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שפת 
ים'האימוג

ית'אימוגמילון 
מדוברת



–מדוברת ית'אימוג
רגשונים

:משמעות:תיאור:י'אימוג

מחייך  פרצוף
עם אגל זיעה

מאמץ שנגמר  /מאולץצחוק
ואוו זה היה /באנחת רווחה

...קרוב

פנים הפוכות
כפל/רמז לבדיחה

מצב רוח שטותי/משמעות

עם  פרצוף
דמעות של  

אושר

/בוכה מצחוק
בקול רםצוחק

בוכה  פרצוף
בקול

.דרישת אמפתיה, בכי מוגזם
לא מתאים למקרים  

.וכואבים באמתעצובים

לא  פרצוף
משועשע

חוסר :הבעת רגש שלילי
,  סקפטיות, שביעות רצון

עצב מהול בכעס

שולח  פרצוף
נשיקה

שליחה  . אהבה/חיבההבעת
לא . משפחה/לבני זוג

מתאים לשלוח למכרים

מחייך  פרצוף
עם עיני לב

/  הבעת אהבה
/התלהבות

!אין דברים כאלה



–מדוברת ית'אימוג
רגשונים

:משמעות:תיאור:י'אימוג

פרצוף  
/מתחנן
מפציר

יכול לשמש  , בקשה והפצרה
התרגשות  גם כהבעת

ממחווה נוגעת ללב

מחייך  פרצוף
מלקק  
שפתיים

התענגות על אוכל  / '!יאמי'
הבעת אהבה  /טעים

מסויםלמאכל

פרצוף חושב
לעתים קרובות מצורף  

,  לשאלה שיש לחשוב עליה
ספקהטלת, תמיהה

מחייך  פרצוף
עם משקפי  

שמש

,  העברת תחושת מגניבות
/  חסר דאגות, בטוח/'קול'

מצויןהכל

פרצוף צועק
/  חוסר אמון/ 'אוי ווי'/ הלם

'איזה פחד'/ 'ישמור' ה'

פרצוף מחייך  
עם הילה

/  התנהגות מלאכית
היתממות

פרצוף מחייך  
עם קרניים

עשיתי  /שובבותמעשה
משהו נורא ואני גאה בו



–מדוברת ית'אימוג
מחוות

:משמעות:י'אימוג:י'אימוג

ידיים
מוצמדות  

זו לזו

/  תפילה/ בקשה/תחינה
אות תודה/ הבעת תקווה

אגודל  
למעלה

/קיבלתי/ מעולה
עבר אישור

ידיים  
מורמות

/  הללויה/ חגיגה
'!כל הכבוד'

מקופףשריר
/  'שיחקת אותה'/כל הכבוד

'יש לי שרירים'

–הרמת יד 
'אני מתנדב'/ 'כאןאני'

–משיכת כתפיים 
'אין לי מושג'/ 'אני לא יודע'

–את הפנים יד מכסה
'מה עשיתי'/ 'אוי ווי'



–מדוברת ית'אימוג
סמלים וחיות

:משמעות:תיאור:י'אימוג

כובע מסיבה
מצטרף  / מסיבה/חגיגה

לאיחולי מזל טוב

לקחת את הבאסה בסבבהקקי מחייך

לב
.  אהבה/חיבההבעת

/  משפחה/ שליחה לבני זוג
.  חברים קרובים

להבה
תיאור  –' אש'מהסלנג נגזר

סיטואציה לוהטת ומגניבה

שלושת
:הקופים
,לא רואה
,לא שומע
לא מדבר

/  מה ראיתי, אוי ואבוי
לא רוצה לראות דבר כזה

מה שמעתי, אוי ווי

אמרתי משהו שלא  ,אופס
הייתי צריך לומר


