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 תקציר

 

המחקר הנוכחי ומדגימות את ת בבסיסו של ועומד וה', כחלק מקבוצת אותיות אהו"י, א' יותהאות

מחד, וביניהן לבין הדקדוק שלהן מאידך. בין ייצוגן  שפה הכתובהבין השבין השפה הדבורה ל הקשר

הפונולוגי לבין ייצוגן האורתוגרפי של האותיות א' וה' מתקיים פער המתווך באמצעות 

המורפולוגיה. המערכת המורפולוגית המתווכת מסייעת למצוא חוקיות בהופעתן של אותיות אלה 

 שבין הקשר רפיון את זה מחקר מדגים', וההפריזמה של האותיות א'  דרךומקלה על רכישתן. 

 הכתיב במערכת המורפולוגיה של המתווך תפקידה את מתקף, הפונולוגיה לבין האורתוגרפיה

 וכורך את התפתחות ייצוגן בכתיב כפונקציה של אפיוניהם אלה. העברית

מטרת המחקר היא לאפיין שתי אותיות העומדות בלב מורכבותה של האורתוגרפיה העברית מן 

יבטים של ייצוגן בשפה והתפתחותן בכתיב, ולבחון את מערכת הקשרים בין שני ההיבטים. הה

יות א' וה' האותמילוני והתפתחותי. מטרות החלק המילוני הן: למפות את  –בעבודה שני חלקים 

כאותיות שורש במערכת הפועל על גווניהם הווקאליים, כעיצורים וכתנועות; דרך הזווית 

באנטרופיה;  –וא בהן סדירות למרות הופעתן המתאפיינת בחוסר סדירות המורפולוגית, למצ

ולבחון את מידת ההיקרות של הצורות הכוללות אותיות אלה בשפה כעיצורים וכתנועות. מטרות 

החלק ההתפתחותי הן: לבדוק את התפתחות הרכישה של האותיות א' וה' כאותיות שורש במערכת 

וכתנועות; ולבחון את ההשפעה של היקרות הצורות הכוללות  הפועל בעברית, בתפקידן כעיצורים

 אותן בשפה על ייצוגן בכתיב. 

האותיות א' וה' ככל אותיות אהו"י נחשבות למורכבות ביותר בשפה העברית בעבור ילדים ומבוגרים 

כאחד. הן מייצגות הן עיצורים והן תנועות ותופסות את מקומן של התנועות במערכת הלא מנוקדת 

מערכת כתיב עמומה המאופיינת בעומק אורתוגרפי. סימונן הן כעיצורים ובעיקר  –רית  בעב

כתנועות אינו יציב ואפילו שרירותי למדי, והוא תלוי במערכת סבוכה של שיקולים. אפיוניהן אלה 

מציבים אותן במקום קשה ומורכב לרכישה, התלויה הן בתפקידן השונה כעיצורים וכתנועות והן 

 ביות והסדירות שבייצוגן. בחוסר העק

למרות ההתייחסות לאהו"י כמקשה אחת והצגת ייחודן כקבוצה, כל אחת מהאותיות מתנהגת 

על כן, יש . באופן שונה כפונקציה של תפקידיה בהיבט האורתוגרפי והפונולוגי בתיווך המורפולוגיה

כתת קבוצות וגם ולעמוד על ייחודן לא רק כקבוצה אלא גם  נפרדבצורך לבחון כל אחת מהן 

כיחידות. מחקר זה מתמקד באותיות א' וה' מבין קבוצת אותיות אהו"י בשל נוכחותן העקבית 

יחסית באורתוגרפיה כמורפמות המאפשרת לבחון דרכן את הפער שבין האורתוגרפיה לבין 



הפונולוגיה, את מקומה של המערכת המורפולוגית ביחסים שבין השתיים ואת התפתחותן בכתיב 

נקציה של אפיוניהם אלה. המחקר הוגבל לבחינתן כאותיות שורש, משום שבתפקידן זה הידע כפו

לגביהן אינו מבוסס דיו, ובשל מורכבותן הן נבחנו במערכת הפועל, מערכת סגורה ועקבית גם 

 מספרית וגם איכותית. 

מתעניינת מחקר זה מעוגן בתפיסה הפסיכולינגוויסטית הרואה בשפה מערכת ייצוג קוגניטיבי, ו

בדרך שבה הידע השפתי נרכש, מתארגן ומיוצג. הגישה ללמידת השפה העומדת בבסיסו של המחקר 

היא הגישה הסטטיסטית הסתברותית לפיה הלמידה תלויה בתשומה הסביבתית, גם מבחינה 

כמותית וגם מבחינה איכותית, וביכולת הפרט לארגן את הידע בתשומה ולכרות ממנו נתונים. 

מידה היא פונקציה של שורת גורמים פסיכולינגוויסטיים בהם סדירות, עקביות ושכיחות. יעילות הל

. המורפולוגיים והאורתוגרפיים הפונולוגיים, בעברית, גורמים אלה הם פונקציה של הרכיבים

עקרונות במחקר זה נכרכו ההיבטים הפסיכולינגוויסטיים בהיבטים הלשוניים. כלומר נבחנו 

והשכיחות כפונקציה של הרכיבים הפונולוגיים, המורפולוגיים והאורתוגרפיים  העקביות, הסדירות

ה'. ייצוגן כעיצורים וכתנועות בצורה שאינה סדירה מדגימה את -דרך הפריזמה של האותיות א' ו

גורם הסדירות מבין הגורמים הפסיכולינגוויסטיים המשפיעים על הרכישה, ובחינתן על פי מדדי 

גודל משפחה( מדגימה את גורם השכיחות מבין גורמים פסיכולינגוויסטיים ההיקרות )שכיחות ו

 אלה. 

של העבודה מופו האותיות א' וה' מן ההיבט הפונולוגי ומן ההיבט המורפולוגי,  בחלק הראשון

ונבחנה מידת ההיקרות של הצורות הכוללות אותיות אלה בשפה. לשם מיפוי זה נאסף מן המילון 

ואת כל הצורות הנגזרות משורשים אלה במערכת הפועל. מידע הכולל את כל שורשי האותיות א' וה' 

על פי  ;עיצורים ותנועות –י קריטריון פונולוגי, מידת הווקאליות של האותיות המידע מופה על פ

קריטריונים מורפולוגיים: עמדת האותיות בשורש, מיקומן בצורה, הגזרות השונות שנכללות בהן 

וחלוקה על פי בניינים; וכן נבחנה מידת ההיקרות של הצורות, על פי שכיחות הצורה וגודל המשפחה 

דן המורפולוגית שלה. בנוסף, נבחנו הממשקים בין התחומים. כלומר, האותיות נבחנו בתפקי

הפונולוגי כעיצורים וכתנועות ביחס לכל אחת מהקטגוריות המורפולוגיות וביחס למידת ההיקרות 

של הצורות בשפה. דרך מיפוי זה ובחינת הממשקים בין התחומים אופיינו האותיות א' וה' בשפה 

 והוגדר 'מרחב המחייה' שלהן.

מתקיימת לרוב כעיצור, גם עיצור מתוצאות המיפוי עולה הגיוון התנועי של האותיות א' וה'. הא' 

מלא וגם עיצור חלקי, וגם כתנועה. האות ה' מתקיימת לרוב כתנועה ומייצגת גם עיצור וגם מקרים 



בהם היא נעלמת בנטייה. שתי האותיות מציגות דפוס דומה באשר לתפוצת הצורות בהן הן 

פחה מורפולוגית מתקיימות מבחינת מידת ההיקרות של הצורות בשפה. רובן משתייכות למש

בינונית וקטנה בשכיחות בינונית ונמוכה, גם בעבור א' וה' עיצוריות וגם בעבור א' וה' תנועיות. 

כלומר לא נמצא יתרון לרמת ווקאליות אחת על פני האחרת בהיבטי שכיחות וגודל משפחה. כמו כן 

ין והבסיס עמדת האות בשורש, הגזרה של השורש, הבני –נמצא כי ההיבטים המורפולוגים 

קובעים את גוונה הווקאלי של האות ומשפיעים על תפוצת  –הטמפוראלי בהם מתקיימת הצורה 

האותיות כעיצורים וכתנועות. האות א' מתקיימת בתחילת הצורה כעיצור ובסוף הצורה כתנועה 

ומקיימת את הגיוון התנועי רק כאשר היא ממוקמת באמצע הצורה, במיקום זה היא מתקיימת הן 

יצור מלא, הן כעיצור חלקי והן כתנועה כפונקציה של מיקומה במבנה ההברה, שהוא פועל יוצא כע

מעמדתה בשורש, מהבניין, מהזמן ומהגזרה בהם היא מתקיימת. לעומתה האות ה' מתקיימת 

בתחילת הצורה ובאמצעה כעיצור בלבד, ומקיימת גיוון כאשר היא בסוף הצורה. בסוף הצורה היא 

מופקת ונחשבת עיצורית וגם מקרים בהם היא מקרים בהם היא  כתנועה, אך גם מתקיימת לרוב

אינה מתקיימת בנטייה. המימד המשפיע על מיקומה בצורה הוא עמדתה בשורש ללא תלות בבניין 

ובבסיס הטמפורלי. יוצא כי באות ה', למיקום האות בצורה חשיבות מכרעת על גוונה הווקאלי, 

ובאות א' ההשפעה על גיוונה הוא פונקציה של שילוב בין עמדתה  והוא נגזר מעמדתה בשורש,

בשורש, הגזרה, הבניין והבסיס הטמפורלי. דרך מיפויים של האותיות א' וה' ניתן לראות בברור את 

 תורת בעיקר, העברי הדקדוק של המופשט הרובד ובין הכתיב בין מערכת והמורכב הקשר ההדוק

ב להיווכח כי המערכת המורפולוגית משמשת גורם מתווך בין ; ניתן שו)המורפולוגיה( הצורות

 האורתוגרפיה לפונולוגיה. 

נבדקה התפתחות הרכישה של האותיות א' וה' בכתיב כפונקציה של תפקידיהם השונים  בחלק השני

כעיצורים וכתנועות וכפונקציה של מידת ההיקרות של הצורות הכוללות אותן בשפה. מידת 

נבדקה במחקר על ידי שני מדדים: שכיחותן וגודל המשפחה המורפולוגית  ההיקרות של הצורות

שלהן. מדדים אלה משפיעים על מידת ההיקרות של הצורה ומכאן גם על מידת החשיפה אליה, וזו 

 משפיעה על רכישתה.

נבדקים בעלי התפתחות תקינה מחמש קבוצות גיל  133בבדיקת התפתחות רכישת האותיות נכללו 

ה ג', כיתה ה', כיתה ח', כיתה י"א וסטודנטים. הכלי שבאמצעותו נבדק ייצוג האותיות שונות: כית

הוא מבחן כתיב שנגזר מן המיפוי השיטתי שנערך לאותיות אלה בחלק הקודם של מחקר זה. המבחן 

כלל פעלים עם האותיות א' וה' כאותיות שורש בתפקידם כעיצורים וכתנועות, מבניינים שונים 

פורליים שונים. פריטי המבחן נחלקו לצורות הכוללות א' וה' כעיצורים וכתנועות, ומבסיסים טמ



ברמת שכיחות גבוהה ונמוכה; ולצורות הכוללות א' וה' כעיצורים וכתנועות, המשתייכות למשפחה 

 מורפולוגית פועלית גדולה וקטנה. 

ורך הגיל ומגיעה מממצאי המחקר עולה כי רכישת האותיות א' וה' מתפתחת בצורה הדרגתית לא

לרכישה מלאה בכיתה י"א. ההתפתחות המשמעותית ניכרת בין כיתה ג' לכיתה ה' ובין כיתה ה' 

ה' כעיצורים לבין ייצוגן כתנועות כשייצוג העיצורים -לכיתה י"א. נמצא פער בין ייצוגן של הא' וה

הפער לאורך כל ה', ובאות ה' בלט -קל מייצוג התנועות. באות א' ניכר פער זה בכיתות ג' ו

משפיעים על ייצוג האותיות  –שכיחות וגודל משפחה  –ההתפתחות. כמו כן נמצא כי מדדי ההיקרות 

בכתיב, והשפעתם גדולה כאשר ייצוג האות אינו יציב. לשכיחות הפועל השפעה גם על ייצוג הא' וגם 

 'דולה יותר באשר לאה' גם בתפקידן כעיצור וגם בתפקידן כתנועה, אך יש לה השפעה ג-על ייצוג ה

תנועיות. לגודל משפחה השפעה על ייצוג האות א' בכיתות ג', ה' וח' ואילו באשר לכיתות י"א  'וה

ה' נמצאה השפעה של גודל וסטודנטים לא נמצאו הבדלים בין משפחה גדולה לקטנה. באות 

, לגודל משפחה עיצורית' לה ביחסהמשפחה על ייצוג האות ה' התנועית לאורך כל הגילאים, ואילו 

  .השפעה קיימת לא נטיםדסטו ובגיל"א י שבכיתות בעוד', וח' ה', ג בכיתות השפעה קיימת

ממצאי המחקר תואמים לספרות בתחום המבחינה בהבדל בין עיצורים לבין תנועות בייצוג 

וברכישה, וטוענת להשפעה של שכיחות וגודל משפחה על רכישתם. ממצאנו מתכתבים במיוחד עם 

ות, הגישה הסטטיסטית הסתברותית ללמידת שפה הרואה בלמידה פונקציה של גורמי הסדיר

ה' כמייצגות -הסדירות והעקביות באים לידי ביטוי באופיין של הא' וה העקביות והשכיחות. גורמי

עיצורים ותנועות בקשת של גוונים ווקאליים בצורה שאינה סדירה, וגורם השכיחות בא לידי ביטוי 

מדדי ההיקרות במחקר, שנמצאו משפיעים על הרכישה. בבסיסם של גורמים אלה בעברית,  בבחינת

במיוחד באשר לאותיות א' וה', עומדת המערכת המורפולוגית המשפיעה גם על סדירותן, גם על 

 עקביותן וגם על שכיחותן, ודרך גורמים אלה מתערבת ברכישתן. 

זיות במורכבות הכתב העברי גם מבחינת ייצוגן ייחודו של המחקר הוא בבחינת שתי אותיות מרכ

בשפה וגם מבחינת רכישתן בכתיב. ככזה כורך המחקר בין אופי השפה והטיפולוגיה הלשונית לבין 

ייצוג ורכישת השפה בקרב דובריה וכותביה. תוצאות המחקר מלמדות על חשיבות בחינת 

שיבות ההוראה המפורשת של ההתפתחות בכתיב בראי התנהגות האותיות בשפה; מדגישות את ח

ידע מופורלוגי, המהווה מפתח למציאת סדירות וחוקיות בשפה; ומדגישות את הצורך בחשיפה 

 למילים, שיש בכוחה לפצות על הקושי הטמון בהן ולסייע ברכישתן. 

 


