
 !שפה אינםרגשונים 

    ! 

 (2015דר' אברום רותם )יולי 

 

מושגים אופנות, שיח ציבורי סביב  -, ובעיקר1ות הדיגיטלית מציפה אותנו בתפיסות שגויות, מיתוסים בשפעהתרב

 . ם חולפים עם רוח הזמןוה,  טכנולוגית-ושיתאנאחיזה במציאות הוציפיות לב, שאין להם 

 יםלא מובילהם גם אם , בדיעבד וקשה לצפות זאת מראש יםהם שגוי, גם אם בהם הבעיה היא לא בעיסוק עצמו

הבעיה   .לתופעות חולפות כאמיתות נצחיותמיחסים חשיבות ומשמעות מופרזת גם אם ו, ומצמיח מקום ענייניל

תופס את המקום בשיח על חשבון סוגיות מרכזיות, גם בכל הקשור ובשולי,  טפלעוסק בעיסוק בהם ההיא ש

 האימוג'יהרגשונים ) לתקשורת באמצעותמתיחסים זה נראה כיצד . במאמר לתרבות דיגיטלית שיש ללבנם

קידום והנחלת  בלימתהנו  הנגרםשהנזק שגויה במהותה,  , הטכנולוגיחדשה שצצה בעולם  כמהות  ,ודומיו(

 תרבות הדיגיטלית.ה

  

, והקשר השגוי שעושים בינם לבין השפה. כל זאת בהסתכלות  emoticons  -על הרגשונים כאן בקצרה נדבר 

 שג  מר   עקרהלא אישית, תקשורת ות מובנית, מדובר בנלעגש - נמצאובעיקר , על "התמונה הגדולה", לאחור

ערוצי מחליפה אלא שפה, ממלאת קריטריונים בסיסיים של סינטטית, שטחית ואף פוגענית, שלא רק שאיננה ו

תרבות השכלה, רציונליות, ערכי יסוד של במהירות  אנו מאבדיםשכתופעת לואי, משמעותית,  תקשורת אנושית 

 וגם אנושיות.

 

 אודות הרגשון

וירטואלית לשם שליחת הודעות הרבה מהאיקונים שניתן למצוא כיום בכל מקלדת ב קדומהלרגשונים היסטוריה 

תת מחלקה של  "שפה נגזרת, מעין הרגשונים הם  ברשת כ"אימוג'י".

Visual language"" -חזותית"
תקשורת באמצעות תמונות, ציורים,  היא, ש2

. שמלווה את החברה האנושית מקדמת דנה סמלים וכל אמצעי חזותי

ִמים, או לפחות "הכתבים" הראשונים מראשית  המציאותמ אנושיים ְרשָׁ

ציורי  כנראה היסטוריה האנושית, היו ויזואליים, והקדום והידוע שבהם הםה

רק  .3שנה 48,000 -לפני כבהם הם ש שהקדומים ספרד וצרפתמערות בה

 הכתבהתפתח , אלפי שנה כמה פני, למנקודת מבט היסטורית ,לאחרונה

 מילים יםמרכיב. סמלים אלו קיצור והפיכת ציורים לסמלים של מילים ואותיותשבאמצעות המוכר לנו כיום, 

כך  . הברות קוליות מוסכמות צדל ברורה למרבית הקהילה, מטפורית בעל משמעותמוסכם למושג  ומשפטים

 ., ולהפךסדרת סימנים כתובה -טקסט תקשורת מילולית ל כתפוה

                                                             

 מיזם מתקוונים לאתיקה, דיגיטלית בסביבה בלמידה שגויות ותפיסות מיתוסים 25( 2015 אפריל א. ואבני ע. ) רותם 1

2 Visual language, Wikipedia en. 

 עיתון ה"ארץ".. משחשבנו בהרבה עתיקים הקדמון האדם ציורי( 15.06.2012טראורינג )-שטול אסף 3
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 התורן. כיום הבאזז שמביע רגש כלשהוקון( הנו  תמונה קטנה יאי+רגשמיזוג של המילים )  emoticons  -רגשון

  -למושגים אלה נצרף גם את ה .אופי מסוים +תמונה : )יפנית( מיזוג של שתי מילים -  emoji -הנו אימוג'י 

iConji  מקלדת  מיקרוסופט כמואחרים המוכרים לנו מ, וסימנים אפל מלפני כמה שניםחברת שלwebdings,  

wingdingsשכבשו רגשונים בין השאר גם כוללש את המושג לאינסוף סמלילים ושהרחיב -, ויצרנים אחרים ,

מיליארד אימוג'ים  1.6כים שבכל יום נשלחים ( מערי2015כיום )אמצע   ברשת. הלא דבורהבסערה את התקשורת 

 .4ברשת

 

 עליתה ונפילתה של שפת "הסלנג ברשת"

בכתב התקשורת ית יהיא היסטור, שהיסטוריה של הרגשוןמי שרואה באימוג'י תקוה חדשה, כדאי לו להציץ ב

סמיילי ונגזרותיו, עוד בתחילת במקד תנ יג רחוק מדי, אלאלא נפללצורך הדיון . בכלל מין האנושיאישית בהבינ

השימוש היום יומי לפני , שנים ברשת בימי הצ'ט עוד. סמיילי הדיגיטלי -ל שהועתק לימים  ,20 -המאה ה

את   לבשרהתפשטה לכל עבר, המונים הואופנת ", סלנג רשת, השיח הציבורי המציא לעצמו "מסרים המידייםב

בינלאומית חדשה,  ת תקשורתגיעה שפהשהנה  ,טענו בגרון ניחר מהתרגשות י דיעותגהו .ניתשהבשורה החד

אלפי מאמרים קדמיה געשה, אה  .אנושות למקום טוב ומיטיב, ואין כמו הילדים להתחיל מהםה שתאחד את כל

 . , כשפה הבאה של "הילדים"סלנג ברשתאודות  , ומאות הרצאות בכנסים בינלאומיים הושמעומלומדים נכתבו

הנו הבעה רגשית  וכיוצא באלהגודל פונט , 5מבטאים צעקה  (capital letters)כך גם נקבע למשל שאותיות גדולות

היחס אליהם היה ביראת כשלהפוך לקוד/ שפה בינלאומית,  המצאות מקומיות שניסוספק מוסכמות ספק , נוספת

 .אמת מוחלטת שאין בילתה -כבוד, 

 

מקורות שונים, לצד הצפה וחצי  ממיליוןבלמעלה באמצעות גוגל,  " )באנגלית( מופיעסלנג חברתי ברשת"המושג 

. 21 -אה המשל ה ר הראשוןבעשו ,ייעודיות לנושא, ועבודות דוקטורט מאות ויותר של מאמרים אקדמאיים של

מילונים שונים, וכיום, פחות מעשור מאוחר יותר, דולצינאה התבטא גם בחיבור  ברשת", גהשיח אודות "סלנ

גום תרשב ,   2DFM LYL 243לה )משמאל לימין( אם יבחר לכתוב, קיחוטה מה כתב להיותר היפה לא תבין 

  . 6"[ אוהב אותך המוןגם אם] י עבוריאני אוהב אותך ]אך[ את טפשה גדולה מד: "מסלנג ברשת לשפה של בני אדם

לכלל ילדי  שמטרתם להנחיל מיזמים חינוכיים מגלומניים,  טענו ואף עשו לשם כך,לא מעטים שמוזר בדיעבד 

 .שנעלמה תוך זמן קצר ואיננה עוד את השפה הזאת העולם במערכת החינוך

 

הבשורה התקשורתית החדשה של הנוער  -ברשת נגסל השיח אודות: של התרבות הדיגיטלית צחוק ההיסטוריה

והסלנג  ,/ הילדים שעבורם החליטו שישנה שפה עולמית שתאחד אותם, נטש את הקיצוריםהנוער .באחת נדם

כור את זלמה לטרוח להתעסק עם אותיות ול נחים.ורגשונים וייצוגים גרפיים של מושגים ומלטובת  נעלם

עיקר, לא גרפי, שניתן לפירושים שונים, אך ב אייקוןבמשיכת אצבע קטנה אפשר לשלוח ש משמעות הקיצורים

  ?כל מאמץ ולו של תא מח אחד נדרש

                                                             
4  Courtney Seiter (JUNE 3, 2015) The Psychology of Emojis. buffersocial 

5  Alice Robb, (April, 17, 2014)  How Capital Letters Became Internet Code for Yelling New Rebuplic Magazine 

6  Social Media Slang, Slangit 

 

https://blog.bufferapp.com/emojis
http://www.newrepublic.com/article/117390/netiquette-capitalization-how-caps-became-code-yelling
file:///E:/Google%20Drive/שלי%20אברום/אברום%20בכתיבה/Social%20Media%20Slang


היו אמוג'י בשימוש בקושי  2010-  -ב 

אחוז בודד של הפוסטים ברשת 

השימוש  2015אפריל ב .החברתית

 .7מהטקסטים 40%--גדל לאימוג'י ב

שכיום )אמצע  צאממדיווחים אחרים נ

המשתמשים מכלל  75%-כ(, 2015

, משלבים ב(ה")אר מקוונת בתקשורת

 .8אימוג'ים באופנים שונים

לאור הניסיון אין להתפלא איפה, 

ניתן למצוא שברשת,  גהנצבר של הסלנ

ניתוחים מדעיים ופסבדו מדעיים אודות 

החשיבות והייחודיות הפסיכולוגית 

ההתפתחותית על המשתמשים 

המקוצרת, לגיטימי בהחלט  . לאור ההיסטוריה הקצרה והלא מחמיאה לתרבות התקשורת הדיגיטליתאימוג'יב

  .9אלה בעין ביקורתית וסקפטית לקרוא ממאמרים

 

אמצו ש ,מבוגרים של זן נכחד, הם מזמן )החיים טובים(  LIGאו  LOLשכותבים  והמשתמשים שעדיין תמצא

אולי כדי לשמור על  החליטו לדבר "בשפת ילדים"וכשזו הפכה ללא רלוונטית יותר,  ,דשנות זו מאוחר מדיח

 שחלפו. הנעורים

ברשת, הדוברים בה דברו  גישנה טענה מעניינת, שעם כל הביקורת על החיפזון בהתיחסות הרצינית מדי לסלנ

של ביטוי ובהשוואה לאימוג'ים הנוכחיים, יכולת זו  לפחות בשפה, במילים, גם אם הם עברו קיצור משמעותי

  .ין שיעוראל, מורכבת בסלנג רשת ורגשיתרציונלית  –אישי 

  

 מסרים מידיים בניידמחשב ורגשונים ב

 שהוא קוד] ASCIIכסימני  ,עם תחילת קידוד המסרים הדיגיטלייםהתפתחו הרגשונים  ובמקביל בהמשך

, פבית"האל ותיותא ,ספרות - ובקובצי מחשב בזיכרון מחשב תווים של לייצוג)אמריקאי(  בינלאומי מוסכם

רגשונים , 20 -במחצית השניה של המאה הכך נוצרו  ]., וגם סמלילים וסימנים שונים כולל רגשוניםפיסוק סימני

 ואחרים.   0 -:   מופתע/המום    ( -:סמיילי   (-; קורץ ומחייך    )- : עצוב  כמו ב, כתמסימני פיסוק וסימנים מה

, של הבעות ו/או מילים מורכבות להלן דוגמיות

ג נ, לצד סלאף הם הוכרזו רק לפני שנים ספורותש

כשפה הבינלאומית הבאה של הילדים,   הרשת,

 :10עבר זמנן  -( 2015והיום )

                                                             
 רשתות חברתיות - nexter  הרשת סלנג את הרג וג'יהאימ :OMG (6/05/15(| מור, יאיר 7

8 Statista (2015) 

9  Courtney Seiter (JUNE 3, 2015) The Psychology of Emojis. buffersocial. 

10 WILLIAM SAFIRE   ( May 25, 2008)  Emoticons  New York Times 

http://www.mako.co.il/nexter-internet/social-networks-instagram/Article-dd1a8d3cf482d41006.htm
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בכל  הניידים במכשירים קבע לדיירי הפכו 2010 -וב  ,בשנות התשעים ביפן ותוהחל פעילי בית היוצר של האימוג'

כתוצאה מלחץ דורשי השיוויון לכל, ,  2014-אוקספורד, וב מילונימושג בל י'אמוג המילה הוספה 2013-ב . העולם

החלו לייצר אימוג'ים עם תוי פנים וצבעי עור שונים, בהלימה למגוון היצוגי בחיצוני של חברות העולם. במקביל 

רשת ה כמו של ילד שמן למשל, שהסעיר את לו אימוג'ים תמימים פוגעניים,שאפי החלה גם התדינות ציבורית

  .ללא שליטה מערבולת, והשיח הציבורי סביב אלה הפך ללתקופת מה

השפה הבינלאומית, וגם כאן הם הפכו לבאזז תורן של מאמרים התפיסה של האימוג'ים הם הדור הבא של   כיום

טכסטואלי/   מיזוג , שיהיה כנראההבאאקדמאיים מלומדים בהמוניהם, עד שמן הסתם, גם הם ישטפו בשינוי 

 .אף קוליויזואלי ו

 

 של ממש. למשל, ניסיון מעניין, שאף הוכרז כספר  צונאמיינתיים אנו עדים לאך ב

כתיבת הספר האלמותי "מובי דיק" בשפת  היהונרשם בחוק בספרית הקונגרס, ( 0920)

  . 11רגשונים וסמלילים אחריםכ , יפנים  אימוג'ים

 

שמספר על יום אנדי, יומנו של  הנה למשל -עדכנית יותר, באימוג'ים מוכרים מהטלפון החכם דהיום  לשם הדגמה

 :()להתחיל מהשורה העליונה משמאל לימין חתונתו מזריחה עד הלילה

 
וט אם אכן מדובר בשפה חדשה, פורצת דרך ועומק ביטוי, או נסיגה ילדותית נשאיר לקוראים הנאמנים לשפ

לגיטימי לתהות  , לכתב התמונות הקדום משחר הכתיבה האנושית.המביכף וא סינטטית, שטחית עד כאב, משהו

השטחיות והסינטטיות של דיווח אודות היום המשמעותי בחייו, לבין אמצעי הביטוי שבחר, הקשר בין על 

 ביטוי ורגש.  עומק משמעותי של גילוי  מראש שמגבילים ממילא ומונעים

 התמונה הגדולה

הקיצורים ודחיסת השפה  במקצת א סוקר הגרף הבריטי( ל)עיתון טבכתבה מבריקה של כריסטופר האוז  

 :12למערכת סימנים מוסכמים

אז השפה התעמקה, התרחבה, ואנו רואים זאת גם  .המון זמן פנוי ,הזמן היה בידי האדםכה התעשיתית עד המהפ

שצץ הצורך  ,שנה מאות שלושכ לפני. עוברת תהליכי דחיסה וקיצור)האנגלית(  שפהגם הבספרים עבי הכרס. 

,  won’t, don’t, I’m, you’re כמו  אנגלית(בהחלו לכווץ את המילים לקיצורים )תכתובות קצרות ולתכלס, ב

                                                             
11 Matthew Moore (22 Sep 2009). Emoji Dick: Moby Dick to be translated into Japanese emoticons 

12  Christopher Howse (21, May 2015) Emoji the big new language? I’d rather take to cave art. The Telegraph (UK) 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/6218705/Emoji-Dick-Moby-Dick-to-be-translated-into-Japanese-emoticons.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/social-media/11619149/Emoji-the-big-new-language-Id-rather-take-to-cave-art.html


שה את הכתוב לבלתי קריא ובלתי שכיווץ כזה עו, שטענו באמצעות פסיק עילי זעיר, שעורר את חמת המשכילים

 מובן. 

, אם כדי וקיצורים בים היו רצופים בראשי תיבותכת, הכמעט עד ימינו גם בעברית, ודאי מימי הביניים ואילך

על שים לעם הארץ, או אף למתנגדים ולחולקים יש את הטקסטים המקודא להנגלחסוך בניר יקר, ואם כדי ל

מנין שחייב אדם לקבל , מרכז אירופה: "18 -כתב יד מהמאה ב אקראי מתוך טמשפ ,דוגמאל  .בכתב הידשהמסר 

ח לי"ט שבשבת ור"ח השכינה ודע החילוק שבין שבת ור"רו ע"פ שנ. ביאופני רבו ת"ל לא חודש ולא שבת מכלל כו' 

עולה השורש, וז"ס וה' מידי חודש וג'ו, ומידי שבת וגו', יבא כל שבת שהוא בסוד השכינ' להשתחוות לפני ה' 

בשנה יראה כל  פני ה' שהוא א"י אבל רגל עולה א"י השורש. וז"ס ג"פלדייקא פי' א"י והינו כנז' שהשכי' עולה )...( 

 (קיצוריםה אוהדינקודה למחשבה של כל  .אנו מכיריםש ולא ארץ ישראל כפי "אלהי ישראל" -הכוונה לאגב, א"י )". זכורך וכו'

 

לצורך קיצור ו/או ביטוי  מילים ומזג,  בה  portmanteau -"המזוודה הצרפתית"  עידןלאנגלית  הבהמשך הגיע

מילים  או כמו blackboard, ( breakfast + lunchמיזוג המילים  יאשה)  brunchכמו  למילה אחתחדש 

 . broadcast  ,desktop עכשויות

 

ל להיתפס כמשעמם או בחוץ כל רגע שעלוהעריכה מותירה  בההביאה את הקיצורים לשלב  העכשויתהתקשורת 

רגע של הרהור, בו הדובר מרים עיניו לתקרה, או לא נמצא השפה הטלויזיונית העלימה את השתיקה. לא מובן. 

דקות,  3 חייבים להיותסרטונים שכך אנו מקבלים מכווץ מצחו, מתופף באצבעותיו, חושב לרגע ו... שותק. 

 לא דקות גג, וכותרות של חדשות ומידע אינטרנטי, מרובה תמונות וחוויים 20הרצאות מחכימות שלא עולות על 

, מרובה , וכך שיח בין אנשים הופך לסצנה מגושמת, מקוטעתפרסומות אחרי כל שורת מידע, משובצים בכתובים

, התרגעות, אתנחתארגע של כל  ן ולא משכנע.לא אמיקצר מדי,  -, ובעיקרשל סצנות"קפיצות" של הדבקה 

 קופצנית.ו מתמלא בפרסומת רעשנית

 

ומכאן גם  . מרחב חסכוני בסימניםגם בתקשורת הבינאישית ברשת לא מילוליים כאן נכנס המקום של סימנים

ת עם ל"המשך". גולגו -"סע"ו "חוסך זמן "יקר" )לכאורה, אך זה כבר דיון אחר(. צבע אדום וירוק עדיף על "עצור

. תפיסה שפתית זו חורגת היציאה" וכיוצא באלשוט עדיף על "ץ פחזהירות סכנה, ושתי עצמות מוצלבות עדיף על 

בהם אינם דוברי השפה המקומית, ש הרבה תיריםיש יותר ויותר במקומות בהם  נמצאוכבר מגבולות הרשת: 

 בכתב.במקום ציורים  שלטים שהם

 

 שפה ואימוג'י איננ

פה החדשה של הילדים" יף לשפה, ומכאן כל ההכרזות על "שאיננו תחל האימוג'יהמגוון ההולך וגדל של תמונות 

על מהות שלא קיימת,  יק,ִר על מביכות, שכן הן מדברות  ןודומיהם, לא רק שהם חסרות משמעות מעשית, ה

אם מדובר ש ,שטחית למחשבהיני י, האופזוכות להנהוני הסכמה בלתי ברורים בשיח הציבוריולמרבה הפליאה 

 ודאי שזה טוב ונכון.   -בזאת  תמשתמש החכמים מכשירי התקשורתשל  והחזית הטכנולוגיתבמשהו כה חדשני, 

 !אך זה לא, ממש לא 

 

סימני  .למשל, אינו יודע מה הוא סחהמצרי הקדום מי שמשווה סט אינסופי של תמונות זעירות לכתב החרטומים 

כל  כתב המצרי הקדום הם קודםבהתמונות  .ימוג'יאאינם תואם הידיים, ציפורים וקווים עקלתוניים הם 

בכתב החרטומים, שכל מי שקרא טקסט  ך, כ, ממש כמו בכתב של ימינוודיקדוק מפותח קוליותהברות מסמלות 



 הוא האימוג'י -מנגד. מפותחת כתב של שפה, וזה הבסיס לדוברי השפה בקול שיובן על ידי אחריםקרא אותו י

שצרוף שלהם נתון למרחב פרשנות , חד ממדייםרגשות שמבטא אקראי ומשמים של ציורים סינטטיים, אוסף 

 .הרָׁ בּו, גם אם לא ְד ומוסכמת גדול מדי מלהתאים לשפת תקשורת סבירה בינאישית

 

 , צילויזציהה-ליערות ולאי ,לחזור למערותמקור", "ללבראשית, הלא מודעת לחזור שאיפה שורש אי ההבנה היא ה

שאלת לב לא , הוא משפה כזאת צריכיםדים לחזותיים. הרעיון שיהסימנים הלשפת לגן העדן של פעם, כולל 

שיביא  , וודאי לא משכנע שזהו אמצעי טוב יותרכי או אחרוחינ הגיוןעל  תמושתתמנומקת ולא רציונאלית, לא 

טובים יותר ממה שהוא יכול לעשות היום עם  , כמו גם הבנה והפשטהאת הילד לכדי מימוש יכולת ביטוי טובה

 משהו הנאיבית והחובבניתהכתב הקיים עושה זאת באופן יעיל ונכון, והשאיפה  .כתובהוההשפה המדוברת 

  .כאן ועכשיו נער ממנה"לרדת לגובה העיניים של הילדים" מופרכת מיסודה, ויש להת של השפה, הקשרב

צריך בעצם ה, למה למהירה יותר ומיידית מעוררת את השאבינאישית ור לצורך תקשורת הנימוק השני של קיצ

שות זאת לעתקשורת יותר מהירה ומידית? בשביל שלא נחשוב לרגע מה אנו שולחים בהסח הדעת? שנוכל 

 כדי שהבוס לא יבחין? ,בעבודה בנהיגה?

אך מאחר וממילא האימוג'ית איננה שפה, כל הסוגיות האלה בטלות מעצמן, למרות שחשוב יהיה ונכון לתת 

 .גם לסוגיות אלהתשובות מנומקות 

 

הוראה ולימוד שפה עשירה ומגוונת, כדי שניתן יהיה בור ולהתמקד לחז .למציאותלחזור  יפה שעה אחת קודם

. ניתן בהחלט לגוון, לעטר ולהמחיש גם להתבטא בשיח פנימי, וודאי חיצוני בינאישי באופן עמוק ומדויק יותר

לא לראות וודאי  באימוג'י כזה או אחר, אך ודאי לא לחזור על שגיאות עבר מביכות, ולחשוב שמדובר בשפה,

 .הקיימת כתחליף לשפה דבורה וכתובה וחיוני, או אמצעי העשרה משמעותי באימוג'י אמצעי שיש ללמדו

   


