
)תשפ"ב(   1, פרשנות, משמעות בלשנות,   –הקשרי לשון   

 גילה שילה 

 והפנייה המגדרית האישית שאינה אישית הפנייה

הן יכולות להיות ישירות   הן.  מגוונותבהודעות מסוגים שונים  לנמען    דרכי הפנייה של המוען

( בתקופות השונות של העברית. 2007או עקיפות, וכך תועדו על ידי רשף )תשס"ב( ומוצ'ניק )

במטרה לתעד את   2022-ל  2019ופה שבין  במאמר זה אני מבקשת להמשיך את הבדיקה בתק

ן האחרון. כמו כן אוסיף התייחסות לעניין הפנייה המגדרית המשתנה הדרכים הנהוגות בזמ

  ת.ווהמתגבשת בשנים האחרונ

אותה   להתאים  ניסיון  נמצא  הפרסום,   לאזרחים בתחום  הפנייה  כי בדרכי  עולה  מהבדיקה 

וסדות פורמליים הן של מפרסמים נוכחתי  למגדר המתאים. מבדיקה של פניות של הן של מ

ופן הפנייה הרשמי אל האישי. אף שנמצא שימוש בפנייה אישית יותר לראות את המעבר מא

מאשר בעבר גם מצד גורמים פורמליים, עדיין יש הבדל באופן הפנייה בין גורמים פורמליים 

 נים לשוניים. לבין גורמי פרסומת. במאמר זה אנסה להראות מדרג זה ולאפיינו בתבחי

 

לנמען  הפנייה של    כידר ומוען  על הנסיבות החברתיותמגוונות  ה  נשענות  כגון מכתב  ותנכתבן  שבהן   ,

לשכנע    –מטרות הפנייה  וכן על    ,ביםוכר, פנייה לרמ   ושאינמוכר או    דשמי, פנייה ליחיאישי, מכתב ר

הוא יחס של  האם    –ען  בין הנמ ן המוען ועל היחס בי    ה מעידה דרך הפניי  .וד יע רגש ועלהב או  רכך  ל  וא

או   ,כחף נוש בגושימו באמצעות דרך הפנייה יכולה להיות ישירה  .של ריחוקאו  , אינטימיותשל  קרבה,

כמו ב  עקיפה  נס  ים נוכח  –רבים    לשון  שימוש  בעהייתה  שונות  בתקופות  .  תריםאו  דרך  ברית  נהוגה 

  בלשון חכמים וכך  ו אף שווה בדרגה(,  כאשר הנמען נחות א   למעטהמקרא )בלשון    כך.  פנייה של כבוד

כך  ואף  (303  עמ'  תשס"ב,  ,רשף) נהגו  ההשכלה  שמתועד  ,  בתקופת   1, (304עמ'  ם,  )ש  ףשראצל  כפי 

   מת.דשל המאה הקו ת הארבעים והחמישיםשנוב ,ומאוחר יותר

ריחוק  ן קרבה או  חנה באופן הפנייה לציואין הב  ימינו בדרך כללשל  ית  רשבעב   ציינה    (2007ניק ) 'מוצ

והנמעןבין   החרדים    אלא  ,המוען  סמך  בקרב  של  )על  וסטוד שיחותיעוד  סטודנטים  של  עם  טנת  יות 

גוף  ב ופנייה      ,וכחבגוף שני נהיא    לכולםהרווחת    הפנייה  בדרך כלל  ובבית המשפט.  (םהי רנים בשיעורב

נעלמה לחלוטין.כ  שלישי  נובע  מעט  החבריה,  דבל  ,הדבר  בחבר מהיחס  הנהוג  והמשפחתי  ה  רי 

 שראלית. הי

 
  נותבש ה פורמלית שהייתה נהוגה בעבריתפנייגורם בהכבוד כאת  ציינה ,ספרסןבעקבות י, (1982מן )טגם פרוכ 1

 .יקיריהשימוש ב כמו ,יםמקורבהפנייה לינה את  יפאש ות וכן את האינטימי של המאה שעברה, השבעים
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האחרונות בשנים  הפנייה  אופן  של  זאת  בדיקה  להמשיך  מבקשת    לה ולהוסיף    (2022–2019)  אני 

 . נותבשנים האחרו  תתגבשמה תייחודי תופעה היא ש , יתפנייה המגדר התייחסות ל

  הן למטרת  ,מסחרייםהו  לייםמפורהגורמים  ן ה מ  וענים בפנייה למיעסוק    של המאמר    החלק הראשון

למטרמידע   פרסוםהן  השני  .  ת  המגדריתהחלק  בפנייה  גופ   יעסוק  אצל  בעיקר    , שונים  ים  שמצאתי 

לנושבו  פורמליים מודעות  שערכתיבמ  .דרהמג  אעלי  הב   ונההאחר   בתקופה   דיקה  של  דרכי  פנייה 

   ים.למגדר המתאאותה להתאים ניסיון צא  נמ  ,רסוםבתחום הפ  מוסדות לאזרחים

כמו "שלום    ,הרשמי  אופן הפנייהמ  המעבראת    ראיתי  יםושל מפרסמ  פניות של מוסדותשל    קהדימב 

. אושרה  שתך מיום.שלום, בק  'ג"כמו     ,יאל האיש  , אליך..."  ו רב, פנייתך למוקד הביטחון נרשמה יחזר

  .(14.9.20"ח כללית )קופ

באופן  עדיין יש הבדל    ,ייםמלם פור גורמיצד  מגם    בעבראשר  פנייה אישית יותר משימוש באף שנמצא  

ל  הפנייה  פורמליים  גורמים  פרסומתבין  גורמי  ולאפיינו    זה  במאמר  . בין  זה  מדרג  להראות  אנסה 

   .יםים לשוני בתבחינ 

מגורמים   הגיעו בדואר כהודעות פורמליות טקסטים כתובים שו כלל פניות במסרונים בטלפוןוס הקורפ 

   .מוסדות וגורמים פרסומייםמממלכתיים ו

 

 מסחרייםו  יםמים פורמלירה מגוייפנה

   , כמו קופת חולים,ישירות מגורמים פורמליים  אנו נחשפים רבות לפניותבשנים האחרונות  ש  רתברמ

קשר  יש  כול  כבי  ,הפניות הישירות מנוסחות באופן אישי לעיתים    .אשראי, בנק ועודבית חולים, חברת  

הדבר    .עןנמל המוען  בין  כביכול      כרות עמוקהי של ה  צטיירת תמונהמ  .בין המוען לנמעןאינטימי  -אישי

הןנ פהבהן  בכתב    עשה  ב   . על  שמדובר  חשבתי  שהפנייה    םפרסו  מסמכיתחילה  מסתבר  אבל  בלבד, 

ו למסור מיבמסמכים שמטרתם  גם    שית מכוונתהאי   . ליםות ח ואו קופ   יםבנק   כמו  פיםפרטים מגודע 

הפנייה   אופני  פירוט  גו הן  להלן  מידעליים  פורמ  פיםמצד  מסירת  מסחרייםהן    ,לשם  גורמים  -מצד 

   .לשם שכנוע לרכישת מוצר או שירות פרסומיים
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 י הפנייה פנאו

 לכבוד. 1

היה זו  במילה  ב  השימוש  נפוץ  דוגיםמכתבועדיין  מצאתי  אכ מות  .  כפנייה  ואלה,  מועטות,  מנם 

הנמען  בווטסאפ שאינו    ,אל  מידע  לו  למסור  שהמיל   .פרסומיתלתכלית  כדי  'ייתכן  הפלכבה  כה  וד' 

 זה: טפה של מכתבהמעעל  בכתובת  'אל' כמונרדפת ל

 (23.8.2021... )בוצתי, בחברת מנורהש, צורפת לביטוח ק"ל לכבוד

 ( 8.3.2022 ,פנים ת כלי היריה... )המשרד לביטחוןבהתאם לתקנשלום רב,  .ז...ת "לש : מר/גב'לכבוד

 

 "שלום" המילה .2

התייזוהי   ללא  כללית,  לפנייה  היא  ה   םשחסות  בנמען.  מידע    העברתל  כלומר  ,ותרשמי  ותנסיבבאה 

 לנמען.   ייחודיפורמלי הן כללי והן 

הבריאותשלום משרד  הנחיות  לאור  מהיו  ,,  המרכזייםבסניפ  פשרתתאקהל    קבלת  ,םהחל  )בנק    ים 

 ( 17.3.2020 ,דיסקונט

 ( 29.9.2020  ,מאיר")בית חולים  "   החולים, להלן סיכום פרטי התור שקבעת בבית  בם רשלו

 ( 29.9.2020 ,)מועצה אזורית עמק חפר יטלי של עמק חפרדיגת ה, תודה על פנייתך לשירושלום

 

 + שם פרטי  ת שלוםומיל. 3

להלן  )ראו    הוא שווה אבל המוענים שונים  תיהןשהיחס בין    .לום' ו 'היי'הן 'ששנמצאו  מילות השלום  

שהמילה  י הצ  .דוגמות(ה הייתה  המילה    מלית פוריה  לפני  מששת  'שלום'פייה  מאשר  אבל  'היי'יותר   ,

שנמצ גם  א  משמשות  )דוגמותבפניות  שתיהן  לה–א  פורמליות  וגם  ו (  ופרסום  )דוגמות    ח(. –לשיווק 

נראה כי שימוש    . שם המשפחה  מופיע  ןשבה  סומית(רט )הפ-לית( ו)הפורמ  ה  תודוגמ במיוחד  ת  ומעניינ 

 ר.לית יותלפורמת הפנייה , והופך אהאינטימיותזה מפר את  

 ייםרשמ סדותמו

 ( 24.9.2020 ,ם)עמותת המורי ...אתר היאסיסמתך ל, 'גם ושל .א 

במכללת  חשוב מה  תכמערוג )למשתמש במערכת המחשוב של המכללה עומדת לפ  מתך סיס, 'שלום גב .

 ( 14.8.2020בית ברל, 

 ( 8.7.2020  ,)בנק דיסקונט , לבקשתך, להלן פרטי יצירת קשר עם הסניף'שלום גג. 
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שוב קצר  למלא מ  חשוב לי. אני מזמינה אותך  עתך. דית יצחקקרת במרפאת ב, לאחרונה בי'ם גשלוד.  

 ( 5.10.2020)קופ"ח כללית, 

 ים פרטייםעסק

 ( 30.9.2020 ,)גרופון העסק  תמנתך כבר עברה לביזים שהמעדכנ  ,"שהי גה. 

  ות דק  2ותקף ל    הינו חד פעמי , התקבלה בקשת תשלום מרמי לוי ע"ס....הקישור לתשלום  'היי גה.  

 (16.3.2022) בלבד

 ( 19.10.2021ת כאל... )מבידת כורת בדיקת זכאות להלוואה מיוח, זוהי תזכאן הראל ,'ל הייו. 

 (25.8.2020  ,סטייל כרטיס לייף

 ( 25.8.20) מבצעיםבסופרפארם אונליין ומחר ורק  רק היום ,'ג הייז. 

 ( 23.9.2020  ,)שופרסל ם שלך מהמועדון אישיי השנה החדשה כבר כאן וגם הקופונים ה, 'היי גח. 

 ( 6.9.2020 ,)רמי לוי ה בשקלחלב בשקל! גבינ, "שהיי ג .ט

 

 + מילת שלום שם פרטי. 4

פורמלית.   פההתפהפנייה  בשם  שימוש  היא  ולא  תחות  בפנייה  ברטי  נהוג  שהיה  כפי  כללי  שם 

האחרונה  הפורמלית. ד    הדוגמה  בכך  יוצאת  פורמליוא  שהגורםופן  אבל ראכישר  תחבר  –  מנם  ט, 

 יינית לפורמליות. פ שאינה אוריגושית -תאישי ההודעה

 (5.10.2020)קופ"ח כללית,  , בקשתך מיום.. אושרהשלום 'ג .א

לשירותך כרגיל    ל נתניה הדרים יהיה פתוחלעדכנך שסניף שופרסל די  מבקשים , אנו  שלום  'ג .ב

 ( 24.9.2020 ,במוצאי שבת )שופרסל

ו  עלים  שמח. אנו  אתנות להישאר  שבחר  מאליו  זה לא מובן  ,וםשל  'ג .ג ו  ז   בהזדמנותבחירתך 

 ( 30.9.2020 אכרט, )ישר ה לשתף אותךצנר

 

 שם פרטי. 5

וגם באופן הלא פורמלי הבא לידי    ,להלן  דוגמה הראשונה בכמו    מופיע גם בפנייה פורמליתי  רטשם פ

 . ות השנייה והשלישיתבדוגמכבלשון דיבור צירופים תוספת ב ביטוי 

 ( 17.9.2020)  ת המוריםה מעמותטובשנה , 'ג .א

 ( 7.10.2020 ,)קרייזי ליין מתנהש  50יום אחרון למימוש הטבה אישית  ספסיאל תפ, 'ג .ב
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 (27.7.2020 ,)קרייזי ליין 69.90  -הבייסיק ב ן כל חולצות ליי   י זבקריי !אמינה את לא מ, 'ג .ג

 

 שם תוארפרטי +  שם ו כללי שם. 6

כל הדוגמות הן  ,  (ז)שאביא להלן  לדוגמה    ואכן פרט    ,'היקר', למעשה,  'יקר 'שם התואר הרווח הוא  

מ לשם  פורמלית  מידע.  פנייה  שא  היא   זמה  גדוסירת  שימוש י היחידה  בה  'י  ן  התואר  לא  א   ר'קבשם 

ציור של לב  גם  וכדי לחזק את הקרבה אחרי שם התואר מופיע    ,יותרהרבה  שהיא אינטימית    , 'אהוב'ב

ואיננה    ,אל הרגש  זו דרך שכנוע הפונה  .לשכנע את הנמעןעקיפה    הוא דרךחזקה    ורוד. השימוש בקרבה

 . (1988 ,)לנדאוגית לו

ון יחוסנו  , בשלב הראשהבריאות  דאם להנחיות  משרהתובונה  בשל מגפת הקור   ,מטופלים יקריםא.  

 ( 4.8.2020  ,)קופ"ח כללית קשרנגד שפעת רק מטופלים שמוגדרים בקבוצת סיכון. אנו ניצור 

ד  ב. רב  נכבד/השלום  של  , "ר  שומרון  שרון  מחוז  בכנס  במלון...  ניפגש  הרופאים  )איסתא  ארגון 

6.3.2022) 

יקר\לקוחג.   לה ה\ה  מבקשים  אנו  בשעך  ל  ודיע,  שינויים  סניפנו  ת ועל  של  דיסקונט    הפעילות  )בנק 

22.9.2020 ) 

יקריםד.   ועמיתים  להי  ,עמיתות  ניתן  אימעכשיו  רישום  באתר  )עמותרשם  המורים  נטרנטי  ת 

14.3.2022 ) 

 ( 8.3.2022עם...) ףאית בישראל בשיתות הרפוהסדרו ,רופאות ורופאים יקריםה. 

 ( 17.8.2021)גמל ופנסיה.. ותופ ך לקבהמשך להצטרפות ,ה/עמית/ה יקר  ו.

אנו מחכים לכם  תמנון מאחלת לכם שנה טובה ומזכירה כי    ,ציור של לב וורוד(ו)  לקוחות אהובים.  ז .

 (17.9.2020  ",תמנוןחנות הבגדים ")  23.00היום עד השעה   

  ה תנ משפחתך חג שמח שנה טוב ובריאות אי  ינמאחל לך ולב   בפרוס השנה החדשה אני   ,רהיקה  'ג.  ח

 (14.9.2020"ח כללית ופ)ק

 ( 26.8.2020 ,ם עבורכם ביקור טכנאי )הוטא  , להזכירכם, תּוהיקרה 'משפחת שט. 

 

 תולי+ תוכן הי (םמילת שלובשם פרטי ואו )  שם פרטיב פנייה. 7

 על ידי תוספת בלשון דיבור   י הבא לידי ביטוילא פורמלבאופן  מופיע גם בפנייה י רטשם פ
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ליין  מתנהש    50הטבה אישית  יום אחרון למימוש    אל תפספסי,  'ג  א.   לא      (7.10.2020  ,)קרייזי  את 

 ( 27.7.2020 ,)קרייזי ליין 69.90 -ולצות הבייסיק בליין כל חבקרייזי  ! אמינהמ

ה  צובהזדמנות זו נררתך  בחי  על ים  שמח . אנו  אתנור  שאת להישבחר  מאליו  זה לא מובן  ,וםשלג'  ב.  

 ( 30.9.2020 אכרט, )ישר לשתף אותך

 

 שימוש באמצעים סגנוניים מיוחדים פנייה + . 8

ב  שימוש  בדוגמה  לפנינו  למשל  שכנוע,  לשם  סגנוניים  יש    –  בסגר'   לו'הכ  -להלן  הראשונה  אמצעים 

  ,גושייהעומס הר  עלים את המ ם  שימוש בתכנייש  נוסף לזה  ל בסדר'.  וכ'הף המקובל  ל הצירושבירה ש

'את הפינה לחגים    :  הסלנגן  פיגורטיבי מ  בצירוףשימוש  רואים    אנו  דוגמה השנייהב  .סיפור בדיחהכמו  

סגרתי' ל.  כבר  תפקידם  אלה  הנמען אמצעים  על  דעתו    השפיע  את  באמצעים  לקבל  וזאת  המוען  של 

יש לציין שאמצעים אלה ונוספים משמשים את    .(185–155  עמ'   , 2021  ,)שילה  יים ינם לוגיים שא ריגוש

 (. 2020המוען בבואו לכתוב בהומור )שילה, 

מלאה    ם קטגוריה חדשהע  ' הכל בסגר', אבל באמת שמעכשיו יהיה  לספר בדיחותלא באנו  ,  'ג  הייא.  

 ( 23.9.2020  ,אלכ) הבית  מגיעות אליך עדבהטבות ש

 ( 8.9.2020  ,ניוני עופר)ק ?איתךה מ הפינה לחגים כבר סגרתי,ת אאני  ,'ג הייב. 

 

   שאלות כפנייה . 8

שאלה.   כמשפט  באה  הפנייה  ניתןלעיתים  השאלות  סוג  את  לשני  מרכזייםלחלק  )ים  אלות  ש  (1: 

א  ,אמיתיות ו עניינית  ובה  ים תשנו מבקששלהן  לשואל,  ידועה  לא אמיתיות. אלו  שאלות    (2)  שאינה 

הרציונל  ותהפונ  ות  י נפ אל  ולא  הרגש  שכנועסוזה  .  אל  של  אם  (Shilo,  2015)  ג  גם  עליה .  ן  ניתנת 

 . (2021 ,טיין לכאורה אין הן שאלות אמיתיות )בורש , הרי תשובה

להלן כמה תפקי  בדוגמות  ויש  א  בדוגמות  לנמען,  -דים לשאלות:  מידע  מוסרת  ג  בב התשובה  דוגמה 

ה את  לעורר  באה  להקנמהשאלה  בען  ו שיב,  ד  ה-דוגמות  לבה  תשומת  מעוררת  את    שאלה  ומראה 

 (2021  ,)שילה ים ריגושייםאמצעב ו בה בדרך של לשון הדיבור כן היא כתו  ;יתרונות המוען

גרופ האג מזמינים אתכם ללייב    שליובל שרף והמומחים    רוצים לשמור על השגרה בחוסר שגרה?א.  

 ( MY OFER 7.10.2020,   לם שגרמוד האינסט ע)



7 

כסף?ב.   קב   צריכים  והסגר,  הנוכחי  המצב  עד  ללאור  מטרה   100.000ו  לכל  מהירה  הלוואה    שח 

 (4.10.2020 ,)אילונס

 (16.3.2022 ,ה ממש )ביג שוט? המשדר כבר התחיל! ברגעים אלשילה 'ל איפה אתהג. 

תוחים  בואו ליהנות משלל ערוצים שפלכם למה לראות! אז  מזל שדאגנו    יהיה בסדר. איזה  יש סגר?ד.  

 ( 17.9.2020 ,עבורכם ללא עלות )הוט

צה אחת  בלחינחנו פה בשבילך! אין צורך להמתין על הקו כשאפשר לקבל תשובה  ? א ושת אותנחיפ  ה.

 ( 16.10.2020 ,)הוט

 

ב  סגנוןבפניות    בצד  , לסיכום נהוג  שהיה  בהפורמלי  אלה  מכתביםעבר  ל   נצפה,  מסוגים    פניות מעבר 

  םשמטרת  ,ת חוליםות אשראי, קופ ו, חבריםכמו בנק   ,גורמים רשמיים  מצדגם    יבלתי פורמלבסגנון  

ל   רלמסו שמצד  וגם    ,נמעןמידע  מסחריות,  מידעחברות  למסור  גם  את    אבל  מטרתן  לפרסם  גם 

 מוצריהן.

תמשים באמצעים  משאלה  ו  ,לות פורמליות ולא פורמליות מאפיינות את שני הגורמים הנ"ראינו שפני

 ו. ולשכנענמען את הלבלתי פורמלית מתוך כוונה לקרב   פכהו ולהי לרכך את הפנייה  ים כד שונ

 

 המגדרית  פנייהה

בדיקת  בע רבים  זוה  סוגיקבות  דוברים  האחרונה  בתקופה  המעסיקה  שאלה  האעולה  השפה  .  ם 

צריכה  העברית   או  היכולה  את  ללכלומר    ,  למגדרפנייה  להתאים  הפנייה  את  הנקבי?התאים   2מין 

נוהגת בתקופה האחרונהכו ורבות יהוא שרבברית הכלל  בע.  ?יצד היא  ו כרבים, גם אם הרוב  צוינ ים 

  ות הדוגמאך    .טרליתניה   גם  היא  זכר  הרות. צורת  בשפות אח  כמו ין בעברית גוף ניטרלי  . אנקבותהוא  

  "ות הפעילות של סניפנו נויים בשעשי , אנו מבקשים להודיע לך על  ה\ה יקר\לקוח" כמו      ,לעיל  ו  נזכרש

דיסקונט יקר"  או   , (22.9.2020  ,)בנק  ועמיתים  רישום  עכשימ  יםעמיתות  באתר  להירשם  ניתן  ו 

המורים  "טרנטיאינ עלמ,  (14.3.2022  ,)עמותת  ההצורך    צביעות  לשל  הבעיה   התמודדדוברים    עם 

   .באופנים שונים

 
ים  אחר (,0222 ,דובנוב)' דמיונית תפיסה-יוניתשוו 'שפה  יש הקוראים לדרך זאת .חלוקותא זה הדעות בנוש 2

  .הנוחותכהלכה לכל מגדר גם על חשבון אי לפנות יון ניס כלמעלים על נס 
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שינוי אופן הפנייה המגדרית  לת הצעובנושא זה והועלו  להישמע ויכוחים    החלובשנים האחרונות  ואכן,  

נקבה ואל  זכר  פוליגורמבקרב    אל  כמו  שונים,  אנשי  ים  חינוך,  אנשי  ניהול  צבאטיקאים,  אנשי  גם   .

הפנייהמבקש באופן  שינוי  ה  ,ים לאמץ  בצבא    חושבים  םכי  גם  יקדם את ההתנהלות העסקית.  שזה 

ואל    הנאומים  פנו אל  שבו    2019  -ב   עין י סיום חיל מודדווח על טקס    .כךהחלו לשים לב ל החיילות 

מגדרית ה רב  בשפה  מחקרים  .  חיילים  פי  ניסואה  רנעל  אופן  הפ כי  על ח  משפיע  הנמענים  אל    נייה 

אפשר להתבונן     . ;Jakiela & Ozier, 2018  ;2015  Mavisakalyan,  (Vainapel et al., 2015)    םלחתהצ

נשים מקבלות ציונים גבוהים יותר במבחנים    ייןהמצ  ,(2021)  בורגכץ  -ן של קריכלי מחקר בלמשל   כי 

הפנייה  במתמ אם  נק  במבחןטיקה,  בלשון  והיא  גבוהיםבה,  ציונים  מקבלים  גברים  מבחנים  בכש  גם 

 .בלשון זכרנעשית הפנייה שלהם 

ר שנכתב על ידי אנשים  כה על חומהבדיקה נער  .שונים  וק מהן דרכי הפנייה שנקטו כותביםלהלן אבד

לי  ש הידוע  פי  דרכהיו  על  למצוא  לפמעוניינים  נקבהנות  ים  ואל  זכר  אל  לבדוק את    מענייןו ,  כהלכה 

 .  נקטוותה הדרך שא

אבדוק   כן  הסטייה    כמו  תקנית  רמהמהנומהי  עברית  ו   ותבפני   הנמצאש  של    ציע הל   אנסהאף  אלו, 

    .מיטבית  פנייה מגדריתל הצעות 

 

 מגדריות שוויוניות לדרכי פנייה  דוגמות

  :לנקבה לזכר ו יוניתשווהמעוניין לפנות בדרך וון של דרכים הנהוגות בציבור לפנינו מג

    (2021 סמר, דרהעוסקת במג עמיתה אישית של  הודעה)  ובר/תתה  מחנראה/ . 1

)מכללת    סגל אקדמי ומנהלי  חברותחברי ו  ;(2020  376)עלי חפר, גיליון    לתושבות ולתושבי המועצה.  2

 (2021אוקטובר   ,בית ברל

 ודעת פרסומת( )מ שורש לילדים ולילדותסנדלי . 3

 ראש השנה תשפא( ) ' 'שבוע הכפר)ברכת שנה טובה ב שנה מתוקה לכול. 4

 (2.9.2020)  בהצלחה לכל תלמידנוזרעאל: עמק י אזורית מועצה  . 5

 ( 2020 ,שלט במכונית נוסעים) ( נוסעים יקרים:נוסע יקר )נמחק ונכתב. 6

קן באדום על הכיתוב  גבי המושבים )תו  ( עלםו  הוסיפ   , ך( מלהניח רגליך )מחקו  ו)הוסיפו    אנא המנע.  7

 (2020 ,יםסע )שלט במכונית נו השחור(

 (2019מט"ח,  ) ת פ.תתדף מידע למש מחנכים.ות. . 8
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 (15.11.21 ,12דים והמתחסדות )ערוץ ...אני בז לכל המתחס. משתתפות ומשתתפים יקרות ויקרים. 9

נות את הגדרת כל  ן לעשות מעשה ולשהאישה השנה החלטנו שהגיע הזמ  . כיסא מנהלות. לכבוד יום10

 ( 7.3.2022דיעות אחרונות,  )יכולן וכולם.ת שרואה א שלנו לכזוהכיסאות 

 

 :האלה נהוגותה דרכיםההצביע על ל נראה כי ניתן האלה ואחרותבעקבות הדוגמות 

  :נקבהנכתבות באופן דומה לזכר ולהמילים . 1

 ;  ראית: אכלת,  יחידה יחידגוף שני  

 בשבילך, עמך;  ,חס בנטייה: אותךמילת י 

 אהבתך, דעתך; שמחתך, לשם עצם:מילת יחס המצורפת  

 ה:  פעלים: שותה, רואה;  שמות תואר: יפה, דומה -המסתיימות במילים  

 כדאי לשתות מים ל: לקרוא, להיכנס, שם פועבשימוש . 2

 ריאה שם פעולה: כניסה, הרשמה, קשימוש ב. 3

 חבר וכל חברה ם נקבה: שלום מורות ומורים, כל גגם זכר ו .4

 דרושה ש/אלכסון: מעוניינ.ת , דרואו  נקודה . 5

 

 ריות שוויוניותמגד שנמצאו בדוגמותמהתקן  ותסטי 

   החוזרות על עצמן אצל כותבים שונים.  מתקניות השפהסטיות שקיימות  ר מסתבמן הבדיקה 

ב.  1 אחידות  מת  :מיןאין  ובהמלמשל  בנקבה  את  חילים  משנים  או  בלבד  לזכר  עוברים  .  הסדרשך 

 דוגמה: ל

וחברות   א. וחברי  אקדמי  ומוזמנים  מנהלי...סגל  ברל   ...ל  מוזמנות  בית    ( 2021נובמבר    ,)מכללת 

 ( דבמסמך אח)

 .אטרקטיביים ביותר )על בסיס יתרון הגודל(מועצה  במחירים הה לתושבות ולתושבי ב. 

ל  ם\צונכןבראם    שללהביא  מהירה  ול  פריסה  ביישוב  אופטיים  סיבים  את  תשתית  השירותים,  קבל 

 . ..ןת פרטיכם בטופס  בקישור להללמלא א  הנכם מתבקשיםהקשורים בכך, 

 … לקישור המצורףכנסו ולהצטרפות למידע  

 ( 2020 טמברספ, פר)מועצת עמק ח  הפרטים כל התחייבות להתחבר לשרותבמילוי   אין  שימו לב,
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 )בניגוד לתקן(  שני נסמכים לסומך אחד הופעת. 2

ור ולאכול לפי הכללים שלנו  הקורונה לא תעצור אותנו, המשיכו לשמ    ,שומרי משקלחברי וחברות  א.  

  ( 29.9.20  ,)שומרי משקל

ומוקירילכל  ב.   רחוקות     ,הקבוצה  יקירי  ולעיתים  ביותר  החשוב  הפעיל  הפסל  הוא  דורצ'ין  יעקב 

שלו. תערוכה  הנוכחית  מתקיימת  התערוכה  על  פרטים  לכם  שולח  וודברה,  ) אני  של  טמתוך  סאפ 

 ( 20.1.19 ,הרצליהקבוצת מפגש תרבותי,  

 

 ת היחסחזרה על מיליעדר ה. 3

ל  פנו א   על שוויוןדי לשמור  כאך    .ל מילית היחס לפני כל אחד מהחלקים המקביליםלחזור ען: יש  התק

 . יםהחיילהחיילות ו אל גמה:  וד , ליילים בשפה רב מגדריתהחיילות והח

 

 הממועניםהמתאר מצורף רק לאחד מ. 4

 שלו. את המתאר  נמען ן: יש לצרף לכל  תקה

 ( "םקרות  וחברים יקריחברות יבמקום ")  יקריםים חברות וחבר

 

 תקופתנוב המגדרית פנייהה דרכיעיצוב ת באשר לוושאלות הצעלסיכום: 

ו מסמך.  באופן הפנייה גם באות  אין אחידות  , אך בפועל  ניסיונות שונים לפנות כהלכה לכל מיןאינו  ר

 אי לשים לב לנושאים האלה:כדה המגדרית בעברית לפניימתאימות הדרכים  ה של  התגבשותםעד 

על  ל  רצוי ההקפדמיד חשוב  הפנית  על  השימוש  ה  אם  המתאימה.  המגדרית  על  המגדרי  יה  מכביד 

ובקליטתו  געופו  הטקסט הטקסט  עליובתיהלוך  לוותר  שכדאי  אפשר  פג ,  בט .  למשל    כמו    ,קסטיעה 

  ט עלולהוך הטקספגיעה בתיהל.  ליטתולה לעכב את פיענוח הטקסט ואת קעלו,  היווצרות של עודפות

 אמר. לקלוט כהלכה את הנ הפרעות קשב וריכוזלהם  שראים שיולמנוע מק

 שפה לא תקינה. משימוש בו ימנע משגיאות לשוןלה חשוב  כמו כן

א וי  רצ על  שא  :פנייהב חידות  לשמור  לב  אנולשים  משפט    ין  באותו  דרכים  כמה  באותו  מערבים  או 

על  דבר המהטקסט,   כמו    ,לפנות תחילה לנקבה  אפשר  .קסטיאות הטקרחוסר עקיבות ופוגע בצביע  

וחברים:  בפנייה א  ,חברות  וחברים    רותות יקחברלים את הנלווה המתאים, כמו  ל המיוכן להתאים 

 .יקרים

האם    .דרכי הפנייהעיצובן של  ול  ק בפנייה המגדריתודיההנוגעות למידת    ותבשאלהתלבטות תהיה  ה

נה  האם נפ ת?  מגדריה  פניישינוי בה? מהו המינון הרצוי לקריאה שוטפת ורהוט שיעיב על  אופן  נקפיד ב
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לז  אולי  או  לנקבה  החברראשית  הסיטואציות  בין  הקשר  הדוק  כמה  לתיכר?  בדרך  ות  ניסוחן  בין 

לכל הנסיבות הנקרות  ך אחת שתתאים  ל להכריז על דרנוכ האם    ?ין זכר לנקבהחינה ב בהמ  תהדקדוקי 

 לנמען? 
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