף איזושהי צורה של את אפקט הדמינות מפרשת ה יהשניגישה ה. נוסף במסלול הסמנטי

תיאוריית (ו מובלעת בחלק מהמקרים ההנחה הז). Newton & Barry, 1997( מופשטותסמנטי למילים 

במודל אילו ו, )Morton & Patterson, 1980, 1987( בחלק היא נאמרת במפורש, )ההמיספרה הימנית

הוטמעו באופן שנתן להן יתרון משמעותי על מילים  מוחשיותמילים  Plaut & Shallice )1993( של

 ).Newton & Barry, 1997( מופשטות

לפיה יתרון הקריאה של ש )Richardson, in Funnell, 2000(הועלתה הצעה  1975בשנת  

מילים מוחשיות בדיסלקסיית עומק משקף שימוש באסטרטגיה שבה הנבדק מייצר דימוי מנטלי של 

מילה שלא  ,לפי ההצעה הזו. ואז משיים את הדימוי הזה, אליו מרפררת המילה הכתובהשהאובייקט 

למשל מצד (ההצעה הזו זכתה לביקורת ). רואלק, או במילים אחרות(ניתן לדמיין לא ניתן לשיים 

Shallice, 1988 ( בטענה שהעובדה שמילים מסוימות מובילות)access ( אל ייצוגים סמנטיים בעלי

 .מניחה שהגישה לייצוגים הללו מחייבת שימוש בדמיּון-תכונות דמינות לא קדם
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)2002 ,1985(Jones   לא מכיוון שבקריאה  קעומ דיסלקסייתביות יש יתרון מוחשטען שלמילים

אלא מכיוון שהיא נובעת מאיקטוב של  ,מעורבת יצירה של דימוי מנטלי של האובייקט בדיסלקסיה זו

 קלות הפרדיקציההוא הציע שההבדלים בדמינות משקפים למעשה הבדלים ב. משמעויות המילים

)EoP, Ease of Predication( אקטב את הקלות שבה מילים מסוימות מסוגלות ל, מילהשל ה

הקלות להגיע לתיאור עובדתי בודד או לאפיון של המושג  –כלומר , הפרדיקטים הסמנטיים שלהם

הדמינות היא רק , לטענתו. )"לכלב יש ארבע רגליים", "כלב הוא חיה: "לדוגמה( המצוין על ידי המילה

ואילו למילים , הגבו EoP יהיה ציון מוחשיותכי למילים , למעשה, מכאן נובע. EoPתופעה נלווית של 

ערכו סדרת ניסויים כדי לבחון Funnell   de Mornay Davies &)2000( .נמוך EoP יהיה ציון מופשטות

הוא למעשה מדד של עושר תכוניות  EoP -כשהם טוענים כי הוא הציע ש, Jonesמחדש את הצעתו של 

במונחים של מופשטות על מילים  מוחשיותבניסויים שלהם התברר כי היתרון של מילים . סמנטיות

EoP וכי הקורלציה בין  ,ותכוניות קיים רק עבור מילים שתדירותן נמוכהEoP  לתכוניות גבוהה עבור

מה שמוביל אותם למסקנה שלא מדובר באותו , מופשטותאך נמוכה עבור מילים , מוחשיותמילים 

כאשר יש קורלציה לא משקף הבדלים בדמינות למעט  EoPלפיהן  –בעקבות תוצאות נוספות . מדד

ובמקרה הרע הוא , אינו מדד מהימן במקרה הטוב EoPהם טוענים כי  – יותמוחשגבוהה בין הדמינות ל

-טוען כי מעולם לא אמר ש, מצידו ,Jones) 2002. (למידת המוחשיות של המילה חלופי מדדפשוט 

EoP ה של עיוותים והנחות כי המחקר של השניים לוקה בשורה ארוכ; ותכוניות סמנטיות הם היינו הך

 .מסביר נכונה את התשתית הסמנטית של אפקט הדמינות EoPוכי ; שגויות

NICE 

)1997 (Newton & Barry וטענו , קלאסית יתפלטת עומק ידיסלקסיהציגו מקרה שסווג על ידיהם כ

מוצגות לנבדקת שלהם במטלות הבנה היא מבצעת ברמה טובה משמעותית מופשטות שכשמילים 

בעקבות ממצאי המבדקים השונים שהועברו במסגרת הניסוי . יצועי הקריאה שלה במילים אלהלעומת ב

4F,שליפה הלקסיקליתהם מסיקים כי מה שפגום אצל הנבדקת שלהם הוא תהליך ה

, או ביתר פירוט 4

שבתורה מנגישה את , קונספטואלי כדי לבחור את המילה המתאימה/האופן שבו משמש הייצוג הסמנטי

5Fולוגי המתאיםהמבנה הפונ

ת עומק יש שימוש במסלול לקסיקון קלט יהם מניחים שבדיסלקסי, כלומר( 5

ובתוך המסגרת התיאורטית של המודל , בהמשך .)לקסיקון פלט פונולוגי ←סמנטיקה  ← אורתוגרפי

בשם  בדיסלקסיית עומק במונחים של מודל שליפה הלקסיקליתהם מסבירים את תהליך ה, מסלולי-הדו

NICE )Normal Isolated Centrally Expressed semantics( . זה מודל הטענה המרכזית שעליה מבוסס

ושהקריאה בדיסלקסיית עומק , מוחשיותל נורמלירגיש באופן  שליפה הלקסיקליתהיא שתהליך ה

עשויה להיות יותר אינפורמטיבית לגבי תהליך נורמלי של הפקת מילה מאשר לגבי תהליך נורמלי של 

יות מאשר למילים מוחשבאופן מדויק למילים  שליפה לקסיקליתקל יותר לעשות , המודל לפי. קריאה

יש , האחריםפלטית ההעומק  דיסלקסייתבעלי וכנראה לרוב , LW, ולכן לנבדקת שלהם. ותמופשט

 .מבודדאולם בקריאה בקול הם מתפקדים באופן , ייצוגים סמנטיים תקינים

                                                           
וכדי לא ליצור בלבול בין , אולם מאחר שהכוונה היא לשליפה לקסיקלית, "ליזציהלקסיק"הכותבים משתמשים במונח  4

 ".שליפה לקסיקלית"אנו נשתמש בביטוי , תהליך זה לבין התהליך שבו מילת תפל נקראת כמילה קיימת
, להמי, ייצוג קונספטואלי(אולם משלושת השלבים שהם מתארים , לא מוזכר כאן במפורש" לקסיקון סמנטי"המונח  5

 .הם מתכוונים בעצם לערך בלקסיקון הסמנטי" מילה"ניתן להסיק כי כשהמחברים מדברים על ) מבנה פונולוגי
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שליפה יש רמת ספציפיות גבוהה בתהליך ה חשייםמו מושגיםהם מציעים של, ביתר פירוט

יות מאוד יחוללו רמה נמוכה של אקטיבציה מתפזרת והגישה לערך מוחשולכן מילים , הלקסיקלית

והאקטיבציה , המתאים להן בלקסיקון הפלט תהיה קלה יחסית כי רק מעט מועמדים מתחרים יאוקטבו

בעלי אלה צפויות להיקרא יחסית טוב על ידי  מילים( של מילות המטרה תהיה גבוהה מסף האקטיבציה

יות בינונית יחוללו יותר אקטיבציה מתפזרת והיא תתפזר מוחשמילים ברמת ; )עומק פלטית דיסלקסיית

ומכאן הגישה לערך המתאים בלקסיקון הפלט תהיה קשה יותר כי יהיו , מושגיםלקשת רחבה יותר של 

מילים ( תמיד הערך המתאים יגיע לסף האקטיבציהולא , יחסית הרבה מועמדים מתחרים שיאוקטבו

כשהם מאוקטבים , יםמופשט מושגיםואילו לייצוגים של ; )אלה צפויות לגרום לטעויות סמנטיות

תהיה רמת ספציפיות נמוכה בתהליך , ידי מילה כתובה-על - לשוניכלומר ללא הקשר  –באופן מבודד 

רמת האקטיבציה ולכן , ל אקטיבציה מתפזרתגבוהה מאוד שולכן תהיה רמה  שליפה הלקסיקליתה

מה , ימוחשזו שמגיעה למועמד במקרה של פריט מנמוכה באופן משמעותי תהיה גיע לכל מועמד תש

יות בדיסלקסיית עומק הם מציעים בנוסף מוחשכדי לתת הסבר מלא לאפקט ה .שיגרום לכישלון בהפקה

 .גבוה גם כך מהרגיל) שהם גם אפזים(ק שסף האקטיבציה הדרוש להפקה מילולית אצל דיסלקסי עומ

, שליפה הלקסיקליתהיא שמאחר שהוא עוסק בתהליך ה NICEאחת ההשלכות המעניינות של 

ומכאן שהניבוי , כמו שיום תמונות, הוא אמור לתאר גם משימות אחרות שמתווכות על ידי הסמנטיקה

כפי שאכן , יםשקוללהיות  יםמורא דיסלקסי עומקשהוא גורר הוא שקריאת מילים ושיום תמונות אצל 

 .קורה אצל הנבדקת שלהם

היכולת של מילה , Concept Independence-בהתבסס על מחקר שעסק ב, Funnell )2000(גם 

, )Funnell & Allport, 1987, in Funnell, 2000( ר שיכול להיות מיוצג באופן מבודדלהעלות דימוי ישי

הסבירות , כה של המנגנון שמתרגם אורתוגרפיה לפונולוגיהבהעדר תמי, לדבריה. מציעה הצעה דומה

ים נכון תלויה בעד כמה יש למילה רפרנט ספציפי בתוך המערכת הסמנטית שמילה כתובה תשּו

בין דירוגי  מתאם חיובי גבוהבדקו מדגם גדול של מילים ומצאו  Funnell & Allport .הסנסורית

ועתיות תנ, צליל, טעם, צורה, צבע: ה ממדים סנסורייםיות לבין דירוגים של שמונמוחשת וההדמינּו

 .מגע ומשקל, ריח, האובייקט

לפיה קריאת מילה בודדת בדיסלקסיית עומק שההשערה , בין השאר, במסגרת מחקר זה תיבחן

ולכן נציג בקצרה את , בתהליך של שליפה לקסיקלית, לפחות אצל חלק מדיסלקסי העומק, נעשית

 .ך השליפה הלקסיקליתעדכניות לתהליהגישות ה

 

 מודלים של שיום

אדם ממוצע מסוגל : הוא אחד התהליכים המרשימים בקוגניציה האנושית שליפה הלקסיקליתתהליך ה

  לטעות רק פעם או פעמיים לכל אלף מילים –ולמרות המהירות , מילים בשנייה 2-4להפיק 

)Levelt, 1989, in Levelt, 2001( .ובדה שהלקסיקון המנטלי מכיל בין בחשבון גם את הע מביאיםכש

איך . מבינים שזה הישג כלל לא מבוטל )Miller, 1991, in Levelt, 2001( אלף מילים 100-אלף ל 50

  ?עובד התהליך היעיל הזה

ראו למשל את המודלים המתוארים (שלבי -רבשיום מדברים על תהליך מודלים עדכניים של 

 ,Biran & Friedmann, 2005; Butterworth, 1989, 1992; Dell, 1986, 1988; Ellis & Young:אצל
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1988; Garrett, 1976, 1992; Kempen & Huijbers, 1983; Levelt, 1989, 1992, 2001; Nickels, 

1997; Nickels & Howard, 2000; Patterson and Shewell, 1987(. בשלב הראשון נבחר הקונספט ,

הכוונה היא להתמקדות בקונספט ששיומו ". קיטת פרספקטיבהנ"  Levelt)2001(מכנה  שלב שאותו

להחליט אם , כשיראו לנו תמונה של סוס, לדוגמה(ישרת את המטרה התקשורתית במידה הטובה ביותר 

מניחה  Levelt )2001( התיאוריה של ).לסיטואציהבהתאם , "סוס הרבעה"או כ" סוס"כ, "חיה"נשיימו כ

הבחירה "לאחר מכן מגיע שלב . אקטיבציה של מושגים קשורים-שבשלב נקיטת הפרספקטיבה יש קו

בשלב זה מאקטב כל מושג , שהוא שלב בחירת הפריט המתאים מתוך הלקסיקון המנטלי, "הלקסיקלית

. והאקטיבציה מתפזרת בין הפריטים הקשורים בלקסיקון המנטלי את הפריט הלקסיקלי המתאים לו

 ,Roelofs(נבחר בתהליך של תחרות , בו התמקד הדוברידי המושג ש-הערך הלקסיקלי שמאוקטב על

1992, in Levelt, 2001( ,ההנחה . אקטיבציה של הערכים האחרים-וזמני הבחירה תלויים בכמות הקו

המושג  .לקסיקון פונולוגיאחריו לקסיקון סמנטי ו, היא שישנם שני לקסיקונים נפרדים בתהליך השיום

אנו לא נשתמש במונח הזה בשל , ֶלמהיש המכנים אותו ש(מאקטב את הערך בלקסיקון הסמנטי 

 לכאמתייחסים אליו חלק , אליו כאל ערך בלקסיקון התחבירי מתייחסיםחלק מהחוקרים  –עמימותו 

ערך בלקסיקון הסמנטי מאקטב את הערך המתאים בלקסיקון ה. )וחלק גם וגם, בלקסיקון הסמנטיערך 

  6F6.הפונולוגי

מידע (על המילה סגמנטלי ומידע  )הטעם, מספר ההברות(מידע מטרי  מכיל הפונולוגיהלקסיקון 

שהוא מאגר , מגיע לבאפר הפלט הפונולוגי מידע זה. )'וכדצרורות , תנועות, עיצורים: על הפונמות

ומחזיק את המידע , הסגמנטים לתוך תבנית ההברותמכניס את אשר , זיכרון קצר טווח פונולוגי

היא בלקסיקון הפלט הפונולוגי הפונולוגיים ייצוגים הגישה ל לציין כיחשוב  .הפונולוגי עד להפקתו

היא איטית במילים שתדירותן נמוכה לעומת מילים פונולוגי -ילייצוג לקסיקהגישה ל. תדירות-תלוית

עירור הייצוג שלה בלקסיקון לשכיחותה של המילה תפקיד חשוב בהצלחת , כלומר. שתדירותן גבוהה

וגים המעוררים בתדירות גבוהה מגיעים לאקטיבציה מלאה מהר יותר וביתר קלות ייצ: הפלט הפונולוגי

 .)Ellis & Young, 1988; Levelt, 2001( מאשר ייצוגים המעוררים בתדירות נמוכה יותר

 

 מערכת הסמנטיתעקרונות ארגון ב

7Fמערכת הסמנטיתה

הם אחד משדות המחקר  ,המושגים, ההמאכלסים אות ייצוגים המנטלייםוה 7

מושג הוא למעשה קיבוץ של כמה גירויים חיצוניים  .הפוריים והמרתקים של המדעים הקוגניטיביים

לא יכולנו  מושגיו ביכולת לייצג מידע באופן לולא ניחּנ. והחלת תהליך של הכללה או הפשטה עליהם

ו שם היינו צריכים לאחסן כל פריט שבו אנו נתקלים בנפרד ולתת ל, להחיל ידע קיים על ידע חדש

                                                           
, הערך שנבחר בלקסיקון הסמנטי, טוענים כי בשלב זה רק ערך אחד Levelt)( חלקם. כאן נחלקים החוקרים בדעותיהם 6

טוענים שגם  )Caramazza, 1997 למשל(ואילו אחרים , serial-discrete model)( שולח אקטיבציה ללקסיקון הפונולוגי
וגם כאן , בשלב זה האקטיבציה מתפזרת מכל הפריטים המתחרים בלקסיקון הסמנטי אל הייצוגים הפונולוגיים שלהם

מחקר שמצא הוכחות לאקטיבציה של מתחרים פונולוגיים מאותה רמת ארגון סמנטית . הבחירה נעשית בהליך של תחרות
תומך בטענה כי יותר מפריט אחד , שאצלם תהליכי השליפה הלקסיקלית עדיין בוסריים ופחות מהירים, יםאצל ילד

 .(Jescheniak, Hahne, Hoffmann, & Wagner, 2006) מאוקטב פונולוגית
, "זיכרון סמנטי"וההתייחסות בהם היא לרוב ל, בפרק זה נסקרים מאמרים מתחום הפסיכולוגיה ולא מתחום השפה 7

זיכרון "ייתכן שהחוקרים מתייחסים גם ללקסיקון הסמנטי כרכיב ב. הכוונה היא למערכת הסמנטית הקונספטואליתכש
או " מערכת סמנטית"במונחים , לשם האחדה, אנו נשתמש. אולם לרוב אין לכך התייחסות מפורשת במאמרים, "הסמנטי

 . המקורי מתוך המאמר למעט במקומות שבהם מתבקש השימוש, "קונספטואלית-מערכת סמנטית"
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היתה נעשית בלתי בין אנשים תקשורת שוהשפה האנושית היתה הופכת למורכבת כל כך עד  ,ייחודי

 דיסלקסייתבמאחר שהמערכת הסמנטית ממלאת תפקיד כה מרכזי בקריאה  ).Smith, 1988(אפשרית 

ומאפשרת לנו לנסות לבחון , פותחת התסמונת צוהר אל הרכיב הקוגניטיבי החשוב הזה, עומק

 . יות מרכזיות בתחום באמצעות ניסויים וניתוח טעויותתיאור

התהליך שבאמצעותו  –היא הקטגוריזציה  זהבתחום הפונקציה שמעוררת את רוב העניין המחקרי 

. אם ישות מסוימת היא חברה או לא חברה בקטגוריה, מושגיםאו ה, קובעים הייצוגים המנטליים

כחבר בקטגוריה  מה-דברמכיוון שסיווג של , יותהקטגוריזציה מאפשרת מגוון רחב של תתי פונקצ

 ,Rips & Medin(מאפשר לאנשים להחיל את כל הידע שיש להם על הקטגוריה על הפריט החדש 

 .הממד האנכי והממד האופקי: ממדיםניתן לחלק את המחקרים בתחום הקטגוריזציה לשני . )2005

 

 ופרוטוטיפיםדמיון משפחתי : תיאוריות על הממד האופקי של קטגוריות

כפי , Rosch של יותאחת התיאוריות שנתנו את הטון בעשורים האחרונים היא תיאוריית הפרוטוטיפ

8F.של שנות השבעים של המאה העשרים מחצית השנייהשנוסחה ב

 בסדרת ניסויים  8

)Rosch et al., 1976; Rosch & Mervis, 1975 ( הוכיחהRosch  שקטגוריות מאורגנות על פי עיקרון

ישנם חברים  – שלא כל החברים בקטגוריה חולקים את אותו מעמדו, "דמיון משפחתי"של 

החברים הפרוטוטיפיים יותר בקטגוריה יהיו בעלי . פרוטוטיפיים יותר וחברים פרוטוטיפיים פחות

כלומר יהיו בעלי מירב התכונות שמאפיינות את , דמיון משפחתי מקסימלי לחברים אחרים בקטגוריה

 הקטגוריה

)Rosch & Mervis, 1975.(  של במחקריםRosch ה כי לפרוטוטיפים יתרונות בשורה ארוכה של התגל

 :מדדים פסיכולוגיים

במשימות של קטגוריזציה אנשים מכריעים מהר יותר בשאלה האם פריט מסוים הוא  :זמן תגובה 

 .פרוטוטיפידוגמה של מושג כאשר הפריט הוא 

ם לייצר מהזיכרון את כל הדוגמאות של מושג הם ישלפו כאשר אנשים מתבקשי :הפקה מילולית 

 .יותטיפוסת לפני הדוגמאות הפחות יוטיפוסאת הדוגמאות ה

מידת הפרוטוטיפיות של הפריט במטלת קטגוריזציה קובעת אם ידע מוקדם לגבי שם  :פריימינג

 .הקטגוריה שנבדקת יעשה פסיליטציה או אינהיביציה לביצועים

 .ייםטיפוס-אליים לפני הטיפוסכשים את המושגים הילדים רו :גיל רכישה

בעוד שדוברים ישפטו את שני  -דדת גם בשפה עצמה מקּו וסיותהטיפ :תולשונימגבלות 

 a penguin is“הם יקבלו את המשפט , כתקינים ”a robin is a bird”/”a penguin is a bird“ המשפטים

virtually a bird”  אבל יפסלו את המשפט“a robin is virtually a bird”. ישנם משפטים , באופן דומה

                                                           
 "גישת הפרוטוטיפ", כדי להבחין בין הגישה של רוש לבין גישה דומה מאוד" תיאוריית הפרוטוטיפיות"נשתמש במונח  8

(Rips & Medin, 2005) , למעט בקטגוריות (וזאת מאחר שרוש עצמה לא טענה שיש פרוטוטיפ אחד ויחיד לקטגוריה
 .)Rosch, 1978( "שיפוטים של דרגת פרוטוטיפיות"מרפרר למעשה ל" פרוטוטיפ"ואמרה שהמונח ) מלאכותיות

 קונספטשל ) instance( אובייקט יסווג כדוגמה: הקונספטהפרוטוטיפ הוא התוכן של , לעומת זאת , Smith (1988)לפי
פ חולקים כשהדמיון הזה נקבע בחלקו על פי מספר המאפיינים שהאובייקט והפרוטוטי, אם הוא מספיק דומה לפרוטוטיפ

)Smith & Medin, 1981, in Smith, 1988( .וזו שחולקת , הפרוטוטיפ עצמו הוא הדוגמה הטובה ביותר של הקטגוריה
אנחנו נשתמש לחלופין במונחים האקוויוולנטיים  ).characteristics(המאפיינות  עם הקטגוריה את מכלול התכונות

 . )טיפוסי-לא/וגם לא פרוטוטיפי(טיפוסי /פרוטוטיפי
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אולם החלפתה בחבר , בעיות ללאשבהם החלפת מילה מרמת ארגון גבוהה בחבר פרוטוטיפי תתקבל 

רובצות באופן קבוע על חוטי  ציפוריםעשרים ומשהו ": לדוגמה(תיצור מוזרות לשונית לא פרוטוטיפי 

, דרוריםהמילה  ציפוריםכשפעם מחליפה את המילה , "הטלפון שמחוץ לחלוני ומצייצות מדי בוקר

שבה חלק משמות , תימוכין נוספים מגיעים משפת הסימנים האמריקנית ).תרנגוליםופעם המילה 

 במחקרגם ביסוס  קיבליות טיפוסאפקט ה. ידי חברים פרוטוטיפיים בקטגוריה-הקטגוריות מיוצגים על

 (,Event-related brain potentials - ERP  Fujihara, Nageishiתשנערך בטכנולוגיי פסיכופיזיולוגי

(Koyama, & Nakajima, 1998 , שהראה שתאי העצב שנבדקו ירו חזק יותר כשהוצגו פריטים

 .פרוטוטיפיים

 (Exemplar View) הדוגמה הטובהגישה אחרת שעוסקת בממד האופקי של הקטגוריות היא גישת 

(Brooks, 1978; Medin & Schaeffer, 1978, in Rips & Medin, 2005) . חוקרים אלה גורסים

ואין צורך לטעון לקיומו של , לתהליך הקטגוריזציה ותהקטגוריה מספיקדוגמאות הטובות של שה

מאחר שלטעמנו אין סתירה אמיתית בין . פרוטוטיפ אחד שעל סמך ההשוואה אליו נעשית הקטגוריזציה

, קיימות. מחקר זהבגישה זו במסגרת  לא נעסוק, )6 ייםשולראו הערת ( Roschהגישה הזו לגישה של 

 (,plus-exception -Rule Nosofsky, Palmeriלמשל -גם גישות נוספות לתהליך הקטגוריזציה , כמובן

(& McKinley, 1994 אולם הן אינן רלוונטיות למחקר זה ולכן לא נציג אותן כאן. 

 
 גון וטקסונומיותרמות אר: תיאוריות על הממד האנכי של קטגוריות

נראה כי . תחום נוסף שזכה להדגשה רבה בחקר המושגים הוא נושא ההיררכיה המבנית של המושג

היחסים בין כל פרט ברמת מושגים בו ש, זהו מבנה היררכי. מושגים רבים מאורגנים במבנה טקסונומי

כאשר , של ידעמבנה זה מאפשר החלה יעילה ומהירה ". Is a"מסוימת לרמה שמעליו הוא יחס של 

חשיפה לפריט חדש באחת הרמות מאפשרת מיד גישה למידע רב שרלוונטי לגביו ומאוחסן ברמות 

: דוגמה( Superordinate level רמה גבוהה בהיררכיה נקראת). Murphy & Lassaline, 1997( העליונות

מה התחתונה נקראת ואילו הר; )כלב: דוגמה( Basic levelנקראת  הבסיסרמת ; )לי חייםיונקים או בע

Subordinate level )פודל: דוגמה.( 

בדיבור  על הרמות האחרות רמת הבסיסהוכיחו יתרון ברור ל) Rosch et al., 1976(מחקרים 

 ,רמת הבסיס של הקטגוריה נרכשת ראשונה על ידי ילדים .בהכרעה על חברות בקטגוריה ועוד, ספונטני

רמת הבסיס הוגדרה בעקבות הממצאים כרמת . זו ברמה םשהם משיימים ה יםהראשונ פריטיםהו

מידת ההפשטה שלה (ת מדי מופשטהארגון שמציעה מידע שימושי מספק מבלי להיות מפורטת מדי או 

. )וכן היא הרמה הגבוהה ביותר שבה ניתן לדמיין של אובייקטים תפישתילצורך זיהוי , למשל, מספיקה

כתלות במידת , נות מאדם לאדם ומחברה לחברהעשויה להשת" רמת הבסיס"כי , עם זאת, יצוין

אצל בני שבטים אינדיאניים באמריקה נמצא כי רמת הבסיס בקטגוריית העצים , למשל, כך. המומחיות

ואילו אצל אמריקנים עירוניים רמת הבסיס , ")מייפל"למשל (מיוצגת בשמות של משפחות זנים 

 ).Murphy & Lassaline, 1997( "עץ"מיוצגת במילה מופשטת יותר ו

מודל היררכי , Collins & Quillian )1969(אחד המודלים החשובים בממד האנכי הוא המודל של 

, שנוצר במקור עבור חיפוש ממוחשב, לפי מודל זה. לתיאור הארגון הפנימי של הזיכרון הסמנטי

יימים כאשר כל מושג מהווה צומת ובין חלק מהצמתים ק, המושגים מאורגנים במבנה של פירמידה
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לא כל המידע על מושג מסוים צריך מכיוון ש, המבנה הזה מאפשר לאחסן מידע באופן חסכוני. קשרים

ובאמצעות הקשרים שבין הצמתים , אלא יכול להיות מאוחסן ברמות שמעליו, להיות מאוחסן יחד איתו

היא  נריתכ"פט בבואנו להחליט אם המש, למשל, כך). 2' ראו תרשים מס(ניתן להשיג את כל הידע עליו 

שבו מאוחסן מידע ספציפי " (נריתכ"עלינו לבדוק קשר בין הצומת של , אמיתי או שקרי" לת כנףעב

" ציפור"של ) basic level-במקרה הזה (לבין צומת עליון יותר ") יכולה לשיר", "צבעה צהוב"כגון 

אם נמצא את הקשר "). ותבעלת נוצ", "יכולה לעוף", "ףבעלת כנ"שבו מאוחסן מידע כללי יותר כגון (

 .נכריע שמדובר במשפט שקרי, אם לא נמצא אותו. הרי שמדובר במשפט אמיתי, בין שני הצמתים

 
 Collins & Quillian )1969( - מודל היררכי לתיאור הארגון הפנימי של הזיכרון הסמנטי .2תרשים 

  )Rips & Medin, 2005מתוך ( 

 

Collins & Quillian תהיה " נריתכנרית היא כ"התגובה למשפט מסוג  –ה אדיטיבי ניבאו זמן תגוב

נרית כ"וזו בתורה תהיה מהירה יותר מאשר למשפט " נרית היא ציפורכ"מהירה יותר מאשר למשפט 

תוצאות הניסויים שהם ערכו התיישבו יפה עם . בהתאם למרחק המצטבר בין הצמתים –" היא חיה

 .שא המשפטים השקריים נשאר מעורפל וטעון הסבר נוסףאבל נו, הניבויים באשר למשפטים אמיתיים

 

 ספציפיות לקטגוריה

המתאר את אופן הקידוד של משמעויות , "הזיכרון הסמנטי"המכונה של עבודות בתחום  גוף גדול

מדובר בשורה של נבדקים . )Category Specificity( "ספציפיות לקטגוריה"ת העוסק בתופע, מושגים

בקטגוריות מסוימות ) תמונה-מילההתאמת , הגדרה, שיום, הבנה(ים שמורים שהראו תפקודים סמנטי

הפרופיל המתועד ביותר של דיסוציאציה כפולה . לעומת תפקודים סמנטיים לקויים בקטגוריות אחרות

לעומת ידע לקוי בקטגוריות ) צמחים ומזונות, כמו חיות(כזו עוסק בידע שמור בקטגוריות ביולוגיות 

 & Saffranלסקירה מפורטת ראו , Ellis & Young, 1988(ולהפך  –) רהיטים וכלים כמו(אדם -מעשה

Schwartz, 1994 ;Shallice, 1988 .( ישנם גם נבדקים שהראו דיסוציאציות אפילו בתוך החלוקה של

 .)Saffran & Schwartz, 1994(למשל פגיעה בקטגוריה של כלי נגינה , דומם/צומח-חי

במרוצת . הציבה אתגר חדש לחוקרים בתחום הזיכרון הסמנטי ריהספציפיות לקטגותופעת ה

, השנים הצטברו הוכחות לקיומן של תת מערכות ויזואליות וקונספטואליות נפרדות בזיכרון הסמנטי

והמערכת " כנרית היא צהובה ובעלת רגליים"כאשר המערכת הראשונה אחראית על מידע ויזואלי כגון 
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ובמסגרת , "כנרית מגיעה מהאיים האטלנטיים ומוחזקת כחיית מחמד" השנייה אחראית על מידע כגון

). Sartori, Coltheart, Miozzo, & Job, 1994( מידע חדש זה ניתן להסביר את הדיסוציאציה הכפולה

לצד תיאורים של נבדקים שהראו ידע שמור לגבי יכולת השירה של הכנרית לצד ידע , המחקרים הללו

שמניח , Collins and Quillian )1969(מציבים בעיה למודל של , למשל, ריתפגוע לגבי צבעה של הכנ

 .יש לגבי הכנרית מאוחסן בצומת אחדכל המידע ש -סטטוס זהה לכל סוגי המידע 

למשל בוויכוח (מונחים מתחום חקר המושגים מופיעים בספרות על דיסלקסיית עומק למרות ש

 טיפוסיותאפילו הטמיע יחידות  Plaut (1996( -וש de Mornay Davies & Funnell) -ל Jonesבין 

יות במודל שלו ובחן השפעה של שיקום כל אחת מהקבוצות על יכולת ההכללה וסטיפ-לאויחידות 

לבדוק במטרה שתוכנן מראש  לנו היה הראשוןניסוי ששההרי , ושיפור התפקוד הכללי של הרשת

גון על הצלחת הקריאה של נבדקים עם ורמות אר סוג קטגוריה, טיפוסיות שפעת גורמים כמוה

  .דיסלקסיית עומק

ולכן מתבטאים  ,דמינות משפיעים על התהליך הנורמלי של השיוםואם היבטים כמו מוחשיות 

ניתן לבדוק אם גם מבנה המושגים משתקף באותה צורה בקריאה , עומק דיסלקסייתבקריאה ב

 :מדיסלקסיית עומק על מבנה המושגים מה ניתן ללמודמחקר זה נועד לבדוק . עומק דיסלקסייתב

 ?מילההאם יש השפעה למידת הפרוטוטיפיות של ה .א

האם יש יתרון לרמת הבסיס גם (האם יש השפעה לרמת הארגון על הקריאה  .ב

 ?)מהם כיווני הטעויות וכדומה, בקריאה

דיפרנציאציה בין קטגוריות  כלומר, ספציפיות לקטגוריהאפקט של האם יש  .ג

 ?)דומם/צומח-חי(? שונות
ממה נובעות הטעויות של הנבדקות והאם הן משקפות את השימוש המבודד במסלול בדקנו , בנוסף

או שמא ניתן לאפיין פגיעה נוספת , פונמי והמסלול הישיר-סמנטי ללא גיבוי מהממיר הגרפי

אצל חלק מדיסלקסי העומק אם ה שאלה נוספת שעמדה בבסיס המחקר היא. במסלול הסמנטי

 .בודדת נעשית בתהליך של שיוםמילה קריאת 
 

 ת המחקרשיט
 ותמשתתפ
, בעת הבדיקה 36שהייתה בת , ר"ג. ששפת האם שלהן עברית - י"ח-ו ר"ג -שתי נשים  השתתפובניסוי 

-טמפורו זוריםאהאירוע היה אוטם איסכמי שמאלי שעירב . עברה אירוע מוחי שבע שנים קודם לכן

שלה  הפגיעה. עברה אירוע מוחי שמונה שנים קודם לכן ,קהבעת הבדי 37שהייתה בת , י"ח. פריאטלים

  .וכן איזור היפודנסי בגרעינים הבזאליים, אוטם פרונטלי וטמפוראלי משמאל היתה

, כסובלות מאפזיה אגרמטית וכן מדיסלקסיית עומקבמרכזי השיקום  שתי הנבדקות אובחנו

 –ן היתר על שיפור יכולת הקריאה ושתיהן קיבלו טיפול משקם מקלינאית תקשורת שעבדה איתן בי

 .פונמי-בעיקר שיקום יכולת השימוש בממיר הגרפמי
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 כללי הליך

ר נערכו בחדר שקט "המפגשים עם ג. בהפרש של שבועיים לפחות, עם כל נבדקת נערכו שתי פגישות

כל האינטראקציה הוקלטה והועברה לאחר . י התקיימו בביתה"באוניברסיטה ואילו המפגשים עם ח

 . Cool Edit Proתוכנת ן למחשב באמצעותמכ

 

 עומק דיסלקסייתביסוס אבחון  –אבחון קריאה ראשוני 

שוב מבדק להערכת שתי הנבדקות העברנו ל, האבחון הראשונילהן מאחר שחלף זמן ניכר מאז נערך 

 ,תוצאות המבדק ).2003, פרידמן וגביעון(לאבחון דיסלקסיות " תלתן"קריאה באמצעות בטריית 

כפי , מקרים מובהקים של דיסלקסיית עומקביססו את האבחנה לפיה מדובר בשני , 1וכזות בטבלה שמר

 שניתן לראות 

  .ההגדרות וההחלפות של מילות הפונקציה, המורפולוגיות, מריבוי הטעויות הסמנטיות

עצם מוחשיים טוב יותר משמות עצם  וקראו שמות, שתי הנבדקות הראו אפקט מוחשיות

ושתיהן קראו שמות עצם מוחשיים טוב ; χ2 = 6, p = .01: י"ח; χ2 = 4.15, p = .04: ר"ג ,מופשטים

ההבדל בין קריאת פעלים . χ2 = 9.45, p = .002: י"ח; χ2 = 13.42, p < .001: ר"ג ,יותר מפעלים

ואילו ההבדל בין קריאת שמות עצם מוחשיים לקריאת מילות , לקריאת מילות פונקציה לא היה מובהק

 )χ2 = 6.39, p = .01(ר "אולם היה מובהק אצל ג) χ2 = 1.87, p = .17(י "נקציה לא היה מובהק אצל חפו

 ).לדוגמאות של טעויות בקריאה שעשו שתי הנבדקות 2ראו טבלה (

 "תלתן"מבדק סינון קריאת מילים בודדות בתוצאות . 1טבלה 

 )באחוזים( ר"ג )באחוזים( י"ח סוג הטעות

 מורפולוגי 
 )א גם ויזואלישהו(

20 (27%) 24 (31%) 

 (6%) 5 (16%) 14 סמנטי

 (4%) 3 (4%) 4 הגדרה

 (10%) 8 (7%) 6 החלפה של מילת פונקציה

9F ויזואלי

917 (19%) 4 (5%) 

 (4%) 3 (10%) 9 שיכול: ויזואלי

 (0%) 0 (1%) 1 ויזואלי או סמנטי

 (3%) 2 (6%) 5 ויזואלי או שיכול+מורפו

 (0%) 0 (1%) 1 פרסברציה

 (7%) 6 (10%) 9 קריאת ממיר

 (29%) 22 (4%) 4 דילוג/קשה לי /לא יודעת

  77  90 טעויות כ"סה

                                                           
 .לא קיימת הבשלוש מתוך הטעויות הוויזואליות הופקה מיל 9
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 טעויות קריאה לקט. 2טבלה 
 ר"ג י"ח הטעות

מורפולוגי
 חלומות חולמות אישה, חולמים משהו חולמות ת

 מספיק  הספיק רוחץ רחצו 
 דומה, להוסיף תוספת חושבים  חושבות 
 שריטות אבל הרבה שרטתם  סריגה סרגה 

 חושב  מחשבה 
 

 דומה אבל, מקפיא קפא 
 מעקף

 … ויטמינים, גבינה זה, נו סידן
 לא יודעת

זה יום יום אני רוצה   טאטאמ
שהילדים שלי לנקות את זה וקשה לי 

 והם עוזרים לי
 

 
איש .. זה..מ..מ מדען

 מדען, שכחתי…מ…מלומד
 

 שאני אוהבתגם זה פרי  מנגו

 דומה כמו !שמאל? ימין  שמאל סמנטית
 תבנית מחבת נו, קוקוריקו תרנגול 
 צבע ירוק  התעמלות כושר 
 תפוז לאאשכולית  

 
 כוס לא צלחת

 חושב חושדים ׁשורדשורטת  ויזואלית
 כבשה כיסה  

 דלי גדילה  

החלפת 
 םאִ איזה זו זאת פונקציה

 

תגובות לקסיקליזציה  12 מתוכן 0/30: ר"ג(שלון מוחלט בקריאת מילות תפל יכשתי הנבדקות נחלו 

10Fתגובות לקסיקליזציה והיתר גישושים 15מתוכן  1/30: י"ח; "קשה לי"והיתר גישושים או תגובות 

10 .(

בין מילים ר לא עשתה אף טעות נדידה "ג ,דיסלקסיה קשביתזוגות מילים לאיתור  30קריאת של  מבדקב

קוראי עברית בגילן של הנבדקות  129נורמה של ה( שהיא בגדר הנורמה, אחת הי היתה נדיד"ואילו לח

 .)0.87ת "עם ס, טעויות נדידה בין מילים 0.78היא ממוצע 

 

 

 הערכת הפגיעה במסלול הסמנטי ומיקומה
  חומרים

מנטי כדי להעריך אם המערכת הסמנטית של הנבדקות תקינה וקריאתן משקפת את יכולות המסלול הס

 :העברנו סדרת מבדקי הבנה, כשהוא מבודד או שמא יש להן פגיעה נוספת

התאמת : משלושה סוגים )2007 ,בירן ופרידמן, שמיטה והר סיני( אסוציאציות ימבדק .1 

תמונה של אוזן ומתחתיה תמונה של עגיל ותמונה של שרשרת  :דוגמה. פריטים 25(תמונה -תמונה

התאמת ; )מונה הקשורה יותר לאוזן מבין שתי התמונות התחתונותהתעל הנבדקת מתבקשת להצביע ו

; )תמונה-תואמים למבדק התאמת תמונה, פריטים 25( עם מילים מוחשיותכתובה  מילה-כתובה מילה

                                                           
כאשר בחלק , )אם המילה קיימת או לא, כלומר( "לא נכון"או " נכון"י גם נהגה לציין לגבי כל מילה אם זה "ח 10

: לדוגמה" (נכון"היא מכתירה תגובת לקסיקליזציה שלה כ, לאחר קריאה שגויה של מילת התפל, מהמקרים
 ".לא בסדר"ברוב הפעמים שבהן נתנה תגובת לקסיקליזציה היא הודיעה שהמילה , מכל מקום!). בסדר, רגותמד>מרדגות
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" שופט" מילהה :דוגמה. פריטים 10( עם מילים מופשטות כתובה מילה-כתובה מילההתאמת 

 ). אימה מביניהן מתבקשת הנבדקת להצביעכשעל המת" רופא"ו" תובע"ומתחתיה המילים 

הנבדקת מסתכלת על ארבע תמונות וצריכה שבו , תמונה-כתובה מילהמבדק התאמת . 2

 .פריטים 17( ויזואלייםוויות מסיחים סמנטיים בין האפשר. מילה הכתובהלבחור מהן את זו שתואמת ל

 .)מטיפרה וכלב דל, עז, ומתחתיה תמונות של כבשה" פרה" מילהה: דוגמה

כתובה והנסיינית  מילהשבו הנבדקת מסתכלת על , הגדרה מדוברת-מילהמבדק התאמת  .3

הגדרה , מילההגדרה ל: מילהלבחור את ההגדרה ל יא מתבקשתקריאה לה ארבע אפשרויות שמהן המ

אסוציאציה , )כלומר הגדרה למילה שדומה אורתוגרפית למילת המטרה( אורתוגרפי-למסיח ויזואלי

 :והנסיינית מקריאה לה ,"לחם" מילההנבדקת רואה את ה: דוגמהל. )פריטים 17( סיח סמנטיומ סמנטית

הנסיינית חזרה על ההגדרות במידת הצורך לפי . דיבר בשקט. ד  מאפה מזין. ג  עבודה. ב  פיתה. א

 .בקשת הנבדקת

 

 תוצאות
י ביצעה "גם ח .מצביע על סמנטיקה שמורהממצא ה, ר במבדקי ההבנה היה מושלם"הביצוע של ג

11F.סמנטיקה שמורהכי ה לקבועברמה טובה מאוד וגם אצלה ניתן 

הביצוע הטוב במטלות ההבנה של  11

כי אם גם הלקסיקון , ספטואלית שמורהנקו-מעיד על כך שלא רק המערכת הסמנטיות מילים כתובות

גרפי וכן הקשר שבין הלקסיקון האורתו, )הבנה ולהפקהשאנו מניחות שהוא משותף ל(הסמנטי 

 )בפרק הדיון 3ובתרשים בפרק זה  3 מסוכמות בטבלהה(מכאן שתוצאות המבדקים . קון הסמנטייללקס

כלומר שוללות את האפשרות שדיסלקסיית העומק שלהן מלווה (שוללות דיסלקסיית עומק מרכזית 

כלומר  ,קלטית ת עומקידיסלקסיואף שוללות  ,)קונספטואלית עצמה-בליקוי במערכת הסמנטית

, אם כן, תוצאות אלה. לות ליקוי בין לקסיקון הקלט האורתוגרפי ללקסיקון הסמנטי ולסמנטיקהשול

 . מסלול הסמנטיבנוסף עומק ללא קושי  דיסלקסייתאו על , יתפלט ת עומקידיסלקסימצביעות על 

 
 הבנה המבדקי אחוזי הצלחה ב. 3טבלה 

 י"ח ר"ג מבדק

 100 100 ותתמונ: אסוציאציות

 100 100 מוחשי –ים כתובות מיל :אסוציאציות

 90 100 מופשט –מילים כתובות : אסוציאציות

 100 100 תמונה-כתובה מילההתאמת 

12F 100 הגדרה-כתובה מילההתאמת 

1282 

 

                                                           
ששתי הנבדקות עשו בעת מבדקי , הוכחה נוספת לתקינות המערכת הסמנטית מגיעה מכיוון טעויות מסוג מעקפים 11

 ).4-ו 3ראו נספחים (דרה מפורטת במקרים רבים שבהן לא הצליחו לקרוא את המילה הן הצליחו לספק הג. קריאה
 .מתוכן שתיים של מסיח סמנטי ואחת של אסוציאציה סמנטית, שלוש טעויות 12
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 ?מה ניתן ללמוד מדיסלקסיית עומק על מבנה המושגים
 חומרים

13Fים ילידים של עבריתדובר 29י "עטיפוסיותן דורגה ש, מילים 180של  מאגרלצורך הניסוי נבנה 

ראו ( 13

ולפריטים ) על ולעיתים ברמת בסיס-לעיתים ברמת(קטגוריות לשמות  חולק מאגרה ).2נספח 

ת הפריטים ציינן אוהמדרגים נתבקשו ל, )Subordinateלעיתים ברמת בסיס ולעיתים ברמת (בקטגוריות 

טובה ביותר ואילו הה דוגמאת המסמל  1ציון כך ש, קטגוריהחבר בדוגמה טובה לבהתאם להיותם 

 : ההנחיות למדרגים היו. הפריט שמהווה את הדוגמה הכי פחות טובה מקבל את הציון הגבוה ביותר

ראשית בחרו את הפריט שמהווה את הדוגמה הטובה ביותר לחבר בקטגוריה ותנו לו את 
ה כאשר הדוגמה הכי פחות טוב, ומעלה 2-אחר כך מספרו את הפריטים הנותרים מ. 1הציון 

אם אתם חשים כי שני פריטים מהווים דוגמה טובה באותה  .מקבלת את הציון הגבוה ביותר
אם נראה  .לפריט אחד בלבד 1אבל השתדלו לתת את הציון , תנו להם את אותו ציון, מידה

וכתבו גם לאיזו קטגוריה הייתם  -ציינו זאת , לכם כי פריט מסוים לא שייך לקטגוריה
כלומר , מרגישים כי בקטגוריות מסוימות אין שום משמעות לדירוגאם אתם  .משייכים אותו

 .אך נסו לדרג אותם בכל זאת, ציינו זאת, כל החברים מהווים דוגמה טובה באותה מידה
 

 ,Shaver(מאחר שמחקרים שונים , ן קטגוריה של רגשותדומם וכצומח ו, המבדק כלל קטגוריות חי

Schwartz, Kirson, & O'Connor, 1987; Niedenthal, Auxiette, Nugier, Dalle, & Bonin, 2004( 

בקביעת רמת הבסיס בכל קטגוריה  .יים יותר ופחותוסהעלו שגם בקטגוריית הרגשות ישנם חברים טיפ

במסקנותיהם לגבי מעמדם המיוחד של פריטים  והשתמשנו, Rosch et al. (1976)נצמדנו לחלוקה של 

: האינדיקציה לסיווג היתה מבחן השיום(כרמת בסיס במקרה הצורך אותם  נוווגיסכך ש, ייםטיפוס-אל

ואם , נסווג כרמת בסיס" שקנאי"אם התשובה היא ? "ציפור"או " שקנאי"האם בראותנו שקנאי נאמר 

 ).Subordinate -נסווג כ" ציפור"היא 

ציון לפי אחוזים מה 1-10 שלכדי ליצור אחידות הועברו הציונים בכל קטגוריה לסולם משותף 

לאחר מכן חולק המאגר לשלוש . של המילההוגדר כמדד לפרוטוטיפיות  האחוזיםממוצע ו, המקסימלי

הנמוך ביותר וכל הפריטים שהממוצע שלהם היה עד ציון אחד הציון (יים וסטיפפריטים : רמות

חד הציון הגבוה ביותר וכל הפריטים שהממוצע שלהם היה עד ציון א( טיפוסיים-אלפריטים ; )מעליו

 140מתוך תהליך זה נוצרה רשימה של  ).כל השאר( ממוצעתטיפוסיות ופריטים ברמת ; )מתחתיו

כ נפסלו מאחר שרבים מהשופטים שביקשנו מהם שיפוטי "מילים סה 40ארבע קטגוריות שכללו . מילים

 תכשיטים, עצים, נחשים: טיפוסיות בתוך הקבוצה טענו שאין בעיניהם משמעות לדירוגטיפוסיות 

 . כלביםו

 Arial( בפונט גדול וקריאהוצגו בסדר רנדומלי לנבדקות  המילים בעלות דירוגי הטיפוסיות 140

והנבדקות , )במרכז השקופית, לה לשקופיתימ(פוינט -במצגת שקופיות של פאואר, בצבע שחור, )72

  .ללא הגבלת זמן המסךקראו אותן מן 

 
 תוצאות

השפעה מובהקת על  מילההפרוטוטיפיות של הבשאלת הפרוטוטיפיות נמצא כי לרמת  . א

-אלפריטים נקראו במובהק טוב יותר מיים וסטיפפריטים . אצל שתי הנבדקות –ההצלחה בקריאתה 

                                                           
 .29-ל 25כך שמספר המדרגים בכל קטגוריה נע בין , לעיתים בחר שופט לא לדרג את אחת הקטגוריות  13
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 ייםוסטיפ

נקראו במובהק טוב  גם ייםוסטיפפריטים ; )χ2 = 11.84, p < .001: י"ח; χ2 = 8.66, p = .003: ר"ג( 

: ר"ג( קבוצת האמצעומ; )χ2 = 8.39, p = .003: י"ח; χ2 = 7.03, p = .007: ר"ג( שאר הפריטיםיותר מ

χ2 = 5.91, p = .015 ;י"ח :(χ2 = 6.64, p =.009 . ההבדל בין הביצועים בקבוצת האמצע לבין הביצועים

 . )χ2 = 3.31, p = .07: י"ח ;χ2 = 1.51, p = .22: ר"ג( לא נמצא מובהקיים וסטיפבקבוצת הלא 

 השפעה משמעותית על ההצלחה בקריאה מילהכי לרמת הפרוטוטיפיות של הות רומתוצאות ניסוי זה 

נתוני ההצלחה  .ולהיפך –נכון גבוה יותר להיקרא סיכוי  יםפרוטוטיפיים פריטל: עומק דיסלקסייתב

גם אצל . ממצאים דומים עולים מניתוח המתאם בין הטיפוסיות לקריאה .4 בקריאה מרוכזים בטבלה

 :ר"ג, דירוג הטיפוסיות של המילה להצלחה בקריאתה מצא מתאם מובהק ביןי נ"ר וגם אצל ח"ג

Rpb = -0.22, p = .004 ,י"ח: Rpb = -0.23, p = .003 .הסיכוי , ככל שהמילה נשפטה כטיפוסית יותר

אצל שתי הנבדקות , כפי שנראה בסעיף הבא, בנוסף לכך. שהנבדקות יצליחו לקראה היה גבוה יותר

 . מנטיות בתוך קטגוריה היו לכיוון פריט טיפוסי יותרמרבית הטעויות הס

 
 )במספרים( יותטיפוסהצלחה בקריאה לפי מידת ה התפלגות .4 טבלה

 ייםטיפוס-אל קבוצת הביניים ייםטיפוס הצלחה

 11/23 60/97 18/20 ר"ג

 9/23 58/97 18/20 י"ח

 
ההבדלים בין הצלחה . תבשאלת רמת הארגון בדקנו גם הצלחה בקריאה וגם כיווני טעויו . ב

ר "ואילו אצל ג ,י"לא היו מובהקים אצל ח) בסיס מול תת, בסיס מול על(בקריאה ברמות ארגון שונות 

 .χ2 = 17.23, p < .001, תתטוב יותר ממילים ברמת מובהק שמילים ברמת בסיס נקראו בנמצא 

, לצדדים או כלפי מעלה "לטייל"בניתוח דפוסי הטעויות נמצאה אצל שתי הנבדקות נטייה מובהקת 

כאשר ברוב המקרים התזוזה לצדדים היא כלפי חבר פרוטוטיפי יותר ובשאר המקרים התזוזה היא כלפי 

היתה כלפי חבר פחות ) י"ח, אורגן ← פסנתר(רק טעות אחת . חבר באותה רמת פרוטוטיפיות

נוטה לעלות רמה אחת  ר נראה כי יש עדיפות לרמות הייצוג הגבוהות יותר והיא"אצל ג. פרוטוטיפי

לפיו , עומק דיסלקסיאצל  הממצאים מתיישבים עם מידע קודם לגבי טעויות סמנטיות. כלפי מעלה

-וטעויות מסוג מעבר ל, שכיחות מאוד Co-ordinates-ול Superordinates-טעויות מסוג מעבר ל

Subordinates  נדירות מאוד)Coltheart, 1980, 1987a(. 

אולי  םלעיתים ניתן לייחס, מן הקטגוריה" החוצה"ו גם כמה מקרים של טיול אצל שתי הנבדקות הי

לאחר שנקראו כמה , הפריטים מכל הקטגוריות היו מעורבבים וייתכן שבשלב מסוים(לפריימינג סמנטי 

לא , סוג של פרח, גם אה" ← שקנאי: לדוגמה .בולטתהיא הפכה יותר , פריטים מקטגוריה מסוימת

אצל שתיהן נמצאו גם טעויות ). "מרגנית"כשהשקנאי הופיע שתי מילים אחרי , ר"ג, "עוף, סליחה ,פרח

 –) Coltheart, 1980, 1987a( אולם בהתאם לדפוס המדווח בתסמונת, "אסוציאטיביות"מהסוג המכונה 

 .מציגה את ריכוז הטעויות לפי סוגים שונים 5טבלה  .במידה קטנה הרבה יותר
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 )במספרים( סוגים השוניםמה ריכוז הטעויות .5 טבלה

     למטה  למעלה  הצידה 

 ←תת   
 בסיס

 ←בסיס
 על

 ←תת
 על

 ←בסיס 
 תת

 ←על
 בסיס

 ←על
 תת

 אסוציאציה מעקף החוצה 

 2 11 6  0 2 0  0 9 9  11 ר"ג

 5 6 6  0 0 1  1 1 4  11 י"ח

 
קטגוריית חי פריטים המשתייכים להשווינו בין הצלחה בקריאת  ספציפיות לקטגוריהה בשאלת .ג

לא נמצאו הבדלים מובהקים . וצומח לבין הצלחה בקריאת פריטים המשתייכים לקטגוריית דומם

 .)χ2 = 1.26, p = .26: י"ח; χ2 = 1.45, p = .22: ר"ג( בביצועים אצל אף אחת מהנבדקות

 

 

 ?נעשית בתהליך של שיוםהעומק  דיסלקסייתאצל הנבדקות עם האם קריאת מילה בודדת 
 חומרים

את העברנו , כדי לבחון את האפשרות שתהליך הקריאה של הנבדקות הוא למעשה תהליך של שיום

הצגנו את התמונות  –פעם אחת באופן רגיל : פעמיים )2004 ,בירן ופרידמן( "שמש"שיום מבדק ה

רשימת שמות העצם הוצגה בכתב על דף והנבדקות  –ופעם אחת בקריאה , והנבדקות התבקשו לשיימן

כך שכדי למנוע אפקט של פריימינג סמנטי בין , תמונות 100כולל  מבדקה .לקראה בקול רם התבקשו

הוצגו  המילים הנותרות 50-ו ,הוצגו לשיום התמונות הראשונות 50במפגש הראשון  ,הקריאה והשיום

 .התמונות הנותרות המילים הראשונות ושוימו 50ואילו במפגש השני נקראו , לקריאה בקול, בכתב

ובמפגש השני הן קיבלו רמז ) צליל פותח(ש הראשון קיבלו הנבדקות במקרה הצורך רמז פונולוגי במפג

 .14F14)גם רמז פונולוגי של צליל פותח, ואם הרמז הסמנטי לא עזר(סמנטי 

 תוצאות

גם בסוג הטעויות , אצל שתי הנבדקות התגלה דמיון מרשים בין השיום והקריאה גם באחוז הטעויות

מהמילים  69%י קראה נכון "ח; מהן 68%מהמילים ושיימה נכון  68%ר קראה נכון "ג. וגם בהתפלגותן

 ,χ2 = 1.38: מובהקנבדלו בלא  שלה בקריאה ובשיום הביצועים(מהן  60%ושיימה נכון 

p = .23( .ערכנו השוואה בין , מאחר שמדמיון ברמת ביצוע לבדו לא ניתן להסיק שמדובר באותו תהליך

  ).6 טבלה ראו(המטלות י הטעויות בשת ידפוס

                                                           
הרמזים הסמנטיים שנתנו במבדק שמאחר  וכולם היו פונולוגיים, י קיבלה מעט רמזים יחסית"במבדק הקריאה השני ח 14

 .השיום לא עזרו ולא רצינו להגביר את רמת התסכול
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 השוואת דפוסי טעויות בקריאה ושיום . 6טבלה 

 )באחוזים( שיום )באחוזים( קריאה   

 17% 7 38% 15 פרפזיה פונמית י"ח

 2% 1 3% 1 מעקף 

 10% 4 11% 4 גישוש 

 17% 7 11% 4 סטה'ג 

 51% 21 24% 9 סמנטי 

 5% 2 13% 5 לוגימורפו 

  42  38 סהכ טעויות 

ר"ג  2% 1 17% 10 פרפזיה פונמית 

 10% 5 10% 6 מעקף 

 46% 23 48% 28 גישוש 

 10% 5 2% 1 סטה'ג 

 26% 13 19% 11 סמנטי 

 6% 3 3% 2 לוגימורפו 

  50  58 סהכ טעויות 

בדרך כלל לא משתמשים בהגדרה ). מחבדמחבת: לדוגמה(החלפה של חלק מצלילי המילה : פרפזיה פונמית
אנו מסווגים את , אולם מאחר שהנבדקות סיפקו את אותה תגובה הן בשיום והן בקריאה, קריאה זו במטלות של

 .הטעויות תחת אותה הגדרה
 ").אבל זה מים וים וזה כיפי ,זה קשה לי ההתחלה"צדף: לדוגמה(מתן הגדרה למלת המטרה : מעקף

 ).פיגו, פיג, פי, פפפגוויןפינ: לדוגמה(היסוס וחזרה על חלקים מהמילה ): approximation(גישוש 
 ).תנועת גזירה עם האצבע והאמהמספריים: לדוגמה(תנועה במקום מלה : סטה'ג

 ).תפוזאשכולית: לדוגמה(פרפזיה סמנטית : סמנטי
 ).תפוזיםתפוז: לדוגמה(השמטה או הוספה של מורפמה : מורפולוגי

  

, בשיעורים דומיםבחלק מהמקרים , ותמההשוואה עולה כי כל סוגי הטעויות קיימים בשני סוגי המטל

שני סוגי טעויות שהראו התאמה גבוהה אצל שתי הנבדקות הם המעקף . יםשונשיעורים ב קםובחל

י ההבדלים נבעו בעיקר "ר רוב הטעויות היו בפרופורציות דומות ואילו אצל ח"אצל ג. והגישוש

אפשריות  טעויות שאינן, סיקליפונמי במקום דרך המסלול הלק-הגרפמי-ממירה דרך המטעויות קריא

: י"ח –קריאה ; 15/22: ר"ג 19/26: י"ח -שיום (שתי הנבדקות הסתייעו מאוד ברמז פונולוגי . בשיום

את זה ", "את לא עוזרת"שאף זכו לתגובות כמו , ולא הסתייעו כלל ברמזים סמנטיים) 19/24: ר"ג 7/10

 ).ות בקריאה ושיום שעשו שתי הנבדקותלדוגמאות של טעוי 1 ראו נספח( .וכדומה" אני יודעת

קון הפלט אובחנו דפוסי טעויות המצביעים על בעיה הקשורה בלקסישתי הנבדקות אצל מאחר ש

קשר בדקנו גם אם יש , מילת המטרה תדירותומכיוון שלקסיקון הפלט הפונולוגי מושפע מ, הפונולוגי

אצל שתי  .Point Biserialמתאם  באמצעות, לבין ההצלחה בקריאתה ובשיומה להיהמ תדירותבין 

 ; rpb = 0.36, p < .001 :שיום – י"ח( להצלחה תדירותבין  וחזק מובהק הנבדקות נמצא מתאם

 ).rpb = 0.21, p = .03 :קריאה; rpb = 0.24, p = .02 :שיום –ר "ג; rpb = 0.28, p = .007: קריאה

 . יואו בגישה אל ון הפלט הפונולוגיהשערה כי לשתי הנבדקות גם בעיה בלקסיקתומכים בהממצאים 
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 דיון

כמה כדי לבחון , הטעויות הסמנטיות, השתמשנו במאפיין העיקרי של דיסלקסיית עומקבמחקר זה 

עומק  דיסלקסייתאם מבנה המושגים אצל נבדקים עם  ראותלובכך  מערכת הסמנטיתהשל היבטים 

 . דומה למבנה המושגים אצל קוראים תקינים

בודדת  מילהלפיה קריאת  ,לבחון השערה שהועלתה בספרות על התסמונתניסינו כמו כן 

  ;Funnell, 2000; Gerhand & Barry, 2000( נעשית בתהליך של שיוםבדיסלקסיית עומק 

Newton & Barry, 1997(.  המסגרת התיאורטית של המודל הדובדקנו שאלות מחקר אלה מתוך-

שבעקבות אירוע מוחי , ר"י וג"ח, ושים לחייהןבמחקר השתתפו שתי נשים בשנות השל. מסלולי

 תידיסלקסיאבחנת  .מאפזיה אגרמטית ודיסלקסיית עומק כסובלותאובחנו לפני המחקר כשמונה שנים 

  .בוססה שוב באמצעות מבדקי קריאה עומקה

תיאוריית  –תומכות בתיאוריות מרכזיות בתחום הזיכרון הסמנטי התוצאות שהתקבלו 

מבנה המושגים אצל נבדקים עם הן גם מעידות כי . וריות ההיררכיה המבניתיפיות ותיאהפרוטוט

ההצלחה בקריאת מילה נמצאה , ראשית .תקין ודומה למבנה המושגים הנורמליהוא ית עומק ידיסלקס

מילים פרוטוטיפיות נקראו טוב יותר ממילים , כלומר. שלה הפרוטוטיפיותקשורה בקשר הדוק לרמת 

כאשר הנבדקות טעו  -גם דפוס הטעויות הושפע מפרוטוטיפיות  .נם טיפוסייםהמייצגות מושגים שאי

חבר פרוטוטיפי ברוב המקרים הן הפיקו , והפיקו במקום מילת המטרה מילה אחרת מאותה קטגוריה

מכל רק טעות אחת . חבר באותה רמת פרוטוטיפיותהפיקו ובשאר המקרים  .ממילת המטרהיותר 

 .ה כלפי חבר פחות פרוטוטיפיהיתהטעויות הסמנטיות שלהן 

מילים ברמת הבסיס וברמת העל . של המושגים השפיעה על הקריאה של הנבדקות רמת הארגוןגם 

רמת הארגון גם השפיעה על כיווני . נקראו טוב יותר מהמילים המייצגות מושגים ברמות ייצוג תחתונות

הן , כלומר. צדדים או כלפי מעלהל" לטייל"נטו הן , כאשר הנבדקות הפיקו טעות סמנטית: הטעויות

כאשר הפיקו מילה באותה , כאמור. או מילה באותה רמה, הפיקו מילה מקטגוריה שמעל למילת המטרה

 .ממילת המטרהחבר פרוטוטיפי יותר ברוב המקרים הן הפיקו , רמה

שמטרתם היתה להעריך את רמת , במסגרת המחקר הועברו לשתי הנבדקות גם מבדקי הבנה שונים

הביצועים הגבוהים של שתיהן במבדקי ההבנה . שלהן סמנטית-הקונספטואליתהמערכת פקוד של הת

 אינןומכאן שהטעויות שלהן בשיום ובקריאה , תקינה סמנטית-קונספטואליתמצביעים על מערכת 

 לקטגוריהשל ספציפיות  העובדה שלא נמצא אפקט. מרכזיתסמנטית -קונספטואליתמשקפות בעיה 

תומכת במסקנה זו מכיוון ) או לליקוי בלקסיקון הסמנטי יוחס לפגיעה סמנטית מרכזיתמשיכול להיות (

ת בקנה אחד עם עולולא רק הטעויות הסמנטיות של הנבדקות ניתן לומר ש, מכיוון שכך. נוסף

מעצם העובדה שהן משקפות תמיכה להן מספקות התיאוריות המובילות בתחום חקר המושגים אלא גם 

  .של מערכת סמנטית תקינה פעולההאת אופן 

כי בתהליך של שליפה לקסיקלית מצאנו ת עומק נעשית יבדיסלקסיהקריאה ה האם באשר לשאל

לפחות אצל , דפוסי הטעויות הדומים והתפלגותם בשתי המטלות בהחלט מצביעים על אפשרות כזו

ת הקיימות על שכלל מעט את התיאוריול אנו מעוניינותהאלה ממצאים הלאור . שתי הנבדקות שלנו

 ,בדיסלקסיית עומקבודדת  מילהקריאת עת ב שליפה הלקסיקליתההקשר בין תהליך הקריאה לתהליך 
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ואולי גם ליתר הטעויות שבאות לידי  טעויות הסמנטיותל ,התיאוריה המפורטת במסגרת ,רהציע הסבול

 & Marshall, כולל באבטיפוס שלו(מסלולי -הגרסאות של המודל הדוברוב  .ביטוי בתסמונת

Newcombe, 1973(, הרמה : ללא חלוקה לשתי הרמות שלה, מיוצגת המערכת הסמנטית באופן כללי

 ,Ellis & Young: לדוגמה( המילולית, סמנטית-והרמה הלקסיקלית, הלא מילולית, הקונספטואלית

וציה מכאן שגם רוב הדיונים בדיסלקסיית עומק בהקשר של המסלול הסמנטי לא מגיעים לרזול. )1988

שגם מביא גרסה של המודל שבה מיוצגים שני , Shallice (1988)יוצא דופן מבחינה זו הוא . הזאת

וגם נותן הסבר מפורט לקריאת מילה בודדת בדיסלקסיית עומק בהתאם  )107' עמ( הסמנטייםהרכיבים 

קה מסלול הגישה שלה להפש -הקריאה בדיסלקסיית עומק , Shalliceלפי  .הזה המשוכלללמודל 

אל הלקסיקון  מילוליים-סמנטיים הלא-קונספטואליםהייצוגים ה" מעמקי"ממילולית עובר קודם 

: הערך בלקסיקון הסמנטיבחירת תושפע מאוד משלב  – לקסיקון הפלט הפונולוגי ואחר כך אל הסמנטי

, גהמתאימים לייצום ייותר פריטים לקסיקלי יהיוכך , מופשטככל שהייצוג בשלב הלא מילולי יותר 

ולכן רמתה בלקסיקון הסמנטי והתוצאה תהיה אקטיבציה שמתפזרת על הרבה יותר פריטים לקסיקליים 

של  ההסבר הזה(לקסיקון הסמנטי ערך המתאים בהמה שיקשה על בחירת , עבור כל פריט חלשה יחסית

Shallice אם הן את רוח ההסבר שמציע מודל תו,NICE Newton & Barry, 1997  ההסבר והן את

 The probability of"לפיוש, במסגרת גרסה ממוחשבת למודל שלו, ,Levelt 2001 ספציפי יותר שלה

selecting the target lemma equals the ratio of its activation to the sum of activation of all 

lemmas"(.  

מסלולי ומודל -דומודל הקריאה ה –הבה נשלב את שני המודלים , בהינתן ההסבר התיאורטי הזה

העומק של שתי  דיסלקסייתוננסה לאפיין את , )3 תרשים(למודל אחד  – Levelt) 2001(השיום של 

ממצאי מבדקי ההבנה שהעברנו לשתי הנבדקות הראו כי הסמנטיקה שלהן  .הנבדקות שלנו על גביו

-המערכת הסמנטיתואף לא בעיה בגישה אל , מרכזית קונספטואלית-וכי אין להן בעיה סמנטית, שמורה

וכך גם הגישה אליו , מבדקי ההבנה של מילים כתובות העידו כי הלקסיקון הסמנטי תקין. קונספטואלית

  15F15.מלקסיקון הקלט האורתוגרפי

                                                           
 & Seidenberg( ידי-מודל קונקציוניסטי שהוצע לראשונה על, בממצא זה יש משום הפרכה למודל המשולש 15

McClelland 1989, in Coltheart, 2006( .י מיוצג בדפוסי פעילות אורתוגרפי וסמנט, מידע פונולוגי, במסגרת מודל זה
כשהמעבד מקבל קלט מתחילה אינטראקציה בין . נוירונים-שמבוזרים על פני קבוצות של יחידות עיבוד פשוטות דמויות

שתואם לאופן שבו התפרש הקלט ) Attractorשזכה לכינוי (עד שהרשת כולה מגיעה לדפוס פעילות יציב , כל היחידות
, מודל המשולש על ידי חבלה בנתיב שבין האורתוגרפיה לסמנטיקהמוסברת במסגרת דיסלקסיית העומק  .ידי המערכת-על

ים הממצא. הן טעויות סמנטיות והן טעויות ויזואליות בעקבות חפיפה צורנית בין האטרקטורים לייצרשגורמת לרשת 
טית שלהם עובדת והמערכת הסמנ, הנתיב שבין האורתוגרפיה לסמנטיקה מתפקד היטב אצל שתי הנבדקות שלנו שלפיהם

ית יעל כן את מודל המשולש ואת ההסבר שלו לדיסלקס יםמפריכ ,עדיין יש טעויות סמנטיות בקריאהעם זאת ו, היטב
   . עומק
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 מיקומי הפגיעה של הנבדקות לפי תוצאות המבדקים. 3תרשים 

 
גם גישושים ופרפזיות , בנוסף לטעויות הסמנטיות, קריאה של שתי הנבדקות שהראו/דפוסי השיום

בלקסיקון עצמו או בגישה אליו , בלקסיקון הפלט הפונולוגיהקשור מצביעים על ליקוי  –פונמיות 

)Friedmann, Biran, & Dotan, in press.( גם דפוס ההיעזרות של הנבדקות ברמזים מסוגים שונים 

הרמזים הסמנטיים כמעט לא הועילו לנבדקות שלנו : לוגיבלקסיקון הפלט הפונומעיד על ליקוי הקשור 

ואילו הרמזים הפונולוגיים היו אפקטיביים ") את לא עוזרת, זה אני יודעת: "ואף גררו תגובות כגון(

כלומר שהלקסיקון , דפוס זה מעיד כי המידע הסמנטי כבר היה ברשותן כאשר הן התקשו לשיים .מאוד

העובדה . קונספטואלית היתה תקינה-אליו מהמערכת הסמנטיתהסמנטי שלהן היה תקין והגישה 

הפונולוגי סייע הרמז וכך , מעידה גם היא שהיה חסר להן מידע פונולוגילהן הועילו רמזים פונולוגיים ש

 . )2002, בירן ופרידמן( הפונולוגי אקטוב הערך הנכון בלקסיקוןהן בל

ש לייחס להן גם בעיה נוספת לליקוי בשני שכדי להסביר את הטעויות של הנבדקות שלנו י ,מכאן

בלקסיקון הפלט הפונולוגי או בקשר שבין הלקסיקון הסמנטי לבין לקסיקון הפלט  -מסלולי הקריאה 

-יממאחר שאחד המאפיינים הבסיסיים של דיסלקסיית עומק הוא פגיעה בממיר הגרפ 16F16.הפונולוגי

בין הלקסיקון הסמנטי ללקסיקון הפלט  בדקים שיבחינו בין בעיה בקשרלא ניתן לערוך מ, פונמי

לאור ממצאי המחקר , ההסבר ההגיוני יותר, עם זאת 17F17.הפונולוגי לבין בעיה בלקסיקון הפונולוגי עצמו

                                                           
ההנחה היא שהייצוג . הטעויות הסמנטיות בשיום יכולות גם הן לנבוע מתקלה בלקסיקון הפונולוגי או בגישה אליו 16

ואז אם אין גישה לייצוג , יצוגים הקשורים סמנטית בלקסיקון הפלט הפונולוגיהסמנטי גורם לאקטיבציה של כל הי
דבר שיגרום , הפונולוגי של מילת המטרה יכולה לעיתים להיות גישה לייצוג של מילה אחרת הקשורה אליה סמנטית

  .(Caramazza & Hillis, 1990; Howard & Gatehouse, 2006) להפקה של פרפזיה סמנטית
וליקוי בלקסיקון הפונולוגי עצמו , בולט בין ליקוי בקשר בין הלקסיקון הסמנטי לבין לקסיקון הפלט הפונולוגיההבדל ה 17

וגורר קריאה דרך המסלול התת לקסיקאלי , הוא בכך שליקוי בלקסיקון הפונולוגי מונע קריאה דרך המסלול הלקסיקאלי
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ייתכן שבמקרים : שמדובר בקשר שבין הלקסיקון הסמנטי ללקסיקון הפלט הפונולוגי הוא, הנוכחי

אולם , של ערך נכון בלקסיקון הסמנטישבהם הסתייעו הנבדקות ברמז פונולוגי היתה בחירה 

והעירור שסיפק , פונולוגי לא היתה ברמה מספיק גבוהההפלט האקטיבציה שנשלחה ממנו אל לקסיקון 

 . הביא להצלחה בשליפת המילההפונולוגי הרמז 

מתאם בין שכיחות המילה להצלחה בשיומה  מכך שהנבדקות הראוהסבר זה מקבל חיזוק נוסף 

 ,Ellis & Young, 1988; Levelt( תדירות-גישה לקודים הפונולוגיים היא תלויתהשכן , ובקריאתה

ייצוגים המעוררים בתדירות גבוהה מגיעים לאקטיבציה מלאה מהר יותר וביתר קלות מאחר ש). 2001

, ואכן מצאנו אפקט תדירות אצל שתי הנבדקות שלנו, מאשר ייצוגים המעוררים בתדירות נמוכה יותר

 . יהן יש בעיה של אקטיבציה מוחלשתנראה שאצל שת

יכולים , ארגון עליונות ופריטים טיפוסייםרמות  עדיפות שלהמצביעים על , ממצאי המחקר שלנו

קורית בשלב הבחירה הסמנטית הטעות : להיות מוסברים בהקשר של אקטיבציה מוחלשת באופן הבא

, כפי שתיארנו לעיל( פונולוגילקסיקון הסמנטי או ההאקטיבציה של הערכים בבשלב  – הלקסיקלית

18Fונולוגיפההערכים בלקסיקון באקטיבציה של ככל הנראה הליקוי של הנבדקות שלנו הוא 

הפריטים . )18

באופן יותר אפקטיבי , בהתאמה, מאקטבים, שזוכים לאקטיבציה חזקה יותר בשלב הבחירה הלקסיקלית

לרמות הארגון העליונות , המתפזרת לפי הנחת האקטיבציה. את הערכים הלקסיקליים המשויכים אליהם

. מכיוון שהן מקושרות לכל הפריטים ברמה שמתחתיהן, יש עליונות מובנית מבחינת רמת אקטיבציה

אפשר להבין איך מילים מרמות ארגון גבוהות , נעשית בתהליך של תחרותבלקסיקון  אם בחירת המילה

כל , ותמקבל עזו סוסהמילים ייתכן ש, לדוגמה 19F19.כאשר יש איזשהו נזק תפקודי במערכת" מנצחות"

אולם האקטיבציה שמתפזרת , להיבחר ןמה תשלא מאפשרת לאף אח, אקטיבציה נמוכה ,אחת בנפרד

 .ולהיבחרקבל אקטיבציה מספקת ל חיהמאפשרת ל ,חיה , ןרמת הארגון העליונה שלה משתיהן יחד אל

אם כי , צמת האקטיבציהולע הקשור שמצאנו ניתן להסביר באופן דומה הטיפוסיותגם את אפקט 

הלקסיקלים לערכים  טיפוסייםסביר להניח שקשרים בין פריטים : פחות סכמטי ויותר אינטואיטיבי

וזאת בשל העדיפות  טיפוסיים-אלייפגעו פחות מפריטים ) בלקסיקון הסמנטי או הפונולוגי(שלהם 

גם הנטייה . ן הלאהמילולית וכההפקה ה, גיל הרכישה: שלהם בכל המדדים הפסיכולוגיים שצוינו לעיל

 ההנחה שהטעות מתרחשת בשלב בחירת המילה מתיישבת עםדומה  טיפוסיותלעבור לפריט ברמת 

מראות שמילים ה ,Fujihara et al. (1998)תוצאות המחקר של עולה מ חיזוק נוסף .מהלקסיקון

התאים לפיו  ,ERPנמצא אפקט של ( טיפוסיותמקבלות יותר אקטיבציה ממילים לא  טיפוסיות

 ).הפירמידליים שנבדקו ירו חזק יותר כשהוצגו פריטים פרוטוטיפיים

נמוכה אקטיבציה  .בעיה באקטיבציה –להסביר את הממצאים באמצעות אותו ליקוי , אם כן, ניתן

האקטיבציה של הקודים יים בשלב טיפוסמסבירה הן את היתרון לרמות ארגון גבוהות ולחברים 

                                                                                                                                                                      
, כמו צאן(מילים אירגולריות , לקסיקלי-דרך המסלול התת כתוצאה מכך שהקריאה מתבצעת) 2011, ובירן, דותן, פרידמן(

אם הבעיה היא בקשר ולא  .עם טעויות רגולריזציה, נקראות באופן שגוי) קוטב, כמו כרוב(ופוטנציופוניות ) סתיו
לקסיקלי -מאחר שבדיסלקסיית עומק המסלול התת. ים אירגולריותלא אמורה להיות בעיה לקרוא מיל, בלקסיקון עצמו

 . לא ניתן לערוך את ההבחנה הזו, ם גם הואפגו
  .Cascaded activation model)( ובהתאם לתיאוריות המציעות אקטוב של יותר מקוד פונולוגי אחד בתהליך השיום 18
אנו לא מבלבלים כאן בין רמות ארגון קונספטואליות לרמות ארגון לקסיקליות אלא מניחים , על מנת להסיר ספק 19

סמנטי מאורגן לפי אותם עקרונות -וכי גם המערך הלקסיקלי, יש השפעה ישירה על המערך הלקסיקלישלמערך המושגי 
 ).Levelt, 2001 ,יש להניח, אותה הנחה שעושה(
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ואולי ניתן  .הגישושים והפרפזיות הפונמיות, ההסתייעות ברמזים פונולוגיים והן את ,הפונולוגיים

לבעיה של אקטיבציה נמוכה  הטעויות האחרות שעושות הנבדקותהרחיב את ההסבר ולייחס גם את ל

 ?מדי

ית העומק יבכל שנות חקר דיסלקסית עומק שנותר בלתי מוסבר ית בדיסלקסיוסוג נפוץ של טעו

אם נמשיך את קו ? וה תמיד בטעויות ויזואליותית עומק מלּוימדוע דיסלקס –ואליות ויזוהטעויות ה ואה

כלומר קושי בקשרים שבין , מוחלשת אקטיבציהת עומק על יהמחשבה המשתית את הקושי בדיסלקסי

יזואליות שעושים נבדקים עם והטעויות הו. הוויזואליות טעויותאת העשוי להסביר גם קושי זה , רכיבים

לטעויות שעושים אנשים עם דיסלקסיה ויזואלית הנובעת  עצוםת עומק בקריאה דומות דמיון ידיסלקסי

הדבר מחזק . )Friedmann, Biran, & Gvion, in press( אורתוגרפי-יזואליוביציאה מהנתח הומליקוי 

מכשל בקשר שבין הנתח  הןעומק נובעות אף  יתיזואליות בדיסלקסיואת המחשבה שהטעויות הו

 סימן 3ניתן לדמיין בתרשים , באופן גרפי ).ולממיר(קסיקון הקלט האורתוגרפי לל אורתוגרפי-אלייזווהו

X כלומר על הקשר שבינו לבין הלקסיקון האורתוגרפי , אורתוגרפי-יזואליונוסף על הפלט של הנתח הו

נובעות שחלק מהטעויות בקריאה קולית שנראות ויזואליות  ,כמובן, יתכןי(. פונמי-והממיר הגרפמי

 ).מקושי בשלבי הפלט הפונולוגי

הקשר בין לקסיקון . נמנה אם כן את הליקויים שיוצרים את דפוס הקריאה אצל שתי הנבדקות שלנו

צמד ליקויים , פונמי-וכך גם הממיר הגרפמי, הקלט האורתוגרפי לבין לקסיקון הפלט הפונולוגי לקוי

, )שהוא מסלול השיום( גם במסלול הסמנטי .הן נאלצות לקרוא דרך המסלול הסמנטישמסביר מדוע 

דבר שמסביר את הטעויות , הקשר בין הלקסיקון הסמנטי לבין לקסיקון הפלט הפונולוגי לקוי

יזואליות וניתן להסביר את הטעויות הונראה ש, ולבסוף. בשיוםבקריאה בקול והפונולוגיות והסמנטיות 

אין זה נפוץ . לבין לקסיקון הקלט האורתוגרפיאורתוגרפי -שלהן בליקוי בקשר שבין הנתח הויזואלי

לראות דיסלקסיה בעלת מאפיינים ברורים וחוזרים הנגרמת מארבעה ליקויים בלתי תלויים בקשרים 

נראה , עם זאת. חה מסוג כזה של הסברוגם דעתו של אוקהם ותערו לא היתה נ. שבין מרכיבים במודל

  .ר את כל הליקויים הללושתסבי, שישנה אפשרות להסבר באמצעות הנחה אחת

. ית עומק יכולה להיות מוסברת על ידי אקטיבציה מוחלשת בכל מערכות הקריאהידיסלקס

וגורמת לטעויות הוויזואליות , אהיהקר במודלהמסלולים האקטיבציה המוחלשת קיימת לכל אורך 

, ורתוגרפיא-יזואליוהנתח הו –בעוד שהרכיבים עצמם אינם לקויים  .כאחד לטעויות הסמנטיותו

החצים (ביניהם  הקשרים, והמערכת הסמנטית - הפונולוגי והסמנטי, האורתוגרפי -הלקסיקונים 

קוי באקטיבציה מובילה לתפקוד לזו ירידה כללית  20F20.ית אקטיבציהילקויים בשל בע) המחברים ביניהם

מת טיפוסיות ורהוכן להשפעתם של משתני , מכך לדפוסי הטעויות המגווניםשלהם וכתוצאה 

  .קטגוריהה

ניתן לומר , מחקרי המשך בשלב זהלבעוד ששאלת האקטיבציה המוחלשת נותרת פתוחה לדיון ו

של מבנה המערכת לקסיית עומק מצייתות לעקרונות ברורים סבוודאות כי הטעויות הסמנטיות בדי

" לטייל"הנטייה , היתרון לפריטים פרוטוטיפיים. קונספטואלית ומשקפות אותו באופן ברור-הסמנטית
                                                           

החיצים המקשרים בין רכיבים בקריאה וכן בין  הפוגעת בכל, ת אקטיבציה כללית במנגנוני הקריאהיאם מדובר בבעי 20
, יהיה צורך להסביר כיצד הגישה מהלקסיקון האורתוגרפי ללקסיקון הסמנטי תקינה, אחריםרכיבים בקריאה לרכיבי שפה 

 בין הלקסיקון הסמנטי ללקסיקון הפלט –מדוע ישנה גישה לקויה גם בין רכיבים שאינם רכיבי קריאה מצד שני ו
 .הפונולוגי
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הדפוס שמצטייר מכל אלה מעניק הצצה נדירה  –לרמת ארגון גבוהה יותר  בתוך רמת ארגון או לעלות

ליצוק בכל , שמאפשרת לנו לעשות סדר בעולם שמקיף אותנו ,הזוומרתקת אל נבכי המערכת המורכבת 

 . להמשיג אותו ובסופו של דבר לקרוא לו בשם, דבר שאנו קולטים תוכן ומשמעות
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 לקט תגובות דומות בשיום ובקריאה. 1נספח 
 

 תגובת שיום תגובת קריאה מילת המטרה 

 …לא… כף… לא, מזלג, כף איך קוראים, כף נו ..מ מצקת י"ח

 נו, פרי …תת,  לא ,אננ ,לא ..אגס –א , נו נ-א..ת…א… אה…פרי אננס 
 פ מגף-ג-מ מגרפה, נו, בחוץ, )סטה'ג(פ -ג-מ מגרפה 
 ?רובה .לא קפצונים רובה אקדח 
 מטריה… מנורה מטריה לא, פרטיה פטריה 
 )סטה'ג(מיתרים  גיטרה ,גי גי ,נגינה )סטה'ג( גיטרה 

 

 סטה'ג …מ… סטה מ'ג מספריים ר"ג
 מחבד מחבד מחבת 
 …לא אש אלא. …אבל ,אש גפרור …ג… אבל לא אש ,אש גפרור 
 תרנגול …ת תרנגול תרנגולת 
 אור… אור אבל …אבל התחלה, אני יודעת זה, אור מנורה 
 אלא עיפרון ,לא עט …אלא  ,לא עט עיפרון 
 קיפוד ,קי קי קי פוד, לא, קו קיפודקי קי  ,סליחה ,לא ,קו קו קו קיפוד 
 רובה אבל לא רובה, רובה אקדח 

 
 
 
 



 

 
 

 .מימיןבכל קטגוריה מופיע הפריט שנשפט כטיפוסי ביותר , הפריטים מוצגים לפי דירוג טיפוסיות – וסיותדירוג רמת טיפ תוצאות .2נספח 

 צימוקים תאנה אגוז תמר דובדבן רימון אפרסמון אננס מנגו לימון מלון אשכולית ענבים אגס תפוז בננה תפוח פירות
 1.4 2.5 2.6 3.3 4.2 4.5 4.8 5.7 5.7 6 6.1 6.8 6.9 7.4 7.7 8.1 9.2 

       שום דלעת אבוקדו תירס אפונה בטטה ברוקולי חציל כרובית צלב פילפל גזר מלפפון עגבנייה  ירקות
 1.6 1.8 3.5 3.6 4.5 6 6.2 6.8 7.2 7.2 7.2 7.3 7.5 8.4       

               מפוחית אורגן אקורדיון לו'צ תופים חליל חצוצרה  כינור גיטרה פסנתר כלי נגינה
 2.1 3.2 4.7 5.6 5.9 6.1 6.2 7.3 7.4 8.4               

               מחבט רעשן עפיפון יו-יו מונופול גולות דובי קוביות כדור בובה צעצועים
 2.7 3 3.8 3.9 6.5 7 7.1 7.3 7.6 7.7               

     עניבה כובע מגפיים צעיף חגורה חזייה קט’ז גרב נעליים סוודר חצאית גופייה שמלה מכנסיים חולצה פריטי לבוש 
 1.4 1.9 3.7 4.2 4 4.5 5.5 6.1 6.5 7.3 7.3 7.7 8 8.1 8.5     

           טנק גלגיליות גלשן סקייטבורד יאכטה טרקטור סירה קטנוע טנדר משאית אופנוע מכונית כלי תחבורה
 1.2 3 3.6 4.6 4.7 5.4 6 6.8 8.2 8.3 8.5 9.2           

               דלפק ספסל מזנון שידה שרפרף ארון כורסא ספה כסא שולחן רהיטים
 2.2 2.4 3.5 4.1 4.5 5.5 5.6 6.9 7.2 8.9               

         פותחן מערוך מגש מצקת קומקום קערה מחבת כפית כף סכין מזלג כוס צלחת כלי מטבח
 2.2 2.8 3.4 3.5 4 4.5 4.9 5.7 7.1 7.2 7.8 7.9 8.4         

       ספקנות סקרנות החמצה מרירות סיפוק תסכול  דכדוך תשוקה אכזבה קנאה עצב שמחה שנאה אהבה רגשות
 1.4 2.5 2.7 3.4 4.3 5.3 5.8 6.6 6.7 7 7.3 7.7 7.7 8.9       

     ויןפינג יען שקנאי תרנגולת  טווס חסידה עיט ינשוף זמיר עורב סנונית נשר נחליאלי דרור יונה ציפורים
 2.2 2.5 2.7 2.8 3.9 4 4.7 5.3 5.9 6.4 6.6 6.9 7.4 8.1 8.6     

             כריזנטמה יקינטון מרגנית אירוס חמניה חרצית רקפת סביון נרקיס ורד כלנית פרחים
 2.4 3.1 3.8 3.9 4.2 4.6 6.1 6.7 7.8 8.3 9             
מאחר ששופטים רבים העידו כי הם חשים שאין שום משמעות בסופו של דבר  נכללו במחקראך הן לא , ים ועציםכלב, נחשים, תכשיטיםהקטגוריות מבדק דירוג הפרוטוטיפיות כלל בתחילה גם את * 

 .בקטגוריות אלה לדירוג
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 .2011 .139-168, 10, שפה ומוח  

  נרכשת והתפתחותית אנומיהסוגים שונים של שליפה לקסיקאלית ו

  4,3,1מיכל בירןו 1,2דרור דותן, 1נעמה פרידמן
0Fאוניברסיטת תל אביב, חווממעבדת שפה 1

  
2INSERM, U992, Cognitive Neuroimaging Unit, Gif/Yvette, France 

 נשטייןחולים לוי-בית4, אוניברסיטת חיפה, החוג להפרעות בתקשורת3

 

בשליפה ליקוי . מילה דבורהוסופו במושג מופשט שתחילתו בתהליך  היא שליפה לקסיקאלית

תהליך היא השליפה הלקסיקאלית  .מתבטא בקושי בהפקת מילים והוא, אנומיהנקרא  לקסיקאלית

אנומיה נובעת מליקוי באחד או . שונים מנגנוניםמספר שמעורבים בו , המורכב ממספר שלבים

 םבהתאם למקו, של אנומיהוליקוי במנגנונים שונים יגרום לסוגים שונים , נגנונים אלהמהיותר מ

, לטיפול חשיבות מכרעת הינה בעלת ושל סוג האנומיה אבחנה מדויקת של מקור הליקוי .הליקוי

  .היות שלכל סוג של ליקוי מתאים טיפול מסוג אחר

את החלוקה הפונקציונלית שלו  ,קיןאנו מתארים את תהליך השליפה הלקסיקאלית התבמאמר זה 

הן  – להבחין ביניהםהדרכים את סוגי האנומיה השונים ואת כן ו, לשלבים ומנגנונים שונים

היבטים מתייחסים לכמו כן אנו  .ליקוי שפתי התפתחותיבהתייחסות לאפזיה והן בהתייחסות ל

השלבים  במוח אליים אזורים ספציפמיפוי של כולל , התהליךהנוירולוגיים של הביולוגיים ו

 .הלקסיקאלית השליפה של הפונקציונליים

 

) קונספט(תהליך שמתחיל ממושג  –אחד התהליכים השפתיים המרכזיים הוא שליפה לקסיקאלית 

 .ומובחניםשונים רכיבים כולל השלבי -רבהיא תהליך השליפה הלקסיקאלית  .קת מילהפומסתיים בה

לאפיין , הוא לזהות את הרכיבים הללובלשנות ונוירובלשנות המרכזיים של חוקרי פסיכוהאתגרים אחד 

על פני ציר  המידע ביניהם תעברהואת אופן שלהם המוחי  םוהמיקאת ולאתר , את התפקוד שלהם

ליקוי בשליפה  שהיא, חקר סוגים שונים של אנומיהבאמצעות נעשה חלק ניכר מהמחקר בתחום  .הזמן

 .)קע התפתחותיאו על ר בעקבות נזק מוחי(לקסיקאלית 

התהליך שמאפשר לדוברים לשלוף מילים במהירות מנסים להסביר מהו  חוקרי שליפה לקסיקאלית

מתוך לקסיקונים , לשלוש מילים בשניהמילה בין ף לושאדם המדבר באופן שוטף  .ובאופן מדויק

אפילו או  ,אחת לאלף מילים –לעתים רחוקות בלבד  עהוטלמרות זאת ו, המכילים עשרות אלפי מילים

  .(Butterworth, 1989, 1992; Levelt, 1989) מכך פחות

של השפה  י קבוצה של נוירופסיכולוגים"שפותחו ע, לשליפה לקסיקאליתקוגניטיביים מודלים 

 ,John Morton, John Marshall, Merrill Garrett, David Howard:ביניהם(ופסיכולוגים קוגניטיביים 

Brian Butterworth, Gary Dell, Willem Levelt, Ardi Roelofs, Lyndsey Nickels( , תיארו את

 .)1ראו תרשים ( התהליך התקין של הפקת מילה ואת הליקויים האפשריים בתהליך זה

                                                 
  המעבדה לחקר , )1296/06' מס(הקרן הלאומית למדע , המוחלחקר  סגולקרן עמיתי יוסף  י"ע נתמךמחקר זה

 The ARC Centre of Excellence in Cognition and its Disorders (CCD)-ו, ש ליזלוטה אדלר"התפתחות הילד ע
Macquarie University. 
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  מודל לשליפה לקסיקאלית .1תרשים 

 

 שלבי השליפה הלקסיקאלית

. מושגליך הוא יצירה של שהשלב הראשון בתההציעו התקין לקסיקאלית השליפה תהליך השל מודלים 

כולל את הידע של האדם על הוא  .במערכת הקונספטואליתונוצר , ייצוג שעדיין אינו מנוסח במיליםזהו 

זה יכול מושג  .מהכדוותפקודו  ,הסמנטיים ואפיוני ,החזותית צורתוהנראה ככל  – )הקונספט(המושג 

, צם או פעילות כלשהם או בתמונתםהתבוננות בעלאחר , ל הדוברעולה במוחו שלהיווצר מרעיון ש

ביניהם פילוסופים כמו , רבים דנו בשאלת טבעו של המושג .לאחר מישוש עצם כלשהו וכן הלאה

 ופסיכולוגים קוגניטיביים ובלשנים דוגמת, לודוויג ויטגנשטיין ואחרים, ברטרנד ראסל, גוטלוב פרגה

Collins & Quillian (1969); Rips & Medin (2005); Rosch (1975, 1978); Rosch et al. (1976); 

Rosch & Mervis (1975); Smith & Medin (1981) ,ורבים אחרים  . 

 מכיל מילים זהלקסיקון . בלקסיקון הסמנטיסמנטי -קאליימעורר ייצוג לקסזה הלקסיקאלי -לאהמושג ה

הצורה של הצבע ו, התפקוד, למשל הקטגוריה הסמנטיתהמאורגנות לפי מימדים סמנטיים כמו 

יקון סהלק, על פי גישות מסוימות .)2011, שלו ופרידמן-ראו כהן( הפריטים אליהן מתייחסות המילים

ללא , פונולוגית-הלקסיקאליתספטואלית והמערכת נהמערכת הקו ןביקישור למעשה מהווה הסמנטי 

 סמנטי  פריימינגבו נוצרת ההשפעה של שלקסיקון זה הוא המקום  .תוכן משל עצמו

)semantic priming( – משפיעה על השליפה של מילה שמוצגת אחריההצגה של מילה  התופעה לפיה ,

והוא יכול להשפיע , לפריימינג סמנטי ישנה השפעה מורכבת .אם שתי המילים קשורות סמנטית זו לזו

 רהולמילה הקשגישה בהצגת מילה דבורה או כתובה מסייעת , מצד אחד .באופן שונה על מטלות שונות

אם  זמן רב יותרדווקא יארך מילה  שיום בקול של ,לעומת זאת .אליה סמנטית המוצגת מיד אחריה

 (;Howard, Nickels, Coltheart, & Cole-Virtue, 2006לפניהזמן קצר מילה קשורה סמנטית הופקה 
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(Wheeldon & Monsell, 1994. תי דמינּו"עפ הלקסיקון הסמנטי מאורגן (imageability), קל יותר ש כך

 (low imageability) מופשטותמאשר למילים  (high imageability) מילים מוחשיותלגשת ל

(Howard & Gatehouse, 2006; Nickels, 1995; Nickels & Howard, 1994). 

זהו  .בלקסיקון הפלט הפונולוגיפונולוגי -מעורר את הייצוג הלקסיקאלי סמנטי-הלקסיקאליהייצוג 

ומידע ) מספר הברות ומיקום הטעם(שכולל מידע מטרי לגביה , הדבורה של המילה ייצוג של התבנית

 ;Butterworth, 1992,במילה ומיקומן, עיצורים ותנועות –הפונמות המרכיבות את המילה (סגמנטלי 

Levelt, 1992.(  ות למידע מטרי שהמילים נשמרות בלקסיקון הפונולוגי מפורקסיבה אפשרית לכך

כאשר הן מופיעות תבנית פונולוגית שונה היא שלמילים יכולה להיות , מילים שלמותכולא , וסגמנטלי

הן ר שאהנפרדות כ אינן נשמעות כמו שתי המילים" שלך"ו" אמא"המילים , למשל .בהקשרים שונים

אך , נהגית במלעיל כאשר היא מופיעה לבדה" לנו"המילה  ".אמאְש�"אלא נהגות כ יחדיו מופקות

העובדה ". נו"הטעם עובר להברה , כלומר, היא פעמים רבות הופכת למלרעית, "יה לנומה ה"בצירוף 

מאפשרת  ,בכל פעם שאנו מפיקים אותה מילהההתבנית הפונולוגית של אנו מרכיבים מחדש את ש

בהתאם להקשר , פרודוקטיבית ולייצר את המילה בדרכים שונותלמערכת הפקת הדיבור להיות 

(Levelt, 1992) .במידע ההיקף המדויק של המידע שנכלל במידע המטרי ומחלוקת לגבי מהו  קיימת

או האם ישנם ייצוגים , (Butterworth, 1992)האם המידע המטרי כולל פרוזודיה , למשל – סגמנטליה

לקסיקון הפלט  .Caramazza, Chialant, Capasso, & Miceli, 2000)( עותשונים לעיצורים ולתנו

 .דירותננגישות יותר מאשר מילים הינן ולכן מילים תדירות , י תדירות המיליםלפהפונולוגי מאורגן 

בסיס נראה כי לקסיקון הפלט הפונולוגי מכיל רק את , ת מורפולוגיתובאשר לייצוג של מילים מורכב

לפחות לגבי אותן מילים שהנטייה שלהן היא הדבר אמור ( ללא המוספיות המורפולוגיות שלה, המילה

את אבל לא " הלך"את , "פילים"אבל לא  "פיל"כולל את המילה הלקסיקון  ,כלומר –) רגולרית

 .'וכו, "הלכתי"

, אך קיים גם לקסיקון אחר. לקסיקון הפלט הפונולוגי מכיל מידע לשם הפקתה של מילה, אם כך

ון נפרד גם מלקסיקהינו לקסיקון הפלט הפונולוגי . הפונולוגילקסיקון הקלט  –המטפל בקלט מילולי 

אבל לא כיצד יש , יכולים לדעת כיצד נשמעת מילהאנחנו  – (Coltheart, 2004) האורתוגרפיהפלט 

לדעת כיצד מאייתים מבלי  "ןראש"את המילה יכולים להכיר  דוברי עברית ,לדוגמה( לאיית אותה

כיצד מבלי לדעת , אנחנו יכולים להכיר מילים כתובות שאנחנו קוראים –יתכן גם מצב הפוך  ).אותה

וכן מילים , שמות ערים בשלטים, זרים בספרים שמותמצב זה קיים למשל עבור  .אותן להגותבדיוק יש 

 .בעברית" יששכר"או המילה באנגלית  "sword" המילה כמו ,אירגולריות

שיש לו  לקסיקאלי-שלב פוסט, באפר הפלט הפונולוגי לאהמידע מעביר את לקסיקון הפלט הפונולוגי 

זיכרון לטווח רכיב  –הבאפר , בתפקידו כשומר אקטיבציה. אקטיבציה והרכבהשמירת  :תפקידים שני

הדובר שעד  ,גיע מלקסיקון הפלט הפונולוגישה, הייצוג הפונולוגי של המילה על שמירתאחראי  –קצר 

 ,Butterworth, 1989, 1992; Dell, 1986, 1988; Garrett, 1976( המילה במלואהלהפיק את  גומר

1992; Kempen & Huijbers, 1983; Levelt, 1989, 1992; Nickels, 1997; Patterson & Shewell, 

, במקרה של מילים רגילות, פונמות: יחידות פונולוגיות בגדלים שוניםהבאפר מחזיק  ).ואחרים 1987

; 2007, דותן ופרידמן(במקרה של מילות מספר ומילות פונקציה אף מילים שלמות ו, שלמות מורפמות

Dotan & Friedmann, 2010.(  
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הפונמות  תהכנס י"הבאפר מרכיב את המילה ע :הוא הרכבההפונולוגי תפקידו השני של באפר הפלט 

 ,Biran & Friedmann, 2005; Meyer, 1992; Shattuck-Hufnagel,למשל( תוך התבנית המטריתל

א מרכיב מילים מורכבות הו: על הרכבת יחידות פונולוגיות גדולות יותרהוא גם אחראי ). 1992

 & Dotan & Friedmann, 2010; Kohn;2007, דמןידותן ופר( מהמורפמות שלהןמורפולוגית 

Melvold, 2000(.  או השלבים /ו ,הבאפרנראה כי  :ההרכבה ברמת המילהעל הבאפר אחראי לא רק

, רוף של מיליםגם על האפקטים הפונולוגיים הקשורים לצי םאחראי ,אחריופועלים מייד הפונטיים ש

, כלומר, אפקטים של קוארטיקולציהה לעויתכן שגם , קודם השהוזכר" מאש�א"הדוגמת כמו למשל 

שהתהליכים ברמת  םיתכן ג .(Kent & Minifie, 1977) טשטוש הגבולות בין היחידות בהפקת הדיבור

לפי יה במשפט לעמדה שנכמו למשל תנועת פועל , PF –פונולוגי הים למרכיב סמשפט שבלשנים מייח

 .לבחוןיש עדיין שאפשרות זוהי אך  ;זה בבאפרמתרחשים  ,(Chomsky, 1995, 2001) מהניתוחים קחל

 ;2008, גביעון ופרידמן( באפר הפלט הפונולוגי הוא רכיב נפרד מבאפר הקלט הפונולוגי

Franklin, Buerk, & Howard, 2002; Gvion & Friedmann, 2012; Howard & Best, 1997; 

Monsell, 1997; Shallice, Rumiati, & Zadini, 2000; Shallice & Warrington, 1977.(  מכיוון

הרצף הפונמי  הוא מושפע מאורך, שבאפר הפלט הפונולוגי הוא רכיב של זיכרון עבודה לטווח קצר

אם הוא לא מסוגל לאחסן ולהפיק במלוו, רצפים ארוכיםקשה לו יותר לאחסן ולהפיק  – שהוא מאחסן

 .שלוהמירבית מהקיבולת יותר רצפים שארוכים 

 ,עד כה אותו תיארנוש, הבאפר הפונולוגי מעורב לא רק בתהליך השליפה של מיליםחשוב לציין כי 

האורתוגרפי ן בלקסיקוראים מילה שאינה מאוחסנת כאשר אנו קו. אלא גם בהפקת מילות תפל

 ין באפשרותנוא – או מילת תפל ,לנוּכרת שאינה מּו מילהדהיינו  – שלנוהפונולוגי בלקסיקון ו

, לקריאה לקסיקאלי-תתה במסלולאנו צריכים להיעזר , במקרה זה. הלקסיקאלי במסלולתמש שלה

מאחסן את תוצרי  באפר הפלט הפונולוגי ).בפרק הבא 2תרשים ראו (גרפמות לפונמות המסלול שממיר 

כאשר אנו חוזרים על מילת , באופן דומה .מילהמהם את הומרכיב , רגע הפקת המילהזו עד לההמרה ה

שמקבל את רצף הפונמות  באפר הפלט הפונולוגי הוא זה ,רתמוּכ-בלתי או על מילה חדשהתפל 

  .מחדש ושולח אותו להפקהאותו מרכיב , מאחסן אותו, )מבאפר הקלט הפונולוגי(

הקידוד המילה לשלב  באפר הפלט הפונולוגי מעביר את הייצוג הפונולוגי של, בסיומו של התהליך

שלב . ושולח אותן למערכת המוטורית )הגיה( לארטיקולציההשלב שמכין את רצף הפונמות , הפונטי

מאגר מנטלי של הברות , mental syllabary-ומשתמש גם ב הקידוד הפונטי מטפל בפונמות בודדות

טיבציה להברות קל לו יותר לבצע אק, משום כך. שכבר הורכבו מראש והן מוכנות לארטיקולציה

חשוב לציין כי  . (Laganaro, 2008; Levelt, Roelofs, & Meyer, 1999)השכיחות יותרוהפונמות 

הרי שתדירות ההברות , אחרי באפר הפלט הפונולוגי, למרות שמאגר ההברות נמצא בשלב הפונטי

 .(Laganaro, 2008)משפיעה גם על הבאפר 

 

 הלקסיקון התחבירי

הלקסיקון הוא , 1כפי שניתן לראות בתרשים , מעביר אליו אקטיבציה הסמנטי רכיב נוסף שהלקסיקון

היבטים שונים של תחבירי כולל -המידע הלקסיקאלי. שמאחסן מידע תחבירי לגבי המילים, התחבירי

-סוג אחד של מידע לקסיקאלי .לה להופיעושמכתיבים את הסביבה התחבירית שבה המילה יכ המילה



  143     תהליך תקין וליקויים: שליפה לקסיקאלית  
 

התפקידים , מספר הארגומנטים שהוא מקבל – מבנה הארגומנטים של הפועלי תחבירי הוא המידע לגב

 וסוג הצירופים התחביריים שיכולים להיות משלימים של הפועל) הרשת התמטית(התמטיים שלהם 

שהוא מידע את ההלקסיקון התחבירי כולל , "נישק"עבור הפועל , לדוגמה .)הסבקטגוריזציהמסגרות (

ם של הפועל הוא יושהמשל, (theme) ומקבל פעולה (agent)צע פעולה מב, מקבל שני ארגומנטים

משלים : יכול לקבל סוגים שונים של משלימים "חשב"הפועל . ")הילד נישק את הילדה("צירוף שמני 

-המידע הלקסיקאלי, כלומר. ")חשב על הגשם("או צירוף יחס ") חשב שמזג האויר נפלא("משפטי 

  .אפשרויות שונות של השלמה כמהלו  את המידע שיש כולל" חשב"תחבירי של הפועל 

הוא כולל מידע , לדוגמה .עצם-ם התחביריים של שמותהאפיוניהלקסיקון התחבירי כולל גם מידע לגבי 

אפיון לקסיקאלי הקובע בשפות רבות את הנטיה של רכיבים שונים , עצם-לגבי המין הדקדוקי של שמות

 (,Biran & Friedmann, in press; Costa Sebastian-Gallesהעצם-שמותאמים במין לשם, במשפט

Miozzo, & Caramazza., 1999; Friedmann & Biran, 2003; Schriefers, 1993; Vigliocco & 

(Franck, 1999. כלומר , בן מנייההעצם -שםהלקסיקון התחבירי כולל גם מידע לגבי היותו של , כמו כן

 (,Fieder, Nickels, & Biedermann (mass noun)כמותי , י ספיראו בלת (count noun) לספירה ניתן

(2011; Herbert & Best, 2010; Semenza, Mondini, & Cappelletti, 1997.  

רק אפיונים , כלומר, של הפריטים הלקסיקאליים דיוסינקרטייםיאפיונים אהלקסיקון התחבירי כולל רק 

או של שפה  (Universal Grammar)האוניברסלי של הדקדוק ם ישאינן נובעים מעקרונות כללי

לאחר  בשפות מסוימותמשלימי הפועל מופיעים העובדה ש, לדוגמה .(Chomsky, 1995) ספציפית

 "ראש ראשון"שפות ( שפות אלההיא אפיון כללי של  ")רון תפוח אכל"ולא " רון אכל תפוח(" הפועל

(head-first languages לעומת זאת .ספציפי גבי פועליקאלי לידע הלקסמולכן אינו חלק מה ,

ולכן הם חלק , דיוסינקרטי של הפועליהם אפיון אהמשלימים שיכולים להופיע לאחר פועל מסוים 

דיוסינקרטי יעצם ספציפי הוא אפיון א-שם המין הדקדוקי של, באופן דומה .מייצוג הפועל בלקסיקון

 . התחבירי העצם בלקסיקון-ועל כן כלול בייצוג שם

ל אופציות ההשלמה שלו כ, רי זמן תגובה העלו כי בעת הגישה לייצוג הלקסיקאלי של הפועלמחק

שפירו ועמיתיו . (Shapiro et al., 1987, 1989, 1991, 1993; Shapiro & Levine, 1990) ררותמעּו

כוללת גם פועל הגישה לכלומר , למבנה הארגומנטים של הפועל היא גישה ממצהמצאו כי הגישה 

במחקרם של שפירו , הגישה הממצה התבטאה. לכל מבני הארגומנטים האפשריים עבורוגישה 

 מבניפועל שיש לו יותר כאשר הקשיבו ל בזמני תגובה ארוכים יותר במטלה משנית, ועמיתיו

שיש לו מספר , "צהור"לוקח יותר זמן לגשת ולשלוף פועל כמו , כלומר .אפשרייםארגומנטים 

לפועל כמו בהשוואה , "צה שהחורף יגיעור", "צה לישוןור", "לידהצה גור": אפשריות להשלמה

 ). עצם-שם(שיש לו רק אפשרות אחת להשלמה " תיקן"

מצאו  (Shetreet et al., 2007, 2010a)שטרית ועמיתיה . מחקרי הדמיהי "עגם נתמכות תוצאות אלה 

יותר ( להשלמהיות אופצ אדם שומע יש יותרככל שלפועל במשפט ששמעוררים יותר  רי מוחואז

על הגישה לפועל  למהששל מספר אפשרויות הה השפעהכי , מכאן עולה. )מסגרות סבקטגוריזציה

 . מצביעה על תפקוד תקין של הלקסיקון התחבירי

כמו למשל ( משמעיים-עצם דו-הגישה לשמות –עצם -וח גם לגבי שמותשל גישה ממצה דּודפוס ה

מיד לאחר מילה זו כל , משמעית-עם מילה דומעים משפט כאשר אנו שו .ממצהגישה היא  ")אחות"
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העלתה כי גישה ממצה סוויני ועמיתיו דייב י "ה עכסדרת מחקרים שנער. המשמעויות שלה מעוררות

 וכן Swinney, 1979 ,לדוגמה(המשמעויות מקשר שמכוון בבירור לאחת הֶ קיים כאשר קיימת אפילו 

Love & Swinney, 1996; Onifer & Swinney, 1981.(  לאחרונה נמצא גם כי השליפה הממצה

גם כאשר המשלים מופיע לפני  –למשלימים האפשריים של הפועל אינה מושפעת מהקשר המשפט 

עדיין ישנה גישה לכל משלימי הפועל , ")את הגלידה הזאת הילד רוצה", למשל( הפועל במשפט

  ).Shetreet, Linzen, & Friedmann, 2011(כששומעים את הפועל 

 .הערה לגבי הטרמינולוגיה המשמשת בספרות העוסקת בשליפה לקסיקאליתמן הראוי להוסיף כאן 

" הֶלמָ "החוקרים כינו את הייצוג בלקסיקון הסמנטי , ודלים המוקדמים לשליפה לקסיקאליתבמ

(lemma)  לקסמה"ואת הייצוג בלקסיקון הפונולוגי "(lexeme). ועם התפתחות התיאוריות ,עם הזמן 

ה לֶלמָ חלקם התייחסו . שונותבדרכים ה ֶלמָ שו במונח שונים השתמחוקרים , גבי שליפה לקסיקאליתל

אחרים  ,(Bock & Levelt, 1994; Levelt et al., 1998; Roelofs, 1992)כייצוג בלקסיקון התחבירי 

וחוקרים אחרים השתמשו במונח עבור שני , ייצוג בלקסיקון הסמנטיאל כ והתייחסו אלי

 , (Kempen & Hoenkamp, 1987; Kempen & Huijbers, 1983; Levelt, 1989, 1992)וגיםייצה

אופן כמובן ש .הן את הייצוג הסמנטי והן את הייצוג התחבירי של המילהכוללת  ֶלָמהטענו שה, כלומר

דוגל החוקר באשר לקיומו של לקסיקון תחבירי נפרד מהלקסיקון  קשור לתיאוריה שבה השימוש במונח

-לקסיקאליייצוג "במונחים  במאמר זה אלא "הֶלמָ "לא נשתמש במונח על מנת למנוע בלבול  .מנטיהס

  ".תחבירי-לקסיקאליייצוג "ו" סמנטי

 

 תקינים דובריםליקויים זמניים בשליפה אצל 

נתקל לעיתים הוא , שתהליך השליפה אצל דוברי שפה תקינים הוא בדרך כלל יעיל ומהיראף על 

רים שבהם הדובר מנסה בתהליך השליפה הן מק לחוסר הצלחהוגמאות העיקריות שתי הד. בקשיים

חוסר היכולת . שונה מזו שהתכוון אליהמילה  מפיקשבהם הדובר ומקרים , ולא מצליחלשלוף מילה 

 (,Biedermann, Ruh, Nickels (tip-of-the-tongue, TOT)" הלשוןעל קצה "הזמני לשלוף מילה נקרא 

& Coltheart, 2008; Brown, 1991; Brown & McNeil, 1966; Levelt et al., 1991; Schriefers, 

(Meyer, & Levelt, 1990. רוב ב ,יש "על קצה הלשון"מילה אך נתקע במצב של  ףאדם שמנסה לשלול

מצב זה . אבל מידע פונולוגי חלקי בלבד, מידע סמנטי מלא לגבי המילה שהוא מנסה לשלוף, המקרים

על קצה "הראשונים שחקרו מצבי  שהיו, Brown & McNeil (1966) .הקוראיםאחד מלכל  מוכר בוודאי

ותיארו אנשים במצב זה  ,ומוכרים הם ברורים זההמצב הציינו שסימני  ,שיטתיאמפירי ו באופן" הלשון

 .עיטוש ו שלסיּפמצב של על הדומים לכסובלים מייסורים 

, "ה הלשוןצעל ק"את מצבי בדקו חקרים רבים מ ,Brown & McNeil (1966) בעקבות מחקרם של

בממוצע  מתרחשת, התופעה היא אוניברסלית: למשל .והגיעו לסדרת של אפיונים של מצבים אלה

לדוברים יש פעמים רבות . ותדירותה עולה עם הגיל, אצל מבוגרים צעירים בועשכפעם או פעמיים ב

וכן לשפוט מידע סמנטי ופונולוגי לגביה ספק לרוב לוהם יכולים , של ידיעה לגבי מילת המטרה תחושה

על קצה " ימצבשל  בכמחצית מהמקרים. או לא המילה שהם מחפשיםלהם היא מוצגת שמילה האם 

קורים " על קצה הלשון"מצבי . תוך דקה או שתיים החיפושמילת המטרה נשלפת במהלך , "הלשון

 ם שללדוברים במצבי, פונולוגי החלקימידע הלגבי ה. לעיתים קרובות בניסיון לשלוף שמות פרטיים
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לרוב האות , חלק מהסגמנטים של מילת המטרהיש פעמים רבות מידע לגבי " על קצה הלשון"

קיים לרוב מידע לגבי מספר ההברות של , כמו כן. פולוגיותרולפעמים גם הסופיות המו, הראשונה

למילת  )או פונולוגית/ו נטיתסמ( תמילים הקשורוהדובר מפיק ופעמים רבות , המילה ומיקום הטעם

  .המטרה

מילה לא נכונה או מילת מתבטא בפליטות פה שבהן בשליפה אצל דוברי שפה תקינים כשל מסוג אחר 

 (Fromkin, 1971; Garrett, 1976; Levelt (slips of the tongue)המטרה במקום מילת  תפל מופקת

(et al., 1991; Schriefers, Meyer, & Levelt, 1990. העלתה כי ישנן  ושל טעויות דיבור אל בדיקה

.. .א ...איזה אבוקדו"( טעויות סמנטיות: לשני סוגים עיקריים שניתן לסווגן, יות מסוגים שוניםוטע

 .)"מיץ רימונים"במקום  ,"יץ רימוניםר"( וטעויות פונולוגיות )"אבטיח
בין שלב סמנטי ושלב פונולוגי  וטעויות דיבור מספקים תמיכה נוספת להפרדה "על קצה הלשון"מצבי 

  .הלקסיקאלית בתהליך השליפה

 

 שיום של מילים כתובות

כיוון שאנו ". שיום מילה כתובה"קריאה בקול רם של מילים כתובות בתור חוקרים רבים מתייחסים ל

עם . המונח הזה עלול לבלבל, רגילים לחשוב על שיום בתור פעולה שמתחילה ברמה הקונספטואלית

יבהיר כיצד תהליכי הקריאה קשורים באופן ) 2תרשים ראו (קריאת מילה בודדת תהליך ון בעי, זאת

שלבי הפלט של קריאה בקול משתמשים בשני הרכיבים הפונולוגיים , ראשית. הדוק לתהליכי שיום

רכיבים אלה משתתפים לא . לקסיקון הפלט הפונולוגי ובאפר הפלט הפונולוגי –שתיארנו לעיל בפירוט 

שזוהתה בלקסיקון , אלא גם בהפקת מילה כתובה, פקת מילה מתוך המערכת הקונספטואליתרק בה

שני רכיבים נוספים , המערכת הקונספטואלית והלקסיקון הסמנטי, לכך בנוסף. הקלט האורתוגרפי

הם אחראים להבנה של  –משתתפים גם הם בתהליך הקריאה  ,בהקשר לשליפת מילה תיארנו לעילש

 .שזוהו בלקסיקון הקלט האורתוגרפיהמילים הכתובות 

 
 מסלולי לקריאת מילה בודדת-המודל הדו. 2תרשים 

 

אורתוגרפי-נתח ויזואלי

פירוק מורפולוגי

לקסיקון קלט 
אורתוגרפי

לקסיקון פלט 
פונולוגי

פונמי-גרפמיממיר 

מילה כתובה

פונולוגיפלט באפר 

שיוך אות למילה מיקום אותיות זיהוי אות

ון
ק

סי
ק

ל
 

טי
מנ

ס

דיבור

מערכת  
קונספטואלית
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פותח בעקבות עבודות של אשר , מסלולי לקריאת מילה בודדת-מציג את המודל הדו 2תרשים 

  ,Max Coltheart, John Marshall, Tim Shallice, Karalyn Pattersonנוירופסיכולוגים כגון

Andrew Ellis, Andrew Young מודל זה מתאר את השלבים שהקורא מבצע מרגע שהוא  .ואחרים

לקסיקון הפלט הפונולוגי ב שימושתוך  אותה בקול" משיים"תובה ועד שהוא רואה את המילה הכ

באמצעות הלקסיקון הסמנטי  את הבנת המילה המודל מתאר ,כמו כן. באפר הפלט הפונולוגיבו

השלב הראשון הוא ניתוח : בוד מתוארים במודל באופן הבאשלבי העי. והמערכת הקונספטואלית

 (;Coltheart, 1981היחסייקומן מזהותן של האותיות במילה ו ודדיק לעשאחראי , אורתוגרפי-ויזואלי

Ellis, 1993; Ellis, Flude, & Young, 1987; Ellis & Young, 1996; Humphreys, Evett, & 

(Quinlan, 1990; Peressotti & Grainger, 1995 .המידע עובר בשני מסלולים , אחרי הניתוח הויזואלי

לקסיקון , שכולל את לקסיקון הקלט האורתוגרפי, ליאהמסלול הלקסיק: שמשרתים את הקריאה הקולית

-שמשתמש בהמרה גרפמית, ליאלקסיק-תתהוהמסלול ; ובאפר הפלט הפונולוגי, הפלט הפונולוגי

בו כתובות שהאופן מכיל מידע לגבי  סיקון הקלט האורתוגרפילק. באפר הפלט הפונולוגיבו פונמית

, הוא מחובר בחיבור ישיר אל לקסיקון הפלט הפונולוגי. את צורתן הכתובה מילים שאנו מכיריםה

המסלול . חיבור שמאפשר תרגום מדויק ומהיר של מילים מּוָּכרות מצורתן הכתובה לצורתן הפונולוגית

קריאה וזהו המסלול היחיד שמאפשר , שהקורא מכירכתובה לה לקרוא כל מי לי מאפשראהלקסיק

מילים כגון  –מצייתות לחוקי ההמרה הרגילים של אות לצליל  אינןש ,רגולריותאימדויקת של מילים 

המסלול השני לקריאה . )בשני הלקסיקוניםמופיעות המילים כאשר רק , כמובן( ה"אזצאן או מ, סתיו

-שבו רצפי אותיות מתורגמים לצלילים באמצעות הממיר הגרפמי, ילאלקסיק-תתהקולית הוא המסלול 

שלא , מוָּכרות-בלתי, מסלול זה מאפשר קריאה של מילים חדשות. כללייםעל פי חוקי המרה , פונמי

-תתוהלי אלמסלול הלקסיקבנוסף . כמו גם קריאה של מילות תפל, מאוחסנות עדיין בלקסיקונים

אל  ודרכוקסיקון הקלט האורתוגרפי לבין הלקסיקון הסמנטי המודל מתאר קשר בין ל, ליאלקסיק

 .קשר שמאפשר הבנה של מילים כתובות, המערכת הקונספטואלית

תהליך ולמילים כתובות של " שיום"לתהליך המספר רכיבים משותפים כי קיימים , אם כן, ניתן לראות

תחיל ממושג במערכת של מילים שמ )הלקסיקאלית השליפה(השיום תהליך , קודם לכןשתיארנו 

 .הקונספטואלית

 
 סוגים של אנומיה

1F,ליתאאנומיה היא הפרעה בתהליך השליפה הלקסיק

: פגיעות שונותכתוצאה משיכולה להיגרם  1

בבאפר , בלקסיקון הפלט הפונולוגי, בלקסיקון התחבירי, בלקסיקון הסמנטי, במערכת הקונספטואלית

 לליקוייםפגיעות במיקומים השונים יגרמו כולן . להאו בקשרים בין הרכיבים הא, הפלט הפונולוגי

הכרת . קום הפגיעהלמי בהתאם, אלה יהיו מאפיינים שונים לליקוייםאך , ליתאבשליפה הלקסיק

אדם עם כל קום הפגיעה המדויק של יעשויה לסייע באבחון מ הליקוייםהמאפיינים של כל אחד מסוגי 

רק תיאורטית אלא  האינ יםהשונ הליקוייםיון במאפייני הדחשיבותו של  מכאן ניתן להבין כי. אנומיה

. (Nickels, 2002)סוגי אנומיה שונים דורשים לעתים קרובות שיטות טיפול שונות שמאחר , קליניתגם 

                                                 
הן , משמעות זהה כמונחים בעלי" ליקוי בשיום"ו" ליקוי בשליפה לקסיקאלית"במאמר זה אנו מתייחסים למונחים  1

 . בהתייחסות לליקוי נרכש והן בהתייחסות לליקוי התפתחותי
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 (;Best, 2005ליתאהלקסיק לבדיקת שלבי השליפהשיום תמונות היא המטלה הנפוצה ביותר 

(Kambanaros, 2008, 2010; Levelt et al., 1998. מערבת את כל השלבים בהפקת ת שיום תמונות מטל

 .המטרהומאפשרת לבחון את המידע שיש לאדם לגבי מילת  מילה

ברכיבים השונים שתוארו סלקטיביים הנובעים מליקויים , סוגים השונים של אנומיהכעת את הנתאר 

ישנם מקרים של , בודד הנגרמות מפגיעה ברכיב, הסלקטיביותבנוסף לאנומיות . ואת מאפייניהם לעיל

ליקויים אלה יבואו לידי ביטוי בצירוף . יותר מרכיב אחדב, אנומיה המערבים פגיעה נרחבת יותר

 .הסימפטומים הרלוונטיים

 

 במערכת הקונספטואלית ליקוי

כי , ואינו אפילו בעיה שפתית, ליתאבשליפה לקסיק נקודתית בעיה ובמערכת הקונספטואלית אינ ליקוי

 והי בעיה במנגנון קוגניטיבי כלליאך ז, ת מיליםשליפכשל באמנם ל םגורא וה. בה יותרבעיה רחאם 

פגיעה כזו גורמת לא רק לקשיים בשליפה  ,לפיכך .ליים של הדיבוראלפני השלבים הלקסיקהפועל 

כמו , בין אם אלה מוצגים בכתב או מושמעים, בהבנת מילים ומשפטים לליקוייםאלא גם  ,ליתאלקסיק

במערכת  עם ליקויאדם . תומילולי-לא ותסיטואצישל ו תמונותשל , בהבנה של אובייקטים וייםלליקגם 

" גשר"כגון , שאינן בהכרח קשורות למילת המטרה) טעויות שיום(הקונספטואלית יפיק פרפזיות 

ואין להם קושי מיוחד , אלה לא עושים בדרך כלל טעויות פונולוגיות מטופלים". ענבים"במקום 

כיוון שהפקת , כגון חזרה על מילות תפל ,)בהנחה שהבינו את המטלה( המערבות מילות תפלבמטלות 

הם מתקשים לא רק במטלות מילוליות אלא גם . מערבת את המערכת הקונספטואלית אינהמילות תפל 

תמונות של מציאת יוצא הדופן בין , למשל(כגון מציאת יוצא דופן בין תמונות , במטלות קונספטואליות

מציגים תמונה של , לדוגמה(או מציאת תמונות הקשורות זו לזו , )מחק ומברשת שיניים, עיפרון, עט

). תמונה של שמש או תמונה של גשם –מבין שתי תמונות קשורה אליה יותר  איזומטריה ושואלים 

 .יית ורניקהאפזזים שמאובחנים עם האפ מהמטופליםלפחות חלק מאפיינת פגיעה קונספטואלית כזו 

 

 אנומיה סמנטית –הסמנטי  בלקסיקון ליקוי

אדם עם . של טעויותשונה דפוס ב מתבטאאך , א לטעויות בשיוםוגם ה גורםבלקסיקון הסמנטי  ליקוי

במקום  "ירפה'ג", "כסא"במקום  "שולחן" ,למשל, סמנטיותאנומיה סמנטית מפיק בעיקר פרפזיות 

 –אדם כזה  אצלבשיום  תאפקט דמינּובלהבחין  תן יהיהלעתים ני. "שזיף"במקום  "תפוח"או , "זברה"

אפקט נוסף שמאפיין שיום . הפקה טובה יותר של מילים שקל לדמיין בהשוואה למילים שקשה לדמיין

, כגון תפוח, הפקה של מילה אופיינית לקטגוריה – )פרוטוטיפיות(טיפוסיות אפקט באנומיה זו הוא 

כיוון שהלקסיקון הסמנטי משרת מ). 2011, שלו ופרידמן-כהן(כגון שזיף , במקום מילה פחות אופיינית

לא רק לטעויות הפקה אלא גם  גורמתפגיעה בו , גם תהליכי הבנהאלא תהליכי הפקה לא רק כנראה 

בלקסיקון  ליקוישל  ההשפעה, קונספטואלי לליקויבניגוד . בהבנה של מילים כתובות ומושמעות לליקוי

באופן תקין מבצעים סמנטי בלקסיקון ה אנשים עם ליקוי, כלומר. הסמנטי מוגבלת למערכת המילולית

מתקשים אך , כגון מציאת יוצא דופן או מציאת תמונות קשורות זו לזו, מטלות המבוססות על תמונות

לדוגמה מטלת אסוציאציות מילולית בה המשתתף מתבקש לבחור את (במטלות המילוליות המקבילות 

 –מושמעות /מבין שתי מילים כתובות" מטריה"מושמעת /ההמילה שקשורה יותר למילה הכתוב
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הפלט  בבאפרולא  )הסמנטי( כיוון שאנומיה סמנטית נובעת מפגיעה בלקסיקון"). גשם"או " שמש"

מבצעים  אינםו, אנומיה כזו מצליחים לקרוא ולחזור על מילות תפל באופן תקין אנשים עם, הפונולוגי

 .פרפזיות פונולוגיות בשיום

לא כל , כלומר .בלקסיקון הסמנטי היא קשיי שיום ספציפיים לקטגוריה יקויוספת שמיוחסת ללתופעה נ

אך מי שמראה קושי בשיום של , מי שלקוי בלקסיקון הסמנטי מראה קשיים בקטגוריה ספציפית

אם ההבנה שלו מתמונות של אותה קטגוריה , קטגוריה ספציפית לקוי ככל הנראה בלקסיקון הסמנטי

-שמותלהתקשות בשליפה של , לדוגמה, יכולים ספציפית לקטגוריהאנשים עם פגיעה , וכך. היא תקינה

 & ,Capitani, Laiacona, Mahon, למשל(או להיפך , שאינם חיים עצם-שמותחיים אך לא של  עצם

Caramazza, 2003; Humphreys & Forde, 2001; Laiacona, Luzzatti, Zonca, Guarnaschelli, & 

Capitani, 2001; Mahon & Caramazza, 2006; Tyler & Moss, 2001; Warrington & McCarthy, 

1983, 1987; Warrington & Shallice, 1984 .(בשליפת מילים אלא גם במטלות  מתבטא לא רק הליקוי

בניסיון להסביר . בה שומעים שמות של חיות ונדרשים לציין תכונות שלהןשלמשל מטלה , ת מיליםהבנ

-הציעו שהמערכת הסמנטית Caramazza & Shelton (1998) ,לקטגוריה יםהספציפיים קויילאת ה

 .מולדות שלפחות חלקן הינן, קטגוריותקונספטואלית מאורגנת על פי 

 

 פונולוגית-ליתאאנומיה לקסיק –בלקסיקון הפלט הפונולוגי  ליקוי

שונה שהוא יוצר ך דפוס הטעויות א, א לטעויות בשיוםוגם ה םגורבלקסיקון הפלט הפונולוגי  ליקוי

, רמה הקונספטואליתמושגים במבינים היטב  הכזאנשים עם ליקוי . שני סוגי האנומיה שתוארו לעילבמ

את הייצוג  לעורראך מתקשים , מושגל ייצוג הלקסיקאלי המתאיםל בלקסיקון הסמנטי לגשתומצליחים 

לעתים . הם מפיקים פרפזיות פונולוגיות ,כתוצאה מכך. הפונולוגי שלהם בלקסיקון הפלט הפונולוגי

הקושי וזאת ככל הנראה מכיוון ש, תכופות יהיו להם לא רק פרפזיות פונולוגיות אלא גם סמנטיות

בגישה אל הייצוג הפונולוגי של מילת המטרה גורם לאקטיבציה של מילה אחרת הקשורה אליה 

לגבי פרפזיות סמנטיות , Howard & Gatehouse, 2006-ו, Caramazza & Hillis, 1990 ורא(סמנטית 

 ).אצל פגועי לקסיקון פלט פונולוגי

 בהפקה אצל תדירות אפקטניתן להבחין ב, י תדירות"כיוון שלקסיקון הפלט הפונולוגי מאורגן עפ

לקסיקון , למעשה .נפוצות במילים פחותרבות יותר טעויות  הםיהיו ל, כלומר ,הכז ליקויעם אנשים 

הוא הרכיב היחיד במערכת הפקת הדיבור שרגיש לתדירות המילה וגורם לאפקט הפלט הפונולוגי 

שלב הפקה מאוחר יותר מהמערכת הקונספטואלית לקסיקון הפלט הפונולוגי הוא שכיוון . תדירות כזה

לקסיקון הפלט שכיוון . ביצוע של מטלות הבנה בתמונותב יפגעלא ליקוי בו , הסמנטיהלקסיקון ו

, כמו כן. לא צפוי קושי בהבנה של מילים מושמעותגם , ד מלקסיקון הקלט הפונולוגינפרהוא הפונולוגי 

הפונולוגי בלקסיקון שלו הוא  ליקוישהאדם , מערבת את הלקסיקונים אינהשהפקת מילות תפל  כיווןמ

 .לא יתקשה בקריאה של מילות תפל או בחזרה עליהןבלבד 

לקסיקון זה הינו חלק מהמסלול  .אה בקולליקוי בלקסיקון הפלט הפונולוגי מתבטא גם בקרי

הינו בעל חשיבות ו מסלול שמאפשר קריאה מדויקת ומהירהאותו , )2תרשים (הלקסיקאלי לקריאה 

דרך בקול  אינו מאפשר קריאה ליקוי בלקסיקון הפלט הפונולוגי .אירגולריות םלקריאת מילי מכרעת

, כתוצאה מכך. לקסיקאלי-תתסלול המדרך ההקריאה מתבצעת ולכן , הישיר המסלול הלקסיקאלי
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בתור " ֹצאן"קריאת , למשל(מילים אירגולריות ב של רגולריזציה ויופיעו טעויות ,הקריאה איטית יותר

עלולות להיקרא מילים ש – ותפוטנציופונימילים ב גםרגולריזציה כמו כן צפויות טעויות . ")ַצַאן"

המילה , למשל( ליאהרגילים וללא ידע לקסיקבאופן שגוי אם קוראים אותן באמצעות חוקי ההמרה 

 בטעויותמתבטא לא רק פונולוגי הפלט הליקוי בלקסיקון , כן אם. )"רטָ קַ "עשויה להיקרא כ "רתֶ ּכֶ "

יינות פהמאטעויות , בקריאה בקולה רגולריזציטעויות של אלא גם ב ,בשיום פונולוגיות וסמנטיות

 (& Broom & Doctor 1995; Castles, Bates, & Coltheart, 2006; Castlesשטחדיסלקסיית 

Coltheart, 1993, 1996; Coltheart & Byng, 1989; Coltheart & Funnell, 1987; Coltheart, 

Masterson, Byng, Prior, & Riddoch, 1983; Ellis, Lambon Ralph, Morris, & Hunter, 2000; 

Ferreres, Cuitino, & Olmedo, 2005; Friedmann & Lukov, 2008; Howard & Franklin, 1987; 

Judica, de Luca, Spinelli, & Zoccolotti, 2002; Marshall & Newcombe, 1973; Masterson, 

(2000; Newcombe & Marshall, 1981, 1984, 1985; Temple, 1997; Weekes & Coltheart, 1996. 

ליקוי בעקבות סמנטי והן הליקוי בלקסיקון בעקבות הן עשויות להופיע טעויות סמנטיות , אם כך

הבנת מילים  ,ראשית. ישנן מספר דרכים להבחין בין שני ליקויים אלה .פונולוגיהפלט הבלקסיקון 

 ,שנית .פונולוגי-לקסיקאלי הוא ליקויכאשר ה אך לא ,סמנטי-לקסיקאליהוא ליקוי הכאשר לקויה תהיה 

קיימות בליקוי  אינןאך טעויות כאלה , פונולוגי מופיעות גם טעויות שיום פונולוגיות-בליקוי לקסיקאלי

סוג הרמזים וסוג הטיפול שמשפיעים על כל אחד מסוגי הליקויים הללו הוא , לבסוף. סמנטי-לקסיקאלי

 של טיפול סוגים שוניםדורשים  ליקויים הנובעים משלבים שונים בתהליך השיום – שונה

(Nickels, 2002).  יסייע ) מטלה של התאמת מילה לתמונה, לדוגמה(המתמקד במשמעות המילה טיפול

) חזרה על מילים, לדוגמה(המתמקד בפונמות של המילה ואילו טיפול , במקרים של ליקוי סמנטי בשיום

 ,Makin, McDonald, Nickels, Taylor, & Moses ראו גם. (של ליקוי פונולוגי בשיוםיסייע במקרים 

 נמצאו) חריזה או צליל פותח, חזרה רגלויתש( טיפולים פונולוגיים, אכן ).Nickels, 2002 וכן, 2004

 (,Lambon Ralphלשיפור שליפת מילים עבור מטופלים עם ליקוי פונולוגי יעיליםכ במספר מחקרים

Sage, & Roberts, 2000; McDonald, Makin, Nickels, Moses, & Taylor, 2006; Miceli, 

(Amitrano, Cappaso, & Caramazza, 1996; Raymer, Thompson, Jacobs, & Le Grand, 1993. 

בנוסף (שתיארה מטופל עם ליקוי סמנטי  ,Hillis (1998)י "שיפור בעקבות טיפול סמנטי דווח ע

מאפיינים  לימוד"לאחר טיפול שהתמקד בשהשיום שלו השתפר  )לליקויים ברמות עיבוד שונות

  ".סמנטיים ספציפיים

כאשר נותנים  כלומר ,לשיום יםזרממתן נמצא גם עבור  ,פונולוגיסיוע בין סיוע סמנטי ל ,בדל זהה

דיווחו ) 2002(בירן ופרידמן . כישלון בשליפת מילהבעקבות  למטופל רמז פונולוגי או סמנטי

 –שרשרת עבור , משל רמז של הגדרהל( נעזרו ברמזים סמנטיים סמנטי-יקאליסלקשמטופלים עם ליקוי 

 ברמזים פונולוגייםבעוד שמטופלים עם ליקויים פונולוגיים נעזרו  ,")תכשיט שעונדים על הצואר"

  ...")ש" –שרשרת (

 

 ליקוי בקשר בין הלקסיקון הסמנטי ללקסיקון פלט פונולוגי

כפי שהציע קארל  ,הםיניבר בקשק תֶ ברכיבים עצמם אלא גם מנֶ  וי בשיום יכול לנבוע לא רק מליקויקלי

הבחין בינו לבין ליקוי ברכיבים ולהליקוי בקשר שקל ביותר לתארו  .(Wernicke, 1874)ורניקה בספרו 
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יאר תורניקה , ולמעשה( .קון הפלט הפונולוגייעצמם הוא ליקוי בקשר שבין הלקסיקון הסמנטי ללקס

תקשה מאד בשיום אך הש Voitשם אדם בכשדן במקרה של , 1886זה כבר ב של ליקוי בקשר מקרה 

לאנומיה  בדומה, מתבטאליקוי זה  .)De Bleser, 1989 שתורגם על ידי, Wernicke, 1886 .קרא היטב

ויכולת  עם הבנה טובה של תמונות ומילים, בפרפזיות פונולוגיות וסמנטיות, פונולוגית-לקסיקאלית

ליקוי ( סמנטית-קאליתסימאנומיה לק נבדלהוא  .וחזרה על מילות תפל ת מילות תפלטובה של קריא

צפויים להבין מילים דבורות  שאנשים עם ליקוי בקשר בין הלקסיקוניםבכך ) בלקסיקון הסמנטי

ליקוי בלקסיקון הפלט (פונולוגית -ל מאנומיה לקסיקאליתדהוא נב .בהפקתן מתקשיםאך , וכתובות

ולכן , יקון הפלט הפונולוגיסי ולקיקאלסבכך שהקריאה יכולה להתבצע דרך המסלול הלק) הפונולוגי

גיעה שלו היא בקשר אצל מי שהפ זציה בקריאת מילים אירגולריותילא צפויות להיות טעויות של רגולר

 .ניםבין הלקסיקו

 

 יליקוי בבאפר הפלט הפונולוג

בנסותם  עושיםהטעויות שהם  .גם לאנשים עם ליקוי בבאפר הפלט הפונולוגי יש קושי בהפקת מילים

מצליחים  אינםכאשר הם , הם עשויים( ללא טעויות סמנטיות, הן פונולוגיות בלבדמילים רגילות  להפיק

 ,ופעמים רבות גם מציינים, יודעיםאך הם , להפיק במקומה מילה אחרת דומה במשמעות ,לשלוף מילה

שלב מכיוון שהליקוי שלהם ממוקם הרבה אחרי ה .)שזו אינה בדיוק המילה שאותה הם התכוונו להפיק

 .רותמילים כתובות או מילים דבּו, אין להם ליקויים במטלות הבנה של תמונות, הקונספטואלי והסמנטי

 שבאפרמכיוון , הן בקריאה והן במטלת חזרה, מילות תפלהפקת יש להם ליקוי משמעותי ב, עם זאת

לים אלה הקושי של מטופ .מילות תפל ועל הרכבתןשל אחראי על החזקת הפונמות  הפלט הפונולוגי

, "אמיתיות"יותר מאשר הקושי שלהם במילים עוד מילות תפל ומילים חדשות הוא לרוב חמור הפקת ב

  .המילה תשתתמוך בהפקמכיוון שבמילות תפל לא ניתן להסתמך על אקטיבציה מהלקסיקון , קיימות

פים הוא מושפע מאורך הרצ, מכיוון שבאפר הפלט הפונולוגי הוא רכיב של זיכרון לטווח קצר

והפונמות מושמטות או , כים מהקיבולת שלו נפגעיםרצפים שארו – אחסןצריך להפונמיים שהוא 

והשיום באנומיה שמקורה בליקוי בבאפר , מצביע על ליקוי בבאפר אפקט אורך מילה, לכן .מוחלפות

). מוקדמים יותרשלבים ב יםליקויבניגוד למקרים של ( מושפע באופן ניכר מאורך מילת המטרה

אפקט הם  ,)קידוד פונטי(כמו גם ליקוי בשלב הבא אחריו , קטים נוספים המאפיינים ליקוי בבאפראפ

משמעותם של אפקטים אלה היא שאנשים עם ליקוי בבאפר . תדירות הברות אפקטו תדירות פונמות

 ופחות טעויות ,בפונמות תדירות בהשוואה לפונמות לא תדירות מפיקים פחות טעויותהפלט הפונולוגי 

 .)(Goldrick & Rapp, 2007; Laganaro, 2005, 2008 בהברות תדירות בהשוואה להברות לא תדירות

מצאה שאפקט  Laganaro (2005)-ו, ורים זה לזהשת פונמות קואפקט תדירות הברות ואפקט תדיר

אפקט תדירות ההברות נובע כנראה מתקלה בגישה אל מאגר  .תדירות ההברות הוא מהימן יותר

 . (Laganaro, 2008)מראש -שמכיל הברות מורכבות, המנטליההברות 

וה גם בירידה בביצועים מלּובו ליקוי ו, מאגר זיכרון עבודה פונולוגיבאפר הפלט הפונולוגי הוא 

במטלות מתקשים עם ליקוי בבאפר הפלט הפונולוגי אנשים . במטלות של זיכרון עבודה פונולוגי

  ,Gvion & Friedmann;2008, גביעון ופרידמן( ילות תפלמילים ומ, של ספרות) ספאן(היזכרות 
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יש כן אם  אלא ,במטלות זיכרון עבודה שדורשות זיהוי ללא הפקהמתקשים לא הם , לעומת זאת .2012)

  .באפר הקלט הפונולוגילהם ליקוי גם ב

-המורכבותמילים ואת ה, המטרי ומידעילים מפונמות הבאפר מרכיב מ, פי שצוין קודםכ, לבסוף

משפיע על תהליכי  ליקוי בבאפר הפלט הפונולוגי, לכן. מהמורפמות שלהןהוא מרכיב מורפולוגית 

, מורפמות, פונמות – מטפל ביחידות בגדלים שונים שהבאפר שמכיוון בחשוב לשים ל .ההרכבה האלה

 ליקוי בבאפר, )Dotan & Friedmann, 2010 ;2007, דמןידותן ופר( ומילות פונקציה מילות מספר

שיכול סדר הפונמות מופקות תוך  "רגילות"מילים  .מילים ם השונים שלסוגיהעל  באופן שונהשפיע מ

מופקות עם  מילים מורכבות מורפולוגית ;החלפה או השמטה של פונמותתוך או  ,)ינפוש ←ינשוף (

מילות עם החלפות של  מופקים מספרים ;)ישבנו ← ישבתי(מורפמה מטה או תוספת של הש, החלפה

ומילות ; )"ארבע מאות שלושים ושמונה"או , "ארבעת אלפים שישים ושלוש" ← 4038(מספר בודדות 

שהייצוג הפונולוגי של נקודה חשובה היא שמכיוון  .פונקציה מוחלפות לעתים במילות פונקציה אחרות

יקים אינם מפהפונולוגי אנשים עם ליקוי בבאפר הפלט , מראשומורכב כבר מוכן המורפמות והספרות 

" ישבצי"יגידו  לאלרוב הם , כלומר(מורפמות או מילות מספר  בתוךבדרך כלל טעויות פונולוגיות 

הוא הליקוי העומד ליקוי בבאפר הפלט הפונולוגי  )."שלושים"במקום " שלוגים" או, "ישבתי"במקום 

 (,Franklin, Buerk, & Howard, 2002; Gvion & Friedmann )פלט(אפזיה קונדוקטיבית בבסיסה של 

(2012; Pate, Saffran, & Martin, 1987; Shallice, Rumiati, & Zadini, 2000. 

 

 ליקוי בלקסיקון התחבירי

 כל הליקויים שהוזכרו עד כה. ליקויים בלקסיקון התחבירי שונים באופיים מהאנומיות שהוזכרו לעיל

על אף שהוא רכיב בתהליך  ,בעוד שליקוי בלקסיקון התחבירי, מתייחסים להפקה של מילה בודדת

מכיוון שהמידע שמאוחסן . לטעויות בשליפת מילים בודדותאינו גורם לרוב , השליפה הלקסיקאלית

לליקויים בלקסיקון התחבירי ישנן השלכות בעיקר לגבי , בלקסיקון זה הוא מידע שנחוץ ברמת משפט

סוגי מידע התחבירי נתייחס לשני  בלקסיקוןעל מנת להבין כיצד בא לידי ביטוי ליקוי . בניית משפטים

 .לגבי משלימי הפועלעצם ומידע -קי של שמותומין דקד :בוהמאוחסנים 

דורשות התאם של המין בין שם העצם הרבות וישנן שפות , עצם דוממים-שמותמתייחס ל מין דקדוקי

הטבעת "ולא " הטבעת נפלה(" או הפועל ")טבעת נוצץ"ולא " טבעת נוצצת("תואר ה, יידעמלבין ה

, עצם בודד מספיקה-הפקת שם, כאשר אדם נדרש לשיים תמונה של חפץ, בשפות רבות, עם זאת .")נפל

, זאת מתולע. )נטיית התואר למשלהתאמת לצורך ( העצם-ואין צורך לגשת למידע לגבי המין של שם

-שם יש צורך לגשת למידע לגבי מין הדקדוקי של, עצם משובץ במשפט או צירוף כלשהוה-כאשר שם

העצם עם -התאם של שםיהיו טעויות ב, אם קיים ליקוי בלקסיקון התחבירי. העצם בלקסיקון התחבירי

יש צורך להשתמש , כדי לאבחן ליקוי בלקסיקון התחבירי, לכן. תארים ומיידעים, כינויי גוף, פעלים

שר עצם בהק-שמות ה שלפקת תיאור תמונה הדורשת הלמשל מטל(במטלות ברמת צירוף או משפט 

 ;Friedmann & Biran, 2003; בדפוס, בירן ופרידמן ."המנוף מרים את המכונית: "כגון, משפטשל 

Schriefers, 1993( . אם רוצים לבדוק את יכולתו של הנבדק לגשת למידע לגבי מין דקדוקי של שם עצם

חר הישענות על מידע מסוג א יםמאפשר םאינלבחור שמות עצם שחשוב , בהקשר צירוף או משפט
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שכדי להגיע למינם , )כמו כלנית(שמות עצם דוממים עדיף לבחור למשל  כך. לגילוי מינו של שם העצם

כמו (שמות עצם חיים שיש להם מין קונספטואלי  מאשר, הדקדוקי חייבים לגשת ללקסיקון התחבירי

  .ביריתח-וללא ידע לקסיקאלי, קונספטואלי-ולכן ניתן להגיע למינם גם דרך ידע סמנטי )רקדנית

מידע . לגבי הארגומנטים והמשלימים של הפועלמידע סוג מידע נוסף שנמצא בלקסיקון התחבירי הוא 

ליקוי בלקסיקון התחבירי  .אחר הפועלללהופיע , או מחויבים, יכוליםר שאכולל את סוגי הצירופים  זה

 .לבנות משפטים לפגוע משמעותית ביכולת דבר העלול, זה ידעמב יכול לגרום גם לפגיעה סלקטיבית

 או עם משלימים לא מתאימים המשלימים הנדרשיםיכולים להיות מופקים ללא  במקרה כזה משפטים

 מכיוון שמידע זה על הארגומנטים של הפועל ").שהחדר מבולגן נזףהאיש "או  "האיש תיקן" ,למשל(

 "אפאסיה"נה כּומליקוי כזה במבנה הארגומנטים , PAS (predicate argument structure)נקרא 

(Biran & Friedmann, in press).  על זמן יות ההשלמה ושבדק את השפעת מספר אפשרבמחקר

 ,Shapiro & Levine, 1990; Shapiro, Gordon, Hack, & Killackey) שפירו ועמיתיומצאו , התגובה

יימת ק, כלומר, היה אפקט של מספר אפשרויות ההשלמה נבדקים עם אפזיית ברוקהאצל ש (1993

לא הראו  נבדקים עם אפזיית ורניקה, לעומת זאת. ועלפמנטים של הואצלם רגישות למבנה הארג

 Superior(דבר המעלה את האפשרות שליקוי באזור ורניקה , רגישות כזו למספר אפשרויות ההשלמה

temporal gyrus ון הלקסיקאת ככל הנראה זור זה משרת אמכאן עולה גם כי . גורם לאפאסיה) שמאלי

 .יריהתחב

אין לבלבל בינו לבין ליקוי , בעוד שליקוי בלקסיקון התחבירי משפיע על המבנה התחבירי של משפטים

אך לא בהכרח קיים ליקוי בידע התחבירי , שבה קיים ליקוי בבניית משפטים, אפזיה אגרמטית – אחר

, קינן ,באופן דומה .(Biran & Friedmann, in press; Shapiro & Levine, 1990) ברמת מילה בודדת

שהלקסיקון התחבירי , דיווחו על ילדים עם ליקוי תחבירי משמעותי) 2007(שוורץ ושפירו , פרידמן

 . שלהם תקין

 

 נים של סוגי האנומיה השוניםיאפימסיכום ה

 
 טעויות ואפקטים המאפיינים את סוגי האנומיה השונים. 3תרשים 
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דרך לאבחון מיקום הליקוי של כל הליקויים שהוצגו כאן והמאפיינים שלהן ניתן לגזור  מתוך דפוסי

מסכם את סוגי הטעויות ואת האפקטים העיקריים  3תרשים . שליפה לקסיקאליתמטופל עם ליקוי ב

  .שמאפשרים להבחין בין סוגים שונים של ליקויים

 

 סוגים שלההאנומיה התפתחותית ותתי 

 Dockrell, Messer, George, & Wilson.נפוצים בקרב ילדים לקויי שפה קסיקאליתשליפה לליקויים ב

ם ישנם ליקויי י קלינאי תקשורת בבריטניה"עטופלים ממהילדים ה 23%-לכי דיווחו  ,למשל ,(1998)

הדבר מתבטא הן במטלות שיום והן בשיחה חופשית , כזהוי קכאשר לילד יש לי .בשליפה לקסיקאלית

(German, 2002).  שילדים מפיקים כאשר הם אינם מצליחים בדקו את סוגי הטעויות  מחקריםמספר

בדומה לאנשים מצאו ש מחקרים אלה. אצלם שנותר שמּורסוגי המידע  ואת ,לשלוף את מילת המטרה

, טעויות פונולוגיות, טעויות סמנטיות: סוגים שונים של טעויות ילדים מפיקים, עם אנומיות נרכשות

 & Dockrell et al., 1998; Kambanaros( אליותוטעויות לא קשורות וטעויות ויז ,"יודע לא"תגובות 

Grohmann, 2010; Lahey & Edwards, 1999; McGregor, 1994, 1997, ממחקרה של ).ואחרים 

McGregor (1997)  ילדים לקויי שפה  בקרבהן  ,רתטעויות סמנטיות הן סוג הטעות הנפוץ ביועולה כי

ילדים לקויי שפה , עם זאת .שנים 3-6ת בני ידוברי אנגל, תקינהשפה ילדים עם התפתחות  בבקרוהן 

 & ,McGregor, Friedman, Reillyגם. בהשוואה לילדים התקיניםהפיקו יותר טעויות פונולוגיות 

Newman (2002), היו שטעויות סמנטיות מצאו  ,שנים 5-7ילדים עם התפתחות שפה תקינה בני  שבדקו

יתרה  .)"רכבת-מכונית": למשל, coordinate( על אותה רמת אובייקטרובן שמרו ו ,וצות ביותרפהנ

כמו אצל מבוגרים , אצל ילדים טי לפונולוגינסממידע ישנן עדויות התומכות בהפרדה בין עיבוד , מכך

 תילדים דוברי עבריבדקו  Faust, Dimitrovsky, & Davidi (1997) ,לדוגמה .לאחר פגיעה מוחית

מבלי שהיו , הצליחו לספק מידע סמנטי לגבי מילים הם מצאו שהילדים. תישפ עם ליקוי' ג-'ב בכיתות

של המילים אך לא סמנטי הלהם גישה למידע  היתה, כלומר .מסוגלים לספק מידע פונולוגי עליהן

 .לפונולוגי השלב הסמנטידה בין דבר המצביע על הפר, למידע הפונולוגי

באים לידי ביטוי באופן דומה לליקויים בשליפה לקסיקאלית התפתחותיים  םוייליקכי אם כן נראה 

ישנם חוקרים הסבורים כי התיאוריה שפותחה עבור מבוגרים עם  .רים אצל מבוגריםהמוּכָ  הנרכשים

ות בשלב ההתפתחותי שבו נמצא כמובן תוך התחשב, ילדיםלגבי גם ניתנת ליישום אנומיה נרכשת 

 (,Best, 2005; Friedmann & Novogrodsky, 2008; Novogrodsky, Kreiser, & Friedmannהילד

ליקויים סלקטיביים יכול לגרום להתפתחותי  תישליקוי שפ ,בשלב ראשון, גישה זו מניחה .2010)

שליפה שהליקוי התפתחותי סלקטיבי בתחביר ישנם ילדים עם  אכן כינמצא  .בתחומי שפה שונים

, )SySLI ,Friedmann & Novogrodsky, 2008, 2011או , תחבירי SLI(תקינה שלהם לקסיקאלית ה

, LeSLI, לקסיקאלי SLI: ביניהם, שמות שוניםקוי שזכה ללי(ליקוי בשליפה לקסיקאלית ילדים עם ו

בשליפה ליקוי התפתחותי לאחר אבחנה של  .תקין שלהם תחבירשה) אנומיה התפתחותית ודיסנומיה

בדומה לסוגים שתוארו עבור מבוגרים , וגים שונים של ליקויים בשליפהלהבחין בין סניתן  לקסיקאלית

 . עם אנומיה נרכשת
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תיאורי  ארבעהנציג  ,כפי שתוארו לעיל סוגים שונים של אנומיהניתן לאבחן על מנת להדגים כיצד 

, אסתר. 4כמים בתרשים ומס ילדים אלה שלקומי הליקוי ימ. עם אנומיה התפתחותית ילדיםשל  מקרים

ורויטל , )בדפוס(עובדיה ולוי -הדר, פרידמן במאמרן שלהם ילדים דוברי עברית שתוארו ל ועופר שימ

 .Novogrodsky, Kreiser, & Friedmann (2010) י"תוארה ע

 

 

 עם אנומיה התפתחותיתמקומי הליקוי של ארבעה ילדים . 4תרשים 

 

 סמנטית התפתחותית-יתקאלילדה עם אנומיה לקסי, אסתר

 81%היא שיימה נכון רק  .שלה השיום נבדקה יכולתכאשר ', תלמידת כיתה ד, 10;2אסתר היתה בת 

ילדים בני גילה עם התפתחות שפה  ;2004, בירן ופרידמן, "שמש"(תמונות מהמילים במבדק שיום 

במבדק קין היה ת אסתרהביצוע של  ).במבדק זה נכון ומעלה 95%מבצעים ברמה של תקינה 

, למילת המטרה שאינן קשורות פרפזיותוהיא לא הפיקה  )2007, בירן ופרידמן( בתמונות אסוציאציות

והביצוע , סמנטיות היא הפיקה פרפזיות .דבר המצביע על כך שהמערכת הקונספטואלית שלה תקינה

לה ליקוי  היה .ולא תמונותשלה היה לקוי במבדק אסוציאציות שבו הפריטים היו מילים כתובות 

הללו  אפיוניםכל ה .ליפת מיליםורמזים סמנטיים סייעו לה בש, פירות וירקותספציפי לקטגורית 

ורמזים פונולוגיים לא סייעו לה  ,פרפזיות פונולוגיות לאסתר לא היו. וי בלקסיקון הסמנטיקתואמים ללי

לא נמצא , כמו כן .על כך שלקסיקון הפלט הפונולוגי שלה היה תקיןדבר המצביע , בהפקת המילה

באפר שכך עדויות ל – אותןולקרוא על מילות תפל והיא הצליחה לחזור היטב , אצלה אפקט אורך

 .הפלט הפונולוגי שלה היה תקין

 

 מיה התפתחותית עם ליקוי בקשר שבין הלקסיקון הסמנטי ללקסיקון הפונולוגיוילדה עם אנ, רויטל

, כמו אסתר .'תלמידת כיתה ו, 12;9היתה בת  יטל היארונבדקה יכולת השליפה הלקסיקאלית של כאשר 

 פרפזיותולא היו לה , היה טוב אסוציאציות בתמונות תבמבדק הקונספטואלי של התאמ הביצוע שלה

 74%היא שיימה נכון רק . מה שמעיד על מערכת קונספטואלית תקינה, למילת המטרהת ונן קשורישא

כך שהליקוי שלה , ונולוגיותטעויות פ 8%-ות סמנטיות וטעוי 28%עם , מהמילים במבדק שיום תמונות

לא , בלבד הליקוי שלה היה סמנטי ילוא( ל להיות מיוחס לליקוי ממוקד בלקסיקון הסמנטילא יכו
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היא  – לא היה לה ליקוי בבאפר הפלט הפונולוגי, כמו כן .)ות היו להופיע טעויות פונולוגיותצריכ

בטווח זיכרון העבודה הפונולוגי שלה היה ו, אף לקרוא אותןעל מילות תפל היטב והצליחה לחזור 

סייעו לה בשליפת היא שרמזים פונולוגיים  למעורבות פונולוגית בליקוי שלהנוספת  עדות .הנורמה

משמעו מעורבות של לקסיקון " פונולוגית מעורבות", כיוון שליקוי בבאפר הפונולוגי נשלל. מילים

 .הפלט הפונולוגי

מהלקסיקון  אליועצמו לבין ליקוי בגישה  בין ליקוי בלקסיקון הפלט הפונולוגין על מנת להבחי

ההצלחה שלה בקריאת מילים  .ופוטנציופונים וא מילים אירגולריותרלק יכולתה נבדקה, הסמנטי

המסלול שבין לקסיקון (דרך המסלול הלקסיקאלי הצביעה על כך שהיא מסוגלת לקרוא אירגולריות 

 בלקסיקון הפלט הפונולוגיולכן הליקוי שלה אינו , )ללקסיקון הפלט הפונולוגיהקלט האורתוגרפי 

, מהלקסיקון הסמנטי ללקסיקון הפלט הפונולוגי בגישהמתאימים לליקוי הללו הממצאים כל  .עצמו

 .אובחן ככזה של רויטל הליקוי ואכן

 

 פונולוגית התפתחותית-ילדה עם אנומיה לקסיקאלית, לשמי

היא שיימה  .השליפה הלקסיקאלית שלהיכולת  נבדקהכאשר , 'דתלמידת כיתה , 10;2ל היתה בת שמי

 בתמונותמבדק התאמת אסוציאציות את היא ביצעה היטב  .מהמילים במבדק שיום תמונות 81%נכון 

 .דבר המצביע על כך שהמערכת הקונספטואלית שלה היתה תקינה, קשורות-ולא הפיקה פרפזיות לא

מעיד על לקסיקון ה דבר, במבדק אסוציאציות הכולל מילים כתובותהיה טוב הביצוע שלה , כמו כן

. מצא אפקט תדירותונ, פזיות סמנטיות ופונולוגיותרפהיא הפיקה  תמונותשיום  במבדק .סמנטי תקין

ון הפלט קמכוונים לליקוי בלקסי כל הממצאים הללו .הקריאה שלה היתה אופיינית לדיסלקסיית שטח

הפיקה היא , אורך לא נמצא אפקט: היה תקין, לעומת זאת, הפלט הפונולוגי שלהבאפר  .הפונולוגי

וביצעה היטב מטלות היזכרות שבודקות את זיכרון העבודה , )חזרה וקריאה( היטב מילות תפל

 .הפונולוגי

 

 ילד עם ליקוי התפתחותי בבאפר הפלט הפונולוגי, עופר

הוא שיים נכון  .הערכת יכולת השליפה הלקסיקאליתנבדק ל כאשר, 'התלמיד כיתה , 11;3 ןהיה ב עופר

מבדק את הוא ביצע היטב , כמו שלושת הנבדקים האחרים .תמונות מבדק שיוםמהמילים ב 84%רק 

כלומר המערכת הקונספטואלית שלו  ,קשורות-ולא הפיק פרפזיות לא בתמונותאסוציאציות ההתאמת 

ובמטלת התאמת  ציות הכולל מילים כתובותהיטב במבדק אסוציאתפקד הוא , בנוסף .תקינההיתה 

ורק מעט , פרפזיות פונולוגיותבעיקר הוא הפיק  .דבר המצביע על לקסיקון סמנטי תקין, מילה לתמונה

 מילים בשליפה שלסייע לו של צליל פותח רמז פונולוגי  .שאותן הוא תיקן מיידית ,פרפזיות סמנטיות

בשלבים הפונולוגיים מצביעים לכיוון של ליקוי לו כל הממצאים הל .ללא רמזלשלוף שהוא התקשה 

 הנתונים לגבי האפקטים המשפיעים על השיום שלו ולגבי הפקת מילות תפל .של השליפה הלקסיקאלית

ונולוגי או בבאפר ועונים על השאלה האם הליקוי שלו הוא בלקסיקון הפלט הפ משלימים את התמונה

 .ואפקט תדירות הברות אך נמצא אפקט אורך ,מילים ותלא נמצא אצלו אפקט תדיר :הפלט הפונולוגי

זיכרון עבודה במבדקי ו ,תפל קריאת מילותב ,מילות תפלחזרה על היתה נמוכה בהביצוע שלו רמת 

 .כל אלה מצביעים על ליקוי בבאפר הפלט הפונולוגי .פונולוגי
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 ליתאלקסיקהשליפה התפתחות ההיבטים ביולוגיים של 

ואף שקיימים סוגים שונים של אנומיה , שאנומיה התפתחותית אכן קיימת המקרים שלעיל מבהירים

או על מסלול , לא ידוע הרבה על המקורות הביולוגיים של ליקויים ספציפיים אלה עדיין. התפתחותית

מחקר שנערך לאחרונה הצביע על סיבה , עם זאת. לקסיקאליתההתפתחות הביולוגי התקין של שליפה 

 Fattal, Friedmann, & Fattal-Valevski. לקסיקאליתהתפתחותי בשליפה לליקוי אחת אפשרית 

לאחר , במהלך השנה הראשונה לחייהם) B1ויטמין (בדקו ילדים שסבלו ממחסור בתיאמין  (2011)

של ילדים אלה יכולות השליפה הלקסיקאלית . שהיה חסר בה הויטמין הזה) רמדיה(שניזונו מפורמולה 

החומר תיאמין משחק תפקיד מרכזי בחילוף החומרים של קליפת . שנים 5-7 נבדקו כאשר הם היו בני

תהליך , קטבוליזם של פחמימותמספר אנזימים המעורבים ב עבור פקטור-קובתור משמש הוא : המוח

-אנזימים אלה חשובים לצורך ביו. לאנרגיה ,שהוא מקור האנרגיה היחיד במוח, הפיכת גלוקוזשל 

התיאמין משתתף בהעברה  ,בנוסף לכך. כולל נוירוטרנסמיטרים, סינתזה של חומרים שונים במוח

בגדילת , ביצירת הסינפסות, התמיינות התאיםב, תפקוד של הממברנהבלו תפקיד במבנה וויש , סינפטית

 .ייצור המיאליןבהאקסונים ו

 החוקרות. קאליתעל שליפה לקסיבינקות את השפעת המחסור בתיאמין בדק  .Fattal et alהמחקר של 

ילדים אלה הגיבו . מהילדים שנבדקו סבלו מליקויים משמעותיים בשליפה לקסיקאלית 88%גילו כי 

היכולות . תים טעויות מורפולוגיותיסמנטיות ולע טעויותוהפיקו , "לא יודע"בהיסוסים ובתגובות 

נראה כי המחסור . שלהם ואוצר המילים מנת המשכלוכך גם , וב תקינותהקונספטואליות שלהם היו לר

של שליפה פגע בבנייה של המנגנון המורכב בכך ש, טווח-בתיאמין בשלב הינקות גרם ללקויות ארוכות

סביר להניח כי , בגלל התפקיד המרכזי שתיאמין ממלא במוח ובהתפתחותו. לעילשתואר לקסיקאלית 

, אינה ממוקדת רק באזור הספציפי במוח שאחראי על שליפה לקסיקאליתהשפעת המחסור בתיאמין 

 . אלא שמדובר בהשפעה רחבה יותר

מסוגל לספק  אינובו משפיע המחסור בתיאמין לאורך זמן הוא כי כאשר המוח שהסבר אפשרי לאופן 

לא יכול  המנגנון הפגוע. תיקון-הנזק שנגרם אינו בר, את הדרוש להתפתחותו בתקופה קריטית מסוימת

. גם אם בשלב ההוא התיאמין כבר שב ומופיע, אחרי התקופה הקריטית, להתפתח בשלב מאוחר יותר

ואף תומך , מחקר זה מראה שתיאמין הוא הכרחי להתפתחות מנגנון השליפה הלקסיקאלית, לפיכך

 Calderon & ראו(בסברה לפיה קיימת תקופה קריטית להתפתחות מנגנון השליפה הלקסיקאלית 

Naidu, 1998; Yoshinaga-Itano, 2003; Yoshinaga-Itano & Apuzzo, 1998a, 1998b( , למחקרים

 ראו. שמדווחים על תוצאות לגבי תקופה קריטית מוקדמת להתפתחות שפה ויכולות תקשורת בכלל

למחקרים לגבי תקופה קריטית להתפתחות , Friedmann & Szterman, 2006 ;2003, שטרמן ופרידמן

; לגבי תקופות קריטיות שונות לתחומי שפה שונים, Ruben, 1997ראו גם . של שפה ראשונהתחביר 

לדיון בתקופות קריטיות אצל ילדים  Monjauze, Tuller, Hommet, Barthez, & Khomsi, 2005וראו 

 ).עם אפילפסיה
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 של שליפה לקסיקאלית מוחייםהיבטים 

ישנן מספר שיטות בהן ניתן ? עד כהאלית שתיארנו מה באשר לבסיס המוחי של שלבי השליפה הלקסיק

משתתפים בשליפה לקסיקאלית לאזורים ספציפיים הלהשתמש כדי למפות את הרכיבים הפונקציונליים 

שיטות אחרות מנסות ו, קבוצה אחת של שיטות כאלה בודקות את רמות האקטיבציה במוח בריא. במוח

ת ושבוחנ השיטותבמסגרת . ות מסוגים שוניםנומילזהות אזורים מוחיים פגועים אצל אנשים עם א

כדי להשוות במוח  של אזור מסויםהדמיה מוחית שיטה אחת היא להשתמש ב, אקטיבציה במוח בריא

 (,Indefrey, 2007, 2011; Indefrey & Levelt, 2000האקטיבציה בזמן ביצוע מטלות שונותרמות בין 

שים את הלקסיקון הסמנטי או את לקסיקון הפלט אנו מצפים שאזורי המוח שמשמ, לדוגמה. 2004)

כיוון , אך לא יהיו פעילים בזמן הפקה של מילות תפל, הפונולוגי יהיו פעילים בזמן שיום תמונות

 הכרחייםששמנסה למצוא אזורי מוח , שיטה נוספת. להפקת מילות תפל שהלקסיקונים אינם רלוונטיים

מפריעה , רוי חשמלייי ג"שנגרמת ע, זמניתפגיעה היא לחפש אזורים שבהם , לצורך הפקת מילים

שיטה ). ומקורות שמצוטטים בו, Indefrey, 2007, 2011 ורא(למטלות מסוימות של הפקת מילים 

לשלבים ולפרוש אותם על  שליפה הלקסיקאליתכדי לפרק את תהליך ה MEG-שלישית היא שימוש ב

 .(Levelt et al., 1998; Indefrey & Levelt, 2004) ציר הזמן

מטרת השיטה הזו . היא לבדוק אנשים עם אנומיה, הקשורה לסוגי האנומיה שתוארו לעיל, דרך אחרת

בשיטה . לצורך פעילות השלבים השונים של השליפה הלקסיקאליתהכרחיים היא לאתר אזורים במוח ש

 ים שיש להםהאנומומנסים לזהות אזורי מוח הפגועים אצל כל , זו משתמשים בסריקה מבנית של המוח

 .ליקוי פונקציונלי מסוים

 

 דוברים בריאיםהדמיה מוחית של מיקומים מוחיים שזוהו באמצעות מחקרי 

Indefrey & Levelt (2000, 2004) ו-Indefrey (2011) אנליזה מקיפה של עשרות מחקרי -ערכו מטא

 .יפה לקסיקאליתמטלות שונות של שלביצוע  עתבמוח ב שבדקו את דפוסי האקטיבציה, הדמיה מוחית

מצאו כי עיבוד קונספטואלי מערב , כמו גם מחקרים שבדקו אנשים עם אפזיה, מחקרי ההדמיה

 posterior inferior parietal lobe, left middle-ה הכוללים את, אקטיבציה באזורים נרחבים של המוח

temporal gyrus (MTG), fusiform, parahippocampal gyri, dorsomedial prefrontal cortex, 

inferior frontal gyrus (IFG), ventromedial prefrontal cortex ,הו-posterior cingulate gyrus –

 (,Binder, Desaiכלומר בדרך כלל השמאלית, עיקר בהמיספירה הדומיננטית מבחינה שפתיתב

(Graves, & Conant, 2009; Binder & Price, 2006.  

 .Indefrey et alאנליזה של -המטא. אלית הוא הגישה אל הלקסיקון הסמנטיהשלב הבא בשליפה לקסיק

הם . אך לא בזמן קריאה, פעיל בזמן הפקת מילים ושיום תמונות MTG-ה הראתה שהאזור המרכזי של

בחירה "משרת תהליך שהם כינו בשם  MTG-ה יה הזה שהאזור המרכזי שלצהסיקו מדפוס האקטיב

במסגרת . conceptually-driven lexical selection (Indefrey, 2011) ,"מושג-לית מודרכתאלקסיק

ניתן לחשוב על התהליך הזה בתור אקטיבציה של הלקסיקון הסמנטי מתוך , המודל שהצגנו במאמר זה

 ממצאים נוספים המעידים על מעורבות סמנטית של האזור הזה הם העובדה. המערכת הקונספטואלית

, (de Zubicaray, Wilson, McMahon, & Muthiah, 2001)מינג סמנטי נמצאו בו אפקטים של פרייש

 (,.Schwartz et alתאם בין פגיעות באזור זה לבין טעויות סמנטיות בקרב אנשים עם אפזיהונמצא ִמ 
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הם אמנם : משרת את הלקסיקון הסמנטי השמאלי MTG-התומכים בהנחה ש MEGנתוני גם . 2009)

 אזורשה אך טווח זה לרוב מתאים להנחה, באזור זה ני אקטיבציהמראים טווח רחב יחסית של זמ

אותו חלון זמן בו נהוג להניח שמתרחשת , )שניותמילי 175-250(ן זמן מוקדם יחסית מופעל בחלו

 ,Maess, Friederici, Damian, Meyer, & Levelt,למשל(הבחירה של המילה מתוך הלקסיקון הסמנטי 

דיווח על אקטיבציה הקשורה ללקסיקון  Levelt et al. (1998)י "ך עשנער MEGמחקר  ,בנוסף). 2002

 .superior temporal sulcus-ה של אחורילאורך הקצה ה, תחבירי בקורטקס הפריאטלי הימני/הסמנטי

סדרת  ערכו פרידמן והדרשטרית . המוחי של הלקסיקון התחבירי מיקומואין מחקרים רבים שבדקו את 

מחקרים אלה הצביעו על מספר אזורים שהופעלו . ג של מבנה ארגומנטיםלגבי הייצו fMRIמחקרי 

 אזורים אלה כללו את . תחביריות של פעלים-ליותאבאופן עקבי בעקבות תכונות לקסיק

 ושני אזורים , precuneus-את ה, שמאליים-האחוריים MTG-ו superior temporal gyrus (STG)-ה

, 2008, 2007 ,שטרית פרידמן והדר( 47-ו 9זורי ברודמן א – שאינם כלולים באזור ברוקה IFG-ב

2009; Shetreet & Friedmann, 2012; Shetreet et al., 2007, 2010a, 2010b(. 

י זיהוי אזור המעורב בהפקת מילים "למקם את לקסיקון הפלט הפונולוגי עניסו מספר מחקרי הדמיה 

 שמאליים של-ולט ביותר בחלקים האחורייםדפוס אקטיבציה זה נמצא ב. אך לא בהפקת מילות תפל

אחור נראה שהמידע זורם מהאזור שזוהה בתור הלקסיקון הסמנטי ל, כלומר( MTG-הו STG-ה

פונולוגית ניתן -השמאלי בפעילות לקסיקאלית STG-סוג נוסף של עדויות למעורבות של ה). ולמעלה

 (,Bles & Jansmaבמסיח פונולוגילמצוא בעובדה כי האקטיבציה באזור זה מופחתת כאשר משתמשים 

(2008; de Zubicaray et al., 2002 .ניתוח אפקטים הראה כי ה-STG  השמאלי רגיש לתדירות

דפוס שתואם את  – אך אינו רגיש לאורכה או לרמת ההיכרות עם האובייקט, הלקסיקאלית של המילה

 (& ,Graves, Grabowski, Mehta, & Gordon, 2007; Wilson, Isenbergלקסיקון הפלט הפונולוגי 

(Hickok, 2009 .מחקרי , לבסוףMEG על ה-STG בדרך , השמאלי מראים זמני אקטיבציה שמתאימים

חלון הזמן בו מקובל להניח  –מילישניות אחרי הצגת הגירוי  275-לחלון הזמן שמתחיל ב, כלל

). רות שמצוטטים בוומקו Indefrey, 2011ראו (שמתבצעת הגישה אל לקסיקון הפלט הפונולוגי 

שני ייחסו את הקידוד הפונולוגי ל Levelt et al. (1998), שבדק שליפה לקסיקאלית MEGבמחקר 

יש לציין כי לא כל החוקרים מקבלים את , עם זאת. temporo-parietal junction-ו STG: איזורים

טוענים כי  Edwards et al. (2010) ,לדוגמה. האחורי STG-הטענה כי לקסיקון הפלט הפונולוגי נמצא ב

 איזור זה אינובעת הפקת דיבור כי ו, אחורי הוא הבנת דיבור בלבד-השמאלי STG-תפקידו של ה

 .משתתף בהפקה עצמה אלא רק מבצע בקרה עצמית אודיטורית

נראה כי מחקרים שבדקו פגיעות של מטופלים עם אפזיה , בעניין מיקומו של באפר הפלט הפונולוגי

 .ותנים תמונה טובה יותר מאשר מחקרי הדמיה עם משתתפים בריאיםקונדוקטיבית נ

Hickok & Poeppel (2007) שהם מכנים  הציעו כי האזור המשרת את באפר הפלט הפונולוגי הוא אזור

Spt (Sylvian parietal temporal) – אזור בתוך ה-Sylvian fissure , בין האונה הטמפורלית

 גם ורא( לא פונולוגי, מוטורימידע  ומעביר לואזור ברוקה באקטיבציה שגורם ל, תלפריאטלי

Buchsbaum et al., 2011(. 

השמאלי  IFG-מזכירים את ה Indefrey & Levelt (2000), לייםאלקסיק-אזורים פוסטבחיפוש אחר 

בפירוט את המחלוקת לגבי התפקיד המדויק של ומציגים , syllabification-אחורי בהקשר לתהליך ה
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נתונים לגבי אנשים עם פגיעה בבאפר . ליים בהם הוא משתתףאלקסיק-ולגבי התהליכים הפוסט אזור זה

השמאלי  IFG-מכוונים לחשוב שה, אותם נסקור בפירוט רב יותר בעמודים הבאים, הפלט הפונולוגי

כמו . ולא את באפר הפלט הפונולוגי, ליים מאוחרים יותראלקסיק-אחורי משרת דווקא תהליכים פוסט

הימני והאינסולה השמאלית קדמית הוזכרו בתור  supplementary motor area (SMA)-גם אזור ה ,כן

יותר קשורים התהליכים , פשריים שמשרתים תהליכים פונטיים מאוחרים יותר מבאפר הפלטאזורים א

  .(Indefrey, 2011; Indefrey & Levelt, 2004) לארטיקולציה

 

 מסוגים שונים אנומיהי הפגיעה של אנשים עם לפי מיקומשזוהו מיקומים מוחיים 

DeLeon et al. (2007)  השתמשו בגישה אחרת כדי לקשור בין אזורים במוח לבין פונקציות

שעות אחרי  24אפזים שהיו בטווח של  מטופלים 116הם בדקו קבוצה של . קוגניטיביות ספציפיות

הפונקציונלי הרכיב היא אבחון השיטה שהשתמשו בה . רוע מוחי חריף בהמיספירה השמאליתיא

 116-לכל אחד מהם העבירו . והתאמתו אל מקום הפגיעה המוחית שלהם, אלה מטופליםשנפגע אצל 

 הפונקציונלי בתהליך השליפה הלקסיקאליתהרכיב וזיהו את , סוללה של מטלות שפתיותהמטופלים 

התוצאה . ניתוחים שתיארנו לעילבאופן דומה ל, י ניתוח טעויות"הם עשו זאת ע. מטופלכל אצל  שנפגע

 :שלהם הפגיעה הפונקציונליתלפי סוג , קבוצות 4-למטופלים של תהליך אבחון זה היתה חלוקה של ה

 סמנטית /ליקוי במערכת הקונספטואלית .1

תלויה -גישה לקסיקאלית בלתי"שהם קראו לו , לדיבור וכתיבהלי שמשותף אליקוי בשלב לקסיק .2

שבמונחים שדיברנו עליהם עד כה מתיישב ככל ( modality-independent lexical access ,"בערוץ

 )הנראה עם פלט הלקסיקון הסמנטי

 ליקוי בלקסיקון הפלט הפונולוגי .3

  ולוגי או בתהליכים ארטיקולטורייםדהיינו בבאפר הפלט הפונ, ליאלקסיק-ליקוי בשלב פוסט .4

 magnetic resonanceו בשיטה שלשהתקבלניתחו נתוני הדמיה מוחית  .DeLeon et al, בשלב השני

diffusion and perfusion imaging,  איזורים שזרימת הדם אליהם נפגעה מיד לאחר שמאפשרת לזהות

. )אחרות שמזהות אירוע מוחי רק שעות רבות לאחר האירוע CT-ו MRIבניגוד לשיטות (אירוע מוחי 

אצל כל  האירוע המוחיי "שנפגעו עים המדויקחיפשו את האזורים האנטומיים הם , באמצעות הדמיה זו

פגיעה במוח הלבסוף הם ביצעו ניתוח סטטיסטי כדי למצוא את הקשר בין אזורי . מהמטופליםאחד 

אילו איזורי מוח משותפים פגועים אצל נבדקים שמראים ליקוי , כלומר, לבין הליקויים הפונקציונליים

ם שהכרחיים לתפקוד התקין של שלבים שונים בעזרת תהליך זה הם גילו אזורי. באותו מרכיב במודל

מן הראוי לשים לב להבדל בין מחקרי הדמיה מוחית בקרב דוברים . בתהליך השליפה הלקסיקאלית

שבדקו את ההשפעה הפונקציונלית של פגיעות  ,.DeLeon et alבריאים לבין מחקרים כגון זה של 

מאפשרים , בריאים משתתפיםעם  fMRI שהשתמשו בשיטות של, המחקרים מהסוג הראשון: מוחיות

מחקרים , לעומתם; בהם יש אקטיבציה במטלה מסוימת או בקבוצת מטלות מסוימתשלזהות אזורים 

מאפשרים לזהות  ,משתתפים אפזיםמיקום פגיעת המוח אצל  שהשתמשו בשיטות של ,מהסוג השני

כלומר אזורים , סיקאליתלצורך ביצוע שלב פונקציונלי מסוים בשליפה הלק הכרחייםאזורים שהינם 

 .ליקוי בשלב זה נוצרשבלעדיהם 



 דותן ובירן, פרידמן     160
 

DeLeon et al.  21מצאו כי פגיעות באזורי ברודמן (inferior temporal cortex) 22-ו )STG , כולל אזור

הם הסיקו מכך . קונספטואלי/ליקוי סמנטי המטופלים עםהיו הפגיעות הנפוצות ביותר בקבוצת ) ורניקה

אזור , ואמנם. הלקסיקון הסמנטי את או/תים את המערכת הקונספטואלית ומשר 22-ו 21כי אזורים 

אזור בתור האותו אזור שמחקרי הדמיה של מוח בריא זיהו , MTG-הינו קרוב מאד ל 21ברודמן 

 ".semantically driven lexical access"-שמשרת תהליכים קונספטואליים ו

 וברכיב שהם  לקסיקון הפלט הפונולוגיבועים אלה שנמצאו פג, ת האפזים השניה והשלישיתוקבוצ

 השמאלי 37נמצאו קשורות לפגיעה באזור , "modality-independent lexical access" כינו

posterior inferior temporal/fusiform gyry 39אזור בו (angular gyrus). הם אלה אזורים , ואכן

חקרי הדמיה עם משתתפים בריאים בתור במ שנמצאו, השמאליים אחוריים STG-ו MTG-סמוכים ל

 .האזורים שמשרתים את לקסיקון הפלט הפונולוגי

 נמצאו פגועים בעיקר באזורי, לייםאלקסיק-ליקוי ברכיבים פוסט עםהאפזים של , הקבוצה האחרונה

נראה כי אזורים אלה לא משרתים את ). אזור ברוקה, inferior frontal gyrus, IFG( 45-ו 44 ברודמן

ניתן להבין זאת (אלא שלבים ארטיקולטוריים או מוטוריים מאוחרים יותר , ר הפלט הפונולוגיבאפ

 ). Davis et al., 2008, שבדק פגיעה זמנית באזור ברוקה, מתוך מחקר אחר

לגבי ליקויים בבאפר הפלט הפונולוגי באפזיה קונדוקטיבית הצביעו באופן עקבי על נוספים מחקרים 

 (& ,inferior parietal cortex Baldo, Klosterman-וב STG-ור לפגיעה בכך שליקוי בבאפר קש

(Dronkers, 2008, בעיקר ב-STG השמאלי אחורי (Hickok et al., 2000; Hickok & Poeppel, 2007), 

 (& ,anterior supramarginal gyrus Damasio & Damasio, 1980; Palumbo, Alexander-וב

(Naeser, 1992 .נראה כי אפזיה קונדוקטיבית פלט , אזורים אלה נימבין ש) באפר עם ליקוי בכלומר

 הקלטיותר לבאפר  קשור STG-הואילו , supramarginal-קשורה יותר לאזורים ה) הפונולוגי הפלט

  .(Axer, von Keyserlingk, Berks, & von Keyserlingk, 2001)הפונולוגי 

 

 אפילוג

שלבי שקשור באופן הדוק לתחומים שפתיים -תהליך רב, אם כן, תהליך השליפה הלקסיקאלית הינו

במאמר זה תיארנו את השלבים השונים של תהליך השליפה . הבנה ותחביר, כגון קריאה ,אחרים

התמקדנו . לאזורים במוח שלהם שלהם ואת המיפוילוגי ונוירולוגי ביואת הבסיס ה, הלקסיקאלית

. חותית שנובעים מליקוי ספציפי בכל אחד מהשלבים הללופוסים השונים של אנומיה נרכשת והתפתדב

לית מסייע להבין את אהראינו כיצד הידע התיאורטי והאמפירי לגבי המהלך התקין של שליפה לקסיק

לית עוזר להבנת התהליך אחקר הליקויים בשליפה לקסיקכיצד  –ולהיפך , אופי הליקויים השונים בו

 .התקין
ך התיאוריות והמחקר של תהלי, שליפה לקסיקאליתאורטי לגבי הידע התיו של לחשיבות בנוסף

עם  חשיבות מכרעת לאבחון הליקוי הספציפי ממנו סובל כל מטופל יבעל םלקוי ההו ןתקיהשליפה ה

מאפשרת לבחור בטיפול  היות שהיא נית רבהיקלבות ילאבחנה כזו יש חש. מבוגר או ילד, אנומיה

 .הליקוי שלובהתאם לסוג , המתאים עבור כל מטופל
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 עדות מקשיי עיבוד בקריאה: תפקיד המידע הלקסיקלי בעיבוד משפטים

 2אשר-איה מלצרו 1אירנה בוטוויניק

1
 אוניברסיטת תל אביב

  ווסטרן'אוניברסיטת נורת 2

 

בדיקת , וספציפית, מטרת המחקר הנוכחי הינה אפיון המידע הלקסיקלי המניע את המעבד התחבירי

מנת -על. ובדת היותו של הפועל במשפט אנאקוזטיביההשערה כי העיבוד התחבירי מושפע מע

במשפטים המכילים פעלים  Garden Pathבחנו את קיומו של אפקט , לבדוק השערה זו

תוצאות הניסוי הראו כי . לעומת כאלה המכילים פעלים שאינם אנאקוזטיביים, אנאקוזטיביים

לסוג הפועל  רהתחבירי עכלומר כי המעבד , משפטים משני הסוגים גרמו לקשיי עיבוד שונים

יעות על אנו טוענות כי תוצאות הניסוי אף מצב, בנוסף. כפי שעולה גם ממחקרים קודמים, במשפט

טענה זו עולה אף היא בקנה . אינם מחוברים למבנה באופן מיידי, שלא כארגומנטים, כך שנספחים

 . הן בפסיכובלשנות והן בבלשנות תיאורטית, אחד עם מחקר קודם

 

 הקדמה

גישה מרכזית ומקובלת גורסת כי המעבד האנושי פועל בצורה מיידית , במחקר על עיבוד משפטים

הוא בוחר באפשרות אחת , כאשר הוא נתקל ברצף מלים המאפשר ניתוח בכמה דרכים שונות. ואוטומטית

, נהאסטרטגיה זו גורמת לכך שהמעבד צועד בדרך לא נכו, לעתים. ובונה את המבנה התחבירי המתאים לה

ללא אפשרות להמשיך בתהליך עיבוד , "תקוע"ובשלב מסוים של עיבוד המשפט הוא מוצא את עצמו 

משפטים הגורמים לקושי עיבוד מסוג , על כן. 'שבילי הגן'ניתן לומר שהוא תועה בין , באופן ציורי. המשפט

; Frazier & Rayner, 1982; Pritchett, 1992; Siloni, 2010ראו Garden Path (GP )(זה נקראים משפטי 

 ). ועוד

, אחת השאלות המרכזיות בחקר העיבוד היא כיצד בוחר המעבד באיזה אופן לצרף את מילות המשפט

אך רבות מהן , גישות שונות נבדלות בתשובתן על שאלה זו. כלומר איזה מבנה לייחס לרצף מילים מסוים

חשובות במיוחד . ת המרכיבות את הקלטטוענות שהמעבד מתבסס על תכונות המקושרות למלים הספציפיו

יש . וכיצד הם יתפרשו, הפועל קובע כמה צירופים שמניים יופיעו במשפט: הן תכונותיו של הפועל במשפט

 יםהתחביריהמבנים המכתיב את , תחבירי-לקסיקליגישות המתייחסות למידע הזה הנמצא על הפועל כמידע 

ויש גישות הרואות במידע זה מידע סטטיסטי , )Pritchett, 1992; Siloni, 2010(להופיע ל הפועל יכו הםשב

 ,Boland, 2005; MacDonald(המקודד את שכיחותם של המבנים השונים שבהם הפועל נוטה להופיע 

Pearlmutter, & Seidenberg, 1994; Stowe, Tanenhaus, & Carlson, 1991; Trueswell, 1996 .( בשנים

ניים ונוירובלשניים שונים ניסו לאפיין את תוכנו של המידע הלקסיקלי מחקרים פסיכובלש, האחרונות

 : שתי מסקנות העולות ממחקרים אלו הינן. המקושר עם פעלים

ארגומנטים הינם צירופים . )מאייכים(נספחים ולא , ארגומנטים של הפועל המידע הלקסיקלי כולל רק) א

פעלים עומדים הינם פעלים המעניקים תפקיד , לדוגמה. שקיומם מותנה בתכונותיו התמטיות של הפועל

פעלים , לעומתם). צחק דן, לדוגמה( חיצוני לפועל, כלומר לוקחים ארגומנט אחד בלבד, תמטי אחד בלבד
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 אכל דן, לדוגמה( חיצוני ופנימי, ומלווים על כן בשני ארגומנטים, יוצאים מעניקים שני תפקידים תמטיים

 ,לדוגמה ,כאלו הם. הינם צירופים היכולים להצטרף לכל פועל שהוא פחיםנס, בניגוד לארגומנטים )..תפוח

 מקובל להניח שארגומנטים, מבחינה מבנית). בכיתה תפוח אכל דן ,אתמול צחק דן(תיאורי זמן ומקום 

כלומר , ואילו מאייכים מתחברים כנספחים, כלומר כאחיות של הפועל, מתחברים כמשלימים )פנימיים(

 .וף הפועליכאחיות של הציר

האם הפועל עומד או , כלומר(המידע אינו כולל רק את מספר התפקידים התמטיים שיש לפועל מסוים ) ב

תהליך העיבוד הינו , ספציפית. אלא גם מידע בנוגע למיפוי הארגומנטים המקבלים תפקידים אלה, )יוצא

ופעלים , )פעלים אנארגטיביים(שונה עבור פעלים עומדים שהארגומנט היחיד שלהם הינו ארגומנט חיצוני 

 ). Perlmutter, 1978, פעלים אנאקוזטיביים(עומדים שהארגומנט היחיד שלהם הינו פנימי 

, ים שאינם אנאקוזטיבייםבמאמר זה נדון בעיבוד משפטים בעברית המכילים פעלים אנאקוזטיביים ופעל

עדות נוספת לשתי הטענות שהוזכרו  ונראה כי עיבוד משפטים אלה מהווה, פסוקי של תיאור זמן נספחוכן 

עובדת היותו של פועל ) ב; למבנה שונה באופיו מחיבור ארגומנטים נספחיםל חיבורם ש) א: לעיל

 . אנאקוזטיבי משפיעה על דרך עיבוד המשפטים שבהם הפועל מופיע

לגבי בהמשך סעיף זה נציג סקירה קצרה של מחקרים קודמים המספקים עדות עבור שתי הטענות לעיל 

ואת ההיבטים , ולאחר מכן נציג את המסגרת התיאורטית המונחת במחקר זה, אופיו של המידע הלקסיקלי

בסעיפים הבאים נתאר את הניסוי שערכנו ואת . התחביריים של השפה העברית הרלוונטיים למחקר הנוכחי

 .  תוצאותיו

 

 המידע הלקסיקלי המנחה עיבוד משפטים

 נספחיםעיבוד ארגומנטים ו 

. כגון ציוני זמן ומקום, נספחיםלבין עיבוד  מחקרים רבים הראו הבדלים בין עיבוד ארגומנטים של הפועל

מספר מחקרים הראו כי עיבוד משפטים המכילים ארגומנטים הינו מהיר יותר מעיבוד משפטים , ראשית

 ,Clifton, Speer, & Abney, 1991; Kennison, 1999; Schütze & Gibson(מקבילים המכילים נספחים 

1999; Speer  & Clifton, 1998; .(1998-במאמרם מ, בנוסף ,Liversedge, Branigan, Pickering, & van 

Gompel דוברים יעדיפו לנתחו , כנספחתח רכיב מסוים כארגומנט או הראו כי כאשר קיימת אפשרות לנ

 ". מועדף"ם מקבלים יחס ארגומנטי, כי בעיבוד משפטים, ניסויים אלה מראים אם כך. כארגומנט

Boland ,טוענת כי המידע הלקסיקלי המופיע עם פועל כלשהו במילון המנטלי כולל רק , 2005-במאמר מ

 .אשר יכולים להופיע איתואינו כולל את הנספחים  מידע זה. את הארגומנטים שפועל זה דורש או מאפשר

-מושכים אליהם מבטים בניסויי תנועות ,נספחיםאך לא של , רפרנטים של ארגומנטיםכי הכותבת מראה 

דיון נרחב בעדויות . הפועל רק מידע לגבי ארגומנטים מקודד עלעובדה זו מחזקת את הטענה כי . עיניים

, חשוב לציין .Tutunjian & Boland (2008)-הפסיכובלשניות לאבחנה בין ארגומנטים לנספחים מופיע ב

וכי עיבודם מונחה על , הבדל עיבודי בין ארגומנטים לנספחים שקיימות גישות הגורסות כי לא קיים, עם כך

 ). MacDonald et al., 1994 , לדוגמה(ידי אותם עקרונות 
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, המעבד התחבירי נוקט בטקטיקה של חיבור מיידי של רכיבי המשפט, כפי שנטען בתחילת ההקדמה, אם

מה לגבי חיבור : נשאלת השאלה, בדהכולל ארגומנטים בל, ואם טקטיקה זו מונחית על ידי מידע לקסיקלי

, בגלל מעמדם השונה, או שאולי? האם גם הם מתחברים למבנה בצורה מיידית כאשר הם נקלטים? נספחים

טוענים כי האפשרות השנייה היא  Frazier & Clifton (1996(? בחיבורם" מרחב תמרון"יש מעט יותר 

עץ -לתתבצורה כללית נספח רק מקושר , מיידימשמעי ו-בעוד שארגומנט מקבל ניתוח מבני חד. הנכונה

עיבוד שונה עבור ארגומנטים ונספחים . אך הניתוח המדויק של מקום החיבור שלו יכול להידחות, מסוים

 ,Chomsky, 1993; Fox, 1999, 2000; Freidinלדוגמה(מונח גם במחקרים רבים בבלשנות תיאורטית 

1986; Lebeaux, 1988, 1991 .( ואחרים טוענים כי נספחים נכנסים לגזירה התחבירית מאוחר מחקרים אלה

 . לאחר שנבנתה הפסוקית כולה וחלו בה אופרציות תחביריות שונות, יותר מארגומנטים

 

 עיבוד פעלים אנארגטיביים ואנאקוזטיביים

למשל (פעלים אנארגטיביים : הבחין בין פעלים עומדים משני סוגים Perlmutter ,1978במאמר משנת 

, המיוצר בעמדת נושא המשפט, שהארגומנט הבודד שלהם הינו ארגומנט חיצוני, )ועוד' נצץ', 'הלך'

שהארגומנט הבודד שלהם מיוצר בעמדת המשלים ) ועוד', התקמט', 'נפל'למשל (ופעלים אנאקוזטיביים 

ו כי שהרא, בשנים שלאחר מכן הבחנה זו זכתה לתמיכה במחקרים רבים. ונע לעמדת הנושא, של הפועל

 & Borerלמשל (בשפות רבות , הנושא של פועל אנאקוזטיבי מתנהג מבחינה תחבירית כארגומנט פנימי

Grodzinsky, 1986; Burzio 1986, .(לדיון על הניתוחים התחביריים השונים של תופעת האנאקוזטיביות ,

 . Schafer (2009)ראו 

, לדוגמה. סוגי הפעלים יש ממשות פסיכולוגיתמספר מחקרים הראו כי להבחנה בין שני , בשנים האחרונות

Friedmann, Taranto, Shapiro, & Swinney (2008) באמצעות שימוש במטלת החלטה לקסיקלית, הראו ,

בעוד , )בעמדת המקור של הנושא, כלומר(כי קיימת ראקטיבציה של נושא פועל אנאקוזטיבי לאחר הפועל 

עדות נוספת להשלכות העיבודיות של . עלים אנארגטיבייםראקטיבציה כזו לא קיימת עבור נושא של פ

דוברים אלה מתקשים בייצור פעלים . נה מגיעה מבחינת דוברים הסובלים מאפאזיה אגרמטיתחההב

 אך אינם מראים בעיה מקבילה עם פעלים אנארגטיביים, זטיביים ובשיבוצם במשפט בצורה דקדוקיתואנאק

גם ילדים בתהליך רכישת השפה ). Lee & Thompson, 2004; Thompson, 2003; 2008, בירן ופרידמן(

ילדים דוברי עברית אינם משבצים את , לדוגמה. מבחינים בין פעלים אנאקוזטיביים לפעלים אנארגטיביים

 ,Friedmann(אך כן מאפשרים סדר מילים זה עבור פעלים אנאקוזטיביים , הנושא לאחר פועל אנארגטיבי

2007 .( 

הראו כי עיבוד משפטים  Shetreet, Friedmann, & Hadar (2010) (fMRI(בתהודה מגנטית במחקר הדמיה 

. המכילים פעלים אנאקוזטיביים וכאלו המכילים פעלים אנארגטיביים גורם אף לפעילות מוחית שונה

באיזור , משפטים המכילים פעלים אנאקוזטיביים יצרו אקטיבציה באונה הקדמית בהמיספרה השמאלית

אקטיבציות שלא נגרמו על ידי עיבוד משפטים עם , וכן באונה הטמפורלית השמאלית, לאיזור ברוקה הקרוב

רובלשניות פסיכובלשניות ונוי, יות תחביריותשעדו, אם כך, ניתן לראות. פעלים אנארגטיביים או יוצאים
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הטוענים כי קיימים חוקרים , עם זאת. מקומיים דומים זה לזה-מצביעות על כך שלא כל הפעלים החד

וכי ההבחנה הרלוונטית בין שני סוגי הפעלים הינה סמנטית ביסודה , אנאקוזטיביות אינה תופעה תחבירית

 ). Dowty, 1991; van Valin, 1990ראו לדוגמה (

       

 )1992(ט 'פריטצתיאוריית העיבוד של : מסגרת תיאורטית

, Siloni (2010(ידי -ושפותחה עוד על, 1992) Pritchett(במאמר זה נניח את תיאוריית העיבוד המוצגת אצל 

המתמקדת , בסעיף זה נציג גרסה מפושטת של תיאוריה זו. GPבהתבסס על מחקר מקיף של משפטי 

 . בהיבטים התיאורטיים שרלוונטיים לענייננו

המעבד ). store(' אחסון'נכנסות ל, ידי המעבד-הנקלטות על, מלות המשפט, פי מודל העיבוד הזה-על

כפי שמונח בתיאוריות עיבוד , כאמור. פועלי או אחר, מתחיל בבניית פסוקית כאשר הוא נתקל בפרדיקט

הקו המנחה את המעבד ביצירת , ט'על פי הגישה של פריטצ. המעבד פועל בצורה אוטומטית ומיידית, רבות

, תהליך העיבודבכל רגע נתון ב; ארגומנט באופן המהיר והמלא ביותר-המבנה הוא סיפוק יחסי פרדיקט

ולשלב את כל הארגומנטים , המעבד מנסה לקשר את התפקידים התמטיים של הפועל לארגומנטים

. דרך חיבור זו יכולה לעתים להוביל לניתוח שגוי, כפי שהוזכר לעיל, אך. הנמצאים באחסון בתוך המבנה

 . באנגלית) 2(-ו) 1(הדבר מודגם במשפטים 

(1) After Susan drank water the book disappeared.  

(2) After Susan drank water evaporated. 

שביל 'לאפקט , גורם לקושי עיבוד) 2(משפט , לעומת זאת. העיבוד הוא אוטומטי לחלוטין) 1(במשפט 

ויש צורך לנתח , הניתוח הראשוני שהמעבד מייחס למשפט מתברר כשגוי, GPבמשפטי . GPאפקט ', הגן

ישנם , כפי שנראה בהמשך'; יקר'נקרא , כלומר מודע, מחדש כזה-ניתוח. מודעתאת המשפט מחדש בצורה 

 (Pritchett.שנעשים בצורה אוטומטית ואינם דורשים התערבות מודעת, יותר' קלים'מחדש -גם ניתוחים

רכיב תחבירי נע מחוץ לתחום , כאשר במהלך הניתוח: מחדש יקר בצורה מבנית-מאפיין ניתוח 1992)

מחדש כזה אינו יכול -כלומר ניתוח, הניתוח יהיה יקר, של עמדת המקור שלו) government(החלישה 

. מחדש יקר-מציעה הגדרה שונה לניתוח) 2010(סילוני . ידי המעבד-להיעשות בצורה אוטומטית על

ובהתאם לכך מציעה כי ניתוח כזה הוא , מחדש כאל מקרה של תנועה תחבירית-המחברת מתייחסת לניתוח

מחדש המצריך תנועה -ניתוח. לעמדת המקור c-commandהוא מניע רכיב לעמדה שאינה עושה  יקר כאשר

אם כי כל הדוגמאות המובאות פה , אנו נאמץ את הצעתה של סילוני, במאמר זה. GPכזו יגרום לאפקט 

ל צעד עיבודי יכו, פי שתי הגישות-בנקודה זו חשוב לציין שעל. ט'מוסברות גם על פי הצעתו של פריטצ

כלומר הנעת רכיב מעמדה לעמדה במבנה , רק אם הוא כולל מניפולציה על מבנה שכבר נבנה' יקר'להיות 

 . 'קל'שיבוץ מלים הנמצאות באחסון הינו תמיד אוטומטי ו. מסוים

ות בחינת שלבי באמצע, )2(הבא לידי ביטוי במשפט  GP-נראה כיצד מסביר המודל לעיל את אפקט ה

 . העיבוד של המשפט

 



 173              תפקיד המידע הלקסיקלי בעיבוד משפטים     

 After Susan drank water evaporated): 2(שלבי העיבוד של משפט  )3(

 מבנה אחסון

after  

Susan  

drank  <θ1, θ2> 

 
 Susan-התפקיד התמטי הראשון של הפועל מוענק ל

 

water 

 
 water-התפקיד התמטי השני של הפועל מוענק ל
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               evaporated  <θ>  

 מצריך ניתוח מחדש

  
S-POS -  עמדת המקור)source position( 

T-POS -  עמדת היעד)target position ( 

 

עמדה שאינה , נע לעמדת הנושא של המשפט הראשי waterהרכיב , כי בשלב הניתוח מחדש, ניתן לראות

, מחדש כזה כיקר-המודל שהוצע למעלה מגדיר ניתוח. לעמדת המקור של הרכיב c-commandעושה 

 . כפי שאכן קורה, GPרים יחושו במשפט זה אפקט ומנבא שדוב

ידי הדרישה לסיפוק -משמעית על-כי במקרה הנוכחי צעדיו של המעבד הוכתבו בצורה חד, חשוב לציין

ברגע שבו נתקל המעבד בתפקיד תמטי שניתן להעניק : ארגומנט-מהיר ככל האפשר של יחסי פרדיקט

לעתים קיימים מקרים שבהם , עם זאת. התפקיד הוענק, ידאו בארגומנט שניתן להעניק לו תפק, לארגומנט

עם , )4(במשפט , למשל. שקולות מבחינת סיפוק יחסים תמטיים, המעבד עומד בפני שתי אופציות ניתוח

יכול לקבל את תפקיד ' שוקולד': קיימות שתי אופציות תמטיות שקולות' שוקולד'הופעת הצירוף השמני 

אחד הפעלים יספק את הדרישות , בשני המקרים. 'אכל'פקיד המושפע של או את ת', הושיטה'המושפע של 

 .ואילו הפועל השני יישאר עם תפקיד תמטי לא מוענק, התמטיות שלו

  אכל שוקולדקתרינה הושיטה לאיש ש )4(

אם אחת . טוען כי במקרים כאלה המעבד בוחר בצורה מקרית באיזה ניתוח לבחור) 1992(ט 'פריטצ

כאשר נבחרת אפשרות הענקת התפקיד התמטי של ) 4(כפי שקורה במשפט (וח היא שגויה מאפשרויות הנית

, ומכאן גם. כלומר בתפוצת מקרה, רק אצל הדוברים שבחרו אפשרות זו GPנצפה למצוא אפקט , )'אכל'

הדבר מעיד על כך , בנוגע למשפט מסוים GPתפוצת מקרה של אפקט , בין דוברים, שאם אנו מוצאים

 . פשר שתי אפשרויות עיבוד השקולות זו לזו מבחינת המעבד התחבירישהמשפט מא
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 היבטים רלוונטיים של תחביר השפה העברית

 מימוש עמדת הנושא

ידי -עמדת הנושא יכולה להיות ממומשת או על, )וסבילים(במשפטים עם פעלים אנאקוזטיביים , בעברית

, אקספלטיבי proידי -או על, )א5) (ת המושאמעמד A-שנע בתנועת(הארגומנט המקבל את תפקיד המושפע 

 ). Rizzi, 1982) (ב5(בעוד הארגומנט בעל תפקיד המושפע נשאר במקומו בתוך הצירוף הפועלי 

 . itנשפך  iהיין. א )5(

 . נשפך היין pro. ב 

ולכן , בעמדת נושא אינו אפשרי במשפטים עם פעלים אנארגטיביים או יוצאים proכי , חשוב לציין

אינם אפשריים עם , simple inversionהנקראים משפטי , )ב5(כגון , פעליים-ים עם נושאים פוסטמשפט

 ).6(פעלים אלה 

 .קפצו הבנים. *א )6(

 .מצאו הבנים את המטמון. *ב 

 

 עמדת הפועל הראשי במשפט

, שלו על מנת לבדוק את תכוניות הזמן, I, הפועל בעברית נע מעמדת הפועל לראש הנושא את ציוני הזמן

 ).7( -כפי שמודגם ב

)7(  

 

או אם צירוף כלשהו מסופח אל , מכילה צירוף כלשהו, spec,CP, אם עמדת המגדיר של הפסוקית, בנוסף 

 ). 8(-כפי שמודגם ב, C, הפועל יכול לנוע הלאה אל עמדת המשעבד, הפסוקית
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)8( 

 

 ,Shlonsky & Doronראו ( triggered inversionנקרא , הנושא מופיע אחרי הפועלשבו , המבנה המתקבל

סדר מלים זה נובע מכך שהנושא מופיע , שבמקרה של פעלים יוצאים או אנארגטיביים, יש לשים לב). 1991

במקרה של פעלים . לעיל) 8(כפי שניתן לראות במבנה , C-הנמצא ב, כלומר אחרי הפועל, spec,IPבעמדת 

כפי שהוסבר בסעיף , או בעמדת המושא spec,IP-הנושא יכול להימצא או ב, נאקוזטיביים או סביליםא

 ). 9(-שני המבנים מודגמים ב. C-הנמצא ב, בשני המקרים הנושא יימצא אחרי הפועל. הקודם

)9( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spec,IP  -הנושא ב הנושא בעמדת מושא

  



 177              תפקיד המידע הלקסיקלי בעיבוד משפטים     

 הניסוי הנוכחי

, לעיל באנגלית) 2(מבנם למשפט הדומים ב, מטרת הניסוי הנוכחי היא לבדוק כיצד משפטים בעברית

האם ניתן להסיק מעיבוד משפטים אלה על חיבור מאוחר של נספחים לעץ , ביתר פירוט. מעובדים

המשפטים שכללנו . ועל השפעת היותו של פועל אנאקוזטיבי או אנארגטיבי על תהליך העיבוד, התחבירי

הם כללו נספח פסוקי המקדים את , כלומר, )2(במחקר היו על כן דומים מאד במבנה שלהם למשפט 

, בנוסף. ארגומנט כזהאו ללא  ארגומנט פנימיבתוכו פועל היכול להופיע עם המכיל , הפסוקית העיקרית

לעומת אחרים ) 'התלכלך', 'נמחק'(אנאקוזטיביים : כללנו כפועל עיקרי במשפטים פעלים מסוגים שונים

הרי , יקליות של פעלים ומשתמש בהן בעת העיבודאם המעבד מודע לתכונותיהם הלקס). 'קפץ', 'ניקה'(

, לחלופין. הניבוי הוא שמשפטים עם שני סוגי פעלים אלה יעובדו בצורה שונה ויגרמו לקשיי עיבוד שונים

הרי איננו אמורים למצוא הבדל בהתנהגות בתגובה למשפטים עם , ות לקסיקליותילתכונ' עיוור'אם המעבד 

 . סוגי הפעלים השונים

הרי שמשפטים אלה יגרמו , אם נספחים מתחברים לעץ התחבירי מיידית, עלים שאינם אנאקוזטיבייםלגבי פ

לעומת . לעיל) 3(-הדומה לזה המודגם ב, מחדש יקר-שכן עיבודם יכלול תמיד ניתוח, GPתמיד לאפקט 

 הרי שיש אפשרות, אם ניתן לא לחבר נספחים לפסוקית העיקרית הנבנית אלא לשמרם באחסון, זאת

אלא חיבור רכיב , מחדש לא יכלול מניפולציה בתוך העץ-שכן הניתוח, GP-שמשפטים אלו לא יגרמו ל

 .מהאחסון לעץ הנבנה

עבור  GPאנו צופים אפקט , אם נספחים מתחברים לעץ מיידית, גם במקרה של פעלים אנאקוזטיביים

פעלים , עם זאת. לובמשפטים א GPקיימת אפשרות שלא ייווצר , ואחרת, ם המכילים אותםימשפט

, לעיל) ב5(-כפי שהודגם ב, proמימוש עמדת הנושא שלהם על ידי  -אנאקוזטיביים מציגים אפשרות נוספת 

שמימוש עמדת הנושא של ) אותה נפרט בהמשך(בהנחה . בטרם הנושא הלקסיקלי נקלט על ידי המעבד

נספחים לא , בעקרון, שגם אם הרי, הפסוקית העיקרית מהווה אינדיקציה למעבד שהנספח צריך להתחבר

חיבור מיידי של  המחייבתפעלים אנאקוזטיביים מציגים אפשרות עיבוד , חייבים להתחבר באופן מיידי

המעביר את  הנושא מפסוקית הנספח , מחדש יקר-הדבר יגרור ניתוח. עם הופעת הפועל העיקרי, הנספח

מאשר , שפטים המכילים פעלים אנאקוזטיבייםאנו צופים יותר קשיי עיבוד במ, אם כן. לפסוקית העיקרית

שכן במשפטים עם פעלים אנאקוזטיביים ישנה אופציית , במשפטים המכילים פעלים שאינם אנאקוזטיביים

במשפטים עם פעלים שאינם , על פניו, דבר שלא קיים, עיבוד המחייבת חיבור מיידי של הנספח

 .  אנאקוזטיביים

 

 שיטה

 משתתפים

כולם , הראשונה ללימודים בחוג לבלשנות באוניברסיטת תל אביב השתתפו בניסוי סטודנטים בשנה 59

 . דוברי עברית ילידיים
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 חומרי הניסוי

הפועל בפסוקית . שבתחילתו פסוקית נספח המתארת זמן, שניהם הורכבו ממשפט. הניסוי כלל שני תנאים

לאחר פועל זה )). א10(' לקרוא, 'גמהלדו(אך אינו מחייב מושא , הנספח היה תמיד פועל היכול לקחת מושא

. ))א10(' כמה הודעות, 'לדוגמה(ושם עצם , ציון מספר או כמת: הופיע צירוף שמני המורכב משתי מלים

, לדוגמה(בתנאי הראשון הפועל היה אנאקוזטיבי . התנאים נבדלו זה מזה בפועל ששובץ בפסוקית העיקרית

)). ב11(' ניקו, 'לדוגמה, או יוצא, )א11(' קפצו, 'לדוגמה, ביאנארגטי(ובשני פועל אחר , ))א10(' נמחקו'

האורך . משפטי מטרה בסך הכל 4כלומר , )11(-)10(-הנתונים ב, השאלון כלל שני משפטים מכל תנאי

 )).11(, )10(-הפועל הרלוונטי מודגש לצורך ההצגה ב. (מלים 8.75הממוצע של משפטים אלו היו 

 :זטיבייםמשפטים עם פעלים אנאקו )10(

 . להנמחקו אחרי שדינה סיימה לקרוא כמה הודעות . א 

 .  לה לגמריהתלכלכו אחרי שהעוזרת סיימה לכבס שתי חולצות . ב 

 :  משפטים עם פעלים שאינם אנאקוזטיביים )11(

 . מן הבמהקפצו בדיוק כשדינה סיימה לצלם שתי בנות . א 

 .האולם אתניקו לאחר שדינה סיימה לצייר שלוש בנות . ב 

פיה יש תמיד לנתח את הצירוף השמני שאחרי -על, למנוע פיתוח אסטרטגיה לעיבוד משפטי המטרה כדי

כללנו בשאלון גם ארבעה משפטים שבהם צירוף שמני זה , הפועל המשועבד כנושא הפסוקית העיקרית

 ):12(-כפי שמודגם ב, מנותח במבנה הסופי כמושא בפסוקית המשועבדת

 . עוזרת סיימה לגהץ שלוש חולצות התקמטו לה המכנסייםאחרי שה. א )12(

 .בדיוק כשדינה סיימה לצייר שלוש בנות מצאו הבנים את המטמון. ב 

 .בזמן שדינה צילמה בנים מהכיתה רקדו הבנות במסדרון. ג 

 . כמה שורות נמחקו לה שני קבצים אחרי שדינה סיימה לכתוב. ד 

 GPוכדי להשוות את משפטי המטרה למשפטי , נו את הניסוימנת לוודא שהמשתתפים הבי-על, כמו כן

 ).13(הידועים כגורמים קושי עיבוד לכל הדוברים  GPנכללו בשאלון שני משפטי , ששלבי עיבודם ידועים

 .  המורה אמר לילדים שהרופא גמר לבדוק לרקוד. א )13(

 . ללא תורם דם קשה להשגה. ב 

המשתתפים הופכים , )50%(בשאלון הינו גדול יחסית  GP-פטי הבניסוי מקדים מצאנו כי כאשר אחוז מש

מנת למנוע קריאה -על. GPלהימנע מאפקט  כדי, ואינם קוראים את המשפטים בצורה טבעית, "זהירים"

שכן בכל רגע קיימת , שאינם מעוררים קושי עיבוד כלשהו, משפטים נוספים 25כללנו בשאלון , זהירה כזו

 11-וב, )7.28: ממוצע(מלים  10-ל 5אורך משפטים אלו נע בין . וח המשפטבהם רק אופציה אחת לנית

שישה מתוך המשפטים הכילו רק פסוקית . 'דינה'מתוכם נושא הפסוקית העיקרית או המשועבדת היה השם 

מן  10; )'בשבוע שעבר הכניסו הילדים את הכלב לסלון'לדוגמה (רק פועל אחד  –ובהתאם , אחת
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משמעי מכיוון -אך ניתוחם היה חד, ית נספח של תיאור זמן בדומה למשפטי המטרההמשפטים הכילו פסוק

מושא לפסוקית הנספח  -כלומר , שהם כללו שני צירופים שמניים בין הפועל המשועבד לפועל העיקרי

משפטים  2). 'בדיוק כשדינה שתתה קפה המרק נשפך לה על החצאית'לדוגמה (ונושא לפסוקית העיקרית 

בדיוק כשדינה סיימה '(אך לא כללו צירוף שמני בין שני הפעלים כלל , לו אף הם פסוקית נספחנוספים הכי

לדוגמה (שעיבודה הינו חד משמעי , המשפטים הנותרים כללו פסוקית זיקה). 'לצלם נשברו כל הזכוכיות

לולים כללנו שני משפטים שסברנו שע, בנוסף). 'המרצה חילקה מאמרים לסטודנטים שהתעניינו בחומר'

שכן הם מכילים צורת בינוני היכולה להיות , )בשאלון המצורף בנספח 22-ו 6משפטים (לגרום קושי עיבוד 

כך שלא נוצר רצף של שני , רנדומלי-סדר המשפטים בניסוי היו פסאודו. מעובדת הן כפועל והן כשם עצם

משפטי מטרה ומשפטי ( ולא נוצר רצף של שלושה משפטים העלולים לגרום לקושי עיבוד, משפטי מטרה

GP נתונה בנספח, בסדר שבו המשפטים הופיעו בניסוי, רשימת המשפטים המלאה). בדוקים . 

 

 הניסוי מהלך

ושני , GPהוצגו למשתתפים שני משפטים הגורמים לאפקט , לפני תחילת הניסוי. הניסוי הועבר בכיתה

לאחר . משתתפים מבחינים באפקטעל מנת לוודא שה, משפטים דומים מאד שאינם גורמים לאפקט כזה

ולציין עבור כל אחד מהם אם הוא גרם עבורם , המשתתפים התבקשו לקרוא את המשפטים בשאלון, מכן

 . דקות 10עד  5המשתתפים השלימו את הניסוי תוך . או לא, GPלאפקט 

 

 תוצאות

ועל כן לא , וןהידועים שנכללו בשאל GP-את שני משפטי ה GP-הנבדקים לא שפטו כ 59שניים מתוך 

קושי עיבוד במשפטים  על כולם דיווחוהנבדקים  57שאר . אלו בניתוח המובא בהמשך נבדקיםכללנו 

המשפטים הנוספים שנכללו בניסוי ולא היוו חלק מתנאי הניסוי לא עוררו קושי , באופן כללי). ב-א13(

לעיל וכן שני ) 12(-מלבד המשפטים ב, מן המשתתפים בלבד 10עד  0ידי -על GP-ונחוו כ, עיבוד

 .שסווגו מראש ככאלה שעלולים לגרום לקושי עיבוד, המשפטים המכילים צורות בינוני

למדגמים מזווגים לא נמצא הבדל מובהק בשיפוטים בין שני המשפטים המכילים פועל זנבי -דו t במבחן

פוטים בין שני המשפטים נמצא הבדל בשי, לעומת זאת). t (56) = 1.73, p = .09(עיקרי שאינו אנאקוזטיבי 

t (56) = 2.21 , p = .03.(0F(המכילים פועל עיקרי אנאקוזטיבי 

בתנאים השונים  GP דוברים שחוואחוז ה 1

 . 1 נתון בטבלה

                                                           
ייתכן שההבדל נובע מן העובדה . אין בידינו הסבר להבדל בין שני המשפטים המכילים פעלים אנאקוזטיביים, לעת עתה 1

הקוראים מודעים לכך שקיימת מילה לאחר הפועל בעת ; אחרי הפועל העיקרי' לגמרי'מכיל את תואר הפועל ) ב10(שמשפט 
ייתכן גם שההבדל נובע מן הנושא השונה בפסוקית המשועבדת בשני . וקיומה משפיע על אפשרויות העיבוד, יאת הפועלקר

 . אם כי בשלב זה אין לנו השערה כיצד הבדל זה משפיע על עיבוד המשפטים, )'העוזרת'לעומת ' דינה'(המשפטים 
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 בתנאים השונים GP-שנחוו כ מקרים) סטיית תקן( אחוז .1טבלה 

 )סטיית תקן( GP-שנחוו כ מקרים % תנאי

 :פועל עיקרי אנאקוזטיבי

 )42( 77 )א10(משפט 

 )29( 91 )ב10(משפט 

 )27( 84 כ"סה

  :פועל עיקרי שאינו אנאקוזטיבי

 )50( 54 )א11(משפט 

 )50( 42 )ב11(משפט 

 )42( 48 כ"סה
 )GP 100 )0 ימשפט

 

.  ,p < .001 F (2,112) = 57.49 ,הראה אפקט עיקרי של תנאי) repeated measures ANOVA(ניתוח שונות 

הראתה כי כל אחד משלושת סוגי המשפטים נבדל בצורה מובהקת משני זנבית -דוזוגות  השוואת, בנוסף

, באופן מובהק). Fisher's Least Significant Differenceעם תיקון ( p < .001, סוגי המשפטים האחרים

ואלו , ביותר מקרים ממשפטי המטרה שהכילו פעלים אנאקוזטיביים GP-הבדוקים נחוו כ GP-משפטי ה

ממוצע , כמו כן. ביותר מקרים ממשפטי המטרה שהכילו פעלים שאינם אנאקוזטיביים GP-וו כנח

לא היה שונה בצורה מובהקת מהממוצע  GP-יביים שנחוו כטהמשפטים המכילים פעלים שאינם אנאקוז

 . )t (56) = .31, p = .76( 50%כלומר , הצפוי למשפטים אלו על פי תפוצת מקרה

 

 דיון

והמכילים פעלים , ו האם משפטים בעברית המכילים פסוקית נספח הקודמת למשפט העיקריבניסוי זה בחנ

הממצא העיקרי . אצל דוברים GPמעוררים אפקט , אנאקוזטיביים לעומת פעלים שאינם אנאקוזטיביים

הראשון הינו שקבוצת הדוברים הראתה התנהגות שונה בתגובה למשפטים המכילים פעלים אנאקוזטיביים 

ניתן , מכיוון שהמשפטים נבדלו רק בסוג הפועל שהם כוללים. המכילים פעלים שאינם אנאקוזטיבייםולאלו 

שהמעבד התחבירי מודע לתכונותיהם של , ומכאן, לומר שההבדל בעיבוד המשפטים נובע מסוג הפועל

 . ואלו משפיעות על מהלך העיבוד, פעלים

גרמו לקבוצת הדוברים לקשיי עיבוד במידה  התוצאות מראות כי שני סוגי משפטי המטרה, מעבר לכך

הדבר מעיד על כך שחיבור נספחים למבנה על ידי המעבד אינו , לטענתנו. קנוניים GPפחותה ממשפטי 

 . הבה נראה מדוע. חייב להיות מיידי

שני סוגי , )כלומר עם הגעת הפועל העיקרי(אם נניח שהמעבד חייב לחבר נספח למבנה ברגע שזה נבנה 

. הקנוניים GP-בדומה למשפטי ה, אצל כל הדוברים GP-המטרה בניסוי היו צריכים לגרום למשפטי 

הכולל פועל עיקרי שאינו ', בדיוק כשדינה סיימה לצלם שתי בנות קפצו מן הבמה'במשפט , לדוגמה
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פסוקית הנספח תחל להיבנות עם . לעיל) 3(-פי שלבי העיבוד שפורטו ב-העיבוד יתרחש על, אנאקוזטיבי

על מנת לספק ', לצלם'הוא יתחבר כמשלים לפועל ', שתי בנות'וכאשר יגיע הצירוף ', סיימה'געת הפועל ה

-על, וברגע זה, ייבנה המשפט העיקרי', קפצו'עם הגעת הפועל העיקרי . את הדרישות התמטיות של הפועל

-ש בשלב זה ניתוחנדר, דורש נושא' קפץ'מכיוון שהפועל . תתחבר למבנה גם פסוקית הנספח, פי ההנחה

לעמדת הנושא של , מעמדת המושא של הפסוקית המשועבדת' שתי בנות'המעביר את הצירוף , מחדש

-cעמדת היעד של הרכיב אינה עושה : זוהי מניפולציה אסורה בתוך העץ התחבירי. הפסוקית הראשית

command ל תנועה תחבירית זהו מקרה ש, )2010(על פי הצעתה של סילוני , כלומר. לעמדת המקור שלו

 . עבור כל הדוברים GPועל כן תרחיש זה מנבא אפקט , מחדש כזה הוא יקר-ניתוח. שאינה אפשרית

', לה אחרי שדינה סיימה לקרוא כמה הודעות נמחקו'אותו תהליך עיבוד אמור להתרחש גם במשפט כמו 

תחילה לפועל המשועבד  צפוי להתחבר' כמה הודעות'הצירוף השמני , כלומר. הכולל פועל אנאקוזטיבי

כיוון . הפסוקית העיקרית תיבנה והנספח יתחבר אליה', נמחקו'עם הגעת הפרדיקט העיקרי . 'לקרוא'

מעמדת המשלים של הפועל ' כמה הודעות'מחדש יקר המעביר את -יידרש ניתוח, שהפועל צריך נושא

ל כל הדוברים גם בעיבוד מנובא אצ GPאפקט , כתוצאה. המשועבד לעמדת נושא של הפסוקית העיקרית

הן משפטי , כפי שמעידות התוצאות. אך לא כך קורה בפועל. המשפטים המכילים פעלים אנאקוזטיביים

 GPהמטרה שהכילו פעלים אנאקוזטיביים והן המשפטים שהכילו פעלים שאינם אנאקוזטיביים יצרו אפקט 

 . הקנוניים GP-במידה פחותה בצורה מובהקת ממשפטי ה

, ה לחשוב שתהליך העיבוד של משפטי המטרה אינו בדיוק כפי שתואר לעיללנו סיבה טוב יש, אם כן

אין זה המקרה שהנספח , יחד עם זאת. כלומר אינו בהכרח כולל חיבור מיידי של הנספח לפסוקית העיקרית

לא היה אמור להיות אפקט , שכן אם זה היה המצב, נשאר לא מחובר לפסוקית העיקרית באופן בלתי מוגבל

GP עץ שאינו קשור לעץ העיקרי דינו -זאת משום ששיבוץ רכיב מחלק. אף אחד ממשפטי המטרהב, כלל

 . כלומר פרוצדורה מנטלית אוטומטית שאינה מעוררת קושי עיבוד, כשיבוץ רכיב מהאחסון

נשאלת השאלה מה , במשפטי המטרה מתרחש רק כשהנספח מחובר לפסוקית העיקרית GPבהנחה שאפקט 

 .ומדוע תהליך זה מושפע מסוג הפועל, ח לפסוקית העיקריתמנחה את חיבור הנספ

אך לפני כן נשים לב לתכונה תחבירית המשותפת לכל , בתתי הסעיפים הבאים נתייחס לשאלות אלה 

 . והיא מיקום הפועל העיקרי בתהליך עיבודם, משפטי המטרה

 

 עיבוד הפועל העיקרי במשפטי מטרה

אם , בנוסף. הנושא את ציוני הזמן Iלראש  VP-ית נע מעמדתו בהפועל בעבר, 1.3.1כפי שהוזכר בסעיף 

מכילה צירוף כלשהו או אם צירוף כלשהו מסופח לפסוקית , spec,CP, עמדת המגדיר של הפסוקית

הפועל יכול לנוע הלאה אל עמדת , )'אחרי שדינה סיימה לצייר'תיאור זמן כגון , לדוגמה(העיקרית 

בסעיף ) 7(ראו עץ ( I-להישאר במקומו ב, מנגד, או, )1.3.1בסעיף  )8(כפי שמודגם בעץ ( C, המשעבד

בהקשר זה חשוב לשים לב לכך שכל משפטי המטרה בניסוי הנוכחי מתאפיינים בכך שהם כוללים ). 1.3.1

 triggeredמשמעות הדבר היא שמשפטים אלה כולם מאפשרים. נספח המופיע לפני הפסוקית העיקרית
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inversion ,של הפועל מ כלומר תנועה-I ל-C .כאשר מתחילים לעבד את משפטי המטרה , במילים אחרות

, למעשה. I-או ב C-האם הוא נמצא ב –לא ניתן לדעת את מיקומו המבני המדויק , ונתקלים בפועל העיקרי

הצירוף , שכן במבנה הסופי של המשפטים הללו, I-בכל משפטי המטרה הפועל נמצא ב, בניתוח הסופי

, של הפסוקית העיקרית spec,IP-ועל כן חייב להימצא ב, לפועל העיקרי הוא הנושא שלוהשמני שקודם 

אין  C-כאשר הפועל נמצא ב, )ב14(-כפי שניתן לראות ב). א14(-כפי שמודגם ב, I-נמצא ב, אם כך, והפועל

 . לפניו עמדה היכולה לאכלס את נושא המשפט

 . א ) 14(

 

 . ב 

 

לא ניתן לדעת את המיקום הסופי של הפועל , שבזמן עיבוד משפטי המטרה הנקודה המכרעת בדיון זה היא

כאשר מגיעים אל ', אחרי שדינה סיימה לצייר שלוש בנות ניקו את האולם'במשפט , לדוגמה. העיקרי בהם

מתברר רק עם ההגעה  I-מיקומו של הפועל ב. I-או ב C-ניתן לנתח אותו כממוקם ב', ניקו, 'הפועל העיקרי

היכול לשמש ' שלוש בנות'שלא קיים עוד צירוף שמני מלבד " מבין"בשלב זה המעבד . שפטלסוף המ

כאשר . I-חייב להיות מנותח ב' ניקו'ולכן ' ניקו'מנותח אם כן כנושא של ' שלוש בנות'. 'ניקו'כנושא של 

 . 'שלוש בנות, 'אין לפניו עמדה תחבירית לנושא, )ב14(כפי שמודגם בעץ , C-הוא מנותח ב

הוא יכול לנתח אותו באחת , כשהמעבד נתקל בפועל העיקרי, בתהליך העיבוד של המשפטים הללו, ם כןא
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 . Cהפועל מאכלס את . ב או, I הפועל מאכלס את. א: משתי הדרכים

שכן באף אחד מהם אין הענקה של תפקיד , ארגומנט-ניתוחים אלה שקולים מבחינת סיפוק יחסי פרדיקט

אך יש , הבחירה אמנם חופשית 1F2.מקרית, ועל כן הבחירה ביניהם היא חופשית, טתמטי של הפועל לארגומנ

הבחירה בין שני הניתוחים משפיעה על מיידיות , ליתר דיוק. לה השלכות על עיבוד המשפטים הנדונים

 . חיבור הנספח לעץ העיקרי באופן הבא

הסיבה לכך היא שברגע שהפועל . גורם לחיבור מיידי של הנספח עם העץ העיקרי C-הניתוח של הפועל ב

. הנספח מתחבר לעץ וממלא עמדה זו. מוקרן ואיתו העמדה לחיבור הנספח CP-ה, Cמנותח כמאכלס את 

הנספח , כאמור. לא מחייב חיבור מיידי של הנספח עם העץ העיקרי I-ניתוחו של הפועל ב, לעומת זאת

 C-הימצאותו של הפועל ב( CPכרח את אך לא בה, IPמקרין את  Iקיומו של . IP-לא ל, CP-מתחבר ל

הימצאותו של הפועל . מה שגורר את קיומם של כל ההיטלים האלה, C-ל I-ל V-מעידה על התנועה שלו מ

מכיוון ). CP, אך לא את אלה השולטים עליו, גוררת את קיומם של ההיטלים שהוא שולט עליהם I-ב

עצם קיומו של הנספח אינו יוצר , במלים אחרות. הוא אינו מתחבר אליו, שלנספח אין עמדה קיימת בעץ

, רק כאשר העמדה הוקרנה באופן עצמאי). כפי שעושים ארגומנטים(עמדה בעץ שאליה יוכל להתחבר 

   2F3.להתחבר לעמדה זו) ואף חייב(הנספח יכול , בגלל מיקומו של הפועל

ם המכילים פעלים שאינם ונתחיל עם המשפטי, עם המידע הזה נעבור לתהליך העיבוד של משפטי המטרה

 .אנאקוזטיביים

 

 לא אנאקוזטיביים) עיקריים(עיבוד משפטים עם פעלים 

אינו שונה בצורה מובהקת מהממוצע הצפוי  GPאפקט , תוצאות הניסוי הראו כי בתנאי זה, כזכור 

 .דבר זה מעיד על כך שלמשפטים אלה שתי אופציות עיבוד שקולות. למשפטים אלו על פי תפוצת מקרה

מחדש -ואילו האופציה השנייה מחייבת ניתוח, מחדש יקר-ללא ניתוח, אופציה אחת מובילה לעיבוד חלק

 . יקר

, כאמור. אנו מציעות כי קיום שתי האפשרויות נובע ממיקומו המבני של הפועל העיקרי בתהליך העיבוד

או  I-ול להיות מנותח בהוא יכ, כשהפועל העיקרי נקלט על ידי המעבד, בתהליך עיבוד של המשפטים הללו

 .נבדוק כל אופציית עיבוד בתורה ונראה לאיזה תוצאה היא מובילה. C-ב

                                                           
שכן , הנחת המעבד תהיה שהפועל נטול תפקידים תמטיים, C-בו הפועל מנותח ב', שבניתוח ב, ההבדל בין הניתוחים הוא 2

ולכן חובה להניח שהוא , כלומר עמדות שיכולות להיות מאוכלסות על ידי ארגומנטים, A-הוא נמצא מחוץ לתחום של עמדות
 .C-העניק את תפקידיו לפני שנע ל

משפטים מהסוג הנדון באנגלית , C-ן גם לא לולכ, I-בהינתן שהפועל באנגלית אינו עולה ל: בהקשר זה עולה השאלה הבאה 3
זאת משום שכאשר הפועל מנותח על ידי . בניגוד לעובדות, כלל GPלכאורה לא אמורים לעורר אפקט ) ב2(ראו למשל (

. מפאת קוצר היריעה אין באפשרותנו לענות על השאלה בהרחבה. אין אילוץ לחבר את הנספח באופן מיידי, C-המעובד לא ב
". מוצדק"אנו סבורות שהעיכוב בחיבור הנספח יהיה קיים בעיבוד של שפה מסוימת רק כשהוא : בכיוון לתשובה נסתפק כאן

, מכתיב, אם כן, הפועל. )I-או ב C-ב(שכן יש אפשרויות ניתוח שונות של מיקומו המבני של הפועל , למשל, הוא קיים בעברית
הוא אינו עוזב , מיקומו של הפועל קבוע, לעומת זאת, באנגלית. בודבמידה מסוימת את גודל המבנה ההכרחי בשלב מסוים בעי

 . אלא רק בעצם הופעתו בקלט, אינו תלוי במיקומו של הפועל CPשל  מוקיו, אם כן. Vאת 
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 C-עיבוד עם פועל עיקרי ב

 .ונדגים את שלבי העיבוד שלו) 15(ניקח את אחד ממשפטי המטרה בתנאי זה 

 . את האולםניקו לאחר שדינה סיימה לצייר שלוש בנות  )15(

 ):16(ה נבנה הנספח הפסוקי תחיל, כמו בכל משפטי המטרה

)16( 

 

שהנושא שלו טרם " מניח"כלומר , Cהמעבד מנתח אותו כמאכלס את . 'ניקו, 'עתה מגיע הפועל העיקרי

 .נקלט

יוצרת את  CP-הקרנתו של ה, כי כאמור, הנספח מיד מחובר לפסוקית העיקרית, כתוצאה מהניתוח הזה

 ).17(עמדת חיבור הנספח 

)17 ( 

 



 185              תפקיד המידע הלקסיקלי בעיבוד משפטים     

שכן צירוף , מחדש-במצב עניינים זה אין מנוס מלעשות ניתוח, ובכן. 'את האולם'צירוף השמני עתה מגיע ה

' שלוש בנות'מחדש זה יש להעביר את -בניתוח. אלא המושא שלו', ניקו'שמני זה בבירור אינו הנושא של 

כדי ליצור  ,I-ל' ניקו'את " להוריד"וכן ', ניקו'מעמדת המשלים של הפועל המשועבד לעמדת הנושא של 

 ).18(-כפי שמודגם ב, spec,IP-ב, מקום לנושא

)18  ( 

 

אם . לעמדת המוצא שלו c-commandכי הצירוף השמני מועבר לעמדה שלא עושה , מחדש קשה-זהו ניתוח

בקוראם  GPיחושו אפקט , C-עם הפועל העיקרי ב, דוברים שהמעבד שלהם יבחר באופציית עיבוד זו, כן

 . שעיבודו הוסבר לעיל, )3(בדומה לאפקט הנוצר במשפט , אי זהאת משפטי המטרה בתנ

 

 I-עיבוד עם פועל עיקרי ב
והצירוף השמני מתחבר כמשלים לפועל , כלומר נבנה הנספח הפסוקי, העיבוד מתחיל בדיוק כמו קודם

 ).לעיל) 16(ראו מבנה (המשועבד 

שכן ,עדיין לא ניתן לחבר את הנספח בשלב זה. Iהוא מנותח כמאכלס את , כשהפועל העיקרי נקלט במעבד

העץ המכיל את הנספח והעץ -חלק, אם כן. מקום חיבור הנספח, CPלא גורר את קיומו של  IPקיומו של 

 ):19(עדיין נפרדים זה מזה ', ניקו'הכולל את , העיקרי
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)19( 

  

מנותח ' ניקו'אשר כ, והמעבד מניח שהוא נטול תפקידים תמטיים, C-שלא כמו במקרה שבו הפועל מנותח ב

מנותק מעמדתו בנספח ' שלוש בנות'על כן . spec,IP, הוא חייב ארגומנט לאיוש עמדת הנושא, I-ב

 ).20(של העץ העיקרי  spec,IPשבאחסון ומשובץ בעמדת 

)20( 

  
 

שיבוצו בעץ העיקרי דינו , שלא היה מחובר לעץ העיקרי, כיוון שהצירוף השמני היה חלק ממבנה עצמאי

כאשר עיבוד הפסוקית , בהמשך העיבוד. פרוצדורה מנטלית אוטומטית, כלומר, וץ מן האחסוןכשיב
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-ובכך עיבוד המשפט יסתיים ללא שום ניתוח, הנספח יחובר לעץ העיקרי, CP-העיקרית יסתיים ויוקרן ה

כבר בתחילת  Iעל כן דוברים שהמעבד שלהם יבחר לנתח את הפועל העיקרי כמאכלס את . מחדש קשה

 .במהלך עיבודו GPלא יחושו אפקט , יבוד של משפט כזההע

ניתוח : קיימות שתי אפשרויות עיבוד, בעיבוד משפטים עם פעלים שאינם אנאקוזטיביים, לסיכום סעיף זה

, I-וניתוח הפועל העיקרי ב, GPמחדש יקר ולכן אפקט -אפשרות הגוררת ניתוח, C-הפועל העיקרי ב

דבר זה מסביר את תפוצת המקרה . ונעשית בצורה אוטומטית, יקר מחדש-אפשרות שאינה מערבת ניתוח

 . שנמצאה בניסוי, עבור משפטים מסוג זה GPשל אפקט 

 

 אנאקוזטיביים) עיקריים(עיבוד משפטים עם פעלים 

במשפטים שבהם פועל  GP-גבוה בצורה מובהקת מאפקט ה GPאפקט , תוצאות הניסוי הראו כי בתנאי זה 

כמו . נראה כיצד תוצאה זו נובעת מאפשרויות העיבוד השונות של משפטים אלו. זטיביעיקרי שאינו אנאקו

 . I-או ניתוחו ב, C-ניתוח הפועל ב, גם כאן קיימות שתי אפשרויות עיבוד ראשוניות, במקרה הקודם

 

 C-עיבוד עם פועל עיקרי ב

 . C-כאשר הפועל מנותח בנבחן את שלבי העיבוד שלו  . הינו אחד ממשפטי המטרה בתנאי זה) 21(משפט 

 . אחרי שדינה סיימה לקרוא כמה הודעות נמחקו לה )21(

של עיבוד משפט עם פועל עיקרי שאינו , 4.2.1ניתן לראות שמקרה זה זהה לחלוטין למקרה שתואר בסעיף 

). לעיל) 16(ראו עץ (' אחרי שדינה סיימה לקרוא כמה הודעות'תחילה נבנה הנספח הפסוקי . אנאקוזטיבי

, כתוצאה. המטיל מייד את עמדת הנספח, Cהוא מנותח כמאכלס את ', נמחקו, 'כאשר מגיע הפועל העיקרי

שבמקרה של , ואחריו מגיע סוף הקלט', לה'כעת נקלט ). לעיל) 17(ראו עץ (הנספח מתחבר אל המבנה 

, על העיקריכדי שלפו, מחדש-במצב זה המעבד חייב לעשות ניתוח. ידי נקודה-קריאת משפטים מסומן על

מעמדת המשלים בפסוקית ' כמה הודעות'מחדש זה יש להעביר את -בניתוח. יהיה נושא', נמחקו'

היינו עמדת הנושא של הפסוקית העיקרית , לעמדת המקור c-commandהמשועבדת לעמדה שאינה עושה  

מעבד שלהם בחר לכן דוברים שה. GPהגורם לאפקט , מחדש יקר-ניתוח, כאמור, זהו). לעיל) 18(ראו עץ (

במקרה זה אין כל הבדל בין עיבוד משפטים עם פועל . באופציה זו יחושו קושי עיבוד בעת קריאת המשפט

 .  אנאקוזטיבי לבין עיבוד משפטים עם פועל אחר

 

 I-עיבוד עם פועל עיקרי ב

כמשלים והצירוף השמני מתחבר , כלומר נבנה הנספח הפסוקי, גם במקרה זה העיבוד מתחיל בצורה דומה

 ). 22(לפועל המשועבד 
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)22( 

 

בנקודה זו הנספח עדיין אינו מחובר , כזכור. Iהוא מנותח כמאכלס את , כשהפועל העיקרי נקלט במעבד

 . למבנה

עמדת , בראשונה. שתי אפשרויות ניתוח שונות, שוב, בשלב זה קיימות, כיוון שמדובר בפועל אנאקוזטיבי

, proעמדת הנושא תמומש על ידי , בשנייה. לקסיקלי DPידי -ומש עלהנושא של הפועל האנאקוזטיבי תמ

האפשרות הראשונה מקבילה . בהנחה שהנושא הלקסיקלי יגיע בהמשך העיבוד וישובץ בעמדת המושא

ואילו האפשרות השנייה ייחודית לפעלים , לניתוח משפטים עם פעלים שאינם אנאקוזטיביים

שכן אלו לא יכולים , )או יוצאים(ת במקרה של פעלים אנארגטיביים ועל כן לא הייתה קיימ, אנאקוזטיביים

 . פעלי-להופיע עם נושא פוסט

' נמחקו'הפועל , באפשרות הראשונה. שתי אפשרויות אלו אכן שקולות, שמבחינה תמטית, יש לשים לב

, הכתוצא. שנותח תחילה כמושא של הפועל המשועבד', כמה הודעות'מעניק את התפקיד התמטי שלו ל

כאשר עמדת הנושא , באפשרות השנייה. נותר עם תפקיד תמטי פנימי לא מוענק', לקרוא, 'הפועל המשועבד

אך הפועל , הפועל העיקרי לא יכול להעניק את התפקיד התמטי שלו, proידי -העיקרית מאוישת על

 -אותה מידה ארגומנטים מושג ב-בשתי האפשרויות סיפוק יחסי פרדיקט, אם כן. המשועבד כן עושה זאת

 .בכל אחת מהן יש תפקיד תמטי אחד שלא מוענק

 . נבחן אם כך את שלבי העיבוד בכל אחת מן האפשרויות

' כמה הודעות' DP-ה, לקסיקלי DPידי -כלומר מימוש עמדת הנושא על, אם נבחרת האפשרות הראשונה

 3.2.2המתואר בסעיף במקביל למקרה , ומתחבר כנושא הפסוקית העיקרית, מתנתק מעמדת המושא בנספח

שכן הנספח עדיין לא מחובר למבנה בשלב , מחדש קל-זהו ניתוח. עבור פעלים שאינם אנאקוזטיביים, לעיל

מעבדים הבוחרים בדרך זו לא ייתקלו אם כך . הוא יתחבר למבנה רק כאשר עיבוד המשפט כולו יסתיים. זה

 . GPבאפקט 
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לאחר , במצב זה? proידי -ימוש עמדת הנושא עלכלומר מ, מה קורה כאשר נבחרת האפשרות השנייה

 ):  23(הנספח והפסוקית העיקרית קיימים כשני מבנים נפרדים , לעמדת הנושא proהחדרת 

)23             ( 

 

. ואחר כך נקלטת הנקודה המסמנת את סוף הקלט, ומשולבת בפסוקית העיקרית' לה'כעת נקלטת המילה 

ועל כן הוא מספח את , העצים הקיימים-משני תתי, כלומר משפט, ה יחידעל המעבד ליצור מבנ, ברגע זה

, מתברר כי המבנה שנוצר אינו דקדוקי, לאחר חיבור הנספח, עם זאת. CPהנספח לפסוקית העיקרית ליצירת 

המעביר את , מחדש יקר-יש אם כך צורך בניתוח. שכן הפועל העיקרי טרם העניק את התפקיד התמטי שלו

עמדה שאינה , מעמדת המשלים בפסוקית הנספח לעמדת הנושא של הפסוקית העיקרית' כמה הודעות'

שכן בשלב זה פסוקית הנספח כבר מחוברת , מחדש זה הוא יקר-ניתוח. לעמדת המקור c-commandעושה 

 . מכיוון שעיבוד המשפט הסתיים, אל העץ
, שתי אפשרויות עיבוד ראשוניותקיימות , בעיבוד משפטים עם פעלים אנאקוזטיביים, לסיכום סעיף זה

מחדש יקר ולכן -האפשרות הראשונה גוררת ניתוח. I-וניתוחו ב C-ניתוח הפועל העיקרי ב: שקולות זו לזו

האפשרות השנייה פותחת בתורה שתי ). בדומה למשפטים עם פעלים שאינם אנאקוזטיביים( GPאפקט 

האפשרות היחידה (לקסיקלי  DPידי -קרית עלמימוש עמדת הנושא העי: אפשרויות ניתוח שקולות נוספות

הייחודית , proידי -או מימושה על, )הקיימת בעיבוד משפטים הכוללים פעלים שאינם אנאקוזטיביים

, מחדש אוטומטי-לקסיקלי גורר ניתוח DPידי -בעוד מימוש עמדת הנושא על. לפעלים אנאקוזטיביים

, מחדש יקר עם חיבור הנספח-יגרום לניתוח proידי -על מימוש, ולכן אינו גורם לקושי עיבוד, שאינו יקר

הינה אפשרות  proידי -ההבחנה שמימוש עמדת הנושא על. לעיל) 23(כפי שמוסבר בדיון סביב מבנה 

מסבירה את העובדה שמשפטים , ואפשרות זו מובילה לקושי עיבוד, השמורה לפעלים אנאקוזטיביים בלבד
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במספר גדול יותר של מקרים מאשר המשפטים  GPרים אפקט המכילים פעלים אנאקוזטיביים מעור

 . המכילים פעלים אנארגטיביים

עיבוד , לגבי שני סוגי הפעלים: מסכם את אפשרויות העיבוד שדנו בהן בסעיף זה) 24(-התרשים הסכמטי ב

גבי ל GPלא מעורר אפקט , I-עיבוד שבו הפועל מנותח ב. GPגורר אפקט  C-שבו הפועל העיקרי מנותח ב

 ,I-בכאשר הפועל מנותח , אולם במשפטים הכוללים פעלים אנאקוזטיביים. פעלים שאינם אנאקוזטיביים

 . מסתיימים ללא קושי עיבודעיבוד הרק כמחצית ממקרי 

 GPיש  -  C-ניתוח הפועל ב       

 משפטים עם פעלים שאינם אנאקוזטיביים   . א )24(

 GPאין  - I-ניתוח הפועל ב         

 

  GPיש  - C-ניתוח הפועל ב       

 משפטים עם פעלים אנאקוזטיביים . ב 

               pro -  ישGP  

  I-ניתוח הפועל ב       

               DP  אין  -לקסיקליGP 

 

 סיכום

אנאקוזטיביים לעומת  –במחקר זה בחנו עיבוד משפטים הכוללים פעלים מסוגים שונים 

, מטרתנו הייתה לבדוק האם סוג הפועל במשפט משפיע על עיבודו. ופסוקית נספח –יוצאים /םאנארגטיביי

 . והאם עיבוד ארגומנטים ונספחים מתבצע בצורה שונה

, מחקרים קודמים על עיבוד משפטים הראו כי המעבד רגיש לתכונותיהן הלקסיקליות של המלים במשפט

 ,.Altmann & Kamide, 1999; MacDonald et al(ו בין השאר למבנה הארגומנטים של הפרדיקטים ב

1994; Pritchett, 1992 .(מחקרים אלה התייחסו לרוב אל תכונות כגון מספר הארגומנטים , עם זאת

האם , למשל(ומאפייניהם הסמנטיים , )האם מדובר בפועל עומד או יוצא, למשל(שפרדיקט מסוים דורש 

: במחקר הנוכחי התמקדנו בתכונה אחרת של הפועל). אותו הארגומנט מורה על אובייקט שניתן לאכול

פועל אנארגטיבי או (או כארגומנט חיצוני , )פועל אנאקוזטיבי(האם הוא ממפה את נושאו כארגומנט פנימי 

כי משפטים עם פעלים אנאקוזטיביים ועם פעלים אנארגטיביים אינם גורמים , תוצאות הניסוי הראו). יוצא

ממצא זה מעניק אם כך ממשות פסיכולוגית להבחנה בין פעלים . בין דוברים במידה זהה GPלאפקט 

ראו (ובכך מצטרף לשורה של מחקרים קודמים שאוששו הבחנה זו , אנאקוזטיביים לפעלים אנארגטיביים

 ). לעיל 1.1.2סעיף 

כפי  ,כי נספחים וארגומנטים מעובדים בצורה שונה, תוצאות הניסוי הנוכחי מאששות גם את ההשערה

ובבלשנות , Boland (2005), Frazier & Clifton (1996(ידי -בלשנית בין השאר על-שנטען בספרות הפסיכו

אם נספחים היו מעובדים בצורה . ועוד Chomsky (1993), Lebeaux (1988, 1991(ידי -התיאורטית על
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מתחברים למבנה עם  ל כןוע, )MacDonald et al., 1994ידי -כפי שנטען לדוגמה על( מקבילה לארגומנטים

תחת . בניגוד לממצאים, GPהרי שכל משפטי המטרה בניסוי הנוכחי היו אמורים לגרום לאפקט , קליטתם

הם מתחברים מיידית . נראה כי הנספחים הפסוקיים אותם בחנו לא בהכרח מתחברים למבנה מיידית, זאת

הנספח , כאשר זה לא המצב. וקרנהכבר ה) spec,CP, במקרה זה(רק כאשר עמדה היכולה לאכלס אותם 

 . העצים שנבנו במהלך העיבוד-כאשר על המעבד ליצור מבנה יחיד מתתי, יתחבר רק לאחר סוף הקלט

תוצאות הניסוי מצביעות על כך שהמעבד רגיש לאבחנות תחביריות המקודדות במידע , באופן כללי

נושא של פועל  –פועל אנאקוזטיבי נושא של (כגון מיפוי הארגומנטים שלהם , הלקסיקלי של הפעלים

). נספח לעומת משלים(וההבדל המהותי במעמדם המבני של ארגומנטים לעומת מאייכים , )אנארגטיבי

, Chomsky (2006), Reinhart) 1995(מצב עניינים זה עולה בקנה אחד עם גישות כגון זו המוצגת אצל 

וככזה הוא , בית האחראית גם על ייצור משפטיםהגורסות כי המעבד התחבירי הינו חלק מן המערכת החישו

 .   ידי אותם עקרונית המנחים את המערכת החישובית בכללה-מונחה על
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 נספח

 : המשפטים שנכללו בניסוי

    . בשבוע שעבר הכניסו הילדים את הכלב לסלון. 1

   . ם אכלו מקס הגיש פירות יבשים לשולחןלאחר שהאורחי.  2

   .בדיוק כשדינה סיימה לצייר שלוש בנות מצאו הבנים את המטמון. 3

     .מעל הבית התעופפו מאות ציפורים. 4

    . המרצה חילקה מאמרים לסטודנטים שהתעניינו בחומר. 5

   . טק מחפשת מנהל פרויקטים ומזכירה שהשכר גבוה-חברת היי. 6

    .  וק כשיוסי נכנס לכיתה פרצה מהומה בחדרבדי. 7

   .אחרי שהעוזרת סיימה לגהץ שלוש חולצות התקמטו לה המכנסיים. 8

     .  לפני יומיים נסעתי ברכבת לתל אביב. 9

    .בדיוק כשדינה סיימה לצלם נשברו כל הזכוכיות. 10

        .           אתמול פונו ניצולים מהוואדי שהוצף. 11

   . אחרי שדינה סיימה לקרוא כמה הודעות נמחקו לה .12

    . דני אמר לילדה שנכנסה לחצר לעצור. 13

   .לאחר שהאורחים אכלו תותים גבינות הוגשו לקינוח. 14

    . בזמן שדינה ציירה פרחים יוסי ספר כבשים. 15

     .המורה אמר לילדים שהרופא גמר לבדוק לרקוד. 16

    .ה לצייר שלוש בנות ניקו את האולםלאחר שדינה סיימ. 17

   . איך שדינה סיימה לרחוץ את הילד התינוק פרץ בבכי. 18

   . אתמול העביר אוטובוס הרבה תיירים למעבר טאבה. 19

     .בזמן שדינה ציירה את השקיעה דני ישן. 20

   . אחרי שהעוזרת סיימה לכבס שתי חולצות התלכלכו לה לגמרי. 21

    .הנהלה מפטרת עובדים המשתתפים בהפגנה זעמובגלל שה. 22

   .לפני שדינה כתבה הודעות לאסיסטנטים המחשב התקלקל. 23

   .לאחר שדינה סיימה לצייר שלוש בנות הבנים הפילו את התמונה. 24

   .בזמן שדינה צילמה בנים מהכיתה רקדו הבנות במסדרון. 25

     .בדיוק כשדינה פתחה את הדלת יוסי התעלף. 26

    .דינה מכבדת את כל באי ביתה בסוכריות על מקל. 27

    .לאחר שדינה שתתה יין תה נשפך על השולחן. 28

   .בדיוק כשדינה סיימה לצלם שתי בנות קפצו מן הבמה. 29

   .  דני הבטיח לשוטרת שעצרה אותו ברמזור לא לצפצף. 30

    .לאחר שדינה שתתה קפה המרק נשפך לה על החצאית. 31
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   .בשבוע שעבר הועברו כל הפליטים מהאזור שנפגע. 32

    .מחר יחזירו ספינות את הנוסעים שנותרו בנמל. 33

   . אחרי שדינה סיימה לכתוב כמה שורות נמחקו לה שני קבצים. 34

   . אתמול הובילה הרכבת מזון ושתייה לאזור האסון. 35

       .ללא תורם דם קשה להשגה. 36

 .   שלוש בנות כל הבנים נרדמו דינה סיימה לצלםבדיוק כש. 37



 .2011. 195-214, 10 ,שפה ומוח  

  ?קשבית דיסלקסיהו אותיות שיכול דיסלקסיית בעליל מסייע )ריטלין(מתילפנידאט  האם

 פרידמן ונעמה קידר רקפת

0Fאביב תל אוניברסיטת, ומוח שפה מעבדת

 

 

רבים . קשב הפרעת בעליל המוצעות העיקריות הטיפול שיטותמ אחת הוא) ריטלין( מתילפנידאט

 את בדקו בלבד מעטים מחקרים, זאת עםו, מדיסלקסיהגם הפרעת קשב סובלים מהלוקים ב

 יסוג על התרופה השפעתל התייחס לא מהם אחד ואף, קריאה על זו תרופה של השפעתה

 20 של הקריאה את בדקנו זה במחקר. בקריאה טעויות של שונים םסוגי ועל שונים דיסלקסיה

 :אורתוגרפי-קשבי שבסיסה דיסלקסיה ועם קשב הפרעת עם) ומבוגרים נוער-בני, ילדים( נבדקים

 ופעם ריטלין עם פעם נבדקה שלהם הקריאה. קשבית דיסלקסיה וא אותיות שיכול דיסלקסית

 מהסוגים הטעויות שיעור על מהנבדקים אחד כל אצל הריטליןהשפעת  את בדקנו. ריטלין ללא

 הממצאים. שונים מסוגים קריאה מטלות של הביצוע ועל, הקריאה קצב על, בקריאה השונים

 טעויות מפחית אינו הוא, כלליות קשביות במטלות תפקודים משפר שריטלין אף על כי והור

לממצאים , מלבד ההשלכות הטיפוליות. שיכול אותיות ובדיסלקסיה קשבית תיבדיסלקסיקריאה 

העובדה שעל אף שחל שיפור בתפקודי . אלה גם השלכות על טיב הקשר שבין קשב וקריאה

 .הם לא השתפרה מעידה כי ליקויים אלה הם נפרדיםהקשב של הנבדקים הקריאה של

 

 שונה פה הצורה, רגע אומרת ואני המילה של הצורה על מסתכלת אני ואז לצורות מעולה זיכרון לי יש"

 אך, אותן זוכרת אני, האותיות את מזהה אני.. יודעת הייתי, בננה, כדור היה זה אם. זז פה משהו, קצת

 קשבית דיסלקסיה, אותיות שיכול דיסלקסיית עם אישה, שגמ בפנינו ציינה..." שלהן המיקום את לא

גם ו דיסלקסיה שיש להם רבים ומבוגרים ילדים ישנם, כמוה. קריאה מבדק לה ערכנוכש ,קשב והפרעת

1Fריטלין. קשב הפרעת

 על השפעתו, זאת ועם, קשב בהפרעות לטיפול כיום ביותר הנפוצה התרופה הינו 1

 דיסלקסיות על הריטלין השפעת את לבדוק זה מחקר מטרת. נבדקה טרםם מסוגים שוני דיסלקסיות

 על דיסלקסיות לבין כללי קשב בין קשר יש אכן אם. שונים בקריאה טעויות סוגי עלו קשבי שמקורן

הוא יביא גם לשיפור , קשבתפקודי  של שיפוראם ריטלין מביא לש נצפה, אורתוגרפי-קשבי בסיס

, ספציפיים-סיה קשבית ודיסלקסית שיכול אותיות הן ליקויים אורתוגרפייםאם דיסלק, עם זאת. הקריאה

הדבר לא ישפיע בהכרח על הקריאה של בעלי , בזכות הריטלין גם אם ישתפר מרכיב הקשב הכללי

 .דיסלקסיות אלה

 

 דיסלקסיה

הנגרמות מליקויים בשלבים  בקריאהמולדות או נרכשות  הפרעות למגוון כללי שם היא דיסלקסיה

 ;Castles, Bates, & Coltheart, 2006; Castles & Coltheart, 1993( שונים של תהליך הקריאה

Coltheart & Kohnen, in press; Ellis & Young, 1996(.  השלב הראשון של תהליך הקריאה הוא שלב

                                                           
  1296/06 הקרן הלאומית למדע י"נתמך עמחקר זה, Friedmann)(, ליזלוטה ש"ע הילד התפתחות לחקר המעבדה 

 .The ARC Centre of Excellence in Cognition and its Disorders (CCD), Macquarie University י"וע. אדלר
ריטלין כשם כולל לתרופות  בשם השתמשנו במאמר ולכן ריטלין הינו המסחרי בשמו ביותר הנפוץ המתילפנידאט 1

, slow release ריטלין, long-acting ריטלין(מתילפנידאט  של שונים סוגים נבדקו במחקר. המבוססות על מתילפנידאט
 .1 בטבלה מופיע הסוגים פירוט, )ונצרטהק
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 זיהוי הזהות: שעשויות להיפגע בנפרד, הכולל פונקציות שונות, אורתוגרפי-של ניתוח ויזואלי

 פגיעה. ושיוך אותיות למילה, קידוד מיקומן היחסי של האותיות במילה, המופשטת של האות

 ,דיסלקסיה של אחר לסוג גורמת אורתוגראפי-הוויזואלי בנתחאלה ה פונקציותהמ אחת בכל סלקטיבית

  .הנקרא והבנת הקריאה יכולת על שונה והשפעה בקריאה טעויות של יחודייםי דפוסים עם

 קושי הינו בסיסןהוצע ש ,אורתוגראפי-הוויזואלי בנתח פגיעהב שמקורן דיסלקסיותמה שלוש לגבי

 קשב בהפניית ליקוי .קושי בעל מאפיינים קשביים שחל על מילים כתובות, כלומר, אורתוגרפי-קשבי

 סלקטיבית פגיעה שהיא, מילה ברמת "נגלקסיה" או נגלקט לדיסלקסיית גורם המילה מצידי לאחד

 ;2007 ,ופרידמן כץ-נחמן( ישמאלה צדל לרוב, המילה מצידי לאחד קשב ותלהפנ ביכולת

Ellis, Flude, & Young, 1987; Vallar, Burani, & Arduino, 2010( .מופיעה זו דיסלקסיה כאשר 

 המילה של המוזנח בצד אותיות של הוספה או/ו החלפה, השמטה טעויותב מתאפיינת היא, מילה ברמת

  אותיות מיקום דיסלקסייתל גורם במילה האותיות מיקום בקידוד ליקוי ).2009 ,ופרידמן רזניק(

)letter position dyslexia LPD -( ,נדידיות במילים בעיקר אמצעיות אותיות בשיכולי המתאפיינת ,

" זרקור" אלו קוראים אצלכי , הוצע. ששיכול האותיות האמצעיות בהן יוצר מילה קיימת מיליםכלומר 

. וממקם אותן במילה, הקורא מפנה את הקשב תחילה לאות הראשונה והאחרונה בנפרד .לקוי הקשב

דיסלקסית מיקום אותיות מתקשים  בעלי, כאשר מופנה הקשב לכל האותיות האמצעיות יחד, לאחר מכן

ע בנו מכך. קישורה למיקום בתוך המילהאמצעיות בנפרד לשם האחת מן האותיות  בהפניית הקשב לכל

 ;2009, ופרידמן רחמים(באותיות אלו שיכולים האמצעיות הגורם ל האותיות מיקום בקידוד קושי

Friedmann & Gvion, 2001, 2002, 2005 .( שקשור בקושי  נוסףטעות סוג בדיסלקסיה זו מופיע

  .המופיעה פעמיים במילה אות השמטת: במיקום אותיות במילה

 המתאפיינת ,)attentional dyslexia( קשבית דיסלקסיהל גורם למילים האותיות שיוך בשלב ליקוי

 ,ופרידמן שוימר, קרבל( במילה האות של היחסי המיקום שימור תוך מילים בין אותיות של בנדידה

2007Friedmann, Kerbel, & Shvimer, 2010; Shallice & Warrington, 1977; ( . בדיסלקסיה זו

המופיעה  כפולה אות השמטת כגוןותיות למילה מופיעות גם טעויות אחרות שקשורות בקושי בשיוך א

 בעיקרהטעויות מופיעות . של אות ממילה אחת לשניה ודחיקה דחיסה, בשתי המילים באותו מיקום

 אופקיות בנדידות אופיינתמ זו דיסלקסיה .המילה של האחרונה באות ובעיקר יחסית ארוכות במילים

וממילים שנמצאות לימין או , מתחת למילת המטרהכלומר נדידות ממילים שנמצאות מעל או , ואנכיות

 בקריאה הקשב חלון מנגנון: גם דיסלקסיה זו קיבלה הסבר שהוא בבסיסו קשבי. לשמאל מילת המטרה

 מילת של התקין לעיבוד ומפריעות נקלטות החלון לגבולות מחוץ נמצאותה יחידותבאופן ש, פגוע

בבסיסן של , אם כך .)Friedmann, Kerbel, & Shvimer, 2010; 2007, ופרידמן שוימר, קרבל( המטרה

נשאלת השאלה מהו טיבו של ליקוי . אורתוגרפי-שלוש הדיסלקסיות עומד מרכיב ברור של ליקוי קשבי

 ? ובאיזה אופן הוא קשור ליכולת קשב כללית אורתוגרפי זה-קשבי

מספר . ריאת מספריםקריאת מילים לעומת קן הזווית של כיוון ראשון למענה על שאלה זו מגיע מ

והראו , קשבי מרכיב עם בדיסלקסיות מספרים וקריאת מילים קריאת בין ותדיסוציאצימחקרים תיארו 

 בנגלקסיה דיסוציאציה כזו דווחה. תקינה מספרים קריאת לצד מילים בקריאת קשיים נבדקים עם

 שיכול ובדיסלקסית ,)Starrfelt, 2007( ויזואלית בדיסלקסיה, )2007, ופרידמן כץ-נחמן( התפתחותית



 197השפעת הריטלין על דיסלקסיות ממקור קשבי     

 ,מיליםלצד הליקוי בקריאת  ,מספרים בקריאת ההצלחה). 2008, ופרידמן רחמים, דותן( אותיות

 עיבוד לע אחראי ואינו למילים ספציפי הוא אורתוגרפי-הויזואלי הנתחעדות ראשונה לכך ש יםמספק

-קשבי אלא, כללי קשבי אינו הקשבי המרכיב עם דיסלקסיותּבַ  הקושימעידה כי  פיכךול, מספרים

 .יםאורתוגרפיגירויים ל ובלעדי אורתוגרפי

לבין ליקוי בקשב יכול אורתוגרפי -כיוון נוסף למענה על שאלת הקשר בין דיסלקסיות עם בסיס קשבי

ממחקר שערכנו לאחרונה  .מתפעול של היכולת הקשבית הכללית ובחינת השפעתו על קריאהלהגיע 

עלה כי נטילת ריטלין השפיעה על שיעורי הדיוק במבחני קשב ) 2011, מבורך-פרידמן ושלו, קידר(

זמני  .)70%(נבדקים  20מתוך  14 לאצועל זמני התגובה  )45%(נבדקים  20מתוך  9ממוחשבים של 

ובזמני  השיפור בשיעורי הדיוק. )2ראו טבלה ( מהירים יותר עם נטילת מתילפנידאטהתגובה היו 

 . ניתן לטיפול בהפרעות קשב משפר תפקודי קשבריטלין השהתגובה מעיד על כך 

  .אורתוגרפי-דיסלקסיות בעלות בסיס קשביאת הקריאה בגם ישפר האם הריטלין  בדקנובמחקר זה 

 

 מתילפנידאט

 , )נוירוטרנסמיטרים( עצביים מובילים של מוחי איזון בחוסר כקשורה נחשבת קשב הפרעת

 מתילפנידאט ובמיוחד ,)סטימולנטים( וררותמע תרופות. ונוראפינפרין דופאמיןשל ובפרט 

(Methylphenidate, MPH), קשב הפרעת עם לאנשים המוצעות העיקריות הטיפול מגישות אחת מהוות 

)Jensen et al., 2001( .הריטלין הינו המסחרי בשמו ביותר הנפוץ המתילפנידאט, כיום )טווחה קצר( .

 ריטלין, )LA )long-acting ריטלין, קונצרטה: כגון ווחט ארוכי מתילפנידאט של נוספים סוגים קיימים

SR )Slow release( ועוד )שהשימוש במתילפנידאט נפוץ מאדעל אף ). 2005, צור-וגרוס שמואלי ,

 ;Del Campo, Chamberlain, Sahakian & Robbins ,2011(מנגנון הפעולה שלו טרם הובן דיו 

Volkow et al., 2001(. הדופאמין רמת עלבאמצעות השפעה ככל הנראה  פועל המתילפנידאט 

(Tripp & Wickens, 2009) .גרעיני הבסיס הדופאמין מרוכז בקורטקס הפרונטלי וב)basal ganglia( .

 ,Scahill, Carrol, & Burke)מוטיבציה ושליטה מוטורית , תכנון, ארגון, אזורים אלו חשובים לקשב

-באיזורים חוץ, במוח נוראפינפריןהורמת הדופאמין  העלאת פועל באמצעותמתילפנידאט ה. (2004

בעיקר , סינפטי-בקצה העצב הפרהשל הדופאמין הספיגה החוזרת  חסימתככל הנראה על ידי , סינפטיים

 Del Campo, Chamberlain, Sahakian, & Robbins, 2011; Keulers et al., 2007; Tripp בסטריאטום

& Wickens, 2009) .(ריכוזם של מעבירים על ידי העלאת הקשב תפקודי שפר את המתילפנידאט מ

  .)Kaminester, 1997; Scahill, Carrol, & Burke, 2004(סינפטיים אלה 

  קריאה על )ריטלין( מתילפנידאט השפעת

 את בדקו בלבד מעטים מחקרים, קשב בהפרעת לטיפול ביותר הנפוצה תרופהה הוא ריטליןש אף על

 .שונים טעויות סוגיוב שונות דיסלקסיותב בנפרד התבונן לא מהם אחד ואף, קריאה על השפעתו

 ודיסלקסיה קשב הפרעת עםדוברי הולנדית  ילדים אוכלוסיית בדקו Keulers et al. (2007), לדוגמה

במדויק בפרק הזמן שהוקצב  תפל ומילותהנבדקים קראו יותר מילים  ריטלין נטילת בעקבות כי ודיווחו

 השיפור את להסביר ניתן. מהממוצע לנמוכה עדיין נחשבה הקריאה רמת, היחסי רהשיפו אף על. להם
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 התנאים עלאלא רק , בקריאה הקושי על ישיר באופן השפיע לא מתילפנידאטשה בכך בקריאה היחסי

מקרה של ב(זמן בועל היכולת להתמודד עם משימה המוגבלת , כללי באופן ולמידה קריאה המגבילים

בדקו את השפעת  Bental & Tirosh (2008) .)יאת מילים בפרק זמן של דקה אחתקר – ר המדווחקחמה

 עם בנים 25 אצל ותפקודי קשב, שיום מהיר, מודעות פונולוגית, כתיבה, על תפקודי קריאה ריטליןה

הם מדווחים כי הדיוק במילים ובמילות תפל השתפר בעקבות . בעברית קריאה ולקות קשב הפרעות

. ואיזה סוגי דיסלקסיה נכללו במחקרלנבדקים סוגי מילים הוצגו  ם כי לא ברור איזהא, נטילת הריטלין

 . השוואות מרובותשורדות תיקון בונפרוני ל אינןהתוצאות שהם מדווחים כמובהקות  יצוין גם כי

 קשב הפרעת עם נבדקים 2 אצל בדקו Wright, Conlon, & Wright (2011), אחרמסוג במחקר 

, רגילות מילים ה קריאה שלנבדק. בקריאה יעילות טיפול מתילפנידאט על ו שלפעתהש את ודיסלקסיה

 היתה ממחקרם המסקנה. הנקרא והבנת טקסט בקריאת דיוק ווכן נבדק, תפל מילות, אירגולריות מילים

 שנבדקו התחומים בכלל יותר טובה נמצאה מתילפנידאט בנטילת המלווה בקריאה התערבות תוכנית כי

ההתייחסות שלהם היתה ליכולתו של  ,כלומר. מתילפנידאט ללא בקריאה התערבות תתוכני מאשר

ולא לדיוק בקריאה , הילד המטופל לשבת בסבלנות במפגש הטיפולי וללמוד את אסטרטגיות הקריאה

כאן ניתן לזקוף את השיפור בתפקוד לטובת גם  ,כלומר. מתילפנידאטב שימושעל ידי המושפע ישירות 

 . ולמידה קריאה המגבילים בתנאים שיפורה

 על )ריטלין(מתילפנידאט ה השפעת את שבדקו מחקרים נמצאים לא בספרותש ולומר לסכם כך אם ניתן

אם כי ישנם סימנים המעידים כי היכולת , בקריאה שונים טעויות סוגי עלו דיסלקסיות של שונים סוגים

ביצוע במטלות ולפיכך לשפר את ה ,לבצע מטלות לאורך זמן עשויה להשתפר בעקבות נטילת ריטלין

אשר בדקו את , )2007(מחקר ראשוני בכיוון זה נערך על ידי לוקוב ופרידמן . פן עקיףובאקריאה 

שניים מתוך החמישה הראו אפקט של . השפעת הריטלין על חמישה בעלי דיסלקסית שיכול אותיות

נבדקת אחת אשר לא , וסףבנ. ואצל שלושה לא נמצא כל הבדל, הפחתת טעויות השיכול בקריאה

שונה -מטלת זההביצוע בהראתה כל שיפור בקריאה הקולית בעקבות נטילת הריטלין הראתה שיפור ב

  .המחייבת קשב מתמשך

 

 שיטה

 נבדקים

 קשבי ממקור התפתחותית דיסלקסיה עם הארץ ממרכז ומבוגרים נוער בני, ילדים 20 השתתפו נובמחקר

 מהם 13: 'ט-'ד בכיתות תלמידים היו מהנבדקים 14. )רֹוְטלים: לןלה( ריטלין הנוטלים, קשב והפרעת

 לתואר הלומדים נבדקים 4: מבוגרים הם נבדקים 6. למידה לקויי בכיתת למד אחדו רגילה בכיתה למדו

 טבלה .שני תואר בעלת אחת ונבדקת ראשון תואר בעלת אחת נבדקת, באוניברסיטה או במכללה ראשון

 . יםהנבדק פרטי את מציגה 1

 לסוגיו מתילפנידאט וטליםנ כולם, ADHD או ADD כבעלי בעבר אובחנו למחקר שנבחרו המשתתפים

. משתנה בתרופה השימוש תדירות). 1 טבלה ראו( פסיכיאטר או נוירולוג המלצת לפי שונים ובמינונים

 ותלהי עליהם כאשר וטליםר המבוגרים מהנבדקים חלק, יומי-יום באופן רוטלים הילדים מרבית

 . ן הלאהוכ עצמו במבחן, למבחן למידה בעת כמו במיוחד מרוכזים
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 ללא 18 גיל מעל מבוגרים נבדקים 359-ו', ז-ו ',ה', ד בכיתות נבדקים 34 כללה הביקורת קבוצת

 . כתיבה או קריאה, שפה, קשב הפרעות וללא נוירולוגיות הפרעות

 
  המחקר משתתפי. 1 טבלה

 מינון  התרופה סוג כיתה/השכלה גיל מין הנבדק
 ג"מ 10 ריטלין ראשון תואר 42;02 נ שגמ

 ג"מ L.A 20 ריטלין סטודנט 37;07 ז ארמ

 ג"מ L.A 30 ריטלין סטודנט 30;02 ז אעמ

אשמ
 ג"מ 27 קונצרטה סטודנט 29;06 נ 2

 ג"מ L.A 20 ריטלין שני תואר 28;04 נ ראמ

 ג"מ 10 ריטלין סטודנט 27;10 ז אלמ
 ג"מ 10 ריטלין נטסטוד 27;07 ז נגמ

 ג"מ 36 קונצרטה ח-רגילה כיתה 14;01 ז עאח

 ג"מ L.A 20 ריטלין ז-רגילה כיתה 13;02 נ אאז

לחז
 ג"מ 54 קונצרטה ז-למידה לקויות כיתת 13;02 ז 2

 ג"מ 10 ריטלין ז-רגילה כיתה 13;01 ז דכז

 ג"מ L.A 20 ריטלין ז-רגילה כיתה 13;01 ז אחז

נלו
 ג"מ 10 ריטלין ו-ילהרג כיתה 12;10 נ 2

נשו
 ג"מ 36 קונצרטה ו-רגילה כיתה 12;03 נ 2

עעו
 ג"מ 27 קונצרטה ו-רגילה כיתה 12;02 ז 2

רשו
 ג"מ L.A 20 ריטלין ו-רגילה כיתה 12;00 ז 2

אבה
 ג"מ 10 ריטלין ח-רגילה כיתה 10;06 ז 2

 ג"מ L.A 20 ריטלין ה-רגילה כיתה 10;04 ז אחה

 ג"מ L.A 20 ריטלין ה-הרגיל כיתה 10;04 נ שחה

 ג"מ L.A 30 ריטלין ד-רגילה כיתה 09;10 נ ערד
האות . נבדקו עם ריטלין בפעם הראשונה וללא ריטלין בפעם השניה 2-הנבדקים שסומנו ב, בכל הטבלאות

ואחז , ערד לומדת בכיתה ד, למשל(האחרונה של שמו של כל נבדק מקודדת את הכיתה שבה הוא לומד 
 . הם מבוגרים' ת שמסתיימים באות משמו). בכיתה ז

 

ובו נבדקה השפעת הריטלין ) 2011, מבורך-פרידמן ושלו, קידר(פו במחקר אחר תכל הנבדקים השת 

 .)& ,Mevorach, 2005 Tsal, Shalev(שבוחנות ארבע מערכות קשב שונות  מטלות קשבהביצוע בעל 

הריטלין על זמן של המצטברים ברמת הנבדק של האפקטים מסכמת את הממצאים שלהלן  2טבלה 

 ההשוואה נערכה באמצעות . של כל נבדק בכלל מטלות הקשבהקריאה תגובה ועל דיוק ה

Wilcoxon Signed Rank test  כדי להשוות את זמני התגובה ואת שיעורי הדיוק של כלל פונקציות

שיפור בעקבות האם היה , עבור כל מערכת קשב בנפרד, הטבלה גם מציגה. ריטליןהקשב עם וללא 

 . שימוש בריטלין
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 ריטלין  עם וללאוביצוע בארבע מערכות הקשב שיעורי דיוק , זמני תגובההשוואת . 2טבלה 

ציון מבדק במערכות הקשב השונותשיפור ב השוואת ביצוע עם וללא ריטלין   

כללי -זמני תגובה הנבדק כללי -דיוק  קשב  
 מתמשך

קשב 
 סלקטיבי

 הפניית
 קשב

ת בקר
 קשב

 t = 5.44, p < .01  t = 0.12, p = .45 שגמ
 ש   

 t = 6.07, p < .01 t = 3.23, p < .01 ארמ
    ש

 t = 4.46, p = .06 t = 1.69, p = .06  אעמ
    

 t = 0.63, p < .01 t = 3.35, p < .01 2אשמ
   ש ש

 t = 6.72, p < .01 t = 1.83, p = .04 ראמ
    

 t = 3.47, p < .01 t = 2.28, p = .02 אלמ
    ש

 t = 1.37, p = 0.1 t = 2.18, p = .02  נגמ
    

 t = 6.52, p < .01 t = 2.65, p = .01 עאח
    

 t = -5.88, p < .01 t = 0.60, p = .27 אאז
  ש ש ש

 t = 5.28, p = .02  t = 2.23, p = .02 2לחז
    ש

 t = 1.43, p = .09 t = 1.58, p = .07 דכז
    

 t = 2.02, p = .03  t = 1.42, p = .09 אחז
   ש 

 t = 6.89, p < .01 t = 1.28, p = .11  2נלו
    

 t = 3.89, p < .01 t = 0.41, p = .34 2נשו
    ש

 t = 4.68, p < .01 t = 0.60, p = .27 2עעו
    ש

 t = 0.35, p = .36  t = 0.39, p = .35 2רשו
  ש  ש

 t = 3.13, p < .01  t = 1.56, p = .07 2אבה
  ש  ש

 t = 2.82, p < .01 t = 3.14, p < .01 אחה
 ש  ש ש

 t = 0.74, p = .23  t = 2.66, p = .01 שחה
  ש  ש

 t = 0.96, p = .18 t = 0.62, p = .27 ערד
  ש  ש

 . p < .10ברמת  –אפור בהיר , p < .05ברמת  –אפור כהה  – מסמנים הבדלים מובהקים המוצלליםהתאים 
 .משמעו שיפור מובהק בציון המבדק במערכת הקשב הספציפית "ש"
 

וכן זמני תגובה ודיוק במטלות , שיפרה תיפקודי קשב) נטילת ריטלין( רטילהניתן להסיק כי  2מטבלה 

  . הקשב אצל נבדקי המחקר

  

 דיסלקסיות אבחון

 סוג אתסלקסיה ולזהות נבדקים בעלי די לאתר במטרהקריאה קולית  סינון מבדק הועבר נבדק לכל

 מבדק כאשר. זה לא נכללו במחקר) או ללא הפרעת קשב(נבדקים ללא דיסלקסיה . שלהם הדיסלקסיה

, )מיקום אותיותדיסלקסיית , קשביתדיסלקסיה , נגלקסיה( קשבי ממקור לדיסלקסיה חשד העלה הסינון

מאחר . הרלוונטית לקסיההדיסאבחון איתור וביסוס למילים המותאמות  שכללו המשך מבדקי הועברו

 הנבדקים לכל נערכו, קשבית דיסלקסיה גם רובםלו, מיקום אותיות יתידיסלקסהיתה  הנבדקים כלשל

 וכן הדיסלקסיה סוג את לאשש כדי קולית קריאה ללאעם ו מיקום אותיות דיסלקסייתל המשך מבדקי
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וכן מבדקי קריאה , ליןטרי מנטילת שונה באופן מושפעות שונים מאפיינים עם מטלות האם לבדוק כדי

 . קולית של זוגות מילים כדי לזהות דיסלקסיה קשבית

 לזיהוי שנועד קולית קריאה מבדק הוא )2003, וגביעון פרידמן( תלתן סינון מבדק - קריאה סינון מבדק

 30-ו מילים צמדי 30, אותיות 2-7 של באורך מילים 136 מכיל המבדק. דיסלקסיה של שונים סוגים

ומילות  המילים רשימות. 14בגודל , אריאל בגופן הכתובות) מנוקדות לא 10-ו מנוקדות 20( תפל מילות

לנדידת עיצור  פוטנציאל עם מילים( דיסלקסיה של שונים לסוגים רגישותשהוצגו במבדק  התפל

 יאלפוטנצ בעלות מילים, רגולריות-ואי פוטנציופוניות מילים ,נדידה חיצונית והכפלת אותיות, ותנועה

רשימת , )מילים מופשטות ומילות פונקציה, כבות מורפולוגיתמילים מור, ימין או שמאל מצד להזנחה

יוצרת מילה  ןרגישה לדיסלקסיה קשבית וכוללת זוגות מילים שנדידה של אות ביניה צמדי המילים

 דפוס סמך ועל בקריאה שנמצאו האפקטים סמך על נעשתה הדיסלקסיה סוג קביעת. קיימת אחרת

 . הנצפה הטעויות

 שיכולי - אותיות מיקום תידיסלקסי :הם ספציפית לדיסלקסיה חשד נקבע שלפיהם הקריטריונים

 מילים בין אותיות נדידת - קשבית דיסלקסיה. נדידה פוטנציאל בעלות במילים בעיקר אמצעיות אותיות

 -שטח יסלקסיתד. המופיעה באותו מיקום בשתי המילים כפולה אות והשמטת אנכית או אופקית

קושי באמות (דיסלקסית קבאק . רגולריזציה בקריאה קולית של מילים אירגולריות ופוטנציופונים

נבדק נחשב , עבור כל סוג דיסלקסיה. תנועה אותיות של והוספות השמטות, החלפות, נדידות  - )קריאה

 ביקורת בני גילוללקוי כאשר היו לו במובהק יותר טעויות מהסוג הרלוונטי בהשוואה לנבדקי ה

 . )Crawford & Howell, 1998של  tההשוואה נערכה באמצעות מבדק (

כפי  .מסכמת את סוגי הדיסלקסיות של הנבדקים שהשתתפו במחקר 3טבלה  - קריאה המשך מבדקי

 דיסלקסיה עם ונבדקים אותיות מיקום דיסלקסית עם נבדקים נמצאו במדגם, שניתן לראות בטבלה

 החשד לפי נבחרו ההמשך מבדקי. אלה תולדיסלקסי ההמשך מבדקי יתוארו ךבהמש ולכן, קשבית

 . נבדק כל של לדיסלקסיה
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 סוגי הדיסלקסיות של נבדקי המחקר. 3טבלה 

 סוג הדיסלקסיות הנבדק
קבאק ,שטח, קשבית  שגמ ,LPD 
קבאק ,שטח, קשבית  ארמ ,LPD 
שטח, קשבית אעמ  ,LPD 
קבאק ,שטח, קשבית  אשמ ,LPD 
קשבית ,  ראמ LPD 
קבאק ,שטח, קשבית אלמ  ,LPD 
 LPD, שטח נגמ
שטח, קשבית עאח  ,LPD 
שטח, קשבית אאז  ,LPD 
שטח, קשבית לחז  ,LPD 
 LPD דכז
שטח, קשבית אחז  ,LPD 
 LPD, קשבית נלו
 LPD, קשבית נשו
שטח, קשבית עעו  ,LPD 
 LPD, קשבית רשו
קבאק ,שטח, קשבית  אבה ,LPD 
שטח, קשבית אחה  ,LPD 
שטח, קשבית שחה  ,LPD 
קבאק ,שטח, קשבית  ערד ,LPD 

 

 מבדקי המשך לדיסלקסית מיקום אותיות

מילים , כלומר, מילים נדידיות 232במבדק זה הוצגו לנבדק : קריאה קולית של מילים נדידיות. א

קרוא הנבדק התבקש ל). משענת-מעשנת, תירס-תריס(מצעיות יוצר מילה קיימת אששיכול אותיותיהן ה

 , המילים ברשימה היה פוטנציאל לנדידה לקסיקלית של אותיות אמצעיות 232לכל  .אותן בקול רם

  .של אות חיצוניתפוטנציאל לנדידה מהמילים היה גם  173 -ול

בסך הכל . במבדק זה הנבדק הונחה לקבוע האם צמד מילים זהה או שונה: שונה-מטלת הכרעת זהה. ב

מהצמדים  21 .שונותמילים  ם שלצמדי 41-ו, זהותמילים  ם שלצמדי 39כם מתו, צמדי מילים 80הוצגו 

  )חומץ-חמוץ: לדוגמה( נבדלו בסדר האותיות האמצעיות שלהםשמילים של המילים השונות הכילו 

במבדק זה הוצגו  המיליםצמדי . )חרוץ-חמוץ: לדוגמה(אותיות בזהות אחת מהנבדלו  מילים 20-ו

  .שניות 2משך הוצג לכל צמד , ו זו לצד זוהמילים בצמד הוצג, במצגת

קיימת  רצף האותיות הוא מילהלקבוע האם  התבקשבמבדק זה הנבדק : מטלת הכרעה לקסיקאלית. ג

כלומר , יותמילות תפל נדיד 30-מילים קיימות ו 30 מתוכם, רצפי אותיות 60הוצגו  בסך הכל. או לא

המילים במבדק . )כמו עבכר(מילה קיימת יוצרת  של אותיותיהן האמצעיותשנדידה מילים לא קיימות 

 . והנבדק השיב בעל פה אם המילה קיימת אם לאו, שניות 2למשך חשיפה של , זה הוצגו במצגת

על במבדק זה הוצגה מילת מטרה נדידית : שתי תמונות מטלת התאמת מילה לתמונה בהכרעה בין. ד

. ללא הגבלת זמן, שמאלמימין ואחת מאחת  ,שניות ולאחריה שתי תמונות 2למשך מסך מחשב 
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). את הרצפה שוטפתבבית משפט ואישה שופטת  ותהמציג ותותמונ "שוטפת"מילת מטרה : לדוגמה(

לפי מיקום  "שמאל"או  "ימין"הנבדק הונחה להצביע על התמונה המתארת את המילה או לומר 

 . מילים 29הוצגו בסך הכל . התמונה המתאימה

במבדק זה הוצגה מילת מטרה נדידית : ")מה קשור"מטלת (מילים כתובות אסוציאציה של מטלת . ה

והאחרת מתאימה , מבחינת המשמעות למילת המטרה קשורהאחת מהן  ,מודגשת ולצידה שתי מילים

בסך . )?סא או לסיגריהילכ הקשור ענתשמהמילה : לדוגמה( במשמעות למילה שנוצרת בשל נדידה

להקיף את המילה  התבקשזו הוצגה על גבי דפים והנבדק  מטלה. שלשות מילים 52הוצגו הכל 

  .ללא הגבלת זמןנערכה מטלה זו  .המתאימה

 

 מבדק המשך לדיסלקסיה קשבית

זוגות מילים שבהם נדידה של אותיות בין המילים עשויה ליצור מילה  120במבדק זה הוצגו לנבדק 

 .ול רםהנבדק התבקש לקרוא אותן בק). ארגיל-מרעיש: לדוגמה(קיימת 

בין ביצועיו במטלה מסוימת אם קיים הבדל אצל כל נבדק הכדי לבדוק , ר לניתוחים הסטטיסטייםשבא

הביצוע של נבדק לבין  הביצועכדי לבדוק האם קיים הבדל בין . χ2 מבחןהשתמשנו ב, ליןטריעם וללא 

להשוות כדי  .Crawford & Howell (1998)של  tהשתמשנו במבדק , ביקורת המותאמת לוהשל קבוצת 

 Wilcoxon Signed Rank השתמשנו ב שני תנאים שוניםבביצועים של קבוצת משתתפי המחקר את ה

test.  תיקון להשוואות מרובות התבצע באמצעותFDR (Benjamini & Hochberg, 1995). 

 

 הליך
צי לכל כשעה וח, ריטליןופעם ללא  ריטליןפעם עם  ,המבדקים הועברו לכל אחד מהנבדקים בחדר שקט

 13 ,כדי למנוע אפקט של למידת המבחנים. לפחותהפסקה של שבוע  היתה בין מפגש למפגש. מפגש

קראו בסדר הפוך נבדקים  7-ו, ובפעם השניה עם ריטלין ריטליןמהנבדקים קראו בפעם הראשונה ללא 

יאה הטעויות בקר נספרו המבדקים בשני). השניהעם ריטלין בפעם הראשונה וללא ריטלין בפעם (

 .הנבדקים של הקריאה ונמדדו זמני, לסוגיהן

לקרוא במהירות ובדיוק האפשרי והודגם להם כי זמן הקריאה  התבקשובמבדקי הקריאה הנבדקים 

המילים בגופן שעליהם הופיעו , הנבדקים הצעירים קראו את המילים מדפים מודפסים. שלהם נמדד

 שהוצגו קראו את המילים המבוגריםדקים מהנב ארבעה .שורה וחצישל  ווחרב ,14גודל , דיויד

מילישניות ומשך החשיפה  300משך החשיפה של מילים נדידיות היה  .מחשבעל מסך בחשיפה קצרה 

כל מילה שהתגובה . ים הוקלטו ותועתקוהנבדק תגובות. מילישניות 800של זוגות המילים היה 

הטעויות נותחו . תיקונים עצמייםללא התחשבות ב, הראשונית בקריאתה הייתה שגויה חושבה כטעות

אך , גם במבדקי ההמשך צוינו התיקונים העצמיים של הנבדק. ונספרו לפי סוגי הטעויות השונים

 . ההתייחסות הייתה לתגובה הראשונית
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 תוצאות
 ?מיקום אותיותית ימשפיע על דיסלקס ריטליןהאם 

השווינו את אחוזי טעויות , אותיותמיקום ית ימשפיע על קריאה בדיסלקס ריטליןעל מנת לבדוק האם 

מילים נדידיות במבדק  232מילים נדידיות במבדק הסינון ועוד  65(נדידיות מילים  297השיכול בקריאת 

 . 4התוצאות מוצגות בטבלה . ריטליןעם וללא , )ההמשך

השוואת אחוזי שיכול ללא ועם ריטלין. 4טבלה   

 אחוז טעויות שיכול  הנבדק
ריטליןללא   

טעויות שיכול אחוז   
ריטליןעם   מובהקות 

 χ2 = 0.38, p = .54 6.4 8.8 שגמ
 χ2 = 0.29, p = .59 15.2 18.2 ארמ
 χ2 = 4.06, p = .04 7.4 17.2 אעמ
 χ2 = 1.29, p = .26 9.5 5.1 2אשמ
 χ2 = 0.67, p = .41 3.0 5.4 ראמ
 χ2 = 1.08, p = .30 11.5 16.9 אלמ
 χ2 = 0.01, p = .92 6.4 6.8 נגמ

 χ2 = 0.04, p = .85 13.9 14.9 עאח
 χ2 = 0, p = 1 15.9 15.9 אאז
 χ2 = 0.09, p = .77 5.4 6.4 דכז
 χ2 = 0.11, p = .74 20.3 18.2 2לחז
 χ2 = 0.06, p = .81 8.5 9.5 אחז
 χ2 = 0.09, p = .77 4.7 3.9 2נלו
 χ2 = 0.04, p = .84 14.2 13.2 2נשו
 χ2 = 0.69, p = .41 6.8 4.1 2עעו
 χ2 = 0.09, p = .77 6.8 5.7 2רשו
 χ2 = 0.02, p = .89 13.5 14.2 2אבה
 χ2 = 0.21, p = .65 9.1 11.2 אחה
 χ2 = 1.18, p = .28 5.1 9.1 שחה
 χ2 = 0.15, p = .69 8.8 10.4 ערד

 z = 1.48, p = .14                         9.61           10.75          ממוצע קבוצתי
 בין שיכולים עם וללא ריטלין) לפני תיקון השוואות מרובות( הבדל מובהק ןמסמ המוצללהתא 

  

פחות טעויות שיכול במובהק הפיק אף אחד מהנבדקים פרט לאעמ לא , 4 כפי שניתן לראות בטבלה

מצא נ מרובות להשוואות FDRתיקון  לאחר עריכת. טל מאשר כאשר קרא ללא השפעת ריטליןרכאשר 

 . נבדק שעבורו יש שיפור מובהק בטעויות השיכולאף כי אין 

 -ו 5בטבלאות . על נדידות עיצורים ועל נדידות תנועות בנפרד ריטליןהערכנו גם השוואה של השפעת 

 . ריטליןללא עם וידות עיצורים ונדידות תנועות מוצגות תוצאות השוואת אחוזי טעויות נד 6
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 ות עיצורים ללא ועם ריטליןהשוואת אחוזי נדיד. 5טבלה 

 מובהקות עם ריטליןטעויות נדידת עיצור  % ריטליןטעויות נדידת עיצור ללא  % הנבדק
 χ2 = 1.51, p = .22 3.4 7.4 שגמ
 χ2 = 0.01, p = .92 8.1 7.7 ארמ
 χ2 = 1.11, p = .29 5.7 9.8 אעמ
 χ2 = 1.33, p = .25 7.1 3.4 2אשמ
 χ2 = 0.75, p = .39 2.4 4.7 ראמ
 χ2 = 1.43, p = .23 3.7 7.7 אלמ
 χ2 = 0.12, p = .51 4.7 3.7 נגמ
 χ2 = 0.02, p = .87 7.7 7.1 עאח
 χ2 = 0.18, p = .67 7.4 9.1 אאז
 χ2 = 0.02, p = .89 12.8 12.1 2לחז
 χ2 = 0.11, p = .74 4.0 5.0 דכז
 χ2 = 0, p = 1 6.4 6.4 אחז
 χ2 = 0, p = 1 2.0 2.0 2נלו
 χ2 = 0.01, p = .94 7.1 7.4 2נשו
 χ2 = 0.33, p = .57 2.4 1.3 2עעו
 χ2 = 0.17, p = .68 5.7 4.4 2רשו
 χ2 = 1.07, p = .30 4.7 8.4 2אבה
 χ2 = 0.27, p = .61 6.7 8.7 אחה
 χ2 = 0.5, p = .48 4.7 7.1 שחה
 χ2 = 0.16, p = .69 4.7 6.0 ערד

 
 השוואת אחוזי נדידות תנועות ללא ועם ריטלין. 6טבלה 

 מובהקות ריטליןטעויות נדידת תנועה עם  % ריטליןללא  טעויות נדידת תנועה % הנבדק
 χ2 = 0.59, p = .44 3.0 1.4 שגמ
 χ2 = 0.44, p = .51 7.1 9.8 ארמ
 χ2 = 3.06, p = .08 1.0 5.4 אעמ
 χ2 = 0.04, p = .85 2.4 2.0 2אשמ
 χ2 = 0.05, p = .82 1.0 0.7 ראמ
 χ2 = 0.08, p = .78 7.7 8.8 אלמ
 χ2 = 0.36, p = .55 1.7 3.0 נגמ
 χ2 = 0.22, p = .64 6.0 7.7 עאח
 χ2 = 0.22, p = .64 7.7 6.0 אאז
 χ2 = 0, p = 1 1.3 1.3 דכז
 χ2 = 0.15, p = .70 7.4 6.0 2לחז
 χ2 = 0.23, p = .63 1.7 2.7 אחז
 χ2 = 0.18, p = .67 1.7 1.0 2נלו
 χ2 = 0.27, p = .61 6.4 4.7 2נשו
 χ2 = 0.26, p = .61 4.0 2.7 2עעו
 χ2 = 0.04, p = .84 1.0 1.3 2רשו
 χ2 = 0.59, p = .44 7.7 5.0 2אבה
 χ2 = 0.12, p = .73 2.4 1.7 אחה
 χ2 = 0.98, p = .32 0.3 1.7 שחה
 χ2 = 0.14, p = .70 3.0 4.0 ערד

אצל אף ו, ריטליןעיצורים עם וללא האף אחד מהנבדקים לא נמצא הבדל מובהק בין אחוז נדידות אצל 

 . ריטליןתנועות עם וללא האחד מהם לא נמצא הבדל מובהק בין אחוז נדידות 
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היא אינה משפיעה על . שיכולהטעויות  שיעורמשפיעה על  אינה רטילהניתן להסיק כי  4-6מטבלאות 

לנבדקים עם  תאינה מסייע ריטליןנטילת כלומר  .נדידת תנועותנה משפיעה על ואינדידת עיצורים 

  .מיקום אותיותדיסלקסיית 

 

 ?משפיע על דיסלקסיה קשבית ריטליןהאם  

זוהי . הן טעויות של נדידת אותיות בין מיליםקשבי שיש להן ניחוח בקריאה סוג נוסף של טעויות 

דיסלקסיה "הראשונים שזיהו אותה העניקו לה את הכינוי הטעות המאפיינת דיסלקסיה שאכן החוקרים 

, כדי לבחון האם ריטלין משפיע על סוג זה של טעויות.  (Shallice & Warrington, 1977)"קשבית

כלומר נדידות של אותיות למילה הנמצאת מימין ( השווינו את אחוזי הטעויות הקשביות ההוריזונטליות

עם דיסלקסיה שקראו נבדקים  זוגות המילים 150מתוך  ליןטריעם וללא  )או משמאל למילת המטרה

כדי לבחון רק טעויות  ,)קבאק( מקושי באמות קריאהמאחר ששישה מהנבדקים סבלו גם . קשבית

 התוצאות. נכללו בחישוב זה רק נדידות של עיצורים, מקבאקשעשויות לנבוע קשביות ולא טעויות 

 . 7מוצגות בטבלה  הנבדקים בעלי דיסלקסיה קשבית 18עבור 

 השוואת אחוזי טעויות קשביות הוריזונטליות ללא ועם ריטלין. 7טבלה 

 הוריזונטליות קשביותטעויות  % הנבדק
 ריטליןללא  

 הוריזונטליות קשביותטעויות  %
 מובהקות ריטליןעם 

 χ2 = 0.7, p = .40 10.0 6.7 שגמ
 χ2 = 1.15, p = .28 20.7 14.7 ארמ
 χ2 = 1.19, p = .27 14.0 20.0 אעמ
 χ2 = 1.07, p = .30 13.3 8.7 2אשמ
 χ2 = 4.67, p = .03 5.3 14.7 ראמ
 χ2 = 0, p = 1 9.3 9.3 אלמ
 χ2 = 1.75, p = .19 10.7 17.3 עאח
 χ2 = 0.07, p = .79 13.3 14.7 אאז
 χ2 = 0.04, p = .84 24.0 25.3 2לחז
 χ2 = 0, p = 1 6.0 6.0 אחז
 χ2 = 0.14, p = .71 7.3 6.0 2נלו
 χ2 = 0.03, p = .87 8.0 8.7 2נשו
 χ2 = 0, p = 1 8.0 8.0 2עעו
 χ2 = 8.82, p < .01 2.0 13.3 2רשו
 χ2 = 0.02, p = .89 12.0 12.7 2אבה
 χ2 = 0.41, p = .52 8.0 10.7 אחה
 χ2 = 1.15, p = .28 3.3 6.7 שחה
 χ2 = 0, p = 1 11.3 11.3 ערד

  z = 1.4, p = .16 10 12 ממוצע קבוצתי
 . אין להם דיסלקסיה קשביתכי נגמ ודכז אינם מופיעים בהשוואה זו ; התאים המוצללים מסמנים הבדל מובהק* 

 
לא נמצא הבדל מובהק בין אחוז  ,פרט לראמ ורשו, בעלי הדיסלקסיה הקשביתב הנבדקים ואצל ר

לא , למספר ההשוואות FDRנערך תיקון ר כאש. ריטליןעם וללא  ההוריזונטאליות טעויות הקשביותה

לא נמצא הבדל בין  גם ברמת הקבוצה .שיפור מובהק בטעויות הקשביות חלנבדק שעבורו  נמצא אף

 . עם וללא ריטליןההוריזונטליות קשביות הטעויות שיעור ה
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יות כלומר נדידות של אות( רטיקליותווההבדל בין מספר הטעויות הקשביות  ישהאם  המשכנו ובדקנו

גם בחישוב זה נקטנו בגישה  .וללא ריטליןעם  )למילה הנמצאת מעל או מתחת למילת המטרה

. 8בטבלה  מוצגותהשוואה זו  תוצאות. השמרנית ולא כללנו נדידות בין מילים של אותיות תנועה

 . שהוצגו ברשימה זו מתחת לזובודדות מילים  368ורטיקליות חושבו מתוך והטעויות ה

 אצל הנבדקים עם  ורטיקליות ללא ועם ריטליןהקשביות הטעויות ה מספראת השוו. 8טבלה 

 דיסלקסיה קשבית

 טעויות קשביות ורטיקליות   הנבדק
 ללא ריטלין

 טעויות קשביות ורטיקליות 
 מובהקות עם ריטלין

 χ2 = 0.03, p = .86 17 16 ארמ
 χ2 = 0.82, p = .36 8 12 למא

 χ2 = 2.69, p = .10 1 5 עאח
 χ2 = 0.7, p = .40 5 8 אזא

 χ2 = 0.75, p = .39 13 9 2לחז
 χ2 = 0.67, p = .41 4 2 אחז
 χ2 = 2.01, p = .16 2 0 2נלו
 χ2 = 0.83, p = .36 7 4 2נשו
 χ2 = 1.3, p = .25 5 2 2עעו
 χ2 = 1.36, p = .24 4 8 2רשו
 χ2 = 2.81, p = .09 3 6 אבה
 χ2 = 3.01, p = .80 0 3 אחה

 χ2 = 0, p = 1 4 4 חהש
 χ2 = 1.17, p = .28 5 9 ערד

 z = 1.14, p = .25     5.57           6.29 ממוצע קבוצתי
את שיעור  לאמודאי אפשר היה  ולכן, מילה אחת בכל פעם, שגמ וראמ קראו בחשיפה קצרה, אעמ ,אשמ

 .הטעויות הורטיקליות שלהם
 

 ריטליןלא נמצא הבדל מובהק בין מספר הטעויות עם וללא , רטיקליותוגם ביחס לטעויות הקשביות הו

אינה משפיעה באופן מובהק על  ריטליןניתן להסיק כי נטילת  7-8מטבלאות . אצל אף אחד מן הנבדקים

 . טעויות קשביות הוריזונטליות או ורטיקליות

במטלות הן ובינישיעור טעויות הנדידה של אותיות בתוך מילים אינה משפיעה על  רטילה ,אם כך

 . סיה קשביתודיסלק LPDלנבדקים עם דיסלקסית  שמערבות קריאה קולית

ביחס לביצוע במטלת  מכלל מטלות הקריאה הקולית ניתן להסיק כי אין חשיבות לסדר נטילת הריטלין

 יכולים לשפר את קשבית ספציפית מטלהבבהן אימון ותירגול ש ,בשונה ממטלות קשביות. הקריאה

חזרה . קריאהמטלות הדורשות קריאה הינן מטלות המוכרות לנבדק כבר מראשית ה, דקביצועיו של הנב

ובכך להפחית את מספר המילים אינה משפרת או מאפשרת לנבדק להתאמן  וקריאה חוזרת של אותן

 נדידיותהמילים שתי הבפני הנבדק בכל העברה הוצגו , זאת ועוד. הטעויות בהעברה השנייה

ידע   LPDעםגם אם נבדק . תועלתגם המילה תולעת ומה הופיעה גם המילה ברשי ,למשל – המקבילות

הוא לא היה יכול לדעת באיזו מהן מדובר כאשר הוצגו , וזכר ששתי המילים הופיעו בהעברה הראשונה

  .לו בפעם השניה
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  ?על זמני הקריאה המשפיע טילהרהאם 
עלה כי נטילת  ,)לעיל 2ראו טבלה , 2011, מבורך-פרידמן ושלו, קידר(לאחרונה ממחקר אחר שערכנו 

דקנו גם האם בלכן . הריטלין השפיעה אצל מרבית הנבדקים על זמני הביצוע של מטלות קשביות

 ). 9טבלה (של נבדקינו קריאה הזמני הריטלין משפיע על 

 ללא ועם ריטלין בשניות זמני קריאה .9טבלה 
 זוגות 120  נדידיות 232  זוגות 30סינון   בודדות 136סינון  

 עם  בלי   עם  בלי   עם  בלי   עם  בלי  הנבדק
 ק"ח ק"ח  ק"ח ק"ח  48 41  114 105 שגמ

 218 187  201 195  43 41  119 119 ארמ
 ק"ח ק"ח  ק"ח ק"ח  74 82  161 185 אעמ

 ק"ח ק"ח  ק"ח ק"ח  60 51  130 116 2אשמ

 ק"ח ק"ח  ק"ח ק"ח  41 41  91 158 ראמ

 318 407  338 379  71 85  185 198 אלמ

 290 345  295 408  57 75  147 189 נגמ
 442 478  463 474  96 83  237 222 עאח

 252 345  248 298  69 72  147 188 אאז

 470 1501  215 907  105 169  239 368 2לחז

 265 336  288 426  61 97  175 256 דכז

 299 331  290 256  59 65  162 143 אחז

 234 199  250 212  52 43  140 118 2נלו

 371 371  314 244  74 62  178 192 2נשו

 244 216  239 209  58 52  141 126 2עעו

 598 704  537 572  109 88  232 212 2רשו

 346 704  394 356  71 65  200 208 2אבה

 487 457  440 438  72 81  228 219 אחה

 305 292  325 292  65 62  143 142 שחה

 453 584  505 475  94 86  254 221 ערד
נבדקים  'מס

ריטלין עבורם ש
 שינה במובהק
 זמני קריאה

3 :קיצר  

 0 :האריך
 2 :קיצר          

 1 :האריך
 3 :קיצר 

 1 :האריך
 8 :קיצר 

 0 :האריך

 350 466  334 384  69 72  171 184 ממוצע קבוצתי

 z = 0.65, p = .51  z = 0, p = 1   z = 0.56, p = .58  z = 2.48, p = .01 

 .ולכן לא ניתן לבדוק את זמני הקריאה הרציפה שלהם, מילה אחר מילה, נבדקים שקראו בחשיפה קצרה –ק "ח
הביקורת קבוצת במובהק משל מזמני קריאה ארוכים  ,בעקבות רטילה שיפור בזמני קריאהמראים על  הכהיםהתאים *

מזמני  - בעקבות נטילת ריטלין בזמני קריאה האטהמראים על  הבהיריםהתאים  .תואמים את קבוצת הביקורת לזמני קריאה
 .מני קריאה ארוכים במובהק משל קבוצת הביקורתקריאה התואמים את קבוצת הביקורת לז
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 ,מנג(נבדקים  7עבור . זמני הקריאההשפעת הריטלין על ניתן לראות הבדלים אינדיבידואלים לגבי 

 את זמני הקריאה לקצב דומה לזה של קבוצת הביקורת קיצר ריטלין) אבה, לחז, אחז, אאז, דכז, אעמ

במהירות דומה  ריטליןבבדיקה ללא קראו ) נשו, עאח, אשמ(אחרים נבדקים  3. לפחות באחת המטלות

 איטיאה והביא אותם לקצב קרי את זמני קריאתם האט דווקא ריטליןת הביקורת ואילו הקבוצשל זו ל

  .במובהק משל קבוצת הביקורת

באמצעות מספר סטיות  שבו הושוו זמני התגובה בתוך נבדק, 9המופיע בתחתית טבלה , בחישוב אחר

 1.645לפחות  שלהקריאה שיפור במהירות , עם ריטלין, נבדקים הראו 8 ,תקן של קבוצת הביקורת

ונבדק אחד הראה  האטה ההרא ק אחדנבד, במטלה אחת ביחס לביצוע שלהם ללא ריטלין סטיות תקן

  .הבמטלה שניהאטה במטלה אחת ושיפור 

כלומר המבדק הראשון , נבדקו בסדר העברה שני מובהק שינויהנבדקים שהראו ת מונשמתוך  ארבעה

מספר השגיאות היה גדול  ,ריטליןעם נטילת , אצל לחז ונלו דווקא במבדק הראשון. ליןטריהיה עם 

במטלות מכאן ש. ריטלין ואילו אצל אבה ונשו בדיוק להיפךגיאות ללא במובהק מאשר מספר הש

 .קריאה בלתי קוליות אין חשיבות לסדר נטילת ריטלין

 

  ?קוליקריאת מילים נדידיות ללא פלט על  המשפיע טילהרהאם 
המחייבות השוואה  של מילים נדידיות קריאהמטלות בעל הביצוע נבדקה השפעת ריטלין בשלב הבא 

 פעולהביצוע  מערבותמאחר שמטלות אלה . שאינן דורשות פלט קוליו ,בין מילים ותמונות ובחירה

יתכן שהפחתה של , בין השאר .תכלליהקשב יכולת המ ותמושפעהן עשויות להיות , לאורך זמןחדגונית 

מאחר שחלק מהנבדקים . אימפולסיביות בתגובות באופן כללי תפחית תגובות שגויות במטלות אלה

גם על התפקוד  השפיעמרטילה בדקנו אם , יפור ביכולות הקשב הכללי שלהם עם ריטליןהראו ש

 . 10טבלה ב תמוצג בלי ריטליןעם והשוואת מספרי הטעויות . והקריאה הללבמטלות 

מבדקים שאינם מצריכים קריאה בביצוע השפעה של ריטלין על הכל  הלא נמצא) 60%(נבדקים  12אצל 

ורק  הראו שיפור מובהק באחת המטלות) 30%(נבדקים  6: ו פרופילים שוניםהנבדקים הראיתר . קולית

נבדקים  2, לעומתם .על פני כל ארבע המטלות ,אם כי לא מובהק ,אצל שניים מהם השיפור היה עקבי

מכיוון שההשוואות הללו כללו  .בעקבות רטילה באחת המטלותירידה מובהקת בביצוע הראו ) 10%(

האם המקרים שבהם נבדק הראה שיפור מובהק שורדים גם חישוב שלוקח  בדקנו, חישובים רבים

כי רק השיפור למספר ההשוואות נמצא  FDRלאחר תיקון . (FDR)בחשבון את מספר ההשוואות 

 .נותר מובהק )שונה-דכז במטלת הזהה(נבדק אחד במטלה אחת  בביצוע של

ערבות קריאה קולית לא ניתן להבחין ניתן לסכם ולומר כי גם במטלות של מילים נדידיות שאינן מ

 . בשיפור עקבי בעקבות רטילה
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 קולימילים נדידיות ללא פלט  בקריאתמספר טעויות  השפעת ריטלין עלהשוואת . 10טבלה 
 מילה תמונה  זהה שונה  הכרעה לקסיקאלית  מה קשור 

בלי  הנבדק
 ריטלין

עם 
 ריטלין

בלי  
 ריטלין

עם 
 ריטלין

בלי  
 ריטלין

עם 
 יןריטל

בלי  
 ריטלין

עם 
 ריטלין

 3 2  15 12  12 7  8 3 שגמ

 1 2  20 15  4 9  8 15 ארמ

 1 1  16 8  2 2  2 2 אעמ

 0 1  15 16  2 4  5 5 2אשמ

 0 3  6 12  1 8  1 5 ראמ

 3 11  9 13  4 8  10 14 אלמ

 6 4  7 9  2 9  4 2 נגמ

 3 4  16 14  6 3  0 3 עאח

 2 4  14 15  9 10  8 8 אאז

 11 4  12 14  9 7  12 14 2לחז

 1 1  3 16  4 4  9 9 דכז

 0 0  2 2  3 5  4 4 אחז

 0 2  8 4  4 2  6 0 2נלו

 6 3  8 19  9 9   חסר  חסר      2נשו

 2 4  8 5  2 4  3 2 2עעו

 4 6  3 6  1 2  1 2 2רשו

 5 4  20 29  8 19  18 20 2אבה

 5 8  4 11  5 10  14 13 אחה

 4 8  4 7  2 3  7 8 חהש

 2 4  6 14  4 6  7 8 ערד
ממוצע 
        10 12  12 15  6 9  13 14 קבוצתי

 z = 0.89, p = .37  z = 1.91, p = .06   z = 1.52, p = .13  z = 1.55, p = .12 
  .תהקחמרה מובהמסמנים בעלי הצללית הבהירההתאים ; מובהקשיפור מסמנים בעלי הצללית הכהה התאים *

  ?קממיר וקבאטעויות קריאת כמו  ,מסוגים אחריםעל טעויות רטילה משפיעה האם 

קושי באמות קריאה וטעויות ממיר כגון  ,בקריאהסוגי טעויות נוספים דיסלקסיות אחרות גורמות ל

פונמי במקום דרך -הן טעויות שנובעות מקריאת מילים דרך הממיר הגרפמי טעויות ממיר. )קבאק(

 "רעש"-כ" ראש"ו, "אקשיב"-כ" עכשיו"כמו למשל קריאת המילה , קסיקליהמסלול הל

Friedmann & Lukov, 2008)(. השמטות והוספות של אמות , החלפות, נדידותהן  טעויות קבאק

 ).2011, קראוס ופרידמן-חנטוב( "חישב"או " חשב", "חשוב"כ" חושב"כמו קריאת המילה , קריאה

האם ריטלין משפיע כדי לבדוק . ינם מקושרים לקשיי קשב אורתוגרפיסוגים אלה של טעויות א, כלומר

אצל ממיר השיעור טעויות השווינו את , אצל בעלי הדיסלקסיות הרלוונטיות על סוגי טעויות אלו

וכן השווינו את , )11טבלה ( וללא ריטליןעם , דיסלקסית שטח גם, LPDמלבד , נבדקינו שהיתה להם
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 .)12טבלה ( בקריאה עם וללא ריטלין, שהיתה להם גם דיסלקסיית קבאקשל הנבדקים  קבאקהטעויות 

ללא נדידה של , השוואת טעויות הקבאק כללה אך ורק טעויות של החלפה השמטה והוספה של תנועות

 . תנועות שהיתה יכולה לנבוע גם מדיסלקסית מיקום האותיות שהיתה לכל אחד מנבדקי הקבאק

 

  אצל הנבדקים עם דיסלקסית שטח ללא ועם ריטלין ת ממירטעויוהשוואת אחוזי . 11טבלה 

 מובהקות ריטליןעם  ממירטעויות  % ריטליןללא ממיר טעויות  % הנבדק
 χ2=0.39, p = .53 3.0% 3.0% שגמ
 χ2=0.01, p = .91 2.8% 4.0% ארמ
 χ2=0.2, p = .66 1.9% 3.6% אעמ
 χ2=0.05, p = .82 2.5% 2.4% 2אשמ
 χ2=0.03, p = .87 4.4% 5.5% אלמ
 χ2=0.2, p = .65 1.2% 2.2% נגמ
 χ2=0.07, p = .79 3.3% 4.5% עאח
 χ2=0.06, p = .81 9.4% 7.6% אאז
 χ2=1.17, p = .28 8.5% 6.9% 2לחז
 χ2=0.1, p = .75 5.4% 6.7% 2עעו
 χ2=0.3, p = .58 2.3% 2.8% אחז
 χ2=0.18, p = .67 14.2% 11.8% 2אבה
 χ2=0.02, p = .89 6.4% 10.2% אחה
 χ2=0.3, p = .58 3.4% 5.8% שחה
 χ2=0.27, p = .60 14.2% 15.0% ערד

 z = 1.18, p = .24 5.53 6.13 ממוצע קבוצתי
 

בהק הבדל מו אף אחד מהנבדקים לא הראה. ריטליןה השפעה של לא נמצא גם עבור סוגי טעויות אלה

 ריטליןכי  ,אם כן, ניתן להסיק .10טבלה שניתן לראות ב כפי, ריטליןעם וללא בין אחוז טעויות הממיר 

 . האופייניות לדיסלקסית שטח, ממירטעויות קריאת שפיע גם על טעויות כמו אינו מ

 

 אצל הנבדקים עם דיסלקסית קבאק ללא ועם ריטלין טעויות קבאקהשוואת אחוזי . 12טבלה 

 מובהקות ליןריטעם  קבאקטעויות  % ריטליןללא  קבאקטעויות  % הנבדק
 χ2 =0.39, p = .53 0.6% 1.5% שגמ
 χ2 =0.01, p = .91 2.8% 1.5% ארמ
 χ2 =0.05, p = .82 0.7% 1.0% 2אשמ
 χ2 =0.03, p = .87 0.7% 0.9% אלמ

 χ2 =0.18, p = .67 1.8% 2.7% 2הבא
 χ2 =0.27, p = .60 0.5% 1.1% ערד

  T = 6, p = .44 1.2 1.4 ממוצע קבוצתי
  

הבדל  לא הראהעם קבאק אף אחד מהנבדקים . ה השפעה של ריטליןלא נמצאהקבאק עבור טעויות גם 

שפיע על סוגי אינו מ ריטליןכי  ,אם כן, ניתן להסיק. ריטליןעם וללא  קבאקבהק בין אחוז טעויות המו

 . קבאק כמו אלה האופייניים לדיסלקסיתטעויות 
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בקריאה  שוניםשיעור הטעויות מסוגים משפיעה על אינה  שרטילההינה מהממצאים שהצגנו המסקנה 

ביצוע המבדקים  שפעה של רטילה עלה הלא נמצאגם ב הנבדקים ואצל ר, בקריאה בלתי קולית. קולית

 . שאינם מצריכים קריאה קולית

 דיון

 ספציפי לתחום(נראים כנובעים מליקוי קשבי מאחר שחלק מסוגי הדיסלקסיה ההתפתחותית 

מסייע  ,תרופה מקובלת להפרעות קשב ,)ריטלין(מתילפנידאט נו במחקר זה האם שאל, )האורתוגרפי

דיסלקסית מיקום אותיות : התמקדנו בשתי דיסלקסיות. אלהדיסלקסיות  אנשים עםבקריאה ל

ככל הנראה בשל בעיה בהפנית קשב לאותיות , דיסלקסית מיקום אותיותב. ודיסלקסיה קשבית

האותיות האמצעיות וכתוצאה מכך יש נדידה של אותיות אמצעיות  יש קושי בקידוד מיקום, האמצעיות

דיסלקסיה קשבית ב. ) Friedmann & Gvion, 2001, 2002, 2005;2009, ופרידמן רחמים(בתוך מילה 

 יש נדידה של אותיות בין מילים ככל הנראה כתוצאה מקושי במיקוד חלון הקשב 

 ;  2007 ,ופרידמן שוימר, קרבל(ביבה האורתוגרפי למילה בודדת ובהתעלמות מהמילים שס

Friedmann, Kerbel, & Shvimer, 2010; Shallice & Warrington, 1977( . אם גם מנגנוני הקשב

לראות שיפור בדיוק אצל  היינו מצפים, מושפעים מריטלין, הספציפי לקריאת מילים, האורתוגרפי

 . קוראים בעלי דיסלקסית מיקום אותיות ודיסלקסיה קשבית

לא היתה כל השפעה על , כלליות קשביותשהריטלין הועיל לנבדקים במטלות  ממצאינו הורו שעל אף

פחיתה את שיעור לא העל הדיוק ולא השפיעה  )ריטליןנטילת (רטילה . בקריאה קוליתהדיוק שלהם 

 טעויות נדידה של אותיות בין ובתוך, דיסלקסיה קשביתל וא  LPDהטעויות האופייניות לדיסלקסית

כמו טעויות ממיר וטעויות , בקריאה אחרותאת שיעורן של טעויות  רטילה גם לא הפחיתה. מילים

שונים מהסוגים ה טעויותהאינה משפיעה על כמות  נטילת ריטלין כיהמסקנה הינה , אם כן .קבאק

לא  יןריטלהראו כי  Wright et al. (2011) וגם Keulers et al. (2007). במטלות שמערבות קריאה קולית

אך הייתה לו השפעה עקיפה על התנאים המגבילים קריאה , השפיע באופן ישיר על הקושי בקריאה

ההנחה הייתה כי . בקריאה בלתי קולית ריטליןגם השפעת במחקר זה נבדקה , לכן. ולמידה באופן כללי

 יטליןרנטילת , ובשל כך ,למטלות אלו מאפיינים שונים אשר יכולים להיות מושפעים מקשב כללי

 האקדמיות במטלות השיפור, Keulers et al. (2007) לפי. יכולה להשפיע על התפקוד במטלות אלו

 תהליכים ייעול, רלבנטיים גירויים יותר יעילה בצורה לבחור היכולת על ריטלין מהשפעת נובע

, חוקריםה של ממסקנותיהם. ספציפיים לא קוגניטיביים עיבוד מנגנוני ושיפור יסודיים טיבייםיקוגנ

 בעקבות, קולית קריאה דורשות שאינן מטלותיהיה שיפור ב ריטליןה השפעת בשל כי מצפים היינו

שבהן גם במטלות ארוכות וחדגוניות  כי נמצא במחקרנו. הרלבנטיים הגירויים של יותר יעילה בחירה

כמו . נבדקיםב הואצל ר ליןטריבביצוע בהשפעת  שיפורלא נמצא , אינה קריאה קוליתהתגובה הנדרשת 

ניתן היה , עם זאת. פלט קולי וכאלה שלאמצריכות בין מטלות שהריטלין  תבהשפעלא נמצא הבדל  ,כן

לא נמצאה . )ואחרים הראו החמרה(כמה נבדקים הראו שיפור מובהק בביצוע אחת מהמטלות שלראות 

 .חשיבות לסדר נטילת הריטלין בקריאה קולית או בקריאה בלתי קולית
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 כמה. בין הנבדקים השוניםזמני הקריאה ניתן לראות הבדלים אינדיבידואלים לה על השפעת הרטיב

היעדר ומ ,ניתן להסיק מהשיפור בזמני הקריאה. בביצוע המטלות האצה או האטהנבדקים הראו 

לנבדק להיות מהיר  יכול לסייע ליןטריכי , השיפור אצל מרבית הנבדקים במטלות קריאה בלתי קולית

 . ך לא בהכרח מדויק יותרא, לעצמוביחס 

הפרעת קשב  יגם אם הוא משפר את תפקוד הקשב של בעל, כי מתילפנידאט, אם כן, מהמחקר עולה

מתילפנידאט לא השפיע על שיעור נדידת אותיות בתוך . אינו יעיל בהפחתת טעויות קריאה, ודיסלקסיה

שיעור נדידת אותיות בין מילים לא השפיע על , טעויות האופייניות לדיסלקסית מיקום אותיות, מילים

קריאה דרך קריאה המאפיינות דיסלקסיות אחרות כגון וגם לא על טעויות , דיסלקסיה קשביתהמאפיינות 

 .המאפיינות דיסלקסית קבאק ,וטעויות באותיות תנועה, שטח תת דיסלקסיהמאפיינ ,הממיר
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