חובקים עולם
תוכנית חווייתית רב תחומית

תוכנית היל"ה – רשת עתיד
הכנת המצגת :רקפת המאירי שפירא ואילת כ"ץ

פעילות פתיחה
שבט ה"מילארשיה"
קראו את הטקסטים השונים ונסו לשער:

 באיזה תרבות מדובר
מהיכן בעולם
מאיזה תקופה
מה רמת ההתפתחות הטכנולוגית.

קטע א
 …" במהלך כל חייהם של בני השבט הם אוספים פפירוסים קדושים
ומאמינים שאלה יעניקו להם אושר וכבוד בשבט .על מנת להשיג
פפירוסים הם מוכנים להשקיע מאמץ רב ,להקריב את מרבית
חייהם .הם נוהגים לגשת למזבחים הפזורים על קירות באזורי
המחיה שלהם .מקיימים פולחן אישי בפרטיות מול המזבח וזוכים
בפפירוסים נוספים .יש מקרים בהם הפולחן מסתיים בכשלון
שגורם לבני השבט עוגמת רוח ותסכול עז"....

קטע ב
…" ביום הקדוש הם נוהגים לבצע פולחן גוף בו הם מורחים עצמם
בתמיסות וצובעים חלקים מגופם ,משחילים מתכות בחלקים
מגופם ומתכנסים במקומות חשוכים הומים וצפופים ,נשים
וגברים כאחד ,ונעים שעות רבות לצלילים אופייניים לשבט…"

קטע ג'
…" מנהגי האכילה של השבט כוללים חוקי נימוס לגבי אופן
הישיבה ,אחיזת המזון וגם כללים לגבי מה מותר ומה אסור לומר
בזמן האכילה .אולם ,במסעותיי נתקלתי במנהג שבו חבורות מבני
השבט מתקבצות במקומות מסוימים הידועים לבני החבורה .שם
מתקיים טקס אכילה באופן המנוגד לכללי ההתנהגות השולטים.
אנשי החבורות אוכלים באמצעות ידיהם החשופות ללא מקלות
האכילה ...הם מניעים את ידיהם בתנועה סיבובית מעגלית על פני
מחית לבנבנה"..

נקודות לדיון
שבט ה"מילארשיה"
 קיימו דיון לגבי התבוננות על תרבות שונה או על
תרבות מוכרת.
 מה שניראה מוכר וברור למקומי ניראה מוזר ואולי
אף מאיים כשמסתכלים על מנהגים של תרבויות
אחרות.
 התרבות שלנו עלולה להיתפס על ידנו כ"נכונה"
"טובה יותר" "עליונה" בהשוואה לתרבויות אחרות.

אתנוצנטריות
 אתנוצנטריות היא המצב בו קבוצה אחת חושבת שהתרבות שלה,
המנהגים שלה ,נכונים  /טובים  /בעלי ערך רב משל תרבות אחרת.
 אתנוצנטריות קיצונית עלולה להוביל למצב של תחושת עליונות של
קבוצה אחת ומתן לגיטימציה לפגיעה בשונה .
 למשל:
 פרימיטיביים אוכלים במקלות אכילה והמתקדמים משתמשים
בסכו"ם
 התרבות של השבטים באפריקה אינה מוסרית כי הם נוהגים ללכת
בגוף חשוף.

תאור עובדתי מול אתנוצנטריות






האם קיימות תרבויות עליונות או נחותות?
כל קבוצה נוטה לראות את מנהגי תרבותה כדרך הטבעית והטובה
ביותר.
לא ניתן לקבוע באופן מוחלט שתרבות אחת עליונה על פני אחרת.
ניתן לראות הבדלים ברמת הפיתוח הטכנולוגי ולדרג תרבויות לפי
רמת הפיתוח שלהן.
לפי מדרג זה התרבות ה"עליונה" תחשב התרבות בעלת רמת
הפיתוח הטכנולוגי הגבוהה ביותר והתרבות ה"נחותה" תחשב זו
בעלת רמת הפיתוח הטכנולוגי הנמוך ביותר.

נקודות להתבוננות
 התבוננו בתמונות הבתים והאנשים החיים בהם
ממקומות שונים בעולם.
 שימו לב מה דומה ומה שונה בפרטי הלבוש,
צורת הבניה
 נסו לאתר מרכיבי תרבות ייחודיים
 האם יש קשר בין המקום לבין חומרי הבניה
והלבוש של האנשים?

מונגוליה
באיזה סביבה חיים המונגולים?
כיצד מתאימים המגורים שלהם לסביבה?

מה ניתן ללמוד על אורח החיים המונגולי ?

מונגוליה

הידעתם?
במונגוליה יש יותר גברים מנשים ולכן
אישה מתחתנת עם כמה גברים ומולידה
לכל אחד מהם ילד

דף מידע
מתוך איפה אתם חיים מאת תמר דרייבלט גלילאו צעיר


ירת ְמ ַמ ִּדים בַ ִּמזְ ָרח ָה ָרחֹוק .שטחה גדול פי שבעים ִּמ ְש ַטח יִּ ְש ָר ֵאל וכמות התושבים בה ְמ ַהוֶּה פחות
מֹונְּגֹולְ יָה היא ארץ ַא ִּד ַ

ממחצית כמות התושבים ביִּ ְש ָר ֵאל ,כך ,שאין זה מפתיע ֶּש ַה ִּמ ְדבָ ִּרּיֹות במֹונְּגֹולְ יָה כמעט ריקים מאדם 60 .אחוז ֵמ ַהמֹונְּגֹולִּ ים
מנהל עדיין סגנון חיים מסורתי ,ונודד עם עֶּ ְד ֵרי ַהבָ ָקר וְ ַהצ ֹּאן לפחות ארבע פעמים בשנה (בכל עונה).


המֹונְּגֹולִּ י חי באוהל מֹונְּגֹולִּ י המכונה "ּגֵר" .פֶּ ַתח האוהל פונה תמיד לכיוון מזרח (בציפייה לזריחת החמה) וגובהה של הדלת
יבי
מגיע לכדי מטר בלבד .האוהל העגול גדול יחסית ( ,המרחק בין העמוד המרכזי לדופן הוא  2.5מטר בערך)ֶּ ,שלֶּ ד עֵץ ָמ ִּס ִּ
תומך בהיקף האוהל וקורות עץ מתחברות למרכז התקרה (גם כאן ,בדומה לאוהל הבדואי ,צדו השמאלי מיועד לגברים
וצדו הימני לנשים ,המנהלות את ֶּמ ֶּשק ַהבַ יִּ ת) .הרצפה עשויה עץ ואת המיטות ְמ ַמ ְק ִּמים המֹונְּגֹולִּ ים ליד קירות האוהל ,אחת
יהן שטיח צֶּ ֶּמר צבעוני .במרכז כִּ יפָ תֹו של האוהל ישנה אֲ רובָ הַ ,הפֹולֶּ ֶּטת את עשן תנור הברזל שבפנים.
לֹות ֶּ
בכל צד ֶּשלְ ַמ ְרּגְ ֵ

ְדפָ נֹות האוהל עשויות משלוש שכבות צמר דחוס ,השומרות על החום באופן כה מוצלח ,עד ֶּש ֶּהפְ ֵרש הטמפרטורות בין פנים
האוהל לאוויר שבחוץ עשוי להגיע עד ל 40-מעלות .בלילה אוטמים המֹונְּגֹולִּ ים את התנור ושולפים את הארובה כדי שאפשר
יהיה לסגור את פתח הגג.


בפעם הבאה שתבקרו ב"ּגֵר" מֹונְּגֹולִּ י  -שבו על רצפת העץ והרימו את הברכיים ,כך שיפנו לעבר הפתח .זהו מנהג מקומי
להגנה מפני הקור.

אלסקה

• באיזה סביבה
חיים
האינואיטים?
•כיצד
מתאימים
המגורים
שלהם
לסביבה?
• מה ניתן לשער
על אורח
החיים שלהם?

דף מידע
מתוך איפה אתם חיים מאת תמר דרייבלט גלילאו צעיר
 בְ ַא ְרצֵ נו הַ חֲ ִּמימָ ה אנו זוכים לראות שֶּ לֶּ ג לעיתים רחוקות ,אם בכלל ,וגם אז הוא נמס
טורה על מנת שהשֶּ לֶּ ג
תוך יום-יומיים .שערו בנפשכם כמה נמוכה צריכה להיות הַ טֶּ ְמפֶּ ָר ָ
ימֹוסים ,השוכנים
ִּ
לק ַרח מוצק ,שלא יימס ואף יגן עלינו מפני הקור .הָ ֶּא ְס ִּק
יהפוך ֶּ
יקה לְ יַבֶּשֶּ ת ֵאירֹופָ ה ,בְ ִּק ְרבַ ת הַ קוטֶּ ב הַ צְ פֹונִּ י
מוקמֶּ ת בין יַבֶּשֶּ ת ָאמֶּ ִּר ָ
בְ גְ ִּרינְ לַ נְ ד ,הַ ְמ ֶּ
יקה ,מכירים זאת מקרוב .החורף באזורים אלה ְמלווֶּ ה
ובְ ָאלַ ְס ָקה ,שֶּ בִּ צְ פֹון יַבֶּשֶּ ת ָאמֶּ ִּר ָ
בשֶּ לֶּ ג כבד ובְ טֶּ ְמפֶּ ָרטורֹות מַ ְקפִּ יאֹות ,ואין בנמצא חומרי בניין (לפחות לא מהסוג שאנו
ימֹוסים? הם נוטלים גושי ֶּק ַרח גדולים ובעזרת סכין
ִּ
מכירים) .אז מה עושים הָ ֶּא ְס ִּק
האיגְ לו בונים על ידי הנחת לִּ בְ נֵי
מיוחדת יוצרים מהן לְ בֵ נִּ ים .מבנה זה נקרא ִּאיגְ לו .את ִּ
האיגְ לו וימוטט אותו.
הק ַרח בצורה מעגלית דמוית כיפה ,על מנת שהשֶּ לֶּ ג לא יֵעָ ֵרם על ִּ
ֶּ
האיגְ לו נישא עד לגובה של כשלושה מטרים .הוא חזק מאוד ועמיד בפני סופות שֶּ לֶּ ג
ִּ
האיגְ לו
קשות בזכות צורתו וקירותיו ,שמגיעים עד לעובי של מטר אחד .את פתח ִּ
האיגְ לו יש
אוטמים בלִּ בְ נֵי ֶּק ַרח או ביריעות עור .עד כמה שזה נשמע מפתיע  -בתוך ִּ
האיגְ לו.
יתמֵ ר דרך ארובה שבכיפת ִּ
תנור המשמש לחימום ובעיקר לבישול ,והעשן ִּמ ַ
הק ַרח אינו נמס? ובכן ,הטמפרטורות שבחוץ כה נמוכות עד שאינן מאפשרות לו
איך ֶּ
לְ הַ פְ ִּשיר.
ימֹוסים ,הרגילים לִּ כְ פור חֹודֵ ר
ִּ
האיגְ לו לא ְמסַ פֵ ק ,אומנם ,חום רב ,אך עבור הָ ֶּא ְס ִּק
ִּ 
האיגְ לו הגנה הולמת.
הָ עֲצָ מֹותְ ,מסַ פֵ ק ִּ

מידע נוסף על האנשים באלסקה
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=17427 
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95%D 
7%90%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D

בדואים

מה ניתן ללמוד על אורחות החיים של הבדואים מהתמונה?

בדואים

באיזה סביבה חיים הבדואים?
כיצד מתאימים המגורים שלהם לסביבה?

דף מידע
מתוך איפה אתם חיים מאת תמר דרייבלט גלילאו צעיר
דואים הם ַנו ִָּדים או ַנ ָו ִּדים לְמֶּ חֱ צָ ה (נודדים פעם או פעמיים בשנה) ולכן ,האוהל ,הַ ְמשַ מֵ ש כמקום
 הַ בֶּ ִּ
דואים שֶּ בְ ֵאזֹור הַ ֶּנ ֶּגב ניתן למצוא מספר רב של צורות
גוריהֶּ םְ ,מ ַר ֵכז סביבו את אורח החיים .ביישובים הבֶּ ִּ
ְמ ֵ
דואים מכנים את האוהל
מגורים ,החל בַ מַ אֲ הָ ל המסורתי ,דרך מַ אֲ הָ ל הַ ֶּקבַ ע ,צריפים ואפילו מבני ֶּקבַ ע .הבֶּ ִּ
המסורתי "ביִּת ָא-שַ עַ ר" שפירושו :בית הַ שֵ יעָ ר .הוא נקרא כך משום שהיריעות מהן הוא עשוי אֲ רוגֹות ִּמשֵ יעָ ר
דואים ַנ ָו ִּדים למחצה
דואי קטן יחסית ובמרכזו ניצב עמוד תומך ,הנקרא "וְ ַאסַ ט" .שבטים בֶּ ִּ
עִּ זִּ ים .הָ אוהֶּ ל הַ בֶּ ִּ
בונים אוהל גדול יותר סביב ה"וְ ַאסַ ט" .האוהל נבנה על מוטות ,התקועים באדמה ותומכים בו על מנת שלא
המ ִּחיצָ ה והיריעה
ייפול .הוא מחולק לשני אֲ גַפִּ ים ,המופרדים זה מזה בִּ ְמ ִּחיצָ ה .האגף הדרומי ,הממוקם בין ְ
דואּיֹות ,כמו אֲ פִּ ּיָה ,כביסה ,ייצור חלב ,אריגה ועוד.
המערבית ְמשַ מֵ ש לכל הפעולות שמבצעות הנשים הַ בֶּ ִּ
דואים
החלק הדרומי משמש גם כמקום לגידול הילדים וכחדר שינה לכל בני הבית .באגף הצפוני נוהגים הבֶּ ִּ
לאחסן את הצאן בחורף ,כדי שלא יסבול מהקרה המדברית .בתקופת הקיץ ,כשהצאן רועה בחוץ ,משמש
האגף למגורים ואף למושב הגברים ,הנקרא" :שֶּ ק".
 האוהל הבדואי מותאם באופן מושלם לסביבת המדבר ולאורח החיים של ה ַנ ָו ִּדים .שיער העזים ,ממנו
עשויות יריעות האוהל ,מכיל שומן טבעי המאפשר לו להיות גמיש במיוחד  -בקיץ מתכווצים חוטי האריג
ויוצרים חֲ ָללִּים ,המאפשרים כניסת אוויר .בחורף ,במגע עם הגשם ,תֹו ֵפחַ האריג ,חוטיו מתרחבים והרווחים
ביניהם נסגרים ובכך מונעים חדירה של מים .חלק מהיריעות ,המקיפות את האוהל ,עשויות מצמר כְ בָ ִּשים.
זאת ,על מנת לחמם את האוהל בלילות המדבר הקרים .האוהל מותאם לסביבתו לא רק מבחינת החומרים
דואים לנדוד עם ָאהֳ לֵיהֶּ ם אל מדרון מזרחי ,בקרבת נחל ,כדי להימנע
מהם הוא עשוי  -בחורף נוהגים הבֶּ ִּ
דואים עוברים ליישובי קבע ,כלומר:
מהרוח שעלולה להיות מסוכנת לא פחות מן הגשם .כיום ,מרבית הבֶּ ִּ
למבנים העשויים לְבֵ נִּים .אם כך ,כדאי לכם לבקר אותם כבר עכשיו ,וליהנות מהכנסת האורחים המדהימה
באוהל הבדואי.
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10208 

קניה

מאיזה חומרים עשויים הבתים של
בני שבט המסאי?

קניה

חפשו מידע בנושא שבט המסאי – מדוע
הגברים הצעירים לובשים בגדים
אדומים?

יפן

יפן

מה מיוחד בעיניך בתרבות היפנית?
מה שונה מאורח החיים שלנו?

יפן

מה מיוחד בעיניך בתרבות היפנית?
מה שונה מאורח החיים שלנו?

דף מידע
מתוך איפה אתם חיים מאת תמר דרייבלט גלילאו צעיר
אֹוקיָנֹוס הַ שָ ֵקט הַ שַ ייֶּכֶּ ת לְ יַבֶּשֶּ ת ַא ְסיָה .ברבים מהאיים
 יפָ ן היא מַ ְמלֶּ כֶּ ת ִּאּיִּ ים בִּ צְ פֹון הָ ְ
הללו יש הָ ֵרי ּגַעַש פעילים ,הגורמים לרעידות אדמה שמסכנות את חיי התושבים .ביַפָ ן
אירעו מספר רעידות אדמה חזקות ,שהותירו אחריהן אלפי הרוגים והרס לא יתואר.
ביַפָ ן הבינו ,שֶּ בִּ כְ דֵ י לְ הַ פְ ִּחית ֶּאת ְממַ דֵ י הָ ָאסֹון ,עליהם לבנות בתים קלים ,שיתמוטטו
בקלות ,אך לא יגרמו נזק לנפש או לרכוש .בתי הנייר הַ ּיָפָ נִּ ים נבנים ללא יסודות.
יתדֹות
למעשה ,מדובר בבית אֲ ָרעִּ י מאוד ( אפילו את האוהל שלנו אנו מצמידים בִּ ֵ
לקרקע) .קיר אחד (או שניים) של הבית עשוי מעץ דקיק ויתר הקירות עשויים
ִּמ ִּמ ְסּגְ רֹות עֵ ץ בַ ְמבוק גדולות המצופות בנייר ,אותן ניתן לְ הָ ִּסיט לצדדים (כמו דלת
הֲ זָ זָ ה) .הּיָפָ נִּ ים בונים את גג בית הנייר בְ ִּשיפועַ גדול ,כדי לְ ַאפְ שֵ ר לגשם לגלוש במהירות
למטה ולא לפגוע בקירות .מכיוון שלא ניתן להניח את בית הנייר ישירות על הקרקע,
בונים אותו על עמודים נמוכים מעץ ,בגובה של כשלוש מדרגות.
 באזורים בהם מתרחשות רעידות אדמה מעטות יחסית ,נבנים הבתים הּיָפָ נִּ ים מעץ.
הייחוד בבתים הללו הוא ,שהקירות הפנימיים עשויים נייר ,וכך מתאפשרת בעצם
חלוקה משתנה של הבית ( חדר אחד גדול או מספר חדרים קטנים וכדומה) .אהבתם
את רעיון המגורים בבית מנייר? ובכן ,לפני שאתם נוסעים ליַפָ ן ,כדאי שתדעו,
שכשנכנסים לבית יפני ,בין אם הוא עשוי מעץ ובין אם הוא עשוי נייר ,יש ,על פי
המסורת ,לחלוץ נעליים.
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10208 

נקודות לדיון
במה נבדלות תרבויות של חברות שונות? במה הן דומות?
 חברות נבדלות זו מזו במשמעויות שהן נותנות לאירועים
ולהתנהגויות.
 אין דפוס ייחודי של התנהגות שהוא אוניברסאלי לכל האנושות,
אבל יש אירועים שמוסדו בכל החברות כגון :אירוח ,נישואין,
לידה ,קבורה.
מדוע יש דמיון בין תרבויות?
 כי קיים דמיון במבנה הנפשי של בני אדם וקיימים מספר מצומצם
של פתרונות לבעיות אנושיות משותפות.

עבר הווה עתיד
 כיצד חיים אנשי השבטים מהתמונות כיום?
 ממה בנויים הבתים? מה הם לובשים?
 מה הם אוכלים?
 מה מידת הקשר שלהם לשאר העולם?
 מה יישאר מהתרבות המקומית ומה יעלם?

מונגוליה

 אילו הבדלים אתה רואה בין שני האוהלים המונגולים?

יישובים בדואים בנגב 2013

עבר

עבר הווה עתיד
" כיום ניתן למצוא אצל האינואיטים רכבי שלג
במקום מזחלות ,מכשירי טלוויזיה ווידאו במקום
תרבות מסורתית ,אוכל מוכן במקום בשר ציד ,ביגוד
תרמי תעשייתי במקום פרוות ,סירות מנוע במקום
סירות משוטים ,רובים במקום כלי ציד מסורתיים
והחשוב מכל  -שטרות כסף במקום סחר חליפין".

שבט האינואיט – אלסקה 2013

עבר הווה עתיד
נקודות לדיון:
 עבר  -שונות גדולה ,ניתוק ,בידוד
 הווה  -חיבור בעזרת תשתיות תחבורה ותשתיות
תקשורת מאפשר זרימת מידע ,סחורות ,רעיונות,
אנשים
 עתיד  -האם כולם יהיו אותו דבר? האם כל תרבות
תשמר את המאפיינים הייחודים לה בטקסים ,לבוש,
מזון ,מוסיקה?

אנשים מסביב לעולם
:אתרים
http://www.bbc.co.uk/programmes/galleries/p00nhm 
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http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries 
/kenya-photos/
http://www.chinaculture.org/gb/en_curiosity/2003- 
09/24/content_29639.htm

http://www.maasai-association.org/maasai.html 

