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1 ונעמה פרידמן1,2אביה גביעון

 מרכז רפואי רעות2, אוניברסיטת תל אביב1

וא) כלומר מולדות(התפתחותיות שיכולות להיות, בקריאהדיסלקסיה היא שם כללי למגוון הפרעות

ני.)בעקבות פגיעת מוח(נרכשות  אותרו.כרת בחקר הדיסלקסיהבשנים האחרונות חלה התקדמות

נבנו כליםו מתקלות בשלבים שונים בתהליך עיבוד הקריאהיםסוגים שונים של דיסלקסיות הנובע

התפתחות בחקרה. מותאמותלאבחנה מבדלת בין הסוגים השונים ותכניות טיפול ספציפיות 

ות דיסלקסיהשליהןובשנים האחרונות למדנו על הסתמנויות, הדיסלקסיה לא פסחה על העברית

מיישפה, בעברית השונות .שפות שנחקרו בעברהחודית ושונה

מרגע תפיסת המילה הכתובה ועד תהליך הקריאה המתאר את שלבי במאמר זה נציג תחילה מודל

א.התבקול רם ולהבנקריאתהל בעקבות פגיעת, בנפרדחד מהשלבים בתהליך זה עשוי להיפגע כל

בעלות הפרעות קריאה ות במרכיבים שונים בתהליך יוצרות פגיעו, מוח או בעקבות הפרעה מולדת

הנגזרות מפגיעה פרעות הקריאהוה בתהליךבמאמר זה יוצגו המרכיבים השונים. שוניםמאפיינים

.וכן ממצאים ממחקרים בשפה העברית הבוחנים יעילותם של טיפולים שונים, בכל אחד מהם

בו.1תרשים  דדתמודל שלבי הקריאה של מילה

 אורתוגרפי ראשוני ודיסלקסיות פריפראליות-ניתוח ויזואלי

בבהשל ב( תהליך קריאת מילים הראשון עיבוד חזותי ראשוני כולל)1 תרשיםכפי שניתן לראות

 את קשרול, לקודד את סדר האותיות במילה, שתפקידו לזהות את האותיות המרכיבות את המילה

הוא ארון לדוגמא כשהקורא נתקל במילה).,1996Ellis & Young( שאליה הן שייכותהאותיות למילה

טעות בזיהוי האות האחרונה. ארון חייב בשלב הראשוני לזהות את האותיות המרכיבות את המילה

ב"ר"טעות בזיהוי האות. ארוך להוביל את הקורא לקריאת המילההעלול תוביל"ת"והחלפתה
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אאבל. אתוןלקריאת המילה כיצד נבדיל. ותיות מוצלח כדי לפענח כראוי מילה כתובהאין די בזיהוי

כיצד נדע לפענח את השלט ברחוב שהגענו?שוטפת-ושופטת;תריס-ותירס;אורן-וארון:יםבין המיל

ל, שמחנותו כדאי להתרחקהשכונתיליקרן ולא השכונתילירקן   גבוהה אינה השכלהושהמועצה

ב גמחישמדוגמאות אלו? הסטודנטיםהכשלת עסוקה ם ות שלא מספיק לזהות אותיות אלא שיש צורך

ת, האותיות במילהאת סדרלקודד קרא מילה אחרת המכילה את אותן אותיות אך בסדריאחרת

.Friedmann & Gvion, 2001)( שונה

עלינו לקרוא אך לשלב הויזואלי הראשוני תפקיד נוסף כאשר. עד כה התייחסנו לקריאת מילים בודדות

יש המתקשים לשייך את האותיות. חבר גרש בקריאת צמד המיליםלדוגמא. ילה בודדתיותר ממ

זה.'וכד חבש גרראו. חרש גבר:את הצמד הזה באופן אחר למילים המתאימות ועלולים לקרוא מה

שלא מספיק לזהות אותיות ולקודד את סדר האותיות טעויות אלו מדגימות? אומר על תהליך הקריאה

ניתן. בין מילים" לנדוד" עלולותאותיותלשייך את האותיות למילים כי אחרתגם צורך במילה אלא יש

יש לפחות שלושה תפקודים שלקות, בשלב מאוד מוקדם בפענוח מילים כתובות אם כן לראות שכבר

"אורתוגרפי-הנתח הויזואלי"נקרא זה שלב. הם עלולה לגרום להפרעה בקריאהבנפרדת או מעורבת 

)Ellis & Young, 1996 (.

הםSFוKD. אורתוגרפי- הויזואלי מדגימים לקויות סלקטיביות בתפקודי הנתחסיהממצאים מדיסלק

שניהם סובלים מהפרעה ספציפית ביכולת. אירוע מוחימ סיה נרכשת שנגרמהלקדיסאנשים עם

כשקר נתבקשה לקרוא את המילהKDכש. הנתח לזהות אותיות נקרא ריךצ. שטר- היא קראה אותה

לחסרו,צריף-כ זו.SFעבור חסד- הפך שבה מילים נקראות כמילים אחרות תוך החלפת חלק, לקות

מעניין לציין. ים אחריםי בהכרח בקשיים ויזואלהמלווהיא אינהודיסלקסיה ויזואליתמכונה מהאותיות 

  ;Friedmann, Biran & Gvion, 2004( ון ויזואלי בין האותיות המוחלפותשאפילו אין בהכרח דמי

Lambon Ralph & Ellis, 1997; Marshall and Newcombe ,1973.(במקרים חמורים יותר יהיה קושי

 המתבטא בכך שהאדם או הילד אינו מסוגל,)אגנוזיה לאותיות(אף ברמה של זיהוי אותיות בודדות 

או) מישוש האותיות(גירוי תחושתי ומסוגל לזהות אותן רק על סמך, כלל לזהות אותיות מראיה

,Seki, Yajima, & Sugishita)()עקיבה עם האצבע אחר צורת האות(טיטקינס 1995 . 

 נוספת ללקות בתפקוד הנתח הויזואלי ברמת זיהוי אותיות מודגמת בדיסלקטים הסובליםהדוגמ

המ. Neglect dyslexia)(מדיסלקסית הזנחת צד ילה אנשים וילדים עם דיסלקסית הזנחת צד ברמת

שלמתקשים בזיהוי אותיות בצד  ;Caramazza & Hillis, 1990( המילה אחד Arguin & Bub, 1997; 

Ellis, Flude & Young, 1987; Ellis, Young, & Flude, 1993.(כך למשל דיסלקטי עם הזנחת צד

הוא את האותיות שבסוף המילה אם דהיינו, שמאל ישמיט או יחליף אותיות בצד השמאלי של המילה

ב,NT כך למשל.בעבריתקורא  הילד שהתבקשכ.)Friedmann & Nachman-Katz, 2004(' כיתה

מר כרמון רצה את המשפט.דני עמד על הספר אותו קרא, דנה עמדה על הספסל לקרוא את המשפט

מה שבולט בדפוס קריאתו הוא. מירה כתבה רוצים ללמוד את הדיניםקרא הוא למכור את הדירה

אוהחלפ של השמטה  שימור כל המילים במשפט ללא הזנחת תוך האותיות השמאליות בכל מילהה

זה. מילים משמאל או נמצא אצלו כשנדרש לקרוא מסּפלאו, הוא ייחודי לקריאת מיליםדפוס רים
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ת דיסלקסית הזנחה ברמדיסלקסיה מעט אחרת היא . Friedmann & Nachman-Katz, 2004)(סמלים

ז.הטקסט מסותמוזנחו בדיסלקסיה ברמת תקינה אך עם קריאה, של המשפט או הדףםוי מילים מצד

לב,"הילדה רצה"כהילדה רצה עם כפכפים קראה את המשפטLA, כך למשל. המילה ולא שמה

שלההפרעות קריאה אלו יכולות לבוא יחד עם הפרע. שהיו מילים נוספות בצידו השמאלי של המשפט

גם)Ellis, Flude & Young, 1987; Caramazza & Hillis, 1991( הזנחת צד מרחבית כללית יותר  אך

 ;Bisiach, Meregali & Berti, 1990; Bisiach, Vallar, Perani, Papagno & Berti, 1986( בלעדיה

Miceli & Capasso, 2001 .(

בסוג נוסף של מהפרעה סלקטיבית סהויזואלי הוא פגיעהו של הנתחיתפקידאחד דרבקידוד

של שיכול האותיות טעויותבוהיא מתבטאת, בעבריתפגיעה כזו היא די נפוצה. אותיות במילהה

א, במילה =LPD(דיסלקסית שיכול אותיות דיסלקסיה זו מכונה.מצעיותלרוב של אותיות

Letter Position Dyslexia()(Friedmann & Gvion, 2001 .BSו-PYלאחר אירוע מוחי אנשיםהם שני 

בהינתן מילים ששינוי סדר אותיותיהם המצעיות מייצר מילה. ריאתם מאופיינת בשיכול אותיותשק

כך. דיסלקטים אלו עלולים לשכל את האותיות המצעיות של המילה ליצירת מילה שונה,קיימת אחרת

לה הפסיקשמילה כמו כיעלולה הבנת המילים תושפע. מערהכמרעה-ו, עומדכעמוד. הספיקקרא

שמאופן  כ בוחרמילההקריאתם כך ככניסהו"ההפך מבחורה"עלולה להיות מובנת בית" תוגדר

ככל הנראה , Friedmann & Gvion, 2001)(זו אותרה לראשונה בעברית דיסלקסיה."תפילה לנוצרים

ש י,חודי של השפה העבריתהמבנה היימכיוון וי המאופיין בהעדר מבנה מורפולוגיבצוג לתנועות

שים מאפשר,מיוחד  לרגישה העבריתאת הופך ריבוי מילים שלהן אותיות זהות אך בסדר שונה דבר

עם דיסלקסיה איתורמאז. אלו ביחס לשפות אחרותולבעייתית יותר עבור דיסלקטים זו אצל אנשים

מאותרו,2001דיסלקסיה נרכשת בשנת  עם דיסלקסית שיכול אותיות המדגימים ילדים40- למעלה

לאפיוני קריאה דו    (LPD.Rahamim & Friedmann, 2004אנשים עם דיסלקסיה נרכשת מסוג מים

Precel & Friedmann, 2002.(גם בעיצורים, רוב השיכולים בדיסלקסיה קורים באותיות האמצעיות

. וגם באותיות תנועה

ק לאירהפרעת ות לשייך אותיאורתוגרפי קשורה לפגיעה ביכולת-הויזואלינתחה אחרונה המתקשרת

זוסדי. למילים   ;Shallice & Warrington, 1977(דיסלקסיה קשבית נקראתלקסיה

Mayall & Humphreys, 2002; Warrington, Cipolotti, & McNeil, 1993; Saffran & Coslett, 1996)

 נדידה(ממילים סמוכות בשורה הנדידה יכולה להיות.היא מתבטאת בנדידת אותיות בין מיליםו

של) אופקית ממיליםאו, רובכחלוםכ כלום חרובאשר קרא את הצמד,.ע.מכמודגם בקריאתו

בן,.נ.רשל כמודגם בקריאתו)נדידה ורטיקלית(שמעל ומתחת למילה סמוכות משורות  אשר12ילד

 ומתחת למילה, כאשר התבקש לקרוא רשימת מילים שהוצגה בטור,שחלהכ שאלה קרא את המילה

את המיקום היחסיבולרמשמרתבין מילים בדיסלקסיה קשבית נדידה. בחרהמילההיעה הופשאלה

) כלומר אות ראשונה נודדת למילה אחרת אך נשארת ראשונה וכן הלאה(של האות במילה המקורית 

מילי ששמור בדיסלקסיה-נפרד מקידוד סדר אותיות תוךהינו אותיות למיליםךששיועל כך מה שמעיד

. זו



4 דיסלקסיות

 הפקת צלילים ומשמעות ודיסלקסיות מרכזיות–ם מאוחרים יותר בקריאה שלבי

ו-תפקידיו של הנתח הויזואליאתונאריתעד כה האורתוגרפי מיות דיסלקסאת לקויות הנגרמות

גם-אורתוגרפיתתהליך הקריאה אינו מערב רק יכולת ואולם. סלקטיביות בתפקודים אלו חזותית אלא

לק, יכולת לשונית לקרוא לעיתים, ורא לקשר בין האותיות לצליליהן לפי חוקים מסוימיםהמאפשרת

כ /stav/כ" סתיו”לקרוא את המילה(מילים שאינן מצייתות לחוקים  ,להבין מילים מוכרות,)/stiv/ ולא

ש. ולקרוא מילים חדשות אז" כלה"לדעת תזמין אותנו לחתונתה ושאם היא לא תקפיד על גזרתה

לקרוא ולהבין אילו מרכיבים נוספים יש בתהליך הקריאה המאפשרים".קלה"היא לא תהיה כל כך 

?מגוון כה גדול של מילים

שהוא, לקסיקוןהאחד הרכיבים המאפשרים לקורא מיומן לקרוא מגוון מילים במהירות וביעילות הוא

תו בתרשים ניתן לראו(לקסיקון זה מכונה לקסיקון קלט אורתוגרפי. מילון מנטאלי למילים כתובות

. את כל המילים בצורתן הכתובה אליהן נחשף במהלך חייו, בקורא המיומן, מכילוהוא) קריאההמודל 

ב תיחדשה פעמים למילה 3-4חשיפה של ברוב המקרים די .זהלקסיקוןב כללכתובה כדי שהיא

וכן, הנמצאת במאגר סמנטיהמשמעות של המילה בלקסיקון מפעילה את הצורה הכתובה של המילה

כלמ לקסיקון הקלט).פונולוגיהפלטהלקסיקוןב( הצורה הדבורה של אותה מילה את  מילה זהה

אך כיצד . Ellis & Young, 1996)(באופן מהיר ויעילאותה אפשר לנו לקרואומ המוכרת לנוכתובה

תו כיצד ילד בראשית הקריאה מצליח לקרוא ולמה קריאתו שונה מקריא? מילים חדשותקוראיםאנחנו 

את. כאשר ילד לומד לקרוא הוא למעשה לומד כללי קריאה? של הקורא המיומן הוא לומד להכיר

,אותו הצלילתוט שלאותיות,ת מהו הצליל הקשור לאות למשלהוא לומד. את צלילןוהאותיות 

קידתפבעלות) אהוי(באופן דומה הוא לומד ניקוד ולומד שישנן אותיות. שני צלילים שוניםשושלאות

ים גם קוראיםשאלה של המרת אותיות לצלילים משמכללים. כפול כאותיות ניקוד וכאותיות עיצוריות

אותיות לצלילים המרכיב האחראי על המרת.במילה חדשה לא מוכרתמיומנים כאשר הם נתקלים 

שהרוכממיר זה מאפשר לילד.)1ו תרשיםרא("פונמי-ממיר גרפמי"נקרא) גרפמות לפונמות:או(

חשיפה למילה לאחר. עבורולקרוא מילים חדשותקורא מיומן קריאה לקרוא מילים לפי הכללים ול

כש, פעמים3-4כ חדשה של  מילההמילה זו כבר מיוצגת בלקסיקון האורתוגרפי ובפעמים הבאות

פועל יוצא. לקסיקון זה יזהה את המילה ולא יהיה צורך לפענח את המילה באמצעות הממיר, תופיע

מסלול יעיל ומהיר שהוא, מסלול הנשען על לקסיקונים:ך הוא שלרשותנו שני מסלולי קריאהמכ

שמ, המאפשר לנו לקרוא כל מילה אשר צורתה הכתובה מוכרת לנו אפשר לנו לקרוא ומסלול ההמרה

.נומילים חדשות עבור

קר? מה קורה כאשר נפגע המסלול הנשען על הלקסיקונים יאה מדובר כשמדובר בילד שטרם רכש

באדם. נחשף פעמים רבות למילים כתובותהילד גם כאשר אורתוגרפי בהפרעה במילוי אותו לקסיקון 

ב, עם הפרעה נרכשת דיסלקטים אלו, במקרה כזה. אליוגישהקיים הרס של הלקסיקון או הפרעה

שנ. פונמי- הגרפמינאלצים לקרוא דרך הממיר יתן זו ברירת מחדל לא רעה כאשר מדובר במילים

, צאןאך מה קורה כשאנחנו רוצים לקרוא מילים כמו, רֹוןִעיָּפ,ַלַחתַצ,ָמהָּב: הכלליםלקרוא אותן דרך 

,ָז+ת, ִשיועּכ, ַצ(ן: המילים תקראנה,מילים שבהפעלת כללי ההמרה בהןאלו? ביןאו,זאת, עכשיו
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אי לכללי ההמרה נקראות" מצייתות"מילים אלו שאינן.יןִּב גם. גולריותר-מילים לשגיאה הדבר מוביל

 שבאמצעות כללי ההמרה ניתן לקרוא אותן באופן זהה אבל מילים-פוטנציופונים של בפירושם

 משהו–קטר, מקבלת הוראות מהגבירה-משרטט(שבפועל נשמעות שונה ובעלות משמעות שונה

גםהםSS,BA). לא רחוק–כרוב, מזהב שנמצא על ראש המלך .ה.א-ו.נ.רדיסלקטים נרכשים כמו

איה ובהבנהמתקשים במיוחד בקריאה, דיסלקטים התפתחותייםשהינם,  לצד, רגולריות- של מילים

התהמציי, רגולריותקריאה טובה יחסית של מילים סיתדיסלקהו מכונז סיהדיסלק.המרהות לחוקי

טים אלוקואולם גם עבור דיסל.)Surface Dyslexia()Ellis & Young, 1996; Temple, 1997(שטח

טי להכריע בנוגע לאופן הגיית מילים כאשר המיליםקכיצד יוכל אותו דיסל. עברית מציבה אתגר נוסףה

 ואיך להגות?ּכּוַבע? ּכּוָּבע? ּכוֵבַע: כובע: אינן מנוקדות ועליו להחליט באילו תנועות לקרוא את המילים

ס SH-כ:שאת האות י?' או כמו האות םאאלץידיסלקטי שטח הנאלץ להתמודד עם קריאה בעברית

 בשונה משפות בהם כל המידע בנוגע לאופן, כשתינתן ללא ניקוד,אבק עם כל מילה ומילהיכן לה

.)ספרדיתואיטלקית כמו(בכתב ברובו הגיית המילה מצוי

מכ?פונמי- הגרפמיומה קורה כאשר יש פגיעה סלקטיבית בממיר דיסלקסיה ונה דיסלקסיה זו

לא, בדיסלקטים הנרכשים אשר להם לקסיקון אורתוגרפי שמור.פונולוגית דיסלקסיה זו עלולה להיות

ואולם דיסלקטי זה יתקשה לקרוא מילים. מאובחנת כל עוד הדיסלקטי קורא מילים המוכרות לו

ה. ות שטרם נתקל בהם בצורתן הכתובהחדש יתהתפתחותילד עם דיסלקסיה פונולוגית לא כך עבור

. ילד זה יתקשה מאוד ברכישת הקריאה בגלל קושי ללמוד כללי המרה. רכישת הקריאהבראשית

ימלא את הוא, בהנחה שהמסלול המבוסס על קריאה דרך לקסיקון הקלט שמור, הדרגהבואולם

לקסיקון הקלט שלו במילים אליהן נחשף ויצליח באופן זה לקרוא מילים מוכרות ויתקשה בכל פעם 

אחת הדרכים לאבחן סוג זה של דיסלקטים הוא באמצעות מתן. דש לקרוא מילים לא מוכרותמח

 קריאתן. ינן מצויות בלקסיקון הקלטא, בדומה למילים חדשות,מילות תפל. מילות תפל לקריאה בקול

כאשר לא ניתן לקרוא דרך הממיר הדיסלקטי מסתמך על המסלול. באמצעות הממירמתבצעת

המחפש מילה ואז,יל הלקסיקא,השמור לכן דפוס הטעות. דומה למילת התפל המוצגת לפניומוכרת

כי קולחן: השכיח יהיה הפיכת מילת התפל למילה קיימת כייארמק;שולחןיקרא  ועבור ארנקקרא

לר,מילות תפל שאינן דומות למילים קיימות שלו תהיה  ;Ellis & Young, 1996("לא יודע"ב תגובה

Temple, 1997(.

י ? ניםוהעובר בין הלקסיקלקוי הן במסלול הממיר והן במסלולה דפוס קריאתו של דיסלקטי היהומה

זה במודל הקריאהבוננותתבה ה, ניתן לראות שדיסלקטי  Deep( עומקדיסלקסייתמכונה עם לקות

Dyslexia(,המסלול העובר:יכול למעשה להשתמש במסלול אחד בלבד לקריאה , סמנטיקהדרך

יכול להגיע למשמעויות מילים כתובות אך אדם או ילד עם דיסלקסיה כזו. מיליםהמשמעויות מאגר

מילים דומות סמנטית למילים יקרא הוא, לרוב. שהוצגה בפניוקתהמדויהמילה מתקשה להפיק את 

. רגל במקוםיד;אוירון במקום מטוס;חתול במקום כלבקריאת: למשל.והמוצגות לפניהכתובות 

דופשטותממילים בה. יהיו קשות יותר לקריאה' וכדשל,עלקדוקיות כמו למשל מיליות עדריוכמובן

 דיסלקטים אלו לא יצליחו לקרוא מילות תפלםג, יכולת המרת אותיות לצלילים

)Ellis & Young, 1996; Stuart & Howard, 1995(.
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 טיפול בדיסלקסיה

נ? ומה בנוגע לטיפול בדיסלקסיה מנעת מכך שישנם סוגים שונים של דיסלקסיות המסקנה הבלתי

ואכן יש לא מעט מחקרים הבודקים את יעילותם. להתאים את סוג הטיפול לסוג הדיסלקסיהשיש היא

טיםקטיפול בדיסל: מביניהם. מגוונות בדיסלקסיות התפתחותיות ונרכשותיםישל טיפולים ספציפ

 & Broom & Doctor, 1995; Weekes & Coltheart, 1996; Judica, De Luca, Spinelli): שטח

Zoccolotti, 2002(;עומקדיסלקסיתב )Yampolsky & Waters 2002; Stuart & Howard, 1995 
Friedman & Lott ,2002(;לוגיתנופודיסלקסיהב )Friedman, Lott & Sample, 1999(

הו)Seki, Yajima & Sugishita, 1995(באגנוזיה לאותיות צדבדיסלקסית  זנחת

)Worthington, 1996; Friedmann & Nachman-Katz, 2004.( 

ב, לדוגמא צדטיפול צדה, ברמת מילהדיסלקסית הזנחת שכיחה(נובעת מליקוי בהפניית קשב לאותו

יהדבר אפשר. מתן אסטרטגיות לעירור הקשב לצד המוזנחעל מבוסס)יותר במרחב השמאלי

 נורית מהבהבת,צביעת אות קיצונית משמאל, משמאלכוכבית: באמצעות מתן עזרים פשוטים כגון

 בעבריתתהתפתחותישמאל הזנחת צד ילדים עם דיסלקסית15במחקר שבוצע בקרב. בסוף שורה

)Nachman-Katz & Friedmann, 2004(עבורם היה קריאה המלווהיםיעילהמצא שאחד האמצעיםנ 

י ששמר על הפניית קשב קבועה לכל אותיות אמצע, באצבע לאורך כל המילה ולאורך כל המשפט

. ות המשפטומיל

שתי דיסלקסיות נוספות אשר הטיפול בהן מערב שימוש באמצעים פשוטים למדי ושיעילותם הוכחה

ון הינ,במחקרים שונים . קשביתדיסלקסיה דיסלקסית שיכול אותיות

בלים מדיסלקסית שיכול ילדים הסו11שבה נבדקו ) Rahamim & Friedmann )2004 בעבודתן של

אצבע, מצעיותאצביעת אותיות, אותיותריווח בין קריאה מסוגה יעילותן של טכניקותאותיות נבדק

מדידות חוזרות הדגימו שיפור(שכל הילדים הפיקו תועלת מטיפול נמצא. ועודמלווה את הקריאה 

כ. אך סוג האמצעי שעזר היה שונה בין הילדים,)בקריאה עקיבה אחר האותיותי עם זאת נמצא

העות אצבע באמצ . מטופליםהיתה יעילה עבור כל

לשבחנו ממחקרים בשפות שונות  כולל עברית)Ellis & young, 1996(דיסלקסיה קשבית טיפול

)Precel & Friedmann, 2002 ( נמצא שבידוד מילים באמצעות חלונית או ריווח בין מילים ומשפטים

. לקטים קשביים ומפחית באופן משמעותי נדידת אותיות בין מיליםמקל מאוד את קריאתם של דיס

אנשים לא כך עבור, שלו תקיניםקריאההמסלולישתהליך הקריאה הינו פשוט עבור קורא, לסיכום

כמספר מסלולי הקריאה וכמספר יחידות העיבוד הקיימות בתהלוך. וילדים עם הדיסלקסיות השונות

ל שכדי לאבחן את לקות המסקנה המתבקשת מכך היא. קויות הקריאההקריאה כך גם סוגי ומגוון

מבדקים אשר ניתן, הקריאה יש צורך בהעברת מבדקי קריאה הרגישים ללקויות הקריאה השונות

.ולהתאים את הטיפול בהתאם לסוג הדיסלקסיה שאובחנה, סוג הדיסלקסיהעל להסיק מהם 
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