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 גישה הדדיתבטיפול רגשי בנוכחות כלבים 
 ה שיקומיתיכלביתוך קווים מנחים לטיפול רגשי ב

 

 *אשר-גל חכים

. בהמעורבים שכלבים גישות שונות לעבודה טיפולית וחינוכית נהוגות בארץ ובעולם 

 האדם המעביר את המפגש עברהכשרה שבההבדלים בין הגישות השונות נעוצים 

תפקידו של הכלב במפגש. כל ת תפיסבהפעילות ואו  אופי המפגשב, הטיפולי או החינוכי

את או  לשלםעלול הכלב ש את המחירו הכלב הנבחר למפגש גזעמכתיבים גם את  האל

נכתב מסמך זה  .במיזם הטיפולי או החינוכי והשתתפותמהרווח שהוא עשוי להפיק 

כלבנות : וביחס לעצם מהותםשלושה תחומים חס להבחנה בין בישורר בלבול הבתגובה ל

כדי  גישה הדדית.ברגשי בנוכחות כלבים טיפולית, טיפול רגשי בעזרת כלבים, וטיפול 

 מקדאתהתחומים ושלושת חדד את ההבדלים בין א ,לעשות סדר בהגדרות השונות

 גישה הדדית.בטיפול רגשי בנוכחות כלבים בקווים המנחים ל

 

 וטיפול רגשי בעזרת כלבים כלבנות טיפולית

לבנות כמקורן בבארץ ובעולם ביותר  ותת העבודה הנפוצו, שיטבין אנשים לכלביםטיפוליים במפגשים 

המטופל. תפיסה ליצירת שינוי אצל המשמש כלי טיפולי נחשב להכלב בכלבנות הטיפולית  .הטיפולית

 האדם. שלירות המטרות הטיפוליות שהכנת הכלב לעל  כלומר, ו מושתתת על הכשרה של כלב טיפוליז

סוג אוכלוסייה לאיזה כלב מתאים " הואהשיקול היסודי בהכנת הכלב להשתלבות בכלבנות הטיפולית 

כלב  כלל קונים-בדרך. הכלב בחירה מדוקדקת של גזעהמתאים לעבודה כוללת ת הכלב נהכ ?"מסוימת

שמים  הנבחרכלב התו של הכשרמהלך מתאים ביותר לעבודה. בהנראה גור וחרים מתוך שגר גזעי וב

היכרות עם על מבוסס אילוף הרוב לשם קידום המטרות הטיפוליות במפגש עם האדם.  פואילודגש על 

כלב האך הכשרת את יצריו הטבעיים של הכלב ולתת מענה לצרכיו, לפתח על הניסיון ו "שפה הכלבית"ה

בתום ההכשרה נכנס הכלב לתבנית פעילות  .עומדת ביסוד התהליךהיא ה עבור האדם ככלי טיפולי

נלמדות שפעילויות  הכולל מובנההוא אירוע כלבנות טיפולית במסגרות של מפגש טיפולי קבועה. 

 גוף שלו.כגון אילוף הכלב והיכרות עם שפת ה ,במפגש

                                                           
מכללה האקדמית ב חיים-שותפה בניהול התוכנית לטיפול רגשי בנוכחות בעלי ,היא פסיכולוגית חינוכית המחברת * 

פילוסוף והיסטוריון המתמחה ביחסי  עלון נערך בידי ד"ר אריאל צבל,ה. מכון אדם וחיהבשותפה -מנהלתו ,לחינוך אורנים
 .שותף במכון אדם וחיה-ומנהל אורניםמכללת תוכנית בהחבר צוות , אדם-חיה
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. הכשרה טיפוסית של כלבן טיפולי מקדיםרקע אקדמי א נדרש ללוהוא כלבן טיפולי אינו איש טיפול 

לבנות של איש המקצוע ואופי העבודה בכ םההכשרה המצומצהיקף בשל  שנת לימודים אחת. נמשכת

 .(AAA)ובקיצור:   ActivitiesAnimal Assisted-חשבת לנ, פעילות זו טיפוליתה

 המטפל הוא המטופל אצל שינוי ליצירת ביותר המשמעותי ה"כלי" ,בכלבים הנעזר רגשי טיפולב

 ,ונוכחות ועצם ,הטיפוליים במפגשים נוכח הכלב .הכלב ולא עימו, במפגש הנוצר הטיפולי והקשר

 כלל-דרךב טיפולית. לעבודה משמעותיים תכנים יםמעורר שלו ההתקשרות סגנוןו ומזג ,ואישיות

 כלומר – אחר רגשי טיפול כלב המתקיים למפגש באופיו דומה כלבים בעזרת רגשי בטיפול מפגשה

הכלב לא צריך  דינמי. באופן נוצרים המפגש כניוות מראש מתוכננות פעילויות אין מובנה, אינו המפגש

ומטפל רגשי אינו צריך להיות מאלף. המטפל צריך להכיר  ,לעבור אילוף כדי להצטרף לטיפול רגשי

, להבין מה הם מייצגים בחדר הטיפולים ולדעת לספק לכלב ולמטופל "שפתם"כלבים לעומק, להבין את 

הכלב אינו כלי שצריך לספק  ;במובן המקובל "טיפולי"אופי הפעילות אינו מצריך כלב  סביבה בטוחה.

החל  –כלבים המשתתפים בטיפול רגשי בנוכחות כלבים יש מגוון רחב של ולכן  ,מטרות טיפוליות

 כלבים גזעיים שנבחרו בקפידה. כלה בכלבים מעורבים שאומצו מכלביות ועמותות וב

בעזרת כלבים בפרט הוא איש טיפול בטיפול רגשי חיים בכלל ו-עוסק בטיפול רגשי בעזרת בעליההאדם 

שעות אקדמיות  100,1ת ולימודי המשך של שלוש שנים בהיקף בעל רקע אקדמי של תואר ראשון לפחו

 Animal-חשב לנבכלל זה בכלבים חיים ו-בבעלי טיפול רגשי הנעזר לכן שעות פרקטיקום. 400-ו

Assisted Psychotherapy  :ובקיצור(AAP).1 

היקף ההכשרה של האדם בסוג ובהכלבנות הטיפולית והטיפול הרגשי בעזרת כלבים שונים זו מזה 

המשותף תפיסה לגבי תפקידו של הכלב במפגש. בהפעילות, ואו  אופי המפגשבהמעביר את המפגש, 

הוא התמקדות המפגש עצמו את המנחה את ההכשרה של איש המקצוע ו עיקרוןהלשתי הגישות הוא ש

  שירות המטופל.בובתפקידו של הכלב מטופל רכי הוצב

. מצוקהממפגיעה ו עליומקדישים מאמץ לשמור רכי הכלב וולצ לב-תשומתמעניקים בשתי הגישות 

 ומענה ליצריאמורים לאפשר  "שפה הכלבית"תהליך האילוף וההיכרות עם הטיפולית הבנות בכל

בטיפול רגשי בעזרת כלבים ברוח דומה, מהמפגשים.  להביא לכך שייצא נשכרו הכלב הטבעיים של

מתלווה לא נשאר בביתו אלא הוא מעצם העובדה שנשכר לב לאפשרות שהכלב ייצא -מקדישים תשומת

דברים שאינו מעוניין בהם במהלך  לא דורשים מהכלב לעשותו ,למטפל וזוכה למפגשים חברתיים

 המפגש הטיפולי. 

להפיק הכלב תועלת שעשוי , טיפולייםהמפגשים שאינם קשורים במישרין ל של הכלב םעם זאת, צרכי

כל אלה  – בינו ובין המטפל/תשוהמחיר שהוא עלול לשלם במפגש עצמו ובמסגרת הכוללת של הקשר 

 מובאים בחשבון, והם לא בהכרח במסגרת המקצועיתומובחנים נחשבים לשיקולים הכרחיים  ינםא

בשתי  במערכת השיקולים הקובעת את צירופו של הכלב למפגש ואת גיוסו לתחום הטיפולי בכלל.

                                                           
: ננסי חיים-כלבנים טיפוליים למטפלים רגשיים בעזרת בעליובין  AAP-ל AAAההבחנה בין לקריאה מורחבת על  1 

 .71-79(: 2014)מאי  50 חיות וחברה," התערבויות הנעזרות בבעלי חיים: לעשות סדר בבלגןפלס, "-פריש

https://habricentral.org/resources/48164/download/AAI____-.pdf
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להפיק שיכול האדם תועלת א הוהבעבודה הטיפולית הכלב שיתוף ל מניעהלעיל,  שתוארוהגישות 

 .עימו מהמפגש

 

 כלביםואנשים של  הדדישיקום 

בתוכניות אלה עוסק המוסד כלבים. ואנשים של שיקום הדדי כניות לופותחו תבשנים האחרונות 

השיקומית אינה תלויה רק בהתערבותו של . ההשפעה האדםבשיקום הכלב הן בשיקום הן המשקם 

. , ששניהם פועלים כסוכני שיקוםהאדםשל התנהגותם של הכלב ובצוות המוסד אלא גם בכוונותיהם ו

ולכן יש הצדקה , של שני הצדדים בתהליך השיקומימוצהר השפעתם זה על זה היא מרכיב מרכזי 

המציין  –)בניגוד למושג המטעה "טיפול הדדי"  אלההתוכניות לאפיון ה שיקום הדדי"לשימוש במושג "

 .(הצוות המטפל בלבדמצד המתקיימת בפועל טיפולית  כלל התערבות-בדרך

-כהן פועלות בוכיום  ,סוהר-בתיב של אנשים וכלבים לשיקום הדדיכניות ותהברית נפוצות -צותבאר

קולורדו שבבאוניברסיטת דנוור  חיה-המכון לקשר אדם. הברית-בארצותמדינות  27-סוהר ב-בתי 255

המכון מלווה תוכנית  2;בנושאובכתיבת פרוטוקולים מסודרים אלה כניות ועוסק בליווי מקצועי של ת

בארץ ובעולם הוקמו בשנים האחרונות תוכניות  הבהשראת תכניות אל 3.כלא חרמוןבבישראל, גם  כזו

  5.וכפר הנוער גן ונוף 4כגון כפר הנוער הדסה נעורים בישראל, בכפרי נוער פורצות דרך לשיקום הדדי

יצירת חיבור  קשר שמטרתו – מתבססות על קשר אישי ומובחן בין האדם לכלבלשיקום הדדי כניות ות

האדם חיבורו של השיקומי נשען על התהליך ת והצלחה. ּוסוגלחוויה של מעידוד רגשי, פיתוח אמפתיה ו

שגרת מכוננת השיקום תוכנית וקבוע.  מסויםהחניכים( לכלב  –האסירים, בכפרי הנוער  –הסוהר -)בבתי

 המתגוררכלב או  ,מתלווה לחניך בשגרת יום הלימודיםהכלב למשל:  של האדם והכלב, חיים משותפת

. חלק משמעותי מהפעילות המשותפת מושתת על למידה מובנית העוסקת בהיכרות בתאו עם האסיר

החניכים והאסירים  דיווחימוברכישת מיומנויות של אימון הכלב בגישה חיובית.  "שפה הכלביתה"עם 

, להתמודדות אחריות הרגשתת לפיתוח ותורמאלה תוכניות האחראים עולה שדיווחי הצוותים מו

פיתוח אמפתיה לכלבים לת, ּוסוגלמהרגשת קידום להתמדה, עם הצורך בעם תסכול ומשופרת 

 .בה מוטיבציה להגיע למסגרת ולקחת חלק פעילה וקולחיזולאנשים, 

ההכשרה המקצועית סוג הודות להן ואופי העבודה עקב ן ה – AAA-נחשבות ללשיקום הדדי כניות ות

בין הכלבנות הטיפולית השכיחה בין התוכניות האלה ו. אולם קיים הבדל מובהק התוכניות מובילישל 

 התהליך או האדם לשירות: אם בכלבנות הטיפולית הכלב נתפס כאמצעי שיקום הדדימכוונת לשאינה 

                                                           
 :כלביםואסירים של פרוטוקול תכניות לשיקום הדדי  – לקריאה מורחבת 2 

Tyler M. Han, Erin Flynn, Joseph Winchell, Emily Gould, Jaci Gandenberger, Dana Barattin, Philip 
Tedeschi, and Kevin N. Morris, Prison-Based Dog Training Programs: Standard Protocol (Denver: Institute 
for Human-Animal Connection, October 2018). 

 . 2017בדצמבר  17)סרטון(, יוטיוב,  שיקום כלבים נטושים בבית סוהר חרמוןשירות בתי הסוהר,  3 
 .2021ביוני  24, פייסבוק, הפעילות שלנוסרטון חביב שמתאר את כלביית נעורים,  4 
 .2018בדצמבר  28נתיב רחמים, יוטיוב, (, סרטון כתבה מתוך התוכנית) 10אורלי וחי ערוץ  5 

https://www.wellbeingintlstudiesrepository.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=anitobe
https://www.wellbeingintlstudiesrepository.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=anitobe
https://www.youtube.com/watch?v=FFtNOfX3DwY
https://www.facebook.com/watch/?v=3826064234169345
https://www.youtube.com/watch?v=rJzzoA2i530
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 בית מציאת לשםו שלו מושיקו לשם גם שיקומיה בתהליך משתתף הכלב הדדי בשיקום ,הטיפולי

 :שונות בתכלית כלביםעל ה זו תפיסה של המעשיות ההשלכות .עבורו מאמץ

 יםרגשיה, רכיהם הגופנייםולצמקבלים מענה , ותנאי מחיה פחות טוביםהכלבים ניצלים מ ,

 . יםחברתיהו יםיהקוגניטיב

 בכלבנות תופעות נפוצות חר בכלבים ואין רבייה של כלבים גזעיים )בתוכניות לשיקום הדדי אין ס

 טיפולית(. כל הכלבים המשתתפים בתוכניות עוברים עיקור/סירוס.ה

 הכלב מקבל חינוך בגישות  .ים"טיפולי יםכלבכדי להיחשב "לעבור אילוף  יםנדרש אינם יםכלב

 חיוביות לשם שיפור איכות חייו והתאקלמותו בבית בעתיד.

  הכלבן המנהל את לכלב הוא תהליך מהיר, והתאמת הבית לכלב מדויקת. בית מאמץ איתור

י צורכהתאמה טובה בין  יצוריכול להמליץ עליהם ולהוא את הכלבים ולכן  היטבהכלבייה מכיר 

 רכים של המשפחה המאמצת.בין היכולות והצוהכלב 

 מושך קהל מיזם הייחודי ה, ולאימוץשהשתתפו בתוכנית לשיקום הדדי נהפכים מושכים  יםכלב

 .מאמציםגדול של 

 ביותר.  ןההחזרות והנטישות קט, שיעור עד כה 

 למצב הציבורית מודעות ההעלאת ול המתות בכלביותהתוכניות לשיקום הדדי מביאות להפחתת ה

 בארץ.הכלבים הנטושים 

 

  כניות לשיקום הדדיובתמשתתפים ההכלבים 

שיקום ת ובתמים למהזקוקים באלתת מענה לכלבים מכיוון שאחת ממטרות התוכניות שלעיל היא 

גזעיים -, לאזקוקים לבית מאמץה נטושיםהם כלבים אלה כניות ובתהמשתתפים כל הכלבים טיפול, לו

נמצאים כלבים  , שםכלביות עירוניות ועמותות פרטיותהמקורות לכלבים הם  .( ברובם הגורףים)מעורב

, ממתינים לאימוץ. כלבים אלה גופניותחוו פגיעות נפשיות ו/או ו ננטשו מבתים או שנאספו מהרחוב

בנפשם לעיתים מדובר בכלבים בריאים  תהליך שיקומי בעודם ממתינים לאימוץ.עוברים ולא פעם 

לא או צבע פרווה "לא מושך" מראה  גלללא אומצו בשאו  ,תקופה בבית מזניחלאחר שננטשו  ,ובגופם

פעמים רבות מדובר  נותרים לעיתים שנים ארוכות בהמתנה לאימוץ(.כלבים שחורים , לדוגמה)פופולרי 

בטוחה המאופיינת בחרדה ובהימנעות.  התקשרות לאנוטים לואדם -חוששים מקשר עם בניהבכלבים 

 איטי והדרגתי. איתם היא תהליך  י אמוןויצירת קשר ,סובלים מחרדת נטישה כלביםחלק מה

לעמוד מול  יםאלה אף עלולכמקומות בהעובדים הצוותים ו ,תפוסה מלאהיש הסגרים בכלביות וב

המתה שגרתית היא תגובה נפוצה למחסור . מיטביתלקלוט כלבים גם מעבר לתפוסה הדרישות תכופות 

בריאים בהיותם מהם רבים רבבות כלבים, אלפי או בישראל מומתים מדי שנה ככל הנראה, במקום. 
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 כלבייהב ביקרמי שכת; מתמש במצב של מצוקהשוהים בכלובים בחיים  ונותרשהכלבים  6.לחלוטין

 םהכלבים כלואים ש .כלוביםשעולות מתוך ההבלתי פוסקות  יללותהאת ו יחותיזכור לעולם את הנב

שהות הש ביניהם מי , הרגשיים והחברתיים. ישםהקוגניטיביי, גופנייםרכיהם הולצ סביר מענהללא 

להשוות אפשר ם להמשיך לחיות. נה ברצועלעיתים עד כדי פגי, טראומה נוספתגורמת להם  כלבייהב

  .במקום סגורשנכלאו אדם ה-בנירבים מנגרמת להזאת לטראומה 

בהתנהגות  עיתיםלבתגובה למצוקה רגשית מתמשכת או לטראומה נקודתית, הכלבים מגיבים 

משקפות הובהתנהגויות נוספות ממצבים רבים לידי ביטוי באובססיביות, בהימנעות  ההבאת פתולוגי

להגן על עצמם וטים אינם נ כניות לשיקום הדדיונבחרים להשתתף בתהכלבים שאת מצבם הנפשי. 

הייחודים של מתן מענה לצרכיו  העיקריות הן םמשיקומטרות . מקונפליקט הימנעותבתקיפה אלא ב

אדם הן עם כלבים -עם בנירות שלו הן ִחב  הפיתוח מיומנויות ביצירת קשר,  וביסוס האמון של כל כלב,

 – ובבית מאמץ לכל חייהיטב להשתלב כדי שהכלב יוכל והקניית מיומנויות של חינוך בסיסי  ,אחרים

תהליך ה. עד שהם בשלים לצאת לבית מאמץ כלבייההכלבים שוהים ב נטישה נוספת.יאלץ לחוות לא יו

  יש גם כלבים הזקוקים לתהליך שיקומי ארוך ומורכב יותר.בקירוב, אך  חודשים 4-3אורך 

 

 גישה הדדיתבחיים -טיפול רגשי בנוכחות בעלי

חיים במכללה האקדמית -במסגרת התוכנית להכשרת מטפלים רגשיים בנוכחות בעלי, 2018בשנת 

חיים -בנוכחות בעלילחינוך, לשיקום ולטיפול עבודה  מערך לפתחכנית וצוות התהחל  ,אורניםלחינוך 

רק תוכניות היא ש חיים-עם בעליהמתקיימת בשאיפה להדדיות בפעילות נקודת המוצא  גישה הדדית.ב

ולהנחיל להם גישה  חוויות דומותמטופלים לעורר בהחיים יכולות -לבעליוכבוד דאגה  ,שבבסיסן חמלה

חיים ושיקום -: מצד אחד טיפול יסודי בבעליתכליתית-דו גישהבאפוא מדובר . דומה כלפי אחרים

מהמפגש עם להפיק חיים ה-בעלישעשויים  התייחסות שיטתית לתועלתשלהם במידת הצורך, תוך 

על יכולתם המתבססים אדם, -בבני; ומצד אחר תהליכים טיפוליים וכן לסכנות הנשקפות להם האדם

יחסים וקשר  עימור ולהכיר באחר כסובייקט מובחן בעל צרכים, אישיות ורצונות, וליצ מטופליםשל ה

 .ואת ז וזות המשלימ תכליות שונותבאופן המותאם לשני הצדדים. מדובר אפוא ב

חיים, במרכזים -בארץ, במקלטים לשיקום בעלי ותשונ (מרחבי חי) פינות חיכיום ב גישה זו מיושמת

כלביות הממוקמות בכפרי נוער  לשיקום הדדי.חיים ובכלביות -בעליואנשים  שלהדדי  שיקוםל

. גישה הדדיתבטיפול רגשי הן בין המקומות הבולטים שנערך בהם  המאוכלסים בילדים ובנוער בסיכון

של  נם)בהתאם לרצו מחוץ לכלבייה יה או בחדר טיפוליםיהכלב יברחבהטיפול בכפרי הנוער מתקיים 

למטפל הרגשי  ריהעביה אחראי ליהכלב המנהל את. הכלבן הכלב ושל המטופל לצאת ממתחם הכלבייה(

                                                           
( מדי שנה מומתים 2-3, עמ' 2016," מרץ 2016 –המתות כלבים  תנו לחיות לחיות, "דו"חלפי הערכת תנו לחיות לחיות ) 6 

-ידי הרשויות )כ-מספר ההמתות שדווח עלדיוקים ב-על איהסבר  ההערכה נלוולכלבים בריאים.  63,000-54,000בישראל 
גבוהה אין במסמך הסבר להערכה הכוללת הוכלבים,  10,000-קרוב להמספר המתוקן לפי ההסבר עומד על  .כלבים( 5,700

נתונים על ראדה חסייסי, נתוני הרשויות החלקיים והמצומצמים מופיעים גם בדו"ח שנכתב עבור הכנסת:  .בקירוב 6פי 
הציגה נציגת משרד החקלאות,  2018. בשנת 7-10, עמ' 8.11.2015ת, מרכז המחקר והמידע, , הכנסמתת כלבים בישראלה

, הפנים והגנת הסביבהמישיבת ועדת  556פרוטוקול מס' כלבים מומתים בשנה:  5,000-20,000ללא הסבר, הערכה של 
  .11, עמ' 6.2.018הכנסת העשרים, 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/931307dc-1277-e511-80d1-00155d0ad6b2/2_931307dc-1277-e511-80d1-00155d0ad6b2_11_8750.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/931307dc-1277-e511-80d1-00155d0ad6b2/2_931307dc-1277-e511-80d1-00155d0ad6b2_11_8750.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/Law103/20_ptv_489254.doc
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י הכלב צורכ, על בסיס לטיפולים הרגשייםהמתאימים כלבים , ויחד הם בוחרים במקיף על הכלבים ידע

המטופל ידי -כלב אחד שנבחר עלבהשתתפות טיפול רגשי לאחר מכן יתקיים  בתהליך השיקום.מצבו ו

, עשוי לצאת מהכלבייה לבית מאמץ במהלך הטיפול כלבה. מכיוון שהמטפל הציע לומתוך האפשרויות ש

כלבים לאורך הטיפול.  כמהוביצירת קשר עם  ותכרוך בפרידבנוכחות כלב בגישה הדדית הטיפול הרגשי 

 .מספר הכלבים המשתתפים בתהליך יגיע לשלושהבטיפול המתקיים לאורך שנה ייתכן ש

הקשר  .מפגש עימועולים בהאמצעי לטיפול אינו הכלב אלא התכנים הדינמיים ש, שיקומית כלבייהב

להלן מיפוי של סוגי  .היכרות עם האישיות, הרצונות והרגשות שלו ולא על אילוףעם הכלב מתבסס על 

 התכנים העולים במפגשים כאלה.

  למטופל המטפל בין הקשר ,לוגיפסיכו בטיפול .התקשרות לא בטוחההנוטים לעבודה עם כלבים 

 מטופל-מטפל קשר לכן הטיפולי. למהלך רבות תורמים הנגדית ובהעברה בהעברה העולים והתכנים

 השתהותו בקשר ראשונית דחייה דווקא אדרבה, .טיפולי יתרון בהכרח מקנה אינו מבעיות חף

 את מעודדה( setting) טיפולי ערךמ גם יותר. לתרום עשויים אהבה ובהתפתחות אמון ביצירת

 באופן לתרום עשוי פרידה ועם אכזבה עם תסכול, עם ולהתמודד זולתה רצונות את לקבל מטופלה

לניסיונות בקלות מסר למפגש עם כלב שאינו מת .המטופל של הנפשית ולהתפתחות משמעותי

מערך ב יםטיפולי נותביותר יש אפוא יתרו הצפויהתנהגותו אינה שלמפגש עם כלב ו עימוהתקשרות 

רגשי הטיפולית ובטיפול הדה הרווחת בכלבנות מעמדה זו הפוכה מהע .המבוסס על הדדיות טיפולי

בעזרת כלבים, שם מיועד לכלב תפקיד של "גשר לקשר" עם המטפל דרך התקשרות צפויה, מהירה 

בכלבייה שיקומית נמצא בעיצומו של תהליך שיקומי ומתמודד עם קשיים  ההשוהכלב  ובטוחה.

 שעובר תהליךה הדומים לקשיים שעובר המטופל, כגון חשש מיצירת קשר וקושי לתת אמון. רבים

 להזדהות מושא למטופל אפוא מספק הכלבו האדם, שעובר לתהליך בחלקו מקביל המשתקם כלבה

 אתגר מטופלה בפני ציבמ הוא המטפל/ת ובתיווך ,במפגש נוכח עצמו פניב הכלב בעת בה ;עמוקה

 .ומתסכלת מאכזבת ולעיתים ,צפויה לא התקשרות עם ותהתמודד של

 חשובים חלקים מקרים רבים וב ,סיפור חיים מורכביש  כלבייהלכלבים השוהים ב .עבודה נרטיבית

כשהיה אדם -אימו או בניאיך טיפלו בו מי היו הוריו של הכלב? : לאיש אינם ידועים זה סיפורב

אלה בסיפורו כ חורים בזמן שחי ברחוב?הכלב מה עבר  הוא ננטש? מדוע הכלב? מתי ננטשצעיר? 

הדחקת אינו נגיש בגלל  שגם הרקע שלו ,מטופלשל  וחורים בסיפורמקבילים לפעמים לשל הכלב 

 ילדים מאומציםאו בגלל קושי מעשי לאתר את פרטי המידע. זהו למשל מצבם של  הפגיעות שחוו

על זהותם ועל הביוגרפיה בשאלות והילדים טרודים אפוא  –חסרים הרקע המשפחתי שלהם שפרטי 

 ,תוך הצגת שאלות על הפרטים החסרים ,של הילדועיסוק במקביל בסיפור החיים של הכלב שלהם. 

עם המחסור במידע דו ימצהתמודדות מקביל לב – עצמו בעיניסיפורו של הילד להביא לפיתוח עשוי 

 .מחסור זה עיבוד המשמעות שללואוטוביוגרפי 

  עשוי להתמשך זמן רב. בכלבייה בין המטופל לכלב תהליך יצירת הקשר  .נפקד-נוכחיחסים של

פילו וא למפגשהצטרף למעוניין . הוא אינו במשך זמן רב קשרכל הכלב אינו רוצה ליצור לפעמים 

עשוי המפגש להתנהל ליד התא של הכלב,   במקרים כאלהלא לצאת מהתא המוכר והבטוח שלו. 
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התבוננות מרחוק למרבית המפגש הטיפולי עובר לעיתים ; לרצון המטופל ולרצון הכלבבהתאם 

לעורר  ים כאלה עלוליםמצבו. נוכחות ממשית שלכל ללא בכלב, ויש מפגשים המתקיימים אף 

אמור להתבצע הטיפול רגשי עלול להתלבט על ערכו של והמטפל , היית דחייאו חוותסכול במטופל 

פותחים גם עם זאת, מצבים כאלה ללא נוכחותם הפיזית. בפועל  מתקייםאך  – חיים-בנוכחות בעלי

משל רים לּוכ  מכאלה נפקד. יחסים -שהוא נוכח "אחר"יחסים עם על אפשרות לעבודה טיפולית 

במחשבותיהם בעוצמה רבה אך נוכח  ממשי,ם אינו נמצא בחייהם באופן ההורימלילדים שאחד 

עם של המטופל התמודדותו עשוי לשפר את המפגש עם כלב השומר מרחק מהמטופל  ובנפשם.

בזכות , ניעיומתוך אמפתיה למ נפקדה-נוכחהקשבה מרחוק להודות ל – תסכול ועם חוויית דחייה

חוויה מתקנת  עקבותגם ב לעיתיםוהנפקד, -הנוכחמסוימות של השלמה עם החלטות תרגול של 

 נפתח לקשר. כשהכלב 

  בטיפול רגשי בעזרת כלבים נהוג לעבוד עם ובכלבנות טיפולית  .וחוסר שליטה חוסר ידיעהמצבי

קנה לכל המשתתפים הכלב האישי של הכלבן/המטפל. ההיכרות המוקדמת והמעמיקה עם הכלב מ

את , את פחדיואת העדפותיו, , חיים-של בעל מכירים את אופיוכששת ביטחון ויציבות. הרגבמפגש 

חוויה בטוחה אין קושי לשמור על  כלל-, בדרךבמצבי קושי ותסכולואת שפת הגוף שלו התנהגותו 

 ,זמן מוגבלפרק במשך עם כלבים השוהים בכלבייה הטיפולית , העבודה לעומת זאתלכל הנוכחים. 

מתגובה מסוכנת מאחד פחד בהרגשת כרוכה כמעט בהכרח  שלהם, שיקוםהעיצומו של תהליך ב

כאלה עשויים מצבים  .חוסר היכולת לצפות את הנעשהאובדן השליטה ועקב וחשש הצדדים 

נטייה , כגון עליהם אין לנו שליטהמצבים ש – הטיפולי מערךמחוץ ל מצבי חייםתפקד כהדמיה של ל

ההתמודדות עם מצב דומה  .יציבות משפחתית וכלכלית-אילהתפרצויות מצד אחד מבני הבית או 

 , לחוותשליטתונמצא מחוץ לבשליטתו ומה תון מה נזהות בתנאים מבוקרים מאפשרת למטופל ל

, עם ליווי צמוד ותומך מצד המטפל/תלא בבדידות אלא  – בעת התרחשותםמצבים מערערים 

הרגלי התמודדות פתח ולנשלטים שאינם מצבים עם התמודדות בחיקוי ם ראויים לדפוסיללמוד 

 .מצבים כאלה עםמשופרים 

 מתקיים  עימם. כל מפגש הכלבים הם דיירים ארעיים תושיקומי ותבכלבי .התמודדות עם פרידות

הסתגל שוב ושוב לכלבים חדשים. צורך לכרות זמנית ויקביעות, תחלופה, השל חוסר  אפוא בתנאים

בו קישור  מתעוררולעיתים  ,פרידהזה מעורר חוויות קודמות של התמודדות עם כמערך טיפולי 

שאלות עולות  זהכמערך טיפולי בקושי ביצירת קשר חדש. של חוויות עכשוויות של פרידה ול

 יםהפרידות והצורך ליצור קשר חדש משחזרבחווייתו של המטופל : האם כגון ,טיפוליות מיוחדות

 וכת והדרגתית?ּוידי פרידה מת-לתקן חוויות קודמות על אפשרהאם ? קודמותות טראומטיות פריד

שהוא או  ,לעורר במטופל חוויה מעודדת ומתקנת הצפוי טובלבית הפרידה מכלב שאומץ האם 

פרידות הנאלץ להתמודד עם מטפל עובר המה ו ?על שהוא עצמו לא זכה לבית טובכאב וקנאה יחווה 

אם כן, המפגש עם כלבים במצב של פרידה מבוקרת עשוי להוות בסיס להתמודדות משופרת  רבות?

טראומות קודמות של נטישה  לעוררעלולה תחלופה גבוהה של כלבים עם חוויות העבר והעתיד, אך 

ניתוק לכן הטיפול הרגשי במערך של כלבייה שיקומית עלול לגרום . , ללא הזדמנות לתיקוןופרידה

 .  בעתיד אחרקשר עם כלב יצירת בשיפריעו  מחסומיםלפתח ו ,ית המפגשמחוויריחוק ו
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 להפגיש ה עלול גישה הדדיתבן האמור לעיל עולה שהעבודה הטיפולית מ .טראומה פוגשת טראומה

הטראומה של ושל המטופל  הטראומה מפגש בין הכלב. ו המטופל, של המטפל דומותין טראומות ב

גם בטיפול  תקייםעשוי להזה כמצב מובן מאליו ש. במיוחד היא תופעה נפוצה הנמצא בשיקום הכלב

 כלבייהמסגרת מפגשים המתקיימים בב הדגש על הדדיות, אך דדיותהשם דגש על רגשי שאינו 

עצם הכניסה . מפגשה משתתפיכל בקרב טראומות עורר חשיפה של נוטה במיוחד לשיקומית 

התייחסות מצד המבקרים ומשוועים לבתאיהם נובחים שוהים בה, שכלבים נטושים  כלבייהל

מערך טיפולי כזה מספק . עם טראומות קודמות המטפלגם את המטופל ואת עלול להפגיש במקום 

מתבצע בהכרח בנסיבות  הטיפולי הלךהמהזדמנות לעיבוד הטראומה ולמיתון השפעתה, אך אפוא 

המיזם הטיפולי . במצב זה מאתגרותת של לחץ הנובע מהצורך להתמודד עם שטף מתמיד של חוויו

 . לעבוד בכלבייה שיקומיתכשבוחרים  בחשבון וכרוך אפוא בסיכון שיש להביא

 

 גישה הדדיתב בנוכחות כלביםטיפול רגשי קווים מנחים ל

 שיקומית?  כלבייה תוךב גישה הדדיתב ת/עובדהת /מה נדרש ממטפל .1

שתוארו אתגרים מבחינה נפשית לנוכח הלצאת נשכר כדי שהמטופל יוכל  .ת/תיווך המטפל ‒

במצב מספקת השתהות . העזרה נחוצה כדי להביא להוא זקוק לעזרה צמודה מהמטפל/ת לעיל

טיפול רגשי המתבצע  .ושל המתרחש במפגש וסביבופרשנות עיבוד , תיווךוכן לשם מאתגר, ה

את אך גם להציף  ,לשרת את הטיפול העשוייםמעלה תכנים דינמיים רבים כזה  מערך טיפוליב

העבודה  .בתכנים אלה ללא תיווך וללא עיבוד נתקלם אעליו ולאיים המטופל מבחינה רגשית 

גם אלא  נרחבתהכשרה מקצועית לא רק בטיפול רגשי בתוך כלבייה שיקומית מחייבת אפוא 

המפגש עלול הולמת  לב-תשומת. בהיעדר לעיל צוינושהייחודיים תכנים לב ממוקדת ב-תשומת

 .חיוני רגשי ללא עיבודהתנהל הספונטני בין האדם לכלב ל

כל מטפל רגשי  .היכרות עם הכלבים מחוץ לחדר הטיפוליםהשקעת זמן ומשאבים רגשיים ב ‒

מחוץ שהוא עובד איתם, כלומר להכירם החיים -בעלי ם חייב להכיר היטב אתחיי-בעזרת בעלי

ככל שהדדיות תופסת מקום מרכזי הישירות. חשיבותה של ההיכרות עולה  הטיפול נסיבותל

על בסיס ביקורים  אי אפשר לעבוד בגישה הדדית בכלבייה שיקומית .יותר בעבודת המטפל/ת

 איסוף מידע הרלוונטי לטיפולשיחות עם הכלבן לשם בדי במקום בעת הטיפול ותו לא, וגם לא 

בות שיקומו כלומר בחשיכלב, -תכלית הכפולה של מפגשי אדםה בהדדיות משמעה הכר .בלבד

יש אפוא צורך במעורבות בחיי הכלב ובשיקומו מעל ומעבר לצורכי של הכלב עבור הכלב. 

 הטיפול באדם.

עבודה מערכתית עם צוותים  .כלבייהביסוס עבודה משותפת עם צוות הכלבנים המנהל את ה ‒

ם של חשיבות, כשמבקשים לקדם הדדיות בעבודה הטיפולית, וחשובה בכל עבודה טיפולית

ללא עזרת הצוות המנהל את הכלבייה, למטפל/ת הרגשי/ת אין שבעתיים. גדולה שיתופי פעולה 

ואת התגובות שלהם למצבים  צורכיהםאת הכלבים, את לעומק להכיר כדי מספיקים כלים 
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תהליכי האימוץ של הכלבים גם כדי ש ץשיתוף הפעולה עם צוות הכלבייה נחו, יתרה מזושונים. 

להספיק להיפרד מכלב לאפשר למטופל כדי  , כלומרי המטופלצורכעם  תיאום מרבייתקיימו ב

לאן עבר שהכלב עבר אף בלי שהמטופל יידע וכדי למנוע מצב לבית מאמץ, כשהוחלט להעבירו 

 ומה עלה בגורלו.

פרידות עלול להיות כרוך ב שיקומית כלבייהב המתקיים טיפולשכיוון מ .מטופליםהאוכלוסיית  .2

. תהליךהתמודד עם הסוגלת להמלאוכלוסייה רק מתאים , מערך טיפולי כזה מורכבותרבות ו

יכולת מהם נדרשת , כי בחייהםאומניפוטנטי השלב צעירים המצויים בהטיפול אינו מתאים לילדים 

שחייהם של הכלבים מתקיימים בנפרד מהם להבין המאפשרת להם  תוקוגניטיבירגשית 

לשאת לו  המאפשריםובגיל בשלב התפתחותי  להיות ךצריהמטופל  ושהפרידות אינן תלויות בהם.

הקשים של  היבטיםה להכיל ולשלב יחד את ובמציאות. עלילא נוחים של מצבים מורכבות את ה

שעבר כצופה חוויות החיוביות ה עם (ממנו הפרידההמצוקה שלו,  המפגש עם הכלב )סיפור חייו,

, סימנים להשתקמות הכלב והמשפחה הנזקקעזרה לכלב הגשת ה –בכלב וכמשתתף בחייו 

בטיפול רגשי בתוך כלביות שיקומיות מלמד שבני  הניסיון המקצועי שנרכש .המאמצת שהוענקה לו

  .עשויים לזכות בתרומה משמעותית במסגרת טיפולית כזו נוער ומבוגרים

לעומת הרגלי העבודה ים עמוק יםשינוי תדורש גישה הדדיתבעבודה ה .אוכלוסיית הכלבים .3

ת מחייבת התייחסות תמידית והדדיהרגשי בעזרת כלבים. הטיפולית ובטיפול הבכלבנות הנהוגים 

כלב השוהה בכלבייה ומחכה . בראש ובראשונה, כשבמפגש הטיפולי וכחיםהכלבים הנ ם שללטובת

, העדיפויותטובת הכלב בראש סדר חשוב שהצוות המטפל יעמיד את בית מאמץ שיימצא עבורו 

. מעבר לכך, עבור המטופליםובשום פנים ואופן לא יעכב את אימוץ הכלב וישאיר אותו בכלבייה 

ומפני פשרות לטובת מפני פגיעה ומצוקה במפגש עצמו  הכלב רק הגנה עללא  מחייבתההדדיות 

ת למפגשים הטיפוליים ונכונוללא קשר ישיר  הכלב בטובתתעסקות גם ההמטופל. הדדיות משמעה 

נאמנות כפולה, כרוכה ב. גישה הדדית לחיות חיים טובים יותר ובסיוע ל מאמציםולהשקיע זמן 

למטופל ולכלב גם יחד, ולעתים קרובות טובת הכלב אינה קשורה כלל לעולמו של המטופל ולתהליך 

 . הפסיכותרפויטי

 

 סיכום 

במסגרת התכנית להכשרת מטפלים במכללת אורנים טיפולים רגשיים  נעשו 2021-2019בין השנים 

ה יכלבישלוש כלביות: הב, במערך טיפולי חדשניהטיפולים התקיימו  .בגישה הדדיתבנוכחות כלבים 

 כלבייה, והלהקתית בכפר הנוער הדסה נעורים-שיקומיתה כלבייהההשיקומית בפנימיית גן ונוף, 

תכנים הודות ל כוח טיפולי אדירהדגש על הדדיות ומיקום הטיפולים בכלביות הוכיחו . העירונית חיפה

דורשים  התכנים אל. הליכי שיקוםעוברים שעלו מתוך המפגש עם כלבים פגועים ה דינמיים ייחודיים

מחדדת את החשיבות של ביצוע , ומורכבות החומר השקעה רבה בלמידה ובעיבוד הצוות המטפלמ

 .כלבן טיפוליידי -עללא ו –בטיפול רגשי הכשרה מקיפה אדם שעבר ידי -תהליך זה על
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 לשתי תכליותתמידית  לב-תשומת היא עבודה מורכבת המחייבתעבודה טיפולית המבוססת על הדדיות 

שונה במהותה ה מוסריתהיסוד להדדיות הוא מחויבות י הכלב. צורכי המטופל וצורכ –ונפרדות שונות 

ויש לה השלכות מעשיות על הכלבים חיים, -בהתערבויות בעזרת בעליהשכיחה כיום  גישהמה

 ועל כלבים בכלל.   ההמשתתפים בתוכניות אל

דה ויותר מעב ץומאוממורכב היא אתגר  המחויבת להדדיותטיפולית עבודה  ,שלה בהיבטים מסוימים

הן בטיפול וטיפולית הכיום הן בכלבנות  הנהוגההעבודה אתגר גדול לעומת , כלומר אישימחמד עם כלב 

להיטיב עם  : העבודה הטיפולית מאפשרתיתרונות ברוריםלהדדיות יש גם רגשי הנעזר בכלבים. אולם ה

חוליה החלשה ביותר במערכת הטיפולית שיקום הלהמטפל של הצוות מחויבותו  ;ונזקקים כלבים רבים

המזדהה עם מטופל קלה על המ, ציפייה ממנו לתמורה שימושית וללא מפגני שליטה בולא ל – הכלב –

שלוחה של כפחות ( גם יחד בעיני המטופלונתפס )בעיני המטפל הכלב  ;בצוות אמוןלפתח הכלב 

וגם ליצור איתה קשר  שהמטופל יכול להשליך עליה תכנים ביתר נוחות, כישות נפרדתויותר ת /המטפל

 חיים סיפורישל  גדול מגווןזמנת למטופל טיפולי מהבתהליך אחדים כלבים ; השתתפותם של עצמאי

, ללא צורך חשוב ולפעול בעקביותיש אפשרות ל; ולבסוף, למטפל/ת בגישה הדדית להתייחסות ותכנים

טיפול רגשי אם כן,  .כלפי המטופל וכלפי הכלב –סותרות  עולם-תפיסותבין  אחתמסגרת תוך תמרן בל

 . משתתפיםלכל ה –ה צידבתוך כלבייה שיקומית הוא ללא ספק משימה תובענית, אך שכרה ב


