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 המכללה האקדמית לחינוך אורניםמרכז קמ"ה, חיים, -הנעזר בבעליהתוכנית לטיפול רגשי 

 מהלכה למעשה –במודל של טיפול הדדי  חיים-בעליטיפול רגשי הנעזר ב יש חיה כזאת" –"טיפול הדדי  :יום עיון

 האם הדדיות אפשרית?דברי פתיחה: 

 אשר-גל חכים

גדולה שהיווה את יריית הפתיחה של החלטה  ,אני מתרגשת מאוד להיות פה שנה אחרי יום העיון הראשון

: גדול לגבי מה שקורה בתחום שלנוהרבה שנים. החלטה שנבעה מתוך תסכול וכאב במשך שלה בשהתמאוד 

-בעלימה שקורה בכלל בתרבות שלנו ביחס ללגבי שגם והאמת ; חיים-בעליתחום הטיפול הרגשי הנעזר ב

 .החיים

, מתוך חיים-בעליאני חושבת שמרבית היושבים פה היום הגיעו לעסוק בתחום שלנו מתוך חיבור אמיתי ל

. בתחום יותר אבל המציאות מורכבת .אדם-בנירצון לקיים מפגש אותנטי שפעמים רבות לא מתאפשר עם 

מסייעים  חיים-בעלילשירות האדם. נתונים  חיים-בעלילפיה ת שיש הרבה ניצול, החפצה ותפיסה בסיסשלנו י

ות ולמר .לנו תורמיםהם שמה על אינספור מחקרים יש  ;החברתיבהיבט הרגשי, בהיבט לנו בהיבט הפיזי, 

פה  ותנמצא ןההתפיסה המנחה היא ש, המפגש עם האדם תורם לחיותששיש כיום גם מחקר שמדבר על מה 

  את הבטן.לי הופכת התפיסה הזאת  .לשירותנו

 הבעיותכמה עד התחוור לי באחת משיחות הטלפון האחרונות עם אחראי פינת חי שביקש להבין את המודל 

יה כי ילדים יפה בשביל הילדים וצריך רב ןה – ת יודעתאבל א ,אנחנו דואגים לרווחת החיות ,"כן – ותמושרש

ארנבונים מתמודדים עם זה שהילדים מרימים ומלטפים  – ואין מה לעשות ,צריכים לראות את מעגל החיים

למרות שאני יודע שרובם , לא פוגעים כמובן בחיות, אותם, אנחנו מלמדים אותם לעשות את זה בעדינות

בסוף השיחה הוא שאל אותי אם אני באמת חושבת  "...רים לליטוףקופאים להם בידיים ולא באמת מתמס

אחראי פינת אני מקווה שו ,לא הייתי פה אם לא הייתי חושבת שזה אפשרי .win-winר מצב של ויצשאפשר ל

 לכוון לשם. אפשריושב כאן היום כדי לשמוע את התשובה וכדי ללמוד איך  החי

מודל נו לבינם. יואף פעם לא הבנתי את הדיכוטומיה הרווחת בינ ,באופן הזה חיים-תפסתי בעליאף פעם לא 

לא  חיים-בעליחיה. -הפיצולים של אדם אתולאחות  מבקש לשנות את הדיכוטומיה הרווחתי דהטיפול ההד

הם  חיים-בעליהתפיסה המנחה אותי היא כי ו ,ושונים ממנילי , הם דומים י, הם היו פה לפניפה לשירותי

לערוך יום היה כמובן  אפשרו ,יום מבסס את ההנחה הזוכהמחקר  .רגשותו דעה, אישיותסובייקטים בעלי תו

בין אם  ,בל מטרת היום הזה היא לעסוק ביחסים ובבעיה שמלווה כל מערכת יחסיםא – עיון שלם רק על זה

כל מערכת יחסים בלחיות אחרות.  אדם-בניבין מדובר ביחסים ובין אם  אדם-בניבין מדובר ביחסים 

הדינמיקה  .להעלים את הסובייקטיביות שלווהכי קל , היא לראות את האחר באמת כי קשההמשימה ה
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קריסה ה –וכשזה מגיע ליחסים עם חיות  ,שורש הבעיה בכל היבט שנסתכל עליו במציאות חיינוהזאת היא 

  .ושל הסובייקטיביות שלהן מושרשת עמוק בתרבות שלנו החיות לחוסר ראיית האחר, למחיקה של

 ב הקיים?אז איך מנהלים יחסים במצ

. זו מזואוד משונות ן השלי.  הבוקר שלי עם הכלבות מטיולימאחד אני רוצה לשתף אתכם באנקדוטה קטנה 

היא מרבה לעמוד ולהסניף את  .שמבינה את החיים כמו שאני לא מצליחה להבין אותם –יש את מוגלי 

הטינופת על  עסוקה בלהסניף את העולם... היא .האוויר, היא לא מרחרחת כמו כלב רגיל ומחפשת אוכל

 .במבט המום יומסתכלת עלי כבויהנהפכת לוכשאני שמה לה רצועה היא  ,אביב מגעילה אותה-מדרכות תל

שלא שואפת את האוויר אלא שואבת את  ,מלאת שמחת חיים ,יש את מונה אז בטיול היא בלי רצועה.

 ,. מונה אוהבת את האחרעם רצועהבגלל זה היא בעיקר והרצפה ונלחמת על כל שארית מטונפת, מהשאריות 

חנויות קבועים שהיא עוצרת  בעלייש לה כמה  .לחפש ליטופים מאנשיםמובילה אותי היא ו .אהו לא משנה מי

 יוגם עסוקה בלהגן עלי ,מתנפלת בנביחותו המשוגעת שלי, שמפחדת מכל כלב שעובר –ויש את מאשה  אצלם.

 ומן הסתם היא גם עם רצועה. .היא תוקפתו – עולם מבחינתה מתקיףה מכל גבר מפחיד עם כובע...

הרבה  ,ברור לכם שבין שלושת הסובייקטים האלה –אז הבנתם קצת את התמונה של טיול הבוקר שלי 

חסר אונים, מנסה לתת מענה לצרכים השונים והרבה פעמים מסיימת בחוויה אובייקט ל אני נהפכתפעמים 

שבה מוגלי מסניפה את האוויר, מונה לא מוכנה לצאת  עשעתאחרי אפיזודה מש ,הבקריםבאחד  די פתטית.

 עד כאן," תיראותן ברצועה ואמ ספתיאמהביקור בחנות ומאשה לא מפסיקה להתנפל על כל כלב שעובר, 

ניגשה אלי אישה באותו רגע  להיות השולטת. תיפכאת הדינמיקה וה שיניתי ".הולכות לטייל יחד אנחנו

צריכים להיות  כלביםזה עוול ושהועם רצועה  , שלגדל כלבים בביתןחלה לצעוק שאני פשוט מתעללת בהוה

 !משוחררים בטבע

 –הרבה פעמים אני חושבת על האמירה שלה  אתם יודעים איך אנחנו מזמנים לעצמנו את האנשים האלה...

כת יחסים של שולט ונשלט, על זה שמה שלא אעשה ביחסים עם הכלבות שלי, תהליך הביות שם אותנו במער

שהייתי רוצה גם לשחרר היא האמת  ן.נו לביניהייתי רוצה דינמיקה אחרת בינשל אובייקט מול סובייקט. 

מה אפשר לעשות  –היא השאלה בחינתי מו ן,אבל אני יודעת שהטבע לא מחכה לה. את כל החיות מהכלובים

 במצב הקיים?

ה מנחשזעק מהשטח בעוצמה הכי גדולה זה התפיסה שאך מה  ,קיים בהרבה היבטים החיים-בעלישל הניצול 

וכל מי שיושב פה יודע על מה אני מדברת. שם אנו רואים פעמים רבות את הכאב הכי גדול,  –את פינות החי 

-בעליש –את הניצול, את התפיסה המעוותת שמנחה את הפינות הללו שהוקמו ברובן מתוך החשיבה המנחה 

 ם.לשירות האדנתונים  חיים
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הבנו שאם נחכה שיהיה שינוי תפיסתי, שינוי נהלים, שינוי של חוזר  –לדרך מלמטה למעלה  בעצם יצאנו

בינתיים יש פה חיות שסובלות, מטפלים שחווים טראומות ולא מעט שמסתובבים  .ז נחכה יותר מדיא, ל"מנכ

 חיים-בעליר יחסים משמעותיים עם ויצשבין החלום ל רטראומה מחוויות בפינות חי, מהשב-בפוסט

שכל מה שהוא יכול לעשות זה  – האוגרפוגשים את אנחנו כשלמשל  .פעמים רבותבנו המציאות שמכה מו

 ;ההזנחה, הניצול ופעמים לא מועטות גם את הגופותכשאנחנו פוגשים את  ;לעלות על הגלגל לעוד סיבוב

 חווים קשר רחוק מכל הכותרות היפות של ראיית האחר.מטופלים וכש

. (settings)מערכים הטיפוליים הנדרשים בשינויים הנו לחשוב על הבנו שצריך להתחיל מלמטה והתחל

  :התחלנו לחשוב על מספר כיוונים

  קווים מנחים ת התווכדי ל, קרונות לקיום מרחב חי במודל הדדיניסחנו ע פינות החיבהקשר של

 כגון ,שינויים הנדרשים ברמה המערכתיתעוסקים בנקרטיים לביצוע תהליך השינוי. העקרונות ווק

שיוצרים  הבלתי מוגבליםעצירת הסחר/ההחלפות/הרבייה ו ,פינת החי היא בית לכל החייםשהתפיסה 

. העקרונות יחסים ןאת הפגיעה העמוקה ביותר בחיות ובאופן שבו אנחנו תופסים אותן ויוצרים אית

  והיכרות עם סיפור חייו.  החיים-בעלל שם מתןמתייחסים גם לסוגיות בינאישיות כגון 

נמצאים  כל הנוגעים בדברכי  ,זה לא מקרי .והתחלתי לקבל פניות רבות ,חי נדלקו על הרעיוןפינות מנהלי 

. מצד "במודל הדדי מרחב חי"קוראות לעצמן פינות חי שהתחלנו לשמוע די מהר  .מצוקה גדולהבשם 

לי עם מה זה אומר? מתקשרים א –עדיין אין הבנה מעמיקה שברור  אחרומצד מאוד, משמח אחד זה 

. לילדים להרים את הבתים של הארנבוניםיותר נתנו שם לחיות ואנחנו גם לא מאפשרים ": כגון אמירות

 "אז אנחנו עומדים במודל?

יכול  שם לאדם או לחיה אחרת מתןאמנם  ...לא ממשהאם לתת שם למישהו הופך אותו לסובייקט? 

פעולה סמלית שמשמעותה היא ההגדרה של  ה. מתן שם זלהוות בסיס להכרת הסובייקטיביות שלו

 .במידה רבה עוד יותר לאובייקטלהפוך אותו השם אולם באותה נשימה יכול האחר כסובייקט, כפרט. 

בין הממשי הקשר  ו, מההשםנבע מקומות  לוהתהליך שנעשה בחשיבה על השם, מאי ותלוי כמובן מה

 .ההשלכות של נתינת השם על החיה עצמה ןומה ,ההשלכה שלנובתחום השם נשאר כמה עד , החיה לשם

 אנחנונוכחי הבשלב הדבר עצמו. איננו  קרון כזה או אחריע ושום ,השם לא פותר את הבעיה ובכל מקרה

מטמיעים את מהות המודל בפינות החי שבחרו להצטרף למהלך, פינות חי שרחוקות מאוד מהתפיסה 

 לשם. שואפות להגיעשלנו אבל 

  כגוןחיים-בעלימקלטים לשיקום של  –שהוקמו למען חיות ולא למען אנשים  טיפולייםמערכים , 

 כאן נתקלנו בחוויה אחרת לגמרי. .להתחיל מחדש, חוות החופש, נולדו לחיים
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 רבה יותר נרחב.ביות שלהם באופן הואת הסובייקטי החיים-בעלימקלטים אלו רואים את בשהיה ברור 

שנכנסים לשם? איך הם  האדם-בניתקל בבעיות הפוכות: מה עם במקומות הללו התחלנו להיזאת, עם 

הרגיש מסתובבות חופשי? האם הם יכולים ל החיותלא חווים הצפה ברגע שבו הם נכנסים למרחב שבו 

כך הרבה -איך מעכלים כל; אבל נרטיב ברורוסיפור ולכל חיה יש שם במקומות הללו  ?מוגניםשם שהם 

תודעה? מה קורה מבחינה רגשית כשאנחנו מסתובבים במרחב סובייקטים, איך מחזיקים את כל זה ב

לעין  הא נראובין אם ה המצב שלהןזהו ? בו עברו פגיעה/התעללות/טראומהנמצאות ששמרבית החיות 

עדיין בשיא  ןפך, חלקפיזית אך לא נפשית או לה ותמשוקמ ן, חלקותמשוקמ מהחיות חלק ;ובין אם לאו

 תהליך השיקום...

אנחנו כזה ש קוםומ ,חיים-עליבטיפול הדדי של אנשים ולמקלטים לשיקום וגם להיפתח  מתחילים כיום

אך ברור  ,המודל פועל ברוחזה  מקוםפעמוני רוח. אין ספק כי המרחב החי של עמותת הוא בו עובדים 

 . גם בו בעוצמהולות ע – ות שהעליתימורכבכי חלק מהשאלות ה

  האם חייבים לעבוד . כלביםמקד במת המודלתוך החשיבה על שהחל להיפתח מ מערך טיפוליסוג של עוד

 (attachment) שההתקשרות ,רק עם הכלבים שלנו? אולי אפשר לעבוד גם כלבים נטושים, חסרי בית

? איך אפשר של הרבה מהמטופלים שאנחנו פוגשיםההתקשרות , בדיוק כמו תומעורער השלהם פגוע

שוהה  כשהואיא הפגיעה שלו, כרגע בשנמצא כלב ש עםהדדיות לבאמת  להגיעלעשות את החיבור הזה ו

האם אפשר לעבוד איתו? ברור לכם שזה מודל רחוק מעולם הטיפול הקלאסי הנעזר  ?יה/בהסגריבכלב

זה אף פעם מילא מ .כלבים המושלמים, הגזעייםמתמקד בבכלבים, מעולם הכלבנות הטיפולית שלרוב 

המורכב שלה, עם  לא היה המודל באורנים. אבל גם לעבוד עם הכלבה שלי ועם סיפור ההתקשרות

עם כלב שכרגע נמצא בתוך זה לא דומה בשום מובן לעבודה שלה, הפגיעה הפיזית הנראית לעין 

 הטראומה.

  המתבסס על הוא טיפול ללא מגע, טיפול  נוסף שנכון להתחיל לקדם אותו וקיים בשטח טיפולימערך

מקומות . מקלט להצלת קופים בבן שמןהא ילכך ה המדוג. עבודה השלכתית מרתקת צפייה ומאפשר

 המגע עם החיבהם לא מתאפשר אולי דווקא במצבים שששאלות מסוג אחר והכרה בכך  יםמעל כאלה

ולי אז נשמרת הסובייקטיביות של החיה באופן א – בינםונו ינואין בהכרח יחסים הדדים שמתפתחים בי

יחסים בשבי( רי הדבר אפשנמנעים )עד כמה שואז עומדת באמת בפני עצמה,  חיהאולי אז ה .המלא יותר

של שולט ונשלט ומתפתחת אפשרות ליחסים הדדיים במלוא מובן המילה, יחסים שבהם מוחזקים שני 

מחשבות בנושא אתם יכולים )בייקטים באופן מלא ולא מתרחשת קריסה של האחד על חשבון השני. סוה

 .שפרסם לאחרונה ד"ר אריאל צבל( טקסטלקרוא ב

  

https://haai.org.il/wp-content/uploads/2021/08/Tsovel-Animal-Assisted-Therapy-without-Touching-Animals-Comments-Following-a-Visit-to-the-Israeli-Primate-Sanctuary-2019.pdf
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והסטודנטים שיושבים פה החלו לחוות את  ,השונים מערכים הטיפולייםנכנסנו ל .התחלנו לעבוד מהשטחאז 

השאלות שאני מעלה עם הדילמות והחלו להתמודד עם  םה .לטוב ולרע, עם התרגשות רבה –זה על בשרם 

אך שינוי , השונים ומותמקבם השוררים תנאיבאים לידי ביטוי בחשוב לחדד שהשינויים . כאן בפניכם

השינוי התפיסתי שאנחנו  אתיג יותר לעומק כדי שתהיה הפנמה אנחנו צריכים להמשאינו המהות.  תנאיםה

 עליו. ותמדבר

עכשיו להתחיל להתבונן על הדברים מלמעלה  יםכדי להמשיך את הדרך במקצועיות הנכונה, אנחנו חייב

לעומק המודל הזה, לעבוד מול המערכות ולהסביר  אתלמטה ולא רק מלמטה למעלה. להמשיג ולבסס 

של ולצאת עם תובנות והגדרות מעמיקות  ,הדדיות ו. להבין לעומק מה זאנחנו מדבריםמה על  לצוותים שם

  .כאן היוםו נהתכנסהאלה מטרות ל .נדרש כדי להמשיך לפתח את המודלשמה 

 הרהורים:עם ו שהעליתי כאן שאלותהאני רוצה שתצללו ליום הזה עם 

 ?מה זה יחסים הדדיים 

 לסובייקט? איך נעים על הציר שבין אובייקט 

 יכול להכיל את המפגש עם הדומה ועם הזר? ובייקטיבי בין האדם לחיהכיצד המפגש האינטרס 

 ?מה גורם לקריסת היחסים ולקיום של יחסים המבוססים על שולט ונשלט 

  חיה?-לאחות את הפיצול אדם אפשרכיצד 

 יום מרתק! ולנואני מאחלת לכ

לא ממקום של התמזגות עם הטבע,  היא שיחה, יחס דיאלוגיבין האני לאחר הזיקה "

 בובר(מרטין ) ".פסיכולוגי של האדם, אלא ממקום של הדדיות-שהיא עניין סובייקטיבי

 


