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עקבות של תרבות בייצוגים חזותיים של תנועה

שלומית עופר* ובילי עילם**

תקציר. מאמר זה עוסק במקומן של מוסכמות תרבותיות בתהליך הסמלה שביצעו 
שנשען  ממושך  במחקר  השתתפו  תלמידות  של  קבוצות  ארבע  ד.  בכיתה  ילדות 

על גישת האוריינות התנועתית ובחן את מאפייניהם של ייצוגי תנועה שפיתחו 

הילדות באופן עצמאי )עופר, 2009(. מהמחקר עולה שהבחירה באופני ההסמלה 

־ בעיצוב הסימנים, באופן ארגונם ובדרכי הצבתם על גבי הדף ־ נשענה במידה 

רבה על מוסכמות תרבותיות של שפות ייצוג קיימות, אגב שילובן עם ביטויים של 

תרבות מקומית ועם רעיונות ייחודיים המעידים על יצירתיות ופרשנות אישית. 

מאחר שאין בתחום זה שפת ייצוג המוכרת למשתתפות, המחקר מחדד את ההבנה 

אופני  בעיצוב  הסובבת  מהתרבות  מרכיבים  של  והשפעתם  מעורבותם  בדבר 

חשיבה וייצוג של מידע.

מבוא

מעצם טבעו של האדם כיצור חי ומתנועע הוא אוסף רשמים ויוצר לעצמו מושגים, על פי רוב 
פרטיים ואינטואיטיביים, לגבי גופו ותנועותיו. עיבוד המושגים האלה בשפת הדיבור היומיומית, 
ואף המקצועית, מתייחס בדרך כלל לרצפים מורכבים של תנועה מכוונת מטרה )ראו לדוגמה 
ניתוח של מרכיבי הקפיצה אצל Gallahue & Ozmun, 1998(, או נשען על רשמים אישיים 
של המבצעים או הצופים )לדוגמה, Landsdale, 2008(. שפת ייצוג חזותית–סימבולית לתיאור 
תנועה ־ כתב תנועה ־ עשויה לשמש בסיס ללמידת התנועה ולהמשגתה כחלק מחוויותיהם 
של יוצרים ומתנועעים. התחקות אחר התהליכים הכרוכים בהבנייתה של שפה כזו עשויה ללמד 

אותנו על תהליכי ההסמלה שלנו גם מעבר לתחום התנועה, שבו עוסק מאמר זה. 
שהמונח  בעוד   ]...[“ זה:  במאמר  אותנו  המשמש  “תנועה”  המונח  את  להבהיר  חשוב 
המונח  ביטוייו,  כל  על  האנושי  הגוף  של  התנועה  אפשרויות  כל  את  בתוכו  כולל  ‘תנועה’ 
 Eshkol &( ”ריקוד’ מכוון בכל תקופה לטווח תנועות מסוים שנבחר על ידי יוצר או רקדן‘
Wachman, 1958, p. vii(. התנועה היא אפוא הגדרה רחבה ל“חומר הגלם שממנו נוצרים 

.)Ibid.( ”ריקודים
גישות פסיכולוגיות, פילוסופיות וחינוכיות מדגישות את חיוניותם של ייצוגים חזותיים–

בסביבתו,  תרבותיים  גורמים  עם  אינטראקציה  מתוך  בהדרגה  הלומד  שמפתח  סימבוליים 
לחשיבה, ללימוד ולקיום תקשורת במגוון תחומי חיים ודעת. חשיבותם עולה אף יותר בעולם 

בית הספר לאמנויות המחול, סמינר הקיבוצים  *
הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה   **
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המבוסס על תקשורת חזותית )Freedman, 2003(, וכתוצאה מכך נדרשים פרטים מכל רובדי 
האוכלוסייה ומכל הגילים לפענח ולהבין מסרים המועברים בייצוגים חזותיים–סימבוליים, 

ואף לפתח ייצוגים כאלה בעצמם. 
ילדות  שפיתחו  תנועה  כתבי  של  מאפייניהם  נבחנו  זה  למאמר  בסיס  ששימש  במחקר 
בכיתה ד באופן עצמאי )עופר, 2009(. בין המקורות שסייעו ביצירת ייצוגי התנועה והשפיעו 
זוהו מקורות תרבותיים והתנסויות במגוון אופני סימול מקובלים, בשילוב עם  על עיצובם 
רעיונות מקוריים. המאמר הנוכחי מחולק לארבעה חלקים: בחלקו הראשון נפרוש בקצרה 
את הרקע התיאורטי למחקר; בחלק השני נציג את מתודולוגיית המחקר שבמסגרתו פיתחו 
הילדות כתבי תנועה עצמאיים והשתמשו בהם לקריאה ולביצוע של משפטי תנועה נתונים; 
בחלק השלישי נביא ייצוגי תנועה בולטים שזוהה בהם שימוש מובהק במוסכמות סימבוליות 
וביטוי להקשר התרבותי שבו נוצרו כתבי התנועה; ובחלק הרביעי נסכם ונידרש למשאבים 

ששימשו את המשתתפות כשפיתחו שפת ייצוג חזותית–סימבולית לתנועה.

רקע: ייצוגים עצמאיים וייצוגים של תנועה ומחול

MRC—meta-( המחקר נשען על שני תחומי דעת: האחד הוא חקר היכולת המטא–ייצוגית
ומקומם   )diSessa, 2004; diSessa & Sherin, 2000(  )representational competence
ושימוש  פיתוח  הוא  סימבוליים; השני  בייצוגים  ותרבותיים בשימוש  אישיים  של משאבים 
של כתבי תנועה ומחול ומורכבותם המובנית כייצוגים סטטיים ודו ממדיים המכוונים לייצג 
תופעה דינמית שמתרחשת במרחב תלת ממדי ועל פני זמן. שילובם של שני תחומי הדעת 

ישמש תשתית לבחינת הייצוגים שפיתחו הילדות באופן עצמאי. 

היכולת המטא–ייצוגית ופיתוח עצמאי של ייצוגים סימבוליים 
על פי ויגוצקי )2004(, התפתחות השליטה במערכות הייצוג הסימבוליות כרוכה בהתפתחותם 
תפקודים  בתוך  וביישומם  וזיכרון  תפיסה  קשב,  כגון  טבעיים  פסיכולוגיים  תפקודים  של 
יכולת החשיבה המופשטת ותהליכים של הסקת  מנטליים גבוהים, דוגמת השימוש בשפה, 
מסקנות. ומוסיף ברונר )1965, עמ‘ 40(: “ההישג הסמלי העיקרי הוא בזה שהילד לומד היאך 

להציג את העולם החיצוני באמצעות סמלים הנוצרים על ידי הכללה פשוטה”.
ראיות מחקריות שהצטברו בעשורים האחרונים מלמדות שתהליכי למידה והטמעה של 
מערכות הייצוג המקובלות מושפעות פעמים רבות מתפיסות שגויות, ואלה מקשות על פענוח 
 Confrey, 1990; Leinhardt, )לדוגמה,  שלהם  מוטעות  לפרשנויות  ומוליכות  הייצוגים 
Zaslavsky & Stein, 1990(. ההכרה בכך שכישורי ההסמלה מתפתחים בהדרגה ומושפעים 
הן בתוך מסגרת בית הספר  ושאינן מכוונות,  ותרבותיות ־ מכוונות  מהתנסויות לימודיות 
והן מחוצה לו ־ הביאה לפיתוחה של גישת היכולת המטא–ייצוגית. גישה זו מבקשת לחשוף 
את הטווח המלא של יכולות המשמשות את הלומדים בעת שימוש במערכות הסמלה, ובכלל 
זה שימוש בידע קודם כדי לפענח את משמעותם של ייצוגים, בחירה של ייצוגים מתאימים 
 .)diSessa, 2004; diSessa & Sherin, 2000( ובקרה עליהם, ואף יצירה של ייצוגים חדשים
כדי לחקור את היכולת המטא–ייצוגית יש לבחון את יכולות ההסמלה של הלומדים; לזהות 
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מבחר משאבים ומקורות העומדים לרשותם בייצוג מידע סימבולי בקשת של תחומי דעת; 
לבחון את ההקשר שבו נעשה שימוש בסימבולים; לאפשר ללומדים לייצרם בעצמם; ואף 

.)diSessa, 2004( לבקר את מידת היעילות של הסימבולים שנבחרו
מחקרים אחדים מצאו עדויות להשפעות של התרבות המקומית על אופן השימוש בייצוגים 
נמצא שפענוח סימבולים המייצגים סדר  היכולת המטא–ייצוגית. לדוגמה,  ועל  סימבוליים 
אירועים בזמן נעשה אוטומטית אם המידע מאורגן בכיוון הכתיבה המקובל בשפה ובתרבות 
כיווני  דוגמה אחרת מעלה שסימני חצים, המייצגים   ;)Fuhrman & Boroditsky, 2007(
והבנתם  בדרום אפריקה,  מסוימות  בתרבויות  כך  מובנים  אינם  תנועה בתרבות המערבית, 
 Hoogwegt, Maes & van( זו נמצאה תלויה ברמת ההשכלה של המפרשים  במשמעותם 

 .)Wijk, 2009
אחת הדרכים לפתח את היכולת המטא–ייצוגית היא להניח ללומדים להתנסות בפיתוח 
עצמאי של סימבולים שייצגו מידע בתחום מסוים. כך הם מתאמנים בחיפוש אחר דרכי ביטוי 
של  מדויק  לייצוג  להגיע  יכולתם  ומשתכללת  סימול,  של  חלופות  בין  ובבחירה  ופרשנות 
מידע. כמו כן, בדרך זו ְמַתרגלים הלומדים תפיסת פריטים או תופעות, חשיבה עליהם, אפיון 
לייצוגים  רלוונטי  מוחשי  ביטוי  ומתן   )Elby, 2000( ביניהם  היחסים המתקיימות  מערכות 

 .)Gilbert, 2008( פנימיים של ידע
תחומי  במגוון  סימבולים  של  עצמאי  פיתוח  שבחנו  מחקרים  נערכו  זה  ידע  בסיס  על 
 diSessa, Hammer, Sherin & Kolpakowski, 1991; Nemirovsky( דעת, כגון פיזיקה 
וגיאוגרפיה   )Bamberger, 1991, 2007  ;2000 )אלקושי,  מוזיקה   ,)& Tierney, 2001
עומד  עצמאיים  ייצוגים  היוצרים  לומדים  שלרשות  עולה  מהמחקרים   .)Azevedo, 2000(
וכלים  רעיונות  אוסף  בעצם  שהם   ,)Sherin, 2000( קונסטרוקטיביים  משאבים  של  מאגר 
הקשורים בהתנסויות קודמות בתהליכי ייצוג סימבולי ובתהליכי רכישת הכתיבה. לדוגמה, 
ציור דורש המרה של עולם תלת ממדי למשטח דו ממדי )Willats, 1985(, ולשם כך נדרש 
 .)Karmiloff-Smith, 1990( ובתים  אנשים  כגון  אובייקטים,  ציור  של  במוסכמות  שימוש 
תכונותיו  ושל  הקווי  הרצף  של  משמעויותיו  על  ידע  צוברים  שלומדים  מגלה  אחר  ממצא 

 .)Sherin, 2000( הגרפיות, כמו עובי, כיווניות, רציפות או קיטוע
 Bertin,( אף שבתהליך של פיתוח עצמאי הסימבולים הם על פי רוב מערכות רב משמעיות
1983(, שסימניהן עוצבו בהקשר מסוים והם ייחודיים, תלויי הקשר ומכוונים לתכנים מקומיים, 
אפשר לזהות בהם ביטויים של משאבים קונסטרוקטיביים. לפיכך תהליך הפיתוח העצמאי של 
ייצוגים סימבוליים פותח צוהר אל גופי הידע הנסתרים בתחום הדעת, אל תהליכי החשיבה 
 diSessa et al., 1991; Greeno( הסמויים של הלומדים, אל מידת הבנתם את מנגנוני ההסמלה
התרבות.  של  להשפעותיה  ואף   ,)& Hall, 1997; Sherin, diSessa & Hammer, 1993
לדוגמה, נמצא שבקרב ילדים, עיצוב הייצוג העצמאי של אירועים המתרחשים לאורך ציר זמן 

 .)Lieblich, Ninio & Kugelmass, 1975( מושפע מכיוון הכתיבה המקובל בשפה
שרין )Sherin, 2000( מדגיש שתהליך הפיתוח העצמאי של סימבולים אינו בא להחליף 
או לבטל את הצורך בלימוד של מערכות ייצוג מקובלות, אלא שטמונה בו הזדמנות ללומדים 
להתנסות בייצוג של ידע ומידע באמצעים הזמינים להם, כבסיס להטמעה של אופני הסימול 
כניסה  להם  מתאפשרת  כך  בתחום.  המקובלת  התקשורת  שפת  את  המרכיבים  המקובלים 

ידידותית לעולם הידע המדעי–מקצועי על אופני ייצוגו.
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כתבי תנועה ומחול 
ובזמן,  במרחב  הגוף  תנועת  של  תווים(  )רישום  תיווי  מערכות  הם  ומחול  תנועה  כתבי 
ואופן קריאתם דומה לזה של תווי נגינה המייצגים צלילים. כתבים אלה מייצגים מופעים 
טיפוליים. עם  גם לצרכים  ובמידה מסוימת  הוראה,  יצירה,  תיעוד,  ניתוח,  תנועתיים לשם 
 .)2010 )עופר,  בתחום  העוסקים  בקרב  רווח  אינו  מוסכמים  תנועה  בכתבי  השימוש  זאת, 
ניסיונות חוזרים שנעשו לאורך ההיסטוריה לפתח מערכות תיווי לייצוג עולם התנועה הונעו 
אלה  ניסיונות  הבאים.  לדורות  ולהעבירם  לשמרם  כדי  ריקודים  לתעד  מהצורך  בראשיתם 
נתקלו בקשיים רבים, ובראשם מאפייניה הייחודיים של אמנות הריקוד, המשלבת תכונות 
של אמנויות חזותיות סטטיות )ציור ופיסול( ושל אמנויות המתרחשות על פני זמן, כמו דרמה 
ומוזיקה )Goodman, 1983(. על הקושי העקרוני לפתח מערכת תיווי לתנועה נוספת כמובן 
מורכבותן של התופעות התנועתיות והקושי לייצגה. כל אלה הביאו לכך שכתבי תנועה רבים 

שפותחו במרוצת השנים לא שרדו מעבר לחיי ממציאיהם:

דיבור: מטרתם  או  יותר ממוזיקה  נאלצו לשמר משהו מורכב הרבה  תבים[  ]הּכְ הם 
של  ממדים  בשלושה  הגוף  חלקי  כל  של  תנועות  ממדי  דו  נייר  על  לערוך  הייתה 
לדרישה  בסתירה  עמדה  אך  אפשרית,  נראתה  זו  מטרה   ]...[ הזמן  ובממד  המרחב 
בסיסית אחרת ־ המצאת מערכת שתהיה בה בעת מפורטת, אך גם פשוטה ושימושית 

.)Hall, 1983, p. 395(

לדרישות אלה מוסיפה הצ‘ינסון )Hutchinson, 1961( את הציפייה שהכתב המוצע יאפשר 
לייצג גם תנועה עתידית שעדיין אינה מוגדרת ברפרטואר נתון. 

בחינה היסטורית מעלה שהקשיים שפורטו לעיל לא מנעו את יצירתם של מגוון רחב 
של כתבים. כאמור, תהליך התיעוד החל כדי להנחיל צעדי ריקוד לדורות הבאים, ובעיקר 
כדי לענות על הדרישה החברתית לבקיאות בריקודי חצר כחלק מסממני מעמד האצולה. 
לשם כך פותחו מספר רב של מערכות תיווי לתנועה בחצרות אירופה מהמאות ה–16 וה–17 
ואילך ).Ibid(. התופעה נמשכה באירופה, וכעבור זמן גם בארצות הברית, עד המאה העשרים 
ובמהלכה. בספרות מתוארות 53 מערכות תיווי שונות, ומצוין שמאז שנת 1928 פורסם כתב 
ריקוד חדש אחת לארבע שנים בממוצע )Hutchinson-Guest, 1984(. מלבד ערכם התיעודי 
)Jeschke, 1999( את שימושם ככלי להתבוננות במרכיבי  של כתבי המחול מציינת ֶישקה 
כדי  מובחנות  ליחידות  התנועה  רצף  ופירוק  במרחב  הגוף  של  התנועה  אופן  כגון  המחול, 
לשכלל תהליכים של תפיסה וזיכרון תנועתיים וכדי להנחות ביצוע של רצף תנועתי. פארנל 
)Farnell, 1994( תיעדה תקשורת בתנועה בקרב שבטים אינדיאניים באמצעות כתב לבאן 
)Laban(, והיא מציינת שלכתבי התנועה יש חשיבות גם מעבר לעולם המחול, משום שהם 
יכולים לגבור על מגבלת הייצוגים המילוליים בתיאור המידע החזותי האצור בגוף ובתנועתו. 
היא מדגימה זאת בביטוי המכוון לתאר תנועה פשוטה, כדוגמת הרמת יד, שעשוי להיות טעון 
במשמעויות שהן מעבר לתיאור התנועה, למשל משמעויות סותרות של הכאה או של ברכת 

שלום. שימוש מיומן בכתבי תנועה עשוי לפתור בעיה זו.
מבחינת עיצובם הגרפי נעו כתבי התנועה בין המקומי לאוניברסלי. הכתבים הראשונים, 
תלויי  והיו  ידע מקומי  בסיס  על  עוצבו  ומוגבל,  תנועות מצומצם  שנועדו לתאר רפרטואר 
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תרבות. אמצעי הייצוג כללו תיאורים מילוליים מפורטים, ראשי תיבות של כינויי צעדים, 
 Hutchinson,( במרחב  התנועה  מסלולי  ושל  הרגליים  כפות  של  ציורים  גם  מכן  ולאחר 
כלליים  עקרונות  על  המבוססים  המודרניים,  הכתבים  של  התיווי  מערך  לעומתם,   .)1961
תלוי  באופן שאינו  התנועה  התכונות המהותיות של  ולייצג את  לאבחן  מיועד  תנועה,  של 
עושים  אלה   .)Goodman, 1983( היצירה  של  הביצוע  בדרך  או  החיבור  של  בהיסטוריה 
שימוש בדרך כלל באמצעי תיווי מופשטים, כלומר קווים, משטחים, אותיות וסימנים גרפיים 

מוסכמים. 
ֶנש  בין כתבי הריקוד והתנועה המשמשים כיום בתרבות המערבית אפשר למנות את כתב ּבֵ
 Labanotation( המבוסס על ייצוג צורני של הגוף; כתב לבאן ,)Benesh & Benesh, 1956(
וכתב   ;)Laban, [1956] 1975 וכן   ,Hutchinson, 1961( )Kinetographie Laban או 
 Eshkol(  )EWMN—Eshkol-Wachman Movement Notation( אשכול–וכמן  התנועה 
 ,)Coordination Method Dance Notation( CMDN–מוכר גם ה .)& Wachman, 1958
כתב תנועה שפותח בסין ופורסם בעברית בתרגומה של נועה אשכול )וּו–ִג‘י וגאֹו צ‘ּון, 1991(. 
על  להעיד  עשויה  אחידה  ייצוג  מערכת  סביב  הסכמה  התגבשה  שלא  העובדה  זאת,  עם 

מורכבות התחום. 
במחקר שערכנו התבססנו על כתב התנועה EWMN, המאפשר לתאר את מבנה הגוף 
ותנועתו במרחב ובזמן, ועל גישת האוריינות התנועתית )עופר, 2001(, הקושרת בין המשגת 
העקרוני  בהיבט  הן  אותנו  שימשו  אלה  וביצועה.  פענוחה  סימולה,  של  ליכולות  התנועה 
המשגתם  לשם  למרכיביה  לפירוק  ניתנת  אכן  מורכבת,  כתופעה  שתנועה,  בהבנה  קרי  ־ 
תנועה  מושגי  של  להוראה  תכנית  בפיתוח  אופנים:  בשני  מעשי,  בהיבט  והן  ־  וסימולם 
נבחרים ששימשו בסיס לתהליכי המשגה והסמלה על ידי המשתתפות, וכן כאמצעי לבחינת 
תוצרי ההסמלה העצמאית ולזיהוי מדויק של המסומנים שִייצגו הסימבולים. חשוב להדגיש 
שהילדות המשתתפות לא נחשפו בשום שלב לייצוגים הגרפיים ולאופני הסימול המקובלים 

 .EWMN בכתב

שיטת המחקר

תנועה  משפטי  ל–11  ד  בכיתה  ילדות  שפיתחו  תנועה  כתבי  של  המאפיינים  נבחנו  במחקר 
בדרגת קושי עולה שהוצגו בפניהן. מבין שלל הממצאים שעלו במחקר נציג כאן דוגמאות 

המעידות בעיקר על ביטוי של משאבים חברתיים–תרבותיים בכתבי התנועה.

אוכלוסיית המחקר 
גיל  התהליך.  אורך  לכל  בקביעות  השתתפו   11 מהן  בנות,   16 כללה  המחקר  אוכלוסיית 
המשתתפות היה 10-9, והן היו תלמידות כיתה ד בבית ספר יסודי במרכז הארץ שאוכלוסייתו 
ממעמד חברתי–כלכלי ממוצע. הבחירה במשתתפות בגיל זה התבססה על ההנחה שילדים 
בגילן חוּו כבר מגוון עשיר של התנסויות הדורשות שימוש בידע ייצוגי–סימבולי. התנסויות 
אלה כללו למשל קריאה וכתיבה בעברית ובאנגלית, פתרון תרגילים בחשבון, נגינה על פי 
תווים וזיהוי תמרורים. אפשר להניח אפוא שבגיל זה כבר נוצר אצל הילדים מאגר עשיר של 
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ידע שיכול לשמש עבורם משאב בבואם לפתח ייצוגים חדשים. גם ניסיון ארוך שנים של אחת 
החוקרות בהוראת מחול הוביל למסקנה שילדים בגיל זה ישמחו לשתף פעולה בתהליכים 

המערבים יצירתיות וחיפוש אחר פתרונות מקוריים.
הלימודים  שעות  לאחר  תנועה שהתקיים  ללימוד  בחוג  להשתתף  התנדבו  המשתתפות 
והתחייבו להתמיד בו. גם בנים הוזמנו להשתתף, וכמה אף נרשמו לחוג, אך הם לא הופיעו. כל 
המשתתפות היו ללא מגבלות תנועתיות ברמת התפקוד היומיומי. כולן נבדקו במבחן יכולות 
המשתתפות  הממוצע.  בתחום  ונמצאו   )Hammill, Pearson & Voress, 1993( מרחביות 

מעולם לא למדו את כתב התנועה EWMN או שיטה אחרת לתיווי תנועה.
הילדות חולקו על פי בחירתן לארבע קבוצות עבודה של שלוש–ארבע משתתפות. בכל 
אחת מהקבוצות הוגדרו שני תפקידים: )א( הְמַפתחות, שעסקו בפיתוח שפת הסימנים לתנועה 
בהליך קבוצתי שיתופי; )ב( המפענחת, בת אחת בכל קבוצה שתפקידה לפענח את הייצוגים 
הסימבוליים שפיתחו חברותיה ולבצע את התנועות המיוצגות בהם. בכך סיפקה המפענחת 
משוב לְמַפתחות על מידת הבהירות והדיוק של הכתב שפיתחו. במשך התהליך עבר תפקיד 
הקבוצתית  המסגרת  שנשמרה  כך  מהקבוצות,  אחת  כל  בתוך  המשתתפות  בין  המפענחת 

והתאפשרה התפתחות של סגנון חשיבה קבוצתי ייחודי.

הליך המחקר
 ,EWMN התנועה  כתב  על  הנסמכת   ,)2001 )עופר,  התנועתית  האוריינות  גישת  בסיס  על 
הוגדרו ארבעה יסודות של תנועה, והם נלמדו ותורגלו לפי תכנית ייעודית. ארבעת היסודות 
כיווני  )ב(  ימינה–שמאלה, מעלה–מטה(;  )קדימה–אחורה,  לגוף  ביחס  כיווני המרחב  )א(  הם: 
המרחב המוחלט, החיצוני לגוף, שהוגדרו כמקובל ב–EWMN בספרות )0(-)7(, המסודרות 
כמו שושנת הרוחות; )ג( איברי הגוף הנעים )זרוע, ראש, ירך וכו‘(; )ד( זמן התנועה, במובן של 
רצף האירועים )אך לא ֶמֶשך של כל אירוע(, אשר הוגדר בשלוש רמות: רמת האירוע היחיד 
המתרחש בכל יחידת זמן; רמת האירועים המתואמים )סינכרוניים( המתחילים ומסתיימים בו 
בזמן; והרמה הַא–סינכרונית, שבה מתרחשים כמה אירועים בכל יחידת זמן, והם אינם חופפים 
במדויק. התכנית כללה גם פרק מבוא להיכרות עם נושא הייצוגים הסימבוליים, והם הוגדרו 
בפני המשתתפות כ“מערכת של סימנים או סמלים המאפשרים להעביר מסרים ברורים בתחום 
מסוים ולהבינם”. לאורך המפגשים הודגש ההיבט של העברת מידע באמצעות סימנים ופעולה 

לפי המידע שנקלט מהם )לדוגמה, הבנת המשמעות של תמרור עצור וציות לו(. 
יותר  במשך  לשבוע  אחת  שנערכו  לימודיים  מפגשים  מ–29  מורכב  היה  המחקר  הליך 
משנת לימודים מלאה ונמשכו כשישים דקות כל אחד. המפגשים נועדו להקנות ידע מושגי–

באמצעות  אותו  ולשכלל  קבוצתי  ייצוגים  מערך  ולפתח  לתרגל  המשתתפות,  לכל  תנועתי 
פענוח  פיתוח,  הדגמה,  הקניה,  שלבים:  חמישה  אפוא  כלל  זה  תהליך  המפענחת.  משוב 

ושכלול.
וכלל  המשתתפות  לכל  יחד  נערך  הלימוד  מנושאי  אחד  בכל  ההקניה  שלב  ־  הקניה   .1
הייעודית.  הלימודים  תכנית  לפי  התנועה  יסודות  של  תנועתי  ותרגול  מושגית  למידה 
בתרגול  לווה  לימוד  פרק  כל  התכנית.  במהלך  יותר  מורכבת  ונעשתה  הלכה  התנועה 
שמטרתו לבסס את המושגים שנלמדו, לאבחן קשיים בהבנה או בביצוע ולתקנם. בסיום 
כל פרק נערכו מבחני ידע לכל הילדות, כדי לוודא שהן רכשו את הידע שנלמד ושהן 
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שולטות במושגי התנועה ובדימוייה, כך שתהליך הפיתוח או הפענוח של הסימבולים לא 
יושפע מפערי ידע.

הדגמה ־ בשלב ההדגמה יצאו המפענחות מכל ארבע הקבוצות למרחב עבודה נפרד,   .2
ובפני הְמַפתחות בלבד הוצג משפט תנועה, קרי רצף הכולל עד תשע תנועות ומבוסס על 
הנושאים שנלמדו במפגש המסוים ובמפגשים קודמים. משפט תנועה זה הדגים את התוכן 
התנועתי שעליהן לסמל, והוא בוצע על ידי החוקרת בביצוע חי ובאמצעות סרט וידיאו 
משתי  התנועה  את  הציגו  והסרט  החיה  ההדגמה  כרצונן.  לצפות  הְמַפתחות  יכלו  שבו 
מנטלית  רוטציה  לבצע  הצורך  מהְמפתחות  נמנע  ובכך  ואחורית,  קדמית  מבט,  נקודות 
לא  המרכזי  התנועה  לאולם  מחוץ  ששהו  המפענחות  ושמאל(.  ימין  כיווני  של  )היפוך 
נחשפו למשפט התנועה שהוצג. בסך הכול הודגמו וסומלו בכל המחקר 11 משפטי תנועה 

בדרגת קושי עולה, שנושאיהם מוצגים בלוח 1.
פיתוח ־ בשלב הפיתוח התכנסו הְמַפתחות לפי הקבוצות הקבועות בפינות אולם התנועה.   .3
שורטטו  שעליו  דף  קרי  עצמאי,  תנועה  כתב  שיתופי  בהליך  יצרו  הן  אלה  בקבוצות 
בפניהן  התנועה שהודגם  את משפט  הקבוצה  חברות  לדעת  גרפיים שמייצגים  סימנים 
)לשם הקיצור הוא ייקרא להלן סקריפט(. הְמַפתחות היו חופשיות ליצור כל ייצוג שיעלה 
בדעתן בהתייחס לשתי הנחיות כלליות: האחת, שמטרת ההסמלה היא שהמפענחת תוכל 
והעברת  ההיבט של התקשורת  הודגש  כלומר  התנועה,  לשחזר מהסקריפט את משפט 
של  מפורשת  מכתיבה  להימנע  שיש  והשנייה,  הסקריפט;  באמצעות  התנועתי  המידע 
הוראות מילוליות לביצוע התנועות. מטרת ההנחיה השנייה להוביל את הילדות לפיתוח 

ייצוגים סימבוליים. 
העבודה במסגרת הקבוצה נועדה להביא את הְמפתחות להתדיין ביניהן בגלוי על אופני   
בתהליך.  ונימוקיהן  עמדותיהן  ידיעותיהן,  על  מידע  לחשוף  וכך  האפשריים,  ההסמלה 
תהליך  בקבוצה,  מוסכמת  החלטה  לגבש  הצורך  היה  זו  עבודה  דרך  של  הצפוי  המחיר 

שהיה מורכב מבחינה חברתית וגזל זמן.
הסקריפט,  את  ממנה  וקיבלה  לקבוצתה  מפענחת  כל  חזרה  הפענוח  בשלב  ־  פענוח   .4
מקבוצתה.  הְמַפתחות  בפני  התנועה  משפט  את  והציגה  יכולתה  כמיטב  אותו  ִפענחה 
כאמור, בדרך זו נתנה כל מפענחת משוב לְמַפתחות על רמת הדיוק של הסקריפט שלהן. 
אם הביצוע תאם את משפט התנועה כפי שהוצג לְמַפתחות וסומל על ידן, יכלה קבוצה זו 

לעבור לשלב הלמידה הבא. אם הביצוע לא היה מדויק, נדרש שלב של שכלול.
שכלול ־ שלב השכלול התקיים רק בחלק מהמשפטים, ובמסגרתו שיפרו הְמַפתחות את   .5
הסקריפט שלהן לפי המשוב התנועתי של המפענחת והעבירו אותו אליה לפענוח חוזר. 
השכלול יכול היה להיות תיקון של הסקריפט הקיים או הכנה של אחד חדש. שלב זה חזר 
על עצמו עד לפענוח מדויק, כלומר עד שהמשפט התנועתי שביצעה המפענחת היה דומה 

למשפט המקורי שהוצג לְמַפתחות. 

זה, על חמשת שלביו, הניב בסך הכול שישים סקריפטים: בשלוש קבוצות  תהליך מחזורי 
)קבוצות 1, 2 ו–4( פותחו סקריפטים לכל משפטי התנועה, ובקבוצה 3 פותחו סקריפטים לחלק 
מן המשפטים. כל הסקריפטים שנוצרו בכל אחת מהקבוצות כונסו בתלקיט שעמד לרשות 

חברות הקבוצה לעיון חוזר בכל שלבי התהליך. 
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לוח 1. יסודות התנועה ומשפטי התנועה שסימלו המשתתפות

יסודות התנועה 
שהוגדרו על פי 

EWMN ומשפטי 
התנועה שסומלו

כיווני מרחב יחסי: 
קדימה, אחורה, ימינה, 

שמאלה

כיווני מרחב מוחלט 
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העצמאיים נעים בו בזמן )כולל כיווני הגוף מעלה ומטה(; 
זמן התנועה של כל המרכיבים מתואם )סינכרוני(.

שילוב כל יסודות התנועה: הגוף השלם כיחידה אחת ואיברי הגוף העצמאיים נעים משפט 11
בו בזמן; זמן התנועה של כל המרכיבים אינו חופף במלואו )תנועה א–סינכרונית(.

כלי המחקר ועיבוד הנתונים
רוב נתוני המחקר נאספו בשני כלים מרכזיים:

משפטי התנועה שהיו מושאי ההסמלה ־ כל משפט תנועה שהּוטל על הְמַפתחות לסמל   .1
הורכב מצירוף תנועות שנלמדו ותורגלו באותו השיעור או בשיעורים קודמים מתחילת 
המחקר. העובדה שמשפטי התנועה ומרכיביהם הוגדרו במדויק בכתב EWMN )כאמור, 
את  מושכל  באופן  לפענח  לחוקרות  אפשרה  בלבד(  החוקרות  לרשות  שעמד  מידע 
סבירות  אותם ברמת  ולייחס  הסימבוליים שהופיעו בסקריפטים העצמאיים  המרכיבים 

גבוהה לתנועות המסומלות. 
איסוף ותיעוד שוטף של כל אחד מחמשת שלבי הפיתוח ־ התיעוד בוצע בשלושה כלים:   .2
תמלול,  עברו  הווידיאו  סרטוני  מחקר.  יומן  וכתיבת  הסקריפטים  איסוף  וידיאו,  צילום 
אחר  עקבנו  כך  מהמחקר.  כחלק  שפותח  קטגוריות  מערך  לפי  ונותחו  מוינו  ומרכיביהם 
מרכיבים בשיח, כמו התייחסות לתהליך הלמידה או לרצפי התנועה שהוצגו, התייחסויות 
שעניינן תהליך ההסמלה ועיצוב הסימבולים, וקטעי שיח הנוגעים לתהליכים בינאישיים בין 
חברות הצוות. כתבי התנועה העצמאיים מוינו ונותחו גם הם לפי מערך קטגוריות שפותח 
הן  התייחסו  אלה  קטגוריות  משמעיות.  רב  כמערכות  פורשו  וסימניהם  מהמחקר,  כחלק 



סוציולוגיה ישראלית יג )2(  285 תשע“ב–2012 

לסקריפט כיחידה שלמה )כגון מצג הדף וכיוון הכתיבה( והן ליחידות הסימבוליות שבתוכו 
)סימן יחיד או קבוצה של סימנים(. יחידות סימבוליות אלה מוינו לשלוש קבוצות: יחידות 
שמתייחסות ישירות לתכנים התנועתיים ומייצגות אותם )לדוגמה, כיוון התנועה, האיבר 
)כמו הוראות כלליות לפענוח  נוסף  יחידות המייצגות מידע תנועתי  זמן התנועה(;  הנע, 
)כגון הקדשות או  ישיר בפענוח המידע  ויחידות שאין להן תפקיד  ַמפתחות(;  הסקריפט, 
קישוטים(. ביומן המחקר תועד התהליך מנקודת המבט של החוקרות, וכן תועדו תהליכים 

ואירועים שלא נקלטו במצלמות הווידיאו. בכך סייע היומן להשלים את תמונת המחקר.

ממצאים מרכזיים: 
ביטויים של מוסכמות ושל הקשר תרבותי בכתבי תנועה עצמאיים 

הסקריפטים של הקבוצות נועדו בעיקרם לייצג יסודות של תנועה לפי משפטי התנועה שהוצגו 
התנועה,  מרכיבי  בייצוג  להתמקד  שלא  בחרנו  הנוכחי  במאמר  זאת,  עם  הְמַפתחות.  בפני 
אלא באופן שבו הייצוגים משקפים את המשאבים הקונסטרוקטיביים של היוצרות, בדגש על 
ביטויים של מוסכמות ועל השפעותיה של התרבות הכללית והמקומית, הן בסקריפט השלם 

והן בייצוגים הסימבוליים.

ביטויים של מוסכמות
המרחב  בארגון  מוסכמות  על  הסתמכות  נמצאה  במחקר  שהשתתפו  הקבוצות  ארבע  בכל 
של הסקריפט. מוסכמות אלה בלטו הן בהיבט של ארגון מרחב הסקריפט כיחידה שלמה, 
והן בהיבט של בחירת הסימנים המייצגים את הוראות התנועה. עם זאת, בחרנו להביא גם 
דוגמאות מסקריפטים שבהם עוצבו הסימבולים באופן שאינו קונוונציונלי, המבטא חשיבה 

מקורית או תפיסה ייחודית של הייצוג.

הסקריפט כיחידה שלמה: כיוון הכתיבה
כיוון הכתיבה פירושו אופן הצבת הסימנים על גבי הדף כדי לבטא את סדר התנועות העוקבות. כל 
 )landscape( או אופקי )portrait( הסקריפטים שנוצרו נכתבו בשני כיווני כתיבה כלליים ־ אנכי
־ אף שהדף היה חלק וִאפשר גם רישום אלכסוני, מעגלי וכדומה. ברוב המקרים, כשהקבוצות 
בחרו לרשום על הדף כשהוא במצג אנכי, היה גם כיוון הכתיבה אנכי, מלמעלה למטה )ב–35 
מתוך 36 סקריפטים(, ואילו כשבחרו במצג אופקי )24 סקריפטים(, השתמשו במגוון כיווני כתיבה.

הסקריפטים  בכל  אופקי  דף  במצג  שבחרה   ,2 קבוצה  של  בסקריפטים  כאן  נתמקד 
שיצרה. כאמור, למרות האחידות במצג הדף, כיווני הכתיבה היו מגוונים: מימין לשמאל )5 
סקריפטים(, משמאל לימין )6 סקריפטים(, מלמעלה למטה )5 סקריפטים( ומהמרכז לקצוות 
מקרית  הכתיבה  כיווני  שהחלפת  סברנו  בתחילה  בהמשך(.   1 תרשים  )וראו  סקריפטים(   3(
ומרמזת שהמשתתפות אינן ערות לחשיבותה של העקביות בתקשורת ובהעברת מידע, חסר 
שעלול להקשות על המפענחת. אך בחינה חוזרת של הסקריפטים העלתה שהשינויים אינם 
מקריים, ושיש קשר בין סוג הסימנים שנבחרו ובין כיוון הצבתם על הדף, כפי שאפשר לראות 

בדוגמאות שבאיורים 1א ו–ב )החצים בצדי האיורים מסמנים את כיווני הקריאה(:
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1א. סימני אותיות בסקריפט שכיוון כתיבתו מימין לשמאל

1ב. סימני ספרות מוכפלות בכתב ראי בסקריפט שכיוון כתיבתו משמאל לימין

איור 1. כיווני כתיבה מתחלפים בסקריפטים של קבוצה 2 

כיוון כתיבה מימין לשמאל,  נמצא שכאשר נבחרו אותיות עבריות לשמש כסימנים, נבחר 
פי  על  נבחר  כסימנים,  לשמש  ְספרֹות  וכשנבחרו  1א(;  )איור  בעברית  בכתיבה  כמקובל 
)איור  גם בעברית  כתיבת שפת המספרים,  לימין, כמקובל בעת  כתיבה משמאל  כיוון  רוב 
כיוון הכתיבה לסוג הסימנים שנבחרו מבטא מוסכמות לשוניות– 1ב(. נראה שהקישור של 
תרבותיות המוכרות למשתתפות. הנחה זאת מקבלת אישוש מתיעוד של שיחה שבה אמרה 
הספרתיים  שהסימבולים  שאף  נראה  לימין”.  משמאל  כותבים  “חשבון  כי  הְמפתחות  אחת 
מייצגים כאן את כיווני המרחב, השימוש בהם נקשר ליישום של חוקי השפה המספרית. אשר 
להכפלת הספרות בצורת כתב ראי העידו הְמפתחות כי “היא ]המפענחת[ מכירה את זה”, 
כלומר שצורת כתיבה זו, שהיא מעין הסוואה של מסרים, מוכרת למשתתפות, משמשת אותן 

כמוסכמה מקומית ועשויה לשמש משאב לפענוח הסקריפט.
חיזוק לטענה בדבר קיומו של קשר בין כיוון הכתיבה ובין סוג הסימנים שנבחרו אפשר 
למצוא בסקריפט שבאיור 2, שבו סומלו הוראות התנועה לכיוונים שמאלה וימינה באמצעות 
מספרים. אף שנעשה כאן שימוש בשפת המספרים, הסקריפט נכתב מימין לשמאל, וצוינו 
מאחר  סוף(.  )התחלה,  המבוקש  בכיוון  אותו  לקרוא  המפענחת  את  המכוונות  הוראות  בו 
שהמפענחת לא הצליחה לפענח במדויק את הוראות התנועה בשלב הראשון, יצרו הְמפתחות 

גרסה משוכללת לסקריפט, שבה הוסיפו סימנים בעברית )איור 3(.

איור 2. כיוון כתיבה מימין לשמאל בסקריפט הרשום בגימטרייה
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איור 3. גרסה משוכללת של סקריפט הרשום בגימטרייה, בתוספת הברות

ניתוח הסקריפט והשיח שליווה את פיתוחו העלה שהמספרים 300 ו–10 מציינים בגימטרייה 
את האותיות שי“ן ויו“ד, שהן האותיות הראשונות במילים שמאלה וימינה. בגרסה המשוכללת 
נוספו מתחת למספרים ההברות הסוגרות את המילים האלה, לה ו–נה בהתאמה, ונוסף חץ 
לקישור המספר עם ההברה. מאחר שהמספרים מציינים אותיות, נבחר גם כאן כיוון הכתיבה 
מימין לשמאל. שיחה עם מחנכת הכיתה אישרה שהגימטרייה אכן נלמדת בצורה זו )כתיבת 
מספרים מימין לשמאל(, התנסות שהייתה כנראה המקור לרעיון. כדי להבטיח את יכולתה 
של המפענחת לקרוא את הסקריפט מהכיוון הנכון, ציינו הְמפתחות את כיוון הקריאה ותועדו 

אומרות: “תכתבי פה ‘התחלה’”.
תרשים 1 מסכם את כיווני הכתיבה שנמצאו בקבוצה 2 ומראה שכל הסקריפטים המבוססים 
ספרתיים  סימנים  על  המבוססים  והסקריפטים  לשמאל,  מימין  נכתבו  אלפביתיים  סימנים  על 
נכתבו משמאל לימין, חוץ מאלה שבהם המספרים ייצגו אותיות. הסקריפטים שבהם שימשו חצים 

כסימני התנועה הראשיים נכתבו כולם מן המרכז לקצוות )ראו דוגמה והסבר באיור 6 להלן(. 
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תרשים 1. כיווני הכתיבה האופקית ביחס לסוגי הסימנים בקבוצה 2

מהדוגמאות שהוצגו לעיל נראה שהבחירה בכיוון הכתיבה היא תולדה של אינטראקציה בין 
סוג  וכיוונן,  גורמים המעורבים בעיצוב הסקריפט: מוסכמות תרבותיות בדבר שפות  שלושה 
הסימן שבו נעשה שימוש, ומצג הדף שנבחר. יצוין שבחירה לסירוגין בכיווני כתיבה מתחלפים 
הכתיבה  כיוון  תמיד  היה  אנכית  בכתיבה  ואילו  אופקי,  בכיוון  הכתיבה  בעת  רק  התרחשה 
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מלמעלה למטה )ולא מלמטה למעלה(. אפשר להסביר זאת בכך שכתיבה בציר אנכי טומנת 
בחובה העדפה מובנית לייצוג אירועים עוקבים מלמעלה למטה )Tversky, 2001(, ואילו הכיוון 
האופקי נתפס כניטרלי. הבחירה לקשר בין סוג הסימנים לכיוון הכתיבה מעידה גם על הנחה 

סמויה שקשר זה יהיה ברור גם למפענחת, והוא בגדר משאב משותף בפיתוח שפת הייצוג.

הסקריפט כיחידה שלמה: ארגון הסימנים כמשקף את סדר אירועי התנועה על פני זמן
ייצוג רצף של אירועי תנועה יחידים: נמצאו שלושה דגמי ייצוג לרצף של אירועים יחידים, 
מהם שניים משתמשים באופני סימול מקובלים: הייצוג הפרטני והייצוג הנוסחאי המקוצר. 
בייצוג הפרטני נרשמו כל הסימנים המייצגים את הוראות התנועה בזה אחר זה לאורך הציר 

האופקי )איור 4א( או האנכי )איור 4ב(. 

4א. בכיוון אופקי

4ב. בכיוון אנכי

איור 4. ייצוג פרטני של אירועי תנועה יחידים

במאמר מוסגר נציין שאיורים אלה מדגימים מוסכמה נוספת, שלפיה תהליך של שינוי או 
של רצף פעולות על פני זמן מודגם בסדרת אובייקטים דומים שיש ביניהם שינויים קלים 

.)Tufte, 1990(
בייצוג הנוסחאי המקוצר נסמכו הְמפתחות על מוסכמה המקובלת בשפת החשבון, שבה 
הוראות זהות מכונסות תחת סימן יחיד בצירוף הוראה המעידה על כמות )הכפלה(. בדוגמה 
שבאיורים 5א ו–ב מיוצג רצף התנועות הבא: שני צעדים קדימה, צעד אחורה, צעד קדימה, 
שלושה צעדים אחורה. מבין שני הסקריפטים שסימלו אותו, אחד לא פוענח )איור 5א( ואחד 

פוענח )איור 5ב(. זה שפוענח כלל סימני הכפלה, וייתכן שהם סייעו בפענוחו.
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5א. לא פוענח        5ב. פוענח

איור 5: ייצוג נוסחאי מקוצר של אירועי תנועה יחידים

מקובלת  ייצוג  צורת  גם  נמצאה  והנוסחאי,  הפרטני  שהוזכרו,  הייצוג  אופני  שני  על  נוסף 
פחות, התייחסותית, שבה נקבעת משמעות הסימנים מהאופן שבו הם מתייחסים אלה לאלה. 

איור 6 מדגים זאת. 

איור 6. ייצוג התייחסותי של אירועי תנועה יחידים )הספרות מציינות את סדר הפעולות(

באיור 6, שבו מיוצג רצף תנועות זהה לזה שבאיורים 5א ו–ב, החצים המכוונים ימינה ושמאלה 
מוצבים לפני הדמות ומאחוריה ומייצגים בכך את כיווני הגוף קדימה ואחורה. ייתכן שמאחר 
זה אינו רציף, אלא מקוטע בין שני צֵדי הדמות, נדרשו הְמפתחות  שייצוג הזמן בסקריפט 
להוסיף ספרות לציון סדר אירועי התנועה. כאמור, אופן ייצוג זה אינו מקובל בתרבות בדרך 

כלל, והוא פרי יצירתן העצמאית של המשתתפות.
ייצוג רצף של אירועים בו זמניים ומתואמים: ייצוג אירועי תנועה המתרחשים בו בזמן 
נעשה בשני דגמים: דגם מקובל של סימנים המוצבים זה בצד זה במבנה של טבלה, ודגם 
ייחודי שבו משולבים כמה סימנים ליצירת סמל אחד. באיורים 7א ו–ב מוצגות דוגמאות לשני 
)הכיוונים  הגוף  לכיווני  התנועה  הוראות  שבו  תנועות  של  זהה  רצף  המייצגים  סקריפטים 
 ,)0( ]הכיוונים  קדימה, אחורה, קדימה, אחורה( משולבות בהוראות תנועה לכיווני המרחב 

.])2( ,)2( ,)0(
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7א. מתכונת טבלאית         7ב. מתכונת משולבת

איור 7. ייצוג של אירועי תנועה בו זמניים

זה במבנה מקובל של טבלה, כשבעמודות ממוינים  זה בצד  מוצגים  7א הסימבולים  באיור 
הסימנים לפי סוג הסימן ולפי המסומן שלו )בעמודה ימין רשומות ְספרֹות, שהמסומן שלהן 
הגוף(.  כיווני  הוא  שלהם  שהמסומן  חצים,  רשומים  שמאל  בעמודה  המרחב;  כיווני  הוא 
ייצוג  העמודות.  האירועים שבשתי  יחד  שבו מתרחשים  בזמן,  אחד  רגע  מייצגת  שורה  כל 
ייחודי מוצג באיור 7ב, שבו הסימבולים מעוצבים באופן המשלב בין המרכיבים המיוצגים. 
בסקריפט זה צורתן של הספרות המייצגות את כיווני המרחב )0( ו–)2( משתנה לפי כיווני 
הגוף: כשלִספרה יש פנים היא מייצגת תנועה קדימה, וכשהיא חסרת פנים )כאילו רואים את 
אחורי ראשה(, היא מייצגת תנועה אחורה. צורה משלבת זו אינה נפוצה, והיא דוגמה לעיצוב 

מקורי ולא קונוונציונלי של סימבולים.

סימני התנועה: חצים, ספרות, אותיות 
סימנים משמשים בתרבות באופנים מגוונים, וכך גם בכתבי התנועה של המשתתפות, שבדרך 

כלל השתמשו בסימנים לפי המוסכמות.
חצים: חצים משמשים פעמים רבות להורות על כיוון התנועה, וזה היה שימושם העיקרי 
גם בסקריפטים. החצים נרשמו לפי המוסכמה שחץ שכיוונו כלפי מעלה מורה על תנועה 
קדימה )כמו בתמרורים וברמזורים(, ומכאן שחץ שכיוונו מטה מורה על תנועה אחורה. עם 
זאת, גם כאן נמצא ביטוי לחשיבה מקורית. בדוגמאות שבאיורים 8א, ב ו–ג מופיעות כמה 

גרסאות לרצף תנועתי זהה, שבהן מופיעים חצים המורים לנוע קדימה ואחורה. 
לעומתם,  כמקובל.  ומטה  מעלה  מכוונים  החצים  ו–ב(  )8א  הראשונים  האיורים  בשני 

החצים באיור 8ג מכוונים שמאלה וימינה, וכיוונם מתייחס לדמות מרכזית. 
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 א      ב  
8א+ב. ייצוג מקובל          8ג. ייצוג התייחסותי

איור 8. חצים לייצוג הכיוונים קדימה ואחורה

בסקריפטים נמצאו גם חצים שלא ייצגו כיוון או תהליך, אלא קשר בין סימנים בסקריפט. 
)א( קשר של פרשנות ־ החצים מרמזים שהסימנים  סוגים של קשרים כאלה:  נמצאו שני 
)איור  תנועתי  מידע  של  תוספת  ולא  אחרת  בשורה  סימנים  של  פרשנות  הם  אחת  בשורה 
9א(; )ב( קשר של בו–זמניות ־ החצים מייצגים את הזמן ומקשרים בין ייצוגים של תנועות 

בו–זמניות )איור 9ב(.

 

9א. קשר של פרשנות            9ב. קשר של בו–זמניות      

איור 9. שימוש בחצים לייצוג קשר בין סימנים

שימוש  נעשה  כיצד  מראות  ויצירתית,  מקורית  לחשיבה  ביטוי  ניתן  שבהן  אלה,  דוגמאות 
במאגר המשאבים האישיים שנקלטו מהתרבות וכיצד הם הותאמו לענות על בעיה מיידית 

 .)at hand(
ְסָפרֹות: גם הְספרֹות, כמו החצים, משמשות בתרבות לייצוג ִמגוון מסומנים. בסקריפטים 
שיצרו המשתתפות שימשו הספרות הן לייצוג כמות )מספר הפעמים שיש לחזור על תנועה 

מסוימת( )איור 8א לעיל( והן לייצוג סדר הפעולות )איור 8ג לעיל(.
 ,EWMN כתב  על  המבוסס  במרחב,  כיוונים  לייצוג  בְספרות  ייחודי  שימוש  כאמור, 
הוצג בפני המשתתפות בהנחיה מילולית בלבד. על פי רוב רשמו המשתתפות את הכיוונים 
בספרות ממש, ולעתים בצירוף חצים המורים על הכיוון המרחבי המבוקש, בתנאי שהמחזיקה 
בדף עומדת כשפניה לכיוון )0( )איור 10א(. עם זאת, בכמה מקרים בחרו הְמפתחות בייצוג 
כגון הכמות או הצורה של הִספרה. בדוגמה  בִספרה,  עקיף של מסומנים אחרים הקשורים 
המופיעה באיור 10ב נעשה שימוש במנהג המקובל ִלמנות באמצעות האצבעות כדי לייצג את 
הִספרה המבוקשת. ייתכן שבמקרים אלה הייצוג הספרתי הפשוט נתפס בעצמו כמסומן שיש 

לסמלו, אך לא נמצאה להשערה זו עדות מפורשת בשיח הְמפתחות. 
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10א. ייצוג ספרתי פשוט          10ב. ייצוג באמצעות אצבעות הידיים

איור 10. שימוש בספרות לייצוג כיוונים במרחב

דוגמה נוספת לשימוש בספרות הוזכרה קודם, כשתואר ייצוג של אותיות האלפבית באמצעות 
גימטרייה )איורים 3-2 לעיל(. 

אותיות: בעקבות ההנחיה להימנע מכתיבה מפורשת של הוראות לביצוע התנועות מצאו 
הְמפתחות מבחר דרכים מרומזות להשתמש בייצוג אלפביתי, כמוצג בדוגמאות הבאות. באיור 
11א נעשה שימוש באותיות הראשונות של שמות איברי הגוף ושל שמות הכיוונים. לדוגמה, 
האות זי“ן מייצגת את האיבר זרוע, והשם ירדן, המתחיל באות יו“ד, מייצג את הוראת כיוון 
התנועה ימינה. באיור 11ב מצטרפות האותיות הראשונות של הוראות הפעולה המתרחשות 
בו בזמן )שמות איברים וכיווני תנועה( ויוצרות ראשי תיבות. הרווח בין ראשי התיבות מייצג 
מעבר ליחידת זמן חדשה, אולי לפי המוסכמה להשאיר רווח בין מילים במשפט. כך מייצג 
הצירוף זיקויי“א את ההוראה “זרוע ימין קדימה וגם ירך ימין אחורה”, והצירוף ר“א מייצג 

את ההוראה “ראש אחורה”, המתרחשת ביחידת הזמן הבאה.

11ב. ראשי תיבות11א. שמות ילדים ואותיות ראשונות של שמות איברים

איור 11. שימוש באותיות לייצוג

סימבוליות  במוסכמות  שימוש  אופני  מגוון  ביטוי  לידי  באים  זה  בחלק  שהוצגו  בדוגמאות 
והתאמתן למילוי משימות קונקרטיות. אופני יישום אלה עשויים להעיד על שימוש מותאם 
חשיבה  של  גילויים  מתוך  הרחבתו  ועל  למשתתפות  הזמינים  המשאבים  במאגר  ומסתגל 
מקורית ועצמאית. מאחר שהפעילות הוגדרה כמשימה תקשורתית, אפשר להניח שהְמפתחות 
סברו שאופני הסמלה אלה יהיו זמינים גם למפענחות ויסייעו להן לפרש את הוראות התנועה. 
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ביטויים של השפעת התרבות
מאגר אחר של משאבים קונסטרוקטיביים הוא הרקע התרבותי–סביבתי של המשתתפות, הן 
זה של התרבות הכללית והן זה של ההקשר המקומי. באיור 12 מוצג קטע מסקריפט המייצג 
של  בציור  המשולבים  בחצים  מיוצגים  הכיוונים  ואחורה.  קדימה  לכיוונים  תנועה  הוראות 
וסגורות: הכיוון קדימה מיוצג בדלת פתוחה, כאילו היא מזמינה להתקדם  דלתות פתוחות 
ולעבור בה, ואילו הכיוון אחורה מיוצג בדלת סגורה, המונעת כניסה. כך מצאו קודים של 
התנהגות חברתית מהתרבות הכללית את מקומם בייצוג סמלי של תנועה, כשליתר ביטחון 

נרשמו גם הסימנים המקובלים של חצים המכוונים מעלה ומטה. 

איור 12. דלתות פתוחות וסגורות מייצגות הוראות תנועה לכיוונים קדימה ואחורה 

עדות להשפעתה של תרבות מקומית נמצאה בשיח הקבוצתי שליווה את פיתוח הסקריפטים 
שהסימבולים שבהם עוצבו מתוך התייחסות ישירה לסמלי החגים חנוכה ופורים, שבסמוך 
להם התקיימו מפגשי המחקר. להלן דוגמה מתוך שיח של קבוצה 1 במהלך פיתוח סקריפט 

סמוך לחנוכה:

אולי נעשה משהו שקשור לחנוכה? עפרה: 
כן, כן! בואי נעשה... אנה: 

יש סביבון. כזה, אם נגיד... אם הסביבון, נגיד... תמצאי משהו בסביבון שנגיד... עפרה: 
ָסֶמך! אנה: 
ֶשֶזה? עפרה: 

לא, עושים נגיד מין סביבון ש... אנה: 
לא, אפשר לעשות חנוכייה, נגיד, חנוכייה עם שלוש נרות דולקים! עם... כמה  עפרה: 
כתוב פה? ]מסתכלת בטיוטה[ עם אפס נרות דולקים ועם ארבע נרות דולקים.  

שיח מסוג זה הביא לשילובם של סמלי החג כמרכיבים בייצוג הוראות התנועה, כמו שאפשר 
לראות באיורים 13א, ב ו–ג: באיור 13א מיוצג הכיוון המרחבי )4( בארבעה נרות בחנוכייה; 
באיור 13ב מיוצגים בנרות כיווני הגוף קדימה, ימינה ואחורה; ובאיור 13ג מייצגים הסביבונים 
של  העליון  בחלקו  במפתח  פורטו  שמרכיביה  מורכבת,  תנועה  של  להוראות  קודים  מעין 

הסקריפט )אינו מוצג כאן(.
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13א. חנוכייה עם ארבעה נרות 
לייצוג הכיוון המרחבי )4(

13ב. נרות מדמים חצים 
ומייצגים את הכיוונים קדימה, 

ימינה ואחורה

13ג. סביבונים משמשים 
קודים לייצוג תנועה מורכבת

איור 13: סמלי חנוכה מייצגים הוראות תנועה

שיצרו  בסקריפט  נמצאת  הסימנים  עיצוב  על  המקומית  התרבות  להשפעת  נוספת  דוגמה 
ְמפתחות קבוצה 1 לקראת פורים, שבו עיצבו תחפושות לְספרות המייצגות את כיווני המרחב 

)איור 14(. הְמפתחות קראו לסקריפט הזה “פורים במספרים”: 

טוב, אמ... למה נחפש את השבע? עפרה: 
לשבלול! אנה: 

איך? עפרה: 
ניקח את השבע ]מציירת[, שלוש כזה. אנה: 

יה, יש לי רעיון. ניקח את השבע, נחפש אותו לֵפָיה, ‘סתכלי איך... עפרה: 
עם כנפיים! אנה: 

ככה... זה יהיה הכנפיים, ואז הוא יעוף, יראו את האדמה וזה יהיה מגניב! עפרה: 
־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־   

תעשי לו שיער אנה: 
כן... הוא יתחפש לבן גוריון!  עפרה: 

איור 14: ספרות בתחפושת מייצגות את כיווני המרחב )באיורים המוגדלים: 
למעלה ־ הספרה ארבע התחפשה לבן גוריון; למטה ־ הספרה שבע מחופשת לפַיָה(
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הכללית  מהתרבות  מרכיבים  של  שילוב  מדגימים  זה  בחלק  שהוצגו  הסקריפטים  קטעי 
ומההקשר המקומי בייצוגי התנועה. בקטעי התמליל שהובאו בלט החיפוש של הְמַפתחות 
אחר קישור בין תכנים חוץ תנועתיים ובין ייצוגים של תנועות. אפשר לאפיין את הבחירה 
העיצובית המובאת בדוגמאות כביטוי לחשיבה יצירתית ופרשנות אישית ייחודית לתהליך, 
אך לפחות בחלק מהמקרים )חנוכה ופורים למשל( הייתה הבחירה קשורה לתכנים מהסביבה 
הלימודית והתרבותית. כדי לייצג הקשר זה באופן גרפי מספק נדרשו הְמפתחות להרחיב את 
אפשרויות הייצוג שלהן ולבסס אותן על התנסות קודמת בציור כאחד מהמשאבים שעמדו 

לרשותן.

דיון וסיכום: עקבות של תרבות בייצוגים חזותיים של תנועה

תנועת הגוף במרחב ובזמן היא תופעה מורכבת ורבת פנים. ייצוג התנועה באמצעים גרפיים 
המחול.  של  ההיסטוריה  משחר  רבים  ליוצרים  אתגר  היוו  לסימולה  תיווי  מערכת  ופיתוח 
בתחום  יסוד  מושגי  ייצוג  של  עצמאי  פיתוח  תהליך  לראשונה  נבחן  כאן  שהוצג  במחקר 
EWMN. תהליך יצירת הסימנים הגרפיים,  התנועה, שהוגדרו בהתבסס על כתב התנועה 
צירופם וארגונם במרחב הדף בהקשר של המשימה דרש מהְמַפתחות לזהות את רכיבי התוכן 
ייצוג הולם. לאחר מכן נדרשו  המיועד לייצוג, לעבד את המידע, למיין אותו ולהתאים לו 
כדי  שברשותן  הידע  למשאבי  התנועה  ייצוגי  קישור  של  הפוך  תהליך  לבצע  המפענחות 
לפענח אותם ולמלא את ההוראות המסומלות בהם. כלל המשתתפות, ְמַפתחות ומפענחות 
היבטים  בעיצוב  ניסיונן  ועל  להן  מוכרות  שהיו  סימבוליות  מוסכמות  על  הסתמכו  כאחת, 

שונים של העולם במרחב גרפי דו ממדי ובפענוח של עיצובים מעין אלה.
מאחר שלא היה בנמצא פתרון אחד מוחלט ונכון )ולא הייתה כוונה לייצר פתרון כזה(, 
 Kress & van( כל אחד מהסמלים שהוצגו היה תוצר של משא ומתן בין כמה אפשרויות ייצוג
Leeuwen, 1996( שהיו זמינות למַפתחות כמשאבים קונסטרוקטיביים. המשתתפות הרחיבו 
והתאימו את המשאבים האלה כדי ליישם אותם במסגרת מטלות מוגדרות בתהליך שעשוי 
להעיד על היותם חלק מגוף הידע הזמין עבורן. מהדוגמאות שהוצגו לעיל עולה שמשאבי 
הידע האישיים והקבוצתיים שבאו לידי ביטוי בייצוגי התנועה כללו את המרכיבים הבאים: 

ביטויים רבים  נמצאו  בייצוגים שפותחו  וסימול מקובלות ־  ייצוג  היכרות עם מערכות 
ועם  סימול מקובלות, עם הסימנים המרכיבים אותן  להיכרותן של הְמפתחות עם מערכות 
כללי התחביר המכוננים אותן. זוהה שימוש באותיות, במילים, ביצירה עצמאית של ראשי 
זאת;  למנוע  שביקשו  ההנחיות  למרות  מפורטים,  מילוליים  בתיאורים  גם  ולבסוף  תיבות, 
בסימני ְספרות שאליהם ִנלוו סימנים נוספים משפת החשבון )סימן הכפל ומבנה של נוסחה(; 
ובצורות ארגון וסימנים גרפיים מקובלים כמו שורות, טבלאות וסימני חצים. ההיכרות עם 
סימנים אלה משתקפת גם במאפייני השימוש בהם, כגון באפשרות הייצוג של כמה מסומנים 
בסימן יחיד )לדוגמה, השימוש בְסָפרות לייצוג הן של כמות והן של סדר(, או השימוש בקודים 
משמעות  בעל  לייצוג  משמעי  הרב  הייצוג  את  שהופכים  סימנים(  )מפתח  במקרא  מלווים 
יחידה וברורה. להיכרות זו נמצאה הרחבה בשימוש במערכות ייצוג לא רשמיות המשמשות 

בתקשורת בין ילדים, כדוגמת דפוס ההכפלה של ְספרות באמצעות שיקופן בכתב ראי. 
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התנסות מצטברת בציור ־ ניכר שלמשתתפות היכרות עם אפשרויות הייצוג של העולם 
 .)Sherin, 2000( וקווים  צורות  מגוון  באמצעות  ממדי  דו  גרפי  במרחב  והפנימי  החיצוני 
השימוש ביכולת הציור כמשאב בלט בעיקר בעיצוב כל אחד מהסימנים האיקוניים כציורים 
וכן בעיצוב  ביניהם,  וביחסים  ישיר או עקיף, בצורת הקווים  המייצגים את המסומן באופן 
מערך הסימנים כולו. ההתנסות בציור הרחיבה את אפשרויות הייצוג שעמדו בפני הְמפתחות 

ואפשרה להן להשתמש ברפרטואר עשיר של סימבולים, כגון חפצים, חלקי גוף או דמויות.
הייצוגים  עיצוב  על  כמשפיעים  שזוהו  המרכזיים  המשאבים  אחד  ־  תרבותית  השפעה 
הודגמו  שביטוייו  זה,  היבט  מהממצאים,  שעלה  כפי  פותחו.  שבו  התרבותי  ההקשר  הוא 
בכיווני הכתיבה, בשילוב סמלי חגים ואף בנהלים חברתיים, תומך בטענה שתהליכי הלמידה 
 .)Greeno, 1998; Roth, 2001( מעוגנים בהקשר תרבותי–חברתי, הן זה המיידי והן זה הרחב
מרכיביו של הקשר זה נקלטים אצל הלומדים בתהליכי למידה פורמליים )“חשבון כותבים 
משמאל לימין”( ובלמידה סמויה כמשאבים לא מודרכים )diSessa & Sherin, 2000(, כלומר 

משאבים שנוצרים באופן לא פורמלי ולא מכוון. 
מבנה  בהם  נוספים,  מעורבים  גורמים  נמצאו  הסמלים  של  וההבניה  העיצוב  בתהליך 
ועיצובה  המטלה  של  אופייה  ותורגלה;  הומשגה  שבו  והאופן  בתנועה  הלימודים  תכנית 
כמשימה חברתית–שיתופית המכוונת לתקשורת בין השותפות; וכן האתגר ביצירה של ייצוג 
סטטי ודו ממדי לתופעה דינמית ותלת ממדית. מפאת קוצר היריעה לא הרחבנו את הדיון 

בהיבטים אלה.
של  הגדול  המגוון  הרי  משתתפות,  של  מצומצם  במספר  ההתמקדות  למרות  לסיכום, 
ייחודיים  הם  שנבחרו  הייצוג  מאופני  העובדה שחלק  וכן  מזו,  זו  מאוד  השונות  הדוגמאות 
כלליות  תרבותיות  מוסכמות  המשלב  הסמלה  תהליך  על  מצביעים  קונוונציונליים,  ואינם 
עם הסכמות תוך קבוצתיות הנסמכות על תרבות מקומית ועם תהליכים פנימיים המעידים 
יחד  מורכבת הממזגת  יצירתיות  כישורים של  מימשו המשתתפות  כך  אישית.  על פרשנות 

מרכיבים מקובלים וחדשניים.
בסוגי  לעסוק  למשתתפות  אפשרה  ובפענוחם  ייצוגים  של  עצמאי  בפיתוח  ההתנסות 
קשרים אפשריים בין הסימבולים למסומנים התנועתיים שהם מייצגים, בהבנה של עקרונות 
השימוש בייצוגים סימבוליים בתקשורת מקצועית בתחום התנועה, ובפיתוח היכולת לבקר 
תהליכי  שיבחנו  עתידיים  מחקרים  מבוקשים.  מסרים  של  בהקשר  הייצוגים  את  ולהעריך 
הסמלה דומים בקרב קבוצות לומדים שונות )קבוצות של בנים, של גילאים אחרים או של 
אוכלוסיות מתרבויות אחרות( יוכלו לחדד את ההבנה בדבר מעורבותם והשפעתם של מרכיבי 

תרבות ושל הייחודי והאישי בתהליכים של הסמלה בכלל והסמלת תנועה בפרט.
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