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�����תובות ממחקר על שפות סימים של קהילות כפ���� �


	����������זאב, שרה לסמן �עירית מאיר, ודי סדלר, יפעת זיו בן��
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�
���� �

	�שפות סימים של קהילות כפר וצרות בקהילות שבהן יש �����	��������$����������	����#

�מתוך הצורך לתקשורת בין בי המשפחה החירשים �הן וצרות ����!��	����	-�������� ���

ן ספוטי, כמעט ללא מגע עם שפות סימים אחרות. כך הן מאפשרות לבלשים �����	����	�

���	�� �	��		��� �������� �
���� ��� ����� #�	��� ��� �	��		��	� �	������ ������� �	
��

לים והרחבתו בשלוש שפות סימים של קהילות כפר בישראל. מחקרו מראה כי בהיווצרות ���

� �	
��
������ 
����	
� �	�	��� ם, מטוימיה �ביית ייצוגים איקוי��יטיביות לפחות��	�

������!��ומטפורה. התרחבותו של הלקסיקון שעת על תהליכים וספים ������ �	����	�	��� #


�	תהליכים אלו מאפייים התפתחות של לקסיקון בשפות באופן כללי 	�	������!�������	��

��������	���!�������!�������!�	��������#�	���������!����	�������!�����������

כך. בחית אוצר המילים מלמדת אותו גם על היבטים שוים של הקשר בין השפה לקהילה, כגון 

השוות הלקסיקלית המאפיית שפות צעירות וחשיבות יתוח הבסיס האיקוי של הסימים 

�#	����	�����	��������	���
�����!���	����!�������	�����

�������
��	���קהילות כפר, ייצוגים איקויים, מטוימיה, מטפורה,��שפות סימים������	���


���שוּו��
���#��

�

� ���ברכה במגוון לשוי מרהיב. ת����� ��0� ���	�	� �
��	�������!��6�� � �1�$� �;;;=��

F�E1����	��	��������� ���	���������� �!���	������	�	����	�	�
��	�����	������ ����

�
קהילות קטות ��	�������	������4מוגדרות שפות בסכת הכחדה�����&�וצות קטות מאוד. 

מוחלות לדור הצעיר, משום שהקהילות שהשתמשו בהן התפרקו �אין�	���!�1	�'''�'����0	���

��או פתחו לקשרים עם החברה הכללית ואימצו את שפתה. 

�!�	�	�!��רק שפות דבורות אלא גם שפות סימים �ודעים שהמגוון הלשוי בארץ כולל לא��

� ��� !������ !��	�� ������� ��� !��
��� #!������ �	���
�� ���� ��	��� �	���������	��


����סימים עושר הבעתי ומורכבּו�	�
�	����
��
��������		���!��
�������� #�	�	����	��

�������������������������������������������������


��	������לאשי�������או�������� ������
����������גרדאיה על הכסת האורחים הלבבית, על שית��������	
� ������ ���� : מעק של הקרן ��פיו צוהר לעולמם ולשפתם. מחקר זה תמך בידי קרות המחקר הא������
�� ����� ����
������������, לעירית מאיר), מעק של הקרן הלאומית למדע (������ ��
�� ������� ודי סדלר), 

�0�1�23��4�/$)#,.�-&�,$+$%$*'(�)'&%$#"�! ומעק של �. את האיורים במאמר זה איירה דבי משה. זכויות �5
��היוצרים של האיורים שמורות למעבדה לחקר שפות סימים באויברסיטת חיפה.

��(/$$67��8889,':#';,<,:(#';+#;,*9=&>�(#';�=&+'$<?�)*<#,��
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��������	���שפת הסימים הישראלן שפות הסימים ליוצא דופן של שפות סימים. מבי����

�������אך בארץ יש גם שפות סימים אחרות, שהתפתחו בקהילות קטות ������1'''�'�����	����0

� �����	���$����� ��� �����ת מולדת. שפות אלו מכוות 'שפות סימים של קהילות כפר'��	�

בלשים ���	!�בלשים רק בעשורים האחרוים, והמחקר עליהן עדיין צעיר. עם זאת����������	�

מביים את ייחודיותן וחשיבותן של שפות אלו להבת תהליכים של היווצרות שפה אושית 

. פעמים רבות שפות אלו מתפתחות מעצמן מתוך הצורך לתקשורת בין בי הקהילה �	�����	�

�!������������	�����	��������������������!��	�������	���!�	���	����	����	��

��
��ה'קי' ביותר של התפתחות שפה יש מאין.������

מאמר זה מבקש להציג ממצאים ממחקר שערכו על כמה שפות סימים של קהילות כפר 

��	���
��!	�����������	�	���!��������	����
�����#��

המילה היא יחידה לשוית מובהקת, המשלבת צורה (פוולוגיה) ומשמעות (סמטיקה), והיא 

� ��� ������� �����!��4יחידות לשויות גדולות יותר ������ ��	�� #��
��	� ��
	���� �"	����

�	����!��4מייחד שפה מחברתה ומאפשר לבי הקהילה להתייחס למושגים מסוגים שוים 

ומופשטים. שפות סימים של קהילות כפר צריכות לברוא לעצמן את אוצר המילים שלהן. לפיכך 

���� 	��� �	��� ��� !������ ��	�� �� �
ומה מיוחדת להבת תהליכים של היווצרות אוצר ��

�#����
��������������
�	�!��������	���	���������		����������!������

פתח בתיאור אופן היווצרותן של שפות סימים, שכן הן וצרות בהקשרים חברתיים 

�	����	��). לאחר מכן תאר בקצרה ש�וסוציוליגויסטיים שוים מאלו של שפות דבורות (סעיף 

�"��סימים של קהילות כפר שקיימות �������������): שפת הסימים של שבט אל��	!������0

�"����������הסימים של כפר קאסם ושפת הסימים של יהודים יוצאי גרדאיה, אלג׳יריה. �0��1

�� תרומתם למחקר הבלשי. תמקד �היבטים שוים של אוצר המילים של שפות אלו ו�	�

�		����!��������������	����	�!��������	�������� �������� �����������!�������	���	�

ת הלקסיקלית הקיימת בקהילות אלו וחשיבותה להבת האופן שבו שפה מתבססת ובשוּו

בקהילה. חתום בדיון בחשיבות אוצר המילים לתיעוד היבטים חברתיים ותרבותיים של הקהילה 

�"�����#1&מחקרו (סעיף ) ובמסקות העולות מ 0

��

�המצבים החברתיים המביאים להיווצרות שפות סימים���

�����������!��שפות סימים וצרות כאשר 	�
����
	������������ ����������� #����-�	��

����'יכול להיווצר בשי סוגים של סיבות ( �	� ��.$� ���������� כאשר אשים חירשים ���1

�	�������!�ממקומות שוים מתקבצים ויוצרים 	�������
�����������-��������������	�


��� 	����י ולדים ילדים חירשים ����כאשר בקהילות קטות ומבודדות �	�������������!���

������!בשל מבה גטי מסוים בקרב בי הקהילה. הבידוד החברתי וישואי קרובים בקהילה 

טי הגורם חירשות, ושיעור האה הגלהתפשטות המב�!�����	���	����	���
��!�������!��
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����������#�����������	��	����������	�להיווצרותם של שי סוגים של �!�סיבות אלו מביא

���11���+שפות סימים: שפות סימים של קהילות חירשים (
�	���������
������	��	�1

����������Lסימים של קהילות כפר (����
��	�	�����	�����������בדלים�	�!������1		������

� �	����	���!שפה, בהקשרים החברתיים והלשויים שבה �����
��	� ������� �������� �

������F�#1$.���	�����'הקהילה המשתמשת בשפה ואף במבים לשויים המתפתחים בשפה (

���. שפות סימים של קהילות חירשים���

קבע ולאורך זמן. מצב כזה וצר סביב �-��שפות אלה וצרות כאשר אשים חירשים פגשים 

���הקמת בית ספר לחירשים או מועדון חברתי לחירשים. האשים החירשים בקבוצות אלו באים 

�����
�������������	והרקע הלשוי של�	�	 #!��
חשפו לשפת סימים קיימת בקהילה ��

���!��אחרים גדלו ללא מגע עם אשים חירשים	���!�������!���שממה באו ו ���	� �!����

���������!�������	�� ���������		����!������!���	�
���!�	��	�������	���	�
�

�����	�
������0���	�
). לעתים דירות קורה שכמעט ������1 ��4מכוה 'סימון ביתי'����

כל האשים בקבוצה לא ידעו שפת סימים כלשהי לפי שפגשו, ושפת הסימים שצומחת 

	�
�����	�� #������ ����� ���� ������� ��	��� ��	�
�� לכך היא שפת הסימים ����

���0'������������'(�שהתפתחה ביקרגואה בשות ה� ��$��;;:B����F�#1��

שפות סימים של קהילות חירשים שוות זו מזו בהקשרים החברתיים שלהן. אחדות הן ���	���

הסימים הצרפתית ושפת הסימים �בות כמה מאות שים (שפת הסימים הבריטית, שפת

�	� �1���
לו אחרות הן בות כמה עשורים בלבד, כדוגמת שפת הסימים של יקרגואה. ������

!������	�����	��!���	�����!����	����קהילות החירשים מוות כמה מאות אלפי חברים ו��

�רחבים.  אשים, והיא �'''�''��'''�''�לשפת הסימים האמריקאית יש קהילה של �����

חלקים רחבים מקדה. קהילות אחרות קטות בהרבה. קהילת החירשים ����������	�������

������!#��-��'''�'��המשתמשת בשפת הסימים הישראלית מוה כ�������	����	���
����


������4של המשתמשים בשפת הסימים הם חירשים, והם יוצרים יחד קהילת חירשים 

�������#���	����� ����
�� ����� �	�� אים קרובי משפחה ואים חולקים מרחב גאוגרפי �"

#"�	����

����. שפות סימים של קהילות כפר  �

שפות אלו מתפתחות בקהילות קטות שבהן כמה מבי הקהילה חירשים מלידה. חירשות מולדת 

���זו היא תוצאה של מבה גטי מסוים שקיים בקרב חברי הקהילה ומתפשט בתוך הקהילה ב

מבחיה חברתית, אם בשל מוצא אתי או ��������	��	������-����ישואי קרובים. קהילות אלו 

בגלל בידוד גאוגרפי. בשל הבידוד אשים חירשים שולדים לקהילות אלו פעמים �!דתי שוה א

רבות אים חשפים למערכת החיוך לחירשים הקיימת במדיה ואים חלק מקהילת החירשים 

אם קיימת קהילה כזו. בתאים גטיים וחברתיים אלו קורה לא אחת שמתפתחת שפת ���	�����

�������������������������������������������������

���������������������	@���
��������A������B�9���C�1�#�9D,%<�,$�#(�9E��
@�@F����
��������������������
�����
@����
����9�5B��D#<#G%$#�,$�#(9�1���9E��
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, כמעט ללא מגע עם שפות סימים אחרות. שפת �������	��������������סימים מקומית. 

��������הסימים המקומית וצרת מהרצון לתקשורת בין בי משפחה שומעים �#!�����������

������יו כיצד התפתחה שפת סימים מקומית בכפר: פ�סייד שבגב תיאר ����

ההורים צריכים לתקשר עם הילדים החירשים שולדו למשפחה. הם רוצים להעביר 

	�� !����	� �	�	���� �� ����!�����!��!��	���� �	�	��	� !���� !�� 	���!���	�

��		���� #��	�
�� �������� ����	�
�� ����� ���� !������� !�� #����
�

!������ הם משתמשים בג'סטות. חלק מהג'סטות מצאות בשימוש �������!

����	���
��������
���������
��	�!������������!���	�
������-	��!��	��

�������0�!�������#1������������������

� !�����������
�� ����� ������	�
��������������� �		������������������� �!��	��

�במקום קהילת חירשים הבדלת  �!��	��� ����
���� ����� בשפות סימים של קהילות ���

חירשים. בכפר צומחת קהילה של מסמים שמכילה את האשים החירשים ואת האשים 

פעמים רבות מספר האשים השומעים 	���!השומעים שמשתמשים בשפת הסימים כדי לתקשר ִא 

��המשתמשים בשפת הסימים עולה על מספר האשים החירשים בקהילה. ������
	�	
� ����

�� � 5�6� ��	���!��'''������!, אך כשי שליש, אידוזיה, מספר החירשים בכפר הוא �����

��!��''&�השומעים יודעים את שפת הסימים במידה כלשהי, וכ�	��!��������	����0'����A�$�

�!������!�	����4�!�	שפה וספת של הכפר, ������). לעתים שפת הסימים אף ;;�=�����	4�

�#�	��������!��������

שפות סימים של קהילות כפר הן דירות פחות משיתן היה לצפות. התיאור הראשון של קהילה 

'כולם כאן דיברו שפת סימים', המביא את ��1:�;��$����-בספרה של ורה גרוס (��	�������

��I��L 	��'סיפורה של קהילה כפרית שהתקיימה בכמה כפרים באי מרת'ס ויייארד (������1

לחופי מסצ'וסטס, ארה״ב. בקהילה זו היו אשים חירשים, והתפתחה שם שפת סימים מקומית �

�����!�������������!��	����	����������������#��������	������	�����	������!��	��

קהילות וספות שבהן התפתחה שפת סימים מקומית, כגון איי פרובידס, קולומביה 

09�� ���
� $��;��0�����������������1/�
), דסה קולוק בבאלי שבאידוזיה ;;;��$.���	����

0���L��$�����B�'����A�$�����B�9������MB$�!:789קור בתאילד (������1:;;��$.���	���	�

). לאחרוה פורסם כרך שלם על שפות סימים של קהילות ����M$	��7) ואדאמרובה בגאה (;���

�� 	�	� � ��Kמצאים משפות וספות (����� 6� ��� L��$� ). בישראל גיליו כמה קהילות ����

��� ������0� �������� � ���E$� ����B� ������� �	� ��.$� ���:0� !��
� ���� 1���	��� �	� ��.$�

���E0� ������� ��	�������
� �1����1�$�����B�����1��6�'���$� �����$�������� ��� �1

��������"#��עים ואבו�

���
��	��������!�����	ות כפר אלו יכולות להיות שוות זו מזו בכמה היבטים: גודל הקהילה 

המעמד החברתי של החירשים בקהילה, גיל השפה, מגע עם שפות סימים אחרות, השפעת השפה 

הדבורה של הקהילה, הגירה ועוד. אך כל השפות חולקות את האופן שבו הן וצרו ואת מידת 
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�!�	הקהילה שותפים לה. כל האשים בקהילות אלו מכירים זה את זה האיטימיות שחברי �	�

��!�������!���
	�!���	����	�������� ����	������	����	�����
����� ������!	
�����

��משפחתיים ומקצועיים עֵפים ועמוקים. 

��

��שפות הסימים בישראל��

�����כאמור, בישראל יש כמה שפות סימים. השפה עם קהילת הדוברים ה ���� ��	��� ��	��

היא וצרה והתפתחה עם התפתחות �'שפת סימים של קהילת חירשים':��הסימים הישראלית

���' �	��'���קהילת החירשים בארץ בשות ה ����� � ''���(מאיר וסדלר�'���� 2'���� 6�

������$� �). אשים חירשים שעלו ארצה, תחילה מאירופה ואח���� ��-�	� ��������	��

���
חברו לאשים חירשים בארץ ויחד הקימו קבוצה חברתית שהיוותה את הבסיס לקהילת ����

�החירשים היהודים בארץ. בשים אלו  ��הוקמו כמה מסגרות לחיוך חירשים בארץ, כגון בי�"

�������!
	����!���	����������+����	�������������� +��יב שהוקם ב���	�#1,''�����������0

�� 	��� �	����� ���	��� #�		����� !������� ����
�� 	������+  ���!������� ��	��� ��
	�� �

�	���+&����������!
	��� #!���������	������	�!��������	�	�� ���
���������	������
�!	�

	����'''�'��הסימים הישראלית מוה כ�� �� !������ !��	�� ������ ��� !��
��� #���

��	�	��	���!�#1 ''���מאיר וסדלרהמורכבות הלשוית של שפה זו (��הלשוי ו

������ �����מדיות� ����	�שפת הסימים �4לשעבר הביאה עמה שפת סימים וספת �	

���	����	�����!��	����
��������������	������#���	��"�������!��!�������!�	����

���לשויים.�����!���	הסימים הישראלית, וכך הם 

��� �	��� ���� !�� ����� �	���
מים שהתפתחו בקהילות כפר. שפות אלו התפתחו בקהילות 

�	�����	����, כראה בשל מבה גטי מסוים השכיח בקרב חברי הקהילה.�����קטות וסגורות 

����� ���	��� ����
�� ������� ���� ���� #!��	��� 	�� !���� ��� �	���
�� 	������ ����

� לה לישראל. למיטב ידיעתו, כל אלג'יריה והובאה ארצה עם עלייתם של בי הקהי�������

ללא קשר רציף עם מסמים מקהילת שפת הסימים הישראלית. אך �������השפות האלה וצרו 

והשפעתה של שפת הסימים הישראלית על השפות ��עם השים החלו להיווצר קשרים כאלה

� #����	�� �	���� ����� �	��	
�������יום כל בי הקהילות האלה חשופים ב��� ���������

הסימים הישראלית. יתרה מזו, שפת הסימים הישראלית היא השפה המשמשת במערכת החיוך 

� ���� ���	� ������ !���������
�� G��לחירשים בישראל דוברי שפות סימים שוות. ���

השימוש בשפת הסימים הישראלית דוחק את השימוש בשפות הסימים המקומיות, בייחוד 

����#������	�����
��-�� ים המקומיותותשפות הסימה חמורה של היעלמות או של �תובסכ


�����	������	������יכרשיוי ������	����������		�	��בקודת הזמן הוכחית.����

�������������������������������������������������

�����
�������������	����������) על קהילת דוברי שפת הסימים הרוסית בארץ 	�����������	���������������
��ת הדומיטיות של שפת הסימים הישראלית בקרב חברי הקהילה.�שפת הסימים הרוסית ועל התגבר

��������	���
��H��
�I@��������H� טיקיים מחקר ג�@�@��JA������K����L
�@�����������
����������������E9��
��בסכת הכחדה חמורה. תוות ), שפות שאין מוחלות לדור הבא ���Cעל פי המדד של אוסקו (��




	��������������������������������������������עיוים בשפה וחב����������
������������	��������

�

��

�%��

�

שחקרו 	שלוש שפות סימים של קהילות כפר שהתפתחו בארץ �, במאמר זה תמקד ���	�

�0לעומק בשים האחרוות: שפת הסימים של כפר ק !������� N���1� ���� ���
���� ��

�Nים של שבט אל���0), שפת הסימ� ����*���������5���
�� ���� ���
���� ��*5���1

�8������*�����0.�����ושפת הסימים של יהודי גרדאיה �(�� ��������
������*8������#1

�	����עדיין דוברים המשתמשים בשתי השפות הראשוות כצורת התקשורת העיקרית של !�

���חשפו לשפת הסימים הישראלית בשות ילדותם ���� ����יתן לתעד ולחקור את השפה 

המקומית כפי שהתפתחה לפי שבאה במגע עם שפת הסימים הישראלית. המקרה של שפת 

הסימים של גרדאיה הוא מורכב יותר, שכן הרוב המוחלט של החירשים בארץ שמשתמשים 

	�� !�� 	�� ����לשויים (����� !������� ובשפת הסימים הישראלית). לפיכך ��	���!���!

קשה לדעת אם מבים לשויים מסוימים הם התפתחות עצמאית של השפה או השפעה של שפת 

��הסימים הישראלית. דווקא אוצר המילים של שפה זו שמר לאורך השים ויתן לחקור אותו

��לפיכך התמקד המחקר שלו בהיבט לשוי זה. 

שפות הסימים באמצעות שם ��������������	��	���	���	���ציין�מוע סרבול במיוח�����

##.��#המקום שבו צמחו (כדי להבחין בין השפות למקום) בלי האפיון המקדים 'שפת הסימים של

��������������

��	�
����#���

��. שפת הסימים של כפר קאסם �� �

��������������	�����	��������!��
תושבים, יש כמאה אשים חירשים. �'''�'�������	�����

קר בשי בתי אב בעיר. אין מסמכים כתובים המתעדים את ההיסטוריה של �החירשות פוצה בע

החירשות במקום, והעובדות המובאות כאן מבוססות על ראיוות שערכו עם אשים חירשים 

������בכפר ועם בי משפחותיהם השומעים. מראיוות אלו עולה כי החי ��	��� ���	���� ���

�����!	���-�לאישה זו היו דודים ודודות חירשים, ומכאן יתן להסיק בהערכה ��בת שמוים.�

ו, אישה פי זיכרוותיהם של אשים שראייַ ���#לפי כמאה שה�������������������	�������

זוג ולדו כמה חירשת מדרום הארץ ישאה לגבר שומע מכפר קאסם לפי כמאה שה, ולבי ה

�!��'������������' �ועד שות ה�'��שות ה�����!������!#��
������	������)''���!���	�

�������!�������'(�	��',��חירשים (שבעה גברים וחמש שים). בשות ה�����	�!� �������� �

��שים). �,������!�	� ���0���

ו להתרועע עם אשים חירשים שה ומעלה מספרים שבילדותם הם הג�'%אשים חירשים בי 

��� �������� ��	��� #������� ��	�
� ���� !�� 	���	� ����� !�������� ����
� !�� !���#!	�

האשים החירשים בכפר והגים להיפגש זה עם זה הן במועדון החירשים והן בבית של אחת 

השים החירשות, המשמש מקום מפגש. האשים בקבוצת גיל זו משתמשים בשפת סימים 


��!��
�שפת הסימים של כפר קאסם (�4	�����������������N�������������	������#1

�שוה משפת הסימים הישראלית באוצר המילים שלה (��	��� �	� ��.$� ���E יםובמב (

�!��
	�
���!��������!�����������
��גם בי משפחה שומעים��������#������	�����������

�������������������������������������������������

�לצערו������
��Mפטרה�י�������������9לפ��
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����זו יודעים את שפת הסימים המקומית ומשתמשים בה בטבעיות וחברים ושכים מקבוצת גיל 

לתקשר עם החירשים. מצב זה, שבו אשים חירשים ושומעים מתקשרים בייהם בשפת הסימים, 

�'&�	��' ��היה קיים בכפר מאז שהאשים זוכרים את עצמם. אשים צעירים יותר, בשות ה

!��במערכת החיוך ולחייהם, שחשפו גם לשפת הסימים הישראלית (� !������� !�����

חירשים יהודים), יודעים הן את שפת הסימים המקומית והן את שפת הסימים הישראלית. הם 

��משתמשים בשפה המקומית בעיקר כדי לתקשר עם אשים מבוגרים יותר או עם אשים שומעים

אשים צעירים �!��ומשתמשים בשפת הסימים הישראלית לתקשורת עם בי גילם החירשים

באו במגע הדוק עם שפת הסימים �' �יותר ועם חירשים יהודים. אשים חירשים בי פחות מ

� #���!�������!��������	�	� ���������"��!��
מתקשים להבין את שפת הסימים של ��

כפר קאסם. בקבוצת גיל זו יש פחות אשים שומעים שמכירים את שפת הסימים ויכולים לתקשר 

��כיוון שהשפה המקומית איה מועברת לדור הבא, היא תוה בסכת הכחדה חמורה. ��#��

����. שפת הסימים של שבט אל��

�� �

���������� ����� ��	�� ���������� ���� ��������שבע. כל בי השבט שייכים לבית�	�� #���� ��

��������המשפחה היה ממצרים. לפי כמאתיים שה עזב אחד מבי המשפחה את מקום מגוריו 


�����������משפחתי והחל לדוד עם אשתו ����	������������	��#������	��!	
���	����

שבע והתיישב שם. במקום שבתו החדש הוא התבסס, שא שים וספות, וולדו לו ילדים. 

בתחילה שאו ביו שים מאזורים רחוקים, אך מהדור השלישי והלאה החלו ישואי בי דודים 

	���������0��	������	
������������ $�����2����������������'�����	�	������������#1

���'��	��'��בשות ה ����� �����, ולדו במשפחה אחת ארבעה ילדים חירשים. '���� ����

���	��� #�	���� �	������ !�� �	�������� !	����'��� -	���� �'''��!������ !�� ����� ���	�

0���� $� ����� #1����	�
��� רת בין בי המשפחה השומעים לחירשים התפתחה שפת ���"

�!����������0��������!����סימים ייחודית למקום, המשמשת �	����5*���������

��#1

סייד שוה באוצר המילים שלה �שפה זו חשבת שפה שייה של הכפר. שפת הסימים של אל

��	���G*משפת הסימים הישראלית ומשפת הסימים הירדית (��6�0����$�����������	� �1

��מבים דקדוקיים משלה (������	���.$����:B�*�������	���.$�����B���������	���.$����E��#

���',+�לחירשים שולדו לפי לא היה מגע עם חירשים מקהילות אחרות. אלו שולדו אחרי ���

שבע ובפימית ������ספר "יב"�הצטרפו למסגרות החיוך המיוחד בארץ, תחילה בבית�',+�

����	�"אוים" בכפר��������������������	
��!�������	�������������������������	���

סייד. במסגרות החיוך השוות הם חשפו לסימים משפת הסימים הישראלית. ואכן, �����

����!����
���סייד מאופיית בהשפעה של שפת הסימים הישראלית, בע����!����������!��

�#!��������	����

����. שפת הסימים של קהילת יהודי גרדאיה �

גרדאיה היא עיר השוכת בחלקו הצפוי של מדבר סהרה באלג'יריה, באזור המזאב. היא וסדה 

על ידי ברברים מכת האבאדיה, כת מוסלמית הדוגלת בפירוש טהרי של הקוראן. לפי �����������

	����� ���� ���� ���� �	��	��� �	�	���� ����� �������� 	��	�� ���.��� �	��	��� ��� �����
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לעסוק בפחות ובייצור תכשיטים. לאחר מכן הצטרפו למשפחות אלו יהודים מתמטיט, עיר 

��	�השוכת����
מערבי של הסהרה. היהודים בגרדאיה חיו בשכוה מוקפת חומה )'מלאח'�� (י�

	���� �
ות בית כסת ולקיים את כל מזרחי של העיר. בתוך השכוה הותר להם לב������

המהגים והמצוות הדתיים שלהם. לבי הקהילה היו קשרי מסחר וקשרים כלכליים עם שכיהם 

המוסלמים, אך הם ישאו רק בים לבין עצמם. דפוס ישואין זה יצר קהילה מבודדת למדיי 

����מאות שה, הביא להתפתחות של ��מבחיה חברתית וגטית. בידוד זה, שמשך כחמש

�>;�ראש מוארך, טייה לׂשֵ �4מאפייים ייחודיים לבי הקהילה  �	��� 	�� ����� �ער אדמוי 

	�0� �$����5������6�-
���$� �;�E=� ����	-אשים ��+'��מתה הקהילה � &+�). בשת ����� �


������1=&#�אשים חירשים (�&�תושבים בגרדאיה. בשה זו היו בקהילה היהודית �''&�������

� �!�0� ). שיעור זה של אשים חירשים גבוה בהרבה משיעור החירשות בקהילות מערביות +�.


����8��0*והביא להתפתחות שפת סימים מקומית בקהילה���������
���!��#1�����������

שגם אשים ���		�הסימים שהתפתחה בקהילה לתקשורת בין בי המשפחה השומעים לחירשים. 

����� 	������ !��	������ ���� 
!��אשים 	���� 
��� �	���� 	���� ���� !���	��� !�����

#����
�������	����	��������!������

�����+ �����+%��0�����������������������������	��������
��������5������6�-
���$�

�;�E��
�� ��בי הקהילה�#1 #����� 	��!����	� ������� 	������!��	��� ����!	��!	
���	����


������	�הסימים 'הי��!�����!�� היא מקרה יחיד, למיטב ידיעתו, של שפת סימים ������.

של קהילת כפר שעברה ממקום התפתחותה המקורי לארץ אחרת. ההגירה מאלג'יריה שיתה 

�	���	��מאוד את חייהם של בי הקהילה. הקהילה עצמה התפרקה, שכן המשפחות ה��������#

י הקהילה שהיגרו לישראל השתכב��	����	��	�����	�	
�����������!	
���	�	
������-�

"�	����-	���!���
קהילתיים ההדוקים שאפייו את הקהילה באלג'יריה חלשו מאוד. ������

בי הקהילה החירשים חשפו בארץ למערכת החיוך ללקויי שמיעה ולקהילת החירשים 

 ה הםות. לראשושים מארצות מוצא שווספתהישראלית, שכללה א ים�4חשפו גם לשפת סימ�

שפת הסימים הישראלית. עם השים וצרו קשרים חברתיים ומשפחתיים הדוקים עם חירשים 

מקהילת החירשים בארץ, ושפת הסימים של יהודי גרדאיה פסקה מלשמש צורת תקשורת 

עיקרית של רבים מבי הקהילה. היא המשיכה לשמש בתקשורת עם בי המשפחה השומעים אך 

� #!����� !������ !� ���!�� ����� !������� ������� ����
� ����� ��� �	���� �	��� !	��	��

לשויים: הם משתמשים בשפת הסימים הישראלית לתקשורת עם חברי קהילת החירשים ועם 

בי המשפחה שאים מגרדאיה, ושפת הסימים של גרדאיה משמשת אותם בתקשורת עם בי 

המשפחה מגרדאיה. הדור הצעיר ש��איו משתמש בשפה, לכן השפה בסכת �	��������������

0���	������������1�$�����B�����1��6�'���$������$��#1��

מדית ישראל. ��4שלוש שפות הסימים שתיארו כאן מתקיימות זו לצד זו באותו מרחב גאוגרפי

���עד כה לא דווח על ריבוי כזה של שפות סימים של קהילות כפר במדיה אח
�����	����������

. כאמור, למרות השוי בין שלוש הקהילות הן דומות באופן היווצרותן: שלושתן וצרו �����

� בקהילות קטות ומבודדות מתוך צורך לתקשורת בין בי משפחה חירשים ושומעים. ������
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��	��משום כך הן מהוות אשב הצצה ייחודי לאופן שבו שפות וצרות ולתהליכים המאפייים 

בשלבים הראשוים להיווצרותן. בסעיפים הבאים תמקד בהתפתחות אוצר המילים בשפות 

�#�	�����

��

��אוצר המילים של שפות סימים של קהילות כפר��

����	�	���שפות סימים של קהילות כפר מתפתחות מעצמן ����!�	�� �	�	���� �	���� �	�� #

��	
����	����	���������
���	����	���������"������	�������	�	�����	����#����	�

שוצרו בקודת זמן מסוימת ולא מתהליכי שיוי לשויים רציפים הן שפות פידג'ין, שוצרות 

כאשר דוברים משפות שוות פגשים וצריכים לתקשר בייהם. אך דוברי שפות פידג'ין הם בעלי 

��	� �	
��
��� �	������ �� �	����� !���	��� ��� !��� �	��	� �!�� בה הדקדוקי של ���

0���.����������$��;;M ות מבוסס על לקסיקון של שפותואכן, הלקסיקון של שפות פידג'ין שו .(

	�#��אחרות: אגלית, צרפתית, פורטוג	�������������

���	�-�������-�פגשתשפות סימים וצרות רק כאשר קבוצה של אשים חירשים �
��	�����

ת בקודת זמן מסוימת. אך כאשר מדובר בשפות סימים של ששפות סימים רבות אכן וצרו

��	��������-���� �!�������	���
��
��� 5��!�������		���������
תם שפת סימים ������

תהליך ההיווצרות של שפת הסימים דומה לתהליך ����שאליה הם חשפו במקום מוצאם. 

0� ��.������	��� ����	��		���'���� �	� ��.$� ������ כאשר וצרת שפת סימים בקהילת ������#1

כפר. במקרה זה אין למסמים שפה אחרת להישען עליה. השפה הדבורה המשמשת בקהילה איה 


���	����יכולה לשמש לתקשורת עם החירשים, משום שאיה גישה להם�����������	��������	

��	��������בשלבים הראשוים��		���אלו שפת הסימים הלאומית גם היא איה גישה, 		���

בכפר. מסיבה זו שפות סימים של קהילות כפר יכולות להאיר לו את אחד התהליכים המרתקים 

בהתפתחות שפה: כיצד וצר אוצר מילים של שפה חדשה? כיצד יתן ליצור מילים יש מאין? כיצד 

*�	
��
����������

��. כיצד וצר אוצר מילים בשפה חדשה? �� �

את אוצר המילים שלה, אך היא מתבססת על אלמטים שכבר קיימים כל שפה מרחיבה ומשה 

מילים, צורים ותהליכי גזירה ליצירת מילים חדשות. ממחקרים היסטוריים של שפות או ����

��	��� ��!������� 	���!��
��� #���� -�	��������� �����!������ ��	��-����	����!��	��

שה, ואילו שפות דבורות היו קיימות לפחות �'''�&�אך הכתב הומצא רק לפי כ�������������	�

כמה עשרות אלפי שים קודם לכן. מכיוון שאין לו תיעוד של שפות לפי התפתחות הכתב, אין לו 

דרך לחקור את היווצרות אוצר המילים בשפות בשלביהן הראשוים או ללמוד כיצד שפה מייצרת 

כה. שפות סימים של קהילות כפר הן שפות לעצמה אוצר מילים בסיסי וראשוי בתחילת דר

�בותחדשות שוצרו בקודת זמן מסוימת. למזלו, קודות זמן אלו אין בעבר הרחוק מאוד אלא 

�������כמה עשרות שים�-��������������!�������	���������!������	���	����	������	��#

�������לים של שפות הסימים של אלמילים קיימות. כיצד הם עשו זאת? ממחקרו על אוצר המי
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� ��	� !��
� ���� יהודי גרדאיה מצאו שלושה תהליכים קוגיטיביים לפחות המאפשרים ��

��	��היווצרות אוצר מילים חדש: הבעה איקוית, מטוימיה ו��#��

שפות דבורות, יכולות לצל את היכולת האושית להבעה סימבולית �����שפות סימים, 

��0באמצעות תועות "	�	� !����������$� ���;� ��� ����� �	�� #14���	���� �	��������4ידי ��

��הבעה איקוית עשירה. בשפות דבורות מילים איקויות, שצליליהן משקפים במיד ����� �

�	, מוגבלות בעיקר למילים אוומטופיאיות. אמם היבטים איקויים קיימים למכביר ����

���	����	שוות (מורפולוגיה, פוולוגיה, תחביר, רבשפות דבורות ברמות הלשויות ה����
�����

'���� 6� 2!�� 1�$� ���E� דווקא בתחום צורת המילה תופעת האיקויות איה כה ��	�!�1

ידי האיקויות שכיחה מאוד ברמת הסימן. �פוצה. לעומת זאת בצורות תקשורת בערוץ החזותי

�	���!���������!או ��!��	�שמלוות את הדיבור שלו ובפטומימה. ���		������	����	��!��

ביותר על יכולת זו. תיאור מפורט של ביית ����������אוצר המילים של שפות סימים מתבסס 

, בצירוף דוגמאות. כאן ראה כיצד יכולת זו מוצלת ליצירת אוצר  ייצוג איקוי יופיע בסעיף 

#����������!������

��������ים באלסייד הוא בן לאחד האו לעיל את תיאורו �שים החירשים הראשוסייד. הבא

���������� ����� ������	� ����� -����� �	�� פיו בצורה חיה כיצד וצרו הסימים �#

�1@?<<���.���'���הראשוים עם התהוות השפה (מאיר ועמיתים��

כשולד החירש הראשון, המשפחה, ההורים והאחים היו צריכים למצוא דרך על מת 

���5�������	���!��#������!���
����#!�	��!�!����	������!�����!�	����	�

�#����������������	�����	��	�
��������!����������	������������	����	�

לדוגמה, איך בדיל בין חתול וכלב? זה לא מאוד שוה. ��אם אחו מדברים על חתול

ול לא. בשפת הסימים עשו בידיים כלב ובח, חת��אך הביחות מבדילות בייהם

תועה של ביחה על מת להסביר שזה כלב, כאילו הכלב פותח את הפה וובח. 

���������
	
�������
��������	�#�������	��	�	����������������

����	���

החתול. כך הצליחו להסביר לחירש באמצעות תועות ידיים שזה חתול ולא כלב 

#-����	��

� ���

�#� ��� �� �� �� �� �#���


�����0�1'כלב' (ביחה) ב.��#��: הסימים האיקויים���	��	
��0�.�	��.����

�1��
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אוצר מילים בשפת סימים חדשה. �	������מהתיאור החי הזה יתן ללמוד כמה דברים על אופן 

��������ראשית, הסימים הראשויים הם סימים איקויים, כלומר סימים שצורתם משקפת ב

����#!�	ב הראשון בביית ייצוג איקוי הוא בחירת תדמית מטלית שתייצג את המושג ������

02�
). במקרה של 'כלב' ו'חתול' אלו הן פעולות פיזיות האופיייות לכל חיה: ביחה לכלב �����$�

"��
	
). במקרים אחרים התדמית המטלית היא פעולה או חפץ הקשורים ��������	���0�	���	��

�#��	���
הבחירה בתדמית המטלית היא תהליך של מטוימיה: השלם (המושג) מיוצג ��	!����

באמצעות חלק ממו או באמצעות פעולה הקשורה אליו. כך בשפות שחקרו בעלי חיים רבים 

מיוצגים באמצעות חלק גוף בולט ואופייי: העוקץ בעקרב, הכפיים בציפור, האוזיים בחמור. 

�����!���	���!�����!������ות פעולות אופיייות להם (כגון ביחה לכלב, תועה מתפתלת �

����לחש, יקור לתרגולת) או פעולות שבי אדם עושים עם בעלי חיים אלו. סוס, לדוגמ	��� �

���	��	����������	����ובאמצעות הכסת הרסן לפה ב�������������

��!���	�!�����#

���!�� ��������	����	�����!���	���!������ ������ �"��� ������ ������� -	���� �!���

�ההדק לאקדח ורובה. בי משפחה מיוצגים ע 	���איבר גוף או לבוש אופייי�������������� �!

0�!�������

��	��������0��
��	��1�
����0��������	�����������1�����������
�����	��1

0� �������

����	�� ��	�� �	����� !���	��� !�� !���� ית: שיקה (הבאת אצבע אל פה #1

���ותיוק ב��������������קמוץ) מציית א�

����	��0��#1��

��

����

�#� ��� �� �� �� ��#���

���'תיוק/קטן' (0�.�������������1�#�: הסימים א. 'א���	���

�14����	���	�����!���	��

��אופייית: שיקה

���������������!��������	������������������	�-���������ל מוחים מופשטים יותר 

!����	�����0���'���.���>>?@@�1��


	�������יש לא מעט סימים בשפת הסימים של אל��� �	����� !��	�
�� ����

���	��� 	������ !�	��� 	����� ����� ������� ���� ������ #����� ��� �	����

���������שאדם עושה באותו אירוע. למה אי מתכוון? יקח לדוגמ ���	��� !���

	���������.1���
הסימים מייצגים פעולות או מעשים שקשורים לחגים. ��������0

���������� ������� -��� #�	������� ��	����������!	�� #!	����� ����	��� ������
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�������������	�����	������	��!	���������*�����!��������	��	���������	���

���������	����4י החגים האלה ��������	���	����	�#�	��-������������������

הקרבן? בחגים הוג ללחוץ ידיים לכל הקרובים ולהגיד להם מזל טוב, "כל עאם 

ואתם בח'יר", 'כל שה שיהיה לכם טוב'. לחיצת היד מסמלת את החג. הסימן של 

!	�.��	������������A�����.�����#���.����יד'. החג השי בשה זה חג אל�����

���
�	�����
�������������������!��*	�	��	����-���#�����������	�������	��

��	�� ���� ���� ������ ���	� �������� ������ ��� !�� !����	��� ����� ��� #�����	

���.�A�������A�������#.����

�	�����כפי שעולה מהתיאור לעיל, באמצעות מטוימיה יתן לייצג גם מושגים מופשטים����	��

����	��������	������	��������	����	�����	����.��	�.�������#	��!��	�
�����������	

���הסהר, הירח בתחילת החודש. המושג 'שה' ב�

��	����������������������������	��

���פעולת קציר החיטה, שכן שה היא עות קציר. אך ב�

����הקציר עשה בידיים, ואלו ב��

��������	���!������#������	���#1�����.���	�.���וצגים בצורות הסימים (איור ������

�

�������
�	���������	�	������	��������	��4��#�������-�������	�	�
���	�	�����

0�.��	�.�����������

������������) מייצג דפיקות חוזרות ושות בתוך הראש, וב�	�����	��

ושה של סחרחורת. שי הסימים מצייים מצבים באמצעות תועה סיבובית ליד הרקה, כציון לתח

��פיזיים האופיייים למצב של מחלה.

� �� ���

�#� ��� �� �� �� �#���

� ����: הסימים ל'שה' א. ב���	��

��� #�� !������ ���
� ���������� �� ��	���� ����� �����

����������	��������
�����	������������

�מטוימיה או מוצאים גם שימוש ב����� ��	���� �������סימים. לדוגמ�� ��
�����������

'לרצות' הוא באמצעות העברת אצבע מצביעה לאורך הגרון. תועה זו מייצגת תחושה של צמא. 

�B����	

	�����������������	�������	�������	��������	����B�0�.�	��.�������#������

���1

������������הידיים מסמות כעין תועה מבעבעת באזור בית החזה. תחושת הכעס ������	��

�����וזל בתוך כלי קיבול, הגוף. ב כעס מיוצג באמצעו תועת ידיים מערבולתית באזור ����

���הבטן, כמעין מערבולת של וזל בתוך הגוף. הסימן 'לקא' (�

�����#�����	����������	��	��1

דיעות ממו', המטפורות שבבסיס הסימים האלו משמשות גם בשפות דבורות: 'אי צמא לי
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'התרתחתי עליו', 'צבט לי הלב'. אך בשפות סימים התדמית המטלית שבבסיס המטפורות 

�������#��������	����

מסקירה זו של אוצר המילים של שלוש שפות צעירות עולה כי בתהליך ב��!������ ��	�� ��

שגים, מטוימיה משתתפים שלושה תהליכים קוגיטיביים לפחות: ביית ייצוגים איקויים למו

	��	��. תהליכים אלו משמשים בשפות בכלל ובתהליכי חשיבה אחרים. שפות סימים של �

�לבות���������������������	������!��������!קהילות כפר מראות לו כי תהליכים אלו 

�	����������������	���"�אוצר מילים בסיסי יש מאין. ראה כי תהליכים אלו הם בסיסיים 

בים דקדוקיים בשפה. ממחקריו עולה כי התפתחות מבים דקדוקיים בשפה איה מיידית ����

0� ���� ���	�� ���*������ �	� ��.$� ���EB� 0����� �	� ��.$� ����B� '���$� �������	��� -�� #1

�התהליכים הקוגיטיביים שבבסיס יצירת אוצר מילים חדש משמשים כבר בקודת ההתחלה של

��!�����������	������#��	��		������

��קיימת שוּו����1בחית אוצר המילים של שלוש שפות אלו מעלה שתי קודות מעייות וספות

רבה בתוך כל קהילה. פעמים רבות יש כמה סימים לאותו מושג בתוך הקהילה, ודוברים שוים 

�	משתמשים בסימים שוים.  �!��	������������������	�����יש שוּו������!��!����	�2	��� �

�����.���.��0יש סימים שיש להם כמה משמעויות הקשורות לאותו שדה סמטי. לדוגמ��1������

�

��.������	����	�����!��	�	����1���!��	�	����.����0����	���"������
����������������

�����3שפות הסימים האחרות, למושג בן �	�C���
��/�0� .��	�.� ������ #1��	���� �����������

��1


�מציין גם 'לעות', 'להסביר' ו'לספר', ולעתים אף 'לשאול'. הסימן 'לחייך' (�����!�� 	�	���� 1

��	��!�����2לשחק. 'זריקה' בשלוש השפות מציית  ���	� �	��� ���	�� !�� �
�����.���.� �����

����מובו גם 'חדש' ו'קי' בשלושתן. ראה כי ההיקף (האקסטזציה) של סימים אלה רחב למ

בהשוואה לשפת הסימים הישראלית, למשל. אמם שוי בהיקף של מילה בשפות שוות אופייי 

� �	�����.� ������ ������ !�0� ����שה' מציית �����	������	� ��� �	��� 	�	�� באגלית ����

������
����������	��"����	��������	�����	�����������-���1������."	�.	�.�	��.�����
�

��������
�!	����	�������������!��������כמה עשרות שים בלבד. או ��4�������������	

וספות מילים ללקסיקון של שפה ובידול סמטי בין מילים המצייות 	מיחים שתהליכים של הת

�0� ���� !���	�� !��	�� תיאור תהליך הרחבת הלקסיקון בשפת הסימים ����	����	�	���!

�	������ ב) ומחייבים איטראקציה ממושכת בין חברי הקהילה. ���
���� ''���דלר���������

ואכן, בהשוואה של אוצר המילים שתיעדו בסיפורים של בי הדור השי לעומת בי הדור השלישי 

�����������	��������#�	סייד או מוצאים מגוון רחב יותר של פ�������

���
����� . כיווי התפתחות באוצר המילים �
!��
������������"� �

�ביית ייצוגים איקויים, מטוימיה ו�4התהליכים שצויו לעיל  ��	���4���!���	��ביית �	�

אוצר המילים וממשיכים לשמש את דוברי השפה גם לאחר מכן. אך לאחר שוצר אוצר מילים 

���	��בסיסי מסוים, יש תהליכים וספים המסייעים בהרחבתו. תהליך בולט לעין בשלוש השפו

�������������������������������������������������

��� �דבריו.�חזור לעיין השוות בהמשך�
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של שי בסיסים או יותר. יצירת הרכבים היא דרך גזירה בסיסית ומשמשת בכל השפות ואף 

0� �	���
	� ��.����� �	��� �	��� �	���� �	���0���$� ). בכל שפות הסימים שחקרו עד כה ����

בהרכבים, ושפות סימים של קהילות כפר משופעות אף הן בהרכבים. דוגמאות מצא שימוש 
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�	�לעוץ בשייים�������������	���אוזי������������	���������������
�������

���	������חות�������	���������������	�פים���������
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�����������	����	����������������	���������עלם���������	����
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������������������	����������������	�������מלה������	�

�����	�תרגול������
��������������������	�����������

������
�����������	��������

��

�אפיוים צוריים של הרכבים ��� �	���	������שפות המחקר שלו משתמשות ���	��!��

	��!���	���	����!������!���!���	�!������אך כיצד יתן לדעת בוודאות ש�� לפיו הרכב, ���

�������
����
�����!�����"	������	������	�	����	����*!�������������������"	������	


������#������רבות יש להרכבים אפיוים צוריים ומביים מסוימים ��
��-����
���������

!��פעמים רבות יש להם אפיוים של מילה בודדת.���������	�	����������		�������������

וג, שילת סופיות, שילת �אחד, ולעתים יש שילה או צמצום של סגמטים (כגון כיווץ דיפ

��אורן��	תועות), בייחוד מהאיבר הראשון בהרכב (כפי שקורה במבי סמיכות בעברית, למשל. ר

�''���)��)��#1��

ים מוצאים צמצום פו0גם בשפות סימ� !������� ��	�	���1�� 6� 5���
��$� �;M;������ �

�������$.���	�����'�2על שפת הסימים הישראלית�� ''���מאיר וסדלר�2הסימים האמריקאית

ומובאות שם). יתן למצוא תופעות אלו אף בשלוש השפות שבמחקרו. ראשית, לעתים קרובות 

לעתים התועה �שית,פרדים. �אברי ההרכב מבוטאים כרצף תועתי אחד ולא כשי סימים

�	��������������
����	���#�0�, הסימן ל'עגב�.������

������A) מורכב מהסימים 'לסחוט�

תועת הסחיטה מבוצעת פעמיים. אך 	��עגול קטן'. התועה בסימן 'לסחוט' היא תועה כפולה

�!����������-	�����	���
������מן השי בצורה חלקה תועה יחידה שמובילה לסימון הסי��

�!���	���!��
���#������זיהיו תהליך של הידמות תבית היד. הסימן 'ביצה' (�"�	�	�

��1
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; תבית כף היד של חפץ אובלי קטן'. תבית כף היד של הסימן הראשון היא ��Aמורכב מ'לקר

����	��. אך במשפחה אחת מצאו כי בי המשפחה מסמים גם את הסימן הסימן השי היא 

��	�. צורת סימון זו הופכת את הסימן לפחות איקוי מצד אחד וליותר אחיד תבית ���

). תהליכים אלו של צמצום פוולוגי והידמות מלמדים על תרומתם של  �0�	������צורית מצד 

��הרכבים להיווצרות תהליכים פוולוגיים בשפה (������	���.$�����#1��

��

�#� ����

�#� ����

��

��	�� �������.����.�������

!��2��1בלי הידמות של תבית כף היד של הסימן הראשון�����1

��הידמות של תבית כף היד של הסימן הראשון. 

����������הרכבים הכוללים צורי ������� ��� �	���� !��
����!������� �	��		���� !�����

����	��פוולוגיים הם ממלאים תפקיד חשוב גם בהיווצרות מבים מורפולוגיים ח #�����!���

שפות הסימים מצאו סוג מסוים של הרכבים שבו אחד ממרכיבי ההרכב הוא סימן המייצג 

�	�#���תכוות פיזיות�������	����������
���	��������
�	�-	�������������!���������	��	��

�	��) משום שהם מסווגים עצמים על פי תכוו�����������סימים אלו קראים 'מסווגים' (�	���

שלהם. סימים מסווגים מצטרפים לסימים אחרים, המצייים היבטים אחרים הקשורים למושג. 

���1&����	���הה כמה דוגמאות לסוג זה של הרכבים (טבלה 

�#��
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���: הרכבים הכוללים סימים מסווגים: &��	���

������#��21
�	�-	�������A��	���0���#���

��: ג. מלפפון (לגוס + חפץ ארוך ודק)��������ק (מסך + חפץ מלבי שטוח); 	��

 ראה שהסימן המסווגים, משום שייים מסווגים הם מעהרכבים המכילים סימ�	������-�����

��#��������	���	���������

הרכבים אלה פוצים למדי, התהליך בולט במיוחד ומתבטא �������

!��משמעות כללית יותר מסימים אחרים, שכן הם �ושאיםראשית, סימי הסיווג ����������

�!����������!�����!���	�!��	���!���0�!���������	�
��������	�����	��	��!�	���!�

פך לצורים דקדוקיים ��כדוריים וכו'). ייתכן כי מילים בעלות דוטציה רחבה יותר יכולות לה

���������בתהליך של גרמטיקליזציה ביתר קלות. הסימים המסווגים הללו גם אים עצמאיים 

������, הם וטים להופיע כאיבר האחרון בהרכבשית����!#��מתלווים לסימים�!��������	��

����הם שוים מהרכבים אחרים ב���קבועה במבה ההרכב. ב�

�������!�����������!���� �

0� 	�
��	��'���� �	� ��.$� ������ 	���	, פעמים רבות הם מבחיים בין העצם ������#1��� ���

�������-��#	�	�������	�����	�����.�.&�����������	��.-	��	�
�����.���		���������

�	���0� .�	���.� ������ 2������� ��	�� ��� ��	� !�� ������ 	�	��������� �1��
� ��	��� ���� A

��	������������������� .��
���	������.���		�בין פעולת הסחיטה. אם כן, סימים מסווגים 	��

וטים להופיע במקום קבוע בהרכב ולעתים קרובות �משמעות כללית, אים עצמאיים,�ושאים

�-���תכוות אלו הופכות אותם למועמדים טובים לה�	משמשים להבחה בין עצמים לפעולות.

לצורי גזירה מסווגים שגוזרים שמות עצם. מעקב לאורך זמן אחר התפקוד של סימים אלו 

�����	��	�	�������������#בשפות יכול להראות כיצד מתפתחים צורי גזירה וכיצד וצר�����

מסווגים מצאים בשלוש השפות, אך ראה שהם �!ההשוואה בין שלוש השפות מראה כי סימי

����פוצים ביותר ב�

��� �	��� ���������� ����	� ��
��הם דירים למדי����� �!סימי�#

!��		����עצמם אים זהים בהכרח. לדוגמ��� .
�	� -	��� ���.�� ������ �����

���� 	��	��

��	���	����������	��	���0	����	��&�����#1���

�������������������������������������������������

�@��Lלהבחה�@�����������������Aמצא�������Kסימים������@�������������L�@�������Kהבחה����@��	��	
���K����������L���
��1�Bים�מהסימ����K����	��@��@����������C�Bים�מהסימ����K����	��@�����@�


����הסימים���������������
�����������E9��
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����. שוות בתוך הקהילה כמאפיית מצב התחלתי של שפות �

����	������פתיעה: קיימת שוּו�, במחקרו על אוצר המילים של שפות אלו מצאו תופעה ���	�

��������� ��	� ���
��
��� 	���!�לקסיקלית. השוות הלקסיקלית מתבטאת בכך שלמ�����

יומיים פשוטים כגון בעלי חיים וכלי מטבח, יש כמה סימים בתוך �!���!��	���������	���!��	

��	���#����
���, יש שלושה סימים לחתול ב���

�.���). גם למושגים 'בוקר', 'עגבי�0%�	����

0� .�	��.� �.!	��.� �.�	�.� �.���.����

��5D� ������� #���� ������ ��	�� ��� 1�� !	��� �������

�� ���מצא ששהועברה לשמוה מסמים  !���	�� -	�� )�0&'=� #���� ������ ��	�� ��� 1�	����


����������לשוּו��
��	�������0�.���.�������-��#�	�������������

���	����	�����	���1

��1�	�����������ביד אחת או בשתי ידיים, ליד הפה או בחלל שלפי גוף המסמן. הסימן 'עכבר' (

. מחקר השוואתי שועד לבדוק את מידת השוות ולעתים עם תבית �תים עם תבית �

����4לקסיקלית בשלוש שפות סימים �����

, שפת הסימים הישראלית ושפת הסימים �

� ���
���מצא כי אכן השוות התת�����4� ���
��
�����

���� 	��� שפת הסימים ���	��

0����
������	����������������$����;B��������6�������$������#1��

��

� ������#�� �� �� �#�� �� �� �#���

� ���: גיוון לקסיקלי בתוך הקהילה: שלושה סימים שוים למושג 'חתול' (%��	��

���1

������!�2המבוססים על תדמיות מטליות שוות: א. השפם �	��� 
	
��� #�2���	��� �	�
� #�

�#�	���!��������

שבי הקהילות חולקים אזור גאוגרפי מצומצם ���		��
���	��	����קטותן���	�����������שוּו

-���� כלל שוות בשפה משויכת לפיזור גאוגרפי (דיאלקטים), לגיוון חברתי ��	�	���#

(סוציולקטים) או לגיוון מוצאי (אתולקטים). על פי קו מחשבה זה השוות הלשוית קשורה 

� �����������	������ �����
������	��������	����� ��	� ����	���� �������	���	��	������

��������!���	�������
������	���	���
קהילה מפתחת צורות לשויות שוות במקצת מאלו ��

�����	������	����	�	��#���	
�������
�����	�����
��	���� .יתה לשומאפיין שלה מבחי

השוות היא תוצאה �#שוות���������תיאור זה היא שהמצב ההתחלתי איו מאופי�����	�ההחה 

#����
�������	�����	�������חברתי בשפות סימים של קהילות �המצב הלשוי���������

כפר מלמד אותו שאין זה בהכרח כך. הממצאים שלו מראים שהמצב ההתחלתי של שפה 

����'מאופיין בשוות גדולה דווקא ( �	� ��.$� ���Fעים משבט ערב אל ימר .(עים, ש�� !��	�

ת זו: "ברור שיהיו סימים שוים. התפתחה שפת סימים מקומית, הסביר את המקור לשוּו
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הצורך לתקשר מתחיל בתוך המשפחה עצמה. כל משפחה ממציאה את הסימים שלה לפי צרכיה. 

לכן הגיוי שבכל משפחה יתפתחו סימים שוים". ההאחדה של אוצר המילים ובעת מתקשורת 

�����
��������������	�	���	����	�����-�����#��������	�	�������������	��� �!���	�

הצורך במוסכמּות (קובציוליזציה) צורית כאשר הקהילה גדלה ובי הקהילה כבר אים 

מכירים היטב זה את זה. אך שפות סימים של קהילות כפר מראות לו שייתכן שהמצב הראשוי 


�#�הוא מצב של שוּו		�����

ר זה של ימר עים תואם את מה שמצאו בשטח: בתוך אותה משפחה יש אחידות בסימון ���	

��������	���������#��	������
����
�����

����יש כמה סימים לקומקום תה, ומצאו ש��

������������0�!סימים �����������!��������������-	���-�� ���������	���.$������#1

תפקיד חשוב כקהילה הקטה ביותר להתהוות צורת תקשורת. אך בין �������������	�ראה א

������	�-����#�באותה הקהילה יכולה להתקיים שוּו�������������

��

$��������
�����
�
������ �

0�������������������������	�������	�	���� ;�	���������!��������	�4����������M=�

���!�������	������� #1� ���טיות לקודד מוות סמחים שחשובים לה והבח���		טיות לה. 

��1;:�=�����$����1"����6		�7כיוי מושג כלשהו בשם מאפשר התייחסות מהירה ויעילה אליו (

שכן מילה תוחמת את גבולות המושג ומבדילה אותו ממושגים אחרים. כאשר שפה כחדת, 

לים שלה עלמים ִאתה. טל ורומן המוחים, המושגים וההבחות הסמטיות שקודדו באוצר המי

���	������	����	��������	�����������������	�(����������	�(��������	�	���!����.04�

����	��!�������� ��	����� ���� �1.!��	����	��	������
�������� #	�����!�	���	����

כבת ממקבץ תכויות ההדוק בין אוצר מילים לידע קוספטואלי היא שמשמעותה של מילה מור

סמטיות (סממות). מקבץ מסוים ייחודי לכל מילה בשפה תוה. בשפה אחרת לא בהכרח תהיה 

������������������;����	�!�	
�#1 �'���מורכבת מאותן סממות (מאיר ולסמן���	�����

� ��������!������ ��	�� ���� ��
�	�������	������������!���	����!���	� ���	�� ��� ���

קיים לא רק בשפות דבורות אלא גם בשפות סימים. לכל שפת סימים לקסיקון משלה, ������

לחברה שבה משמשת השפה. כך בשפת הסימים הישראלית ���	�	�המקֹודד הבחות סמטיות 

��#1,�',�� ''���מצאו כי יש מגוון רחב של סימים המצייים תקשורת בין אשים (מאיר וסדלר

��ההבחות הסמטיות �	��$
להבחה בסוג ערוץ התקשורת ('שיחה בשפת סימים' �וגעות��

לעומת 'שיחה בשפה דבורה'), להבחה בין מספר המשוחחים ('אדם אחד מסמן' לעומת 'כולם 

זמית בלי ��משוחחים עם כולם') ולהבחה ביעילות התקשורת ('לדבר זה עם זה' לעומת 'לדבר בו

�� ��� !������ ��	��� -�� #1.���
ידי מאפשר, �פות סימים יש עוד אפיון שהערוץ החזותי��

�	�	����	������!����������הבעה איקוית עשירה ברמת הסימן הלשוי.����������	�	���	

�������������������������������������������������

�
�L�������	������������������@�����A�����	�������������������������������K�
����@����
�A���
�@��E
�9��@������
����@������
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�2תהליך ביית ייצוג איקוי של מושג מסוים כולל כמה שלבים על פי המודל שפיתחה טאוב (�$�

��0��). השלב הראשון הוא בחירה של תדמית מטל���� ���	�������� �1������� ������� 1

המושג. הייצוג של מושג כלשהו באמצעות דבר שאיו המושג עצמו הוא תהליך של מטוימיה, 

��בחירת התדמית המטלית���	�ואכן המטוימיה היא העומדת ב .�� �!�0� ���	� &�	� �זכר�1

�����	����� �����	���יצירת אוצר המילים בשפה חדשה. התדמית המ�����������������	�

����"תכוה בולטת של המושג המיוצג ($�����=�E���#��	���������	�������������������1

�EFGFEF9HFבמיוח שוקט לגקר התדמית משמשת קודת ייחוס ( I8@9J���	�� ��	��� ���	��� 1

�4�0שות המעוררת גישה מטלית למושג אחר ��;� ���� ��	������!��$� �;;F#1�����!�����	�

��������!������	���הבחירה בתכוה הבולטת תלוית תרבות, כפי שהראיו בסעיף 	��-����� #

���!�����!��סימים מתעד ומקודד מושגים לא רק בזכות יגודי המשמעות שהוא יוצר עם א

���#1 �'���באותה מערכת אלא גם בזכות הייצוג האיקוי של המושג שהסימן מקודד (מאיר ולסמן

�סיס האיקוי של מילים בשפות סימים, ובייחוד תהליך הבחירה בתדמית המטליתיתוח הב

�����	�����	��	�הייצוג האיקוי, יכול לפתוח צוהר להיבטים מסוימים של העולם התרבותי ��

�
��� שהחברה ותרבותה משתות או עלמות, אוצר הסימים �����������������������#

��	���� �	��� �	�� ���� של תרבות שעלמה. דגים טעה זו באמצעות יתוח של כמה ������

סימים השייכים לכמה שדות סמטיים מאוצר המילים של שלוש שפות הסימים שעומדות 

����
������	�������#!�����	�!�����!��������������

�משפחה ובי משפחה ����$ �


����הסימן לגבר/אב מבוסס על תמוה מטלית של זָק ���������	��!�����

��	����������#

�	���	�ראה כי הזקָ  ������������	��������
��������	������!���	���!������� �����	�� �

יש שי סימים המבוססים על תדמית מטלית ���������השפם אופייי לקהילות מוסלמיות. ב

!�������	��.���.���	��������כוה וספת של ). שוי זה מדגים ת,.���.��0�	��������������

����ייצוג איקוי: ייצוג איקוי איו דטרמייסטי יש דרכים רבות להביע בצורה איקוית את ��

��אותו המושג ואף את אותה התמוה המטלית המייצגת אותו. 

�������������������������������������������������

�������������Aגקר����ל�H����Aטיקה�יטיבית�הסמהקוג�Hטי�����סמ�
����
�����������Aובראשוה�@�
��החושית היא חלק מידע אציקלופדי זה. ����והתדמית המט�אציקלופדי


����@��A������K��L�����9	���������L�����@האיקוי�����@�����L������@	���L�	��	�@����������קבע�����

�היגוד��������K���������@�
�����
������במערכת, כמו מילים בשפות דבורות. ההבדל בין שפות סימים �

כך שביית ייצוג איקוי היא דרך תצורה איו באופן שבו מילים שואבות את ערכן מבחיה סיכרוית אלא ב��@����
����9@�����@�����הפוצה בשפות סימים במידה רבה יותר 
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�#� ��� �� �� �� �� �#���

� �����: שי סימים המבוססים על התמוה המטלית של שפם ב,��	� ���.���.� #�� �2�� �

#��.���.��

� ��������������������שה' שוה ��.���

סתה את פי �הוא מייצג כראה את הרעלה שכ��

�	���יום שים באל�את אמצע המצח ואת הפים מתחת לעייים. ��4השים בחברה זו	��������

��	���������כך הסימן מקודד מהג שהיה בעבר אך כבר איו קיים. ב	�������������������

��בוי על תמוה מטלית זו. �����
�, וכראה גם הסימן של המטפחת ששים עוטות

) מבוססים על ייצוג איקוי של ����
�	����������הסימים ל'ילד' (בשלוש השפות) ול'ילדה' (ב

� �	��0�!���� ����� ). מעיין כי אף שמדובר בחברות מסורתיות ושמריות המקפידות על (����

���!חוות ובסימים ידיים המכיסוי גוף מלא, אין מיעה להשתמש במ����������	��#��������

���#��בחברות מערביות שימוש בסימים אלו איו מקובל	�����

��

�#� ��� �� �� �� ��#��

המבוססים על ייצוג איקוי של אברי המין. האיור הוא של ��#�4.����.���#�2.���.�4: סימים (��	��

�
����, אך סימים דומים קיימים גם ב�����

���	���������#��

����הסימן ל'חתוה' ב��

��	�
���	��!���מבוסס על תדמית מטלית חזותית ושמיעתית������

�����4שמשמיעות השים בטקסי החתוה בקהילות המזרח  !��	������������ ��	�� #!����	�

��
משקפת באמצעות תועת כף היד ותועת הלשון את תועות הלשון המהירות היוצרות �����

#!��	���סייד תועות לשון אלו מיוצגות באמצעות מעין תועת טלטול עדיה של כף ���������

��	��0����+#1��
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�#� ��� �� �� �� �#���

����#���: הסימן ל'חתוה'+��	���

�2��#��
�������

��!��צייים	�����������הסימים ל'חירש' ו'שומע' שוים ���!��������	��������!������

�� #�	��� !�������

���� ������ ��� ����� #���� "�� �	����� ��	��� �	���� �	�� �����		���

���� �	��� �����אדם חירש הוא אדם שאוזו חסומה. ב������	� , התדמית המטלית ���

�� ���	��	�הסימן ל'חירש' בוי על תדמית �����
�הסימן היא של אדם שפיו עול. גם ב��

���#1	�������'���	���0�	�����	����!�������	����!�מטלית הקשורה להיעדר כושר הדיבור:

�
�����������	��	�����	�����������������������	����������������	������	����	��

��	����!�����������������!��������שפה דבורה. גם אדם שומע תפס באופים �	��!��

�����	��שמשהו כס לאוזו�

���	�
������	���� �	�� .�	�.�� �������!����!��� �	�� �	�

������	��	������-��#������	����������	������	����	���!	�
�	�������4��������	�

�#��	����������
�������	
����	���	��	����	���	���

�����

�#� ��� �� �� �� ��#�� �� �� �� ��#���

� ����: הסימים ל'חירש' בשלוש השפות: א. '���	��

��2: אדם שאזו חסומה/אטומה� �

�#��
���#: אדם שלשוו עולה���������2��#	����	�����!�������

$�����
����� �

מאכלים רבים משקפת לעתים קרובות את אופי הכת המאכלים והשימוש �התמוה המטלית 

במצרכים החוצים להכתם. הסימן 'לחם' בשלוש השפות מלמד על אופן הכת הלחם ועל צורתו. 

�����

ות שמאפייות את הכת הפיתה בכפר. הידיים מראות את תועות הלישה המיוחד��

זהו הרכב שמרכיבו הראשון מראה את תועת הלישה של הבצק (תפיחות מצד לצד) ����������
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�	��4���#ומרכיבו השי מראה את צורתו ���	��������
ישם סימים שוים לסוגי לחם �����

������������������ה. הסימים האלה הם הרכבים הכוללים מר�חלה, פיתה, לחמי�4שוים 

���#��הבצק ומרכיבים וספים המראים את קליעת ה"צמות" של החלה וצורת הפיתה והלחמי

��
������	�����

���-	������������������	������	���������������	��� .�	��
.�������

� �	��0� א). ראה שהמאכל הפוץ שהוכן מקישואים היה קישואים ממולאים. הסימן ��	���	�	

��.������	��.��
בוי על תדמית של הסרת קליפה דקה מחפץ עגלגל באמצעות האצבעות �����

). אחת המרואייות שלו הסבירה לו שהגו לבשל תפוחי אדמה על קליפתם, לאחר מכן ����0�	��

�.���.��������#!���	������������	�������������	��	������	���������
����������

��
�ע: תועה של מריחה של קצה הׂשֵ ��������� �	��0��). סימן זה מלמד כי שימוש פוץ ���

��;<������������������	�#��

����

#���

���������������

��#�� �� �� �� ��������������#���

� ���: סימים המבוססים על שימוש בחומרי גלם לאכילה: א. קישוא (����	��

�12������ #�

0�
����12�0�������	���#��
����1#��

$���
����� �

��	��� �!���� !����� 	�� !���	����� !������� !��	�
� !����� ��� !�����	� !������ �	���

חוכת בית המקדש (חוכה), הטלת הפור (פורים), מצוות הישיבה בסוכה (חג הסוכות), הכפרה 
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�� ��0� ���
�� �1!��	�����!	�0.���� �!	��������� ��0� �������!	��!	��	� 1�

פטר). בשפות הסימים שבמחקרו הסימים מבוססים על ייצוג איקוי של מהגים בולטים של ��

�������סייד, מהג פוץ בחגים המוסלמים הוא לחיצת יד. שי �����!#�������	�������	�	����

�!��	����!����	���!����4���!���	������������	���.�����������

���!�������	����

����� מבוססים על ייצוג של מהג �����
�יביהם הוא לחיצת יד. גם הסימים לחגים ב����

בולט: תקיעה בשופר בראש השה, סידור הרות בחוכייה בחוכה, הקמת הסוכה בסוכות. 

מעייים במיוחד הם הסימים לפסח ולשבועות, שכן הם בויים על מהגים שהיו פוצים 

�	����	���
����!���	���	��
הן. הסימן לפסח בוי על תדמית של סיבוב קערת ליל הסדר ����

��	��0�!��	����������	���א), מהג מקובל בקרב קהילות צפון���	��������������#�
����

ב), מהג פוץ אף הוא בקרב קהילות אלה. כך הסימים ��מייצג באופן איקוי זריקת מים (איור 

��	�לפסח ושבועות משמרים בעצם צורתם מהג� �	���
� ��� !���	������ ������� ��
����

��#1 �'���בדורות הבאים (מאיר ולסמן

��

� ����������

�#� ��� �� �� �#���

) המבוססים של מהגים מקובלים בקרב קהילות צפון אפריקה: ����
�: סימים לחגים (����	��

1��
���	���0����������#�2�!��0��		���#��A�#1
	�����

$�$���
������������ �

המצייים מספרים בשפות סימים רבות משתמשים במספר האצבעות לציון המספר: �בסימים

�����אצבע אחת מציית את המספר �������	��כך והגות שלוש שפות 		�-�����#����������

���&הסימים במחקרו. אך המספר  ��	���
�����������	����� �	���� �����������

��

�	����� ������ �	����� ��	��� �	�� �
	��� ��� "�	���	� ��	����� ���� ��� �������

��
. המספרים העוקבים בויים על הוא מיוצג דווקא באמצעות תבית כף יד קמוצה: �����

באמצעות החת שתי �,מצוין באמצעות החת אצבע אחת על כף היד הקמוצה, �%תבית זו: 

�	��	������������#�����'��
�!������	��������	�������	�וצות הוקשות זו בזו. אפשר �

���-�''&�	�'&����	��&היה לצפות כי כף היד הקמוצה תשמש גם במספרים גדולים יותר הבויים על 
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���������בוי על כף יד �''&בוי על כף יד פסוקה המופית הִצדה ומטה, ואילו המספר �'&#���

���#1��פסוקה המופית כלפי מטה (איור 

�����������������������!���&4�'���!�����&'�	�&''���
? שמו לב שיש הבדל בהפיה ����

�"������ �4של כף היד בסימים המייצגים מספרים שוים: בסימים המייצגים את המספרים 

�	���מופית כלפי חוץ, ואילו בסימים המצייים עשרות ומאות כף היד מופית כלפי מטה. 

������&�	������"���	����� ��	�קה, צורתו הייתה כשל מחוות ה'חמסה'. התברר לו �����

כף היד מופית כלפי �''&�	�'&������!��������שיש טאבו על הפיית כף יד פסוקה לעבר המען.

��������������������������	��	������������#	���		���������������	�����&�����	�����

��יוצרת מחווה אסורה בחברה זו (מאיר ולסמןתבית כף יד שמעורבות בה כל האצבעות אך איה 

�'� �#1��

� �� �� �� ����

��#�� �� �� ��#�� �� �� �� �#���

2��#'&�2��#&���#�����
�: סימים למספרים ב����	���&''��

��

%�����
�� �

מאמר זה ביקש לבחון את תרומתן הייחודית של שפות סימים של קהילות כפר להבתו את 

�האופן שבו שפות מתפתחות. שפות סימים של קהי ���� יכולות לקחת אותו אחור �אין�	�

איו יודעים מה היו היכולות הקוגיטיביות 	��הן וצרות בחברות מודריות������במהרת הזמן

יכולות ללמד אותו מהם האלמטים ���#��-��!לפי עשרות אלפי שK8L8�M:I@F9M�של בי המין 

��	��		����!�������!��������!��	������������!��	�����#��	������	��

שפה לא קיימת בלי מילים. כדי ששפה חדשה תיווצר יש צורך ליצור אוצר מילים. מחקרו הראה 

כי היכולת לביית לקסיקון קיימת בשפות מראשיתן ומשמשת מהשלבים הראשוים של 

�	��		����� היא שוה מהיכולת ליצור מבים דקדוקיים, ובכלל זה מילים מורכבות, שכן ���#

�רותם והתפתחותם של אלה אורכת זמן רב יותר. מצאו כי שפות סימים מתבססות על ��		

��	�����שלושה תהליכים קוגיטיביים לפחות לביית הלקסיקון הבסיסי: תהליכי מטוימיה�


��!�בעייוביית ייצוגים איקויים. ��	����סוגי הסימים���	��!��חשביםייצוגים איקויים ��

!������וסיר טוען כי "הסימים השרירותיים במלואם מממשים טוב יותר מהאחרים #��-����

C� ���	�� ��0� ���	�	����� -������ ������� ���+�%� �/�''&� ����� ����	� סימים שאים �#1

�������������������������������������������������

�����I��9@�����השקה��������������
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, אים מגיעים לדרגת אותו סימן �����שרירותיים במלואם, כלומר הם איקויים במידה 

�� #������������� ����.�� ��
��	����� , סימים איקויים הם כאלה שהיחס בין המסמן ��

�$�����0ת הסימים (�למסומן מושתת על דמיון של תכוות, והוא מציב אותם בתחתית היררכי

�;F���;:�0��	
���#1+����$��;;M=�ME�M: ים וטוען כימרחיב את רעיון ההיררכיה של הסימ (

��� 	�� ��������טית לתיאור תהליכי רכישת שפה ואבול		������� ��	��� ���� #���� ��� ���	

ייצוגים איקויים הם הסימים הפשוטים ביותר להבה ולהפקה, והוא משער שהם רכשים 

מוקדם יותר בתהליך רכישת השפה ומהווים את אוצר המילים הראשוי בשלבי האבולוציה של 

� ויים, למשל, מחקרים עדכיים יותר מראים כי תיאור זה איו מדויק. סימים איק��������#

ומובאות שם). כדי לפעח את �11����$����E&אים רכשים בהכרח לפי סימים שרירותיים (

�����-�	קודת הדמיון בין הייצוג האיקוי ���������הייצוג האיקוי יש  	��	� ���	���� ���

����"�קוגיטיבי שהתפתחותו אצל פעוטות אורכת זמן. בחירת התדמית המטלית� ���	��

יך של מטוימיה ולעתים מטפורה. הבת הקשר המטוימי בין הסימן למושג אף היא לא ���

�����קיימת בהכרח מיקות.

תפקידם של ייצוגים איקויים בהתפתחות �������	�����	-�����	���איו, המחקר שלו ���	�

���	���אך השפות במחקרו מראות כיצד ����השפה במין האושי מבחיה אבולוציוית או להפרי

לביית ייצוגים איקויים מוצלת בשלבים מוקדמים של היווצרות שפה. ייצוגים איקויים הם 

����0סימים���	��������	�1�במוחיו של פירס), מבה של ייצוג רפרציאלי באמצעות קשר �

��#��	�����	�ו הם שוים מסימים שרירותיים. שפות סימים צעירות מלמדות אות�����������

�!��	���	��������	�4��#בסימים מייצגים ��4�������	������������		������������

�שפות אלו מלמדות אותו  �	� #�����	� ������ !����� ��	�� מטפורה ומטוימיה �������-

תהליכים דקדוקיים כגון היווצרות הרכבים ומילים מורכבות (מילים הבויות מבסיס ומוספית) 

�����ילים הבסיסי. תהליכים אלו מאפייים התפתחות של אוצר מילים בשפות ������!�����	

� ����� ��	��	� 
�� ���#�	���� �	����������� ������� �	��� !������� !������� !�	�� ��	��

התפתחות מבים דקדוקיים בשפה �����ממשיכים לשמש אותן גם אחר כך. טעה דומה קיימת 

��	��0� ������
����� �������� �4�4���� 6� �
	�%�� ���M=� ). או מביאים כאן תימוכין ;�

��לטעה זו גם בהיבט הלקסיקלי, כלומר בהתפתחות הלקסיקון של שפות. 

קשר בין השפה לקהילה. ראשית, ראיו כי �בחית אוצר המילים מלמדת אותו גם על היבטים 

�����ת מאפיית שפה גם בראשית דרכה ואיה בהכרח תוצאה של התרחבות הקהילה המששוּו

בשפה. שית, אוצר המילים של שפה מתעד היבטים חשובים של התרבות המשתמשת בשפה זו. 

���בשל היכולת העשירה של שפות סימים לביית ייצוגים איקוי��� ����� !������ ��	�� !

הרכיבים הסמטיים המרכיבים את �4מושגים ומהגים של הקהילות לא רק באמצעים סמטיים 

�������������������������������������������������

������	�����������Aיטיביים��הקוג����������������������A�K��@יים�איקו���
������������������
@���
9����

����A���������	��������
��F���7�14�� 4�1����K�� L�@�� ���@��� L���������	
������������������ �������� E
�9���@�������������������������@�����
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��������	לא גם באמצעות צורת הסימן. כך הסימן הוא גם תיעוד חזותי ולא רק סמטי �����4

!	�����������#	����	���
��!	���


�	��שפות סימים של קהילות כפר עלמות מהר. הן פימיים �4������!�������!�	������!��

	����(כגון שיוי דפוסי ישואין בקהילה) והן חיצויים (כגון מגע עם מערכת החיוך הלא


���!�������!��	���	�	��������	����	���4המשתמשת בשפת סימים הרווחת במדיה) ��

� ����L���6�K�מצומצמים ואין מוחלות לדור הבא ($�����=�M ושלוש השפות במחקר של .(

�����������תוות בסכת הכחדה חמורה. מחקרו הצליח לתעד היבטים מסוימים של�	�������

���!���	��	!��� ����
�����	�
�����	�� ��"��� �������
����	���� ���
���������
�� �

	��המקורית שבה צמחה השפה איה קיימת���	�� ���	� �	
��� -������ ���� �	����� ��� #

משום שבאמצעותן או לומדים על תהליכי היווצרות והתפתחות של שפות ועל עולמן של 

��	#�הקהילות שבהן השפות וצרו, צמחו והתפתח

�

����
���� �

��#1''��0.��אורן��
���מגון��האחרוה������������
����
�����!���������	��������#

��של אויברסיטת חיפה.

�������.��#1��תכון0����������
��#�������	��������
����!���	���#��

�����������.�0�'����������	��	�� #1��� -	��� #�������������
�, ודי סדלר, ק���	� ����� �	�

������#����הסימים����ארווף: � ��

���
�� #�������
��סימים���	����

����קליפוריה�אויברסיטת����������
��	�����������אויברסיטת�	������.��>>?�>>@>#��

����� ����	�.�C0�+�%� �/�''&� #1����בבלשות�� �
�������)תרגום מצרפתית: אבר להב(. תל���

��רסליג.

����� � ''�סדלר (�.		�.� #1���������� 
��הסימים������אשב�����
�����	�� ������ #

��הספרים של אויברסיטת חיפה. 

����). אוצר המילים כראי לתרבות: שפת הסימים של יהודי גרדאיה. בתוך  �'�לסמן (�.	��.��

��� ����� �1!���	0� ����� ����	� 
���טעי����� ��
�����������
������
�
�����

�
������
����������������!���	���.��& ��&%�#��

����� �.� �סדלר�	.� �.
���'�ארווף )עורכים( (�	�.������ ������#����הסימים����#1���

�

��
. המעבדה לחקר שפות סימים, אויברסיטת חיפה והמרכז למחקר בשפה, אויברסיטת �

��קליפוריה, סן דייגו. 

�
�&�שתה����0�'',�#1.������	�#�
�������
��החיוך������
��������
�
����
����

����
���'��
'�((%�#������������	���	������	��#��
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היא פרופסור חבר בחוג ללשון העברית ובחוג להפרעות בתקשורת באויברסיטת ��


����!��חיפה וחוקרת ומהלת שותפה במעבדה לחקר שפת הסימים באויברסיט�����	���#

בלשות של שפות סימים, היווצרות והתפתחות של שפות חדשות ותהליכי שיוי בשפות סימים 
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פרופסור בחוג לשפה וספרות אגלית וראש המעבדה לחקר שפת הסימים ����ודי סדלר 

באויברסיטת חיפה. תחומי מחקרה הם פוולוגיה ופרוזודיה בשפות סימים, היווצרות 


��	���ת של שפות סימים חדשות ואבולוציה של השפה.	�����	���� ��	����
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�היא מורה ומחכת לילדים לקויי שמיעה, מתורגמית חיוכית וחברה בוועדות 	���

מים במערכת החיוך, מרצה בתכית להכשרת היגוי ופיתוח של משרד החיוך לקידום שפת הסי


���מתורגמים לשפת הסימים הישראלית באויברסיטת בר��� ������ �
��� ���		� ����
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����שרה לסמן  ��	
�� !������ ��	�� עה, חברה בוועדות היגוי ופיתוח של משרד החיוך ���

לקידום שפת הסימים במערכת החיוך, מרצה בתכית להכשרת מתורגמים לשפת הסימים 

אילן, מורה להכשרת מורים לשפת הסימים ועוזרת מחקר במעבדה �הישראלית באויברסיטת בר

�מים של יהודי גרדאיה.לחקר שפת הסימים באויברסיטת חיפה. מחקרה מתמקד בשפת הסי
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�����	ומבוגרים חירשים וכבדי שמיעה ומורה לשפת הסימים  �
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