
 השפה חזקה מאתנו

 חגי רוגני

 ִעְבִרית ִהיא ֶסְקְסַמְנָיאִקית
 ִעְבִרית ַמְפָלה ְלָרָעה אֹו ְלטֹוָבה

 ְמַפְרֶגֶנת נֹוֶתֶנת ְפִריִביֶלְגיֹות
 ִעם ֶחְשּבֹון ָאֹרְך ֵמַהָגלּות

 ְּבַרִּבים ֵיש ְזכּות ְקִדיָמה ָלֶהם
 ִעם ַהְרֵּבה ַדּקּות ְוסֹוד ָכמּוס

 ַהִסכּוִיים ָשִויםְּבָיִחיד 

מתייחסת יונה וולך לאחת הבעיות של השפה שלנו, בעיה  1בשורות אלה מתוך שירה המפורסם "עברית"

 ההולכת ונעשית מציקה יותר ככל שמתגברת המודעות לשאלות מגדריות. 

"למה אתה אומר לנו 'מקווה שאתם מבינים', אתה לא רואה שכולנו כאן נשים?", מעירה 

וזה הקל, שכן כללי הלשון לצדה, ואני, המורה, רק צריך לשנות הרגלים טבועים. אבל לו היה  סטודנטית.

בכיתה גבר אחד בלבד, הנוכחות הנשית הייתה מתבטלת בפניו ולהערה כזו לא היה מקום. פעם היו לי חמש 

לנו . איזה חוסר צדק. או לשון "אתה" הנהוגה אצנכדים. כשנולד בן השתנה המספר לשישה נכדות

בהקשרים מסוימים, גם כשהנמענת היא אישה: באירוע שערכה מורה חדשה לרגל לידתו של תינוק שמעתי 

תלונה מפי חברת ההנהלה: "אצלנו בבית ספר, איך שאתה עובר את דלת הכניסה מיד אתה נכנס להיריון". 

, כתבה נעמי שמר "לי זה לא קרה", התוודיתי. "לשיר זה כמו להיות ירדן, אתה מתחיל למעלה בצפון"

באחד מהיפים בשיריה. למה "אתה מתחיל" ולא "את מתחילה", והרי המשוררת היא אישה והיא מדברת 

 על עצמה? 

כמעט בכל הניבים והמכתמים שלנו הנמען הוא זכר: "לך אל נמלה עצל", "שמע בני מוסר אביך 

" אמורה לכלול בתוכה אישה הכובש את יצרו". המילה "אדם –ואל תיטוש תורת אמך", "איזהו גיבור 

(, ולמרות זאת היא מיוחסת 2ְשָמם ָאָדם" )בראשית ה, -וגבר, שהרי "ָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם ]...[ ַוִיְקָרא ֶאת

"שלשה מרחיבין דעתו של אדם ואלו הן: דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים" )ברכות נז, פעמים רבות לגבר. 

את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערווה" )גיטין ט משנה י(. האם לא . ופחות מוכר: "לא יגרש אדם ב(

נרמז כאן שהאישה אינה נכללת באדם? וכך על כל צעד ושעל: התמרורים מורים "עצור", "האט". הוראות 

בתוכנות דוא"ל: "השב", "העבר", "שלח/קבל". בספרי הלשון של פעם נאמר: "אל תאמר... אמור". 

ות ההוראות בלשון "אתה": "קרא", "הסבר", "נמק", "פרט", עם ההבהרה בבחינות הבגרות מנוסח

האפולוגטית: "ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד". והדוגמאות 

 רבות.

פעם ביקשתי מתלמידה בתיכון שתקרא את שיעורי הבית. "לא הכנתי," ענתה ותירצה: "כתבת: 

אז חשבתי שהעבודה היא רק לבנים." פטרתי אותה בדיעבד מהשיעורים והודיתי לה על 'תאר', 'הסבר', 

 השיעור שלמדתי ממנה. מאז לא ניסחתי כך את שאלותיי. 

בעבר הלא רחוק, פניות בלשון נקבה אפשר היה למצוא רק בהקשרים של תפקידיה המסורתיים 

אחרות הקשורות במשק הבית היו מנוסחות של האישה. כך ההוראות במתכוני אפייה ובישול או במלאכות 

בלשון "את". זכורות הפרסומות לחומרי ניקוי: "יום כביסה הוא יום של אור, אם כיבסת גברתי ב'אור'", 

 או "כל אישה יודעת למה, כל אישה בוחרת 'ָאָמה'". היום זה פחות מקובל אבל עדיין קיים.
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ינו ממצה, שכן מדובר למעשה בשפה מסתבר שתיאור העברית כסקסמניאקית או סקסיסטית א

פי הזכר. במערכת הפועל: -זכרית, ויש שיאמרו פאלית. צורות היסוד של מילים עבריות בנויות, כידוע, על

כתב, הספיק; בשמות תואר: גדול, חזק; בשמות המציינים בעלי חיים: סוס, כלב, נמר; בשמות המציינים 

ידי -ב המקרים, כדי לסמן נקבה יש להאריך את המילה עלבעלי מקצוע או תפקיד: נגר, גנן, ספרן. ברו

הוספת סיומת מיוחדת המציינת מין נקבה: כְתבה, גדולה, נמרה, גננת, ספרנית. כביכול הנקבה היא ישות 

משנית לזכר או טפלה לו. מן הסתם מעיד הדבר על תפיסת המציאות של יוצרי השפה בעידן הקדום שבו 

כול סובב סביבו. עבור מי שנולדו לתוך השפה מהווה השפה ישות הם חיו: הזכר הוא השליט וה

אובייקטיבית המשקפת את המציאות: אם צורת הנקבה בלשון נוצרה מצורת הזכר, סימן שהאישה נבראה 

ֵרא ִאָשה, אחרי האיש, ובעצם נוצרה ממנו: "ַוֹיאֶמר ָהָאָדם: ֹזאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבָשר ִמְּבָשִרי; ְלֹזאת ִיָּק 

 (. מכאן ברור גם הסדר החברתי ומקומם של הגבר והאישה בו.22ֹזאת" )בראשית ב, -ִכי ֵמִאיש לְֻקָחה

עם בוא המּודעּות, החלו ניסיונות השינוי של השפה, כחלק ממהלך של שינוי חברתי או של שינוי 

לומר יצירת איזון או שוויון בשפה. המציאות. סוג אחד של ניסיון שינוי כזה אפשר לכנות אקווליזציה, כ

מתוך תפיסה זו נולדה האגדה האורבנית שלפיה האקדמיה ללשון העברית פסקה שיש לפנות לקהל בעל 

 רוב נשי בלשון נקבה. האקדמיה פרסמה הכחשה:

בציבור מתהלכת שמועה ולפיה החליטה האקדמיה שבמקרים שיש רוב נשים יש לנקוט לשון 
נקיטת לשון זכר גם במקום שיש  ]...[אבל זו אינה אלא שמועה, ואין לה על מה שתסמוך נקבה. 

רוב נשים היא דרכה של העברית, ואין האקדמיה רואה עצמה רשאית לקבוע קביעה המנוגדת 

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

שיבושם  –האקדמיה אינה "אוסרת" ואינה "מתירה", ומי שבוחר לדבר כך כדאי לשים לב להערת הסיום: 

 לו. 

אחת מאלה שלוקחות את הכללים בידיים היא מרב מיכאלי, המשליטה את צורת הנקבה על 

הלשון, ובכך יוצרת פמיניזציה של הלשון, וזה כבר ניסיון שינוי מסוג שני. להלן כמה דוגמאות מתכנית רדיו 

נים שולטות במעברים", "קול ישראל הם בחורות רציניות", "מאזינינו הלא עצמאיות", שהגישה: "הפלסטי

 כך מיכאלי:   3"אני ואתה מסכימות", "כי עכשיו אנחנו כבר יודעות שהוא מנהיג".

הדיבור בנקבה גורם לך לבדיקה מתמדת של המציאות: האומנם "הרופאים" או שמא 
עצם "מנהלים"? האומנם "עושות" או שמא "הרופאות"? האומנם "מנהלות", או שמא ב

"עושים"? ]...[ כשהתחלתי לדבר בלשון רבות הבנתי באופן מוחשי ומשחרר למה מתכוון 
הפילוסוף ויטגנשטיין כשהוא אומר "גבולות עולמי הם גבולות לשוני". הדיבור בלשון נקבה הוא 

 4את הקול הנשי. השלב הבא של הזכות שאנחנו נאבקות עליה כבר מאתיים שנה: להשמיע

ובכן, הציבור לא שוקט על שמריו ומחפש פתרונות. חלקם מעניינים, חלקם מעוררים תמיהה. הטקס לציון 

הולדת בנות, שנודע בעבר בכינוי הדוחה "ֶזֶבד הבת", זכה בימינו, אולי כדי לסמל איזה מהלך שוויוני, 

נוחות רבה -. מודה שאני השמרן חש אילכינוי "בריתה", יציר לשוני מבהיל המהדהד את המילה "ברית"

אפשר "לנקב" אותה יותר. כאילו יצרנו -עם חידוש זה. שהרי המילה ברית היא כבר בלשון נקבה, ואי

"כריתה" מכרית ו"חביתה" מחבית. בדומה לכך הניסיון למצוא מקבילה גברית למילה "גננת" בגן הילדים, 

ו בצמחים. פעם רציתי להציע "ַגַנאי", על דרך ימאי, אך ידי מי שעיסוק-כשהמילה "ַגָנן" כבר תפוסה על

ריפו את ידיי בגלל הדמיון לַזנאי או לְגנאי. חדשנים עממיים מזמרים את הצורה "ַגֵנן", ג' פתח נ' צירה, 

 שנראית לי זרה לעברית בהקשר זה. אגב, האקדמיה קבעה: "ַגַנן ילדים".
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ליכים בלשון. אצלנו יש גם שר וגם שרה וזה אבל מסתבר ששמרנות אינה חיה בשלום עם תה

הייתה שמורה מאז ומעולם  ministreנשמע לנו טבעי. אבל בצרפת, שגם לשונה מחולקת מגדרית, המילה 

החליטה ממשלתו הסוציאליסטית של ליונל ז'וספן לכנות כל אחת מחמש  2991-לגברים בלבד, עד שב

, כלומר "הגברת השרה". באקדמיה הצרפתית ללשון Madame la Ministre''"השרות שכיהנו בקבינט 

 5התפלצו.

אצלנו הייתה בעיה עם "ראש ממשלה", וכבר בימי גולדה מאיר שמעתי מן האגף הפמיניסטי 

הצעה לכנותה "ראשת ממשלה", מה שנראה לי אז כרעיון עוועים. והרי זה כאילו ניסינו ליצור "שולחנה" 

ילה "ראשה" הייתה קיימת בעברית, אך רק כשם תואר, כחלק משולחן או "חלונה" מחלון. אמנם המ

(, שמשמעו האבן העליונה בקשת בנויה. והנה, למרבה הפלא חידשה 7מהצירוף "האבן הראשה" )זכריה ד, 

 האקדמיה ללשון בשנת תשע"ג את המילה "ראשה". ההסבר שניתן לכך היה: 

ם תפקידים ושמות תואר המיוחסים בעברית לאורך הדורות נוצרו צורות נקבה לשמות המצייני
לנשים, כגון מלכה, נביאה, רבנית וַשּליטה, וגם בימינו ישנן מילים רבות המתארות תפקידי נשים: 
חשבת, ספרית, חזאית, שדרנית, שגרירה, אלופה, פרקליטה, כוכבת, קנצלרית, מנכ"לית ועוד. לכן 

נקבה לכל תואר ותפקיד אם וכאשר ברוח זו אין האקדמיה רואה כל טעם לפגם ביצירת צורות 
 6.ייווצרו בפי הדוברים עברית

רוב הדוגמאות דווקא בסדר, אבל "ראש"? הרי השימוש בשם ראש בהקשר של תפקיד או מעמד חברתי 

הוא שימוש מטאפורי. ראש נשאר ראש. למרבה הפלא, ובניגוד לחשדנות השמרנית שלי, החידוש "ראשה" 

שם דווקא התקבל במהירות והוא נמצא כבר בשימוש נרחב. אך האם באמת ניתן להמיר לצורת נקבה כל 

זכרי המציין תפקיד? נבדוק, למשל, דרגות בצבא: נראה לי שרק טוראית וסמלת זכו לנטיית הנקבה. אולם 

סמלת? -סרנית? או שמא רבת-סמלת, רב-סרנית? ואולי גם רב –האם סגן ממין נקבה היא סגנית וסרן 

רנה ברביבאי הייתה ובכן, לא. רוב הדרגות בצה"ל אינן עוברות שינוי מין בעקבות מי שנושאת אותן. או

 אלוף, לא אלופה.  

השאלה היא מה יכול דובר העברית לעשות כדי לתקן או לפחות למתן את אופייה הבעייתי של 

לשונו. נראה לי שהצעד הראשון קשור בגילוי מודעּות. הנה שתי דוגמאות לניסיונות התמודדות עם הקושי, 

עברית שיטה נוחה במידה מספקת לכתיבה לא מיננית. כפי שהוצגו במבואות של ספרי עיון ולימוד: "אין ב

שילבתי בכתיבתי בצורה לא עקבית מספר פתרונות, וניתן למצוא בספר 'ילדה', 'ילד', 'ילד/ה' ו'ילדים' ]...[ 

או: "בניסוח המטלות הפנייה  7כתבתי יותר על מורות מאשר על מורים לספרות, משום שיש יותר מורות".

כלל בלשון רבים, בדרך הכוללת גם את הבנות וגם את הבנים, ובכך אנו עוקפים  אל התלמידים היא בדרך

את המכשול הקיים בעברית )וגם בערבית(, ובו הפנייה היא בדרך כלל בלשון נוכח המקפחת את הבנות. 

  8ואנחנו הרי מאמינים שהכול שווים".

מספר דרכים. למשל,  ובכן, כדי להתמודד עם הבעיות המגדריות שמעמידה השפה, אפשר לנקוט

להכפיל, להתייחס לשני המינים: "אתם חושבים, אתן חושבות". ואפשר כמובן להטיל לוכסן: "הסבר/י", 

עקביות ואינו -"כתוב/כתבי", "לעיונכם/ן", "א/נשים". זה פתרון מקובל למדי, אך הוא מסורבל, גורם לאי

ות, כגון: שלום לכולכםן, לעיונכםן, ְיָלִדימֹות, ביצוע בדיבור. יש היוצרים יש מַאין צורות שאינן קיימ-בר

 צורה הרווחת בפייסבוק(. תנסו, זה נחמד. או לא.  –ָּבנֹוִתים, ֲחֵברֹוִתים )האחרונה 
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אז מה עושים? כבר התוודיתי: בכל הדיון הזה עם עצמי מתמרדת בתוכי איזו שמרנות קשוחה. 

היא לשון הכוללת נשים וגברים כאחד. למשל, לא מה היא מתירה לי: לפנות אל הנמענים בלשון רבים, ש

נחלק לתלמידים ולסטודנטים הוראות בלשון נוכח כגון "קרא", "הסבר", אלא: "קראו", "הסבירו". 

וכשהנמענות הן נשים בלבד נפנה אליהן בלשון רבות. וכשדוברת מדברת על עצמה היא לא תאמר, לדוגמה, 

מה אחרת, "את תלכי בשדה, לבדך". זה לא פרובוקטיבי, לא "אתה מתחיל למעלה בצפון" אלא, לפי דוג

מהפכני, ואפילו פשוט, אבל זה מנטרל את הבעיה וזורם עם השפה. טוב מזה אני לא יכול להציע. שכן לשפה 

טבע משלה והיא חזקה מאתנו, וכשהיא מוכנה להתגמש היא עושה זאת ממילא במקומות לא צפויים. 

מסר לשינוי המציאות החברתית, כי זה מה שחשוב באמת, ואולי גם קל ואולי מוטב להניח לשפה ולהת

 יותר.
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