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נכנסתם לראשונה לבית של האח הצעיר והרגשתם ב"ארץ אחרת"? גיליתם ריחות וטעמים חדשים
לצד כללי בית והתנהלות משפחה אשר אינם מוכרים לכם?
בתהליך המיון וההתאמה של אח בוגר לאח צעיר אנו עושים כמיטב יכולתנו ,כמו בכל שידוך
מוצלח ,לחבר בין צעירים ובוגרים להם מכנים משותפים רבים ככל הניתן .תחביבים ,תחומי עניין,
טמפרמנט ,רקע אישי...
על אף הדמיון בתחביבים ותחומי העניין עשוי להיות שוני גדול ברקע האישי ,בהתנהלות הבית
והמשפחה ,במסורת ,בדת ועוד.
אז איך ניגשים לקשר שכזה ואיך מגשרים על הפערים הללו?

הבדלים בין-תרבותיים הם הבדלים
במסורות ,בנורמות ,
באמונות ובערכים ,המשתנים
בין אומות ,עמים ,קבוצות
אתניות ודוברי שפות שונות.
הפרשנות הניתנת למצבים שונים על
ידי בני אדם ,תלויות ברקע התרבותי
שלהם -הסביבה שבה גדלו ,השפה,
הסמלים ,המנהגים ומאפיינים תרבותיים נוספים .בהתאם לכך ,במפגש בו מעורבים אנשים
מתרבויות שונות  -הפרשנות לאירועים דומים עשויה להיות שונה.
מצב זה עשוי להוביל לבלבול ולהחוות כמאיים על ידי הצדדים השונים .עליכם לזכור כי
כפי שהתרבות של האח הצעיר חדשה וזרה לכם כך גם התרבות שלכם זרה ומוזרה לו.
גישת הפונקציונליזם המבני עוזרת לגשר על הפערים ומדגישה דווקא את הדמיון שבין התרבויות.
על פי גישה זו ,תפקידה של התרבות הוא לענות על צורכיהם של בני האדם בחברה .מאחר שלבני
האדם באשר הם יש צרכים מסוימים דומים ,תמיד יימצאו קווי דמיון בין תרבויות שונות בכל רחבי
העולם .לפיכך ,למרות הרב-גוניות והשוני הגדול קיימת אחידות בנושאים או תחומים מסוימים בין
בני התרבויות השונות ,כאשר השוני בא לידי ביטוי בתוכן אותו יוצקת ומעניקה כל תרבות לאנשיה.

מתוך אותם "האוניברסליים התרבותיים"( ,)George Murdock,1945ישנם מספר תחומים רלוונטיים
ביותר למפגש בין אח בוגר לאח צעיר ובהם עשויים שני הצדדים לחוות את ההבדלים הגדולים
בשגרה .לגבי כל אחד מהם מצורפות שאלות לחשיבה והכוונה העוסקות במפגש עם התרבות
והמשפחה של האח הצעיר וחשיפתו ,בהמשך ,לתרבות והמשפחה שלכם.
• גינוני נימוס –איך מתייחסים למבוגר (הורים/דודים/סבים) ואיך לילד? מהם נימוסי השולחן
המקובלים? מה הכללים הנוגעים לצנעה ופרטיות ?
• הומור והלצות -על מה מותר לצחוק ועל מה לא ועם מי? מה נחשב הלצה ומה עלבון?
• אמונות בנושא מזל – אלו חפצים בבית הם למטרת מזל (ולא ערך אסתטי) ויש לכבדם? מה
אסור להכניס הביתה? אילו חפצים כרוכים באמונות שונות (במזל ובחוסר מזל)?
• מנהגי אירוח  -איך מקובל להתנהג כשנכנסים הביתה? מה מציעים לאורח? מה מותר/אסור
לאורח לעומת בן משפחה?
• חגים וחגיגות -מה מציינים וחוגגים? לאילו חגיגות יש חשיבות גדולה יותר ופחות? מה מנהגי
החגים והחגיגות השונים?
• נתינת מתנות -כיצד מוגדרת מתנה? האם מוצרי יסוד/ציוד אישי (אוכל/בגדים/ציוד לבי"ס)
יכול להיחשב כמתנה? האם יש מתנות "מעליבות" ולא מכבדות -דלות/מוגזמות? באילו
סיטואציות/אירועים מקובל לתת ולקבל מתנות (חגים/ימי הולדת/סיום בי"ס/ללא מאורע
ספציפי?)..
• חינוך -מה נחשב "חינוך טוב"? מה מותר ואסור בבית? אילו מקצועות "נחשבים" בראייה
לעתיד של ילד?
• משפחה -את מי כולל התא המשפחתי? מי מרכיב את המשפחה הגרעינית? מי מוגדר כמשפחה
מורחבת? מה החשיבות של בן משפחה לעומת מי שאינו בן משפחה? מה ההיררכיה
המשפחתית? איך מתנהגים למבוגר/ילד ,גבר/אשה?
• אמונה וטקסים דתיים – במה המשפחה מאמינה? מה יסודות הדת המקובלת בבית? מה
ערכיה? מה המנהגים המרכזיים אליהם כדאי להיות מודעים -מותר ואסור? מהם סמלי
הדת/אמונה? מה נחשב פגיעה באמונה ועשוי לסכן ולפגוע?

שימו לב:
• אין (כמעט) נכון או לא נכון מוחלט בתחום של תרבות ואמונה.
• כפי שאתם רגילים לעולם התרבותי והערכי שלכם כך גם האח הצעיר רגיל לזה שבו גדל
והוא הנכון בעיניו.
• עד שתדעו לענות על כל השאלות לגבי המקובל/לא מקובל חשוב לנהוג באחריות
ובזהירות בהתייחסותכם לתרבות שונה משלכם.
• חשוב להתייעץ עם הורי האח הצעיר ומנהלת הסניף לפני מפגש של הילד עם המשפחה
והבית שלכם במידה והשונות גדולה מאוד מהמוכר לכם.
• הבסיס להצלחת הקשר עם האח הצעיר וגם עם משפחתו הוא כבוד הדדי וקבלה של מה
ששונה ואחר גם אם איננו מבינים אותו.
• להכיר תרבויות חדשות זו חוויה .אנו נוסעים עד קצות העולם לתור אחריהן והנה -זה
ממש פה .תיהנו מהחוויה של משהו אחר משלכם ונסו באמת ללמוד ולהכיר את
התרבות ממנה האח הצעיר מגיע.

