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מודל הקרחון הרב תרבותי

רובד גלוי

רובד סמוי



אשר חלקו הקטן בולט  , תרבות משולה לקרחון
.  מעל לפני המים ואילו רובו נמצא מתחתיהם

חלק קטן מאד ממנה הינו גלוי  , גם בתרבותכך 
ואילו רובה סמוי מן העין אך משפיע  , לעיןונראה 

.ישירות על הביטויים הגלויים
את  יש לבחון , תרבות לעומקכדי להכיר , לכן

,  את ההיבטים הסמוייםוגם , ההיבטים הגלויים
.פחות מודעותלגביהם יש 



4

מודל הקרחון-דפוסי התרבות  
גוףשפת , שפה

חיצוניים      סממנים 

איסורים     , טקסים

סיפורים מיתוסים    

הנחות יסוד       

ערכים                

נורמות התנהגות

גלוי

סמוי



הרובד הגלוי
:מאופיין בדברים הנראים לעין

Oלבוש

Oאוכל

Oארכיטקטורה

Oשפת גוף

Oשפה

Oנימוסים



חינוך
חברה דתית או חילונית
חברה סגורה או פתוחה

הרגלים
אמונות בכלל ואמונות  

תפלות
מחוות

מאופיין בדברים שאינם נראיםהסמוי הרובד 



הרובד הסמוי והגלוי

Oתרבות ואומנות

Oתיאטרון ומוסיקה, ספרות

O  טכסים

Oנורמות התנהגות



בין תרבותייםמפגשים
O  מה שנראה הגיוני וחשוב בתרבות אחת עלול

:להראות בלתי הגיוני וחשוב בתרבות אחרת
O  הבדלים בין תרבותיים נחווים לעיתים

כמאיימים
O כששני אנשים בני תרבויות שונות

רק לעיתים רחוקות הם מדברים  , משוחחים
כיוון שכל אחד מהם  , על אותו נושא בדיוק

מושפע מתפיסת עולמו האישית שמקורה  
.  בתרבות שממנה הוא בא



מה מעלה חיוך 
?בקריקטורות הבאות









ילדי אדמה–בדיוק כמו שאני 

https://www.youtube.com/watch?v=-UQugJVbRRg




סרטון מכללת ספיר-מהי תרבות ישראלית

2014בינו׳ 21פורסם בתאריך 
באיזו מדינה מחוות ? איפה סימון לייק הוא קללה

ואיפה אל תסמנו חכה  ? אוקי היא ביטוי גנאי
?רגע

גוףעל שפת ' לדעת להופיע'ל "קווה שפרן מנכ

דקות על הבדלים בעולם5–תרבות בעולם 

https://www.youtube.com/watch?v=Ih7_PhncrzE
https://www.youtube.com/watch?v=KhqhJK-jJJw


עמירה' ורג'ג-המראה שלהםלפי תשפטו אנשים אל 

עמירה  ' ורג'המדינה ראובן רובי ריבלין וגנשיא 

2014בספט׳ 30בתאריך קוראים לסובלנות  פורסם 
' ורג'נפגש עם הילד ג, ריבלין( רובי)נשיא המדינה ראובן 

המרגש הוידאולאחר שצפה בסרטון , עמירה ומשפחתו
מחבריו  ריגשיתשערך ג׳ורג׳ שחווה תוקפנות ופגיעה 

הוזמן אל , תושב יפו, 11-בן ה' ורג'ג. לספסל הלימודים
במפגש המרגש סיפר ג׳ורג׳ . הנשיא יחד עם הוריו ואחיו

לנשיא על החוויות שהובילו אותו לפרסם את הסרטון ועל  
השיפור הגדול ביחס חבריו לכיתה מאז

https://www.youtube.com/watch?v=JNFtwkP9U2g
https://www.youtube.com/watch?v=brQuDbVdUiI


2014להיט -אתיופי שיר וריקוד 

הכול הולך  –אתיופי מסורתי ריקוד 

בערבית–ואוכל מוזיקה 

Yara Ma Yhemmak

ישראלי  סלט 
מודעות לרב תרבותיות  -דקות5–מבט 

https://www.youtube.com/watch?v=mgpnaD9WWoo
https://www.youtube.com/watch?v=kW2-W_gDIh0
https://www.youtube.com/watch?v=_5ZpiR4F5to
https://www.youtube.com/watch?v=Gr0otEpEjDY


הציגו דוגמאות להבדלים בין  
תרבותיים והסבירו את הקשר למודל  

הקרחון הרב תרבותי



תרבותיים  -דוגמא להבדלים בין
בנושא מתנות עסקיות 

סין

O פעמים לקבל מתנה  3הסינים יסרבו
.הם יצפו להתנהגות דומה. בטרם יתרצו

O לאחר קבלת המתנה יש להודות ולומר עד
.כמה אתם שמחים על המתנה

Oיש למסור ולקבל את המתנה בשתי ידיים.



תרבותיים-הבדלים בין

Oאו מלבורו)סיגריות : מתנות מועדפות
,  עטים, וויסקי, ברנדי צרפתי, (קנט

שולחן או  סלסלת מעדנים  " צעצועי"
. הנחשבת למתנה אהובה

O  הסינים אוהבים מתנות ארוזות בנייר
צבעים  –ורוד או צהוב , אדום

".שמחים"הנחשבים ל





תערוכה במוזיאון ארץ ישראל-בובה של מולדת




