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 , 1956, טקס הנחת אבן פינההאקדמיה ללשון,  , מאתר ויקיפדיה1912, הועדה הראשונה של השפה העברית

 מאתר ויקיפדיה
 

 ?אילו שאלות עולות מהתמונות –התבוננו בשתי התמונות 
הקוראת ואני הכותבת. השפה איננה ניטרלית ואובייקטיבית. דרך את  -השפה אינה רק כלי לתקשורת בינינו 

המילים שמרכיבות את השפה, ניתן לגלות את מבני הכוח בחברה, התפיסות והאידאולוגיות שמנחות אותה. אך 
השפה לא רק משקפת את כל אלו, היא בעצמה גם בעלת השפעה מרחיקת לכת על עיצוב התודעה שלנו: 

ים עסקו בשאלת הקשר בין שפה וחשיבה, והניחו את הבסיס להבנה שלא רק שהחשיבה בלשנים ופילוסופים רב
שלנו משפיעה על השפה שנדבר, אלא שהשפה גם משפיעה על החשיבה שלנו. המילים שנשמעות סביבנו 
והמילים שנשתמש בהן מעצבות את החשיבה שלנו על העולם, קל וחומר כשמדובר בילדים שנמצאים בתהליך 

 .השפהשל רכישת 
יום הלשון העברית הוא הזדמנות מצוינת עבורנו להתבונן בשפה העברית מבחינה מגדרית, לבדוק את התפיסות 

 המגדריות שמשתקפות דרכה, וגם לשאול שאלות על האופן שבו השפה משפיעה על התפיסות המגדריות שלנו.
 

 ?אז איך השפה משפיעה על התפיסות המגדריות שלנו
וכל שם פעולה מסווגים כבעלי 'מין דקדוקי' בתור "זכר" או "נקבה" למשל 'ספר' הוא זכר בעברית כל שם עצם 

ו'מחברת' היא נקבה. באנגלית למשל, לא קיים סיווג כזה, אלא רק כשמדובר באנשים או בבעלי חיים. מיון לשוני בינארי 
כולו מאורגן בחלוקת מגדר ברורה.  כזה לשתי קטגוריות כוללות של זכר ונקבה, תורם להנחה בלתי מודעת כי העולם

על בסיס חלוקה זו בשפה, קל לבסס הבחנה גורפת בין זכר ונקבה, בנים ובנות, גברים ונשים כ'טבעית' ולא כתוצר של 
  .החברה והתרבות. זהו מנגנון סמוי אך רב עוצמה

בלשון רבים למשל, ישנה כללי העברית מציבים את המגדר הנשי במקום הפחות נראה או אפילו בלתי נראה כלל. 
העדפה שיטתית של הצורה הגברית (למשל: מה אנחנו לומדים מזה?) גם כאשר מדובר ברוב נשי. גם בצורת הגוף השני 

הקף בעיגול את המספר...)המגדר  –הכללי (הסתמי) השימוש המועדף הוא בצורת הזכר (למשל, אתה הולך ברחוב...או 
ביחיד וברבים. מבנה לשוני זה מוחק את נוכחות המגדר הנשי, ומעביר  –ת הזכר הלשוני הנשי לכאורה כלול בתוך צור

מסר סמוי שהישות החשובה, הראויה לציון, היא הגברית. כאשר ישנה התייחסות מפורשת למגדר הנשי, ברור לכל כי הוא 
בלבד. בנות ונשים  אינו כולל את הגברי, למשל כשנאמר 'מה אתן חושבות?', יבינו הכל כי מדובר בקהל של נשים

לומדות לחיות עם פעולה של מחיקת נוכחותן, אולם בנים וגברים לא נדרשים לקבל על עצמם מחיקה דומה. (עפ"י 
 התכנית לשוויון בין המינים לגיל הרך של המרכז לפדגוגיה ביקורתית).

 עברית שפה גברית 

http://kedmadrive.blog/2017/12/10/%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/First_Committee_of_the_Hebrew_Language,_Jerusalem_1912.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%98%D7%A7%D7%A1_%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%94_1956_%D7%A6%D7%9C%D7%9D_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%90%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%A7_%D7%92%D7%A0%D7%96%D7%9A_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94.jpg
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 השיעור  מהלך
 

  :המורה תציג את השאלה שתוביל את השיעור ותרשום אותה על הלוח
 '?האם השפה העברית היא שוויונית מבחינה מגדרית'

התלמידות/ים יוכלו להעלות השערות ודוגמאות, והמורה תכתוב אותן בצד 
 .הלוח, ללא שיפוט והערכה

המורה תזכיר לתלמידות/ים את המשחק 'ארץ עיר':  היא תבקש 
 3-5מהתלמידות/ים להתמקד בקטגוריה 'דומם', ולרשום במחברת במשך 

ה שיותר עצמים דוממים בכל אותיות הא"ב. כל תלמידה ותלמיד דקות, כמ
 .יציעו מילה אחת והמורה תרשום אותה על הלוח

 

התשובה המצופה היא כמובן שצריך להוסיף  "איך נדע אם עצם מסוים הוא זכר או נקבה?"המורה תשאל: 
לזכר ונקבה על  -שם תואר למשל, שיר יפה, כרית רכה וכו'.  התלמידות/ים  ימיינו את המילים שכתבו במחברת

 .ידי הוספת תואר לכל עצם
 המורה תפתח דיון קצר סביב השאלות: 

 

מה המשמעות של זכר ונקבה בעצמים? האם יש מין לעצמים? האם 
התשובה היא כמובן שהמין של העצמים  נקבה ואוטו הוא זכר?מכונית היא 

המין של עצמים היא תכונה שרירותית ולא מהותית, לעצמים אין באמת מין. 
  י.ן ביולוגנקרא מין דקדוקי והוא שונה ממי

 
אחרי שהתלמידות/ים הבינו מהו מין דקדוקי, תסביר המורה שהחלוקה לזכר 

רק כשמדובר ביצורים חיים: בעלי חיים או מהותית או "אמיתית"  ולנקבה היא
שלהם הוא זכר או נקבה: למשל, תרנגולת היא המין הביולוגי בני אדם. ש

 ר.נקבה ותרנגול הוא זכר, תלמידה היא נקבה ותלמיד הוא זכ
 

 התלמידים/ות יקבלו כל אחד ואחתכל 
כרטיס עם מילה בזכר או בנקבה, ויצטרכו 
קודם כל לחשוב ולהשלים את בן או בת 
הזוג של המילה. המילים יהיו משלוש 
קבוצות: בעלי חיים (כלב, חתולה), מקצועות 

נשים -ותפקידים (שוטר, רופאה), גברים
אישה). לא לכל מילה יש -גבר, איש-(אישה

שרות אחת. בשלב הבא יחפשו בן/בת זוג, וישנן מילים שיש להן יותר מאפ
התלמידות/ים מי עוד שייך לקבוצה שלהן/ם, ויתארגנו לפי שלוש קבוצות 
במקומות שונים בכיתה. בכיתה גדולה כדאי לחלק כל קבוצה לשניים, כך 

 קבוצות מכל סוג.  2שיהיו 
  

"מין דקדוקי?"  מה הכוונה במונח
גדרה מקובלת היא שמין דקדוקי ה

הוא חלוקה של שמות העצם לקבוצות 
לות זו מזו בהתנהגותן הנבד

התחבירית, ובפרט, בכך ששמות 
מקבוצות שונות דורשים התאם שונה 
על פעלים, שמות תואר וכד'. למשל, 

 "רעיון" בעברית, שמות העצם
מסווגים כשייכים למינים  "הצעה"ו

דקדוקיים שונים מכיוון שהם דורשים 
שמות תואר ופעלים בעלי נטיות 

 :שונות
 הרעיון החדש נדחה .1
 הצעה החדשה נדחתהה .2

שפות רבות, כמו למשל אנגלית, אינן 
מבחינות בין זכר ונקבה. גם בהולנדית 
ובדנית למשל, אין הבחנה דקדוקית 

 ליין).-. (בלשנות און בין זכר ונקבה

 

http://kedmadrive.blog/2017/12/10/%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8
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 הקבוצות: 3 -מילים אפשריות מ

 נקבה-זכר בעלי מקצועות ותפקידים בעלי חיים
שור (פרה גם כינוי לאישה  -פרה 

 שמנה)
 דובה (כנ"ל) –דוב 
כלבה (כלבה היא גם  –כלב 

 קללה)
(חמור הוא גם כינוי  אתון  –חמור 

 לטיפש)
שפנפנה, חתלתולה (הקשרים 

 בהתאמה לגיל כמובן)–מיניים 
(הדימויים  תרנגולת –תרנגול 

גאה, גבר,  –משתנים, תרנגול 
 פטפטנית). –תרנגולת 

 נאקה -גמל 
 לביאה -ה ארי
 תיש –עז 

 יעל (בזכר בלבד)
 ציפור (בזכר בלבד)

 קופה - קוף
 סוסה - סוס

(תופרת, שינוי במשמעות, תופרת  –חייט 
 נחשבת כפחות מקצועית מחייט)

מזכיר (שינוי במשמעות, מזכירה  –מזכירה 
 לרוב בתפקיד זוטר יותר)

 (צורת הנקבה שלטת במקצוע) –אחות 
 במקצוע)גננת (צורת נקבה שלטת 

 ספרית -ספר
 סגן אלוף (אין צורה בנקבה)

 משנה (כנ"ל)-אלוף
 נגרית -נגר 

דוקטור (לא מקובל להשתמש בצורת 
 הנקבה גם כשמדובר בנשים).

עוזר (צורת הנקבה לרוב  –עוזרת 
 במשמעות של מנקה, בניגוד לזכר).

 ראשת. –הצורה החדשה  –ראש ממשלה 
(קיים בזכר, אך צורת הנקבה  -מכשפה 

 שלטת ובמשמעות שלילית).
 לא קיים בצורת הזכר –זונה 
רבה, ביהדות -היום משתמשים ב –רב 

 המתקדמת.
, למשל: נקבהאין מקבילה ב –בעלים 

 הבעלים של הכלב היא רותי.

 אישה -גבר
 גברת -אדון 
 נקבה -זכר

 אישה -איש 
 אישה-בעל
 רעיה
דודה (בנקבה יכול  –דוד 

 לשמש גם ככינוי גנאי)
 אחות-אח

 ילדה –ילד 
 בת –בן 

בן אדם (הצורה בת אדם לא 
 מקובלת)

 מרת –מר 
 חמות -חם 

רעייה (אין צורת זכר, למשל: 
רעיית הנשיא מתקיים רק 

 כנקבה).

 .כל קבוצה תקבל כרטיס משימה, שבעזרתו תחקור את המילים של הקבוצה

 כרטיס משימה

 : ________________________הקבוצה שלי .1
 .המילים שבקבוצה שלכן/ם לזכר ולנקבה, והציגו בטבלהמיינו את כל  .2
 ?האם אתן/ם מבינים את המשמעות של כל המילים בקבוצה .3
 .סמנו מילים לא מובנות או מוזרות .4

5. האם המשמעות של המילה זהה בזכר ונקבה? או האם העברית היא שוויונית במילים של הקבוצה שלי? 
 .נמקו והביאו הוכחות

 ?האם העברית היא שוויוניתכל קבוצה תענה על השאלות שבכרטיס החקר, ותכתוב את מסקנתה בשאלה: 
מכל קבוצה יציגו את מסקנות הקבוצה שלהן/ם במליאה. המורה תרשום את עיקרי הדברים על  ים/ותנציג
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את המילים המורה תסביר הלוח, במקום בו רשמה בתחילת השיעור את דעותיהם של התלמידות/ים בנושא. 
 . שנותרו לא מובנות ואת המילים שמשנות את משמעותן במעבר מזכר לנקבה

 

 .*ניתן גם ללמוד בהזדמנות זאת על משקלי שם העצם בנקבה, אך נמליץ לעשות זאת בשיעור נפרד
 

שני בנים התנדבו  –. לפי ההצבעה תאמר "אני מבקשת מתנדב"המורה תאמר: 
המורה  – "אני מבקשת מתנדבת"ושלוש בנות התנדבו. המורה תמשיך ותאמר: 

תשקף שרק בנות הצביעו הפעם. ותשאל מדוע זה כך. כשמדברים על מישהו 
באופן כללי, מדברים תמיד בזכר (מי מתנדב) גם אם פונים לשני המינים. בנות 

 .ר כוללת גם אותןצריכות להבין שצורת הזכ
 

"איך נפנה אליהם? המורה תזמין מספר בנים ובנות, ותשאל (את הכיתה?): 
המורה תבקש מכל הבנים מלבד אחד לעזוב, ותשאל ואיך  ילדים? תלמידים?"

נפנה אליהם עכשיו? גם עכשיו התשובה תהיה אותה תשובה, והתלמידות/ים יאמרו 
  .ו אל הקבוצה בלשון זכרשגם אם יש בן אחד בקבוצה, ימשיכו וידבר

 
איך בנות מרגישות כשמדברים עליהן בלשון זכר? איך מדוע זה כך בשפה? המורה תערוך דיון סביב השאלות: 

איך  –בנים מרגישים כשמדברים אליהם בלשון נקבה? למה זה שונה? מדוע צורת הזכר היא הבסיסית? ובעיקר 
שלנו? איך השפה יכולה להשפיע על מה שנחשוב על  השפה הלא שוויונית יכולה להשפיע גם על החשיבה

 ?גברים ועל נשים? מה ניתן לעשות
 

, התלמידות/ים יציעו רעיונות שונים כיצד לשנות את המצב כמו: לדבר לעיתים בלשון זכר ולעיתים בלשון לסיום
 נקבה, ולפנות לקבוצה עם רוב נשי בצורת הנקבה.
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