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התרבות הפוסטמודרנית מבקשת לשנות ולפרק מושגי זהות וערכים בסיסיים.

ערכים רבים עוברים תהליך "ַהְמָׂשַגה" מחדש, שמטרתו להפוך תופעות שוליים 
לדבר לגיטמי. על ידי שינויים סמנטיים, מוצגות תופעות אלו כאילו הן נורמליות 

ומתקדמות, ואילו הערכים המקוריים – מיושנים ולא רלוונטיים.

ברשימה שלפניכם אספנו כמה דוגמאות לשיטת שינוי המושגים.

ַיֲהדּות
ְּכפֹוְלְקלֹור

ְּבִגיָדה,
ֵנאּוף

התחדשות יהודית

 פוליאמוריה,
יחסים פתוחים

יהדות  של  שלמות  ותפיסות  שיטות 
טקסית שאין בה מחויבות לשמירת מצוות, 
לעומת  יהודית’,  כ’התחדשות  ממותגות 

יהדות ‘ישנה’ ו’מקובעת’.

כדי  לקעקע את הנורמה שבה פנייתו של 
אחד מבני הזוג ליחסים מחוץ לנישואין היא 
במושג  משתמשים  מוסרי,  ושפל  בגידה 
‘פוליאמוריה’, המכשיר את הבגידה והניאוף 
עולם של אפשרויות  ומציגם בתור מימוש 

אהבה ללא גבולות ומחסומים.

ַהְּתנּוָעה
ָהֵרפֹוְרִמית

התנועה ליהדות 
מתקדמת

שמבטא  רפורמית’,  ‘יהדות  המושג  במקום 
משתמשים  היהדות,  פני  שינוי  של  מגמה 
מגמה  שמבטא  מתקדמת’  ‘יהדות  במושג 
‘מקובעת’  יהדות  מול  וקדמה  נאורות  של 

ו’חשוכה’.
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ֲעָרִבים,
ּגֹוִיים

שבטי החברה 
הישראלית

המושג ‘שבטי החברה הישראלית’ הוא חלק 
בערבים  הרואה  השבטים’,  ארבעת  מ’חזון 
אזרחי ישראל ‘שבט’ מן החברה הישראלית 
ומביא  הציוני,  מהחזון  נפרד  בלתי  וחלק 

לטשטוש הזהות הלאומית של עם ישראל.

ְמִדיַנת
ִיְׂשָרֵאל

החברה הישראלית
הישראלית’,  ‘החברה  במושג  גובר  שימוש 
ישראל  אזרחי  את  גם  בתוכה  הכוללת 
שאינם יהודים, מביא לטשטוש הזהות של 

מדינת ישראל בתור מדינת העם היהודי.

ָהַרָּבנּות
ָהָראִׁשית
ְלִיְׂשָרֵאל

הממסד הרבני-
האורותודוקסי

במקום להכיר ברבנות כמוסד ממלכתי של 
מדינת ישראל, מוצגת הרבנות כגוף המייצג 

זרם מסוים ביהדות, ולא את עם ישראל.

ִּדיֵני
ַהּתֹוָרה

ההלכה האורתודוקסית
מדור  שעוברים  הנצחיים  התורה  דיני 
כפרשנות  מוצגים  ישראל,  במסורת  לדור 

אפשרית ומגמתית של היהדות.

ְמִניַעת
ִהְתּבֹוְללּות

גזענות
הזיקה הלאומית היהודית שהחזיקה את עם 
להיטמע  שלא  הגלות,  שנות  בכל  ישראל 
כצעד  מוצגת  תערובת,  בנישואי  בגויים 

מפלה ולא שוויוני כלפי גויים.
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ְקָׁשִרים
ֹלא נֹוְרָמִטיִבִּיים

משפחות חדשות
בני  בין  אנושיים  ולא  נורמלים  לא  קשרים 
המשפחה,  מבנה  את  שהורסים  מין,  אותו 
התא  של  ורצוי  חדש  כגיוון  מוצגים 

המשפחתי.

ַחד
ִמיִנִּיים

קהילת הלהט”ב
האנושית  הרתיעה  עם  להתמודד  כדי 
הטבעית מחד מיניות ולהפוך את ההתנהגות 
הלא אנושית שמרתיעה בני אדם להתנהגות 
נורמטיבית, נעשה שימוש במושג ‘קהילה’, 

המשדר חום ואנושיות.

ִמין

מגדר
איש  בין  ההבחנה  את  מבטא  ‘מין’  המושג 
אחד  כל  של  הביולוגי  במבנה  לאישה 
ותפקידים  יכולות  גם  נגזרים  מהם, שממנו 
שונים. המונח ‘מגדר’ מטשטש את ההבחנה 
שתלויה  חלוקה  ויוצר  ביניהם,  הביולוגית 

בהעדפה האישית של כל אדם.

ֱאמּוָנה

דתיות משיחית
בצבא ובמערכות נוספות, הזכרת שם שמים 
ואמונה באלוקים, המאחדים אותנו כאומה, 
מוצגת באופן שלילי כ’משיחיות’ וקיצוניות 

דתית קנאית. 
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מוגש מטעם אי"ל

לזכרה של מרים שטרן ז"ל


