
 סיכום ההרצאה –  19.3.13 –סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות 

 .הרוסי מן המחלקה להפרעות בתקשורת-גת סבלדיד"ר של ה הרצאתשמענו את 

התפתחות שפה של ילדים עם לקויות דיבור ולקויות מוטוריות מורכבות המשתמשים  : בנושא

 בתקשורת תומכת וחליפית.

 

 ההרצאה:  תקצירלהלן 

 ,Augmentative and alternative communicationתת"ח, )משתמשי תקשורת תומכת וחליפית 

AAC ג'סטות, הפקות  –( אינם משתמשים בתקשורת טבעית, אלא זקוקים לערוץ תקשורת חלופי

. ביניהם ניתן למנות אנשים קוליות, ואולי עזרים חיצוניים )סמלים גרפיים, תמונות, מחשבי תקשורת(

ין, אוטיזם, בעלי לקויות נרכשות )פוסט טראומה, סרטן(, לקויות ניווניות, ולקויות מולדות )שיתוק מוח

הכוונה  Augmentativeלעברית אינו מוצלח, שכן  AACתרגום המונח מוגבלות שכלית התפתחותית(. 

היא "מרחיב" או "מוסיף" ולא חליפי. תקשורת באמצעות סמלים או תמונות אינה טבעית, היות ובן 

 השיח של המשתמש אינו משתמש באותו ערוץ תקשורתי )אלא הוא משתמש בשפה דבורה(.

המטרות בטיפול תת"ח הנן מגוונות, וכוללות שיפור הכשירות הלשונית, החברתית, התפעולית ועוד. 

  מטרות העבודה רחבות. 

. טכניקה זו שימשה למשל ' הטכניקה הנפוצה לצורך תת"ח היתה החלפת תמונות50-עד שנות ה

פשרת ייצוג מלא של . ברור שזו טכניקה מאד בסיסית שלא מאבשיקום של אנשים לאחר כריתת גרון

חלה ', 80-, סביב שנות ה. בהמשך, ייצוג מושגים מופשטיםשפה, למשל פעולות והטיות של פעלים

התקדמות משמעותית, למשל עם פיתוח מחשבי התקשורת המאפשרים לייצג גם מרכיבים לשוניים 

תת"ח  עם זאת, משתמשיבשנים האחרונות עיקר החידושים הנם אפליקציות תקשורת. מתקדמים. 

מילים בודדות או מבעים קצרים )מדובר  –מצומצמת תבניתית ונוטים להביע את עצמם בשפה מאד 

, שפתם מכילה בעיקר שמות עצם מוחשיים, ללא ציינים גם על אנשים בעלי יכולת קוגניטיבית תקינה(

אל דקדוקיים. העדר הפקת השפה מהווה גורם מעכב. בנוסף לכך, גם התשומה הלשונית המופנית 

לא, שדורשות מענה -משתמשי התת"ח מן הסביבה נוטה להיות מצומצמת ומוגבלת )בעיקר שאלות כן

 במילה בודדת(.    

 

מחשבי התקשורת נכנסו לסל הבריאות, ממש כמו עזרים רפואיים שיקומיים  2015-בישראל, מ

)מוגבלות שכלית כיום גם אנשים בעלי ירידה קוגניטיבית אחרים )מכשירי שמיעה, כסאות גלגלים(. 

התפתחותית( או בעלי ירידה ביכולת הבנת השפה זכאים לקבל אביזר תקשורת, וזכאים להשמיע את 

 קולם. 

)בעלי קוגני'  שאלות המחקר הנוכחי עסקו באופן ההתפתחות השפתית של ילדים משתמשי התת"ח

שבועות, שני  12תקינה(, ובפרט בהתפתחות התחבירית. הנבדקים קיבלו התערבות שפתית למשל 

מפגשים בשבוע. ההתערבות היתה מבוססת על שיחה פתוחה ועשירה במלל )תיאור תמונות 

המשפטים שהילדים הפיקו נשפטו כתקינים / לא תקינים מעניינות(, עם חזרות על מילים )פעלים(. 

לאורך המחקר ניתן היה לראות מבחינה תחבירית, וצוייננו לפי המורכבות התחבירית שלהם. 

למדו להשתמש בפעלים, והרחיבו את הפסוקיות. לדים שיפרו את רמת השפה שלהם; הם שהי

הממצאים מדגישים את החשיבות של התערבות שפתית באוכלוסייה זו, על מנת לסייע להם לממש 

  את היכולת שלהם ולהשתלב בחברה. 

  


