
 
 

 שפה בוראת מציאות מגדריתכי ', דברו אלינו'
 ?"ידברו אלינו"ולמה חשוב ש שפה למציאות הקשר ביןעל סקירה תיאורטית 

 1דפנה איזנרייך: כתבה

 

 ?'ונילא  ורבד' הז המ

היא יוזמה שנועדה להעלות את המודעות למגדריות של השפה העברית ' דברו אלינו'

מייצרים הדרה של ', לשון זכר'היא ' לשון סתמי'ובעיקר העובדה ש, ולאופן שבו חוקי השפה

נשי תקשורת לפנות לקהל /זמינה אמהיוזמה ". אחרת"נשים ומסמנים את האישה כ

במקום , במרץ 8-שחל ב ביום האישה הבינלאומי( רבות)בה ם בלשון נק/ים שלהן/המאזינות

ים להעביר שיעור חינוך /נשי חינוך מוזמנות/א, בנוסף(. רבים)בלשון זכר " תקני"השימוש ה

ת מול קהל או פונה לקהל מעורב ביום האישה /ובעצם כל מי שניצב ,בנושא שפה ומגדר

 . ו/לותיהו ויכו/ת להשתתף ביוזמה כפי רצונה/הבינלאומי מוזמנ

 עמוד פייסבוק ייעודיונוהלה באמצעות , הושקה היוזמה לראשונה 6102בשנת 

מוסדות חינוך  01-גופי תקשורת ועוד כ 61-כ. ובאמצעות פניה אישית אל גורמים בתקשורת

או העבירו ( רבות)וארגונים שונים הצטרפו ליוזמה ופנו ביום הזה אל הקהל בלשון נקבה 

' דברו אלינו'יסבוק עמוד הפי, לאחר שיום האישה חלף. שיעורי חינוך בנושא מגדר ושפה

ובפרט  כוח שיש לשפה בכינון המציאותבמטרה להמשיך ולהעלות מודעות ל נשאר פעיל

 . בלשון זכר מייצר השוויון וההדרה שהשימוש-איוחשיבות הפניה בלשון נקבה ל

 

 ופקרטית מסגרת תיאורטית

השפה היא הערוץ המרכזי שדרכו מעבירים בני אדם מידע מדור לדור על ההתנהגות 

מועברות מערכות  הבאמצעותכי , תי בתהליך החברותויש לה תפקיד משמעו, החברתית

השפה מתפתחת בהתאם : קשר הדוק בין השפה לחברה קיים. יותערכים ונורמות חברת 

מכיון שהדיבור הוא סוג של . ומשתנה יחד איתה, לחברה שבה היא נמצאת בשימוש

                                           
 .על הארותיה ותובנותיהבר אילן ' מהתכנית ללימודי מגדר באונר גילי הרטל "תודה רבה לד 1

https://www.facebook.com/dabru.eleynu/?fref=ts


 
 

תבניות השפה קשורות  -לא ניתן לתאר את השפה במנותק מהחברה , התנהגות חברתית

על פי . (6116, ניק'מוצ) והופכות לסמל של התרבות שאותה הן מייצגות, לתבניות החברה

השפה מעצבת את המחשבה ומשפיעה על האופן שבו אנחנו מבינים  ,וורף-היפותזת ספיר

בה תופסים  שהדוברים והדוברות" מבליעה מודל של עולם"כל שפה . את סביבתנו

 השפה קובעת את גבולות .(6116, ניק'מוצ; 6112, 6116, אלמוג)באמצעותו את המציאות 

מעצבים לא רק את  אלהגבולות  כאשר, תאת מאפייניו של דיבור בעל משמעוהניתן להבנה ו

דימויים ה, הציפיות –הפנימי  מוולעאלא גם את , ההבנה של האדם את העולם סביב

 .(6118, רוזמרין)שלו  וחווית הקיום הבסיסית התשוקה, העצמיים

מפרספקטיבה מגדרית התפתח עם צמיחתה של התנועה הפמיניסטית חקר השפה 

ים הכירו /ים והוגות דעות פמיניסטיות/חוקרות. של המאה הקודמת 21-החל משנות ה

 כיווני שבין השפה לתרבות ומתוך כך המשיגו את השפה כאתר של מאבק חברתי-בקשר הדו

, לפי תפיסות אלו. מאידך תמאפשר שינוי של המציאות הקיימהמייצג מציאות מפלה מחד ו

וכללי השפה מקבעים את הנטיה לתפוס את , המערכת הלשונית היא פטריארכלית מיסודה

ואילו את הניסיון והחוויה הנשיים , הניסיון והחוויה הגבריים כמייצגים את האנושיות כולה

ה הדגם הגברי משמש אמת המיד .נושיכנטולי כוח בכל הנוגע לייצוג אוניברסלי וכלל א

כתוצאה . ואילו הדגם הנשי הוא יוצא הדופן ביחס לאמת מידה זו, הרגילה והנורמטיבית

מין  למושגים משמעויות היא יוצקת. היררכי ודירוג ערכי שיפוט מתקבלת שפה המבליעה

והיא דרכה של התרבות לקבוע מה , אמיתי או טבעי, נורמלי, מותר ואסור, טוב ורע, ומגדר

דוברי השפה יורשים במודע או . אפשרויות מרובה בעולם והיחידה האחת המציאות תהיה

שפה שתורמת ליצירת תמונת עולם שיש בה , שלא במודע תפיסת עולם פטריארכלית

חשיבות מרכזית להפרדה בין גברים לנשים ובאותו זמן הגברי משמש בה מודל ומסמן ראשי 

פמיניסטית מאוחרת יותר כתיבה . (Pauwels, 2003 ;6106, ברשטלינג ;6112, אלמוג)

ומתוך תפיסה של הבניה  ,אוסטיןון 'גו  גופמןארווין בעקבות עבודותיהם של , התמקדה

אשר נתפסה כמעין ארגז כלים רטורי , של השפה (פרפורמטיביה) ביצועיבכוחה ה, חברתית

 & Holmes; 6106, ברשטלינג) (0888) באטלרודית 'גכהגדרתה של , של מגדר" עשיה"ל

Meyerhoff, 2003 .)שקודמת לו" טבעית"השיח אינו תוצר של מציאות , לפי תפיסה זו ,

כי הקיום שלנו מתכונן  הטענה היא, במובן זה". טבעי"אלא דווקא מכונן את מה שנחשב 



 
 

ולפיכך שינוי של השיח יכונן גם שינוי  ,כלומר שהשיח קודם לגוף ,על ידי השיחקודם כל 

דוגמה מרתקת המעידה . (Butler, 1988; Holmes & Meyerhoff, 2003) בחוויית המציאות

מביאה אורית על האופן שבו השפה לא רק מתארת מציאות אלא גם מכוננת אותה 

(. 6106)נדריים 'ברשטלינג במחקרה על תפקיד העברית בכינון הגוף והזהות הטרנסג

, וקוויר* נשים טרנס/ברשלטינג חקרה את הקשרים שבין השפה לגוף ולזהות המגדרית של א

נשים בתהליכי מעבר בשל .דריות השפה העברית שימשה כקטליזטור עבור אומצאה כי מג 

 . ההכרח לבחור בין לשון זכר ללשון נקבה

פמיניסטי שנועד לחשוף את -התפתח אקטיביזם לשוני, כהמשך ישיר לתפיסות אלו

את ההטיות  חוקרות וחוקרים בחנו. החוקים והנורמות השפתיותההיבט המגדרי של 

את האופן , את המטענים החברתיים של מילים ממוגדרות, המגדריות ואופן השימוש בהן

החלו פעילות , לצד זאת. שבו הפערים המגדריים משתקפים בהגדרות מילוניות ועוד

למשל שימוש בלשון )שכללו שבירה של נורמות  יסטיות להשתמש בפרקטיקות לשוניותפמינ

וכן ניסיון לקחת חלק ( לים שנועדו לאזן הטיות מגדריות בשפההמצאת מי', סתמי'נקבה כ

אשר לרוב נתקלו בהתנגדות נחרצת מצד מי שאמונים על שמירה על , ביצירה של נורמות

בנוסף נעזרו האקטיביסטיות בכלים . רובם גברים, של השפה( הפטריארכלי)המבנה 

 ת השפעה ציבורית רחבהבעלוטפורמות לבמובילי דעת קהל וריכזו מאמצים בפו ייםמשפט

(Pauwels, 2003).  

-re)או סימון מחדש ) ריקליימינג: לאקטיביזם באמצעות שפה כוללות למשלדוגמאות 

signification )ניכוס של המילה והחזרת השליטה על  – (ודית באטלר'כהגדרתה של ג

תרגילי היפוך   ;(Ringrose & Renold, 2012) השימוש בה למי שהופנתה כלפיהן ככלי נשק

שנכתב תוך , (Hofstadter, 1985)ר דטבמאמרו של דאגלס הופסט למשל - והחלפת מילים

כך חשף את הצביעות והאטימות של אלו על ידי ו ,whiteבמילה   manהחלפת המילה

 Man who has it allגם עמוד הפייסבוק . שמתנגדים לשינוי שפתי לטובת מיגור אפליה

כדי לחשוף סקסיזם ולהגחיך פרקטיקות ( והיפוך שפתי) מגדריים משתמש בהיפוך תפקידים

כך למשל נעשה שימוש בעמוד במושגים כמו ". העצמת נשים"סקסיסטיות שנחשבות 

male spacewoman  אוmale policewoman; הפסקת  – קורקט-שימוש בשפה פוליטקלי

 . ועוד( 6112, אלמוג)השימוש במילים שמשמעותן מבזה כלפי קבוצה מסוימת 



 
 

שפות שונות זו מזו בדגש שהן נותנות על הבחנה בין המינים ובהכרח להשתמש 

כך ניתן לומר שלשפה , ותרככל שהצורך להשתמש בהבחנה מגדרית חזק י. בהבחנות אלו

. השפה העברית נחשבת לבעלת מטען מגדרי כבד במיוחד. יש מטען מגדרי כבד יותר

גם במקומות שבהם אין , דוברות ודוברי עברית נדרשים להבחנה אינטנסיבית בין זכר ונקבה

לשון זכר , על פי כללי השפה העברית, בנוסף. הכרח ברור בהבחנה זו להבנת הנאמר

 personכמו )מסמן עיוור מגדר  האין בו, המתיחס גם למסומן הנשי, מן ראשימשמשת מס

דוברי עברית חייבים , כדי ליצור משפטים רציפים ומובנים .(6112, אלמוג) (באנגלית

שמות מספר או , להגדיר את שמות העצם ואת כינויי הגוף ולהתאים להם שמות תואר

נקבה או : כל אובייקט מקוטלג לאחת משתי קטגוריות. תצורות פועל לפי מינם הדקדוקי

מני מין יוצר קישור השינון המתמיד של ס. ואין אפשרות שלא לבחור מין בכלל, זכר

 . (6106, ברשטלינג) אשר קשה מאוד להשתחרר ממנו, אסוציאטיבי לגבריות או נשיות

מוסד העליון ה"כבאתר האינטרנט שלה המגדירה עצמה , האקדמיה ללשון עברית

לכוון את התפתחות הלשון העברית על יסוד חקר הלשון "וכמי שתפקידה " ללשון העברית

מינוח ותעתיק שנתפרסמו , כתיב, והחלטותיה בענייני דקדוק..[ ]. לתקופותיה ולענפיה

באתר תשובה לשאלה אודות הפניה פרסמה " מחייבות את מוסדות המדינה" רשומות"ב

 : היא כותבת וכך, הנכונה בעברית לקבוצה שרובה נשים

היא גם הצורה שאנחנו נוקטים כשאין . צורת הזכר בעברית משמשת לא רק לזכר

על כן צורת . הלא מסומנת, כלומר היא גם הצורה הסתמית –להבחין במין לנו צורך 

זו מציינת רק נקבה ומוציאה את : מה שאין כן צורת הנקבה, הזכר יפה גם לנקבות

נקיטת לשון זכר גם במקום שיש רוב נשים היא ]...[  .זו דרכה של העברית. הזכר

וע קביעה המנוגדת ואין האקדמיה רואה עצמה רשאית לקב, דרכה של העברית

  .יעשה זאת על דעתו, אם דובר מן הדוברים רואה לנכון לנקוט דרך אחרת. לדרך זו

 (6102, מתוך אתר האקדמיה ללשון עברית)

העמדה אותה מביעה האקדמיה ללשון עברית מתיישבת עם הטענות על המבנה 

על הסדר  כמו גם משקפת את תפקידם של סוכני חברות בשמירה, הפטריארכלי של השפה

נראה כי גם המדינה לא תמיד , עם זאת. תרומה לשינויו(אי)החברתי הפטריארכלי או ב

( 61' תיקון מס)בחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה , ויתרה מכך, מתישרת לפי חוקים אלו



 
 

ים ייעשה אך ורק בלשון מעורבת על מנת /כי פרסום מודעות דרושות נקבע 6102-ד"תשע

 . למנוע אפליה על רקע מין

 : הממצה את הדיון בקשר שבין שפה ומציאות, רוזמרין אסיים בציטוט ממאמרה של מירי

הפמיניזם הפוסטמודרני הדגיש כי השפה המקדשת גבריות מציבה לפני נשים 

כלומר לשחזר את הגבריות , עיניים גבריותלראות את העולם ב: בררה בעייתית

התרבות מקשה על נשים לחשוב על הקיום בתור . או לשתוק', אנושי'כמודל יחיד ל

השפה שדרכה אפשר לחשוב . על עצמן כמקור למחשבה על המציאות; אישה

רק  ]...[ .גופניות נשית ומיניות נשית שלא ביחס למבט הגברי אינה קיימת ברובה

, תאפשר לנשים להציג את העולם שלא דרך היחס שלהן לגברים שפה שיוויונית

 .אלא מתוך הבדל וריבוי עמדות אנושיות

 (22' עמ, 6118, רוזמרין)

כמי שמחזיקה בתפיסה המכירה בקשר בין שפה למציאות ובכוחה של השפה להשפיע 

הגברת מצאתי לנכון לנסות ולחולל שינוי חברתי באמצעות , לעצבה ולשנותה, על המציאות

השיוויון המגדרי בשפה וניסיון לייצר אלטרנטיבות -המודעות והרגישות להטיה המגדרית ולאי

 . אלטרנטיבות חברתיותכדי שבתקוה יהפכו ל, שפתיות

 

 ביבליוגרפיה

-373, מחקרי משפט. מגדר ומשפט, על עברית -ואותן השמות עומדים לדורות (. 6116. )'ש, אלמוג

388. 

, משפט ועסקים. שפת המשפט ושפת השיוויון: קודיפיקציה עברית(. 6112ספטמבר . )'ש, אלמוג

138-118. 
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