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הזכות לשפת א  :נגישות לחינו שוויוני בקרב ילדי חירשי

1

ד"ר עירית מאיר
החוג להפרעות בתקשורת והחוג ללשו עברית ,אוניברסיטת חיפה
לכל אד זכות לשפת א  ,שפה המהווה את הבית הרגשי ,הקוגניטיבי והחברתי עבורו .עבור אנשי חירשי  ,השפה אותה ה
יכולי לרכוש באופ טבעי כמו שפת א  ,תו חשיפה ואינטראקציה ,היא שפת הסימני  .א מכיוו שרוב החירשי אינ
נולדי במשפחות חירשות ,ישנה אפשרות שה לא יהיו חשופי לשפה זו בגיל בו ה יכולי לרכוש אותה בצורה המיטבית.
לכ למערכת החינו ישנו תפקיד חשוב בנקיטת הצעדי המתאימי שייאפשרו לילדי אלו להיחש! לשפה הטבעית עבור ,
ללמוד אותה ולהתפתח באמצעותה.

 .1הקדמה :הזכות לשפת א וחירשות
הזכות לשפת א היא אחת מזכויות האד הבסיסיות ,ומדינות רבות מעגנות זכות זו בחוקה או בחוק .כ במגילת
העצמאות מצוי כי "מדינת ישראל ...תקיי שוויו זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומי ,תבטיח חופש דת,
מצפו ,לשו ,חינו ותרבות ."...שפת הא נתפסת כחלק מהותי מהזהות האישית והקולקטיבית של כל אד  ,ושלילתה מהווה אקט
של דיכוי .דיוני בשאלות הנוגעות לשפת א ולזכות השימוש בשפת א זו או אחרת מתנהלי בדר כלל בהקשר של קבוצות
מיעוט ,כלומר בהקשרי פוליטיי  ,אתניי ולאומיי  .מה המקו של דיו שכזה בכתב עת העוסק בחירשות ובלקות שמיעה?
נית להתייחס לאנשי חירשי מכמה נקודות מבט 2.נקודת מבט אחת היא נקודת המבט הפיזיולוגית .אנשי חירשי ה
אנשי בעלי לקות בחוש השמיעה .לעובדה פיזיולוגית זו יש ג משמעויות תפקודיות שונות ,שהמרכזית שבה היא חוסר היכולת
לרכוש ולהשתמש בשפה מדוברת באופ טבעי .מנקודת המבט הפיזיולוגית ,ללקות יש מקו מרכזי בהגדרת החירשות .החירשי
נתפסי כקבוצת נכות ,ומאופייני ע"י מה שאינ יכולי לעשות.
א נית לראות את החירשי ג מנקודת מבט שונה :לא כקבוצת נכות ,אלא כקהילה חברתית לשונית ,בעלת תרבות
ייחודית ,המבוססת על השימוש בשפה מיוחדת ,שפת הסימני  .זוהי נקודת המבט שאני מאמצת במאמר זה .נקודת מבט זו מאירה
באור שונה את סוגיית הזכות לשפת הא  ,על כל המשתמע מכ .נקודת מבט זו אינה שמה דגש על התגברות על נכות ,אלא על הכרה
בצרכי הייחודיי של קבוצות מיעוטי בתו חברה רב תרבותית.
במאמר אבדוק מה האיפיוני של קהילת החירשי כמיעוט לשוני תרבותי ,ואתמקד במאפיי המרכזי של קהילה זו –
שפת הסימני הישראלית .שפה זו היא השפה הטבעית של חברי הקהילה ,ומאפשרת לה תקשורת קולחת ושוטפת ,שבאמצעותה
נית להעביר ולבקש מידע ,להעביר ערכי חברתיי ותרבותיי ולבנות זהות אישית וחברתית .א בשונה ממיעוטי לשוניי
תרבותיי אחרי  ,רוב חברי הקהילה אינ רוכשי את שפת הסימני מהוריה מינקות ,שכ רוב החירשי נולדי להורי שומעי .
כלומר ,ישנה אפשרות שילד חירש לא יהיה חשו! לשפה שאותה הוא יכול לרכוש כשפת א בגיל הקריטי בו נרכשת שפת הא .
נקודת המוצא הבסיסית של מאמר זה היא כי שפת א הינה גור חשוב ביותר בהתפתחות האישית ,הרגשית ,החברתית
והקוגניטיבית של כל אד  .לפיכ ,למצב הלשוני תרבותי המורכב של חירשי ישנ השלכות חשובות לגבי הסוגיה של שוויו
הזדמנויות בחינו .על השלכות אלו אעמוד בהמש.
 .2מהי שפת א ?
מהי שפת א ? מילו אב שוש מגדיר שפת א כ" :הלשו שאד מדבר בה מילדותו ,בבית הוריו" .ואכ ,המונח עצמו
– 'שפת א ' ,מתייחס לשפה המשמשת לתקשורת הראשונית בי הילד להוריו .א לשפת א יכולי להיות מספר היבטי  ,ונית
למצוא למונח זה הגדרות שונות ) :(Baker 2000, 3
 השפה שאליה אנו נחשפי מרגע לידתנו )כלומר ,השפה שבה משתמשת הא  ,או מטפלי אחרי  ,לתקשורת ע היילוד(
 השפה הדומיננטית בחיינו
 השפה שבה אנו שולטי בצורה הטובה ביותר
 1ברצוני להודות למרגלית זיו ,לדבי ואיל מנשה ולשרה לנסמ על הערותיה מאירות העיניי  .מאמר זה נית כהרצאה שנתנה בכנס "הא קיי
שיוויו הזדמנויות בחינו בחברה הישראלית?" ,אורני  ,אפריל  .2001אני מודה למשתתפי על הערותיה ושאלותיה .
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 השפה החשובה לנו ביותר ,המגדירה את הזהות החברתית תרבותית שלנו
 השפה שבה אנו מרגישי "בבית"
הגדרות אלו אינ בהכרח חופפות .ייתכ כי אד נחש! בינקותו לשפה אחת ,א לאחר מכ שפה אחרת הפכה לדומיננטית בחייו.
ייתכ שאד יאמ) לעצמו שפה שונה מזו שאליה נחש! בינקותו ,א בשל הגירה לאר) אחרת או מתו רצו לשיו חברתי תרבותי
מסוי  .בנוס! ,אנשי שוני עשויי לאמ) הגדרה זו או אחרת לגבי שפת הא שלה  .אד אחד עשוי להתייחס לשפה אותה רכש
בינקותו ,ואלו השני עשוי להתייחס לשפה הדומיננטית בחייו ,ג א לא רכש אותה בינקותו .ואילו אד שלישי עשוי להתייחס לשפה
הנוחה לו ביותר ,זו שבה הוא מרגיש "בבית" ,השפה שאינה מצריכה מאמ) קוגניטיבי כדי להתבטא באמצעותה .א למרות שנית
להגדיר שפת א בכמה אופני  ,בכל זאת לשפה שאותה רכשנו בינקותנו יש מעמד מיוחד :בדר כלל זוהי ג שאנו מרגישי בה
בנוח ,וג השפה המהווה חלק מהאישיות שלנו ומהזהות שלנו ,שפה שיש לנו קשר רגשי עז אליה .כפי שהגדיר זאת בצורה יפה
פראנס דה ואל :
"את השפות הנוספות אנו עוטי על עצמנו כמו בגדי  .רק את שפת הא אנו חשי כמו עורנו שלנו) ".דה ואל  ,1998עמ' (40
מני נובע המעמד המיוחד של השפה שאותה אנו רוכשי בינקותנו? חשיבותה של שפה זו היא באופ רכישתה .את שפת
הא שלנו אנו רוכשי באופ 'טבעי' ,ללא צור בהוראה מכוונת .היא נרכשת באמצעות חשיפה למודל לשוני )השפה שבה
משתמשת הא  ,או כל אד אחר הבא בקשר ע התינוק( ואינטראקציה ע אנשי הדוברי את השפה .תהלי זה שונה מאוד
מתהלי רכישת שפה זרה .א איננו חשופי לשפה מסוימת בגיל הקריטי לרכישת שפה ,לא נוכל לרכוש שפה זו ע"י חשיפה בלבד.
תהלי לימוד השפה יהיה שונה ,וילווה ג בהוראה פורמלית במינו זה או אחר ,כפי שכולנו מכירי משיעורי השפות הזרות בבית
הספר .ההבדל מתבטא לא רק בתהלי אלא ג בתוצר הסופי .רק לעתי רחוקות קורה שהמיומנות שלנו בשפה הזרה תהיה זהה לזו
של שפת הא שלנו .אמנ נית להגיע למיומנות גבוהה בשפה זרה ,א בדר כלל קשה ללמוד את כל הדקויות המבניות ,הסמנטיות
והפרגמטיות של השפה.
בנוס! לכ ,שפה זרה בדר כלל אינה הופכת להיות חלק מזהותנו .שפת הא שלנו היא האמצעי שבעזרתו אנו 'מתרגמי '
לעצמנו את העול  ,יוצרי קשר ע הסובבי אותנו ,צומחי לתו חברה מסוימת ומוצאי את מקומנו בה .שפתנו במידה מרובה
מעי בית בשבילנו .נסו רק לספר בדיחה ,לספר לרופא על כאב גרו או להסביר במוס את מהות התקלה במכונית ,כדי להיווכח
שבשפה זרה משימות תקשורתיות יומיומיות פשוטות יכולות לגרו לנו להרגיש עילגי .
שפה יוצרת מיד שיו חברתי תרבותי מסוי  ,שכ זהו הכלי העיקרי באמצעותו אנו מעבירי מידע ,חוויות ,רגשות וערכי .
על החשיבות של שפה ביצירת קולקטיב חברתי תרבותי יכולה להעיד העובדה הבאה :אחד הצעדי הראשוני שעושה קבוצת
מיעוט כאשר היא רוצה לקבל הכרה כיישות תרבותית לאומית הוא החייאה או הרחבה של השימוש בשפה שלה  .תופעה זו מוכרת
לנו מקרוב :החייאת השפה העברית התרחשה במקביל לצמיחתה של התנועה הציונית והיתה אחד המפעלי העיקריי של תנועה זו.
בשנות ה –  90של המאה העשרי  ,לאחר התפרקותה של בריה"מ ,מדינות חבר העמי מיהרו להחזיר לשימוש את השפות
הלאומיות .ומיעוטי באירופה כגו הבסקי  ,הוולשי והאירי משקיעי מאמצי רבי להנחלת השפות הלאומיות שלה
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בקהילותיה .
על חשיבותה של שפת א להתפתחות קוגניטיבית ,רגשית וחברתית נכתב רבות ,ולא כא המקו לפרט נושאי אלו .א
חשוב לציי כי שפת הא היא ג הבסיס ללימוד שפות נוספות .במחקרי שנערכו בארה"ב לגבי רכישת שפה שנייה אצל ילדי
מהגרי )לדוגמא  ,( Cummins 1984, 2000נמצא שילדי ששפת הא שלה היתה מבוססת יותר הגיעו להשגי לשוניי טובי
יותר ג בשפה השנייה שרכשו .מחקרי אלו הפריכו את התפיסה לפיה אי טע להשקיע ולהעשיר את שפת הא של ילדי
המהגרי  ,ואי טע לאפשר לה ללמוד בשפה זו בבית הספר ,שכ ממילא עליה ללמוד בסופו של דבר את השפה באר) שאליה
היגרו .תוצאות המחקרי הראו שההפ הוא הנכו :ככל ששפת הא של הילד מבוססת ועשירה יותר ,כ יקל עליו לרכוש שפה
נוספת ,ולהשתמש בה לא רק לצרכי תקשורת יומיומית ,אלא ג לצרכי אקדמיי .

 2סקירה נרחבת על ההתייחסויות השונות לחירשות נית למצוא בויזל וזנדברג  ,2002פרק .8.1
 3והנה מובאה עדכנית ביותר לעניי זה" :עיתו באירא מדווח ,כי הנשיא מחמוד אחמדניג'אד החליט לאסור על שימוש במילי לועזיות ובמיוחד
מילי הלקוחות מהשפה האנגלית .בכיר באקדמיה ללשו הפרסית בטהר מסר ,כי כבר הוחל בשימוש בתחליפי פרסיי לכמה מילי  .בי השאר,
הפ הליקופטר ל"כנפיי מסתובבות" ,פיצה ל"לח שטוח" ופקס ל"כתיבה ממרחק רחוק") ".וואלה ,מבזקי (30.7.2006 ,
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א כ ,ייחודה של שפת הא הוא באופ שבה היא נרכשת ,כחלק מההתפתחות הטבעית של כל אחד ואחת .שפת א
מהווה את הבסיס להתפתחות תקינה מבחינה רגשית ,קוגניטיבית וחברתית .היא האמצעי שמאפשר לנו לעבור תהליכי חיברות
)סוציאליזציה( ,כלומר האמצעי שבעזרתו אנו הופכי לחלק מחברה .בשל כל אלה ,שפת הא שלנו היא חלק בלתי נפרד מאתנו,
ושלילת השימוש בה נתפסת כדיכוי.
 .3החירשי כמיעוט לשוני תרבותי

.3.1

מאפייני קהילת החירשי

כפי שציינתי בסעי!  ,1נית להתייחס לחירשות לא כאל מצב פתולוגי מסוי  ,אלא כאל שיו חברתי תרבותי; החירשי מהווי
קהילה חברתית תרבותית ,קהילת מיעוט בתו חברת השומעי  .במה מתאפיינת קהילה זו?
בראש ובראשונה ,לקהילת החירשי יש שפה משלה  ,שפת הסימני  .4שפה יוצרת מיד שיו חברתי תרבותי מסוי  ,שכ
זהו הכלי העיקרי באמצעותו אנו מעבירי מידע ,חוויות ,רגשות וערכי  .החירשי  ,א כ ,נבדלי מקבוצות נכות אחרות בכ
שהחס החושי שלה הביא להתפתחות של שפה הייחודית לה  ,השונה מהשפה הנמצאת בשימוש בקרב השומעי שסביב  .שפה
זו איננה מצריכה שימוש בחוש השמע ,ומאפשרת תקשורת רגילה וקולחת בי אנשי חירשי  ,כמו התקשורת הלשונית המאפיינת כל
חברה אנושית באשר היא .בשל כ ,אנשי חירשי אינ רואי את עצמ נכי או "לקויי " ,אלא כאנשי השייכי לקבוצה
מסוימת .בחברת החירשי  ,חירשות איננה לקות ואיננה מהווה מגבלה .החס העיקרי של החירשי הוא היעדר התקשורת ע
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השומעי סביב ולא היעדר השמיעה .שפת הסימני מאפשרת לה להתגבר על חס זה.
בנוס! לשפה משלה  ,חברי קהילת החירשי ה ג בעלי ניסיו חיי ייחודי ,השונה מזה של השומעי סביב  ,שכ רוב
ההתנסויות שלה נקלטות באמצעות חוש הראייה .כמו כ ,כבני מיעוטי אחרי  ,נוהגי חברי הקהילה להינשא בתו הקהילה:
מחקרי מראי כי כ –  95%מהחירשי נישאי לב\בת – זוג חירשי  .קהילה זו מאופיינת ג בקודי התנהגותיי שוני מאלו של
השומעי  ,בחוש הומור מיוחד לה וג בערכי השוני במידה מסוימת מאלו של חברת השומעי מסביב  .כמה דוגמאות יבהירו
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עניי זה.
ראשית ,לקות השמיעה כשלעצמה אינה מהווה קריטריו חד לחברות או אי חברות בקהילת החירשי  .האיפיו המהותי
יותר הוא שימוש בשפת הסימני  .כבדי שמיעה המשתמשי בשפת הסימני כצורת התקשורת העיקרית נחשבי לחלק מהקהילה,
ואילו חירשי שאינ מסמני ומעדיפי להשתמש בדיבור ובקריאת שפתיי פעמי רבות אינ מוגדרי ואינ מגדירי את עצמ
כשייכי לקהילת החירשי  .כלומר ,בשונה מאנשי שומעי  ,שעבור אד חירש הוא אד שאינו יכול לשמוע ,אנשי חירשי
מגדירי את עצמ ואת חברות בקהילה באמצעות מה שיש בה )השימוש בשפת הסימני ( ולא באמצעות מה שחסר בה .
הבדל נוס! בי חירשי לשומעי הוא בהתייחסות למושג "חירש" .עבור שומעי רבי  ,המושג "חירש" הוא מושג הנושא
בחובו סטיגמה ,ולכ אינו תקי פוליטית .שומעי רבי יעדיפו את המושג "לקויי שמיעה" ,שנתפס כמושג 'מדעי' יותר ,ואולי א!
פחות 'אבסולוטי' ,ומשו כ פחות טעו מבחינה רגשית .ואכ זה המושג המשמש ג במערכת החינו ובקרב אנשי המקצוע
העובדי ע חירשי  .חירשי רבי  ,לעומת זאת ,מסתייגי מהמושג "לקויי שמיעה" ,משו שמושג זה מגדיר אות כבעלי לקות,
7
כלומר כ'שבורי ' או 'מקולקלי ' ,הזקוקי לתיקו .החירשי אינ תופסי עצמ כלקויי  ,ולפיכ מעדיפי את המונח "חירש".
בנוס! ,ההתייחסות הערכית של חירשי ושומעי ללקות השמיעה היא שונה .עבור שומעי רבי  ,ככל שלקות השמיעה
קלה יותר ,כ מצבו של הפרט טוב יותר .כלומר ,מבחינת השומעי ' ,עדי!' להיות כבד שמיעה מאשר חירש ,משו שלקות שמיעה
קלה יותר מאפשרת השתלבות טובה יותר )לפחות מבחינות מסוימות( בעול השומעי  .חירשי רבי אינ רואי זאת כ .עבור ,
להיות כבד שמיעה פירושו של דבר לעתי רבות 'ליפול בי הכיסאות'; לא להשתיי לקהילת החירשי מחד ,א ג לא להיות אזרח
 4כא המקו להדגיש כי שפת הסימני אינה אוניברסלית; בכל קהילת חירשי גדולה מספיק מתפתחת שפת סימני ייחודית ,השונה משפות
הסימני של קהילות אחרות .שפת הסימני של קהילת החירשי באר) היא שפת הסימני הישראלית.
 5לעתי נוצר מצב שבו בקהילות מסוימות ג שומעי רבי יודעי את שפת הסימני  .מצב כזה נוצר בתו קהילות מבודדות יחסית ,שבה יש
אחוז גבוה של חירשי )כתוצאה ממוטציות גנטיות ,המתפשטות בקהילה בשל נישואי קרובי ( .המקרה המפורס ביותר הוא זה של האי
 ,Martha's Vinyardשבו בתקופות מסוימות רבי מתושבי האי ידעו את שפת הסימני ) .(Groce 1985כתוצאה מכ ,החירשי לא היו
מובדדי  ,אלא נטלו חלק מלא בחיי הקהילה ,ולא נתפסו כנכי או מוגבלי  .במלי אחרות ,א ישנה תקשורת בי שומעי לחירשי  ,לקות
השמיעה נתפסת כהרבה פחות מרכזית .ג באר) ישנה קהילה כזו בקרב שבט בדואי ,שבו חלק גדול מהשומעי יודעי את שפת הסימני
ומתקשרי בחופשיות ע החירשי בכפר ).(Kisch 2004, Sandelr et. al. 2005
 6מוב שלא כל החירשי עשויי מקשה אחת ,ובהחלט ייתכ שאנשי חירשי שוני תופסי את עצמ ואת קהילת החירשי בצורה שונה.
הדוגמאות שבחרתי להביא מאפיינות חירשי שבחרו בזהות 'חירשית' ,א יש ג חירשי שאינ מרגישי כשייכי לקהילת החירשי  ,ויגדירו את
זהות בצורה שונה.
 7המונח "לקויי שמיעה" מתייחס ג לחירשי וג לכבדי שמיעה .אנשי המסתייגי ממונח זה מעדיפי את ראשי התיבות "חוכ"ש" )'חירשי
וכבדי שמיעה'( כדי להתייחס לשתי הקבוצות ג יחד.
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שווה זכויות בקהילת השומעי  .חוסר השתייכות זה עשוי להביא פעמי רבות לבדידות חברתית .מבחינת החירשי  ,התמיכה
החברתית של קהילת החירשי והיכולת לתקשורת שוטפת באמצעות שפת הסימני עדיפי על פני יכולת שמיעה טובה יותר.
עד כה התמקדתי בכמה מאפייני של קהילת החירשי הנוגעי להתייחסות לחירשות עצמה .א לקהילת החירשי ג
מאפייני חברתיי ייחודיי לה .לדוגמא ,בקהילה זו יש חשיבות רבה מאוד למפגשי חברתיי ותקשורת של פני מול פני  .איפיו
זה נובע מכ שבעבר ,לפני המצאת הפקס ,האינטרנט ,ה  SMSוטלפוני הוידיאו ,התקשורת של חברי קהילת החירשי היתה
אפשרית רק באמצעות מפגש בי האנשי  .ג כיו  ,ע כל החידושי הטכנולוגיי  ,עדיי יש חשיבות רבה למפגשי חברתיי ,
ומפגשי אלו בדר כלל אורכי שעות רבות .בשפת הסימני הישראלית ישנו סימ מיוחד ,שנית לתרג אותו כ'להתעקש להמשי
להישאר ולדבר' )איור .( 1סימ זה משמש הרבה בהקשר של חוסר רצו להיפרד בסיומו של אירוע חברתי .חירשי מספרי כי הדר
מחדר האורחי לדלת בסיומו של אירוע חברתי יכולה לארו כמה שעות ,כי כל המוזמני 'מתעקשי ' להמשי ולשוחח ,ואינ
רוצי לעזוב )מאיר וסנדלר  ,2004עמ'  8 .(66נראה כי בנוס! לצורת התקשורת המשותפת ,ג הרגשת ה"ביחד" ,ההימצאות ע
אנשי 'כמוני' ,נותנת תחושת שייכות ותמיכה שקשה לחוות אותה במעגלי חברתיי אחרי .

איור  :1הסימ 'להתעקש להמשי לדבר'

קהילה חברתית תרבותית מאופיינת ג בהיסטוריה משותפת .ואכ ,לקהילת החירשי באר) היסטוריה משלה .קהילה זו
התפתחה בשנות ה –  30של המאה העשרי  ,ע הקמת בית הספר לחירשי בירושלי  ,וע התהוות גרעי חברתי של חירשי שהחל
להיפגש באופ קבוע 9.לכל קהילה יש מספר אירועי הנתפסי כאירועי מכונני בתולדותיה ,וקהילת החירשי באר) אינה שונה
בכ .אחד האירועי החשובי בתולדות הקהילה הוא תהלוכת העדליידע שנערכה בתל אביב בשנת  .1936בתהלוכה זו פגשו קבוצה
של חירשי מירושלי בקבוצה של חירשי מתל אביב וחיפה .בעקבות הקשר הראשוני שנוצר בתהלוכה ,החלו חברי שתי הקבוצות
להיפגש בקביעות ,וכ נוצר הגרעי הראשוני של קהילת החירשי באר) )מאיר וסנדלר  ,2004עמ'  .(213אירוע מרכזי נוס! היה
ביקורה של הל קלר באר) בשנת  ,1952וההרצאה שנשאה בפני חברי אגודת החירשי )ר' איור .( 2להרצאה היתה השפעה עמוקה
על חברי הקהילה .העובדה שאד חירש עיוור הגיע להישגי כה מרשימי סיפקה השראה לחברי הקהילה במאמציה להשיג הכרה
ועזרה בבניית בית מועדו החירשי  .כאות תודה על כ ,ביקשו חברי הקהילה לקרוא לבית המועדו של האגודה על שמה ,והל קלר
נעתרה לכ) .ש  ,עמ' .(218

 8הזכויות של כל האיורי במאמר זה ,פרט לאיור  ,2שמורות למעבדה לחקר שפת הסימני  ,אוניברסיטת חיפה.
 9סקירה נרחבת יותר על ההסיטוריה של קהילת החירשי באר) נית למצוא במאיר וסנדלר  ,2004פרק  ,12ו ).Meir and Sandler (in press
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איור  :2הל קלר )במרכז( ,לוחצת את ידה של חוה סביר ,בביקורה במועדו החירשי )מאי  .(1952מימי המלווה והמתרגמת שלה
פולי תומסו .משמאל ראש אגדות החירשי דאז ,חיי אפטר ז"ל .התמונה באדיבות חוה וישראל סביר.
ג עשייה תרבותית התפתחה ומתפתחת בקהילת החירשי  .במש השני קמו כמה קבוצות תיאטרו ומחול של אנשי
חירשי )לדוגמא קבוצת התיאטרו "בעשר אצבעות" ,שהעלתה הצגות בשפת הסימני  ,וקבוצת תיאטרו החירשי עיוורי "נא
לגעת"( ,או קבוצות משולבות של שומעי וחירשי )כגו להקות המחול "קול ודממה" ו"בת קול"( .תחו נוס! שזוכה לפריחה
בשני האחרונות הוא סיפור סיפורי בשפת הסימני  .בעקבות יו עיו שנער באוניברסיטת חיפה ב  ,1998בש "בידי המספר:
שירה וסיפור בשפת הסימני " ,ובו הופיע משורר הולנדי חירש ,וי אמריק ,המחבר שירה בשפת הסימני ההולנדית ,התגבר העניי
בתחו אומנותי זה .המכו לקידו החירש בשיתו! החברה למתנ"סי ערכו כמה סדנאות של סיפור סיפורי בשפת הסימני  .כמה
מבוגרי הסדנאות החליטו להתמקד ולהתמקצע בתחו  ,וה מופיעי בפסטיבלי למספרי סיפורי ובמסגרות אומנותיות וחינוכיות
אחרות באר) .המדיו החזותי של שפת הסימני מאפשר שימוש במגוו של אמצעי אומנותיי ולשוניי  ,כגו מטאפורות ודימויי
חזותיי  ,ההופכי את חווית הצפייה בסיפור בסימני לחוויה מיוחדת במינה.
חברי קהילת החירשי חולקי לא רק זכרונות משותפי מההיסטוריה המיוחדת שלה וחוויות משותפות בהווה ,אלא ג
ציפיות ,תקוות וחששות לעתיד .ההתקדמות הטכנולוגית מביאה עמה שיפור באיכות החיי של אנשי חירשי מחד ,א ג מטילה
צל על עתיד הקהילה מאיד .חירשי רבי תוהי הא שתל השבלול ישי את הק) על קהילת החירשי  ,על כל היבטיה החברתיי ,
הרגשיי והתרבותיי  .בקרב חברי קהילת החירשי באר) אי התנגדות גורפת לניתוח השתל )בשונה למשל ,מקהילת החירשי
בארה"ב בשנות ה  90של המאה העשרי ( .להפ ,חירשי רבי מעונייני שילדיה החירשי יושתלו .א ה נרתעי מהגישה
האוראלית הלוחמנית שמתלווית לעתי קרובות לניתוח השתל .פעמי רבות הצוות הרפואי והפרה רפואי דורש מההורי לא
להשתמש בשפת הסימני ע ילדיה לאחר הניתוח ,בטענה שהדבר יפגע בהתקדמות הילדי ברכישת השפה המדוברת 10.ההורי
מרגישי שגישה כזו מזלזלת בה  ,בזהות ובשפת  ,ולוקחת מה את אחד הדברי המהותיי שה יכולי להעניק לילדיה –
שפת א )על כ בהרחבה בהמש( .כמו כ ,ה מודאגי מכ שכתוצאה מהתנגדות זו לשפת הסימני  ,מספר הילדי שיידעו לסמ
יל ויפחת ,דבר שיגרו להיעלמותה של שפת הסימני הישראלית והעול התרבותי והחברתי שהיא מייצגת .כמו כל חברי קהילה
חברתית תרבותית שהיא ,אנשי קהילת החירשי אינ רוצי לראות את קהילת נמוגה ונעלמת.

 .3.2שפת קהילת החירשי  :שפת הסימני הישראלית
ההכרה בחירשי כקבוצת מיעוט תרבותית לשונית התפתחה בעשורי האחרוני  ,כשהיא ניזונה משינוי האקלי החברתי
כלפי קבוצות מיעוט באירופה ובארה"ב ,והיווצרות של תנועות לזכויות הפרט )דרומי וריגוולד פרימרמ ,1996 ,עמ'  .(42א בנוס!
לכ ,היה גור נוס! משמעותי ביותר שתר לשינוי זה :התפתחות המחקר הבלשני של שפות סימני בשנות ה –  60של המאה
העשרי  .פריצת הדר המשמעותית בתחו היתה עבודתו החלוצית של ) ,William Stokoe (1960מאוניברסטית גאלודט

 10חשוב לציי שלטענה זו אי בסיס מחקרי .נהפו הוא ,כמה מחקרי שנערכו בשני האחרונות מעידי על כ ששימוש בשפת הסימני א!
מסייע לרכישת יכולות שפתיות טובות יותר בשפה המדוברת .כמה ממחקרי אלו מובאי בסעי! .4
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שבוושינגטו .11עד לתקופה זו רווחו הרבה מאוד דעות קדומות לגבי שפות סימני  .שפת הסימני נתפסה בטעות אצל רבי כצורת
תקשורת נחותה למדי ,המוגבלת להבעת פעולות ועצמי מוחשיי בלבד; צורת תקשורת שלא נית להביע בה מושגי מופשטי  ,קל
וחומר רעיונות מופשטי ומורכבי בתחומי דעת שוני  .רבי סברו כי שפות אלו ה חסרות מבנה דקדוקי ,או שהמבנה הדקדוקי
שלה מוגבל למשפטי בעלי מבנה פשוט ביותר .לתפיסות אלו היו השלכות חברתיות וחינוכיות .מכיוו שצורות תקשורת אלו נתפסו
כנחותות ומנוונות ,הרי שה נחשבו לבלתי ראויות לתואר 'שפות' ,ולא יכלו להוות כלי מתאי לשימוש בחינו .כדי שילד חירש יוכל
להתפתח ,כ סברו ,עליו ללמוד שפה מדוברת; שפות הסימני נחשבו כמכשול בפני השגת מטרה זו .תפיסה זו היתה שלטת לא רק
בארה"ב ,אלא ג באירופה ובאר) .לדוגמא ,ד"ר אברה צליוק ,רופא א! אוז וגרו שייסד את בית הספר לחירשי בחיפה )ב
 ,(1949כתב בער 'חרשות אלמות' באנציקלופדיה העברית" :היו אי חולק על כ שהשיטה האוראלית היא היחידה שבכוחה,
בסופו של דבר ,לפתח לשו דיבור טבעית ככל האפשר ,למע שיקומו החברתי של החירש איל ) ,אנציקלופדיה עברית יח ]תשכ"ו[,
.(144
סטוקי היה הראשו שהוכיח כי הסימני בשפות סימני אינ מחוות )ג'סטות( ,אלא סימני בעלי מבנה פנימי מורכב ,כמו
מלי בשפות מדוברות .כפי שמלי מורכבות מעיצורי ומתנועות ,כ סימני מורכבי מיחידות בניי בסיסיות .יחידות אלו ה
תבנית כ! היד ,המיקו של הסימ והתנועה .צירופי שוני של יחידות אלו יוצרי יחידות בעלות משמעות ,הסימני  ,כפי שצירופי
עיצורי ותנועות בשפות מדוברות יוצרי יחידות בעלות משמעות ,המלי .
12
המחקר של סטוקי הראה ג כי שפות הסימני אינ מוגבלות לסימני איקוניי  .יש בשפות הסימני סימני רבי
שאינ דומי לחפ) אותו ה מייצגי )כגו הסימ 'תערוכה' משפת הסימני הישראלית באיור  (3כמו ג סימני רבי המייצגי
רעיונות ומושגי מופשטי )לדוגמא ,הסימני 'אופי' ו'לבגוד' באיור  . (4שפות הסימני מאפשרות למסמני להביע כל מושג
הנחו) לה  ,ולפתח רעיונות מורכבי ככל שפה אחרת.

איור  :3סימ לא איקוני' :תערוכה'

איור  :4סימני המייצגי מושגי מופשטי ' :אופי'' ,לבגוד'

מחקרי בלשניי נוספי  ,שהתבצעו בעקבות המחקר של סטוקי ,מצאו שלשפות סימני ישנו מבנה תחבירי ,מורפולוגי
וסמנטי מורכב ועשיר .בשני הראשונות עסקו רוב המחקרי בשפת הסימני האמריקאית ,א לאחר מכ נערכו מחקרי ג בשפות
סימני אחרות .מחקרי אלו חיזקו את הממצאי המוקדמי  .שפות הסימני השונות שנחקרו היו ג ה מערכות לשוניות עשירות
ומורכבות ככל שפה אנושית.
המחקר על שפת הסימני הישראלית החל בשנות ה –  ,70בראשותו של פרופ' יצחק שלזינגר מהאוניברסיטה העברית.
אחת התוצאות של מחקר זה היא עריכת של שני מילוני לשפה )נמיר ,סלע ,רימור ושלזינגר ),(1977

Cohen, Namir and

) .13 (Schlesinger (1977בשנות ה –  80נערכו מספר מחקרי ראשוניי על המבנה של השפה .ומתחילת שנות ה  90נער מחקר
נרחב של שפת הסימני באוניברסיטת חיפה .המחקר שלנו מצא ששפת הסימני הישראלית היא שפה עשירה ,מורכבת ורבת הבעה.
לשפה מבנה לשוני עצמאי ,שכלל אינו חופ! את זה של העברית .14במחקרנו נמצא כי שפת הסימני הישראלית מאופיינת בכל אות
רמות מבניות המאפיינות שפות מדוברות :פונולוגיה ,מורפולוגיה ,תחביר ,סמנטיקה ופרוזודיה .ברמה הפונולוגית ,סימני מורכבי
 11אוניברסיטת גאלודט ) (Gallaudetשבוושינגטו היא האוניברסיטה היחידה לחירשי  .אוניברסיטה זו נוסדה ב –  1864ע"י אדוארד גאלודט,
בנו של הכומר תומס הופקינס גאלודט ,שייסד את בית הספר הראשו לחירשי בארה"ב.
 12סימני איקוניי ה סימני 'תמונתיי ' ,סימני המחקי תכונה חזותית של המושג אותו ה מעבירי  ,כגו יד קפוצה הנעה לכיוו הפה כדי
לייצג את המושג 'לאכול'.
 13מאז התפרסמו שני מילוני נוספי  :סביר ) ,(1992והמילו הממוחשב של קקו וזנדברג ).(2006
 14הספר 'שפה במרחב' )מאיר וסנדלר  (2004מהווה סיכו עדכני של המחקר על שפת הסימני הישראלית ,ומיועד לקהל הרחב .בספר תיאור
מעמיק בכל אחת מהתופעות הלשוניות המוזכרות במאמר זה .כמו כ בספר הפניות רבות למאמרי בלשניי העוסקי בשפת הסימני הישראלית.
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מיחידות בסיס המקבילות לפונמות .משמעות הדבר היא ששפות סימני מאופיינות במה שמכונה 'מבנה דואלי' )

Duality of

 :(patterning, Hockett 1960השפה מורכבת משתי רמות מבניות :רמה של יחידות חסרות משמעות )הפונמות( ,המצטרפות זו לזו
ליצירת רמה נוספת ,של יחידות בעלות משמעות )המלי ( .תכונה זו היא אחת התכונות המאפיינות ומייחדות שפות אנושיות ככלל,
15

ומאפשרת לה להיות עשירות וחסכוניות בעת ובעונה אחת.
ברמה המורפולוגית ,נמצא שבשפת הסימני הישראלית ישנ מבני ותהליכי מורפולוגיי מורכבי  ,ה בתחו הנטייה
וה בתחו הגזירה :בשפה קבוצה של פעלי המקודדי ה את התפקיד התחבירי של הארגומנטי )נושא ומושא( וה את התפקיד
הסמנטי שלה )כמוצא או יעד(; יש לה מערכת מורכבת של מבני מסווגי  ,המקודדי בצורה מדויקת ועשירה את מיקומ או
תנועת של עצמי במרחב; וישנו מגוו רחב של דרכי תצורה מילוניות ,שבעזרת נית להרחיב את אוצר המלי של השפה .דרכי
תצורה אלו כוללות  ,בי השאר ,צרפי והרכבי ) ,(compoundsצירו! מוספית לבסיס ) ,(affixationשינויי מובני בדג התנועה
של הסימ ,וכ אמצעי שאילה שוני .
מבחינת המבנה התחבירי ,סדר המלי בשפה נקבע על פי עקרונות של מבנה המסר :נושא המסר ) – (topicחידוש
) .( commentלשפה ג מערכת מורכבת של מילות שלילה ושאלה ,שאינה חופפת לזו של העברית ,וסדר מלי מיוחד במשפטי שאלה
ושלילה .לדוגמא ,מילות השאלה נוטות להופיע בסו! המשפט )'אתה גר איפה?'( ,ומילות השאלה נוטות להופיע אחרי המילה
הנשללת )'כיסא זה נוח לא' = הכיסא הזה לא נוח(.
בשפה הבחנות סמנטיות רבות שאי לה בהכרח הקבלה בעברית .למשל ,המילה 'חבר' תתורג בשפת הסימני באמצעות
שלוש מלי שונות )ר' איור , ( 5המקודדות שלוש משמעויות שונות :רע\ידיד ,ב זוג ,וחבר במפלגה או בגו! כל שהוא .בשפת
הסימני הישראלית ,כמו בכל שפה אנושית ,ישנ מלי נרדפות ,וישנ ג מלי הומונימיות ,כלומר מלי הזהות בצורת א שונות
במשמעות .יש ,למשל ,שתי מלי שתרגומ 'גאה' ,א לאחת יש קונוטציות שליליות יותר )כדוגמת 'יהיר' בעברית( .יש שתי מלי
למושג 'לקנא' ,הנבדלות זו מזו בכ שאחת נתפסת כמציינת רגש חזק יותר .שתי המלי שמשמעות 'להיות מאוכזב' נבדלות זו מזו
בכ שהאחת מתייחסת למצב כללי יותר ואילו השניה מתייחסת לאכזבה כתוצאה ממצב ענייני מאוד מסוי )למשל ,שאזלו
הכרטיסי לסרט( .דוגמא למלי הומונימיות היא המלי 'רווק' ו'קרית שמונה' .שתי המלי מבוצעות באותו אופ ,א משמעות
שונה לחלוטי .לבסו! ,לשפת הסימני הישראלית מערכת מורכבת של הבעות פני שלה תפקידי תחביריי  ,סמנטיי ופרגמטיי ,
בדומה לאינטונציה בשפות מדוברות.

רע\ידיד

חבר במפלגה

ב זוג

איור  :5שלוש מלי שונות בשפת הסימני הישראלית לתרגו המילה 'חבר' בעברית
שפת הסימני הישראלית ,א כ ,מאופיינת בכל המורכבות המבנית המאפיינת שפות אנושיות באשר ה .א בנוס!
למורכבות מבנית זו ,שפות אנושיות ה ג בעלות גמישות תקשורתית ועושר הבעתי .יאקובסו )  (1970מונה שש פונקציות
תקשורתיות של שפות אנושיות :נית להשתמש בשפה להעברת מידע )הפונקציה הרפרנציאלית( ,לשאול שאלות ולתת הוראות
)הפונקציה האינסטרומנטלית( ,לדבר על רגשות ,רצונות ומצבי מנטליי אחרי )הפונקציה האמוטיבית( ,כמכשיר לאינטראקציות
חברתיות ,באמצעות מערכת של ברכות ,מילות נימוס וכו')הפונקציה הפאטית( ,כאמצעי לדבר על השפה עצמה )הפונקציה המטה
לשונית( ,וכחומר גל ליצירה אומנותית – סיפורת ושירה )הפונקציה הפואטית(.

 15דיו נרחב בתכונת הדואליות ,חשיבותה והתממשותה בשפות סימני נמצא במאיר וסנדלר ) ,(2004פרק שני.
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שתי הפונקציות האחרונות מיוחדות לשפות אנושיות ומייחדות אות מצורות תקשורת אחרות ,ולכ מ הראוי לבדוק הא
ה מתאפשרות בשפת הסימני הישראלית ג כ .לגבי הפונקציה המטה לשונית ,במעבדה לחקר שפת הסימני באוניברסיטת חיפה
מתנהלי דיוני ערי העוסקי במבנה השפה .מכיוו שהיועצי לענייני שפת הסימני במעבדה ה אנשי חירשי  ,פעמי רבות
דיוני אלו מתנהלי בשפת הסימני הישראלית .דיונ אלו מוכיחי כי אי בעייה להשתמש בשפת הסימני הישראלית כדי לדבר
באמצעותה על השפה עצמה.
באשר לפונקציה הפואטית ,ציינתי בסעי! הקוד שאומנות סיפור הסיפורי בשפת הסימני מתפתחת מאוד בשני
האחרונות ,ועמה מתפתחת סוגה ) ז'אנר( לשונית ספרותית מיוחדת ,המנצלת את העושר הגלו בשפה חזותית .עושר זה מתבטא בי
השאר בשימוש עשיר של מטאפורות חזותיות .לדוגמא ,אד חירש שסיפר על ילדותו ,ציי שמשפחתו היתה ענייה .כילד ,היתה לו רק
חולצה אחת ,זוג מכנסיי אחד ,וזוג נעליי בלויות אחד .א לתיאור הנעליי הוא השתמש בסימ המופיע באיור 6א ,סימ שנית
לתרגמו כ'לפטפט'' ,לפתוח פה' .כוונתו היתה שהנעליי היו כה בלויות עד שגו! הנעל ניתק מהסוליה ,וכתוצאה מכ הנעליי יכלו
'לפטפט זו ע זו' .דימוי חזותי מלא הומור זה ,המעניק לנעליי חיי  ,קשה לתרגו  .בעברית אי ביטוי מקביל ,המביע בו זמנית ג
את המצב הפיזי של הנעליי וג מאניש אות )מלשו האנשה ,פרסוניפיקציה(.
סיפור חייו של אד זה עשיר בדימויי חזותיי  .סימ נוס! שעושה שימוש בדימוי חזותי הוא הסימ המופיע באיור 6ב.
משמעותו 'אינ עשויי מקשה אחת' .א הדימוי החזותי עליו מתבססת המשמעות הוא שאצבעות כ! היד שונות זו מזו .כלומר,
תרגו מילולי של הסימ הוא 'להיות שוני זה מזה כמו שאצבעות כ! היד שונות זו מזו' .המספר משתמש בסימ כאשר הוא מתאר
את המורי השוני שהיו לו בילדותו .המורי  ,הוא אומר ,שוני זה מזה כאצבעות כ! היד.

איור  :6סימני העושי שימוש בדמוי חזותי :א .נעליי 'מפטפטות' ב' .להיות שוני כאצבעות כ! היד'
אלו ה רק שתי דוגמאות לאפשרויות העושר ההבעתי של שפות חזותיות .ניתוח מעמיק של מגוו האמצעי הספרותיי
בשפת הסימני הישראלית הוא מעבר להיקפו של מאמר זה .מה שחשבו לענייננו כא הוא ששפת הסימני הישראלית היא שפה
אנושית לכל דבר :היא מאופיינת במורכבות מבנית ,בחוקיות ,בעושר הבעתי וביכולת לשמש במגוו של פונקציות תקשורתיות.
 .4רכישת שפת הסימני והסוגיה של שפת א
מחקרי נוספי על שפות סימני התמקדו בתהליכי רכישת השפה .מחקרי אלו מצאו כי ילדי חירשי שהוריה
חירשי וה חשופי לשפת הסימני מינקות רכשו את שפת הסימני לפי אות שלבי ואותו לוח זמני המאפיי רכישת שפות
מדוברות אצל ילדי שומעי ) .(Newport and Meier 1985כפי שהדגשנו לעיל ,מילת המפתח ברכישת שפת א היא רכישה
טבעית ,באמצעות חשיפה ואינטראקציה .דבר זה נכו ג לגבי ילדי חירשי  :א ה ייחשפו לשפת הסימני בגיל הקריטי לרכישת
17 16
שפה ,וישתמשו בה לתקשר ע סביבת  ,ה ירכשו שפה זו כשפת א ,
א המצב הלשוני של ילדי חירשי שונה מזה של ילדי שומעי  .רוב חברי קהילת החירשי אינ נולדי לתו הקהילה,
ואינ רוכשי את השפה מהוריה מלידה .זאת משו שרוב הילדי החירשי )כ –  (90%נולדי להורי שומעי  .במשפחות אלו
צורת התקשורת היא כמוב שפה מדוברת .א ילד חירש אינו יכול לרכוש שפה מדוברת באופ טבעי ,משו שהמידע הלשוני המגיע
אליו באמצעות קריאת שפתיי אינו מאפשר חשיפה לשונית מספקת לרכישת שפה באופ טבעי .ג השימוש בעזרי שמיעה
 16ג ילדי שומעי הנחשפי לשפת הסימני מינקות )א הוריה חירשי ומשתמשי בשפת הסימני כצורת התקשורת העיקרית ע ילדיה (
ירכשו שפה זו כשפת א .
 17רוב המחקרי העוסקי ברכישת שפת הסימני התמקדו בשפת הסימני האמריקאית ,א נערכו מחקרי ג על שפות סימני אחרות ,כגו
שפת הסימני ההולנדית .באר) עדיי לא נער מחקר על רכישת שפת הסימני הישראלית כשפת א  .המחקר היחיד עד כה שעוסק ג ברכישת
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מתקדמי  ,כגו שתל השבלול ,אינו יכול להבטיח כי הילד יוכל להסתמ על חוש השמיעה בלבד )ללא צור בתוכנית התערבות
שפתית( כדי לרכוש את השפה המדוברת .מכא שבשונה מבני מיעוטי לשוניי אחרי  ,ילד חירש יכול לעבור את השני הקריטיות
לרכישת שפה ללא חשיפה לשפה שהיא השפה הטבעית עבורו.
נשאלת השאלה הא נכו יהיה לומר כי שפת הסימני היא שפת הא ג לגבי ילדי אלו ,המהווי את הרוב המכריע של
ילדי חירשי  .ילדי חירשי הגדלי במשפחות שומעות פעמי רבות מתחילי בלימוד העברית לפני שה נחשפי לסימני  .הא
העברית יכולה לשמש כשפת הא שלה ? אכ ,ישנ אנשי חירשי הראוי בעברית את שפת הא שלה  .א רוב האנשי
החירשי אינ מתייחסי כ לעברית ,ג א החלו ללמוד אותה בגיל צעיר וה בעלי שליטה טובה ,וא! טובה מאוד בשפה .מדוע?
תהלי רכישת העברית )או שפה מדוברת ככלל( ע"י ילדי חירשי שונה מתהלי רכישת שפת הא  .בשל לקות השמיעה ,השפה
המדוברת לא תירכש באופ טבעי; תידרש תוכנית התערבות שפתית .תהלי הלימוד במקרה זה יהיה יותר ארו ,איטי ומייגע ,בשונה
18
מאוד מתהלי רכישת שפה טבעית.
שפת הסימני היא השפה היחידה שילד חירש יכול לרכוש באופ טבעי .כלומר ,זו השפה היחידה שיכולה לספק לילד
חירש את מלוא החווייה ההתפתחותית )רגשית ,קוגניטיבית וחברתית( הקשורה במונח 'שפת א ' .כאשר בני המשפחה השומעי
לומדי א! ה את שפת הסימני  ,יכולה שפה זו לשמש ג כאמצעי לתקשורת זורמת ושוטפת ע ההורי ובני המשפחה .ואכ,
אנשי חירשי רבי רואי בשפת הסימני את שפת הא שלה  ,בי א זו השפה שהוריה השתמשו בה עמ ובי א לאו,
ומרגישי קשר רגשי עמוק לשפת הסימני  .ה חשי ששפת הסימני מהווה את 'הבית' ,השפה שבה ה מרגישי בנוח ,שהשימוש
בה הוא קל וקולח ושבאמצעותה ה יכולי למצות את הפוטנציאל שבה  .בהרצאה שנתתי השנה בפני קבוצה של צעירי חירשי ,
שאלתי אות מה שפת הא שלה – עברית או שפת הסימני הישראלית ,וביקשתי מה להסביר את בחירת  .בקבוצה זו היו אנשי
ע רקע לשוני מגוו .כמה מה היו בני להורי חירשי  ,שרכשו את שפת הסימני מינקות .רוב נולדו למשפחות שומעות,
ונחשפו לשפת הסימני בשלבי שוני בחייה  ,חלק בילדות וחלק רק בגיל העשרה וא! קרוב לגיל עשרי  .חלק ג ציינו שנוח
לה מאוד ע העברית ,א כול הרגישו קשר רגשי עמוק לשפת הסימני  .חלק ציינו שרק בשפת הסימני ה יכולי להתבטא
בחופשיות ,בלי מאמ) ,להיות שנוני  ,אינטילגנטיי או מצחיקי  .ה ציינו כי בדיחות "מצלצלות" טוב יותר בשפת הסימני  .וכמה
מה הדגישו כי זו זכות המלאה לראות בשפת הסימני את שפת הא שלה  ,ג א בני משפחת השומעי והחברה שסביב
אינ תופסי זאת כ.
בנוס! לפ הרגשי ,שפות הסימני יכולות לשמש כשפת א ג מבחינת היבטי התפתחותיי שוני  ,כמו שפות מדוברות.
ציינו לעיל כי שפת הא היא הבסיס לרכישת שפות נוספות .מייברי ועמיתיה הגיעו למסקנות דומות באשר לתפקידה של חשיפה
מוקדמת לשפת א ברכישת שפה נוספת במהל החיי ) .(Mayberry et. al 2002הממצא המיוחד במחקר הוא שאי חשיבות
למודליות הפיזית שבה השפה מועברת .בניסוי ראשו ה הישוו שתי קבוצות של ילדי חירשי  :בקבוצה א' היו נבדקי חירשי
שנולדו שומעי  ,רכשו שפה מדוברת כשפת א ורק לאחר מכ התחרשו .בקבוצה ב' היו נבדקי חירשי מלידה ,שנחשפו לשפת
הסימני רק בבית הספר; כלומר ,ה לא נחשפו לשפה טבעית עבור בשנות הינקות .במחקר נבדקה היכולת הלשונית שלה במגוו
של מבני לשוניי בשפת הסימני האמריקאית .נבדקי שתי הקבוצות רכשו שפה זו לא בי גיל  9ל  ,15והשתמשו בה לפחות 20
שנה .נמצא כי הישגי הנבדקי שהיו חשופי לשפת א בינקות )שפה דבורה ,משו שנולדו שומעי ( היו גבוהי בצורה מובהקת
מאלו של הנבדקי שלא נחשפו לשפה טבעית בינקות  .בניסוי שני בדקו החוקרי את מיומנויות הנבדקי באנגלית כשפה שנייה.
בניסוי זה היו שלוש קבוצות נבדקי  :בקבוצה א' היו נבדקי חירשי מלידה ,שלא נחשפו לשפת הסימני בינקות ,והחלו ללמוד
אנגלית כשפה ראשונה כאשר הגיעו לבית הספר .בקבוצה ב' היו נבדקי חירשי מלידה שנחשפו לשפת הסימני בינקות  .ובקבוצה
ג' היו נבדקי שומעי  ,ששפת הא שלה היתה שפה מדוברת :אורדו ,גרמנית ,צרפתית ,איטלקית או יוונית ,וה רכשו אנגלית
בבית הספר .כל הנבדקי החלו ללמוד אנגלית בי גיל  4ל –  .13כל הנבדקי השתמשו באנגלית לפחות  12שני  .נמצא כי ההשגי
של נבדקי קבוצות ב' ו ג' ,כלומר אות נבדקי שהיו חשופי לשפה מינקות )שפת הסימני האמריקאית אצל קבוצה ב' ,ושפות
מדוברות שונות בקרב נבדקי קבוצה ג'( ,היו גבוהי במידה משמעותית מאלו של נבדקי קבוצה א' .מסקנות המחקרי האלה מחזקי
את מסקנותיו של קאמינס )לעיל( ואחרי  :שפת א מבוססת מינקות ,בי א היא שפה מדוברת או שפת סימני  ,מסייעת לרכישת
שפה שנייה .היעדר חשיפה לשפה מינקות פוגע בתהלי רכישת שפה נוספת.

שפה אצל ילדי חירשי הוא מחקרה של דליה רינגולד פרימרמ )  .(2003מחקר זה מתמקד בדפוסי האינטראקציה בי אמהות לילדיה ובזיקת
של דפוסי אלו להופעת של סמלי לשוניי  ,ולא בהיבטי הלשוניי של רכישת שפת הסימני הישראלית כשפת א .
 18אורכו של תהלי לימוד השפה המדוברת ומידת הצלחתו שונה מאוד מילד לילד ,ותלוי בשילוב של כמה גורמי  ,בי היתר מידת הירידה
בשמיעה ,יכולת תפיסת הדיברו וגיל תחילת ההתערבות.
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הסוגיה של שפת הסימני כבסיס לרכישת שפות נוספות עולה ביתר שאת בשני האחרונות ,בעקבות התרחבות השימוש
בשתל השבלול .אנשי מקצוע רבי )רופאי  ,מורי וקלינאי תקשורת( כמו ג הורי לילדי בעלי שתל ,חשי כי שימוש בשפת
הסימני פוגע במטרה העיקרית שלשמה בוצעה ההשתלה – רכישת השפה המדוברת .בשל כ ,אנשי מקצוע רבי מייעצי להורי
ולמורי )ולעתי א! דורשי ( לא להשתמש בסימני ע ילדי מושתלי  .לעומת זאת ,מורי וא! הורי אחרי מרגישי כי האיסור
על שימוש בסימני פוגע בתקשורת טובה ומשמעותית ע ילד או ילדת  ,ופוגע בהתפתחות הלשונית ,הקוגניטיבית והחברתית
שלה  .באר) עדיי לא נער מחקר מקי! לגבי ההשלכות של שימוש בסימני על רכישת השפה המדוברת בקרב ילדי מושתלי .
ישנ התרשמויות מהשטח שילדי חירשי שהוריה חירשי ומתקשרי אית בשפת הסימני רוכשי את השפה המדוברת בצורה
מרשימה ,למרות שיש לה פחות זמ חשיפה לשפה המדוברת .כמו כ ,כמה מורי וגננות מצייני כי איסור על שימוש בסימני
מביא לכ שישנ ילדי במערכת החינו שנותרי ללא שפה כלל .זאת משו שעל א! השתל ה לא הצליחו לרכוש את השפה
המדוברת בצורה המאפשרת תקשורת טובה ,ושפת הסימני  ,שאותה יכלו לרכוש ,נמנעה מה  .א בשלב הנוכחי אלו ה התרשמויות
בלבד .לעומת זאת ,בארצות אחרות נערכו כמה מחקרי בעניי זה.
קונור ועמיתיה ) (Connor et al. 2000בדקו את היכולת הלשונית באנגלית של ילדי מושתלי  .מחקר זה בדק מספר רב
יחסית של ילדי  ,ובח בנפרד את יכולותיה בהפקת דיבור ,באוצר מילי תפיסתי ובאוצר מילי הבעתי 81 .מכלל הילדי התחנכו
בסביבה אוראלית לחלוטי ולא נחשפו לסימני  ,ו  66השתתפו במסגרות שהשתמשו בסימני ה במסגרות הלימוד וה בשיעורי
דיבור ע קלינאיות התקשורת .החוקרי מצאו שהילדי שהושתלו לפני גיל  ,5בשתי הקבוצות ,השיגו הישגי זהי בהפקת דיבור.
א הילדי שנחשפו לסימני השיגו הישגי טובי יותר באופ מובהק מהילדי שהתחנכו בסביבה אוראלית ,ה בהבנה וה בהפקה
של אוצר מילי באנגלית.
פרייזלר ועמיתי ) (Preisler et. al 2002בדקו דפוסי אינטראקציה ויכולות מילוליות של  22ילדי שוודיי שהושתלו בי
גיל שנתיי ל  ,5והשתמשו בשתל בי שנה ל –  3.5שני  .ה מצאו כי הילדי בעלי היכולות הטובות ביותר בשפה המדוברת היו ג
בעלי יכולות טובות מאוד בשפת הסימני  .מעניי לציי שהורי הילדי במחקר היו שומעי  .כלומר ,שפת הסימני לא היתה השפה
הטבעית שלה  .ההורי שהחליטו לסמ ע ילדיה למדו את השפה כשפה שנייה ,רק לאחר שנולד ילד החירש .נראה ,א כ,
שהשימוש בצורת תקשורת טבעית לילדי חירשי מינקות מהווה בסיס אית לרכישת שפה נוספת ,מדוברת.
מחקרי בתחו של התפתחות חברתית רגשית ) (Theory of Mindמצביעי ג ה על חשיבותה של שפת הא  ,ועל
היכולת של שפת הסימני לשמש כשפת א לכל דבר 19.המחקר הראשו שבדק הבנה של אמונות מוטעות אצל ילדי לקויי שמיעה
בגילאי  ,(Peterson & Seigal, 1995) 8 13המחונכי על פי הגישה האוראלית ,הראה שפחות מ –  30%מהילדי הצליחו בביצוע
מטלה שילדי שומעי בעלי התפתחות תקינה עוברי בגי  5בער .מחקרי עוקבי  ,שניסו להבי את הסיבות לפער בתפקוד בי
ילדי שומעי לחירשי  ,מצאו שילדי לקויי שמיעה שה בני /ות להורי חרשי וששפת הא שלה היא שפת סימני ,
מצליחי בביצוע מטלות של אמונה מוטעית ברמה דומה לזו של ילדי שומעי בעלי התפתחות תקינה ) ,Courtin, 1998, 2000אצל
זיו בדפוס(.
מכל הנאמר לעיל עולה תמונה מורכבת :שפות סימני ה שפות עשירות ומורכבות ככל שפה אנושית שהיא ,ומסוגלות
למלא את כל הפונקציות ששפות אנושיות ממלאות 20.שפות הסימני ה השפות היחידות שילדי חירשי )ובמידה מרובה א! כבדי
שמיעה( יכולי לרכוש באופ טבעי ,מינקות .ה יכולות לתפקד כשפת א מבחינה רגשית והתפתחותית .א רוב הילדי החירשי
אינ נולדי לתו סביבה המשתמשת בשפת הסימני  .כלומר ,ה אינ נחשפי באופ טבעי לשפה הטבעית עבור  .מה ההשלכות
המעשיות של מצב מורכב זה?
 .5השלכות חינוכיות
ברצוני להעלות כא מספר נקודות מרכזיות:
הזכות לשפת א בגיל הר :כפי שצוי לעיל ,רכישת שפת א הינה גור הכרחי להתפתחות רגשית חברתית וקוגניטיבית
א.
תקינה אצל כל אד ואד  .שפת הסימני היא השפה היחידה שילד חירש יכול לרכוש באופ טבעי ,כשפת א  .א מכיוו שרוב
 19סקירה נרחבת ומעמיקה של תחו ה  Theory of Mindוהשלכותיו לגבי אוכלוסיות מיוחדות נמצאת בזיו )בדפוס(.
 20שאלה שמתעוררת פעמי רבות בהקשר של שפות סימני היא העובדה שלשפות אלו אי מערכת כתב מוסכמת ,ולפיכ אי ה יכולות לשמש
לקריאה ולכתיבה .בעניי זה יש לציי כי הומצאו כמה מערכות כתב לשפות סימני  ,ויש בתי ספר בארצות שונות שא! משתמשי בה )ר' הפניות
במאיר וסנדלר  ,2004פרק שני( ,א נכו הוא שמקרי אלו ה היוצאי מ הכלל .מאיד ,חשוב להדגיש כי לשפות רבות אי מערכות כתב .יש כ –
 5,000 6,000שפות בעול  ,ורק לכ  200מה יש מערכות כתב .דוגמא מוכרת מארצנו היא הלהגי השוני של הערבית המדוברת .דוברי ערבית
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הילדי החירשי נולדי למשפחות שומעות ואינ נחשפי לשפת הסימני מינקות ,במקרי רבי ה עלולי לא להיחש!
לשפה טבעית בגיל הקריטי לרכישת שפה .לפיכ חשוב שמערכת החינו באר) ,החל במוסדות לגיל הר ביותר )כגו מיח"א(
תשי לעצמה מטרה לחשו! ילדי חירשי לשפת הסימני הישראלית מגיל צעיר ביותר ,ותבנה תוכנית העשרה לשונית בשפת
הסימני  .תוכניות העשרה לשונית בעברית בגני קיימות באר) מזה זמ רב וה מיועדות לאוכלוסיית הילדי השומעי .
במקביל ,יש לבנות תוכניות העשרה לשונית בשפת הסימני  ,המביאות בחשבו את הצרכי התקשורתיי  ,הקוגניטיביי
והרגשיי של ילדי חירשי בגיל הר ואת המבני הלשוניי ואוצר המלי של שפת הסימני הישראלית.
הזכות של תלמידי חירשי ללמוד את שפת הסימני כשפה בבית הספר :במערכת החינו כיו מאפשרי לתלמידי
ב.
ששפת אמ אינה עברית ,ללמוד את שפת הא שלה כשפה נוספת במערכת החינו ,וא! להיבח בשפה זו בבחינות הבגרות.
לאור ההכרה בשפת הסימני הישראלית כשפה הטבעית של החירשי באר) ,יש לאפשר לתלמידי חירשי המעוניני בכ
ללמוד את שפת כמקצוע במסגרת לימודיה בבית הספר ,וא! להיבח במקצוע זה בבחינות הבגרות.
ג.

החובה של מערכת החינו להכשיר מורי השולטי בשפת הסימני הישראלית :כדי לאפשר לילדי חירשי להיות
חשופי לשפת הסימני וללמוד שפה זו בבית הספר ,מוטלת על מערכת החינו החובה להכשיר מורי השולטי בשפת
הסימני כיאות ,וזאת בכמה אופני  .ראשית ,יש לעשות מאמצי רבי להכשיר מורי חירשי להיות מורי של ילדי
חירשי  ,שכ מורי חירשי באי מתו קהילת החירשי  ,וה יכולי לשמש לתלמידיה מודל אישי להצלחה ומודל לשוני מ
המעלה הראשונה 21.בנוס! לכ על המכללות להכשרת מורי לכלול תוכניות מקיפות ללימוד שפת הסימני  ,כדי שמורי
המוכשרי ללמד ילדי חירשי יידעו את שפת ויוכלו לתקשר אית באופ יעיל ונוח.

נגישות למידע :מידע המועבר בערו) השמיעתי אינו נגיש לילדי חירשי  .כדי לאפשר לילדי חירשי נגישות לכל
ד.
המידע אליו חשופי ילדי שומעי  ,יש להעביר מידע זה בערו) החזותי ,א באמצעות תרגו לשפת הסימני או באמצעות
תמלול .שתי אפשרויות אלו קיימות כבר הלכה למעשה בחלק ממוסדות החינו .יש לעשות מאמצי שמוסדות רבי ככל
האפשר ,ה במערכת החינו וה מחוצה לה )כגו מוזיאוני  ,כנסי  ,טלוויזיה( ייתנו שירותי תרגו או תמלול ובכ יאפשרו
לחירשי נגישות למידע אותו ה מציעי .
חלק מנקודות אלו כבר מיושמות במידה זו או אחרת במערכת החינו .בכמה מוסדות להשכלה גבוהה ניתני קורסי
לשפת הסימני )כגו מכללת "אורני " ,סמינר הקיבוצי  ,מכללת בית ברל ,אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת תל אביב( .רוב
הקורסי ה ברמה של מתחילי  ,ומאפשרי הכרות בסיסית ע השפה .א שפת הסימני היא שפה לכל דבר ,וכמו כל שפה ,לא
נית להגיע לשליטה טובה בה בקורס של סמסטר אחד או שניי  .דרושי ג קורסי מתקדמי  ,שירחיבו ויבססו את הידע והמיומנות
של הלומדי .
כמו כ ישנ מורי ומורות חירשי וכבדי שמיעה במערכת החינו ,וכ סייעי וסייעות חירשי  .בנוס! ,המכו לקידו
החירש בשיתו! ע משרד החינו מקדמי פרוייקט הנקרא 'מודל להצלחה' ,שבמסגרתו סטודנטי חירשי וכבדי שמיעה מעבירי
סדנאות לילדי חירשי  ,או משמשי לה כחונכי  .מצב זה מהווה שיפור ביחס לעבר ,א עדיי מספר המורי החירשי הוא קט,
ומורי חירשי במשרה מלאה ,או מורי שה מחנכי כיתות – יש ספורי בלבד .חשוב שמשרד החינו יעודד קליטת של מורי
חירשי במערכת ,ולא יקשה עליה  .חשוב שהמוסדות להכשרת מורי יעודדו סטודנטי חירשי ללמוד אצל  ,ויבנו סביבה
לימודית הנותנת מענה לצרכיה המיוחדי  .בארה"ב ,למשל ,למורי חירשי מוסמכי יש ביקוש רב ,מתו הבנה שלמורי חירשי
וכבדי שמיעה יש משהו ייחודי להציע ,ה מבחינה לשונית וה מבחינת ניסיו חיי  .הכשרת אנשי חינו מוסמכי ומקצועיי שה
חירשי וכבדי שמיעה היא אינטרס של כל מערכת החינו לילדי לקויי שמיעה באר).
תוכניות העשרה לשונית בשפת הסימני בגיל הר לא קיימות באר) ,ויש לפעול בדחיפות לבניית תוכניות כאלו .המצבי
הלשוניי של ילדי חירשי מורכבי בהרבה מאלו של ילדי שומעי  .ראשית ,כפי שצויי לעיל ,רוב הילדי החירשי נולדי
למשפחות שומעות ,שבה שפת הדיבור בבית איננה שפת הסימני  .הורי שומעי הרוצי להשתמש ע ילדיה בשפת הסימני ,
לומדי שפה זו כשפה שנייה ,ומרגישי לעתי שהמיומנות שלה בשפה חדשה זו לא תמיד מספקת .שנית ,ג ילדי חירשי
להורי חירשי ייהנו מתוכנית העשרה לשונית .במקרי רבי משפחות חירשות משתייכות למיצב חברתי כלכלי בינוני נמו.
משתמשי בשתי מערכות לשוניות שונות ,לאינטראקציות דבורות ולאינטראקציות כתובות .החירשי נתוני במצב דיגלוסי דומה :שפת הסימני
יכולה לשמש אות לכל האינטראקציות ה"דבורות" ,א ה משתמשי בשפה שונה לצרכי קריאה וכתיבה.
 21למפגש של ילדי חירשי ע מורי חירשי יש חשיבות פדגוגית ,לבד מהחשיפה לשפת הסימני  .מחקר שנעשה בארצות הברית ובדק
שיטות הוראה של מורי חירשי ושומעי  ,מצא שמורי חירשי פיתוח טכניקות פדגוגיות מסוימות העוזרות לילדי לרכוש קריאה
וכתיבה ,וכ להתמודד ע חומר אקדמי .טכניקה זו נקראת 'שרשור' ) ,(chainingוכוללת שימוש לסירוגי בסימני  ,באיות ידני ובכתיבה,
באופ שהופ את חומר הלימוד לנגיש יותר לילדי חירשי ).(Humphries and MacDougall 2000
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מחקרי על ילדי שומעי מצביעי על כ שיש קשר בי מיצב חברתי כלכלי לבי רכישת שפה לצרכי אוריניי לימודיי )ר'
לדוגמא  Ravid 1995,ומובאות ש ( .אמנ לא נערכו מחקרי מקבילי על ילדי חירשי  ,א התרשמויות של גננות ומורות
מעידות על כ שקשר כזה אכ קיי  .בגלל המורכבות של המצבי הלשוניי  ,והאינטראקציה ע גורמי נוספי כגו מיצב
חברתי-כלכלי ,ישנה חשיבות עצומה לבניית תוכנית העשרה לשונית בשפת הסימני בגיל הר )רינגולד פרימרמ  .(2006העשרה
לשונית אינה צריכה להתבצע במנותק מתחומי העשרה אחרי  .תוכנית ההתערבות שנבנתה במיח"א תל אביב לפיתוח מודעות
חברתית רגשית אצל ילדי לקויי שמיעה )זיו וב יצחק  ,2003זיו ועמיתי  ,כר זה( הביאה ג להתפתחות לשונית באוצר מלי
המציינות מושגי ופעולות מנטליות ורגשיות ומבני משפט המתייחסי למצבי רגשיי  .בהחלט נית לבנות תוכנית התערבות
22
שתפתח העשרה לשונית באמצעות התמקדות בתחומי קוגניטיביי ורגשיי אחרי .
באשר לנגישות למידע ,סטודנטי חירשי במוסדות להשכלה גבוהה זכאי לעזרה במימו שירותי תרגו ותמלול )מטע
המוסד לביטוח לאומי( .הנגשת המידע מעוגנת כיו ג במדיניות משרד החינו :כל ילד חירש וכבד שמיעה בגיל חטיבת הביניי
והתיכו מקבל סל תקציבי שהוא יכול לנצל לצרכי תרגו  ,תמלול או שיעורי עזר .ג בבתי הספר יש מודעות גדולה יותר לנושא
הנגישות למידע ,ובכמה בתי ספר יש מתורגמניות או מורות מתורגמניות המתרגמות לילדי החירשי את החומר המועבר ע"י מורי
שאינ מסמני  .א שירותי אלו עדיי נעדרי כמעט לחלוטי באירועי כגו כנסי והרצאות ,מוזיאוני  ,הצגות תיאטרו ועוד.
ללא נגישות זו למידע לא נוכל להשיג את המטרה של מת הזדמנות שווה לאנשי חירשי .
לתרגו במערכת החינו ישנה חשיבות ג מעבר להנגשת המידע .התרגו ג מעניק לאד החירש נוכחות .הוא "קיי ".
הרגשה זו באה לידי ביטוי בקטע הלקוח מסיפורו של אד חירש ,שחווה את הלימוד בכיתה של שומעי ה בלי תרגו  ,וה בעזרת
תרגו :
בשנה השלישית ללימודי ]בטכניו[ החלטתי להביא מתורגמנית לשיעורי  .כשבאתי ע מתורגמנית
לכיתה ,פתאו נפקחו לי העיניי  .אותו המרצה ואותו הקורס שקוד לכ היו בלתי מובני  ,הפכו להיות
נהירי לי.
לתרגו הייתה השפעה משני היבטי  .ראשית ,הדבר השפיע על הסטודנטי האחרי  .קוד לכ ה
חשבו שאני חירש אוראלי או כבד שמיעה .ה לא ידעו בדיוק אי 'לקטלג' אותי .אבל רבותיי ,אני חירש
לחלוטי! כאשר הבאתי מתורגמנית ,ששוחחתי אתה בשפה שלי בכיתה ,הסביבה החלה להגיב אחרת.
הסטודנטי האחרי החלו לחוש מי אני ,ולהתייחס אליי בצורה שונה לגמרי .לדוגמה יו אחד המתורגמנית
לא יכלה לבוא .הסטודנטי האחרי מיד הופיעו מכל עבר והביאו רשימות וסיכומי של השיעור כדי לעזור
לי .הייתי המו ! זו הייתה הרגשה כל כ שונה מאשר קוד לכ ,לפני שהיה לי תרגו .
לתרגו הייתה ג השפעה פנימית ,לגביי באופ אישי .זה היה כל כ שונה מהמצב בעבר ,כאשר הייתי
חוזר הביתה ומנסה להבי ש מה קרה בשיעור .עד שחזרתי לכיתה ע המחשבות שלי ,ה כבר עברו לנושא
אחר והתקדמו ,ואני נותרתי מאחור ,ע פער הול וגדל .אבל עכשיו ,ע תרגו  ,התחלתי להבי יותר ויותר
והרגשתי תחושת סיפוק מכ .יכולתי לעקוב אחר הדיוני ולהבי אות בזמ אמת .יכולתי להצטר! ולומר
מה אני חושב בזמ אמת .התרגו פתח לי חלו גדול לעול חדש) .מתו 'שפה במרחב' ,מאיר וסנדלר ,2004
עמ' .(255
לסיכו  ,הנקודה המרכזית אותה העליתי היא כי לכל אד זכות לשפת א  ,שפה המהווה את הבית הרגשי ,הקוגניטיבי
והחברתי עבורו .עבור אנשי חירשי  ,השפה אותה ה יכולי לרכוש באופ טבעי כמו שפת א היא שפת הסימני  .א מכיוו
שרוב החירשי אינ נולדי במשפחות חירשות ,ישנה אפשרות שה לא יהיו חשופי לשפה זו בגיל בו ה יכולי לרכוש אותה
בצורה הטובה ביותר .לכ למערכת החינו ישנו תפקיד חשוב בנקיטת הצעדי המתאימי שייאפשרו לילדי אלו להיחש! לשפה
הטבעית עבור  ,ללמוד אותה ולהתפתח באמצעותה.

 22התמקדתי כא בנושא העשרה לשונית בגיל הר .א בהחלט יש מקו ג לתוכניות העשרה לשונית של שפת הסימני בגילאי בית הספר ,וג
כא יש מקו לשלב העשרה שפתית ע העשרה בתחומי אחרי  .התוכנית היחידה עד כה שמתייחסת לשפת הסימני בגילאי בית הספר היא
תוכנית התתערבות בחטיבת הביניי ביגור ,שמנצלת את הידע הלשוני של ילדי חירשי בשפת הסימני להוראת מבני לשוניי בעברית )ר'
מויסייב ,כר זה(.
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