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הקדמה

1. רקע ומטרות
במשרד  אדם  בבני  בסחר  המאבק  תיאום  יחידת  בין  פעולה  שיתוף  של  פרי  היא  זו  חוברת 
ישראל.  ג'וינט  )CIMI(, הפועל במסגרת  ולקליטה  המשפטים לבין המרכז הבינלאומי להגירה 
המחקר האנתרופולוגי נערך על ידי ד"ר קארי זלסון ורשבסקי ומומן על ידי האיחוד האירופי, 

משרד המשפטים ורשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים.

ובארגונים לא ממשלתיים, הבאים במגע עם  החוברת מיועדת לממלאי תפקידים בממשלה 
אנשים מהמדינות: סין, תאילנד, הפיליפינים וסרי לנקה. הניסיון מלמד, שהבדלי התרבות בין 
יוצאי מדינות אלו לבין ישראלים מהווים כר נרחב להיווצרות אי-הבנות, שבכוחן לפגוע באכיפת 
חוקים ובטיפול באנשים זרים. מטרת החוברת היא, אם כן, להאיר, ולו בקווים כלליים, היבטים 
והשונים מהתרבות הישראלית, תוך הצבעה על טעויות  תרבותיים המשותפים למדינות אלו 
החוברת  והזר.  הישראלי   - הצדדים  שני  מצד  זה,  תרבותי  שוני  מאי-הבנת  לנבוע  העלולות 
כלים  השונות  ברשויות  תפקידים  ממלאי  בידי  לתת  ומטרתה  מעשית  מבט  נקודת  משקפת 
שלעתים  התנהגויות,  הבהרת  ידי  על  בישראל,  השוהים  לזרים  ולסיוע  לאכיפה  יותר  טובים 

נתפסות, בעיני הישראלים, כתמוהות. 

אדם  בבני  בסחר  המאבק  בתחום  שאובחנו  בעיות  רקע  על  צמח  החוברת  להכנת  הרעיון 
בישראל. קורבנות הסחר בבני אדם נוטים לבוא מאוכלוסיית הזרים, שהיא אוכלוסייה פגיעה 
ומערכות  התרבות  השפה,  עם  היכרות  חוסר  לרבות  שונים,  גורמים  בשל  לניצול  במיוחד 
המשפט המקומיות. ואולם, אף שחוברת זו צמחה מצורכי המאבק בסחר בבני אדם, היא יכולה 

לשמש בעלי תפקידים העובדים מול זרים גם בהקשרים אחרים.

חשוב להדגיש, כי במסגרת חוברת תמציתית אין זה אפשרי לבטא את העושר הרב ואת המגוון 
העצום הקיים בכל אחת מהמדינות הנזכרות. לכל אחת מהן היסטוריה ארוכה ומיוחדת, אשר 
יצרה פסיפס של קהילות ודתות השונות זו מזו. בלי לטעון לזהות ולאחידות בין התרבויות של 
המדינות השונות, ניסינו להתמקד בהיבטים תרבותיים כלליים, המשותפים לאזור כולו והשונים 

מהמוכר לנו כישראלים, במעין מעוף של ציפור.

כאן המקום לציין, שקיים שוני גדול יותר בין התרבות הפיליפינית לתרבויות האחרות הנדונות 
בחוברת זו, מאשר בין שלוש התרבויות האחרות לבין עצמן. השוני נובע מתקופה ארוכה של 
הפיליפינים  תושבי  נתונים  היו  במהלכו   ,)1898-1565 השנים  )בין  בפיליפינים  ספרדי  שלטון 

להשפעה חזקה של הדת הקתולית, המורגשת עד היום.  

עוד יש להדגיש את הצורך להיזהר מהכללות: לא כל התאילנדים מתנהגים באותה צורה, כפי 
שלא כל הישראלים מתנהגים באותה צורה. כמו כן, אין ספק שבמצבים שבהם זרים מתגוררים  
במדינה שאינה מדינת המקור שלהם, הם מושפעים מתרבותה. מטרת הדברים המובאים כאן 
היא לעורר מודעות לכך, שאפשר להסביר תופעות מסוימות באמצעות הבנת הרקע התרבותי 
השונה והבנה, שישנם דפוסי התנהגות המשותפים לרבים מהבאים מהמדינות: סין, תאילנד, 

סרי לנקה והפיליפינים, שמקורם ברקע תרבותי.
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בחרנו להתמקד בארבע המדינות - סין, תאילנד, הפיליפינים וסרי לנקה, משום היותן מדינות 
מרכזיות, שמהן מגיעים עובדים זרים רבים למדינת ישראל.

2. המפגש הבין-תרבותי
אף כי אין בנמצא הגדרה אחת למונח "תרבות", מקובל לראות תרבות כמערכת של משמעות. 
על פי תפיסה זו, התרבות היא מערכת של תכנים )ערכים, אמונות, רעיונות ודפוסי התנהגות(, 
ובעולם  בחייהם  לקורה  ומבטאים משמעות באשר  חווים משמעות  בני האדם  שבאמצעותם 
שבו הם חיים. תכניה של התרבות מנחים את התנהגות היחיד ואת התנהגות הקבוצה שאליה 
הוא משתייך )קבוצה אתנית, דתית או חברתית(. תרבות כוללת את מה שאנחנו חושבים, את 
האינטלקטואלי,  העולם  "גבולות  בבעלותנו.  הנמצאים  הדברים  ואת  פועלים  אנו  שבו  האופן 

הרגשי והמוסרי שבו חיים בני אדם בחברה מסוימת הם, אפוא, גבולות התרבות". 1 

לאי-הבנות,  לגרום  עלול  האחר  תרבות  עם  היכרות  חוסר  שונות,  תרבויות  בין  במפגש 
שתוצאותיהן, למשל בתחום המאבק בסחר בבני אדם, קשות: כישלון בניהול הליך משפטי, 
תכניות טיפול ושיקום בלתי מותאמות לצורכי המטופלים, סבל מיותר שעלול להיגרם לנפגעי 

העבירה ותחושת תסכול לאנשי המקצוע. 

אי-הבנות אלו נובעות מהבדלים תרבותיים בסיסיים, המתבטאים בפרשנות שונה של מגוון רב 
של התנהגויות וסימנים תרבותיים אחרים. דוגמאות לכך הן: שפת גוף )שילוב ידיים או רגליים, 
מספרים,  )צבעים,  שונות  בתרבויות  אחרת  המתפרשים  מילוליים,  לא  סימנים  ראש(,  הינד 
מאכלים( או גינונים שונים )כללי קבלת פנים(. סוגיות מהותיות יותר כוללות יחסים בין המינים 
)מה מותר בציבור, כללי מערכת היחסים בין בני זוג( ותפיסות מקובלות לגבי סמכות )כיצד יש 

להתייחס לבעל סמכות - בין אם מעביד ובין אם נציג רשויות אכיפת החוק(. 

ביטוי בספרו של  לידי  בא  מי שנתקל בקודים תרבותיים שונים,  הנוצר אצל  חוסר הבהירות, 
הפילוסוף ז'אן אמרי )At The Mind's Limits  )Amery, 1980. בספר זה מצביע אמרי על הקשיים 
שבפניהם עמד כשנמלט מווינה לאנטוורפן לפני מלחמת העולם השנייה, וזאת על אף שהיה 

מדובר בשתי מדינות מערביות והוא הכיר את השפה במדינה שאליה עבר: 

הראשונים  הגלות  לימי  אחורה  חושב  כשאני  ביטחון.  משמעותו   - "בית 
באנטוורפן, אני עדיין זוכר את התחושה של מי שמתנדנד על אדמה הרועדת 
יכולתי לפענח את הבעות הפנים של  מתחת לרגליו. עצם העובדה, שלא 
אנשים - הפחידה אותי... לא היה סדר עבורי בעולם זה. האם חיוך השוטר 
שבדק את מסמכינו הוא אדיב, אדיש או לועג? לא ידעתי... התנדנדתי בעולם 

שסימניו היו בלתי ניתנים לפענוח כמו כתב עתיק... " )תרגום חופשי ר.ג.(2

1 מאוטנר, מנחם )2008(. משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת. תל אביב: עם עובד. עמ' 42-41.

2 Amery, Jean. )1980(. At The Mind's Limits )translated by Rosenfeld et al.(. Bloomington. Indiana 
University Press. pp. 46-47.
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וכחוסר  אדמה  כרעד  מורגש  להיות  עלול  תרבותיים  קודים  אי-הכרת  כי  עולה,  זה  מציטוט 
סדר בעולם. לעומת זאת, "כשירות תרבותית" משמעותה הבנה של אנשים מתרבויות שונות 

והיכולת לפענח את התנהגותם ולתקשר איתם ביעילות. 

3. המחשה: טעויות בהתהוות
לא  ובארגונים  בממשלה  תפקידים  ממלאי  עם  בשיחות  עלו  אשר  להלן,  שיוצגו  המקרים 
ממשלתיים, מדגימים את הבלבול והמבוכה העלולים להתעורר במסגרת מפגשים בין ישראלים 

לבין יוצאי מדינות מזרח אסיה:
	 נציגת ארגון לא ממשלתי נפגשה עם קבוצה של עובדים מתאילנד, אשר סיפרו לה סיפור 
מזעזע על תנאים קשים, שבהם הוחזקו במושב חקלאי. בעודם מספרים פרטים מחרידים, 
הם החלו לצחוק. הנציגה לא הבינה אם הם צוחקים עליה מסיבה זו או אחרת, או שהם 

צוחקים מאחר שהסיפור אינו נכון ולמעשה לא היו דברים מעולם.
	 באתר בניין, מנהלי עבודה סינים נהגו באלימות ובאיומים כלפי עובדים סינים, עיכבו את 
דרכוניהם ואת כרטיסי הבנק שלהם ואחד העובדים אף הוכה כמעט למוות. אולם, על אף 

שעובדים אחרים חשו לעזרתו, הם סירבו להתלונן נגד מנהלי העבודה. מדוע? 
ארוכים. במהלך  חודשים  בן המעסיק במשך  ידי  על  נאנסה  כי  	 עובדת מתאילנד טענה, 
חקירתה במשטרה היא טענה, כי בהתחלה נאנסה, אך לאחר מכן התאהבה במי שאנס 

אותה. האם ייתכן שהסיפור אמיתי? ואם כן, מדוע היא מגנה על האנס? 
מבטו  והשפיל  בעיניים  לחוקר  להסתכל  סירב  הוא  מסין,  אדם  של  משטרתית  	 בחקירה 

בפניו. האם זה אומר שהוא משקר? 

4.  מה אין בחוברת זו? 
בחוברת זו לא תמצאו הסבר ממצה לכל התנהגות לא מובנת של אדם זר. התנהגותם של בני 
אדם זרים מושפעת מגורמים שונים, ביניהם: אישיות, פחד מהרחקה מהמדינה, נסיבות חברתיות 
)להבדיל מתרבותיות(, ועוד. בין הנסיבות החברתיות, המשפיעות על ההתנהגות: מצב כלכלי 
קשה במדינת המקור, עובדה המרגילה אנשים להסתפק במועט; תנאי מחיה קשים במדינת 
תיווך  דמי  תשלום  ירודים;  תברואתיים  ובתנאים  בצפיפות  לחיות  אנשים  המרגילים  המקור, 
גבוהים עבור קבלת אשרת עבודה בישראל, עובדה היוצרת חוב גדול, הגורם לעובדים לעבוד 
כל יום, אפילו בתנאים קשים. גורמים אלה ואחרים עלולים לגרום לכך, שעובדים זרים ממדינות 

מזרח אסיה לא יתלוננו גם כשהם חווים ניצול, ולעתים אף לא יראו עצמם כקורבנות. 

לסיכום דברי הקדמה קצרים אלה, חוברת זו מנסה לספק לכם כלי נוסף, שיסייע לכם להבין 
את האדם הזר העומד בפניכם; להדליק "נורות אדומות", המצביעות על האפשרות שבפניכם 
אי-הבנה, שמקורה בתרבות שונה. נורות אלו אמורות לגרום לכם לקחת פסק זמן, המאפשר 

בדיקה מעמיקה יותר, ובכך לתרום לשיפור הטיפול והאכיפה. 

אנו בטוחים, כי מעבר לתועלות המעשיות שאפשר להפיק מהחוברת, היא תיטע בכם סקרנות 
והערכה כלפי תרבויות של אנשים זרים המתגוררים במדינתנו ותפתח צוהר ללימוד מעשיר. 
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מפות ונתונים בסיסיים

הרפובליקה העממית של סין
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בייג'ינגבירה

חד-מפלגתי, הנשלט על ידי המפלגה הקומוניסטית של משטר
סין

אוכלוסייה )אומדן מיולי 
 )2011

1.34 מיליארד )פי 174 ממספר אזרחי מדינת ישראל 
לערך(

מנדרינית היא השפה השלטת בסין, אך לכל אזור שפות רשמיות
וקבוצת מיעוט שפה משלו: קנטונית, שנחאית, פוג'יאנית 

וכן הלאה. למרות ריבוי השפות והניבים, ישנה שפה 
כתובה אחת לכל המדינה. רבים מהסינים, המגיעים 

לעבוד בישראל, באים מפרובינציות הדרום, שבהן לא 
מדברים מנדרינית, דבר המקשה על התקשורת אפילו 

עם נציגי שגרירות סין 

סין העממית היא מדינה אתיאיסטית וחילונית, אך בפועל דתות 
הממשל מגלה סובלנות כלפי הדתות המסורתיות - 

הדאואיזם והבודהיזם - הנפוצות בקרב האוכלוסייה. 
בנוסף לכך, קיימים אחוזים בודדים של נוצרים 

ומוסלמים. גם לקונפוציאניזם, אף שאינו נחשב לדת, 
השפעה עמוקה על מערכת הערכים של הסינים

ידיעת קרוא וכתוב 
בסיסית )2005- 2008(

92% מהאוכלוסייה

תוצר מקומי גולמי לנפש 
.USA $ ,)2010( לשנה

$4,428 )לעומת $28,504 בישראל(

שיעור האוכלוסייה החי 
מתחת לקו העוני )2007(

2.8% מכלל האוכלוסייה

Remittances )כסף 
שנשלח הביתה על ידי 

מהגרי עבודה סינים(,
% מהתמ"ג, 2010

0.8% מהתמ"ג )תוצר מקומי גולמי(
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ממלכת תאילנד
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בנקוקבירה

מונרכיה חוקתיתמשטר

אוכלוסייה )אומדן מיולי 
 )2011

67 מיליון תושבים )פי 9 ממספר אזרחי מדינת ישראל 
לערך(

התאית היא השפה הרשמית; אנגלית משמשת כשפה שפות רשמיות
שנייה וכשפת האליטה; בנוסף לכך: השפה המלאית וכן 

שפות וניבים אזוריים

93% בודהיסטים; 5% מוסלמים )בעיקר בדרום, לרוב דתות 
מרקע מלזי(; 1% נוצרים; 1% הינדים, ברהמינים ואחרים

ידיעת קרוא וכתוב 
בסיסית )2005- 2008(

94% מהאוכלוסייה מגיל 15 ומעלה

תוצר מקומי גולמי לנפש 
.USA $ ,)2010( לשנה

$4,608 )לעומת $28,504 בישראל(

שיעור האוכלוסייה החי 
מתחת לקו העוני )2007(

10% מכלל האוכלוסייה

Remittances )כסף 
שנשלח הביתה על 

ידי מהגרי עבודה 
תאילנדים(, % מהתמ"ג, 

2010

0.5% מהתמ"ג )תוצר מקומי גולמי(
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הרפובליקה של הפיליפינים
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מנילהבירה

נשיאותי-דמוקרטי, שני בתי מחוקקים על פי השיטה משטר
האמריקנית

אוכלוסייה )אומדן מיולי 
 )2011

99.9 מיליון תושבים )פי 13 ממספר אזרחי מדינת ישראל 
לערך(

פיליפינית, המבוססת על שפת הטאגאלוג, אנגלית.  כמו שפות רשמיות
כן, 170 שפות אחרות ושמונה ניבים דומיננטיים

81% קתולים, 9% נוצרים מזרמים אחרים, 5% מוסלמים, דתות 
5% אחרים 

ידיעת קרוא וכתוב 
בסיסית )2005- 2008(

92.6% מהאוכלוסייה מעל גיל 15

תוצר מקומי גולמי לנפש 
.USA $ ,)2010( לשנה

$2,140 )לעומת $28,504 בישראל(

שיעור האוכלוסייה החי 
מתחת לקו העוני )2007(

30% מהאוכלוסייה הכללית, 41% מהילדים במדינה 
)2006(

Remittances )כסף 
שנשלח הביתה על 

ידי מהגרי עבודה 
פיליפינים(, % מהתמ"ג, 

2010

10.7% מהתמ"ג )תוצר מקומי גולמי(
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הרפובליקה הדמוקרטית-סוציאליסטית של סרי לנקה
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קולומבובירה

דמוקרטיה פרלמנטרית רב-מפלגתיתמשטר

אוכלוסייה )אומדן מיולי 
 )2011

21 מיליון תושבים )פי 3 ממספר אזרחי מדינת ישראל 
לערך(

74% דוברי סינהאלית - שפה לאומית רשמית; 18% שפות רשמיות
דוברי טמילית; 8% דוברי שפות אחרות, מתוך כלל 

האוכלוסייה, 10% דוברים אנגלית

69.1% בודהיסטים, 7.6% מוסלמים, 7.1% הינדים, 6.2% דתות 
נוצרים, 10% אחרים

ידיעת קרוא וכתוב 
בסיסית )2005- 2008(

91% מהאוכלוסייה מעל גיל שמונה יודעים קרוא וכתוב 
בשפת אמם. מחקרים מראים, כי רבות ממהגרות 

העבודה מסרי לנקה אינן יודעות קרוא וכתוב

תוצר מקומי גולמי לנפש 
.USA $ ,)2010( לשנה

$2,375 )לעומת $28,504 בישראל(

שיעור האוכלוסייה החי 
מתחת לקו העוני )2007(

23% מכלל האוכלוסייה )2008(

Remittances )כסף 
שנשלח הביתה על ידי 

מהגרי עבודה מסרי 
לנקה(, % מהתמ"ג, 

2010

8.4% מהתמ"ג )תוצר מקומי גולמי(
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היבטים תרבותיים
המשותפים לארבע המדינות

1. מבוא
בפרק זה יפורטו ערכי תרבות המשותפים לתרבויות סין, תאילנד, הפיליפינים וסרי לנקה )להלן 

תרבויות מזרח אסיה(, העשויים להשפיע על התנהגותם של יוצאי מדינות אלה בישראל.

ערכים אלה  לנוחיות הקורא, נערכה הבחנה בין ערכי תרבות שונים, אולם חשוב להבהיר, כי 
שזורים אלה באלה, כשערך אחד משפיע על האחר וניזון ממנו. על כן, החלוקה שלהלן אינה 

מוחלטת ונועדה רק כדי להקל על הבנת הקוראים.

גורמים  תורמים  נצביע  שעליהן  להתנהגויות  בהקדמה,  צוין  שכבר  כפי  כי  להדגיש,  יש  עוד 
רבים, שאינם בהכרח תרבותיים, אלא קשורים בנסיבות חברתיות במדינות המקור. הדוגמאות 
הבולטות לכך הן: )א( המנהג הרווח לדרוש דמי תיווך גבוהים מיוצאי מזרח אסיה עוד במדינות 
את  לשלם  מסוגלים  להיות  כדי  קשים  בתנאים  בארץ  לחיות  להם  הגורמת  עובדה  מוצאם, 
)ב( תנאי מחיה ועבודה קשים במדינות המקור, הגורמים להשלמה עם תנאים דומים  החוב; 
יורחקו  שמא  מהחשש  גם  לעתים,  נובעים,  להתלונן  נכונות  וחוסר  ניצול  עם  השלמה  בארץ. 
מישראל. לאור זאת, לא בהכרח קיים יחס ישיר בין ההיבטים התרבותיים המפורטים להלן לבין 

התנהגותם של אנשים ממדינות אלה בישראל. 

עם הבנה זו, ניגש עתה אל ערכי התרבות המשותפים. 

2. חשיבות הקבוצה מול הפרט
תרבויות מסוימות מייחסות יותר חשיבות לקבוצה מאשר לפרט, ולעומתן אחרות מדגישות את 
חשיבות הפרט מעל לקבוצה. בתרבויות מזרח אסיה בולטת חשיבות הקבוצה )משפחה, כפר, 
אזור(, כאשר זהותו של האדם נובעת מהשתייכותו לקבוצה והוא נחשב לנציגה בכל היבט של 

חייו.   

אסיה.  הרווח במדינות מזרח  הרשתות החברתיות  למצוא במנגנון  זו אפשר  דוגמה לתפיסה 
יחסי  גומלין:  יחסי  סוגי  ממספר  המורכבת  חברתית,  רשת  לתוך  נולד  האדם  אלה,  במדינות 
משפחה, שכנות, חברות ועבודה. מעמדו של האדם והצלחתו נקבעים על פי מיקומו ברשת 
הרשת  חברי  האישי.  ניסיונו  או  הכשרתו  האישיים,  כישוריו  פי  על  מאשר  יותר  החברתית 
הנאה  בטובות  המתבטאים  טובה"(,  תחת  )"טובה  חליפין  ביחסי  לזה  זה  מחויבים  החברתית 

שונות, כגון: כסף, העסקה בעבודות שונות, פרוטקציה, המלצות, ועוד. 

למיקומם  בהתייחס  ולהתנהג  החלטות  לקבל  אפוא,  נוטים,  אסיה  מזרח  ממדינות  עובדים 
ברשתות החברתיות שלהם גם כשהם מחוץ למדינתם. מבחינת הצופים הישראלים, רשתות 

אלה הן כמו שחקנים בלתי-נראים על הבמה.
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מעבר לנאמנות, המצופה מאדם להפגין כלפי קבוצתו בתרבויות אלה, מצופה ממנו גם להקריב 
הפרט  ממשאלות  חשובה  כלכלית  כיחידה  המשפחה  הצלחת  בפיליפינים,  הקבוצה.  למען 
ולהקריב את  לים, הרחק ממשפחותיהם,  רבים לצאת לעבודה מעבר  נכונים  זה  ובשם ערך 
בריאותם ושנים רבות מחייהם. מעמד זה מקנה להם כבוד, הן במישור החברתי והן במישור 
הדתי. בתאילנד, לדוגמה, בכפרים מסוימים, מצופה מבנות למשפחות עניות למלא את חובן 
במכירת גופן לזנות, לשם רווחתה הכלכלית של המשפחה. בסין, הדאואיזם1 מדגיש את הראייה 
לטווח הארוך, כאשר הסיני רואה עצמו כלולאה אחת בשרשרת ארוכה ומכובדת של אבותיו 
וכחיבור בין העבר לבין דורות העתיד. ראייה זו מקטינה את חשיבותו של היחיד בתמונה הגדולה 

וההיסטורית ומאפשרת לו להקריב את רצונותיו האישיים לטובת בני משפחתו וחבריו. 

עשויים  לעיל  שפורטו  התרבות  ערכי  זרים,  כעובדים  בישראל  נמצאים  אלה  תרבויות  כשבני 
להשפיע על התנהגותם בדרכים הבאות: 

רתיעה מהגשת תלונות:	  שיקולי העובד הזר אם להגיש תלונה נגד מעסיק עשויים להיות 
מושפעים מההשלכות של הגשת התלונה על הרשתות החברתיות שלו ובין היתר מחששות 
אלה: פגיעה במתווכים אשר סידרו לו עבודה בחו"ל; הוצאת שם רע לבני משפחתו, דבר 
שימנע מהם להגיע ארצה; הכפשת שמם של עובדים אחרים בני עמו; סיכון האפשרות 

להשבת חובו, דבר שעלול לפגוע בבני משפחתו. 

במקרה של הגשת תלונה - התרכזות בענייני שכר:	  כאשר עובדים זרים ממדינות מזרח 
אסיה מתלוננים נגד מעסיקם, הם נוטים להתרכז בענייני שכר. לעתים, רק לאחר חקירה 
מתברר, שבנוסף לאי-תשלום שכר או עיכובו, היו גם הפרות בוטות של זכויות אדם כלפי 
העובד. התנהגות זו עשויה לנבוע מהעדפת אינטרס המשפחה, גם במחיר של סבל אישי 

של העובד, שכן מה שחשוב לעובד הוא ששכרו יועבר אל משפחתו. 

הקרבה עצמית למען הקבוצה:	  בני תרבויות מזרח אסיה, העובדים בישראל, עשויים לקבל 
הקבוצה,  או  המשפחה  בני  למען  הקרבה  תחושת  מתוך  קשים,  עבודה  תנאי  בהשלמה 

בידעם שהתנהגות זו ראויה לכבוד.

להיחשב  עשוי  קבוצה  או  משפחה  בני  קידום  המערב  שבתרבות  בעוד  עניינים:	   ניגוד 
כניגוד עניינים או נפוטיזם, בתרבויות מזרח אסיה, התנהגויות כאלה נחשבות נורמטיביות. 
בתרבות הסינית, למשל, אפשר לראות זאת במוסד ה"גואנג-צי" )Guanxi(, לפיו מצופה 
מחבר ברשת חברתית לגלות "מחויבות אישית", המובילה אותו לבצע פעולות שיקדמו את 
חבריו ברשת. בתרבות הפיליפינית, העסקת בני משפחה היא תופעה מקובלת ולגיטימית, 

הרווחת בכל רובדי החברה וענפי העבודה. 

יותר  רבה  חשיבות  מייחסת  חברה  כאשר  והתעללות:	   ניצול  כקורבן  עצמך  אי-ראיית 
יראו  תמיד  לא  והתעללות,  ניצול  חווים  אשר  מהקבוצה,  פרטים  לפרט,  מאשר  לקבוצה 

עצמם כקורבנות וכמי שזכויות האדם שלהם נפגעו. 

זמן תגובה לפניות והצעות:	  בהשוואה לישראלים, לבני תרבויות מזרח אסיה יכול לקחת 
הרבה יותר זמן להגיב לפניות ולהצעות. זאת, משום שהם שוקלים כיצד ההחלטות ישפיעו 
על הרשתות החברתיות שלהם ועל מחויבויותיהם כלפיהן. היסוסים אלה אינם בהכרח 

סימן לכך, שיש להם מה להסתיר. 

הדאואיזם הוא פילוסופיה דתית. העיקרון המרכזי בה הוא חתירה להרמוניה עם ה"דאו", היקום.   1
פילוסופיה זו מושתתת עמוק בתרבות הסינית ומוכרת בעולם, בין היתר, בדימוי היין והיאנג.
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3.  "שמירת פנים" )כבוד( ו"אבדן פנים" )בושה(
כבוד  על  השמירה  בחשיבות  גם  מתבטאת  הקבוצה  של  מרכזיותה  אסיה,  מזרח  בתרבויות 

הקבוצה, על הכבוד העצמי כנציג הקבוצה ועל כבוד הזולת. לערך זה שני פנים: 

האדם שנתפס בקלקלתו ממיט קלון על קבוצתו:	  כאשר אדם נתפס במעשה אסור, בין על 
פי חוק ובין על פי המוסר הנהוג, הוא מביך לא רק את עצמו אלא את כל משפחתו ואת כל 
הקבוצה שאליה הוא משתייך. עיקר העניין החברתי אינו בחטאו הפרטי ובאשמה שעליו 
לחוש, אלא בעובדה שנתפס ושהדבר נודע בציבור. בכך אותו אדם מטיל קלון - המכונה 
"אבדן פנים" - עליו ועל קבוצתו. מסיבה זו, התגובה המתבקשת מאותו פרט היא בושה, 
להבדיל מאשמה, המתרכזת בדופי המוסרי של האדם. מאותה סיבה, תגובה חברתית נפוצה 
 למצב דברים זה היא השפלה ציבורית של אותו אדם ובמקרים קיצוניים אף חרם חברתי.

עם זאת, בתרבות הפיליפינית, שבה הדת הקתולית תופסת מקום מרכזי, מי שעובר על 
צו מוסרי או פלילי אכן אמור לחוש אשמה, וזאת לאור התפיסה הדתית, שהאדם נולד עם 
פיליפיני לקבל התעללות כמנת חלקו,  על אדם  זו עשויה להשפיע  תפיסה  חטא קדמון. 

משום שלדעתו גם הוא אינו נקי מחטא.  

הקבוצה עשויה להיות מוכנה להסתיר מעשה בלתי חוקי:	  הניסיון לשמר יחסים וכבוד בתוך 
הקבוצה עשוי להוליד נכונות להסתיר מידיעת הציבור מעשה בלתי חוקי או בלתי מוסרי 
של אחד מחברי הקבוצה. כך, לדוגמה, אם מדובר בפגיעה מינית, כדי לא "להכתים" את 
שמם הטוב של האישה והמשפחה וכדי למנוע בעיות עתידיות בשידוך הבנות, ייתכן שבני 

המשפחה יעדיפו "לטפל" בעניין בשקט במקום לדווח לרשויות החוק.

"שמירת פנים" היא ערך מרכזי, שמכוחו נוצר מערך של נורמות וגינונים, שנועדו לבטא כבוד 
כלפי הזולת ובהם: 

	 גילוי רגישות והימנעות מיצירת מצבים מביכים בחברה;

	 הימנעות מהעברת ביקורת בגלוי וברבים; 

	 נטייה שלא להתלונן;

	 הימנעות מגילויי כעס, הרמת קול ואיבוד עשתונות הגורמים ל"אבדן פנים"; 

"תודה"  כמו  במלים  להשתמש  מרבים  בפיליפינים  למשל,  נימוס: 	  כללי  על  הקפדה 
ו"סליחה", כדי לגלות כבוד והערכה לזולת ולהימנע מעלבון ומקונפליקט. 

בתרבויות מזרח אסיה הכבוד העצמי והכבוד לזולת מתבטאים  הקפדה על כללי לבוש: 	 
גם בהופעה החיצונית. לכן, מצופה מבעל סמכות או מבעלי תפקידים ציבוריים להתלבש 

באופן פורמלי. 

ההשלכות של ערך תרבותי זה עשויות להיות: 

את  להסתיר  עלולה  הקבוצה  סורח,  הקבוצה  בן  אם  הקבוצה:	   ידי  על  עבירות  הסתרת 
העבירה, כדי למנוע המטת קלון עליה. 

אם  נטייה להעניש בן קבוצה שסרח בדרכים חברתיות ולא באמצעות רשויות אכיפת החוק: 	 
בן הקבוצה עובר עבירה, הקבוצה עשויה להענישו בדרכים חברתיות, כגון חרם, במקום 

לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק.
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בתרבויות מזרח אסיה אדם עשוי להימנע מביקורת או מהגשת תלונה,  אי-הבעת ביקורת: 	 
כדי להגן על כבוד הקבוצה. לדוגמה, בן תרבות סרי לנקה עשוי להימנע מהבעת עמדה, 

כדי לא לפגוע בכבוד האדם. 

	 הרמת קול, הטחת ביקורת בפומבי או התנהגות אגרסיבית על ידי ממלא תפקיד ישראלי 
ובנורמות  הפנים"  "שמירת  בערך  בהתחשב  כבוד:  כחוסר  או  כחולשה  להיתפס  עשויה 
יוצא תרבויות מזרח אסיה  הנגזרות ממנו, ממלא תפקיד ישראלי, המרים קולו על אדם 
או המטיח עליו ביקורת בפומבי, גורם לעצמו לאבדן כבוד ונתפס כאדם חלש ובלתי אמין, 

שאין לשתף עמו פעולה. 

	 לבוש לא פורמלי על ידי ממלא תפקיד ישראלי עלול להיחשב כהתייחסות בחוסר כבוד: 
ממלא תפקיד ישראלי, המופיע לבוש במכנסי ג'ינס, נעלי ספורט או חולצת טריקו, עשוי 
לממלאי  באשר  הדין  הוא  מקצועיות.  וחוסר  כבוד  חוסר  אסיה  מזרח  יוצאי  כלפי  לשדר 

תפקידים המתלבשים בלבוש הנתפס כבלתי צנוע בתרבויות אלה. 

כאמור, הערכים המנויים לעיל שזורים אלה באלה ואינם ניתנים לחלוקה מוחלטת. כך, ערך 
"שמירת הפנים" מביא לחיזוק ערכים ונורמות נוספים ובהם סגירות בהבעת רגשות ושמירה 

על הרמוניה חברתית. 

4.  אי-הבעת רגשות 
לכנות  כעדות  הנתפס  דבר  רגשות,  להפגנת  ובאהדה  בחיוב  מתייחסת  הישראלית  התרבות 
ולאמירת אמת. לעומת זאת, בתרבויות מזרח אסיה, הבעת רגשות בפומבי מתפרשת כחולשה 
וכחוסר שליטה עצמית. תפיסה זו נכונה במיוחד לגבי רגשות הנחשבים ל"שליליים", כגון: כעס, 
בני  מובהקים.  שמחה  גילויי  לגבי  גם  נכונים  אלה  דברים  זאת,  עם  רצון.  ואי-שביעות  עצבות 
תרבויות מזרח אסיה לומדים, כבר מגיל צעיר, לרסן את לשונם, את הבעות פניהם ואת שפת 
גופם )יש לציין, שהבעת רגשות כאלה פוגעת גם בערך שמירת הכבוד, כפי שראינו(. יתרה מכך, 
בתרבויות שבהן רווחת האמונה הבודהיסטית, כמו בתאילנד ובסרי לנקה, אי-הפגנת רגשות 
יחסים במטרה להתנתק מכבלי העולם הזה ולהתקדם  נועדה ליצור ריחוק רגשי ממערכות 

בדרך להשגת ההארה.

ההשלכות של היבט תרבותי זה על התנהגות זרים בישראל עשויות להיות: 

סיוע  ארגוני  ונציגי  עבודה  מפקחי  התעללות:	   סיפור  כשמספרים  אף  רגשות  אי-הפגנת 
מתארים מקרים, שבהם בני תרבויות מזרח אסיה סיפרו סיפור קשה של התעללות בלי 
הבעת רגשות או אף בצחוק. התנהגות כזו עלולה להתפרש כמצביעה על חוסר מהימנות 

או כהדחקה, המעידה על בעיה נפשית, כשלמעשה יש לכך הסבר תרבותי. 

אסיה  מזרח  תרבויות  בני  מהימן:	   ולא  חלש  כאדם  רגשות,  המפגין  לישראלי,  התייחסות 
זו  התייחסות  אמין.  ובלתי  רסן  נטול  חלש,  אדם  קולו,  המרים  בישראלי,  לראות  עשויים 

מעלה ספקות לגבי יעילותן של דרכי חקירה אגרסיביות מול בני תרבויות אלה. 

דרכים עקיפות להבעת רגשות:	  נוכח הנורמה החברתית לפיה אין להביע רגשות באופן גלוי, 
בני תרבויות מזרח אסיה פיתחו דרכים עקיפות להבעת רגשות. למשל, לתאי יש דרכים 
שונות לבטא כעס שלא במופגן, לרבות רכילות, תלונות על כאבי ראש או בטן, הבעת כעס 
או התנהגות אגרסיבית כלפי כלב או ילד בנוכחות האדם שאליו מכוונים רגשותיו באמת. 
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5. חשיבותם של יחסים היררכיים
תרבויות מזרח אסיה שמות דגש על היררכיה ועל מתן כבוד לבעלי סמכות. זאת, בניגוד לחלק 
מתרבויות המערב, לרבות התרבות הישראלית, המייחסות יותר חשיבות לשוויון בין בני אדם. 
ההערכה לסמכות מתבטאת בהיררכיה בתוך המשפחה ובחברה ובפערי כוח משמעותיים בין 

בעלי סמכויות וממלאי תפקידים לבין אנשים בדרג נמוך יותר. 

או  גדול"  ל"אח  רק  אלא  ל"אח"  מילה  אין  כך,  השפה.  לתוך  מובנית  ההיררכיה  למשל,  בסין, 
שאלות  אדם,  עם  ראשונית  היכרות  בעת  לשאול,  נהוג  ובפיליפינים  בתאילנד  קטן".  ל"אח 
שבעינינו היו נתפסות כאינטימיות. זאת, כדי לעמוד על מעמדו של הזולת וכך לדעת כיצד על 
המכרים החדשים להתייחס אלה לאלה. בהודו ובסרי לנקה השתרשו "קסטות", שהן מעמדות 
המבוססים על האמונה, שהאדם מדורג גבוה או נמוך בהיררכיה עקב מעשיו בחייו הקודמים 
לגיל.  בהתייחסות  נמצאת  היררכיים  יחסים  של  לחשיבותם  נוספת  דוגמה  שלו(.  )ה"קרמה" 
בתרבויות מזרח אסיה מתייחסים בכבוד ובהעדפה ברורה בהיררכיה המשפחתית והחברתית 

לאנשים מבוגרים. 

ערך תרבותי זה עשוי להשפיע על התנהגות עובדים ממדינות מזרח אסיה בדרכים הבאות: 

רתיעה מהגשת תלונות נגד בעל סמכות:	  עובד עלול להירתע מלבקר או מלהגיש תלונה 
נגד מי שנתפס בעיניו כבעל סמכות, בין אם מדובר בראש קבוצה )למשל, "ראיס" בקבוצות 

העבודה הסיניות( ובין אם מדובר במעביד. 

אסיה  מזרח  ממדינות  עובדים  סמכות:	   בעלי  ידי  על  הנכפים  קשים  תנאים  עם  השלמה 
זו  התנהגות  סמכות.  בעלי  ידי  על  עליהם  הנכפים  קשים,  תנאים  עם  להשלים  עלולים 
לישראל. המוצא,  במדינת  השוררים  מסוימים  היררכיים  יחסים  מהעתקת  לנבוע   עשויה 

מחלוקות,  מיושבות  במסגרתם  פטרון-קליינט,  יחסי  קיימים  בפיליפינים  למשל,  כך, 
במטרה  זאת,  מעסיקים.  לרבות  מקומיים,  סמכות  בעלי  ידי  על  פורמלי,  בלתי  באופן 
לפיה המעסיק  זו,  כבוד הקהילה. תבנית  על  וכדי לשמור  להימנע מפנייה לבתי משפט 
למחויבות  להביא  עשויה  בישראל,  שונות  בעיות  בפתרון  לעובד  המסייע  כפטרון,  נתפס 
מיוחדת של העובד כלפי המעסיק. מצב זה עלול לגרום לכך, שהעובד יקבל בהשלמה 
מוכרות  אלו  תופעות  העבודה.  הסכם  מתנאי  החורגות  מעסיקים,  של  דרישות 
למעסיק. עובד  בין  במיוחד  קרובים  יחסים  שוררים  שבו  הסיעוד,  בתחום   במיוחד 

יחסים היררכיים ממדינת המוצא לישראל נראית אצל עובדים  נוספת להעתקת  דוגמה 
לקסטה  בהשתייכות  ביטוי  לידי  הבאים  ההיררכיים,  היחסים  זו,  במדינה  לנקה.  מסרי 
מסוימת, קובעים גם את הנגישות למשאבים ולזכויות. מאחר שגם כיום רוב בעלי הכוח 
בסרי לנקה הם מקסטות גבוהות, הרי שעובדים בישראל, המשתייכים בדרך כלל לקסטות 

הנמוכות, עלולים להשלים עם מציאות של פגיעה בזכויותיהם על ידי ישראלים. 

שפת גוף בנוכחות בעל סמכות:	  הכבוד הנתון לבעלי סמכות בתרבויות מזרח אסיה עשוי 
להתבטא גם בשפת הגוף של יוצאי מדינות אלה. למשל, בתרבויות אלו מקובל לאות כבוד 
להרכין ראש ומבט בפני בעלי סמכות. ולהיפך, מבט ישיר בעיניים מתפרש כקריאת תיגר 
וכזלזול בכבודו.2  לאור זאת, חשוב להבין, שסירוב  על סמכותו של האדם הניצב ממול 
להישיר מבט אינו מעיד על חוסר מהימנות, כפי שמקובל לחשוב לגבי נחקרים ישראלים. 

2 יצוין, שלעתים סירוב להישיר מבט עשוי לנבוע מערכי תרבות אחרים. למשל, אצל הסינים, התנהגות 
זו מבטאת רצון לשמור על פרטיותו של העומד מולם.
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6. שמירה על ההרמוניה החברתית
כגון התרבות  נקיטה באסרטיביות לשם השגת מטרות,  להבדיל מתרבויות השמות דגש על 
הישראלית, תרבויות מזרח אסיה שמות דגש על הצורך לשמור על ההרמוניה החברתית, תוך 
היה  היחיד  ניזון מחיי החקלאות, שבהם  זה  יש הסבורים, שערך  גלויים.  הימנעות מעימותים 
דוגמת  דתיות,  מפילוסופיות  היתר,  בין  והושפע,  יצרנית  לקבוצה  השתייכות  ללא  ערך  חסר 
רוח.  ובאורך  באיפוק  והדוגלות  העולם  מחיי  ניתוק  לקראת  החותרות  והבודהיזם,  הדאואיזם 
כך, אדם המשתייך לתרבויות אלה עשוי להשיב תשובה לא נכונה או לא מדויקת, כדי להימנע 

מעימות ומהפרת ההרמוניה החברתית. 

ההשלכות של ערך תרבותי זה על התנהגות הזרים בישראל עשויות להיות: 

חוסר נכונות להטיח ביקורת ישירה אף כלפי מעביד מתעלל:	  בזירה חברתית, כפי שתוארה 
לעיל, אין זה מקובל להתעמת באופן ישיר עם אדם אחר, אף אם הוא גורם לך עוול. כך, 
למשל, יוצאי הפיליפינים מתקשים לומר "לא", וה"כן" שלהם עשוי לעתים לבטא "אולי". 
ידי  על  התנגדות  לבטא  יטו  הם  ומעימות.  עמדה  מהבעת  להתחמק  עשויים  לנקים  סרי 
נושא  את  להחליף  ניסיון  תגובה,  מתן  לפני  ממושכת  השתהות  לרצפה,  העיניים  הסבת 
השיחה או לדחות את קיומה. בתאילנד, הנטייה שלא להביע התנגדות, מתבטאת בשימוש 
הניכר שעושים התאים בביטוי "מאי פן ראי", שמשמעותו "לא חשוב", "אין בעיה" או "לא 
קרה כלום". בהתחשב בסממן תרבותי זה, אי-נכונותו של עובד למחות בצורה ברורה נגד 
התעללות של מעביד, אף במשך תקופה ארוכה, אינה מחייבת מסקנה שלא היו דברים 
מעולם. לדוגמה, בביקור של גורמי סיוע באתר חקלאות, שבו מועסקים תאילנדים, אמרו 
העובדים, במענה לשאלה על תנאי עבודתם, כי "הכול בסדר, אין בעיות". בחינה מדוקדקת 
אין תשלום על  וכי  אינם ראויים  כי תנאי המגורים באתר  ושאלות ספציפיות העלו,  יותר 

שעות נוספות.

לאור חשיבותה של ההרמוניה החברתית, הגשת תלונה נתפסת  רתיעה מהגשת תלונות: 	 
כמעשה של ייאוש, שאין ממהרים לנקוט בו משום שהוא יוצר מצב בלתי הפיך. 

לערך תרבותי זה יש גם השלכות על התנהגותנו כישראלים. לדוגמה: 

תפקיד  ממלא  אם  הנחקר: 	  כלפי  גלויה  ביקורת  מהטחת  הימנעות  לשקול  הצורך 
ישראלי מעוניין בשיתוף פעולה של הזר, חשוב להימנע מביקורת גלויה. מוטב לנסות 
לברר סוגיות, לפחות בשלבים ראשוניים, באמצעות אנשים שיוכלו לשמש כמגשרים 
העובדים  עם  במגע  הבאים  עמותות,  פעילי  או  מכרים  כגון:  ותרבות,  שפה  מבחינת 
הפנייה  את  לרכך  עשויה  זו  פעולה  דרך  אמון.  יחסי  איתם  לבנות  שהצליחו  הזרים, 

הישירה לעובד. 

היבט  לאור  ישירה: 	  בצורה  המעסיק  את  תוקפת  שאינה  חקירה  דרך  לשקול  הצורך 
תרבותי זה, ספק אם יהיה זה יעיל לשאול אדם ממזרח אסיה שאלות ישירות, שיש 
התנהלותו  אופן  את  לברר  שמוטב  ייתכן,  גלויה.  בצורה  מעסיק  להאשים  כדי  בהן 
בעקיפין. כך, לדוגמה, במקום לשאול: "האם המעביד חייב לך כסף"? עדיף לשאול: 
"מה הסכום שהמעביד חייב לך"? כמו כן, ייתכן שבמקום לשאול "האם המעביד נועל 
אותך בבית?", מוטב לשאול: "מתי יצאת לאחרונה מחוץ לבית?" או "האם אתה יוצא 
בשעות הפנאי שלך מחוץ לבית?" תובנות אלו זוכות לחיזוק על ידי שיחות עם מפקחי 

עבודה ונציגי ארגונים לא ממשלתיים בישראל. 
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7. תקשורת עקיפה
בתרבויות אחרות,  ולעומתן,  הדובר  כוונות  כל  את  לפרש  ואף  לומר  נהוג  שבהן  יש תרבויות, 
נהוג לומר מעט, מתוך הנחה שהמאזין והדובר שותפים להנחות המובנות מאליהן, שאותן אין 
צורך להסביר. בעוד שהתרבות הישראלית משתייכת יותר לסוג הראשון, תרבויות מזרח אסיה 

משתייכות יותר לסוג השני. 

בתרבויות מזרח אסיה התקשורת המקובלת היא עקיפה. כלומר, מדובר בתקשורת פורמלית 
וגדושה בניסוחים קבועים, דבר שנועד לשמור על כבוד הדדי ולמנוע מצבים של אי-נעימות. 
פעמים רבות מסרים מועברים בעקיפין, בין באמצעות מתווך, בין באמצעות דיבור עקיף ובין 
כוונתו  את  להבין  כדי  השורות"  "בין  תרבותית  קריאה  נדרשת  כן,  על  הגוף.  שפת  באמצעות 

המלאה של הדובר. 

דפוס תרבותי זה עשוי להשפיע על התנהגות זרים, בני מזרח אסיה, באופנים הבאים:

בן תרבות מזרח אסיה עשוי  מתן תשובות בצורה עקיפה, לרבות בחקירה ובבית המשפט: 	 
להבין לא נכון את כוונת בן השיח הישראלי ולהיפך, עשוי לענות על שאלה בצורה עקיפה 
להבדיל מישירה. כך, אם מארח סרי לנקי נשאל בעניין עסקיו, הוא עשוי להבין שהאורח 
על הצלחותיו; אם  יספר  הוא  לעזור,  הוא מעוניין  סיוע כספי. אם  כדי לבקש ממנו  הגיע 
יסב  או  למקובל  מעבר  ישתוק  נושא,  יחליף  הקשה,  הכלכלי  המצב  על  יצביע  הוא  לאו, 
עיניו לצדדים. זו דוגמה לתקשורת עקיפה, הדורשת רגישות מצד הישראלי, שאינו רגיל 

למסרים סמויים מסוג זה.
מתוך  המשפט.  בבית  עדויות  במתן  או  בחקירות  גם  להתבטא  עשוי  זה  התנהגות  דפוס 
ולא  גופו  ובשפת  בהתנהגותו  העובד"  של  "האמת  את  לחפש  יש  זו,  להתנהגות  רגישות 
זו  או מפגין חוסר מהימנות, שכן התנהגות  להניח, שהאדם הזר משתמט מגילוי האמת 

עשויה לנבוע מכך, שהזר מניח שדברים מסוימים ידועים וברורים.

התייחסות לדיבור ישיר מצד ממלא תפקיד ישראלי כהטחת עלבון:	  בן תרבות מזרח אסיה, 
העומד מול ישראלי, עשוי לחשוב כי הישראלי בוטה ומעליב בשל הישירות שבה הדברים 
נאמרים, או לחילופין, שהישראלי מתייחס אליו כאל אדם טיפש, שאינו מבין את התמונה 

בשלמותה. 

8. שפת הגוף
שפת הגוף היא חלק חשוב מהתקשורת. בעוד שקיימת שפת גוף אוניברסלית, לרוב, שפת גוף 
היא תלוית תרבות. אפילו חיוך, המצביע בדרך כלל על רגשות חיוביים, הוא תלוי תרבות, שכן 
בתרבויות מזרח אסיה חיוך עשוי להצביע על מבוכה. כמו כן, יש תנועות גוף מסוימות בעלות 

משמעות שונה בתרבויות שונות. 

בסין, לדוגמה, לחיצת ידיים נותרה עד היום מנהג זר, המקובל רק לעתים רחוקות במגע עם 
אנשי עסקים זרים ואינו מקובל במגע בין גבר לאישה. סינים גם אינם "מדברים עם הידיים". בסין, 
תנועות גוף של שילוב ידיים, או הנחת ידיים על המותניים או בכיסים במהלך שיחה, מתפרשות 
וכפגיעה בכבוד הזולת. בתרבויות מזרח  נכונות להקשיב, כהתנגדות, כחוסר רצינות  כחוסר 
אסיה ככלל אין לנופף באצבע מורמת או להצביע על אדם, כי בדרך זו פונים לכלבים ועל כן 
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יש בכך משום חוסר כבוד. בתרבות התאית, אין להצביע גם על חפצים באצבעות או ברגליים. 
בפיליפינים, הנחת ידיים על המותניים פירושה כעס. 

בתאילנד, בסין ובסרי לנקה, רגליים ונעליים נחשבות מלוכלכות ומטמאות. בתרבויות אלו, אין 
לגעת בדבר באמצעות כף הרגל, או לשלב רגליים באופן הגורם לכף הרגל המורמת לפנות 
של  ערימה  מעל  לצעוד  אסור  בתאילנד,  כבוד.  כחוסר  המתפרשת  תנועה  אחר,  אדם  לכיוון 

דברים, אלא חשוב להקפיד וללכת מסביב. 

התייחסות לראש: על פי האמונה הבודהיסטית הנפוצה בתאילנד, בסין ובסרי לנקה, אין לגעת 
ביותר של האדם. קודקוד הראש  והקדוש  בראשו של אדם אחר. הראש נחשב לאיבר הנקי 
מהווה, לפי אמונה זו, "היכל הרוח", ולכן מגע בו נחשב כ"חילול הקודש" וכחדירה לפרטיותו 
של אדם. גם בראשם של ילדים אסור לגעת. בתאילנד, אסור גם להעביר דבר מעל לראשו 

של הזולת. 

9. התייחסות לגוף
הישראלית.  בתרבות  מאשר  שונה  להיות  עשויה  לגוף  ההתייחסות  אסיה  מזרח  בתרבויות 

לדוגמה: 

רתיעה מלדבר על הפרשות גופניות:	  בתרבויות מזרח אסיה ההתייחסות למצבים גופניים 
מסוימים, לרבות שתן, הפרשות ויחסי מין, מלווה בבושה. בני תרבויות אלו נרתעים מלדבר 
על מצבים אלה, דבר העלול להתפרש, בעיני חוקר או שופט ישראלי, ככבישת עדות או 

כחוסר מהימנות. 

מאשר  שונה  בצורה  להתבטא  נוהגים  אסיה  מזרח  בתרבויות  וסבל:	   כאב  לבטא  דרכים 
בישראל בקשר למצבים רפואיים. למשל, "כובד" מתאר מצב של דיכאון בתרבות הסינית. 
דוגמה אחרת מצויה בדרך שבה סינים מתארים כאב )כ"חם או קר"(. ישראלי, שאינו מעורה 

בקודים תרבותיים אלה, עלול לפספס את מלוא המשמעות של מה שנאמר לו.

התייחסות שונה למגע גופני:	  בעוד שיש תרבויות המתייחסות בצורה אוהדת למגע פיזי בין 
אנשים, שאין ביניהם בהכרח קירבה, אחרות מתנזרות מכך. בתרבות הישראלית מקובל 
ונתפס  מקובל  אינו  גופני  מגע  אסיה  מזרח  בתרבויות  אך  לחבק,  ואף  הגב  על  לטפוח 

כהתייחסות בחוסר כבוד. יתירה מזו, ככלל, נגיעה בראש נתפסת כעלבון צורב. 

10. התייחסות לזמן 
התרבות  הזמן.  למימד  בהתייחסות  גם  הישראלית  מהתרבות  שונות  אסיה  מזרח  תרבויות 
הישראלית, כמו תרבויות מערביות אחרות, מסתכלת על הזמן כעל מוצר מוגבל, שיש לנצלו 
עד תום, ומכאן נובעת המשוואה כי "זמן הוא כסף". לעומת זאת, בתרבויות מזרח אסיה, שבהן 
ואף  סופי  כאין  נתפס  הזמן  הבא4,  העולם  של  בחשיבותו  או  חיים3  בגלגולי  להאמין  מקובל 
מתחילה  שאינה  המשפחה,  של  ארוכה  בשושלת  כחוליה  נתפס  האדם  מזו,  יתירה  כמעגלי. 
או מסתיימת בתקופת חייו. לאור תפיסה זו, אין לרוב ציפייה לתוצאות מהירות ולסיפוק מיידי. 

3 על פי האמונות ההינדואיסטית והבודהיסטית הרווחת בסרי לנקה, בסין ובתאילנד.
4 על פי האמונה הנוצרית-קתולית הרווחת בפיליפינים.
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תפיסת החיים הזו נובעת גם מכך, שתרבויות מזרח אסיה הן חקלאיות במקורן. בתרבויות אלו, 
עונות השנה.  דוגמת  יותר,  אירועים טבעיים רחבים  פי  על  פי שעון, אלא  על  זמן  אין מודדים 
גם בשל סיבה זו, בני תרבויות אלו עשויים לא לדעת לומר באיזו שעה מדויקת אירע מקרה, 
אלא רק מה הייתה עונת השנה או החודש. כך, לדוגמה, בעוד שהתרבות הפיליפינית מדגישה 
את החשיבות שבהשתתפות באירועים מסוימים, היא אינה רואה את העמידה בלוחות זמנים 
מוכתבים מראש כמרכזית. אדם יכול להגיע מוקדם או מאוחר מן הצפוי )בדרך כלל עד חצי 
שעה( משלל סיבות, ואין בכך כדי להביע פגיעה בכבוד הזולת. לעומת זאת, בסין, ההקפדה על 

דיוק בזמנים חשובה ביותר, ואיחור עלול להתפרש כזלזול ולגרום ל"אבדן פנים". 

ההשלכות של תפיסת חיים זו על התנהגות זרים בישראל עשויות להיות: 

שלא  עשויים  אסיה  מזרח  תרבויות  בני  מדויקים:	   ותאריך  שעה  על  להצביע  יכולת  חוסר 
או  המדויק  התאריך  על  להצביע  מסוגלים  להיות  ולא  זמן  של  מדויק  מינון  על  להקפיד 
מצפים  שהיינו  קשה,  באירוע  מדובר  אם  אף  מקרה,  אירע  שבהם  המדויקת  השעה  על 

שתאריכו ושעתו יהיו חרותים בנפשם. 

בן תרבויות מזרח אסיה )למעט תרבות סין( עלול לאחר לפגישות  אי-הקפדה על זמנים: 	 
או לעבודה וליצור בכך רושם שהוא עצלן או חסר אחריות, כאשר, למעשה, התנהגות זו 

נובעת מתפיסת זמן אחרת מזו הקיימת בתרבות המערב. 

11. קבלת הגורל
בעוד שהתרבות הישראלית שמה דגש על אסרטיביות ופעלתנות, כדי להשיג מטרות בחיים, 
דומיננטיות  מדתות  היונקת  הדין,  קבלת  של  עולם  תפיסת  מקובלת  אסיה  מזרח  בתרבויות 
)הינדואיזם, בודהיזם, דאואיזם והנצרות הקתולית(. לפי תפיסה זו, גורלו של אדם נקבע מראש 

ועליו לקבלו.

היא  להתמודדות  כשהדרך  יסודם,  מעצם  סבל  כרוויים  החיים  על  מסתכלת  הבודהיזם  דת 
לקבלם כמות שהם ולהסיר מהלב את התשוקה, שהיא המקור לסבל. הדאואיזם דוגל בניהול 
פסיבי של החיים, מתוך תפיסה שאין להילחם עם ההוויה, אלא לקבלה. גם תורת גלגול הנשמות 
מובילה לתפיסה זו, שכן מאורעות החיים נחשבים לפרי התנהגותו של אדם בגלגולים קודמים 
והחיים האלה הם רק הקדמה לגלגולים נוספים בעתיד. מתוך תפיסה זו, יש לקבל את סבל 

העולם הזה למען חיים טובים יותר בגלגולי חיים עתידיים5 . 

גם בפיליפינים, שם הדת הקתולית היא הדומיננטית, יש ערך תרבותי של קבלת הגורל, אך שם 
דרך הסתכלות זו נובעת מהתפיסה, שהאדם נולד עם חטא קדמון. לפי תפיסה זו, אף תינוק בן 
יומו נחשב לחוטא, כך שהאדם שרוי תדיר בתחושת אשמה, שניתן להתנקות ממנה רק על ידי 
פולחנים דתיים, דוגמת וידוי בפני הכומר. תחושת אשמה זו עשויה להשפיע על האדם לקבל 
את מר גורלו, שכן אף אם התעללו בו, ייתכן שיחס זה הגיע לו כעונש והוא עתיד לקבל פיצוי 

בעולם הבא6 . 

5 על פי האמונות ההינדואיסטית והבודהיסטית, הדוגלות בגלגול נשמות.
6 על פי האמונה הקתולית-נוצרית, השמה דגש על האמונה בחיים בעולם הבא.
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מהספרות הנוגעת לעניין עולה, כי עובדי משק בית פיליפינים בהונג קונג מאמצים פתרונות 
מתפללים  אלה  עובדים  למשל,  מעשי.  שינוי  לחולל  לנסות  במקום  קשים  למצבים  דתיים 
בסבל,  עומד  אדם  אם  לתפיסתם,  כלפיהם.  שלהם  המעביד  גישת  את  שישנה  לאלוהים 

האלוהים יברך אותו. 

דוגל  התנ"ך  לפיה  התפיסה  קבלת  היא  מצוקה  עם  להתמודד  להם  המסייעת  נוספת  גישה 
במשמעת של משרתים לאדוניהם. 

וכניעה לגורל נתפסות כתכונות חיוביות, המעידות על חוזק  בתרבויות מזרח אסיה, שתיקה 
פנימי, על ענווה ועל קבלה ראויה של סמכות. תכונות אלו הכרחיות לחיים בחברה היררכית, 

כמו זו המאפיינת תרבויות אלו. 

ערך תרבותי זה עשוי להשפיע על התנהגות זרים, בני תרבויות אלה, בדרכים הבאות: 

תוצאה  היא  זו  התנהגות  קשים:	   ותנאים  ראוי  בלתי  יחס  על  תלונות  מהגשת  רתיעה 
מהאמונה, שתנאים אלה הם גורל שעליהם להשלים אתו. כך, למשל, עובדים מסרי לנקה 
ומלאי  ה"חיים קשים  כי  מתוך התפיסה הבודהיסטית,  על מצבם,  נוהגים להתלונן  אינם 

סבל". 

אם  אף  הדין,  מקבלת  לנבוע  עשויה  זו  התנהגות  מתעלל:	   מעביד  עם  מעימות  הימנעות 
ההתעללות נמשכת שנים. 

12. מעמד האישה והיחסים בין המינים
מעמד  לגבי  במערב  הקיימות  מאלו  שונות  תרבותיות  תפיסות  רווחות  אסיה  מזרח  במדינות 
והיא  במהותה  לנחותה  נחשבת  האישה  אלה,  תפיסות  לפי  פורמלי(.  באופן  )לפחות  האישה 
מדורגת במקום נמוך בסולם ההיררכי, באופן הגורם לכך, שנשים ממדינות מזרח אסיה נוטות 

להיות פגיעות במיוחד וחשופות לניצול. 

נשים רבות מתרגלות מגיל צעיר ליחס משפיל, להזדמנויות מוגבלות, לאפליה בכמות המזון, 
ברמת ההשכלה הניתנת להן ובתשומת הלב ממשפחתן, בהשוואה ליחס שמקבלים בנים, בני 

אותה משפחה. במקומות מסוימים, הבת אף נדונה לנישואין בכפייה. 

בתרבויות אלו מקובלים סטריאוטיפים על נשים, לעומת גברים: למשל, נשים פחות חכמות, 
או שאינן יודעות להתמודד עם מטלות מחוץ לבית. כמו כן, לרוב, יש אבחנה ברורה בין עבודת 
נשים לעבודת גברים ויש דרכי התנהגות מקובלות אצל נשים, להבדיל מגברים. למשל, מנשים 
מצופה התנהגות סבילה. בתרבות הפיליפינית, האישה אמורה להיות כנועה, "טהורה", נאמנה 
ולהשתתף  לפרנס  אמור  הגבר  מבוגרים.  ובקרובים  בילדים  בבית,  לטיפול  ומסורה  לבעלה 
במרחב הציבורי )למשל בפוליטיקה(. ניהול רומנים מחוץ לנישואין נחשב כלגיטימי עבור הגבר. 
התפיסה היא, שכוח הגבר נובע מאונו ומהיכולת לכבוש נשים, בעוד שכוחה של האישה נובע 

מטהרתה וממוסריותה. 

בתרבות הפיליפינית קיימים שני מעגלים שונים ונפרדים לגברים ולנשים. במעגל הנשי, נשים 
עשויות להתנהג בצורה דומיננטית, אך כשהן נתקלות במעגל הגברי, התנהגותן נוטה להיות 

כנועה וסבילה, נוכח התפיסה שהגבר הוא הסמכות העליונה. 



  >> 27

בסרי לנקה, התפיסה החברתית היא, כי ישנם שני עולמות נפרדים ומקבילים: עולם הגברים 
ועולם הנשים וההיררכיה בין גברים לנשים מורגשת היטב. האישה כפופה למרות אביה ועם 
נישואיה, למרות בעלה. הבעל נחשב ראש המשפחה ובעל הסמכות, והאישה אחראית לניהול 

משק הבית. 

אשר ליחסי מין, נמתחת ביקורת, בעיקר בקרב אוכלוסיות שמוצאן מהכפר, על קיום יחסי מין 
על  הדוק  פיקוח חברתי  קיים  לנקה  כפריים בסרי  באזורים  הנישואין. למשל,  שלא במסגרת 
התנהגותן המינית של נשים. מצופה מנשים צעירות ולא נשואות להיות "צנועות", תמימות ואף 

בורות מבחינה מינית. "אישה טובה" היא אישה שאינה מקיימת יחסי מין לפני הנישואין. 

כמו כן, קיימת תפיסה, הרואה באישה שהותקפה מינית "אשמה" במה שאירע לה, דבר המכתים 
אותה בסטיגמה חברתית, הפוגעת בכבודה ובכבוד משפחתה. בהתחשב בהיבט זה, במקרים 

של אינוס, אין זה נדיר שהאנס מתחתן עם הנאנסת. 

יתרה מזו, על פי הבודהיזם, האחריות לקיום יחסי מין שלא במסגרת הנישואין מוטלת על נשים, 
שכן הן מעוררות את תאוותם של הגברים. לכן, בתאילנד, למשל, האישה נתפסת כ"אשמה" 

בכל מצב של יחסי מין שלא במסגרת הנישואין, גם אם מדובר באונס. 

האישה.  של  לטומאה  כמביא  נחשב  לנישואין  מחוץ  מיני  מגע  אסיה,  מזרח  תרבויות  בכל 
ואינה מדווחת  העבודה  נפוצה במקום  חוק,  פי  על  שנאסרה  אף  מינית,  הטרדה  בפיליפינים, 
בגלל חששן של הקורבנות לאבד את מקום עבודתן ולאור הסטיגמה המודבקת על הנפגעת 

ועל משפחתה.

בדרכים  אסיה  ממזרח  נשים  של  התנהגותן  על  להשפיע  עשויים  אלה  תרבותיים  ערכים 
הבאות: 

קבלת תנאים קשים כמובנים מאליהם:	  כך, לדוגמה, עוזרי בית בסרי לנקה, אשר משתייכים 
בשעות  המתבטא  לניצול,  כך  עקב  וחשופים  נחותים  נחשבים  הנמוכות,  לקסטות  לרוב 
עבודה ממושכות, לעתים ללא חופשות ותמורת שכר מזערי. כאשר מדובר באישה, עוזרת 
אישה.  היותה  מעצם  והן  העבודה  מסוג  הן  ונובעת  "כפולה"  נחיתותה  לנקה,  מסרי  בית 
תפיסה זו עלולה להביא לכך, כי עובדות מסרי לנקה, המועסקות בישראל במשק בית, לא 

תתלוננה נגד יחס פוגע ותנאי עבודה לא ראויים, בהיותן מורגלות לכך. 

לאור דרכי ההתנהגות המצופות מנשים  התנהגות סבילה מול מעביד מתעלל או מנצל: 	 
לעומת גברים, אישה אינה נוטה להתעמת עם מעביד מתעלל או מנצל. 

אי-הגשת תלונה על אונס או על הטרדה מינית:	  היבטים אלה עשויים להסביר התנהגות של 
מהגרת עבודה, שנפגעה מינית ונמנעה מהגשת תלונה או של נאנסת שמסבירה לחוקר, 

שמדובר ביחסים ש"תחילתם באונס וסופם ברצון".  
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"טיפים" להתנהלות מוצלחת במפגש
עם אנשים מתרבויות מזרח אסיה

בפרק זה רוכזו "טיפים" המיועדים לישראלים הבאים במגע עם אנשים ממדינות מזרח אסיה 
בכלל, וממדינות סין, תאילנד, הפיליפינים וסרי לנקה בפרט. 

ביחסיכם עם בני תרבויות אלה, הקפידו על מספר כללים: 

יחס של כבוד

  	Mr., Mrs., כגון  ובקידומות לשמם,  פנו אל בני תרבויות מזרח אסיה בכינויים מקצועיים 
Ms., Miss. הימנעו מפניות בשם הפרטי של אדם שאינכם מכירים. 

	 התייחסו אל בני תרבויות אלו בכבוד ודברו בנימוס, לרבות אמירת "תודה" וסליחה". 

	 בעת מסירת מסמך, כרטיס ביקור או כל חפץ אחר, הגישו אותו בשתי ידיים, כאשר הכתוב 
מופנה כלפי המקבל לאות כבוד. 

	 הקפידו על לבוש מכובד ורשמי. 

	 הקפידו להיענות להצעות לכיבוד, שכן סירוב עלול להיתפס כ"אבדן פנים". 

דבר  ובכל  תאילנד  במלך  וכבוד  זהירות  מנהג  לנהוג  יש  מתאילנד,  אנשים  עם  	 במפגש 
הקשור בו, כולל שטרות הנושאים את תמונתו. מוטב לא לשאול שאלות בנוגע למלך, שכן 

אין עוררין על סמכותו ועל האהדה שתושבי תאילנד רוכשים כלפיו. 

	 במפגש עם אנשים מסין, מוטב לא לשאול שאלות בנוגע למשטר הקומוניסטי בסין, ובוודאי 
שלא למתוח עליו ביקורת. 

	 הימנעו מהרמת קול ומקטיעת דיבורו של הזולת.

שימוש באנשי קשר

	 השתדלו להשתמש ברשת של אנשי קשר ובמתווכים מבני הקהילה. אנשים אלה עשויים 
לסייע לכם בבניית אמון ובאיתור אנשי מפתח, בשעת הצורך.

שפת הגוף

	 שמרו על סבר פנים נינוח במהלך שיחה עם בני תרבויות מזרח אסיה. 

	 הימנעו מקשר עין ישיר, שעשוי להביך את הזר הנמצא מולכם.

כן,  כמו  בכבוד.  פגיעה  משום  בכך  יש  שכן  אדם,  על  הצבעה  או  אצבע  מהנפת  	 הימנעו 
דבר  שיחה,  במהלך  בכיסים  או  המותניים  על  ידיים  מהנחת  או  ידיים  משילוב  הימנעו 

המתפרש כהתנגדות או ככעס.
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	 הימנעו ממגע פיזי באדם מתרבויות מזרח אסיה, ובעיקר באזור הראש. השתדלו להימנע 
מלחיצת יד.

	 היזהרו שלא לגעת בדבר באמצעות כף הרגל ולא לשלב רגליים לכיוון אדם אחר, שכן 
הרגליים נתפסות כטמאות. 

חקירה על ידי בני אותו מין

	 רצוי לחקור אישה על ידי אישה, וגבר על ידי גבר. 

אוכל 

	  בעת הגשת אוכל לבני תרבויות מזרח אסיה, הקפידו להגיש לבני הדת הבודהיסטית אוכל 
צמחוני. רצוי לשקול זאת גם לגבי בני הדת ההינדואיסטית. היו מודעים לכך, שרוב הסינים 

נמנעים מאכילת לחם, מוצרי חלב וירקות לא מבושלים.

צבעים

יש  ולבן  	 היו ערים למשמעותם של צבעים במדינות מזרח אסיה. למשל, לצבעים שחור 
אסוציאציות של מוות בתרבות של סרי לנקה. כך גם לגבי הצבע הלבן בתרבות הסינית.
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נספחים

נספח 1: מקרי בוחן

א. הפיליפינים
מרי, עובדת סיעוד פיליפינית, מועסקת בבית קשיש בן 85, שאינו מסוגל לתקשר עימה. היא 
מקבלת הוראות מבן המעסיק, המתגורר בבית. לאחר ארבעה חודשים היא עוזבת, בלי למסור 

הודעה מוקדמת. 

הבן מגיש תביעה נגדה לרשות ההגירה על שנטשה את המטופל וטוען, שהיא "ברחנית". הוא 
מגיש גם תלונה למשטרה וטוען, שהיא גנבה תכשיטים.

מרי נלקחת לחקירה ונחקרת על ידי חוקר בצורה אגרסיבית. היא טוענת שביצעה את עבודתה 
הקשה באמונה ושמעולם לא לקחה תכשיטים. לטענתה, היא עזבה את הבית בלית ברירה, 
יכלה  משום שבן המעסיק סירב לשלם לה את אשר סיכמו ביניהם. כשהיא נשאלת אם לא 
לשוחח עם הבן של המעסיק על כך, היא עונה, שהוא נוהג לצעוק ולאיים. כשהיא נשאלת מדוע 
לא פנתה למשטרה בקשר לאיומים, היא שותקת וכשהיא נשאלת אם יש לה דברים נוספים 

למסור, היא משפילה מבט וממלמלת שלא.

מרי נחקרת פעם נוספת, הפעם על ידי חוקרת, שקיבלה הכשרה מיוחדת בחקירת נשים יוצאות 
מדינות אחרות. השוטרת מסבירה פנים ומבקשת ממרי לספר את הסיפור המלא, תוך הפגנת 
סבלנות. בפני אותה שוטרת, מרי מגוללת סיפור מלא יותר, אך גם הפעם בשלבים. בראשית 
החקירה היא מספרת על אי-קבלת השכר. לאחר מכן, כשהשוטרת מבקשת ללמוד על שגרת 
החיים שלה, היא מגלה שבן המעסיק אסר עליה לצאת מהבית, בטענה שהקשיש זקוק לה 24 
שעות ביממה. רק אחרי הפצרות מצד מרי, במשך חודשיים, בן המעסיק הרשה לה לפקוד את 
הכנסייה פעם בשבועיים, בליווי שלו. בשלב זה מרי מתחילה לבכות. החוקרת מציעה למרי 

קפה ונותנת לה שהות לצאת לשירותים ולשטוף פנים.

בשלב הבא של החקירה, מרי מגלה שבן המעסיק החל לגעת בחזה שלה כחודש אחרי שהיא 
הגיעה לעבודה. היא הגיבה על ידי הסרת ידו, אך הוא המשיך לעשות כן פעם אחר פעם, ובשלב 
כלשהו היא הפסיקה להתנגד. במועד אחר הוא נכנס לחדרה ללא רשותה ונגע בה. היא הדפה 
אותו, אך לא התלוננה במשטרה. מצב דברים זה נמשך עוד חודשיים ואז, בשלב כלשהו, הוא 
נכנס לחדרה לילה אחד ואנס אותה. היא התנגדה בכל כוחה, אך לא הצליחה להדוף אותו. 
מלעשות  ממנה  מנעה  שהבושה  אומרת  היא  במשטרה,  התלוננה  לא  מדוע  נשאלת  כשהיא 
זאת. החוקרת שואלת אם זה היה המקרה היחיד שבו נאנסה על ידי בן המעביד והיא עונה שזה 

קרה עוד פעמיים. בשלב זה, לא יכלה לשאת זאת עוד וברחה. 

ונוקבת במועדים כלליים,  כשמרי נשאלת לגבי תאריכים מדויקים, היא אינה מסוגלת לענות 
כגון "בחורף" או "כשבועיים אחרי יום ההולדת של אמי". 
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האם עדותה של מרי מהימנה? לכאורה, היא מעלה הרבה שאלות: מדוע מרי הפסיקה להתנגד 
כשבן המעסיק נגע בחזה שלה? מדוע לא התעמתה אתו? מדוע היא לא התלוננה במשטרה 
מיד אחרי שהחל לגעת בה ולפחות אחרי מקרה האונס הראשון, קל וחומר לאחר מקרה האונס 
השני והשלישי? מדוע לא סיפרה את כל הסיפור מיד? מדוע גילתה את הסיפור בשלבים ובשלב 
הראשון התייחסה רק לאי-תשלום השכר? מדוע לא יכלה לנקוב בתאריכים מדויקים כשמדובר 

באירועים טראומטיים, שניתן להניח שהם חרותים בזיכרונה? 

אילו גורמים תרבותיים עשויים היו להשפיע על התנהגותה של מרי? 

החברה הפיליפינית מאופיינת, מחד גיסא, במוסר קתולי שמרני בכל הנוגע למין וליחסים בין 
המינים, ומאידך גיסא, בתפיסה לפיה כבוד הגבר מתבטא באון הגברי וכבוד האישה בצניעותה. 
מקרה של תקיפה עשוי להתפרש כגורל האישה לנוכח ה"טבע הגברי". אונס עדיין נתפס כאות 
קלון על האישה, משום שהוא מעלה סימן שאלה לגבי התנהגותה המינית. הקורבנות עלולות 
כבוד ובושה, אדם  אף להרגיש כאילו הן חטאו, וכמו בחברות אחרות בעלות אוריינטציה של 
סובל יותר מעצם החשיפה של ההתנהגות הנתפסת כמבישה, מאשר מעצם ביצוע ה"עבירה". 
על כן, מנסים לשמור על דיסקרטיות בדברים העשויים להתפרש כמוסר רופף, ולהכתים את 
הפרט ואת משפחתו. מתוך הבנה זו, אין להתפלא, שמרי הסכימה לגלות לחוקרת את מעשי 
היחס לזמנים מדויקים  ההתעללות שעברה בשלבים, בהתאם לאמון שנבנה עימה בהדרגה. 
במערב בדרך כלל אינו מאפיין חברות חקלאיות אשר מתנהלות לפי עונות ואשר נוטות לזכור 
אירועים לפי קרבתם למועדים קבועים )חגים, ימי הולדת וכדומה(. יש להבין, כי שתיקתה של 
מרי בחקירה הראשונה נבעה הן מחוסר הרצון להתעמת, תכונה הטבועה בתרבות הפיליפינית, 
והן מיחסי המרות הקיימים בתרבות, במיוחד כשמדובר באישה מול גבר בעל סמכות. על כן, 
קיימת חשיבות לקיום החקירה על ידי שוטרת אישה להבדיל מהחקירה הקודמת שהתנהלה 
ובין בצורה אחרת  בין בהרמת קול  כי שימוש בכוח בחקירה,  כן, ראוי לציין,  ידי גבר. כמו  על 
)חקירה אגרסיבית(, מתפרש בתרבות הפיליפינית כפגיעה בכבוד ולכן עלול לעורר הסתייגות 

וחוסר רצון לשתף פעולה. 

ב. תאילנד
משה, חקלאי ממושב בנגב, נכנס בוקר אחד לחממות שלו ורואה את אלאק, עובד תאי חדש. 
משה נותן לאלאק מספר הוראות לגבי הפעלת מערכת ההשקיה ודישון הצמחים. אלאק מחייך 
ומהנהן כמבין דבר ואף מוסיף, "בסדר, בסדר" בעברית. מרוצה מגישתו החיובית של אלאק, 
ורגוע שהכול כשורה, משה יוצא לפקח על עבודות נוספות. לאחר שעה קלה, חוזר משה ומוצא, 
כי אלאק הצליח לבצע רק משימה אחת מתוך המשימות הרבות שהורה לו. משה מרים בקוצר 
רוח את קולו ומצביע על אלאק. חבריו לעבודה מחייכים ואף צוחקים. כאשר אלאק משפיל את 
מבטו ושותק, משה מסיק, כי אלאק עצלן או מטומטם וככל הנראה בז לסמכותו, וכעסו גובר. 
כדי להניע את אלאק לחזור לעבודה, משה דוחף אותו קלות בכתף, אך אלאק ממשיך להשפיל 

מבט ולשתוק, ועומד כמו פסל. 

ננסה להסביר מה השתבש ביחסי העבודה בין משה המושבניק לאלאק העובד התאי, בהתאם 
למושגי היסוד בתרבות התאית: 
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מדובר  האם  אלאק.  של  לכאורה  האיטי  הקצב  היה  מלכתחילה  משה  את  שהקפיץ  הדבר 
לזמן,  אחרת  להתייחס  נהוג  בתאילנד  זמן?  לגבי  שונה  בתפיסה  מדובר  שמא  או  בעצלות, 
ועובדה זו, בנוסף על קשיים בתקשורת לאור השפה הזרה, עלולה להקשות על העובד, שזה 
יודה  לא  העובד  לרוב,  עליו.  המוטל  את  למלא  החדשה,  למציאות  הסתגל  וטרם  הגיע  עתה 
בקושי כדי לשמור על כבודו. על כן, כאשר המעביד אינו יודע ממה נובע הקושי בתפקוד של 
את  לברר  לו  ולאפשר  נוסף  תאי  בעובד  להיעזר  עליו  אי-מסוגלות(,  או  הבנה  )חוסר  העובד 

העניין בדיסקרטיות. 

מעודנת  בצורה  ביקורת  להעביר  חשוב  התאי,  של  כבודו  על  לשמור  מנת  על  לכך,  בנוסף 
ובארבע עיניים, לעולם לא בנוכחות עובדים אחרים. כאשר משה צעק על אלאק בפני העובדים 
האחרים, הוא הלבין את פניו ברבים. לאחר מעשה כזה, קשה עד בלתי אפשרי לבנות או לשקם 

אמון הדדי בין העובד למעביד, שנתפס כאדם חסר בגרות, בלתי אמין ומתעלל. 

כאשר עובדים תאיים נתקלים במעביד ישראלי אשר מתעצבן בגלוי, צועק או דוחף את עובדיו, 
מעשים אלה מתפרשים כאבדן שליטה. התגובה המיידית היא לחייך ואף לצחוק כדי להפיג את 
המתח ממעשיו המביכים של הממונה. החיוך גם מעיד על ניסיון למנוע תקרית אלימה כתוצאה 
מפגיעה בכבוד העובד אשר המנהל צועק עליו, ועל מאמץ להחזיר את ההרמוניה החברתית. 

השתיקה של אלאק והשפלת עיניו היא דפוס התנהגות אופייני בתאילנד, המבטא את הכבוד 
שמפגין אדם כלפי בעל סמכות. מפאת הכבוד כלפי בעל הסמכות, תאילנדי עשוי לשתוק גם 

כשהוא נאשם על לא עוול בכפו. 

לא  שכן  ביותר,  בוטה  כאלימות  מתפרשת  אלאק  של  כתפו  על  משה  של  הדחיפה  ולבסוף, 
מדובר רק במגע, אלא במגע אגרסיבי, וזאת לא בידי חברו לעבודה אלא בידי מעסיקו, אדם 

שאמור לדאוג לו ולהגן עליו. 
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נספח 2: טעימות מספרות מזרח אסיה, המצביעות 
על ערכי תרבות

נכתב ותורגם  על ידי עו"ד רחל גרשוני, מתאמת המאבק בסחר בבני אדם, משרד המשפטים.

א. הודו-סרי לנקה: דתות ההינדואיזם והבודהיזם

מרכזיות:  דתות  שתי  של  מכורתן  הורתן  היא  במיוחד,  עשירה  תרבות  התפתחה  שבה  הודו, 
ההינדואיזם והבודהיזם. סרי לנקה מושפעת בצורה עמוקה מהתרבות ההודית בכלל ומדתות 

אלה בפרט.1  

ככלל, הכתבים הדתיים שמקורם בהודו אינם מגלמים משנה סדורה פילוסופית על העולם, 
אלא תובנות בעלות מרקם משותף. המכנה המשותף לדתות אלה הוא ההתייחסות לחיים עלי 
אדמות כאשליה שיש להתנתק ממנה, כדי להגיע לאמת. במסגרת זו, שתי דתות אלו רואות 
ב"אני" אשליה וסבורות שכולנו חלק מאחדות, בדומה לתאים בתוך גוף אחד. שתיהן גורסות 
שדרך הארה, אדם מסוגל לתפוס בצורה מיסטית ואינטואיטיבית את האחדות הזו. אשר לסבל 

שבעולם, יש לקבל אותו כשם שמקבלים את הטוב-בשוויון נפש. 

ניתן להמחיש גישה זו באמצעות שלושה מקורות: 

UPANISHADS .1 - חלק מהספרות הקדושה של ההינדואיזם, העוסק בידיעת האלוהים. הוא 
נחשב להתגלות אלוהית.

"כל עוד יש דואליות, אנחנו רואים את האחר, שומעים את האחר, מריחים את האחר, 
זוכה להארה  ויודעים את האחר; אבל כשהנשמה  על האחר  וחושבים  מדברים לאחר 
והכול נמס לתוך האחדות של הבריאה, מי רואה את מי? מי מורח על ידי מי? מי נשמע על 
ידי מי? אל מי מדבר מי? על מי חושב מי? ... כשיאמר זאת, החכם יכנס לדרך ההתנתקות 

מחיי העולם". 2

האל  בין  בשיחה  דן  זה  קטע  יותר.  הרבה  מסועף  אפי  משיר  קטע   -  BHAGAVAD – GITA  .2
בכוחות  להילחם  ומתכוננים  הקרב  בשדה  כשהם   ,ARJUNA בשם  דגול  אדם  לבין  קרישנה 

הרשע. שיר זה אינו נחשב להתגלות אלוהית, אלא כיציר נביאים וקדושים.

"כשם שמי שדר בתוך הגוף עובר ילדות, נעורים והזדקנות, באותה דרך על ידי מוות הוא 
עובר לגוף מסוג אחר... תחושות חום וקור, הנאה וכאב נגרמים על ידי המגע של החושים 
רוח  אותם.  לקבל  יש  לנצח.  מעמד  מחזיקים  ואינם  והולכים  באים  הם  אובייקטים.  עם 

1 D.C.R.A. Goonetillleke. India-Sri Lanka: The Many Bonds Then and Now. Sunday Times. )October 
10, 2010(.
2 Swami Prabhavananda & Frederick Manchester. )1957(. The Upanishads: Breath of the Eternal. 
Mentor. N.Y. and Scarborough, Ontario: New American Library. p. 89.
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שלווה מקבלת הנאה וכאב עם שכל שקול ואינה מתרגשת מאף אחד מהם. אותו אדם 
בלבד ראוי לחיי נצח"3 )הדגשה שלי ר.ג.(.

3. הדרשה הראשונה של הבודהה

הבודהה, או בתרגום חופשי "זה שזכה להארה", נולד בהודו, על פי המסורת, למשפחת מלוכה 
שניסתה לחסוך ממנו כל מידע בקשר לרוע, למחלה או למות. בגיל 29 הוא נתקל בשלוש רעות 
חולות של העולם הזה- מחלה, זיקנה ומוות. מתוך ניסיון להתמודד אתן, הוא החל לנדוד ברחבי 
הודו והגיע לבסוף להארה, שהדרך היחידה להתגבר על רעות אלה היא להתנתק מהתשוקה 

לדברים בעולם הזה. 

להלן ציטטה מהדרשה הראשונה של הבודהה: 

"לידה היא רעה;  ריקבון הוא רע; מחלה היא רעה; מוות הוא רע; כנ"ל עצבות ואבל, קינה 
וייאוש... לא לקבל את מה שרוצים-גם זה רע. במילה אחת, הגוף הזה-המסה המבוססת 
זו התשוקה המביאה אותנו ללידה, להנאות החושים,  רע...  או תשוקה-הוא  על אחיזה 
לרצון להיוולד מחדש, לרצון שהחיים ייגמרו... על ידי שחרור הערגה לתשוקה הזו-אנו 

זוכים לעצור את הרע".4

ב. הפיליפינים: האדם כחוטא
בפיליפינים, הדת הקתולית היא הדת הנפוצה ביותר ובעלת ההשפעה הגדולה ביותר. אנשים 
לוקחים ברצינות השתתפות בטקסי כנסייה ומאמינים, שדרך מועדפת להתמודדות עם בעיות 
מי  נגוע בחטא קדמון,  ידי תפילה לאלוהים. מכיוון שהדת הקתולית מניחה שהאדם  על  היא 
שמאמין בה רגיל לראות עצמו כ"כלי מלא בושה וכלימה", דבר העשוי להשפיע עליו להתמקד 

באשמה שלו אף מול מעביד מתעלל. 

ניתן להמחיש גישות אלו באמצעות שלושה מקורות, שניים מתחום הדת ואחד מתחם הספרות 
האנתרופולוגית-סוציולוגית: 

1. שיר דתי, שבפיליפינים נוהגים לשיר בכנסיות: "הודו למריה הקדושה"

הודו למריה הקדושה, מלאת החן
האלוהים אתך. 

את נושאת ברכה בקרב נשים
ולברכה הוא פרי בטנך

ישוע.
מריה הקדושה, אימא של אלוהים

התפללי עבורנו, החוטאים
עכשיו ובשעת מותנו. 

אמן

)הדגשה שלי  ר.ג.(.

3 Swami  Pabhavananda & Christopher Isherwood, Transl. )1951(. The Song of God: Bhagavad – 
Gita. New York and Toronto: Mentor, New American Library, 16th ed.
4 Jean Boisselier. )1995(. The Wisdom of the Buddha. London: Thames and Hudson.
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שיר דתי זה, האהוב על יוצאי הפיליפינים הקתולים, מבטא את התפיסה שכל בני האדם הם 
תמידי  ופשפוש  תמידית  אשמה  מפתחת  זו  עולם  תפיסת  שמיים.  לרחמי  הזקוקים  חוטאים, 

במעשים, כשאלה יכולים להביא לידי החלשת גרסת נפגע מול מעביד מתעלל. 

2. וידויי אוגוסטינוס הקדוש: מדובר באחד מאבות הכנסייה הקתולית, שחי בין השנים 430-354 
הקתולית.  הדת  התפתחות  על  גדולה  השפעה  בעל  והיה  ענפה  ספרות  כתב  הוא  לספירה. 
נולד  שהאדם  משמעותו,  זה  מושג  הקדמון".  ל"חטא  פרק  מייחד  הוא  שלו,  הווידויים  בספר 
בחטא, כך שאפילו תינוק בן יומו חדור חטא ומלא תשוקות אנוכיות ושליליות. לשיטתו, התינוק 
מלא דחפים שליליים בדיוק כמו המבוגר; ההבדל היחיד ביניהם הוא, שלתינוק אין עדיין כוחות 
כדי להוציא לפועל דחפים אלה. כך, הוא מצביע על תינוק המקנא כשתינוק אחר יונק משדי 
אמו, או המתמלא כעס כשמבוגר מונע ממנו לאכול דבר מה שהיה מזיק לו, ורואה בדפוסים 

אלה עדות ליצר רע מולד.5   

3. מתוך הספרMaid to Order in Hong Kong 6  - ציטטות מהדת לגבי נשים המתמודדות 
עם קשיים מול מעבידים: 

"מבחינתו של ישוע, דווקא משרתים יזכו לגדולה משום שהם משפילים את עצמם כדי 
לשרת אחרים. ישוע עודד אותנו להיות משרתים...

הנה טיפים מהתנ"ך... על משרתים לציית לאדוניהם... בתור משרתי ישוע העושים רצון 
האלוהים מהלב ומכוונות טובות... תוך ידיעה שאלוהים ייתן לכל אדם לפי מעשיו בין אם 

הוא עבד ובין אם הוא חופשי".

ומובאה אחרת 

"כשהמעביד שלי כועס עלי, אני מתפללת... אלוהים, אני כועסת או המעביד כועס עלי. 
סלח לנו עבור האשמה שלי ועבור האשמה שלו". )הדגשה שלי ר.ג.(.

ג. תאילנד - מסורת של סיפורים על נזירים: הינזרות מהבלי העולם
תאילנד היא מדינה, שבה הדת השלטת היא הבודהיזם, אך למעשה, יש בה מרקם מורכב של 
דתות. ככלל, הזרמים השונים אינם בקונפליקט זה עם זה, אלא אנשים משתמשים בכל אחד 

מהם כדי למלא תפקיד אחר. 7

אי אפשר להקיף את מלוא העושר של תרבות זו, אך ניתן להמחישה על ידי התמקדות במסורת 
שאינם  לנזירים,  הנגרם  הנזק  הוא  שלהם  ההשכל  כשמוסר  לנזירים,  בקשר  סיפורים  של 
הזה. אחד הסיפורים האלה מדגים את הערך  ייעודם להתנתק מהבלי העולם  את  ממלאים 

הבודהיסטי של התנתקות: 

5 Confessions of Saint Augustine. Book one, chapter 7.
6 Constable, Nicole. )1997(. Maid to Order in Hong Kong: Stories of Filipina Workers. Cornell 
University Press. Ithaca  p.192.
7 Klausner, William, J. )1993(. Reflections on Thai Culture, Siam Society. Bangkok The Siam Society  
pp. 213-215
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"בוקר אחד, הוזמן נזיר לאכול ארוחת צהריים בכפר המפורסם בשל מנה אחרונה העשויה 
מאורז ירוק. הוא הסכים מיד. פרק זמן קצר לאחר מכן, הוזמן אותו נזיר לארוחת צהריים 
לאותו יום, כדי לאכול פרי בכפר שהתפרסם בשל מתיקות הפירות שלו. הוא נענה גם 
להזמנה זו. ביום שבו הוא היה אמור לאכול ארוחת צהריים בשני הכפרים האלה, הגיע 
הנזיר לצומת הדרכים בין שני הכפרים. כשהוא חשב על המנה האחרונה העשויה מאורז, 
נזכר בפירות המתוקים שבכפר השני  הוא פנה לכיוון אותו כפר, אך בחצי הדרך, הוא 
ופנה אחורה לכיוון הכפר השני. ואולם בחצי הדרך לכפר השני, הוא נזכר במנה האחרונה 
כך, התשוקה הלא מאוזנת שלו לאוכל הביאה לכך, שהנזיר הטועה  שבכפר הראשון. 

פספס את שני המטעמים"8. 

קשים  תנאים  עם  ישלים  תאי  נתין  מדוע  מסוימים,  במקרים  להסביר,  יכול  ההתנתקות  ערך 
בעולם הזה. 

קבלת   / במשפחה  היררכיים  יחסים   / הקבוצה  חשיבות   - סין  ד. 
העולם כמות שהוא

כגון  ממסדיות  דתות  רווחו  בסין  מעיר:  אחד  שמלומד  כפי  זרמים.  של  פסיפס  היא  סין  גם 
בודהיזם, דאואיזם ודת לא ממסדית, שנשענה על פולחן האבות, פולחן אלים של הטבע, חיזוי 
עתידות והקרבת קורבנות. ככלל, צורות פולחן אלה היו שזורות זו בזו ואנשים עשו שימוש בכל 

פולחן לפי הצרכים שלהם. 9

שלושה מקורות חשובים הממחישים ערכי יסוד בסין הם:

1. קונפוציוס: חבות חברתית

ההשפעה של קונפוציוס )שנולד ב-551 לפני הספירה( ניכרת בסין עד עצם היום הזה. מדובר 
באדם שייסד אסכולה של "אנושיות" שהייתה מבוססת על מילוי לא אנוכי של חובות ובראשן 
החובה של בנים לאבותיהם ואהבת אחים. מנציוס, תלמיד שיטתו של קונפוציוס, הוסיף נדבך 
חשוב לתורתו בדמות החובה להתנהג ביושר, בהתאם למצב הדברים שבפניך. להלן אמרה 

אחת המיוחסת לקונפוציוס, המלמדת על הכבוד שיש לתת להורים:

הם  אם  בעדינות.  אותם  להוכיח  לו  מותר  הוריו,  את  משרת  כשאדם  קונפוציוס:  "אמר 
מסרבים להאזין לטיעון שלו, עליו להמשיך להתייחס בכבוד כלפיהם ולציית להם. אפילו 

אם הבן סובל מכך, אל לו להתלונן"10.  )הדגשה שלי ר.ג.(.

8 שם, עמוד 95.
9 C.K. Yang. The Role of Religion in Chinese Society. In: John Thomas Meskill )ED(. An Introduction 
to Chinese Civilization. )Columbia University Press, 1973(. Lexinglon: Mass  pp. 644-645.
10 Ch'u Chai & Winberg Chai, )1965(. The Humanist Way in Ancient China: Essential Works of 
Confucianism. Toronto: Bantam Books.
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מובאה נוספת, מעניינת במיוחד, דנה בעליונות של נאמנות למשפחה מעבר לנאמנות לאמת: 

"דוכס אחד אמר לקונפוציוס: "בחבל המדינה שלי, יש אדם כל כך ישר שהוא העיד נגד 
אביו כשהלה גנב כבשה". אמר קונפוציוס: "אנשים ישרים בחבל המדינה שלי שונים 

ממנו; אב יגן על בנו ובן יגן על אביו; בזה אנו רואים יושר"11. 

2. הדאו - "הדרך": פסיביות ספונטנית 

וחזון,  רוחניות  דאואיזם היא שיטה דתית-פילוסופית, המשקפת תמהיל של מיסטיות, שירה, 
שהיא  "הדרך",  פירושו   - הדאו  חברתית.  חבות  של  הקונפיציאנית  הדוקטרינה  את  המשלים 
העולם,  ביסוד  העומדת  האחדות  הוא  הדאו  וטבעי.  היקום-אנושי  כל  ומקור  העולם  בבסיס 
שניתן להגיע אליה רק בדרך מיסטית. דרך החיים המתיישבת עם הדאו היא התנהגות פסיבית 

בלי קונפליקט או כפייה, ספונטנית, בלי מאמץ וללא גבולות.12 

המקור הבא הוא של מייסד שיטה זו - לאו צה, שהיה בן זמנו של קונפוציוס: 

"אין רכים וחדירים מן המים
אך אין סלע וצור שהם לא יכולים לו

כי המים חזקים מצור ומסלע. 
ידוע לכל כי הרך חזק מן הנוקשה

והגמיש יגבר על הקשוח .."

"ניצחון הטוב אינו כופה, 
אינו מתגאה,

אינו מריע, 
אינו מתנשא, הוא מנצח מחוסר ברירה...13" 

3. זן בודהיזם - מבית היוצר של ג'ושו: חוסר המשמעות של הנאות העולם

ג'ושו היה חכם זן שנולד ב-778 לספירה ובגיל 80 נטל תרמילו וקערת האורז שלו ויצא לנדוד 
יש  אך  סדורה,  ממשנה  סלד  שכן  סדורה,  לפילוסופיה  מתגבשות  אינן  אמרותיו  סין.  ברחבי 
בהן כדי להציג זווית נוספת של התרבות העתיקה של סין. האמרה הבאה מצביעה על חוסר 

החשיבות של הנאות העולם: 

את  לכוון  עלינו  כך,  אם  כיצד,  נצחית.  היא  האמת  הבודהיזם,  פי  "על  שאל:  מישהו 
תודעתנו?"

ג'ושו ענה: "הבט, הקיסרים של זנקן וגוקן שלטו על פני הארץ כולה, אבל בשעת המוות 
הם לא יכלו לעשות שימוש בחצי אגורה"14. 

11 שם, עמ' 40.
12 William Theodore De Bary. )1960(. Sources of Chinese Tradition vol. 1. pp.48-50. Columbia 
University Press New York & London, .

13 לאו צה, טאו טה. )1996(. החיים על פי טאו. תל אביב: עופרים הוצאה לאור.
14 הופמן יואל. )2007(. ספר הזן של ג'ושו. תל אביב: בבל. עמ' 45.
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פרוסה  שהיא  אף  הדרך,  את  לראות  עלינו  מקשה  שהעולם  כך,  על  מצביעה  נוספת  מובאה 
לרגלנו: 

ג'ושו נשא דרשה אל האנשים. הוא אמר: "הדרך הגדולה נמצאת ממש לפני העיניים - 
רק קשה לראותה"15.  

ולבסוף, מובאה אחרונה מצביעה על חשיבותו של מורה בשר ודם על פני שיטה פילוסופית זו 
או אחרת: 

ג'ושו אמר עוד: "אם האדם הנכון מלמד את הדרך השגויה, הדרך תעקוב אחרי האדם 
ותהפוך לדרך הנכונה; אם האדם הלא נכון מלמד את הדרך הנכונה, הדרך תעקוב אחרי 

האדם ותהפוך ללא נכונה"16. 

15 שם, עמ' 100.
16 שם, מבוא.
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ראיונות, פגישות וקבוצות מיקוד
במסגרת המחקר לחוברת זו נערכו מספר פגישות, ראיונות וקבוצות מיקוד, על ידי ד"ר קארי 

זלסון ורשבסקי ועו"ד רחל גרשוני, שבהם השתתפו מומחים שונים לתרבויות מזרח אסיה. 

א. פגישות וראיונות שנערכו על ידי ד"ר קארי זלסון ורשבסקי 

 . פרופ' יורי פינס מהאוניברסיטה העברית, מומחה לסין, 15.3.10	 

 . גב' רוזפה, עובדת סיעוד פיליפינית, 13.1.10	 

. עו"ד שושנה שטראוס, רשות האוכלוסין וההגירה, 13.1.10	 

	 גב' רוני בר-צורי, מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, מומחית להגירת עבודה בישראל, 
 .18.1.10

. גב' רותי בלקר, ישראלית הודית, 27.1.10	 

ויפן,  קמבודיה  וייטנאם,  לנקה,  סרי  בתאילנד,  לשעבר  ישראל  שגריר  מתנאי,  דוד  	 מר 
.2.2.10

	 גב' נילי גורין, מומחית לתרבות סין, דוקטורנטית בחוג ללימודי מזרח אסיה, האוניברסיטה 
העברית בירושלים ומתנדבת ב"קו לעובד", 3.2.10.

	 ד"ר ניר אביאלי מאוניברסיטת בן-גוריון, אנתרופולוג חברתי, מורה דרך ומומחה לתרבויות 
המזרח, 15.2.10.

	 מר יצחק סולומון, ישראלי הודי ומומחה לתרבויות הודו - התכתבות בדואר אלקטרוני. 

לעובדות  ומומחית  חברתית  אנתרופולוגית  בן-גוריון,  מאוניברסיטת  מזוז  קרן  	 ד"ר 
מהפיליפינים, 17.3.10.

. אדריכל אולריק פלסנר, מומחה לסרי לנקה, 22.3.10	 

 - ובקוריאה  בתאילנד  בסין,  ועובד  מלמד  יפן,  לתרבויות  מומחה  בלומנטל,  אריאל  	 מר 
התכתבות בדואר אלקטרוני. 

ב. פגישות וראיונות שנערכו על ידי עו"ד רחל גרשוני, מתאמת המאבק בסחר בבני אדם

 . ביקור בשגרירות תאילנד, 8.9.09	 

	 סדרת ביקורים למרכז הבינלאומי בערבה, במטרה לראיין סטודנטים לחקלאות מדרום-
מזרח אסיה, 24.3.08, 5.5.08, 16.7.08.
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. פגישה עם קונסול סין בישראל, שגרירות סין, תל אביב, 17.3.08	 

. פגישה עם גב' נילי גורין, 19.8.07	 

. פגישה עם פרופ' יצחק שיחור, מומחה לתרבות סין, 29.5.07	 

. פגישה עם מר דרור קוחן, דוקטורנט בחוג ללימודי מזרח אסיה, 17.5.07	 

 . פגישה עם פרופ' אורי פינס, 18.4.07	 

 , פגישה עם נציגי משרד החוץ אשר מתמצאים בתרבויות סין, נפאל והפיליפינים, 19.3.07	 
 .10.3.07

ג. קבוצות מיקוד

נערכו שתי קבוצות מיקוד, שבהן השתתפו נציגי ממשלה, נציגי ארגונים לא ממשלתיים ואנשים 
המשתייכים לקהילות של יוצאי מזרח אסיה בישראל. מטרת קבוצות המיקוד הייתה להגדיר את 
ההבדלים בין תרבויות מזרח אסיה לבין התרבות הישראלית, במיוחד בהקשרים הרלוונטיים 

למאבק בסחר בבני אדם בישראל. 21 בדצמבר 2009, 21 ביוני 2010. 
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