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ירושלים נקייה
זה על כולנו!

שיפצנו וניקינו
תחנות אוטובוס
בכל רחבי העיר

שמרו עליהן גם אם
פספסתם אוטובוס

ממשיכים להשקיע בדבר שהכי חשוב לנו, העיר שלנו! תגברנו את כוח האדם,
השקענו משאבים, החלפנו אלפי אשפתונים, שיפצנו את תחנות האוטובוס ומכולות האשפה,

הוספנו אלפי פחי מיחזור ברחבי העיר, הוספנו וחידשנו שירותים ציבוריים בכל העיר,
אבל ירושלים נקייה באמת זה על כולנו! הצטרפו אלינו ויחד נשמור על ירושלים נקייה.

הביולוגיות  העובדות  את  לתקוף  לנסות  אווילי  יהיה 
מול  פה  עומדת  הביולוגיה  שלא  משום  לדבר,  הנוגעות 
מתקפת הטמטום אלא השפה. ייתכן שניתן לומר "הגבר 
הזה בהיריון", אלא שאז מתברר שאנחנו לא מבינים יותר 
שפה?  צריך  בכלל  מי  אבל  'גבר'.  המילה  משמעות  את 
נקראת  בכנס  למשל, שהרצאתה  הרצוג,  חנה  פרופ'  לא 
השוויון  על  מאבק  כזירת  השפה   - כוח  של  "פואטיקה 
המגדרי". מפה ברור שלא רק ארגוני המשפחה מתנגדים 
לשוויון מגדרי אלא השפה עצמה היא אויב אותו שוויון. 
כך  כל  הזו  הכותרת  מוזר  באופן  כי  נכון,  לגמרי  וזה 
מוטעה עד שהיא עושה סיבוב של שלוש מאות שישים 
מעלות וחוזרת להיות נכונה. השפה מורכבת מקטגוריות, 
ובהכרח מדירות כל מה שלא נמצא  קטגוריות מבדלות 
'גבר'  בתחומן. למשל, בפואטיקה הנוראית של הכוח - 
התיאולוגית־קפיטליסטית־ החברה  של  בעיניה  נתפס 

מדירה  השפה  ככה  אישה".  שאינו  מה  כ"כל  לאומנית 
נשים! מה כוחני יותר מזה? איזה עולם נפלא היה לנו לו 
לא היו מדירים נשים על ידי הבחנות מפלות? כולנו היינו 
חופשיים מהגדרות, ויצורים אנושיים בלתי מובחנים היו 
עם  חדש,  אדם  לנפק  בניסיונות  לזה  זה  כולם  חוברים 
שפה,  הייתה  לא  רק  לו  חיבור!  בכל  הצלחה  אחוזי   50
היה שוויון מגדרי, אם כי היה קצת קשה להבין 'שוויון' 
ו'נקבה',  מ'זכר'  עוד, שלהבדיל  מה  מילים.  בלי  ו'מגדרי' 
אמיתית  תופעה  שום  אין  'מגדרי'  או  'שוויון'  למושג 

במציאות, רק בשפה.
יכול להתקיים במציאות, בתנאי שמדובר על  שוויון 
שוויון באורך שבין שני מקלות. שוויון בין יצורים מורכבים 
יותר, למשל בני אדם, אינו יכול להתקיים, משום ששוויון 
דורש השוואה בין כל הפרמטרים הרלוונטיים. ובני אדם 
להשוות  שניתן  שהמחשבה   - הרבה  כך  מכל  מורכבים 

בין שניים מהם, היא אבסורד. כל עוד אין שני בני אדם 
זהים, לא ניתן לדמיין בכלל שוויון כזה. אי שוויון, לעומת 
זאת, הוא תופעה קיימת. בחברות מסוימות נקבות אינן 
נחשבות לחלק מהמין האנושי. בחברה היהודית בישראל 
וזה כל השוויון  לא מתקיים חוסר שוויון מהותי שכזה. 

שניתן לייחל לו. 
כך שגם אם מגדריסטיות טוענות, בצדק, שאני וחבריי 
מהן,  שלהבדיל  משום  רק  זה  'מגדרי',  לשוויון  מתנגדים 
הכרחי  כחלק  השפה  במושגי  שליטה  בילדות  רכשנו 
טבעית  נטייה  לנו  ויש  תבונה,  מהצמחת  נמנע  ובלתי 

לדחות מושגים נטולי פשר. 
במושגי  מינימלית  שליטה  העדר  על  וכשמדברים 
השפה, נציין במיוחד את גב' ליהי רוטשילד, המתעתדת 
המאבק   - נורמלי  להיות  "האומץ  על  בכנס  לדבר 
לי  אין  בישראל".  המשפחה  להצלת  ההטרואקטיביסטי 
ההטרואקטיביסטי',  'המאבק  על  לומר  ניתן  מה  מושג 
ואחת הסיבות לכך היא שאין דבר כזה 'הטרואקטיביסטי'. 
כלומר, לא היה כזה עד שהושמע בכנס אקדמי. עכשיו 
כנגד  ביקורתי  בהקשר  'נורמלי'  המילה  עם  הבעיה  יש. 
הטרוסקסואליות  לעשות,  שמה  היא,  הטרוסקסואליות 
נורמלית. לפחות במובן הרגיל של המילה 'נורמליות' קרי 
- היא נחלת הרוב. ולא בכדי, כי אם הפונקציה הזוגית 
היחידה שיכולה לנפק אנשים חדשים לעולם לא הייתה 
וההיסטוריה  בעולם,  חדשים  אנשים  היו  לא  נורמה, 
אדם  שאחרי  בדור  מייד  לסיומה  באה  הייתה  האנושית 
וחוה. אם לגב' רוטשילד יש בעיה עם הנורמטיביות של 
ממליצה  הייתי  חושדת,  שאני  כפי  ההטרוסקסואליות, 

לבחון את משמעותה באמצעות מילון לא מגדריסטי.

דיקטטורת השוויון
אחרי שהבנו שמילים בשימוש מגדריסטיות לא נועדו 
לתאר משהו קונקרטי, לא נתפלא אם לגב' תמר שוורץ 
יש בעיה עם התנגדות לחוק למניעת אלימות כלכלית. 

אלימות  למניעת  שיתנגד  מישהו  לדמיין  קשה  אדרבא, 
לאלימות  שמתנגדת  הראשונה  ואני  במשפחה,  כלכלית 
בכלל, אלא שמילים לחוד ותופעות לחוד. אני גאה לומר, 
המשפחה  ארגוני  פורום  עם  יחד  שפירא  קפה  שפורום 
למשמעות  המחוקקים  עיני  את  להאיר  והצליח  טרח 
"החוק  אלימות:  "למניעת"  החוק  הצעת  של  המעשית 
למען אלימות כלכלית ממסדית כנגד כל משפחה". משום 
להפקיע  המדינה  שעל  גורס,  הזה  המפלצתי  שהחוק 
ומתנים  המשאים  את  לנהל  הזכות  את  מהמשפחה 
התמידיים שיש בין כל שני בני אדם בוגרים - כדי לכפות 
'שוויון' בעזרת בית משפט, שבו ניצב שופט, שבעצמו רב 
עם רעייתו באלימות כלכלית על חלוקת המשאבים של 

המשפחה. 
רעיון  "קידום  על  בכנס  תדבר  בנימין  אורלי  פרופ' 
היוצא  האקדמי  המחקר  זוגית:  באלימות  הסימטריה 
נכון  היא, שלא  כנגד המחקר הפמיניסטי..." הטענה פה 
מה שנטען במחקרים אקדמאיים, שנשים אלימות ממש 
עד  העובדות...  על  להתווכח  אפשר  עכשיו  גברים.  כמו 
עובדות.  על  מונופול  הם  אקדמאים  שמחקרים  שניזכר, 
עובדות  עם  מהותית  בעיה  יש  בנימין  לפרופ'  ואם 
'מחקר  מדוע  כעת  להבין  יכולים  כולנו   - מחקריות 
אחת   - לידיעתכם  ורק  אוקסימורון.  הוא  פמיניסטי' 
הטענות כנגד ה'מתנגדים' היא שהמתנגדים, קרי אנוכי, 
טוענים ש'מחקר פמיניסטי' הוא ערמת דומן שלא הייתה 
טיפולית.  ג'  בכיתה  מעוכבת  ילדה  של  חיבור  מכבדת 
שזו  אתכם,  לשכנע  בידי  שעלה  ומקווה  באשמה  מודה 
מוטב  אלא  השליח,  את  להרוג  ושאין  המציאות  אכן 
הדעה  את  להפוך  שמתאמצים  המגדר  חוגי  את  לסגור 
לעובדה   - נשים  של  טיפשותן  על  המוטעית  הקדומה 

קיימת. 

 כנס בבר אילן 
 להנצחת דעות קדומות 
על טיפשותן של נשים 
למרות ההפצרות אף אחד מנציגי הפורום לארגוני המשפחה לא יקבל במה בכנס האקדמי 

שיתקיים תחת הכותרת 'התנגדויות לשוויון מגדרי' s תקציר חלק מהטיעונים הבלתי נתפסים 
שהולכים להיות מוצגים בפרהסיה האנושית 

גלי בת חורין

חיים  אנחנו  הצער,  למרבה 
תבוניות  הפחות  התקופות  באחת 
ולחלק  האנושית,  בהיסטוריה 
אחראים  הזו  מהטרגדיה  גדול 
מסממני  אחד  המגדר'.  'חוגי 
לנגד  להתממש  הולכים  התקופה 
באוניברסיטה  הבא;  בחודש  עינינו 
היהודית היחידה בארץ יתקיים כנס אקדמי תחת השם 
בפרסומים  ובעולם'.  בארץ  מגדרי  לשוויון  'התנגדויות 
מוקדמים של הכנס צוין שמו של פורום קפה שפירא ושל 
הגוף בראשותה של עו"ד נעמה סלע - פורום הארגונים 
זאת  לאור  כ'אויבי השוויון המגדרי'.   - למען המשפחה 
פנתה עו"ד סלע למארגני הכנס ודרשה זכות דיבור בכנס 
לראשי הארגונים ה'מתנגדים'. הבקשה נענתה בשלילה, 
בין היתר באמתלה שאנחנו "לא מספיק מדעיים" עבור 
אליו  הכניסה  כרטיס  עלות  מארגניו,  שלדברי  הכנס, 
וגם  "גבוהה",  ברמה  לתכנים  ציפייה  יש  ולכן  גבוהה 
בכנס  סלע  נעמה  עו"ד  של  הופעתה  עלות  כי  מהטעם 

גבוהה. כך ממש!
לגזור  ניתן  לא,  אם  ובין  מוצדקת  הטענה  אם  בין 

מכך את הערך ה'אקדמי' של כנס, שבו תושמע רק דעה 
אחת; שבו הדעה המנוגדת תוצג על ידי אותן אסכולות 

שאליהן נטען שקיימת התנגדות. 
במובן  אקדמי'  'כנס  התואר  על  הגולל  נסתם  כך 
יותר  מושמעת  שבו  כנס   - קרי  המילה,  של  הקלאסי 
שלמילים  הרעיון  מזאת:  יתרה  בלבד.  האחת  מהדעה 
יש משמעות הולך ונתפס יותר ויותר כמין אמונת שווא 
מאחור.  הותירה  שההיסטוריה  עתיקים  שמרנים  של 
לכנות  בעיה  להיות  אמורה  לא  כבר  שבנו  למתקדמים 

אירוע אנטי אקדמי כ'אקדמי'. 
כנס  לבקר  אקדמי  ממש  שלא  תגידו,  אולי  עכשיו 
שטרם התקיים. מנגד אטען, שאם איגוד הדייגים יקיים 
אוהבים  שדייגים  לרעיון  'התנגדויות  שכותרתו  כנס 
דגים' בניהול חוג הדייגים למען זכויות הדג, אפשר לגזור 
מראש שדברי טעם לא ייאמרו שם, למעט אולי מתכונים 

לדליקטסים מדגים. 

איך מגדירים מגדר
'מגדר' עצמו הוא לא תופעה קיימת במציאות, אלא, 

סטראוטיפים  לאוסף  קיבוצי  שם  הוא  הטוב,  במקרה 
למי  )פטריארכייה,  ה'פטריארכייה'  מצד  ונשיים  גבריים 
שניתן  השם  היא  המושג,  את  להכיר  לא  מזלו  שנתמזל 
כנגד  קשר  קשרו  הגברים  שכלל  הקולקטיבית  להזיה 
כלל הנשים והקימו לשם כך מעמד גברי שמטרתו לדכא 
את  הכולל  אבל  'מין'  סתם  הוא  השני  במובנו  נשים...( 
אחת  ואכן,  מאלו.  משניים  יותר  שיש  האווילי,  הרעיון 
שהחלוקה  היא  מגדר'  'חוגי  של  המרכזיות  הטענות 
חברתית',  'הבניה  אלא  אינה  ונקבה  זכר  של  הבינארית 
גם  אומנם,  וקפיטליסטיות.  לאומיות  חברות  של  תוצר 
בקיומה  להיזכר  קשה  הזיכרון,  את  מאוד  מאמצים  אם 
של חברה שהתקיימה בה אי פעם חלוקה אחרת מאשר 

בינארית. 
תבנית  היא  קטגוריה  קטגוריות.  אלו  ו'נקבה'  'זכר' 
מכלילה עבור קבוצה. יש אינסוף תופעות שניתן להכליל 
בקטגוריה. אבל אין אינסוף קטגוריות, משום שקטגוריה 
בקטגוריות  לנו. ההבחנות  שימושית  היא  רק אם  קיימת 
כגון זכר ונקבה שימושיות מאין כמותן, משום שיש לכל 
אחת מהן תפקיד קריטי בפעולת הרבייה, ובזכות ההבחנה 
הזו אפשר ליצור אדם חדש מתוך זכר אחד ונקבה אחת. 
כתוצאה מהפלא הזה של יצירת אדם חדש משני אנשים 
 - נוספת  קטגוריה  נדרשת  שונות,  לקטגוריות  השייכים 
'משפחה'. עכשיו, מאחר שקטגוריות הן מילים בשפה, אין 
שום מניעה להרחיב אותן או לפרשן מחדש או להמציא 
בעולם.  תופעה  על  מצביעות  להיותן  קשר  ללא  מילים 
ריקות  מילים  המצאת  שמאפשרת  תכונה  יש  לשפה 
מפשר. מילים ומושגים משמשים גם כמטאפורות. למשל, 
מתרחשת  שבו  בגוף  העליון  האיבר  רק  פעם  היה  'ראש' 
גם  'ראש' התרחב מטאפורית  מחשבה. עם הזמן המושג 
ל'אדם שניצב בראש הייררכייה כלשהי'. כך ניתן להרחיב 
מטאפורית גם את המילה 'משפחה' מ'אבא, אימא וילדים 
שלא  בתנאי  יחד',  שחיים  אנשים  ל'כמה  מהם'  שנוצרו 

נתבלבל בין מטאפורה לדבר הממשי. 
שהם  הבלבול  מסוגי  אחד  בדיוק  זה  הצער,  למרבה 
תופעות  ועם  מטאפורות  עם  השפה  בלילת  של  תוצר 
לא קיימות. 'מגדר' למשל. משמעותו העיקרית היא "סך 
והכוזבים  המלאכותיים  החברתיים  הסטראוטיפים  כל 
יוצאים  מגדר'  'חוגי  וכך  נקבות".  או  זכרים  המאפיינים 
אי  קיים.  משהו  הוא  שמגדר  לשיטתם  בהכחשה  לדרך 
אפשר להכחיש שלכל חברה דעות על אפיונים והבדלים 
בין זכרים לנקבות, אלא שכדי שיהיו לנו דעות על זכרים 
שקיימים  כן  לפני  שנניח  הראוי  מן  היה  נקבות,  על  או 
שמוכחש  מה  בדיוק  שזה  רק  נקבות.  וקיימות  זכרים 
בתוקף בחוגים הללו. מוכחש, אבל לא בתוקף, אלא יותר 
קבוצת  זו   - זכרים  קיימים  בהחלט  למשל,  לחלופין.   -
גם  נטען  מנגד,  לשמצה.  הידוע  הפטריארכייה  מעמד 
שלטעון שזכר נולד בן, אלו הבלים מוחלטים. בן לא נולד 
בן, אלא הוא תוצר של הבניה חברתית קלוקלת שמסלילה 
אותו לגבריות. שהיא ברוב המקרים גם רעילה. אלא אם 
מדובר בבן שאוהב בנים, ואז הוא גם נולד בן, וגם האהבה 
שלו לבנים היא מלידה. סטראוטיפים נשיים וגבריים הם 
המצאה מלאכותית של הפטריארכייה עד לרגע שילד בגן 
נצפה מלביש בובת ברבי בנעליים עם נצנצים, ואז, מצד 
אחד, ככה בדיוק צריך להיות, ומצד שני רק ניתוח לשינוי 
נשי  מוח  עם  ילד  של  המולד  הפגם  את  לתקן  יוכל  מין 
שנולד בטעות בגוף של בן. מצד שלישי, הטענה שקיים 

מוח נשי היא עוד פשע שנאה דכאני של הפטריארכייה.
האנושות:  כנגד  לפשע  הופך  הטמטום  ופה 
של  בסיסיים  במושגים  שולטות  שלא  מגדריסטיות, 

השפה ובקטגוריות שלה, בדרך לסרס ולעקר ילדים. 
שימושיות.  הן  עוד  כל  קיימות  כאמור,  קטגוריות, 
את  שנושא  האנושי  "היצור  כה  עד  הייתה  'אישה' 
יתעקשו  מגדר  שבחוגי  אלא  ההיריון"  של  הפונקציה 
ש"לטעון שגבר לא יכול להיות בהיריון זה פשע שנאה". 

מתן כהנא וגלעד קריב
מנתקים את היהדות מהמדינה
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בן לא נולד בן, אלא הוא תוצר 
של הבניה חברתית קלוקלת 

שמסלילה אותו לגבריות, 
שהיא ברוב המקרים גם רעילה. 

אלא אם מדובר בבן שאוהב 
בנים, ואז הוא גם נולד בן, וגם 

האהבה שלו לבנים היא מלידה. 
סטראוטיפים נשיים וגבריים 
הם המצאה מלאכותית של 

הפטריארכייה עד לרגע שילד 
בגן נצפה מלביש בובת ברבי 

בנעליים עם נצנצים, ואז, מצד 
אחד, ככה בדיוק צריך להיות, 

ומצד שני רק ניתוח לשינוי מין 
יוכל לתקן את הפגם המולד של 
ילד עם מוח נשי שנולד בטעות 

בגוף של בן. מצד שלישי, 
הטענה שקיים מוח נשי היא 
עוד פשע שנאה דכאני של 

הפטריארכייה


