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°אורי הדרו נעמה פרידמ , עינת שטרית

 אוניברסיטת תל אביב

להציע נימוקי� המבוססי� על עיבוד המחקר הנוכחי הוא מחקר הדמיה לא קונבנציונלי שמנסה
ע� משלימי� אופ  ייצוג� של פעללמוחי כדי להכריע בי  תיאוריות בלשניות שונות  י�

גישה אחת טוענת שהייצוג הלקסיקלי של פעלי� אלה כולל שתי ). אכל, למשל(אופציונליי� 
בדומה לפעלי� שיכולי� להופיע ע� שני סוגי,)ע� המשלי� ובלעדיו(אופציות השלמה 

, גישות אחרות מניחות שרק אופצית השלמה אחת מיוצגת בלקסיקו ). התחרטכמו(משלימי� 
או, השמטת משלי�ובמקרה של התפקיד התמטי שלו מורווה על ידי אופרציה תחבירית

על. לקסיקלית יבציה דפוס אקטכ& שהפעלי� בעלי משלימי� אופציונליי� מראי� בהסתמ&
ע� אופציה אחת רקא, דומה לפעלי� ע� משלימי� אופציונליי� יש נחנו מסיקי� שלפעלי�

ממצאי השוואה נוספת. טת המשלי�אופצית השלמה אחת ושאופרציה מאפשרת את השמ
מעידי� כי דפוס הפעילות המוחית בתגובה לפעלי� בעלי משלימי� אופציונליי� ללא משלי� 

לה� משלי�. דומה לדפוס של פעלי� ללא משלי� זה מעיד על כ& שבתחביר אי  והוא, ממצא
שה, בנוס). על ידי אופרציה לקסיקאלית, ככל הנראה נספג כבר בלקסיקו   fusiform�נראה

gyrus וה�temporo-parieto-occipital junction השמאליי� מעורבי� ביישו� האופרציה .

המחקר. לזיהוי מיקו� מוחי של פונקציות קוגניטיביות, על פי רוב,מחקרי הדמיה מוחית משמשי�
הנוכחי הוא מחקר הדמיה מסוג אחר שמשתמש בתוצאות ההדמיה כדי לבחו  את הממשות 

 ומנסה לספק טיעוני� קורטיקליי� כדי להכריע בי  גישות וגית של תיאוריות קוגניטיביותהפסיכול
.שונות המסבירות את אופ  הייצוג של פעלי� ע� משלימי� אופציונליי�

 המבנה לגבימידעג�, בנוס) לידע לגבי המשמעות והצליל שלה�, כוללהידע שלנו לגבי פעלי�
 הפעלי� להופיע ולגבי המשלימי� שהפעלי� יכולי� לקבל התחבירי של המשפטי� שבה� יכולי�

 ד  התעטשמשפטהולכ , שלא מקבלי� משלי�, התעטשכמו, יש פעלי�. כאשר ה� מופיעי� במשפט
ש,תתקי  תחבירי .)כוכבית מסמנת אי תקינות של המשפט(אינו תקי ד  התעטש קיר*משפטהבעוד

 שבו חסר משלי� אינו ד  העניש*משפטהולכ , משלי� מחייבי� הופעת,הענישכמו, פעלי� אחרי�
. שבו כל העמדות התחביריות ממומשות הוא תקי  ד  העניש את הילדי�משפטהאילוו,תחביריתתקי 

פעלי�"להל (המחקר הנוכחי מתמקד בקבוצה שלישית של פעלי� שעבור� המשלי� הוא אופציונלי
ע�,")אופציונליי� .)אופציונלי חסר(או בלעדיו) אופציונלי מלא(משלי� כ& שה� יכולי� להופיע

מקובל להניח. תקיני� תחבירית�ד  אכל תפוחוד  אכל� שני המשפטי� אכלהפועל עבור, לדוגמא
הנחה זו נתמכת על ידי מספר. שמספר המשלימי� שפועל יכול לקבל מיוצג בער& הלקסיקלי של הפועל

ו  Boland 1993; Holmes, למשל(עיבוד משפטי� בזמ  אמת רב של מחקרי� שבדקו גישה לקסיקלית
1987; Shapiro, Zurif, & Grimshaw, 1987, 1989; Shetreet, Palti, Friedmann, & Hadar, 2007; 

Tanenhaus, Boland, Garnsey, & Carlson, 1989;(.

ל�אדרשהיי��המחקר בוצע בתמיכת מכו  לוי° .מרכז רפואי תל אביב ואוניברסיטת תל אביב, הדמיה מוחיתגיטר
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ע( משו� שקיימי� עקרונות בלשניי� בסיסיי�,תופעה זו מחייבת הסבר  ההשלכה וקריטריו  קרו יכגו 
לפיה� המבנה התמטי של הפועל חייב להיות מיוצג במבנה התחבירי שכולל את הפועל) התטא

)Chomsky, 1981, 1982 .(ל יכול להעניק חייב להיות ממומש על ידי כל תפקיד תמטי שהפוע, כלומר
 בגלל סותר את העקרונות האלהד  אכל שהמשלי� החסר במשפט כמונראה, לפיכ&. ארגומנט

 מנסות ליישב את הסתירה הזו באמצעות שונותתיאוריות.תפקיד התמטי של המשלי� אינו מוענקשה
י .יצוג� של המשלימי� האופציונליי�שתי גישות הסבר עיקריות המתארות את אופ 

יש") האופציות2גישת", להל (גישה אחת שתי אופציות השלמה טוענת שלפעלי� אופציונליי�
 Engelberg, 2002; van( ללא תפקיד תמטי עבורות משלי� ואחע� תפקיד תמטי עבורתאח: שונות

Valin & LaPolla, 1997 .(זו ב�פעלי� אופציונליי, לפי גישה דומה לפעלי� אופ  מיוצגי� לקסיקלית
ד , למשל(צרו) שמני יכול להופיע ע� התלונ הפועל, לדוגמא. אחרי� בעלי שתי אופציות השלמה

תמיד התלונ פעלי� כמו ). שהמי� קרי� התלונ ד , למשל(או ע� פסוקית ) החניה הקשהעל התלונ 
פעלי�, האופציות2לפי גישת, לעומת זאת. מעניקי� את אותו מספר של תפקידי� תמטיי�

.אופציונליי� מעניקי� מספר שונה של תפקידי� תמטיי� לכל אחת מאופציות ההשלמה שלה�
אופצית ההשלמה הזו. פעלי� אופציונליי� יש רק אופצית השלמה אחתהגישה האחרת טוענת של

" הרוויה"מבוצעת אופרציה בש�, בה� הפועל מופיע ללא המשלי�שבמקרי�. כוללת משלי� אחד
 ,Chiecharia(שתפקידה להרוות את התפקיד התמטי הלא ממומש ובכ& לאפשר את השמטת המשלי�

1995; Reinhart, 2000; Rizzi, 1986(.של הרוויה יכולה להיות אופרציה תחבירית או , Rizziלטענתו
המשלי� החסר ממומש תחבירית על ידי אלמנט פונולוגי, לפי הגישה התחבירית. אופרציה לקסיקלית

, כל העמדות התחביריות של הפועל קיימות, כלומר. שמקבל את התפקיד התמטי של המשלי�, ריק
אופרציה, לפי הגישה הלקסיקלית. ריקהוא א& המשלי�, בדומה למשפטי� שבה� המשלי� ממומש

העמדה של המשלי� האופציונלי, כלומר, לקסיקלית בלקסיקו  מאפשרת את הרווית המשלי� החסר
.כ& שהפועל מוכנס למשפט ללא משלי�, אינה מועברת לתחביר

בשולש ציונליי� ולגבי של פעלי� אופלהשלמה לגבי מספר האופציותה לשהשערות הגישות נבדלות
גישת שתי האופציות מניחה שמספר).1טבלה(שכוללי� פעלי� כאלהבמשפטי� מספר המשלימי� 

יש, שתיי�, כמוב , האופציות עבור פעלי� אלה הוא בעוד שהגישות האחרות מניחות שלפעלי� אלה
ה. גישות האופציה האחת נבדלות ביחס למספר המשלימי� המצופה. רק אופציה אחת הרוויה גישת

ג� א� המשלי� אינו, התחבירית מניחה שבכל המופעי� של פעלי� אופציונליי� יש משלי� אחד
ש, פונולוגיתממומש גישת ההרוויה הלקסיקלית מניחה שאי  משלי�. קיי� משלי� ריק במשפטמכיוו 

שבמופע החסר  ההבדלי� האלה ה� הבסיס להבחנה. ההרוויה מתרחשת לפני המעבר לתחבירמשו�
.י  הגישות שהוצגוב
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מספר המשלימי� ומספר אופציות ההשלמה המשוער של פעלי� ע� משלימי� אופציונליי�.1טבלה 
 לפי התיאוריות השונות

 מספר משלימי�מספר אופציות התיאוריה
21 ע� משלי� גישת שתי האופציות

20ללא משלי�
 גישות אופציה אחת

11 משלי�ע� הרוויה תחבירית
11ללא משלי�

11 ע� משלי� הרוויה לקסיקלית
10ללא משלי�

אבל ממצאי�, התיאוריות לגבי ייצוג של משלימי� אופציונליי� לא הושוו באופ  ישיר עד כה
שלאורו מידע מספקי�מספר משלימי�ומספר אופציות השלמה נוירופסיכולוגיי� שבחנו עיבוד של 

ע�.ת המשלי� האופציונליילבחו  את סוגינית  יהיה  במחקר זמני תגובה ע� נבדקי� בריאי� וחולי�
 ,.Shapiro et al(השלמה עליה בזמני התגובה ככל שלפעלי� היו יותר אופציות אפאזית ברוקה נמצאה 

1987, 1989; Shapiro, Brookins, Gordon, & Nagel, 1991; Shapiro, Gordon, Hack, & Killackey, 
1993; Shapiro & Levine, 1990 .(חולי� ע� אפאזית וורניקה לא הראו רגישות למספר, לעומת�

כ ). Shapiro et al., 1993; Shapiro & Levine, 1990(האופציות  אופציות הובילההבמספר עליה, כמו
ב  inferior�באזורי�שניוב)left superior temporal gyrus; STG(אזור וורניקה לפעילות הדרגתית

frontal gyrus )IFG ( השמאלי)Shetreet et al., 2007.( &אפאזי� ע� פגיעה באזורי�, יתרה מכ
 ,Biran & Friedmann(פריאטליי� הראו הפקה ושיפוט לקויי� של מבנה ארגומנטי��טמפורליי�

שהממצאי� אלה מצביעי� ). 2008 י� בעיבוד של משתתפ, ובייחוד אזור וורניקה, אזורי� שלעילעל כ&
.מספר גדול של אופציות השלמה

בז. התמונה לגבי מספר משלימי� מורכבת קצת יותר  תגובה בי  פעלי� ע� משלי� מנילא נמצא הבדל
של, בנוס)). Shapiro et al., 1987(אחד לבי  פעלי� ע� שני משלימי� מספר הגדלה הדרגתית

בהמשלימי� הוביל ובהprecuneus� לאקטיבציה הדרגתית  anterior cingulate)Shetreet et�מדיאלי
al., 2007(,מחקרי הדמיה אחרי� מצאו, לעומת זאת. קונבנציונליי�שני אזורי� שאינ� אזורי שפה

ה -Ben-Shachar, Hendler, Kahn, Ben( השמאלי בעיבוד של מספר משלימי� STG�מעורבות של
Bashat, & Grodzinsky, 2003; Thompson, Bonakdarpour, Blumenfeld, Fix, Parrish, Gitelman, 

& Mesulam, 2005 .(שני מחקרי� אלה לא דיווחו על בקרה של מספר אופציות ההשלמה, ע� זאת
. שנמצאהייתכ  שתכונה זו היא הגור� לפעילותו

ונית  להשתמש בידע שנאס) לגבי האזורי� המעורבי� בעיבוד מספר המשלימי� כדי מספר האופציות
את מספר בחנו, ראשית. שה שלבי�והבדיקה נעשתה בשל. ו  את הייצוג של פעלי� אופציונליי�לבח

פעלי� אופציונליי� באמצעות השוואת� לפעלי� ע� מספר ידוע של אופציות אופציות ההשלמה של 
לגישות האופציהתו האופצי2השוואות אלה איפשרו לנו להבדיל בי  גישת ). אחת או שתיי�(השלמה 
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 לפעלי� ע� מספר חסרי� תו& השוואת�ליי�נאופציושל המשלימי� בחנו את מספר, שנית. האחת
, השוואות אלה איפשרו לנו להבדיל בי  גישת ההרוויה התחבירית). אפס או אחד(ידוע של משלימי�

לפיה, לבי  גישת ההרוויה הלקסיקלית, המופעי� של פעלי� אופציונליי�לפיה יש משלי� אחד בכל
ניסינו לזהות אזורי� בעלי תפקיד בעיבוד של משלימי�, לבסו). י� משלי� במופע החסרלא קי

.אופציונליי�

 שיטהשיטהשיטהשיטה
 נבדקי�נבדקי�נבדקי�נבדקי�

ללא, ללא ליקוי שפתי,)29;2: ממוצע( 44�22בני,) בנות8מתוכ�(נבדקי�19בניסוי השתתפו
ברי� ילידיי� של עברית כול� ימניי� ודו. וללא בעיות שמיעה, היסטוריה נוירולוגית או פסיכיאטרית

תל. שהיא לה� שפת הא� היחידה הניסוי אושר על ידי ועדות האתיקה של המרכז הרפואי סוראסקי
.אביב ואוניברסיטת תל אביב והנבדקי� נתנו הסכמה בכתב להשתתפות בניסוי

 חומרי� והלי&חומרי� והלי&חומרי� והלי&חומרי� והלי&
 של ציונליותהאופ לפי פסיכובלשני� ובלשני� חמישההפעלי� נבחרו לניסוי על ידי צוות של

.2כמפורט בטבלה, מכל קטגוריהשמונה, פעלי�32 רשימה של הוכנה, בסיו� התהלי&. משלימיה�
.נספחי� מסומני� בסוגריי�.בקווהמשלימי� מסומני�, מודגשי�מודגשי�מודגשי�מודגשי�הפעלי�, בטבלה

 דוגמאות למשפטי� מכל תנאי.2טבלה
 דוגמא למשפט שילוב במשפט סוג הפועל

)במסעדה() היו�(אכלהאכלהאכלהאכלהרוני משלי�ללא משלי� אופציונלי
)בכיתה(את הילדה ציירציירציירציירגיל ע� משלי�

)בסלו ()אתמול( נרד�נרד�נרד�נרד�אייל אופציה אחת ללא משלי�
)באוטו(את הרדיו הדליקההדליקההדליקההדליקהלי אופציה אחת ע� משלי� אובליגטורי אחד
)במשפט(את החשדות הכחישהכחישהכחישהכחישאוהד שתי אופציות ע� משלי� אובליגטורי אחד

4( שהופיעו בשמונה משפטי� אופציונליי�פרט לפעלי�, משפטי� שוני�העל הופיע בארבעכל פו
ו ושני,פועל,)הנושא( ש� המשפטי� כללו. משפטי�160כ& שהיו,) במופע החסר4�במופע המלא

ו( גלויי�ללא משלימי� ע� פעלי� משפטי�: צירופי� כללו שני) חסראופציונליפעלי� ללא משלימי�
המשלימי� שהופיעו היו מסוג. משלי� אחד כללו משלי� ונספחע� פעלי� בעלי ומשפטי�,נספחי�

 הפועל היה מוטה בזמ  עבר יחיד כ& שחצי מהמשפטי� היו בעלי נושא זכרי.צרו) יחס או צרו) שמני
 Hebrew Word Frequency Database תדירות הפעלי� נבדקה על ידי.והחצי השני בעלי נושא נקבי

)Frost & Plaut, 2005(,כ& שלא היו הבדלי� בתדירות בי  התנאי� השוני�)F(3,21) = .82, p = .49.( 
 ולא נמצאו)12.5= ממוצע( כדי להגביל את אור& המשפט13�ל10מספר ההברות בכל משפט נע בי 

F(4,124) = .2.1, p(קי� באור& המשפטי� בתנאי� השוני� הבדלי� מובה = חו.)078. לקו המשפטי�
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. משפטי� ע� פעלי� שוני� מאותו תנאי4 בכל בלוק היו.שהוצגו בשני הרצות נפרדות, בלוקי�40�ל
 שניות ומשפטי�14כל בלוק נמש&. רנדומלי� פסאודוהבלוקי� והמשפטי� בה� הוצגו לנבדק באופ 

מע. מילישניות1500בתוכו הופרדו על ידי פרק זמ  של בר לבלוק בסו) כל בלוק הושמע צליל שסימ 
.presentationהגירויי� הוצגו לנבדקי� באמצעות תוכנת. שניות8או6שקט שנמש& 

התבקשוה�. ניתנה לנבדקי� משימה סמנטית,כדי להבטיח שנבדקי� הקשיבו למשפטי� במלוא�
הנבדקי� הגיבו באמצעות. להחליט הא� סביר יותר שהאירוע המתואר במשפט התרחש בבית או לא

הנבדקי�, לפני הניסוי. כל התגובות וזמני התגובה הוקלטו. שמאל בסופו של כל משפטאצבעות יד 
כל הרצה. באמצעות משפטי� דומי� לאלה שבניסוי,מחו0 למגנט ובתוכו, ביצעו אימו  למשימה

ואימו  סריקות פונקציונליות נוספות, דקות והסריקה המגנטית כללה סריקות אנטומיות8�ככהנמש
. וחציונמשכה כשעה
. בבית החולי� איכילוב General Electric טסלה מסוג3בוצעו במגנט MRIסריקות:::: רכישת נתוני�רכישת נתוני�רכישת נתוני�רכישת נתוני�

 חתכי� 166�150( ברזולוציה גבוהה תו& כיסוי המוח כולו SPGRתמונות אנטומיות נרכשו בטכנולוגית
ס כלה363�ב*T2תמונות פונקציונליות נרכשו בטכנולוגית).מ ללא רווח"בעובי שני רצות תו& כיסוי

וFOV =20,TR = 2000).מ ללא רווח"ס3.5בעובי, חתכי�33(הקורטקס  .TE =30� מילישניות
על, תיקו  תנועה. SPM2ניתוח התמונות נעשה באמצעות::::ניתוח נתוני�ניתוח נתוני�ניתוח נתוני�ניתוח נתוני� נורמליזציה והחלקה בוצעו

שה. GLMהתמונות הפונקציונליות ונעשה שימוש במודל  לתגובה הוספו וקצותנועות ראש וזמני�
 ובגודל 0.001 ברמת מובהקות של t-test ההשוואות נעשו באמצעות, ברמת הקבוצה. כרגרסורי�

.אלא א� צוי  אחרת בחלק התוצאות, ווקסלי� למקב100מינימלי של

????אופציה אחת או שתיי�אופציה אחת או שתיי�אופציה אחת או שתיי�אופציה אחת או שתיי�
פי�בדקנו הא� פעלי� אופציונאלי. התמקדנו במספר האופציות, ראשית ע� מתנהגי� כמו עלי�

כ&. אופציה השלמה אחת או כמו פעלי� ע� שתי אופציות השלמה נו פעלי� שמאפשרי�יהשוו, לש�
כ ). אחת או שתיי�(השמטת משלי� ע� פעלי� שלה� מספר ידוע של אופציות  את, כמו בחנו

הרציונאל. ההשוואה בי  פעלי� בעלי אופצית השלמה אחת לבי  פעלי� בעלי שתי אופציות השלמה
ישיא� לפעלי� אופציונל. אופציות� ע� שתי נשווה פעלי� ע� אופציה אחת לפעלי:ה כזההי י�

וההשוואה, ע� אופציה אחת תהיה ריקה�לפעליצפוי שהאקטיבציה שלה� בהשוואה, אופציה אחת
 ע� שתי�אופציות תהיה דומה להשוואת פעלי� ע� אופציה אחת לפעלישלה� לפעלי� ע� שתי 

(אופציות ה אחת תהיה� לפעלי� ע� אופציישבו ההשוואה בי  פעלי� אופציונלי, תוצאות הפו&דפוס.
תעיד שפעלי� אופציונליי�, אופציות לפעלי� ע� אופציה אחתדומה להשוואה בי  פעלי� ע� שתי

 .) ולכ  שהייצוג הלקסיקלי שלה  כולל שתי אופציות השלמה נפרדות, דומי� לפעלי� ע� שתי אופציות

 תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות
אופציונליי� מלאי�: לבי  פעלי� ע� אופציה אחתי�נו בי  פעלי� אופציונלייהשוו, שלב הראשו ב

בכל. הושוו לפעלי� ללא משלי� ואופציונאליי� חסרי�הושוו לפעלי� ע� משלי� אובליגטורי 
; אופציונלי מלא> משלי� אובליגטורי;משלי� אובליגטורי> אופציונלי מלא(ההשוואות האלה 
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לא, לא התגלתה פעילות מוחית) אופציונלי חסר> ללא משלי�; ללא משלי�> נלי חסראופציו כלומר
.נמצא הבדל בפעילות המוחית בי  התנאי�

. אופציות2השווינו בי  פעלי� אופציונליי� ופעלי� ע� אופציה אחת לפעלי,)1תמונה(הבא בשלב
נמצאה) אופציונלי מלא> אופציות2(�בהשוואה בי  פעלי� ע� שתי אופציות לאופציונליי� מלאי

ב אזור(השמאלי ) MTG(middle temporal gyrus�ב,)22/39אזור ברודמ (השמאלי STG�אקטיבציה
ע�).6אזור ברודמ (השמאלי ) MFG(middle frontal gyrus�וב)21ברודמ   בהשוואה בי  פעלי�

) ע� משלי�1אופציה> אופציות2(יגטורי שתי אופציות לבי  פעלי� ע� אופציה אחת ומשלי� אובל
 אקטיבציה, כלומר). 22/39אזור ברודמ (השמאלי STG�ב, נמצא מקב0 פעילות יחיד

.האלההשמאלי התגלתה בשתי ההשוואות STG�ב
 נמצאה) אופציונלי חסר> אופציות2(לאופציונאליי� חסרי� בהשוואה בי  פעלי� ע� שתי אופציות

ב  inferior�ב,)6אזור ברודמ (השמאלי MFG�ב,)22/39אזור ברודמ (מאלי השSTG�פעילות
temporal gyrus)ITG (ב, השמאלי�superior frontal gyrus)SFG (ב, השמאלי�MTGהשמאלי ,

 precuneus� הימני ובMTG/ITG�ב,)44/47אזור ברודמ (השמאלי והימני IFG�ב, הימניMFG�ב
פע. המדיאלי  ללא1אופציה> אופציות2(לי� ע� שתי אופציות לפעלי� ללא משלי� בהשוואה בי 

ב) משלי� ,)22/39אזור ברודמ (השמאלי STG�התגלה דפוס פעילות דומה וזוהתה אקטיבציה
כ . השמאליMTG� השמאלי והSFG�ה, השמאליITG�ה,)6אזור ברודמ (השמאלי MFG�ה כמו

)32אזור ברודמ (anterior cingulate�ה: צאו בהשוואה הקודמתנמצאה פעילות בשני אזורי� שלא נמ
.השמאלי נמצאה ג� בהשוואות אלהSTG�ב אקטיבציה.הימני STG�וה

ע�.1תמונה אזורי� שפעלו בהשוואות שנועדו לגלות את מספר אופציות ההשלמה של פעלי�
p(משלימי� אופציונליי�  < ).10> גודל מקב0 , 0.001
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????כמה אופציותכמה אופציותכמה אופציותכמה אופציות:::: ביניי�ביניי�ביניי�ביניי�סיכו� סיכו� סיכו� סיכו� 
התוצאה הבולטת ביותר היא בפעילות הנרחבת שנמצאה בהשוואת פעלי� ע� שתי אופציות לפעלי�

ע� משלי�(לעומת חוסר הפעילות בהשוואת הפעלי� ע� אופציה אחת,)בשני המופעי�(אופציונליי� 
דפוס פעילות ). בהתאמה לי חסרואופציונ אופציונלי מלא(לפעלי� אופציונליי�) אחד או בלי משלי�

. זה מעיד שפעלי� אופציונליי� שוני� מפעלי� בעלי שתי אופציות ודומי� לפעלי� בעלי אופציה אחת
. השלמה אחתתמכ& נית  להסיק שלפעלי� שמאפשרי� השמטת משלי� יש רק אופצי

 מהדמיו  בי  תוצאות ההשוואה של פעלי� ע� שתי אופציות לפעלי�באהמסקנה הזאתב תמיכה
ע�) במופע המלא ובמופע החסר(י�אופציונלי ותוצאות ההשוואה בי  פעלי� ע� שתי אופציות ופעלי�

התוצאה הזו מדגישה את הדמיו  בי  פעלי� ). בהתאמה, ע� משלי� אחד או ללא משלי�(אופציה אחת 
מהאזור היחיד שמופעל בכל, יתרה מזו. ופעלי� ע� אופציה אחתי�אופציונלי שערכנו ההשוואות אחת

ה אזור זה כבר קושר בעבר לעיבוד של פעלי� ע� מספר. שהוא אזור וורניקה, השמאליSTG�הוא
, ליתר דיוק). Shapiro et al., 1993; Shapiro & Levine, 1990; Shetreet et al., 2007(אופציות גבוה 

. נמו& יותרהוא הופעל בהשוואה בי  פעלי� ע� מספר אופציות גבוה לפעלי� ע� מספר אופציות
אתה האופציות ומניחי� שגישות האופציה2אנו פוסלי� את גישת, לפיכ& אחת ה  המתארות נכונה

. הייצוג של פעלי� ע� משלי� אופציונלי

????אופרציה תחבירית או אופרציה לקסיקליתאופרציה תחבירית או אופרציה לקסיקליתאופרציה תחבירית או אופרציה לקסיקליתאופרציה תחבירית או אופרציה לקסיקלית
התמקדנו במספר המשלימי�,י�אחרי שקבענו את מספר אופציות ההשלמה של פעלי� אופציונלי

זו.�שלה . לנו להבחי  בי  גישת ההרוויה התחבירית לבי  גישת ההרוויה הלקסיקליתאפשרהתכונה
 משפטי� במופעשלהמבנה התחבירי של משפטי� במופע החסר דומה למבנה, לפי הגישה התחבירית

 קיי� ריקשכ  הגישה טוענת שמשלי�, המלא ולזה של משפטי� ע� פועל בעל משלי� אובליגטורי
של, עומת זאתל. במשפט הגישה הלקסיקלית טוענת שהמבנה של משפטי� במופע החסר דומה למבנה

מאחר, מהלקסיקו  ללא משלי�נשל)הפועל, שכ  בשני המקרי�, משפטי� ע� פעלי� ללא משלימי�
אופציונליי�, לפי הגישה התחבירית, כלומר. בלקסיקו כבר שהתפקיד התמטי של המשלי� נספג 

כדי, לכ . אופציונליי� חסרי� לא כוללי� משלי�,� אחד ולפי הגישה הלקסיקליתחסרי� כוללי� משלי
השוואה. מכל התנאי� האחרי�פעלי� לבי  אופציונליי� חסרי�נו בי יהשוו, להבחי  בי  הגישות

בוצעה על מנת לשמש כבסיס, בי  פעלי� ע� משלי� אובליגטורי לבי  פעלי� ללא משלי�, נוספת
.להשוואה

י�יא� לפעלי� אופציונל. נשווה פעלי� ע� משלי� אחד לפעלי� ללא משלי�: אל היה כזההרציונ
לא, שהאקטיבציות תהיינה דומותצפוי, חסרי� יש משלי� ריק כלומר שההפחתה של תנאי אחד מהשני
וההשוואה שלה� לפעלי� ללא משלי� תהיה דומה להשוואת פעלי� ע� משלי�, תראה כל אקטיבציה

(ללא משלי�אחד לפעלי�  י� חסרי� לפעלי�ישבו ההשוואה בי  פעלי� אופציונל, דפוס תוצאות הפו&.
תעיד, ע� משלי� אחד תהיה דומה להשוואה בי  פעלי� ע� משלי� אחד לפעלי� ללא משלי�

ולכ  שהשמטת משלי� מתאפשרת באמצעות, שאופציונליי� חסרי� דומי� לפעלי� ללא משלי�
.)אופרציה לקסיקלית
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תתתתתוצאותוצאותוצאותוצאו

ללא> משלי� אחד(ההשוואה בי  פעלי� ע� משלי� אובליגטורי אחד לבי  פעלי� ללא משלי�
,והאחורי)32אזור ברודמ (הקדמי cingulate�ב, המדיאליprecuneus�בהראתה פעילות) משלי�

 לאופציונאליי� חסרי� ההשוואה בי  פעלי� ע� משלי� אובליגטורי. השמאלי MFG�וב
ב) ופציונלי חסרא> משלי� אחד(  האחורי cingulate�ב, המדיאליprecuneus�הראתה פעילות

ג�, השמאליMFG�וב , השמאלי והימניMTG�ב, הימניinferior parietal lobule�ב כמו
 אופציונליי� מלאי�ההשוואה בי  ). 45/47אזור ברודמ (הימני IFG�וב, הימניMFG�ב

שהיא השוואה חשובה שכ  היא כוללת,)אופציונלי חסר> אופציונלי מלא(י� חסרלאופציונאליי�
ב, פעלי� זהי� בהקשר משפטי שונה , השמאליMFG�ב, המדיאליprecuneus�הראתה פעילות

, כלומר). 45/47אזור ברודמ (הימני IFG�הימני ובMFG�ב, השמאלי superior parietal lobule�ב
ה, בעוד אזורי� אחרי�,בכל ההשוואות הללוהמדיאלי זוהה precuneus�ה , האחוריcingulate�כמו
. זוהו רק בשתיי� מתו& שלוש ההשוואות) 45/47אזור ברודמ (הימני IFG�ה השמאלי אוMFG�ה

.כפי שדווח לעיל, לא הניבה תוצאות לפעלי� ללא משלי� אופציונליי� חסרי�ההשוואה בי , כמו כ 
.אות שנמצאו בהשוואות שלעיל מציגה את התוצ2תמונה

אזורי� שפעלו בהשוואות שנועדו לגלות את מספר המשלימי� של פעלי� ע� משלימי�.2תמונה
p(אופציונליי� במופע החסר  < ).10> גודל מקב0 , 0.001

????משלימי�משלימי�משלימי�משלימי�כמה כמה כמה כמה:::: סיכו� ביניי�סיכו� ביניי�סיכו� ביניי�סיכו� ביניי�
במקרה קיי� משלי� ריק התוצאות שלעיל מספקות טיעוני� נגד גישת ההרוויה התחבירית הטוענת כי

 היו אמורי�י� חסרי�פעלי� אופציונלי, לו היה משלי� ריק במשפטי� אלה. של אופציונליי� חסרי�
לא. להתנהג כמו פעלי� ע� משלי� אחד  מראי� דפוס פעילות דומה אופציונליי� חסרי�. אבל ה�

אופציונליי� וואה בי  התוצאה החשובה ביותר היא חוסר הפעילות שהתגלה בהש. לפעלי� ללא משלי�
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לפעלי� ע� אופציונליי� חסרי� לעומת הפעילות הנרחבת בהשוואת, לפעלי� ללא משלי�חסרי�
, אופציונליי� מלאי� ואופציונליי� חסרי�השוואה בי ב). אובליגטורי או אופציונלי(משלי� אחד 

, ות בי  הפעלי�למרות הזה). ע� משלי� או בלעדיו(פעלי� מופיעי� בהקשר משפטי שונה אות�
תוצאות אלה מעידות שמספר המשלימי�. השוני� התגלתה פעילות משמעותיתבהשוואה בי  המופעי�
. אפס משלימי�, כלומר, דומה למספר המשלימי� במשפטי� ללא משלימי�של אופציונליי� חסרי�

� ללא משלי� נמצא דמיו  יחסי בי  תוצאות ההשוואה בי  פעלי� בעלי משלי� אחד לפעלי, רה מכ&תי
את. לפעלי� אופציונליי� חסרי�לבי  תוצאות השוואת פעלי� בעלי משלי� אחד תוצאה זו מחזקת

אנחנו מסיקי� שמשפטי�, לפיכ&. דומי� לפעלי� ללא משלי�אופציונליי� חסרי�ההנחה כי פעלי� 
. לא מכילי� משלי� ריקע� אופציונליי� חסרי�

ש בהמסקנה הזו מתחדדת לאור הפעילות פעילות זו אותרה בכל. המדיאליprecuneus�נמצאה
אזור זה ). אופציונליי� חסרי�כולל(ההשוואות בי  משפטי� ע� משלי� אחד למשפטי� ללא משלי� 

,)Shetreet, Friedmann, & Hadar, 2008(שר בעבר לעיבוד לקסיקלי של מידע בעל מורכבות גבוהה ק4
יהולכ  אנחנו פוסלי� את גישת ההרו.)Shetreet et al., 2007(ובמיוחד לעיבוד של מספר משלימי�

התחבירית ומניחי� שהמופע החסר מתאפשר תודות לאופרציה שמתרחשת בלקסיקו  לפני המעבר
.לתחביר

 מיקו� האופרציה הלקסיקליתמיקו� האופרציה הלקסיקליתמיקו� האופרציה הלקסיקליתמיקו� האופרציה הלקסיקלית
כההניתוח . מתאפשר באמצעות הרוויה לקסיקליתאופציונליי� הראה שהמופע החסר של פעלי� עד

תההרוויה הלקסיקלי. ניסינו לזהות אזורי� מוחיי� שמשתתפי� בביצוע האופרציה הזו,ב הבאבשל
 רק מתבצעתההרויה, כלומר. מוכנסי� למשפט ללא משלי�אופציונליי� מתרחשת רק כאשר פעלי�

למשפטי� ע� פעלי� ללא אופציונליי� חסרי� משפטי� ע� פעלי�נויהשוו, לפיכ&. במופע החסר
ע�, בנוס).� דורשי� אופרציהמשלי� שאינ השווינו את המופע החסר למשפטי� שכוללי� פעלי�

. מלאי�פעלי� ע� משלי� אובליגטורי ופעלי� אופציונאליי�: משלי�

 תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות
 לא זוהתה)ללא משלי�> אופציונלי חסר( ללא משלי�פעלי�ל אופציונליי� חסרי� שוואתהב, ראשית

ס). פעילותכל יבאמצעות p(ותר נמו& <  מהס) בהשוואות אחרות)20> גודל מקב0.005,0
)p <  temporo-parieto-occipital (TPO) junction�בנמצאה פעילות,)10> גודל מקב0 , 0.001

זה.השמאלי ה, אזור אופציונליי� השמאלי היו פעילי� בהשוואה בי  ) fusiform gyrus)FG�כמו ג�
 ע� משלי� אובליגטורי פעלי�ו) אופציונלי מלא> ציונלי חסראופ(חסרי� ואופציונאליי� מלאי�

 ע� משלי� לפעלי�אזור נוס) שזוהה רק בהשוואה ). משלי� אובליגטורי> אופציונלי חסר(
ה p(ניתוח של חיתו& ההשוואות שלעיל. השמאלי inferior parietal lobule�אובליגטורי הוא < 0.05 ,

ב)40> גודל מקב0   post central gyrus�השמאלי וב FG�ב, השמאלי TPO junction�הראה פעילות
.השמאלי
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אופציונלי( מלאי�ואופציונליי� לשילוב של פעלי� ללא משלי� אופציונליי� חסרי�נויהשוו, שנית
p: בס) מעט נמו& מהרגיל; אופציונלי מלא+ ללא משלי�> חסר < או,)20> גודל מקב0.005,0

משלי�+ לא משלי�ל> אופציונלי חסר( ע� משלי� אובליגטורי לי�ופעפעלי� ללא משלי�
 זוהה רק בהשוואה post central gyrus�וה, השמאלי זוהה בשתי ההשוואות האלה FG�ה). אובליגטורי

של. ואופציונליי� מלאי�המשולבת של פעלי� ללא משלי�  לשילוב של אופציונליי� חסרי�בהשוואה
,)משלי� אובליגטורי+ אופציונלי מלא+ ללא משלי�> פציונלי חסראו(שת התנאי� האחרי�ושל

ב .השמאלי FG�נמצאה פעילות רק

????איפה האופרציהאיפה האופרציהאיפה האופרציהאיפה האופרציה:::: סיכו� ביניי�סיכו� ביניי�סיכו� ביניי�סיכו� ביניי�
, שעבור� מתבצעת הרוויה לקסיקלית, אופציונליי� חסרי�מספר אזורי� מוחיי� זוהו בהשוואה של

האזור שזוהה בכמעט. האופרציה לא מתרחשתשעבור� לפעלי� אזור . FG�כל ההשוואות שלעיל הוא
ה,)אבל לא בהשוואות המשולבות(שזוהה בכל ההשוואות הבודדות, אחר , לפיכ&. TPO junction�הוא

ה/אוFG�נראה שה .משתתפי� בביצוע ההרוויה הלקסיקליתTPO junction�וג�

(י� אחרי�לתנא, שבו מתרחשת אופרציה, אזורי� שפעלו בהשוואות המופע החסר.3תמונה באנליזת.
p: החיתו&  < p: ובאנליזה המשולבת40> גודל מקב0 , 0.05 < )10> גודל מקב0 , 0.001

 דיו דיו דיו דיו 
להשתמש בהדמיה מוחית המחקר הנוכחי  פתרו  סוגיהבמטרה להציע נימוקי� הקשורי� לעיבוד מוחי

ג. ייצוג הלקסיקלי של פעלי� ע� משלימי� אופציונליי�ל באשרבלשנית – ישות נבחנו במחקרשלוש
ממצאי המחקר הנוכחי. גישת ההרוויה התחבירית וגישת ההרוויה הלקסיקלית, האופציות2גישת

טענה זו מבוססת על מספר אופציות ההשלמה ומספר המשלימי�. תומכי� בגישת ההרוויה הלקסיקלית
ע�. של פעלי� אופציונליי� בעוד, אופציה אחתלא נמצאה פעילות בהשוואה של פעלי� אלה לפעלי�

אחד מהאזורי� שזוהו בהשוואות האלה. שפעילות נרחבת זוהתה בהשוואת� לפעלי� ע� שתי אופציות
ה שמוכר ממחקרי� קודמי� כאזור שמעורב בעיבוד של מספר רב של אופציות, השמאליSTG�הוא

)Shapiro et al., 1993; Shapiro & Levine, 1990; Shetreet et al., 2007(.ר זה מצביע שפעלי�דב
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 המחקר הנוכחי תומ& בטענה שלפעלי�, בנוס). ה� בעלי אופצית השלמה אחתי�אופציונלי
ש. אפילו לא ריק, משלי� אי י� חסרי�אופציונלי  הפעילות בהשוואת� לפעלי� לא נמצאהזאת משו�

הוא אחד medial precuneus�ה. בהשוואת� לפעלי� ע� משלי�ואזורי פעילות רבי�, ללא משלי�
.)Shetreet et al., 2007(שר בעבר לעיבוד של מספר משלימי� רב מאזורי הפעילות האלה והוא ק4

אנחנו מניחי� שהייצוג הלקסיקלי של פעלי� ע� משלימי� אופציונליי� כולל אופצית השלמה, לפיכ&
לקסיקלית אופרציה מתבצעת, כאשר פעלי� אלה מופיעי� במשפט ללא משלי�. אחת של משלי� יחיד

י� אינה מועברת אל המבנה שמרווה את התפקיד התמטי של המשלי� ומביאה לכ& שעמדת המשל
.התחבירי

 על ידי garden pathהמקור הלקסיקלי של משלימי� אופציונליי� הוצג במחקר שבדק הבנת משפטי
 ע� garden pathההבנה של משפטי.)Friedmann & Gvion, 2007(חולי� ע� אפאזיה קונדוקטיבית

 שדרשו אקטיבציה מחודשת של garden pathמשלימי� אופציונליי� היתה דומה להבנה של משפטי
ושונה מההבנה של משפטי) כדי לאקטב את משמעויותיה הרבות(ייצוג לקסיקלי של מילה מסוימת

garden pathשניתוח מחודש של משפטי, מכא . בלבד שדרשו ניתוח תחבירי מחודשgarden path ע�
.משלימי� אופציונליי� דורש גישה נוספת ללקסיקו 

ה במטרה לזהות אזורי�,‘קונבנציונלית’המחקר הנוכחי עשה שימוש בהדמיה המוחית ג� בדר&
 נראה שהמועמד המוביל עבור עיבוד שכזה הוא. מוחיי� שמשתתפי� ביישו� ההרוויה הלקסיקלית

כלומר, משפטי� שבה� בוצעה האופרציהשכללושזוהה כמעט בכל ההשוואות, השמאליFG�ה
ה. משפטי� ע� אופציונליי� חסרי�  לפעלי� אופציונליי� חסרי�נעדר רק מההשוואה בי  FG�למעשה

שבוצע(א& מכיוו  שהאזור נמצא בניתוח החיתו& של ההשוואה זו ע� השוואות אחרות. ללא משלי�
ש,)בס) נמו& יחסית הFG�הנית  להסיק שרוק FG�ה.א& כנראה במידה פחותה,זופעל ג� בהשוואה

 ,Poeppel, Guillemin, Thompson(ת לקסיקליהכרעהכיוו  שפעל במטלת, בעבר לעיבוד לקסיקלי
Fritz, Bavelier, & Braun, 2004(.סמנטי�האזור מוכר יותר כמעורב בעיבוד סמנטי או לקסיקלי .

ז  & ,Balsamo Xu( מטלות סמנטיות שונות בעת ביצוע נמצאה במחקרי הדמיה רבי�הפעילות באזור
Gaillard, 2006; Binder, Frost, Hammeke, Cox, Rao, & Prieto, 1997; Büchel, Price, & Friston, 
1998; Chee, O’Craven, Bergida, Rosen, & Savoy, 1999; Wagner, Schacter, Rotte, Koutstaal, 

Maril, Dale, Rosen, & Buckner, 1998 .(הקלטות, תרה מכ&יERP ישירות מהאונה הטמפורלית
 כמו ג� להקשר הסמנטי שלה ,) מילי�מאשר ללא(רגיש יותר למילי� FG�הראו שה

)Nobre, Allison, & McCarthy, 1994(.
ה, אולי, אזור נוס) שמעורב שזוהה בכל, השמאליTPO junction�באופרציה לקסיקלית הוא

). אבל לא בהשוואות משולבות התנאי�(ת התנאי� האחרי� ביחיד4ההשוואות של המופע החסר ע�
) Cappa, Perani, Schnur, Tettamanti, & Fazio, 1998(האזור נמצא פעיל במטלת הכרעה לקסיקלית 

 ,Mummery, Patterson, Hodges, & Price, 1998; Vandenberghe, Price( ובמטלות הכרעה סמנטיות
Wise, Josephs, & Frackowiak, 1996 .((האזור היה פעיל במטלת הפקת פעלי�, בנוס)Kemeny, 

Xu, Park, Hosey, Wettig, & Braun, 2006; Warburton, Wise, Price, Weiller, Hadar, Ramsay, & 
Frackowiak, 1996 .( פעילות זו יוחסה לעיבוד סמנטי על ידיWarburton ועמיתיו.

ההמעורבות  שישנו מקור סמנטי להרוויהתרומזבתהליכי� סמנטיי� TPO junction�והFG� של
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 חוקרי� רבי� טועני� ואכ .לפעלי� אופציונליי� להופיע ללא משלי� מאפשרתרשאהלקסיקלית 
, המשלימי� של פעלי� שמאפשרי� השמטת משלי� נבחרי� ממספר קט  של קטגוריות סמנטיותש

 ,Fellbaum, 1999; Fillmore, 1986; Resnik(ולכ  נית  לשחזר את המשלי� המושמט מהפועל עצמו
1996; Garcıa Velasco & Portero Munoz, 2002; Rice, 1988 .( רזניק)בח  את המגבלות)1996 

לה� העדפה ברורהישש) אכל או שתהכמו(הסמנטיות של פעלי� רבי� ומצא שקיימי� מספר פעלי�
 חיכה או התנגד, הסכי�פעלי� כמו,י�יונל בניגוד לפעלי� ע� משלימי� אופצי.לקטגוריה סמנטית

ש, לפיכ&.מאפשרי� השמטת משלי� רק כאשר נית  לשחזר את המשלי� מההקשר התהלי& ייתכ 
. משלי� אופציונלי הוא סמנטי בטבעוה שמרווה את התפקיד התמטי של

ית הממצאי� שלנו תומכי� ברעיו  שהשמטת משלי� מתאפשרת באמצעות אופרציה לקסיקל, לסיכו�
ב בFG�שכנראה מתבצעת של, לדעתנו, ע� זאת. השמאליTPO junction� השמאלי או החשיבות

בניגוד. אלא ג� בשימוש הלא קונבנציונלי בהדמיה מוחית, המחקר הנוכחי היא לא רק בממצא הזה
השתמשנו, המוחי של תהליכי� קוגניטיביי��לשימוש השגרתי בהדמיה מוחית לזיהוי מיקומ

לקד� את התיאוריה הבלשנית ולהציע עדויות תומכות המשוערות של אזורי� שזיהינו כדי בפונקציות 
. יה הלקסיקליתולגישת ההרו
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