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ראשיתה  .סייד שבנגב-ידי רבים מהשומעים בכפר אלבידי החירשים ובסייד נוצרה -שפת הסימנים של שבט אל

היו צריכים ובני המשפחה בכפר  ותמשפחאחת הארבעה ילדים חירשים נולדו ל :עשריםשל המאה השלושים בשנות ה

 .ערכת מוסכמתלמ ההדרגומחוות אלה נעשו ב, השתמשו במחוותהם  .לתקשר זה עם זה

השימוש השפה התפתחה בזכות . נפש 051מניינם והיום מעריכים כי  חירשים נוספים בדורות הבאים נולדו בכפר

לשוחח ולהביע את   – חירשים ושומעים כאחד –תושבים וכיום היא מאפשרת ל ,תקשורת בין בני הכפרשם לסימנים ב

 .ותנוחבו ותבמהירשונים נושאים על דעתם 

מחקר של ה .מאוד משום שהיא צעירה ותבחקר שפעוסקים הת סייד מעניינת במיוחד א-ם של אלשפת הסימני

שהן ותיקות ומבוססות יותר , מסומנות או דבורות, דברים שלא ניתן ללמוד משפות אחרותעשוי ללמדנו זו השפה ה

שרת את הקהילה לדעת מהם המרכיבים הבסיסיים ששפה חייבת לכלול כדי ל שואפיםחוקרים . סייד-אל שפתמ

השפה כיצד אנו חוקרים גם , בנוסף. מרכיבים אלו הסייד מגל-על שפת הסימנים של אל נומחקרו ,המשתמשת בה

 .מתפתחת לאורך הדורות

חוקרת מאוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו וחוקר , שתי חוקרות מאוניברסיטת חיפהכולל צוות המחקר שלנו 

סייד זה קרוב לעשור -אנו חוקרים את שפת הסימנים של שבט אל. ניו יורק, מאוניברסיטת סטוני ברוק בלונג איילנד

הכנסת אורחים זכינו להם ובבתיבסבר פנים יפות אנשי הכפר קיבלו את פנינו (. נכון לזמן פרסום המילון הזההנתון )

 .סייד-עם רבים מאנשי אל רקמוהקשרים שנעל אנו אסירי תודה על החברויות ו. בדואי אמיתיבנוסח 

הצגנו  :בשפתם מניםיסבעת שסימנו למנו אנשים חירשים רבים בכפר יצ השפהכדי לחקור את אוצר המילים של 

כדי ללמוד על סימנים . הם רואיםאשר ם את תבשפ עצמים וחפצים שונים וביקשנו מהם לתארשל תמונות בפניהם 

ביקשנו מכמה אנשים לתרגם לסימנים ,  בתמונות ייצגםשמציינים מושגים מופשטים כגון פעולות או רגשות שקשה ל

 .צילומיםההמילון הזה מבוסס על הסימנים שאספנו במהלך . מילים מעברית כתובה

 011-הרבה יותר ממכילה שפה האין ספק ש – המילון אינו מקיף ,ראשית. ראוי לציין שתי נקודות בנוגע למילון

בסימנים ת רבה שונּומצאנו  ;מובאות כאןהלרבים מהסימנים יש גרסאות שונות מאלה , שנית. המופיעות בוהמילים 

ל ש הסימנים משפת –טעימה ואולי  – םדגמ פואמילון זה מספק א. יומי-םעבור חפצים בשימוש יובאפילו , בתוך הכפר

 .סייד-אנשי אל

 .סייד בחיבה ובהוקרה-אנו מקדישים את המילון הזה לאנשי אל
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