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Therapy with bilinguals with aphasia: The effect of therapy in one 

language on another language 
 

Loraine Obler 

CUNY Graduate Center 

 

Early 19th and 20th-century studies of bilingual aphasia focused on discrepancies in 

language breakdown and/or recovery relative to how proficient speakers were in their 

languages before the aphasia. A set of articles considered where the 'language switch' is 

located in the brain, with no resolution. The seminal work on how therapy in one language 

can influence performance on another is Fredman, 1975, showing that therapy in Hebrew 

appears to benefit performance in patients' first language, as do more recent papers by Gil 

and colleagues. Studies by Goral and Kiran and their colleagues, by contrast, demonstrate 

the influence of first-language therapy on later-language performance. Cognate words, we 

and others report (E.G., university – אוניברסיטה) have special status in facilitated cross-

language recovery. 
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A systemic-dynamic Lurian approach to aphasia in bilinguals 
 

Bella Kotik-Friedgut 

David Yellin College 

 

This paper presents an approach to a variety of syndromes and patterns of language 

disorders in the different languages of bilinguals and polyglots. The approach is based on 

the Systemic-Dynamic approach of L. Vygotsky and A. Luria in which the concept of 

“extracortical organization of mental functions” is especially important. This framework 

demands that in neuropsychological analysis, all the variables and dynamics of the 

process of the development of bilingualism (language anamnesis) have to be taken into 

consideration along with details of the neurological syndrome. Special attention is paid to 

the circumstances and manner of second language acquisition. 
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One person, one dyslexia, two languages: on the manifestation of 

different acquired dyslexias in bilingual readers 
 

Naama Friedmann  

Tel Aviv University 

 

Dyslexia is a general term that relates to a deficit in reading. There are more than 15 

different dyslexias, each stemming from a deficit at a different component of the reading 

process or in the connections between these components. The different sources cause 

differences in characteristics of the various dyslexias and in the directions for treatment. 

Beyond this variability, another source of variability exists, which derives from the 

properties of different orthographies. As a result, the same exact dyslexia can manifest 

itself differently in different languages. The talk will focus in cases in which bilingual 

individuals have dyslexia following brain damage. They have the same type of dyslexia in 

their two languages, but the different characteristics of the two orthographies create 

different manifestations of the same dyslexia type. Several types of dyslexia will be 

presented, including letter position dyslexia, surface dyslexia, and neglect dyslexia, which 

cause more difficulties to Hebrew readers than to readers of other languages. These 

differences result from the underrepresentation of vowels in Hebrew, the Semitic 

morphology, the direction of reading, and the different letter forms for different positions 

in Arabic. We will discuss the theoretical implications, as well as implications for 

diagnosis and treatment.    
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Can bilingualism be a benefit for children with SLI? 
 

Sharon Armon-Lotem 

Bar-Ilan University 

 

The present paper advances the claim that impaired bilinguals achieve a similar level of 

morphosyntactic knowledge as impaired monolinguals, and supports Roeper’s (2009) 

suggestion that bilingualism can be instructive for children with SLI. Subjects were 

English-Hebrew and Russian-Hebrew bilingual preschool children with either typical 

linguistic development (TLD) or specific language impairment (SLI), as well as a 

matched group of monolingual children with SLI. Data on the use of verb inflections in 

Hebrew was obtained by sentence completion, sentence imitation and enactment tasks. 

The findings reveal that English-Hebrew bilinguals with TLD show a ceiling effect, while 

the error pattern of Russian-Hebrew bilinguals is characterized by the choice of a more 

complex morpheme, due to crosslinguistic interference, while children with SLI opt 

erroneously for less complex morphemes. Furthermore, the results show no significant 

difference between monolingual children with SLI (MO-SLI) and bilingual children with 

SLI (BI-SLI), in their respective use of past tense inflection, neither in the degree of 

success, nor in the type of errors. Moreover, in the present tense, children with BI-SLI 

perform better than children with MO-SLI. These findings suggest that children with BI-

SLI are not only as accurate as children with MO-SLI, but sometimes even do better. That 

is, bilingual children seem to rely on their knowledge of the L1 in acquiring the L2, which 

subsequently gives them an overall advantage over children with MO-SLI. Further 

support for this claim will be presented from a study of preposition use and subject 

omission by the same populations.  
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Narratives produced by bilingual children with language impairment: 

linguistic insights and clinical implications 
 

Kupersmitt, Judy (in collaboration with Paloch Dina and Hofman Ruth)  

Hadassah Academic College 

 

Narratives provide a structured discourse platform to evaluate the child’s linguistic, 

cognitive and pragmatic abilities. The present study examined 24 picture book based oral 

narratives produced in Hebrew by a group of Hebrew-English bilingual children -- 

typically developing and language impaired --  and a group of Hebrew speaking 

monolingual children, matched for age, educational, and socio-economic backgrounds. 

The narratives were compared in terms of length, episodic structure, and linguistic 

features, including syntactic connectivity, referential strategies, dominant tense, and types 

of morpho-syntactic and lexical errors.  

As predicted, typically developing bilinguals performed better in most of the narrative 

measures, with particular advantage over language impaired groups on measures that 

involve the integration of bottom-up and top-down levels in the process of discourse 

construction. Besides, we found that the language impaired groups performed similarly in 

most narrative measures, except for the error analysis, which showed a disadvantage for 

language impaired bilinguals. Nonetheless, this was attributed to the normal development 

of L2 morpho-syntactic forms, rather than to differentiating clinical markers between the 

two groups. The study emphasizes the need for evaluating language abilities at a discourse 

level, combining both quantitative and qualitative analyses, in order to distinguish 

between typical L2 development and signs of language impairment in bilingual 

populations.   
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לשוניים דוברי -אצל ילדים דו, רוסית, (L1)בשפה הראשונה תחביר הפעלי -המורפורכישת 

 "לשונית-נורמה דו"ה של מקדימ עדות :רוסית ועברית במהלך הרכישה הטיפוסית העוקבת

 

 אולגה גופול

 המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

' ש 4-8בגילאי   (successive bilinguals)בים לשוניים עוק-מחקר זה עוסק ברכישת מערכת הפועל אצל ילדים דו

לשונית מתאפיינת בשימוש הולם בצורת -הרכישה החד. לשוניים-בהשוואה לרכישה מוקדמת  של הפועל  אצל ילדים חד

שימוש הולם , שימוש הולם בשתי מערכות הסיומות ובסמני הרפלקסיביות, גוף, מין, התאמה במספר, המקור של הפועל

 Bar-Shalom and Snyder 2001, Bar-Shalom) 3ושימוש הולם בזמן והיבט דקדוקי עוד לפני גיל ,יםבצורנים נגזר

2002, 2003, Brun, Avrutin and Babyonshev 1999, Gagarina 2000, 2002b, 2003, 2004 and 

Gvozdev 1961).    

צעיר או שנולדו למשפחות שעלו לארץ  במחקר הנוכחי הם ילדים שנולדו ברוסיה ועלו לישראל בגיל מאוד המשתתפים

-הדו: הם נחלקים לשתי קבוצות(. גוש דן)המשתתפים מתגוררים במרכז ישראל  .במהלך חמש עשרה השנים האחרונות

 .לשוניים המאוחרים אשר נחשפו לעברית אחרי גיל שלוש-והדו, לשוניים המוקדמים  שנחשפו לעברית לפני גיל שלוש

-Cagarina et al 2005, Armon) לשוניות המוקדמת והמאוחרת-המחקר מיישם את הרעיון שייצוג השפה שונה בדו

Lotem et al 2006 .)לשוניים המוקדמים נחשפו לשפה השנייה לפני שהייתה להם רכישה מלאה של -ההנחה היא שהדו

לשוניים המאוחרים אשר נחשפו לשפה השנייה רק לאחר שרכשו את -לעומת הדו,מורפולוגית הפועל  בשפה הראשונה 

 .ילדים לצורך המחקר הנוכחי 120בסך הכול נבדקו  (.Gagarina et al 2005) מורפולוגית הפועל בשפה הראשונה

 :לשונית נחקרה  באמצעות שתי משימות-התפתחות הפועל הדו :שיטת המחקר

 (a sentence completion task)השלמת משפטים ( 1)

    a Truth-Value Judgment task))משימת הבנה ( 2) 

הניתוח הכמותי מחשב את מספר . של ניתוח הנתונים יתאיכות/כמותית  ושיטה פונקציונאלית מחקר זה משלב שיטה  

השימושים השגויים של מורפולוגיית הפועל לצורך גזירה ונטיה על מנת לעקוב  אחר השינויים החלים במערכת זו 

נבחר כדי להציג את תהליך ההתקדמות של רכישת הפועל ואת סוג הידע  בכל שלב תוך  ניתוח האיכותיה. לאורך זמן

תפתחות הפועל מוצגת הן על ידי חישוב היחס של שגיאות ה. שימוש מוטעה בהטיות הפועל מסוגים שונים מעקב אחרי

נעשה על  tמבדק .כל הפעלים הנבדקים והן על ידי התפלגות השגיאות השונות מתוך המספר הכולל של השגיאות מתוך

  . מנת לבחון את מובהקות התוצאות

תחביר המוקדם אצל -מאפשרת לחקור את השונות ההתפתחותית ברכישת המורפו  מטלת השלמת המשפטים: ממצאים

חקר יוצא המ . זירהלשוניים דוברי רוסית ועברית עם ההתמקדות על השימוש השגוי במורפולוגית הנטיה  והג-ילדים דו

-לשוניים דוברי רוסית ועברית שונה מהשימוש בפועל אצל ילדים חד-מתוך ההנחה שהשימוש בפועל אצל ילדים דו

במחקר  (.במקרה הנוכחי, עברית על רוסית)בשל השפעת השפה השנייה על השפה הראשונה , לשוניים דוברי רוסית
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המחקר , בנוסף . לשוניים צעירים-לשוניים בוגרים מאפיין חד-הנטייה אצל דו נמצא שהשימוש השגוי במורפולוגיית 

-לשוני אשר אינן טיפוסיות להתפתחות המורפו-לשוניות הנובעות מן ההקשר הדו-בוחן האם קיימות שגיאות ייחודיות דו

לשוניות במהלך הזמן יחד עם קיומן של שגיאות ייחודיות -העלמות טעויות חד .לשוניים-תחביר הפעלי אצל ילדים חד

השפעת המערכת האספקטואלית השונה בשפה  בשימוש בזמן והיבט המושפעים מן היבט לקסיקלי מצביעות גם הן על

 .לשוניים-השנייה עברית על התפתחות הפועל המוקדמת ברוסית אצל דו

אצל ילדים דו ( פרפקטיבי ואימפרפקטיבי)את התפתחות ההבחנה בין ההיבטים דקדוקיים  משימת ההבנה בוחנת

-Truth))באמצעות משימת שפיטה ערך האמת ' ש 4-8עברית מוקדמים ומאוחרים  בגילאים -לשוניים דוברי רוסית

Value Judgment.  בהינתן שלפעלים בעלי נקודת סיום טבעית(telic)    יש אפקט איתחול(bootstrapping ) ברכישת

המחקר הנוכחי בודק הבנה של השימוש בהיבט  ,(Shirai et al.1995; van Hout 2005) לשוני-הפועל בהקשר החד

 complete)ומתמשכים , לא גמורים, במצבים גמורים  accomplishmentפרפקטיבי ואימפרפקטיבי עם פעלי 

incomplete and in-progress ) מאחר ופעלים אלו יכולים להופיע גם בהיבט פרפקטיבי וגם בהיבט אימפרפקטיבי

המחקר מציג את המאפיינים   Rothstein (2008). ו Braginsky וPaducheva (1996, 2004, 2008) ברוסית לפי  

לשוניים ברכישת השימוש במורפולוגית הפרפקטיבי והאימפרפקטיבי -נים הייחודיים הדולשוניים וגם את המאפיי-החד

; Shirai et al.1995)לשוניים  -כמו במחקרים החד. לשוניים דוברי רוסית ועברית בגילאים הנבדקים בהבנה-אצל דו

Kazanina et al. 2003; van Hout 2005 )ת קודם במצבים גמורים המורפולוגיה הפרפקטיבית ואימפרפקטיבית נרכש

 . לשוניים-אצל ילדים דו

כמו  אימפרפקטיבית במצבים לא גמוריםאינם מקבלים את השימוש במורפולוגיה ה, לשוניים על פי רוב-ילדים דו, בנוסף 

לשוניים לא מקבלים -ילדים דו, מצד שני . לשוניים דוברי רוסית-אך בשונה ממבוגרים חד, לשוניים רוסים-ילדים חד

במצבים מתמשכים ולעיתים  accomplishmentsימפרפקטיבית עם פעלי באופן שגוי את השימוש במורפולוגיה הא

-קרובות  מקבלים באופן שגוי את המורפולוגיה הפרפקטיבית במצבים לא גמורים ומתמשכים לעומת ילדים ומבוגרים חד

-לשוניים דוברי רוסית-קנה שילדים דוממצאים אלה מובילים למס (.Kazanina et al. 2003)לשוניים דוברי רוסית 

במספר רב של מקרים  accomplishmentsעברית אינם מבחינים בין הייצוג הפרספקטיבי והאימפרפקטיבי של פעלי 

 . שבה לא קיים היבט דקדוקי זה, בגלל השפעת של המערכת האספקטואלית העברית

לשוניים אכן שונה מרכישת הפועל אצל ילדים -ם דוהמשימות שתוכננו עבור המחקר מראות שרכישת  הפועל אצל ילדי

לשוניים -אצל דו .בעיקר במקומות שבהם קיים שוני בין שתי השפות, לשוניים כתוצאת מהשפעת המצב הדו לשוני-חד

לשוניים -ואצל דו( delay)ידי עיכוב -התפתחות הפועל מאופיינת על, אשר החלו ברכישת השפה השנייה לפני גיל שלוש

זמנית ( attrition)התפתחות הפועל מאופיינת על ידי שחיקה , ברכישת השפה השנייה אחרי גיל שלוש אשר החלו

 .ברכישת המורפולוגיה הפועלית

לשוניים בשל -לשוניים שונה מההתפתחות הפועל אצל חד-אצל דו תחביר הפעלי-מחקר זה מראה שרכישת המורפו 

המחקר  .ההשפעה של שפה שנייה עברית על השפה הראשונה רוסית בעיקר במקומות שבהם קיים שוני בין שתי השפות

 . לשוניים-תחביר הפעלי ברוסית אצל ילדים דו-שהמגע בין שתי השפות משפיע  על רכישת של המורפושלנו מוכיח 
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 וליצירת ייחוס משותף (joint attention)אסטרטגיות להשגת תשומת לב משותפת 

 (joint reference)  במהלך תקשורת בין אם חירשת וילד שומע בשלבים המוקדמים

 להתפתחות השפה

 
סאורית פוק  

ש קיי"המכללה האקדמית לחינוך ע  

 
מטרת המאמר הנוכחי היא לתאר את מגוון האסטרטגיות בהן משתמשת אם חירשת להסבת תשומת לב וליסוד 

מעט מאוד מחקרים עקבו אחר הדינאמיקה . רפרנס בזמן תקשורת עם ילד שומע בשנתיים הראשונות לחייו

בעבודה זו הופעל חקר מקרה ארוך . לשונית-שה הדוהתקשורתית בין אימא חירשת לילד שומע במהלך הרכי

שפת הסימנים  -זמנית של שתי שפות שמתממשות בערוצים שונים -טווח בכדי לעקוב אחר הרכישה הבו

וכן לעקוב אחר האסטרטגיות התקשורתיות בהן משתמשת האם החירשת  –הישראלית והשפה העברית 

חודשים  8ולל ניהול יומן ותצפית אחת לשבוע החל מגיל מעקב קפדני הכ. בשלבים השונים של רכישת השפות

מאפשר לעקוב אחר שינויים דקים החלים בדפוסי אינטראקציה בין האם החירשת והילד השומע עם 

ניתוח איכותני של מגוון האסטרטגיות בהן השתמשה האם להסבת תשומת הלב של הילד . ההתקדמות בגיל

. באסטרטגיה של טפיחה על הגוף לקראת סוף השנה הראשונה במהלך התקשורת מצביע על בולטות שימוש

שימוש מופחת נעשה באסטרטגיה של קריאה בשם המלווה במקביל גם בתנועת הנפת יד ועוד פחות מכך 

מבין מגוון האסטרטגיות בהן השתמשה האם ליסוד רפרנס בסוף השנה הראשונה ובמהלך . קריאה בשם בלבד

ממצאי המחקר מראים כי בניגוד לנטייה של אימהות . ה השימוש בהצבעותהשנה השנייה מעניין במיוחד הי

האם החירשת מיעטה באופן יחסי להשתמש , שומעות ליסוד רפרנס באמצעות הצבעות וליווי ההצבעה בדיבור

ההצבעות הופיעו לפני או אחרי שהאם . בהצבעות ליסוד רפרנס ונטתה להצביע מבלי ללוות את ההצבעה בשם

מגוון האסטרטגיות בהן השתמשה האם במהלך התקשורת עם הילד השומע . מה את שם הרפרנטסימנה ושיי

בשנה הראשונה והשנייה לחייו מצביעים על כוונה ברורה מצד האם לפתח אצל הילד בראש ובראשונה יכולות 

 . של תשומת לב חזותית ומיקוד לסימון יותר מאשר לדיבור
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 השלכות קליניות: לשוניים-ים רבהפרעות פונולוגיות בקרב ילד
 

 אביבית בן דוד

 המכללה האקדמית הדסה
 

מחקרים בשפות שונות הראו . לשוניים-כתוצאה מהעליה וההגירה לישראל יש במדינה כמות רבה של ילדים דו

כתוצאה מכך ניתן להניח כי בישראל יש לא מעט ילדים . מן הילדים בגילאי הגן יש ליקויי היגוי 10% -כי לכ

 . לשוניים-לקויי היגוי דו

, לשוניים-מטרת הרצאה זו היא לתאר את המידע הקיים על הייחוד בהתפתחות הפונולוגית של ילדים דו

 .לשוניים עם ליקויי היגוי והמלצות לאיבחון וטיפול באוכלוסיה זו-המאפיינים של ילדים דו

מצא כי בצד מאפיינים דומים בתהליכי לשוניים נ-במחקרים על התפתחות ההיגוי והפונולוגיה של ילדים דו

לשוניים נמצאו פעמים -שונות זו מתבטאת בכך שאצל הילדים הדו. קיימת גם שונות מסויימת, ההתפתחות

 (:אך לא בכל המחקרים)רבות 

 התפתחות דיבור איטית יותר •

 אחוז נמוך יותר של מובנות דיבור •

 יותר שיבושים של עיצורים ותנועות •

 ריגיםמעט יותר שיבושים ח •

 יותר תהליכים פונולוגיים  •

 .שימוש בתהליכים פונולוגיים שונים: בנוסף להבדלים כמותיים אלה נמצאו גם הבדלים איכותיים כגון

 .וכי לאחר גיל זה ההבדלים בין הקבוצות פוחתים 'ש 4חשוב לציין כי רוב ההבדלים הללו מופיעים עד גיל 

(Gildersleeve, Davis, & Stubbe, 1996; Gildersleeve-Neumann & Davis, 1998)  

נמצא כי , כך למשל. לשוניים נמצאו גם הבדלים בין שתי השפות-בתהליך ההתפתחות הפונולוגית של ילדים דו

, רק באנגלית /tS/רק באיטלקית ואת העיצור  /f, v/הפיקו את העיצור ( אנגלית-איטלקית)לשוניים -ילדים דו

 . (Holm & Dodd, 1999)ם בשתי השפות למרות שכל העיצורים הללו קיימי

יש מחקרים בודדים בלבד שחקרו , לשונית תקינה-בניגוד למספר המחקרים הרב שבדק התפתחות פונולוגית דו

 .לשונית של לקויי היגוי-מאפיינים של התפתחות פונולוגית דו

נמצא כי , יי שפה והיגוילקו' ש  5שוודית בני -לשוניים דבורי ערבית-שבדק ילדים דו, באחד ממחקרים אלה

-כמות התהליכים הפונולוגיים בו השתמשו לקויי ההיגוי גדול בהשוואה לתהליכים בו השתמשו ילדים דו

גם יכולת חיקוי מלים באופן תקין נמצאה פחות טובה בקבוצת לקויי השפה . לשוניים בעלי התפתחות תקינה

 .(Salameh et al., 2003)וההיגוי 

 :אבחוןההשלכות הקליניות ל
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 :הגורם העומד בבסיס הליקוי הפונולוגי יבוא לידי ביטוי בשתי השפות ולכן •

 יש לאבחן כל אחת משתי השפות אותן דובר הילד •

 אין להניח שיכולת הקיימת בשפה אחת קיימת גם בשניה  •

 אצל ילד עם ליקוי פונולוגי נמצא הפרעות פונולוגיות בשתי השפות •

 (תפיסתי, תכנוני, פונולוגי, מוטורי)ם ההפרעות יצביעו לכיוון אותו גור •

 לשוניים-אין להשוות את ממצאי האיבחון לנורמות של חד •

 לקחת בחשבון הבדלי דיאלקט •

 אבחון בצוות •

 (להקליט את האבחון)להעזר במתורגמן  •

 :לקבל מידע כמה שיותר מפורט מההורים •

 ?האם הילד נשמע כמו ילדים אחרים בגילו •

 ?הילד האם יש משהו שונה בדיבור של •

 ?אילו עיצורים בשפה הילד הוגה •

 ?אילו תנועות בשפה הילד הוגה •

 ?(צוות חינוכי, חברים, משפחה, הורים)כמה קל להבין את הילד  •

 ? לעתים רחוקות/ לפעמים/ האם מבינים אותו תמיד •

  ( independent analysis)ניתן לערוך אבחון עצמאי ( לפחות בשלב ראשון)בהעדר מתורגמן  •

 יפולייםעקרונות ט

 (ללמוד את מבנה השפה השניה)לטפל בשתי השפות  •

 לשוני המתאים לילד-קלינאי תקשורת דו •

 לשוני המטפל בילד ונעזר במתורגמן-לשוני מייעץ לקלינאי תקשורת חד-קלינאי תקשורת דו •

 לשוני-מקצועי דו-לשוני עובד בצוות רב-קלינאי תקשורת חד •

 לצפות להעברה מסויימת משפה אחת לשניה  •

 בדוק האם אכן התרחשה ההעברה ולהכניס לתכנית הטיפולל •

 :במידה ולא ניתן לטפל בשתי השפות •

 לשתף את ההורים בהחלטה לגבי שפת הטיפול  •

 לתת הנחיות להורים לתירגול בשפה השניה  •

 .כדי לשפר מובנות בו זמנית בשתיהן -הנפוצות באותה מידה בשתי השפות ביחידותלהתחיל לטפל  •
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 . כדי לשפר מובנות בו זמנית בשתיהן -הנפוצים באותה מידה בשתי השפות יבושיםבשלהתחיל לטפל  •

 :מבני טיפול אפשריים •

 :קלינאי תקשורת •

• 1 SLP for Language A and 1 SLP for Language B 

 :מפגשים •

• 1 day in Language A and 1 day in Language B 

 :מטרות •

• 1 goal in Language A and 1 goal in Language B 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


