בעלי החיי במעגל החיי – היבטי תיראפויטיי
מאת :עמית שיינרדנדקר ,ביבליותרפיסטית ) (M.Aומרפאה בעיסוק )(B.O.T
"עלינו להתייחס אל בעליהחיי באופ שונה ,נבו יותר ואולי מיסטי יותר...
אנו מתנשאי עליה בשל חוסר שלמות ,בשל גורל הטרגי שהציב אות
מתחתינו וטועי בכ טעות מרה .האד אינו צרי לשפוט את בעליהחיי.
בעול עתיק ושל מזה שלנו ה יצורי מושלמי ,בעלי חושי חדי
שאנו איבדנו או שמעול לא היו לנו ,החיי על פי קולות שלעול לא נשמע.
ה אינ אחינו וה אינ נחותי מאתנו.
אלה עמי אחרי שנלכדו אתנו במארג החיי והזמ,
אסירי ההדר והיגיעה שבהיותנו על פני האדמה".
 הנרי בסטו
“”The Qutermost House

)אצל מקלרוי(1999 ,
א .הברית בי בני האד ובעליהחיי
מעורבות של חיות הבית בחיי המשפחה האנושית החלה ע ביות של ראשוני בעליהחיי לפני
יותר מ –  10,000שנה) ,שליו .(1996 ,אחת העדויות הארכיאולוגיות הראשונות לברית בי האד
לבעליהחיי התגלתה בשנת  ,1976ע"י סימו דיוויס מהאוניברסיטה העברית ,אשר חש* שלד
אד ,שגילו מוער ב –  12,000שנה ,בעי מלחה שבצפונה של ישראל .לצדו של השלד נמצאו
שרידי גור כלבי או זאבי .ידו של האד הייתה מונחת על חזה הכלב באופ שהצביע על כ שמי
שקבר את שניה הניח במתכוו את ידו של האד על הכלב .הדבר מעיד על ראשיתו של הקשר
החברתי בי בני האד ובעליהחיי) ,דורו ;2000 ,קיוזאק  .(2000מאז נית למצוא בכל התרבויות
קשרי בעלי השלכות כלכליות ,פסיכולוגיות ודתיות ע בעליהחיי) ,שליו.(1996 ,
הקשר בי אנשי לבעליחיי היווה עניי לחוקרי כבר בתחילת המאה הנוכחית ,אול רק החל
משנות ה 60החלו אנשי המדע להעמיק ולחקור את טיבו של הקשר ואת השפעתו על הבריאות
הפיזית והנפשית של בני אד בכלל ושל ילדי בפרט) ,דורו.(2000 ,
ב .תרומת בעליהחיי לבני האד
"מהו האד ללא חיית האר ?-אילו נעלמו החיות כול,
היו בני האד מתי מבדידות נוראה של הרוח,
כי החיה והאד ,מקרה אחד יקרה את כול.
כל הדברי קשורי זה בזה,
אשר יפקוד את האדמה – יפקוד את בני האדמה ".


צ'י* סיאטל משבט סוואמיש ,מדינת וושינגטו,
מכתב לנשיא פרנקלי פירס.1885 ,
)אצל שליו(1996 ,

מערכות הקשרי בי בני האד לחיות מבויתות בכלל וחיות מחמד בפרט ה בעלות היק* אדיר
בעול כולו .בארה"ב ,למשל ,כשני שלישי מבתי האב מחזיקי חיות מחמד .בפולי מגיע שיעור
זה ל –  80%ויותר) ,שליו .(1996 ,ממדג שנער בישראל בשנת  ,1997עולה כי  12.9%מבתי האב
בישראל מגדלי חתולי ו  19.7%מגדלי חיית מחמד אחרת ,לרוב כלב) ,טרקל ודורו.(1998 ,
מעט מאוד קשרי אנושיי ה כה אינטנסיביי וטעוני רגשות כמו יחסינו ע חיות המחמד
שלנו .למרות זאת ,אנו ממעטי ללמוד על יחסי אלה ,והמאמצי המדעיי והמשאבי
המושקעי בניסיו להבי את ההשלכות הפסיכולוגיות והסוציאליות שלה על חיינו ולהסביר את
הדינמיקה של הקשרי בי בעליהחיי ובני האד ,ה מזעריי) ,שליו.(Keddie, 1977 ;1996 ,
 ,(1978) Levinsonטע כי האד בחברה הטכנולוגית בת זמננו ,המשתנה ללא הר* ,התרחק
מהטבע בכלל ומבעליהחיי בפרט .התרחקות זו גרמה לאד לחוש בודד ,חרד ומנוכר:
"ההתנכרות נפוצה בחברתנו .האד מוצא עצמו זר לעצמו ...זועק בחרדתו ...הוא איבד את
המפתח להבנה עצמית .חרדתו נובעת בחלקה מנסיגתו מ הכוחות המרפאי של הטבע ונציגיו
הבולטי ,ממלכת החיות" .לוינסו סבר כי בעליהחיי משמשי כמעי תחנת ביניי בהיסטוריה
האנושית ,בדר השיבה לבריאות רגשית ונפשית ,וכי ה אלו המאפשרי לאד המנותק לשמור
על הקשר הראשוני והחיוני ע הטבע ,על האינסטינקטי ועל צלמו הפנימי.
קיוזאק ) ,(2000תיאר את היתרונות הרבי אשר טומ בחובו הקשר ע בעליהחיי כ:
"אנו נהני להימצא בחברת ונרגעי כשאנו מלטפי אות .תעלוליה מעוררי בנו את חוש
ההומור ותחושה של חוסר דאגה ושל חזרה לילדות ולעליצות הגואה האופיינית לה .הטיפול
בחיות הבית דורש מאתנו מסירות ,אחריות וציות ללוח זמני יומיומי .חיות הבית מאפשרות
לאד המטפל בה לצאת מתו עצמו ולהניח לפחדיו מ העתיד הלא ידוע .בעליהחיי חיי
בהווה המיידי ,ויחסי הגומלי עמ גורמי לנו להיות מודעי לרגע הנתו ,על כל ההנאות
וההפתעות שהוא מזמ לנו .בעליהחיי שלנו נותני לנו את אהבת ומקבלי אותנו ללא תנאי,
ה מעניקי לנו חיבה ספונטנית ונאמנות אי ק .-ה נותני לנו כת* להישע עליה ,אוז קשבת,
מקלט בעת צרה .ה מהווי מפלט זמני מצרות היויו שלנו ומקור אינסופי לשמחות
והפתעות" .מקלרוי ) ,(1999מבחינה בי יחסינו ע בני אד אחרי ובי יחסינו ע בעליהחיי:
"החיות החולקות אתנו את ביתנו ואת עבודתנו מסוגלות לראות את המתחולל בנשמתנו מתחת
לכל השכבות המזויפות ,ולחשו* את העצמי האמיתי שלנו .בהיותנו ביחידות ע חיית המחמד
שלנו אנו מסירי את המסכות ואת העמדת הפני ,את השריו וההגנות שאנו מציגי בפני
הקרובי לנו ובפני ידידינו ואויבינו .ליד החיות שלנו אנו מציגי את עצמיותנו האמיתית.
ע הסרת השריו מתרככות הגנותינו ,ואנו פותחי עצמנו לקבל אהבה ,חיבה ,ידידות והבנה.
ברגעי אלה מונחי בצד האגו ,סדר היו ,ההתחזות .חלק משני את חיינו ,וכול מציעי
לנו את ההזדמנות לראייה חדשה של הדברי".
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קיי קושי ניכר ביכולת לאמוד את תרומת בעליהחיי לבני האד במונחי מדעיי,
) .(Keddie. 1977ע זאת ,מחקרי שוני מעלי את היתרונות הפסיכולוגיי ,החברתיי
והפיזיולוגיי אשר מעניקי בעליהחיי לבני האד:
יתרונות פסיכולוגיי
בעליהחיי מהווי מקור לא אכזב לאהבה ,חיבה וידידות ,והיבטי אלו של הקשר ע
בעליהחיי ה המוזכרי יותר מכל בספרות המקצועית .יחסינו ע בני אד אחרי עשויי
להיות מספקי וממצי ,א ה כפופי לגחמות ,מצבי רוח ,התחייבויות אחרות וללחצי של חיי
היויו .בעלהחיי ,לעומת זאת ,תמיד נמצא בסביבה ,תמיד שופע חיבה ותמיד מוכ לתת
ולקבל אהבה .אהבה וחיבה ללא תנאי וללא שיפוט ה היתרונות הידועי והבולטי ביותר של
הקשר ע בעליחיי) ,קיוזאק .(2000 ,בנוס* ,מעניקי בעליהחיי לאד תחושת קירבה ,תחושת
ביטחו ומקור גאווה .בעליהחיי תורמי לפיתוח אחריות ואמפתיה ,מסייעי בהעלאת הדימוי
וההערכה העצמית ,ותורמי לתחושה של שליטה וסיפוק) ,טסלר ,טרקל ומגד.(2001 ,
מסקר שערכו  ,(1983) Vogel, Quigley & Andersonבקרב אנשי המגדלי בעליחיי ,עלה כי 71%
מהנשאלי ציינו את הידידות כיתרו החשוב ביותר של החזקת חיות בית 53% .מהנשאלי
העריכו כי החיבה והאהבה ה היתרו החשוב ביותר .ההנאה וההגנה צויינו ג ה כיתרונות
חשובי בהחזקת חיות בית.
 ,(1983) Katcherזיהה כי הברית בי בני האד ובעליהחיי מורכבת מארבעה מרכיבי:
בטחו  תחושת הביטחו שחשי כאשר בעלחיי מתלווה אלינו )לטיול רגלי ,למשל(.
אינטימיות – האפשרות להגיע בקלות ובכל זמ לאינטימיות ע בעלהחיי.
קירבה – התייחסות לבעלהחיי כב משפחה.
קביעות – חוסר ההשתנות של בעלהחיי ,בניגוד לשאר בני המשפחה )הגדלי ומשתני
מבחינה גופנית ופסיכולוגית(.
 ,(1983) Savishinskyציי כי מבחינה פסיכולוגית ,תכונת של בעליהחיי כ"ילדי נצחיי",
תמימי ותלותיי לעד ,היא העומדת בבסיס זהות הילדותית .חיות הבית המהוות תחלי* לילד
אינ ממלאות רק את מקומ של הילדי שאי לנו ,אלא ג ,בדומה לילדינו עצמ ,ממלאות את
מקו הילדי שפע היינו .כשאנו משמשי הורי לחיות הבית המייצגות אותנו כפי שהיינו
לפני ,אנו חיי את ילדותנו מחדש .חיית הבית מייצגת בו זמנית ג בעלחיי ,ג ילד וג
אותנו עצמנו כילדי.
יתרונות חברתיי
אחד היתרונות המרכזיי שמעניקות חיות המחמד לבעליה הוא ההזדמנות ליצור קשרי חדשי,
)שליו .(1996 ,נוכחות של בעלחיי מושכת תשומת לב ותגובות מהסביבה ,ונותנת לבני האד
"תירו "-לפתוח בשיחה נוחה ולא מחייבת ,וכ עשויה ליצור גשר לאינטראקציה חברתית .במצבי
מסוימי בעלהחיי מהווה השלמה או תוספת לקשרי ביאישיי ,בעיקר בעבור אנשי
עריריי או מוגבלי ,והוא מהווה חבר למשחק ולשיחה ומקור לתמיכה ולביטחו חברתי,
)טסלר ,טרקל ומגד.(2001 ,
ההנחה הרווחת כי חיות מחמד מוחזקות בעיקר ע"י אנשי החיי בגפ ,הופרכה במחקרו של
 ,(1983) Beckשגילה כי פחות מ 5%מהכלבי ורק  7%מהחתולי בארה"ב היו בבעלות של
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אנשי אשר חיו בגפ .היתרונות החברתיי של בעליהחיי אינ מוגבלי ,ע כ ,לאנשי
בודדי וגלמודי ,אלא מקיפי את כל גווני האוכלוסייה) ,שליו.(1996 ,
מחקרי שוני בדקו את האופ שבו חיות המחמד מסייעות ליצירת קשרי חברתיי בי בני
אד ,ה בתו מסגרות שונות וה במפגשי מקריי:
ממחקר שנער בבריטניה ,עלה כי אנשי המטיילי בפארק ע כלבי זוכי להתייחסות מילולית
רבה יותר וארוכה יותר מאשר אנשי המטיילי בגפ ) 56.8%שיחות ע בעלי כלבי ,ש 22.1%
מה ארכו יותר מדקה ,לעומת  28.9%שיחות ע חסרי כלבי ,ש  7.4%מה ארכו יותר מדקה(.
הממצאי הצביעו על תפקידו של הכלב כ"מסכ חברתי" ,המזרז את אפשרויות המפגש
הבי–אישי.(Messent, 1985) ,
מסקר שער  ,(1985) Cainבקרב משפחות בארה"ב ,נמצא כי  52%מהמשפחות דיווחו על עליה
באור זמ הבילוי המשפחתי המשות* מאז שרכשו חיית מחמד ,וכי  70%דיווחו על עליה במצב
הרוח במשפחה ובכמות הפעילויות המהנות המשותפות מאז רכישת בעלהחיי.
מסקר חלוצי שערכו מלא ושנ ) ,(1997בקרב  12קשישי בגילאי  8265מירושלי ,שמחצית
מחזיקי בחיות מחמד ומחצית לא ,נמצאה נטייה לרמת קשרי משפחתיי וחברתיי גבוהה
יותר אצל בעלי חיות המחמד.
יתרונות פיזיולוגיי
מחקרי שוני הראו כי לחיות מחמד השפעות פיזיולוגיות חיוביות:
במחקר שנער על  26ילדי ,מצאו  (1983) Friedmann, Katcher, Thomas, Lynch & Messentכי
לח -הד שלה היה נמו באופ משמעותי בנוכחות כלב מאשר בלעדיו .במחקר של

& Katcher

 ,(1983) Beckהתגלה כי להתבוננות באקווריו דגי השפעה זהה על הורדת לח -הד לזו של
פעילות ביופידבק אינטנסיבית.
ממחקרה של  ,(1990) Siegelאשר בדק את השימוש בשירותי בריאות לאור תקופת זמ של שנה,
בקרב אוכלוסיית שמנתה  938קשישי ,עלה כי קשישי אשר היו בעלי לחיות בית דיווחו על
שימוש מועט יותר בשירותי הבריאות בהשוואה ליתר הנבדקי .יש לציי כי  58%מהנחקרי לא
גרו בגפ ,כ שבעליהחיי לא היוו בהכרח את הקשר היחיד עבור.
 ,(1991) Allen, Blascovich, Tomaka & Kelseyבדקו את התגובות הפיזיולוגיות של נבדקות אשר
התבקשו לבצע מטלה מתמטית מורכבת בנוכחות חברה טובה ,בנוכחות כלב או לבד .התוצאות
הצביעו על תגובתיות פיזיולוגית נמוכה יותר ועל ביצוע טוב יותר של המטלה בנוכחות כלב
מאשר בנוכחות חברה טובה.
ממחקר שערכו  ,(1980) Friedman, Katcher & Meislichאשר כלל  93איש אשר שבו לבית
לאחר שעברו התק* לב ,עלה כי רק  6%מבעלי חיות מחמד נפטרו לאחר שנה ,זאת בהשוואה
ל 44%מאלו שלא החזיקו חיות מחמד בבית .תוצאות המחקר לא היו תלויות בקיו קשרי
חברתיי נוספי ,דבר אשר הביא את החוקרי למסקנה כי בעליחיי משפיעי על בני אד
בדרכי שונות ונוספות מאלו של יחסיה ע בני אד אחרי.
מלא ושנ ) ,(1997מצאו בסקר החלוצי שערכו בקרב  12הקשישי מירושלי כי הנבדקי
שברשות בעליחיי סובלי פחות ממחלות בדרגת חומרה גבוהה ,לוקי פחות במחלות קשות,
נוטלי פחות תרופות ומבקרי פחות אצל הרופא.
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ג .בעליהחיי במשפחה
המהפכה התעשייתית בעול המערבי השפיעה השפעה מכרעת על מבנה המשפחה ותפקודה:
משפחות נעשו ניידות ,ויציבות הלכה והתערערה .שיעור הגירושי עלה בצורה תלולה ,ואנשי
חשופי לשינויי תדירי במער הקשרי שלה .הצעירי נוטי לנטוש את הבית בגיל צעיר,
המבוגרי ,לרבות הנשי ,יוצאי לעבודה מחו -לבית ,וכמעט לאיש אי יכולת לטפל בהוריו
הקשישי בביתו .דג המשפחה המורחבת ,שבה חיי בכפיפה אחת שלושה וא* ארבעה דורות
הול ונעל ,ונותר הגרעי של בני זוג וילדיה הקטני .שינויי אלה מותירי את הפרט ע
מעט קשרי יציבי ובטוחי לטווח ארו .חלק מ החלל הזה יכולה למלא חיית מחמד .היא
תומכת ,בלתי דרשנית )במוב אנושי( ,מעניקה חו וקשר ,וקל יחסית להעבירה מעיר לעיר
או לאר -אחרת .ייתכ מאוד ,שזו אחת הסיבות העיקריות לפופולריות ההולכת וגוברת של
חיות מחמד בעול המערבי ולתפיסת כחלק בלתי נפרד מהמשפחה) ,שליו.(1996 ,
 ,(1969) Levinsonטע כי תפקידה של חיית המחמד במשפחה תלוי במבנה המשפחה ,בזרמי
הרגשיי השולטי בה ,בחוזקה הפיזי והנפשי ,באווירה החברתית שבה ,ובחולשתו ועצמתו של
כל אחד מחבריה.
מחקרי שוני מצביעי על מקומ המיוחד של חיות המחמד במשפחה ,אשר משפיע על
יציבות המשפחה ,הדינמיקה הרגשית שבה והרגלי היויו שלה .ממחקרי אלו ,אשר נערכו
בקרב אוכלוסיות שונות ברחבי העול ,עולה כי רוב המשפחות בעול המערבי המגדלות חיית
מחמד )בייחוד כלבי וחתולי( ,מפתחות כלפיה יחס כאל ב משפחה) ,שליו.(1996 ,
במחקר שערכה  (1983) Voithבקרב  500בעלי כלבי ,נמצא כי  99%מה ראו בכלב חבר משפחה,
 56%מה אפשרו לכלב לישו ע בני המשפחה במיטה ו–  54%מה חגגו לכלב ימי הולדת.
במחקר דומה ,אשר בדק את מאפייני מערכות היחסי ע בעליהחיי ב–  60משפחות
) ,(Cain, 1983נמצא כי  87%מהמשפחות ראו בבעלהחיי ב משפחה.
ממחקר שנער בקרב  896משפחות ב–  63מתקני של צבא ארה"ב עולה כי  98%מה ראו בחיית
המחמד שלה ב משפחה או חבר קרוב .ממחקר זה עלה ג כי  84%מהנשאלי ייחסו לחיית
המחמד שלה חשיבות "רבה מאוד עד עצומה" לחיי המשפחה .כמו כ 40% ,מהמשפחות ציינו
כי רמת הניידות שלה )נסיעות רחוקות ,טיולי( ,פחתה עקב הכנסת חיית המחמד למשפחה,
) .(Catanzaro, 1984מסקר שערכו  (1984) Friedmann, Katcher, Eaton & Bergerבקרב 140
סטודנטי ,נמצא כי  88%מה ראו בחיית המחמד שלה ב משפחה 98% ,מה דיברו אליה כאל
אד ו –  80%החזיקו בתצלומי של חיות המחמד שלה.
ראיונות אישיי רבי שער  ,(1984) Simonע בעלי חיות מחמד ,העלו נקודה מעניינת :חלק
מהנבדקי ציינו כי חייה היו מתנהלי באופ מוצלח יותר לו לא היו מחזיקי בחיית מחמד.
 Simonהסיק מכ כי להחלטה להחזיק בחיית מחמד ישנ השלכות פסיכולוגיות משמעותיות
בעבור המשפחה כולה .הוא ציי כי קיימת סכנה שחייו של האד יסתובבו סביב הטיפול בחיית
המחמד ,או שסיפוק צרכיה של חיית המחמד יהפו לסיפוק סתגלני יותר של בעליה.
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ד .ילדי ובעליחיי
בעליהחיי עשויי לתרו ולהעשיר את חיי בני האד בכלל ואת עולמ של הילדי בפרט,
).(Levinson, 1969
קיוזאק ) ,(2000מציי כי "הקשר בי ילדי לבעליחיי הוא פעמי רבות קשר עמוק ביותר,
ספונטני ,בלעדי וא* קסו" ,וכ כי "חלק מ ההנאה שאנו מפיקי מהחזקת חיות בית בבגרותנו
נובעת מכ שידידינו ההולכי על ארבע ,בשמחת השופעת ובקבלה שה מפגיני כלפינו,
מעודדי אותנו לשחרר את ההגנות שלנו ולהיות שוב ילדי".
ההיקשרות בי הילד ובעלהחיי מתרחשת בגיל צעיר מאוד .ממחקר של
) ,(1985עולה כי כבר בגיל  126חודשי ,התינוקות מחייכי כאשר בעלחיי נכנס לחדר ,וכי בגיל
Kidd & Kidd

 128חודשי ה מנסי לעקוב אחריו )באמצעות זחילה או הליכה(.
בספרות הילדי ובסרטי הטלוויזיה הראשוני בה צופי הילדי ,תופסי בעליהחיי נתח
נכבד .הדבר עשוי להצביע על חשיבות של בעליהחיי לבני האד) ,דורו.(2000 ,
לקשר בי ילדי וחיות מחמד צדדי חיוביי רבי .הוא עשוי לשמש כגור מחס ומונע הפרעות
נפשיות ע"י חיזוק האגו של הילד וכגור המחנ לאחריות ,לחיי משפחה ולהורות ,ולקבלת
עובדות חיי בלתי נמנעות )כגו מחלה ומוות( .בקשר שבי הילד והחיה נית לראות את מימושו
והתפתחותו של "עקרו ההדדיות" עפ"י תורתו של אריקסו :הילד וחיית המחמד לומדי כי ה
תלויי זה בזה ומתו כ מתפתחת אצל הילד תחושת אחריות ,יכולת נתינה וקבלה ודאגה לזולת,
).(Levinson, 1969; Levinson, 1972
דורו ) ,(2000מציינת כי תרומת של בעליהחיי לילדי מתבטאת בשלושה מישורי ,השזורי
זה בזה:
א .תרומה נפשית :סיפוק אהבה ללא תנאי ,בטחו ומקור גאווה לילד וכ פיתוח רגש אחריות
ואמפתיה ,דימוי והערכה עצמית.
ב .תרומה חברתית :בעלהחיי מהווה חבר למשחק ,מקור תמיכה חברתית ,מתוו חברתי,
מאפשר "שבירת קרח" ,מאפשר לילד חוויה של טיפול בזולת ,מאפשר למידה על מעגל החיי
ומעודד אינטראקציות משפחתיות.
ג .תרומה פיזיולוגית :בעלהחיי תור להפחתת לח -הד ,הפחתת קצב פעימות הלב והורדת
החרדה.
חיית המחמד מקבלת את הילד כפי שהוא .היא אינה יוצרת אצל הילד "אני מושל" ,עמו הוא
צרי להתמודד ,כפי שמציבי לעיתי קרובות המבוגרי) ,פרנסיז .(2000 ,כיוו שחיית המחמד
רואה בבעליה מעי "כל יכול" ,אי היא מודעת לחוסר יעילותו או יכולתו .מכא שאי לה דרישות
שהילד אינו יכול למלא .הקשר שבי הילד לבי חיית המחמד אינו נתו ללח -של חרדה מכישלו
אישי ,ולכ עשוי להעלות את הביטחו ,הדימוי וההערכה העצמית של הילד.(Levinson, 1969) ,
תהלי קבלת הזהות העצמית כולל יכולת קבלה של אחרי .הזדהות ע האחר משמעותה יכולת
להעמיד את עצמ במקומו .התמודדות ע חיית מחמד ,אשר אינה יכולה לבטא את תחושותיה
וצרכיה במילי ,דורשת מהילד להיות ער לרמזיה) ,פרנסיז.(2000 ,
 ,(1992) Paul & Serpellטענו כי באמצעות קשרי ע בעליחיי התלויי בבעליה ,לומדי ילדי
להיות להבי את רגשותיה וצורכיה של בעליחיי ובני אד כבר מגיל צעיר .מחקרי שוני
תומכי בטענה זו ,ביניה מחקרו של  ,(1985) Bryantשהצביע על כ שילדי אשר גידלו חיות
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מחמד בבית חשו אמפתיה רבה יותר כלפי אנשי אחרי ,בהשוואה לילדי שלא גידלו חיות
מחמד ,ומחקר של  ,(1990) Poresky & Hendrixאשר מצא מתא ישיר בי הערכת חוזק הקשר
שבי הילד וחיות המחמד שלו ובי מידת האמפתיה שלו ,(1980) Levinson .הערי כי תחושות
חמלה המופנות כלפי חיות מחמד ,עשויות להתפתח ולהפו לתחושות אמפתיה והבנה כלפי סבל
אנושי של בני אד.
תכונותיה השונות של חיית המחמד  היותה "אילמת" ,חסרת מעמד אנושי ותלויה ברצונ
וטיפול של בני המשפחה האחרי – ה שמקנות לה מעמד רב השפעה על חינוכ של ילדי
ועל הדינמיקה המשפחתית בכלל .כמו הפסיכולוג הטוב ,אשר מקצוענותו מאפשרת לו לסגל את
דמותו לצורכי המטופל בלי לוותר על עצמיותו ,כ חיית המחמד ,המהווה חבר ההול כל אחד
מבני המשפחה עפ"י גילו וצרכיו .הילד הקט עשוי למצוא בכלב או בחתול דמות הורית ,שממנה
הוא שואב ביטחו ותמיכה ,ואילו המתבגר יכול למצוא בה חבר וג אובייקט להתנסות הורית.
ילדי לומדי במהירות ,שבהיעדר ההורי ,ולו רק לזמ מה ,ה תמיד יכולי לחבק את הכלב
ולשאוב ממנו ביטחו ונחמה .בעיד המודרני ,שבו נאלצי ילדי להישאר לא פע בבית ללא
הורי או בני משפחה ,חיית המחמד היא מעי עוג של התקשרות ,נוכחות מתמדת ודבקות
) .(attachmentכלבי אינ הולכי לבית הספר ,אינ יוצאי לקולנוע ואינ נוסעי לחו"ל.
ה בבית .סוג זה של יציבות פיזית ונפשית מאפשר לילדי לבנות לפחות קשר אחד אמי ויציב.
יש פסיכולוגי הגורסי כי קשר כזה חיוני וא* הכרחי ,כדי שהילד יוכל לבנות בעתיד יחסי
חברתיי ומשפחתיי המבוססי על חיבה ואמו) ,שליו.(1996 ,
ההבדלי במידת עוצמת ההתקשרות לחיות מחמד בי ילדי שוני:
התיאוריות הפסיכואנליטיות תורמות להבנת המשמעות הסמלית ולהכרת הדינמיקה של הקשר
בי האד ובעליהחיי) ,שליו .(1996 ,תיאוריות אלו מדגישות את היות בעליהחיי סמלי
המועברי מדור לדור דר הלא מודע הקולקטיבי .כמו כ ,על פי גישות אלו ,המשיכה
לבעליהחיי מוסברת ביכולת להוות תחלי* לבני אד בתפקידי שוני) ,קיוזאק.(2000 ,
התפיסה הפסיכואנליטית הקלאסית ,סוברת כי בעליהחיי משמשי בראש ובראשונה
כאובייקטי להשלכה ולהתקה של יצרי הליבידו המודחקי .ההתקשרות לבעלהחיי מלווה
בתהלי של העברת רגשות בלתי מודעת מ הדמות האנושית המשמעותית )א ,אב או דמות
סמכותית אחרת( לבעלהחיי ,העברה הנובעת ממחסו המעכב את העברת הרגשות לדמות
המקורית) ,שליו .(1996 ,בניגוד לתפיסה הפסיכואנליטית הקלאסית ,טע  ,(1984) Simonכי חיות
המחמד מאפשרות לאד דברי שבאופ מודע הוא אינו מאפשר לעצמו לחוש .ה מאפשרות לו
לרפא פצעי ישני וחדשי ולהחיות את ילדותו .יחד ע זאת ,ציי  ,Simonכי לעיתי הקשר ע
חיית מחמד מהווה קשר חלופי ,המהווה מכשול בדר להתפתחות קשרי חברתיי .במקרי אלו,
אנשי מסוימי משתמשי בחיות מחמד כתחלי* נוח וכדר בריחה )לא תמיד מודעת( ,מפני
האתגרי ,האחריות והאכזבות הקיימי בעול האנושי.
תיאוריות יחסי האובייקט מדגישות את יכולה של חיית המחמד לשמש כ"אובייקט מעבר"
)המהווה גור מרגיע ותחלי* לדמות הא( .עלפי תיאוריות אלו ,חיות המחמד יכולות לשמש ג
כאובייקט מגשר ,המאפשר יצירת קומוניקציה בי העול הפנימי של הילד לבי המטפל והעול
החיצוני בכלל )חברי ,מבוגרי ,יצורי מפחידי() ,שליו ,(1969) Levinson .(1996 ,סבר כי מכיוו
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שחיית המחמד היא יצור חי ,נית לראותה כאובייקט טבעי יותר להתקשרות בהשוואה לחפצי
דוממי.
תאורטיקני של גישות הלמידה מתייחסי לאהבת חיות מחמד כתכונה נרכשת .ה מתייחסי
לתהלי ,המתחיל מיד לאחר הלידה ונמש לאור הילדות .היחס הנלמד משק* את ערכי החברה
והמשפחה ,המופנמי ע"י הילד .תהלי הלמידה מתבצע בכל הדרכי המקובלות :התניות
קלאסיות ואופרטיביות ותצפיות) ,פרנסיז .(2000 ,באמצעות התניה קלאסית ,המקשרת בי
בעליחיי בכלל וחיות המחמד המשפחתיות בפרט ובי הסביבה המוגנת הכוללת את הורי הילד
וביתו ,באמצעות קבלת חיזוקי מהסביבה ומחיית המחמד על התקרבות אליה ובאמצעות צפייה
ביחסי גומלי טובי ועשירי בי בני אד ובעליחיי ,לומד הילד להערי יחסי אלו בהתא,
)קיוזאק .(2000 ,מחקר של  ,(1990) Kidd & Kiddתומ בגישה זו .המחקר הצביע על כ שילדי
להורי בעלי התקשרות חזקה לחיות מחמד ,הראו ג ה התקשרות בעוצמה דומה.
התיאוריות השונות – התיאוריה הפסיכואנליטית ,תיאוריית יחסי – אובייקט ותיאוריות הלמידה,
יש בה בכדי ללמוד בעיקר על אופ יצירת הקשר בי הילד ובעלהחיי ,ועל הצרכי השוני
המסופקי ע"י קשר זה ,א פרט לתיאוריית הלמידה ,אשר נגעה בנושא על קצה המזלג ,אי ה
מספקות תשובה לשאלת ההבדלי האינדיבידואלי במידת עוצמת ההתקשרות לחיות מחמד.
התמודדות ע אובד
אחד הנושאי החשובי העולי מ הקשר שבי חיות מחמד וילדי הוא מקומ של חיות המחמד
כגור המחנ ,בי היתר ,לקבלת עובדות חיי בלתי נמנעות כגו מחלה ומוות.
מחקרי של השני האחרונות בנושא אובד חיית מחמד אהובה בגלל מחלה ,מוות טבעי,
"הרדמה" )המתת חסד( ,תאונה ,גניבה או סיבה אחרת מעידי כי הרגשות ותופעות האבל
האחרות שחווי בעלי החיה מקבילות או דומות מאוד לאלה הנחוות ע אובדנו של אד יקר.
ע זאת ,קיי הבדל חשוב בי התגובות על מותה של חיית המחמד לאלו המופיעות ע מותו של
ב משפחה אנושי :תוחלת החיי של רוב חיות המחמד ,הקצרה בהרבה מזו של האד ,מכתיבה
את הצור להשלי ע המוות והפרידה) ,שליו.(1996 ,
מקלרוי ) ,(1999תיארה את המפגש ע מותה של חיית המחמד" :מכיוו שתוחלת החיי של
מרבית בעליהחיי קצרה בהרבה מזו של בני האד ,מות הוא בדר כלל המפגש הראשו שלנו
ע המוות .כילדי ,אנו חשי את דקירתו החדה של המוות בעקבות מותו של כלב ,חתול או
חיית בר שאנו מוצאי מתה בחצר .סופיותו של המוות מתחוורת לנו כשאנו רואי את
בעלהחיי הדומ .אנו נוגעי בחיה האהובה ששימשה לנו בת לוויה ומלטפי אותה שוב ושוב,
והיא אינה מגיבה .אנו מרימי את הגו* הרפוי ומתוודעי אל תחושה זו של גו* חסר חיי בפע
הראשונה .כילדי ,אנו חשי אינטואיטיבית את משקלו של המוות .באמצעות קבורתה המכובדת
של החיה המתה אנו עומדי על כוחו ומסתוריותו של המבקר שיבוא יו אחד לקחתנו".
אובד של חיה אהובה מאפשר לילד להתמודד ע מצב של מחלה ומוות ולעבד מצב זה ,כחלק
מתהלי ההתבגרות שלו וכהכנה לאובדני קשי יותר ובלתי נמנעי בחייו של כל אד .משבר
האובד עשוי להיות אירוע חינוכי חשוב ,על א* הצער והכאב המתלווי אליו .הילד לומד,
שלמרות הכל עליו להתגבר ולמצוא ניחומי בקשרי הקיימי) ,שליו.(1999 ,
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ה .תרפיה באמצעות בעליחיי
"כשתהיה כלב,
ובני האד ,כלבי בני כלבי,
יפליאו ב את מכותיה,
תלמד לזעוק בשפת החיות –
בעול יש סיבות רבות לנבוח.
כשתהיה חתול
נרד* ורוד*,
שונרא ע סיפור על כלבא ועל גדיא,
תיטר* דעת מייחו ומטר*,
מחרק ,מחרב ,מחוט ומחוטרא.
כשתהיה עכבר על ספינה טובעת,
היטמע בשרצי השורצי ג בי,
תשכו בקרבת בני אנוש ובליעל,
תפרה ותרבה ותגרו נזקי,
תיוולד מ ההר ,קט ומכוער –
אז תלמד ,אדוני ,להיות אד".


רמי סערי  גלגולי
בתו" :כמה ,כמה מלחמה"

תרפיה באמצעות בעליחיי מוגדרת כשימוש בחיות )בעיקר חיות מחמד( כעזר טיפולי ושיקומי
לטיפול במגוו רחב של מצוקות אנושיות פיזיות ונפשיות ג יחד) ,שליו.(1996 ,
השימוש בחיות למטרות תרפיה הוא עתיק יומי .בתרבויות קדומות ,באמונות וודו שונות וג
בדת היהודית ,נהוג להשתמש באיברי חיות שנשחטו לא מכבר כסגולה לריפוי מחלות שונות.
אול כבר היווני הקדמוני ידעו כי השפעת המגע ע חיות איננה מוגבלת לצד הפיזי בלבד
וכי היא בעלת השלכות נפשיות משמעותיות .היווני השתמשו ,בי השאר ,בנחשי ובכלבי
קדושי כסגולה לריפוי ובסוסי לעזרת נכי) ,שליו .(1996 ,לראשונה תועדה ההיעזרות
בבעליחיי בי כתלי מוסד בשנת  ,1792בבית המחסה של יורק שבבריטניה ,בו היוו
בעליהחיי חלק מסביבת המגורי והצוות עודד את החולי לטפל בה) ,קיוזאק .(2000 ,במוסד
לחולי אפילפסיה  Bethelבבילפלד ,גרמניה ,הופעלה תוכנית קשר ע חיות מחמד כבר ב.1867
כיו משרת המוסד ,המכונה "מוסד ללא חומות" ,למעלה מ 5,000חולי .הוא ממשי להפעיל
בהצלחה את תוכנית הקשר התרפויטי ע חיות המחמד ,בתוספת שילוב של חיות משק וחיות בר,
)קיוזאק ;2000 ,שליו .(1996 ,בשנת  1901נוסד בית החולי האורתופדי באוסווסטרי ,אנגליה ,שבו
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החלו להשתמש ברכיבה טיפולית באורח ממוסד ושיטתי .השימוש התרפויטי הראשו בחיות
בארה"ב מתועד לשנת  ,1919בבית החולי הפסיכיאטרי סנט אליזבת בוושינגטו ,שבו הוצע
להשתמש בכלבי אישיי לטובת החולי .מאוחר יותר ,בשנת  ,1944הוכנס השימוש בחיות משק
כאמצעי שיקומי נרחב לבית החולי השיקומי של חיל האוויר האמריקני בפאולינג ,ניו יורק ,עבור
פצועי מלחמת העול השנייה) ,שליו.(1996 ,
בשנת  ,1953סלל כלב שעיר בש ג'ינגלס את הדר לשימוש נרחב יותר בבעליחייבפסיכותרפיה.
ג'ינגלס היה כלבו של הפסיכיאטר בוריס לוינסו ,אשר שהה במקרה במשרדו כאשר א ובנה
הקדימו להגיע לפגישה עמו .לוינסו ,שהיה חלו -הטיפול בעזרת בעליחיי ,הבחי בכ שהילד,
שעד אז הסתגר בעצמו ,יצר קשר חיובי ע הכלב .פריצת דר זו אפשרה ללוינסו לטפל בילד,
ותרמה בסופו של דבר להחלמתו .ג'יננגלס שימש מתוו בי הילד לבי הפסיכיאטר ,ואפשר לילד
לפתח אמו בסביבה הטיפולית .פרסו מאמרו של לוינסו ,המתאר מקרה זה ,היווה את תחילתו
הרשמית של הטיפול בבעליחיי) ,קיוזאק.(2000 ,
מאז שולבו בעליחיי במסגרות טיפוליות וחינוכיות רבות ברחבי העול ,ונערכו מחקרי שוני,
אודות הקשר שבי בעליהחיי ובני האד ,אשר את ממצאיה העיקריי הצגתי קוד לכ.
התפתחות תחו הטיפול באמצעות בעליהחיי לא פסחה ג על ישראל.
בשני האחרונות ,לאחר שהכירו בתרומת הניכרת ,שולבו בעליהחיי במסגרות חינוכיות,
טיפוליות ושיקומיות .בעליהחיי הפכו לדיירי קבע בבתי ספר רגילי ובבתי ספר לחינו מיוחד,
ובעזרת מתקיימת עבודה טיפולית ,חינוכית ולימודית ,ברמות שונות ,ע ילדי ונוער הסובלי
מהיפראקטיביות ,בעיות רגשיות והתנהגותיות ,ליקויי למידה וא* אוטיז ,פיגור ונכויות שונות.
בנוס* משולבי בעליהחיי בעבודה ע קשישי ,חולי פסיכיאטריי ,מכורי לסמי,
אלכוהוליסטי ,אסירי ,פגועי ראש ואחרי .התעצמות הקשר בי בני האד לבעליהחיי
והעלייה בכמות המפגשי ביניה ,הולידו שאלות והתלבטויות רבות אצל האנשי העובדי
בשטח ונמצאי במגע יומיומי ע בעליהחיי .הדבר הוליד את הפרוייקט "חיות וחברה" ,אשר
הוק בינואר  ,1996ע"י פרופ' יוס* טרקל ,במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת ת"א .הפרוייקט
פועל לשיפור איכות חייה ורווחת של בעליהחיי ,לשיפור דעותיה של אנשי כלפי
בעליהחיי ,להתייחסות הומנית לאוכלוסיות בעליהחיי המשוטטי ולבעיות הנובעות מכ,
ולשילוב נכו של בעליהחיי במסגרות חינוכיות וטיפוליות ,הפועלות לשיפור בריאות הפיזית
והנפשית של בני אד .הפרוייקט הוא רב תחומי באופיו ,ומאגד בתוכו אנשי מקצוע מתחומי
שוני :רפואה ,זואולוגיה ,פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית ,חינו ,וטרינריה ,משפטי ,ריפוי בעיסוק
ועוד) ,טסלר ,טרקל ומגד.(2001 ,
ו .סיכו
סקירת הספרות המקצועית הבוחנת את מקומ של בעלי–החיי במעגל החיי מעלה את
תרומת הרבה של בעלי–החיי לבני האד במגוו ערוצי ,המרוכזי בשלושה מישורי
עיקריי :מישור פסיכולוגי ,מישור חברתי ומישור פיזיולוגי) ,קיוזאק .(2000 ,כמו כ ,עולה באופ
ברור מקומ המיוחד של בעלי–החיי בתו המרק המשפחתי ,והשפעת הרחבה על
ההתפתחות והגדילה )בעיקר הרגשית( של ילדי .מתו כל אלו ,עולה ערכו התרפויטי של
הקשר בי בני האד ובעליהחיי.
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יש לקחת בחשבו כי חקר מערכת הקשרי שבי האד ובעליהחיי נמצא בראשית דרכו.
שאלות רבות ,כגו השאלה אודות ההבדלי במידת חוזק ההתקשרות לחיות מחמד בי ילדי
שוני ,לא קיבלו מענה מספק .תיאוריות שונות אינ מבוססות דיי וחלק מהמחקרי סובלי
ממתודולוגיה לקויה או בלתי מספקת )מחסור במידע על הנחקרי ,גודל מדג קט ושימוש
בכלי בעלי מהימנות ותוק* לא מספקי(.
ע זאת ,העמקת המחקר וביסוס התיאוריה אודות הקשר שבי בני האד ובעלי–החיי עשויה
להיטיב ע שני הצדדי .אי בליבי ספק לגבי יכולת התרומה של התפתחות הנושא לבני האד,
ויש בי תקווה כי ההכרה ההולכת וגדלה בחשיבות הקשר שבי בעלי–החיי ובני האד
והתפתחות תחו התרפיה באמצעות בעלי–חיי ,ייטיבו ג ע בעלי–החיי ,יסייעו לרווחת
ויתרמו לפיתוח תפיסה נבונה והומנית יותר כלפיה.
בפתח הדבר לספרה "בעלי–החיי כמורי וכמרפאי" כותבת סוז צ'רנק מקלרוי ):(1999
"אני אוהבת בעלי–חיי ,פשוטו כמשמעו .מאז שאני זוכרת את עצמי ,ה שבו את לבי .זיכרונות
ילדותי מלאי בחיות :גורי כלבי ,ציפורי פצועות ,חתולי רחוב ,אפרוחי פסחא ,הצב שאחי
הביא הביתה מהטיול – הרשימה ארוכה".
לא יכולתי לנסח זאת טוב יותר.
זיכרונות ילדותי שלי מלאי ג ה בחיות :כלבי ,חתולי ,ציפורי פצועות ,תרנגולות ,טווסי,
ברווזי ,ארנבי ,סוסי ,צבי ,תולעי משי ,פרפרי ,מספר כבשי ,חמור אחד וכמה דגי זהב.
ג אני ,כמו סוז צ'רנק מקלרוי ,אוהבת בעלי–חיי ,פשוטו כמשמעו.
לקשר ע בעלי–החיי עומק רגשי שקשה להעביר במילי.
בעלי–החיי לימדו אותי אחריות וחמלה ,ה לימדו אותי מוות ולימדו התמודדות.
ה לימדו אותי מה חשוב באמת .ה חיברו אותי לטבע וחיברו אותי לעצמי.
ה נתנו לי חו ,אהבה ושלווה כפי שרק חיות יודעות לתת.
ה היו )ועוד( חלק בלתי נפרד ממני ,מחיי וממשפחתי.
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"אני חושב שאוכל לחזור ולחיות בי בעלי–החיי ,כה
בוטחי ה ועומדי ברשות עצמ,
אני עומד ומתבונ בה שעה ארוכה – ארוכה.
ה לא מזיעי ומקונני על מצב,
ה לא שוכבי ערי בחשכה ומתייפחי על חטאיה,
ה אינ מחליאי אותי בשיחה על חובת לאלוהי,
אי בה אחד לא מרוצה ,אי אחד אחוז בולמוס
של בעלות על דברי,
אי בה כורע בר לפני אחר ,ולא לפני ב מינו שחי לפני
אלפי שני,
אי בה נשוא פני או מר נפש עלי אדמות.
כ ה מפגיני את יחס אלי ואני מקבל אות,
מביאי לי את רמזי עצמי ,מראי בפשטות שה
ברשות.
אני תוהה מניי לה הרמזי הללו,
הא עברתי בדר ההיא לפני עיד ועידני וברשלנות שמטתי אות?
אני עצמי נע קדימה אז ועכשיו ועדי – עד,
מלקט ומגלה עוד ועוד תמיד ומהר,
אינסופי ומכיל את כל המיני ,וכמו אלה אני בתוכ,
לא מתנשא על המושיטי יד אל מזכרותי,
בוחר לי כא אחד אהוב עלי ,ומתהל אתו עכשיו
כאח ורע".
 וולט ויטמ
) Song of myselfשירת עצמי(
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