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 ייצוג קורטיקלי של פעלי� אנאקוזטיביי�

°נעמה פרידמ� ואורי הדר, עינת שטרית

 אוניברסיטת תל אביב

 נפל כמו( בח� את הפעילות המוחית הקשורה בעיבוד של פעלי� אנאקוזטיביי�זהמחקר הדמיה

שה� פעלי� בעלי ארגומנט אחד הנגזרי� באמצעות אופרציה לקסיקלית מפעלי�,)התקמט�ו

פעלי� אנאקוזטיבי� עוברי�, בהכנסת� למשפט, בנוס$). בעלי שני ארגומנטי�(יביי� טרנזיט

השוואה בי� פעלי� אנאקוזטיבי� לפעלי� שאינ� עוברי�.ג� אופרציה תחביריתקרובות לעתי� 

ע� שליפת� מהלקסיקו� ובהכנסת� למשפט  פעלי� אנארגטיביי� ופעלי�(אופרציות

ב) טרנזיטיביי� לפי ממצאי� קודמי�. האחורי השמאלי MTG�השמאלי וב IFG�הראתה פעילות

שה, הקשורי� בתפקודי האזורי� האלה וה IFG�אפשר אחראי MTG�אחראי לתנועה התחבירית

.לאופרציה הלקסיקלית

שניה� מתחילי�. דומי� מאד תחבירית, על פניו, נראי�" הילדה נפלה"ו" הילדה רצה"המשפטי�

, אבל. פועל בעל ארגומנט אחד� כלומר, יה� כוללי� פועל אינטרנזיטיביושנ,"הילדה", בצירו$ שמני

של:נפל�ור&יש הבדל מהותי בי� הפעלי�, למעשה  הפעולה מבצע הוא ר& בעוד שהארגומנט

)agent(,של שלא , נפלהנושא של הפועל, במילי� אחרות). theme( הוא מקבל הפעולה נפלהארגומנט

אלא מושפע, ינו אחראי באופ� אקטיבי לפעולה המתוארת על ידי הפועלא, ר&כמו הנושא של הפועל 

 למשפט ה� פעולות מורכבות� והכנסתנפלהגזירה של פעלי� כמו, לפי תיאוריות בלשניות. על ידו

 ,Chierchia, 1989; Reinhart, 2000; Reinhart & Siloni(ות שמערבות אופרציות לקסיקליות ותחבירי

. במרכז המחקר הנוכחיעומדי� הפעלי� האלה).2005

. נקראי� פעלי� אנאקוזטיביי�, שהארגומנט שלה� הוא מקבל הפעולה, התקמטאו נפלפעלי� כמו

נשלפי� מ� הלקסיקו� אנארגטיביי� בעוד שפעלי�. ה� פעלי� אנארגטיביי�התעטש או ר&פעלי� כמו

מו, ומוכנסי� למשפטי� ללא שינויי�  מפעלי� טרנזיטיביי�1רפולוגיתפעלי� אנאקוזטיביי� נגזרי�

 את הארגומנט שמפחיתה� על ידי אופרציה בלקסיקו) נושא ומושא, שני ארגומנטי�בעליפעלי�(

ה שבר הפועל הטרנזיטיבי, לדוגמא. שגור� לפעולה ושל) מבצע הפעולה, הנושא(שוברמחייב ציו� של

, ממנו על ידי אופרציה לקסיקליתשנגזר , נשברבעוד שהפועל) מקבל הפעולה, המושא(דבר שנשברה

ה ’decausativization‘זו נקראתהלקסיקליתהאופרציהה. דבר שנשברמציי� רק את

)Reinhart & Siloni, 2005 ( או‘reduction’)Chierchia, 1989; Reinhart, 2000(,והיא מוחקת 

�ה, הפעולהמבצעאת,�במונחי� של תפקידי� תמטיי, לחלוטי� את הנושא של הפועל הטרנזיטיבי או

agent)Chierchia, 1989; Reinhart, 2002; Reinhart & Siloni, 2005(.�של, לכ הארגומנט היחיד

. של הפועל) או המשלי�(פעלי� אנאקוזטיביי� הוא בעצ� המושא הישיר 

.מרכז רפואי תל אביב ואוניברסיטת תל אביב, גיטר להדמיה מוחית�אדרשהיי��המחקר בוצע בתמיכת מכו� לוי°
ה, מיוחד בלקסיקו� המנטליעמדמיש, בניגוד לזו של אנגלית או שפות אחרות, למורפולוגיה בעברית1  נסמכת עבריתשכ�

התבנית. י� ספציפיי� למדייבמערכת הפועל יש מספר מוגבל של בנייני� בעלי מאפייני� סמנט. על שורשי� ותבניות
האופרציות הלקסיקליות קשורות, לכ�.)נשברו שבר, למשל(האנאקוזטיבית נגזרת מורפולוגית מהתבנית הפעילה 

.ולוגיות מקבילותלאופרציות מורפ
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� המבנה התחבירי המקורי של משפטי, מכיוו� שהארגומנט של פעלי� אנאקוזטיביי� הוא מושא ישיר

צ ע�, כלומר.שמופיע אחרי הפועלרו$ שמנייע� פעלי� אנאקוזטיביי� כולל כדי לייצר משפטי�

דרושה תנועה " הילדה נפלה"כמו במשפט,)פ�ש"צ,להל�( פועל�רו$ שמנייצאנאקוזטיביי� בסדר 

 ;Burzio, 1986( המקורית אחרי הפועל לעמדת הנושאתורו$ השמני מעמדי שמעבירה את הצ2תחבירית

Levin & Rappaport-Hovav, 1995; Perlmutter, 1978; Perlmutter & Postal, 1984 .( כ) שפעלי�

אנאקוזטיביי�: בשני היבטי�נבדלי�פ�ש"צאנאקוזטיביי� ופעלי� אנארגטיביי� במשפטי� בסדר 

לא(נגזרי� על ידי אופרציה לקסיקלית  ואנאקוזטיבי� המופיעי� במשפטי�, ופעלי� אנארגטיביי�

צ לא, תנועה תחבירית של המושא לעמדת הנושאמערבי�פ�ש"בסדר  ראו( ופעלי� אנארגטיביי�

.)1תמונה

תיאור האופרציה התחבירית המעבירה את הארגומנט של פעלי� אנאקוזטיביי� מעמדתו.1תמונה

צהמקורית כמושא לעמדת הנושא פ�ש" ליצירת משפטי� בסדר

וה� באי� לידי ביטוי, אקוזטיביי� ואנארגטיביי� אינ� תיאורטיי� בלבדההבדלי� בי� פעלי� אנ

 נמצא שילדי� דוברי אנגלית מפיקי� את הסדר. במחקרי� התפתחותיי� ובמחקרי עיבוד בזמ� אמת

 בשימוש בפעלי� אנאקוזטיביי� אבל לא בשימוש של אנארגטיביי�, השגוי באנגלית,ש"צ�פ

)Pierce, 1989, 1992(.ש"צ�פופ�ש"צ,שני הסדרי�, כמו ג� בפורטוגזית אירופאית, בעברית,

ילדי�. אפשרי עבור פעלי� אנארגטיביי�פ�ש"צאבל רק הסדר, אפשריי� עבור פעלי� אנאקוזטיביי�

שכ� ה� מפיקי�, דוברי עברית ופורטוגזית אירופאית מבחיני� בי� שני סוגי הפעלי� כבר בגיל שנתיי�

עבור פעלי� אנארגטיביי�פ�ש"צאבל רק את הסדר, י� אנאקוזטיביי�את שני הסדרי� עבור פעל

)Costa & Friedmann, in press; Friedmann, 2007.( מחקרי� מדווחי� כי ג� ילדי� שרוכשי� את 

השפה האיטלקית מבחיני� בשלב מוקד� מאד בי� פעלי� אנאקוזטיביי� ופעלי� אנארגטיביי�

)Lorusso, Caprin, & Guasti, 2005.( משפטי �ע� פעלי�פ�ש"צ ההבחנה הפסיכו בלשנית בי

אנאקוזטיביי� או ע� פעלי� אנארגטיביי� נמצאה ג� במחקרי זמ� אמת של הבנת משפטי� על ידי 

 & ,Friedmann, Taranto, Shapiro הראו, מודלית�באמצעות מטלת הכרעה לקסיקלית מולטי. מבוגרי�

Swinney (2008) עמדת המושא(בעמדה המקורית שלו) שזז(רו$ השמנייהצ שישנה ריאקטיבציה של (

. שכללו פעלי� אנארגטיביי�פ�ש"צאבל לא במשפטי, שכללו פעלי� אנאקוזטיביי�פ�ש"צבמשפטי

 תקינהההבנה שלה� לגבי פעלי� אנאקוזטיביי� היא. יותרחולי� אפאזי� מציגי� תמונה מעורפלת

של, יחסית  פעלי� אנאקוזטיביי� ופעלי� אנארגטיביי� ולרב לא נמצא הבדל בי� ההבנה

 מתנועה תחבירית המתרחשת נבדלת)Aתנועת(תחבירית המתרחשת במשפטי� ע� פעלי� אנאקוזטיביי� תנועה2
. מגיע הצירו$ השמני שזזמיקו� שאליוב) Whאו תנועת 'Aתנועת הנקראת(זיקות או מיקוד, במשפטי� ע� שאלות

ל, הרכיב שזז מגיע לעמדת ארגומנט,Aבתנועת בVP�בבאופ� טיפוסי, עמדה שמקבלת תפקיד תימטיכלומר , IP�או
של,עמדת ארגומנטמגיע לעמדת שאינה הרכיב שזז 'Aבתנועת בעוד שב .CP וזוהי תנועה למציי�

הילדה רצה

 הילדהנפלה

נפלההילדה
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)Lee & Thompson, 2004; Piñango, 2000; Thompson, 2003 .(חולי� ע� אפאזית ברוקה, מצד שני

מתקשי� להפיק אנאקוזטיביי� יותר מאשר ) Kegl, 1995(מפיקי� מעט מאד פעלי� אנאקוזטיביי� 

פעלי� מאשרו)  ;2008Lee & Thompson, 2004; Thompson, 2003, ביר� ופרידמ�(אנארגטיביי� 

) 2008(ביר� ופרידמ�, יתרה מכ).) ;2008Bastiaanse & Zonneveld, 2005, ביר� ופרידמ�(טרנזיטיבי� 

נוטי� להוסי$ ארגומנט) פגיעה בגישה לידע הקשור במבנה ארגומנטי�( aPASiaמדווחות שחולי� ע�

שאינו תדיר( אנושי בארגומנט ולהשתמש")בוילרהמרנגהוא", למשל(מיותר לפעלי� אנאקוזטיביי� 

. דפוס טעויות זה יכול להצביע על פגיעה בביצוע האופרציה הלקסיקלית). עבור אנאקוזטיביי�

באמצעות. המחקר הנוכחי בודק את דפוס הפעילות המוחית הקשור להבנה של פעלי� אנאקוזטיביי�

� עוברי� אופרציה לקסיקלית או תנועה תחבירית השוואה בי� פעלי� אנאקוזטיביי� לפעלי� שאינ

את,)אנארגטיביי� וטרנזיטיביי�( תו לקסיקליאופרציות הנוירונליי� של המאפייני�ניסינו לבחו�

. בעיבוד אנאקוזטיביי�ותת הקשורוותחבירי

 שיטה

 נבדקי�

ללא, וי שפתיללא ליק,)28;4: ממוצע(44�22בני,) בנות7מתוכ�( נבדקי�18בניסוי השתתפו

כול� ימניי� ודוברי� ילידיי� של עברית. 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

 ומרי� והלי)ח

פעלי� אנארגטיביי� ופעלי�, פעלי� אנאקוזטיביי�: משלוש קטגוריותפעלי�42הניסוי כלל

 המשפטי� כללו. בניסוי כולו משפטי�84כ) שהיו, כל פועל הופיע בשני משפטי� שוני�. טרנזיטיביי�

ו(נושא  ביי� הפעולה עבור פעלי� אנארגטימבצעמקבל הפעולה עבור פעלי� אנאקוזטיביי�

רו$יצ מסוג) משלי�(ומושא, עבור האינטרזיטיביי�שני נספחי�: ושני צירופי�, פועל,)טרנזיטיביי�ו

בקו שבה מושאי� מסומני�,1דוגמאות למשפטי� מוצגות בטבלה( עבור הטרנזיטיביי� ונספחיחס

היו בעלי נושא חצי מהמשפטי�, הפועל היה מוטה בזמ� עבר יחיד.) מרובעי� ונספחי� בסוגרי�תחתו�

 Hebrew Word Frequencyתדירות הפעלי� נבדקה על ידי. זכרי והחצי השני בעלי נושא נקבי

Database)Frost & Plaut, 2005(,התנאי� השוני� �כ) שלא היו הבדלי� בתדירות בי 

)F(2,41) = 1.05, p =  ולא) הברות בממוצע 12.5(14�ל11מספר ההברות בכל משפט נע בי� ).35.

F(2,83) = .39, p(השוני� ע� סוגי הפעלי� קי� באור) המשפטי� נמצאו הבדלי� מובה = .67.(

ל ש, בלוקי�21�המשפטי� חולקו ע�4כלל כל בלוק כ) הבלוקי�. הסוגפעלי� שוני� מאותו משפטי�

 שניות ומשפטי� בתוכו14כל בלוק נמש). רנדומלי� פסאודובסדר הוצגו לנבדק בתוכ�והמשפטי� 

שלה בסו$ כל בלוק הושמע צליל שסימ� מעבר לבלוק שקט. מילישניות1500ופרדו על ידי פרק זמ�

.Presentationהגירויי� הוצגו לנבדקי� באמצעות תוכנת. שניות8או6שנמש) 
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 דוגמאות למשפטי� מכל תנאי.1טבלה

 דוגמא למשפט סוג הפועל

]אתמול[]על השולח�[הילד נפל אנאקוזטיבי

[העל הספ[פיהק הילד ארגטיביאנ ]בלילה]

]בחנות[על הכסאהילדה נשענה טרנזיטיבי

ה� התבקשו. ניתנה לנבדקי� משימה סמנטית, קשיבו למשפטי� במלוא�יכדי להבטיח שנבדקי�

בלחיצה על הנבדקי� הגיבו. להחליט הא� סביר יותר שהאירוע המתואר במשפט התרחש בבית או לא

, לפני הניסוי. כל התגובות וזמני התגובה הוקלטו. ות יד שמאל בסופו של כל משפט אצבעכפתורי� ע�

. באמצעות משפטי� דומי� לאלה שבניסוי, מחו& למגנט ובתוכו, הנבדקי� ביצעו אימו� למשימה

סריקות פונקציונליות נוספות, דקות והסריקה המגנטית כללה סריקות אנטומיות13 הניסוי נמש)

כ .שעה וחציואימו� ונמשכה

 רכישת נתוני�

תמונות אנטומיות. בבית החולי� איכילוב General Electric טסלה מסוג3בוצעו במגנט MRIסריקות

ס166�150( ברזולוציה גבוהה תו) כיסוי המוח כולו SPGRנרכשו בטכנולוגית  מ" חתכי� בעובי שני

33( הרצות תו) כיסוי כל הקורטקס 363�ב*T2תמונות פונקציונליות נרכשו בטכנולוגית ). ללא רווח

וFOV =20,TR = 2000).מ ללא רווח"ס3.5בעובי, חתכי� .TE =30� מילישניות

 ניתוח נתוני�

נורמליזציה והחלקה בוצעו על התמונות, תיקו� תנועה. SPM2ניתוח התמונות נעשה באמצעות

. שהוקצו לתגובה הוספו כרגרסורי�תנועות ראש וזמני�. GLMהפונקציונליות ונעשה שימוש במודל 

 ובגודל מינימלי 0.005 ברמת מובהקות של t-test נעשו באמצעות הזוגיותההשוואות, ברמת הקבוצה

 ובגודל 0.01נעשו ברמת מובהקות של ) conjunction( והשוואות החיתו), ווקסלי� למקב&25של

. ווקסלי�15מינימלי של

 תוצאות

ז, ראשית . וגיות בי� הפעלי� האנאקוזטיביי� לבי� כל אחד מסוגי הפעלי� האחרי�ערכנו השוואות

הראתה)3אנארגטיביי�> אנאקוזטיביי�(ההשוואה בי� פעלי� אנאקוזטיביי� ופעלי� אנארגטיביי�

ב  middle temporal�ב,)45/46/47אזור ברודמ�(השמאלי) inferior frontal gyrus)IFG�פעילות

gyrus)MTG ( השמאליהאחורי)�ב,)21אזור ברודמ�superior frontal gyrusהשמאלי 

> אנאקוזטיביי�(בהשוואה בי� פעלי� אנאקוזטיביי� ופעלי� טרנזיטיביי�. הימניcerebellum�וב

אזורי ברודמ�(השמאלי IFG�ה,התגלו שניי� מהאזורי� שהתגלו בהשוואה הקודמת) טרנזיטיביי�

 
הופחתו מהאקטיבציות שהתגלוYהמשמעות היא שהאקטיבציות שהתגלו עבור תנאי,Yתנאי>Xמצוי� תנאי כאשר3

.Xעבור תנאי 
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הMTG�וה)47�ו45/46 ב, בנוס$. שמאליהאחורי  inferior parietal lobule�התגלתה פעילות ג�

. האחורי הימניMTG-וב, השמאליmiddle frontal gyrus�ב, השמאלית

כדי לגלות את הפעילות הקשורה באופ� ישיר לאופרציות הלקסיקליות והתחביריות המבוצעות עבור

להבדל בי� אנאקוזטיביי� לכל אחד מסוגי פעלי� אנאקוזטיביי� ולהבדיל פעילות זו מפעילות שקשורה 

ניתוח זה הראה. ביצענו ניתוח חיתו) של שתי ההשוואות המוזכרות לעיל, הפעלי� האחרי�

ב ).2תמונה(האחורי השמאלי MTG�וב) 45/46אזור ברודמ�(השמאלי IFG�אקטיבציות

 אנאקוזטיביי� ופעלי� בניתוח החיתו) של השוואה הזוגית בי� פעלי�אזורי� שפעלו.2תמונה
 ע� ההשוואה הזוגית בי� פעלי� אנאקוזטיביי� ופעלי� טרנזיטיביי� אנארגטיביי�

)p < ).15> גודל מקב&,0.005

 דיו�

 ההדמיה הראשו� שבח� באופ� ספציפי את הייצוג המוחי של פעלי�זה הוא מחקר מחקר

יקליות ותחביריות שאינ� מבוצעות עבור פעלי� אנאקוזטיביי� עוברי� אופרציות לקס. אנאקוזטיביי�

אזור(השמאלי IFG�ב, שני אזורי�. פעלי� אחרי� כגו� פעלי� אנארגטיביי� ופעלי� טרנזיטיביי�

בהשוואת פעלי� אנאקוזטיביי� לשני סוגי הפעלי� זוהו, האחורי השמאליMTG�וב) 45/46ברודמ� 

.כמו ג� בהשוואת החיתו) של השוואות אלה, האחרי�

במגוו� לעיבוד תחבירי נמצא כקשור,)44/45אזור ברודמ�(ובמיוחד אזור ברוקה, השמאליIFG�ה

 & ,Ben-Shachar, Hendler, Kahn, Ben-Bashat(רחב של שיטות מחקריות ופרדיגמות ניסויות

Grodzinsky, 2003; Ben-Shachar, Palti, & Grodzinsky, 2004; Berndt & Caramazza, 1980; 

Caplan, Alpert, & Waters, 1999; Constable et al., 2004; Damasio & Damasio, 1989; Dapretto 

& Bookheimer, 1999; Grodzinsky, 2000, 2006; Stromswold, Caplan, Alpert, & Rauch, 1996; 

Zurif, 1995 .(ספציפי �זה, באופ א. לעיבוד של תנועה תחביריתק4שראזור , גרמטיתחולי� ע� אפאזיה

 ;Caramazza & Zurif, 1976(מתקשי� להבי� משפטי� ע� רכיבי� שזזו, שלה� נזק באזור זה

Friedmann & Shapiro, 2003; Grodzinsky, 2000; Grodzinsky, Pinango, Zurif, & Drai, 1999 .(

 Ben-Shachar(ת באזור ברוקה במשפטי� שכוללי� תנועהינבדקי� בריאי� מראי� פעילות עקב, בנוס$
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et al., 2003, 2004; Constable et al., 2004; Just, Carpenter, Keller, Eddy, & Thulborn, 1996; 

Stromswold et al., 1996 .(ב בנוגע לפעלי� , IFG�אפשר שממצאי� אלה מרמזי� שהפעילות

.קשורה לתנועה התחבירית של המושא לעמדת הנושא, אנאקוזטיביי�

ה, ע� זאת . הוא קדמי במעט לאזור ברוקה, 45/46אזור ברודמ�, שפעל במחקר זהIFG�החלק של

 ,Caplan, Alpert, & Waters(את הפעילות באזור קדמי זה לעיבוד תחבירי ג� מחקרי� מסוימי� קישרו

1998; Kang, Constable, Gore, & Avrutin, 1999 .(מחקרי� אחרי� ייחסו את הפעילות, לעומת זאת

 & ,Homae, Hashimoto, Nakajima, Miyashita(סמנטי� לעיבוד לקסיקלי45/46באזור ברודמ� 

Sakai, 2002; Suzuki & Sakai, 2003 .(ספציפי �חוקרי� אלה טועני� שאזור זה משחק תפקיד, באופ

אחרי� ייחסו את הפעילות. באינטגרציה של מידע סמנטי הקשור למילי� שונות בזמ� הבנת משפטי�

 & ,Caplan, Stanczak(לעיבוד של מידע תמטי ביחס לארגומנטי� של הפועל IFG�הבאזור הקדמי של 

Waters, 2008; Newman, Just, Keller, Roth, & Carpenter, 2003 .(�ב, לכ  IFG�ייתכ� שהפעילות

שג�במחקר הנוכחי קשורה  הפעולה מבצע את התפקיד התמטי של מפחיתה לאופרציה הלקסיקלית

. של הפועל הטרנזיטיבי ממנו נגזר הפועל האנאקוזטיבי

ה אזורי� טמפורליי� שמאליי�. האחורי השמאלי MTG�האזור השני שזוהה בניתוח החיתו) הוא

ה, אחוריי�  ;Demonet et al., 1992(ולקסיקליי� מקושרי� לעיבודי� סמנטיי� , MTG�כולל

Friederici, Opitz, & von Cramon, 2000; Humphries, Binder, Medler, & Liebenthal, 2006; 

Kotz, Cappa, von Cramon, & Friederici, 2002; Palti, Ben-Shachar, Hendler, & Hadar, 2007; 

Price, Moore, Humphreys, & Wise, 1997; Rissman, Eliassen, & Blumstein, 2003 .((יתרה מכ ,

ב  & ,Perani et al., 1999; Tyler, Randall(פעלי� לעיבוד האחורי דווחה ביחס MTG�פעילות

Stamatakis, 2008.(שה האחורי משחק תפקיד בהיבטי� MTG� ממצאי� אלה מצביעי� על כ)

.הלקסיקליי� של הגזירה של פעלי� אנאקוזטיביי�

ה  סוג האחורי בביצוע האופרציה הלקסיקלית מגיע ממחקר שבח� MTG�עדות ישירה יותר לתפקיד של

, שטרית(של פעלי� אופציונליי�) משלי�(המאפשרת השמטה של מושא, אחר של אופרציה לקסיקלית

כמועמד המוביל לביצוע האופרציה fusiform gyrus�הוההז,מחקר הזהב). 2008, פרידמ� והדר

ל, ממוק� באונה הטמפורליתfusiform gyrus�ה. הלקסיקלית ייתכ�. האחורי MTG�מדיאלית

תתשהאזו אזורי��רי� הטמפורליי� האמצעי� האחוריי� אחראי� על ביצוע אופרציות לקסיקליות ע�

הר: המתמחי� באופרציות מסוגי� שוני� �וויה לקסיקלית והאזור הלטרליהאזור המדיאלי אחראי על

. לקסיקליתעל הפחתה

בתזה מחקר, לסיכו� היאוריה הבלשנית תומ) פעלי� לבי�� שוני שבי� פעלי� אנאקוזטיבילגבי

ה נראה כי לגבי עיבוד של פעלי�. בלשניי��ממצאי� הפסיכואנארגטיבי� ומחזק בכ) את

 MTG�הכיופ�ש"צ השמאלי מעורב בביצוע התנועה התחבירית במשפטי IFG�ה, אנאקוזטיביי�

. משחק תפקיד בביצוע האופרציה הלקסיקליתהאחורי השמאלי
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