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 לפגוש חיות במילים
 חיים-למפגשים הדדיים בינינו ובין בעלי חינוךעזרי תכנון 

 

 2 — הקדמהא. 

באמצעי הצגת  ;בסגנונות עיצוב ;בסגנונות כתיבה) 4 — גיוון באמצעים: עיצוב מסלול הביקורב. 

  (הדמיית בית ;דהדפי עבו ;שלטי גירוי ;שלטי מידע) 4 — מיקום אמצעים שונים במרחב ;(טקסט

 כתיבה בגוף ראשון; 8 — סיסמאות; 7 — אזהרות; 7 — הפעלת קהל: סגנון הכתיבהג. 

 11 — ניפוץ מיתוסים; 10 — עידוד היכרות אישית; 9 —

תנאים טבעיים לעומת ) 11 — שידוע עליהם מעטחיים -בעלי: וסיפורי חיים עזרי חינוךד. 

חיים שידוע עליהם -בעלי ;(החיים-שפת הגוף והתקשורת של בעל ;הדגשת מידע חסר ;תנאי שבי

  (סיפורי זיכרון ;ביוגרפיה אישית ;העדפות ותכונות אישיות) 13 — הרבה

מתחמים שיש בהם ; 17 — מתחמים שעברו שיפור: לפני שיפור ואחריו עזרי חינוךה. 

שימוש  ;נייה וסחרק ;רבייה ;תוקפותשחיות ; מגע וצרכים חברתיים) 17 — בעיות אתיות מורכבות

 (קיצוץ כנפי ציפורים ;החזקת חיית בר נכה ;האכלה בטרף חי ;ביצים, בחלב ובצמרב

  

   info@haai.org.il, מכון אדם וחיהאריאל צבל, ו אשר-, גל חכיםגיא אפללו מאת
 2022בר אוקטו  איילין קאלוו תום קורדובה, רבקה לב, נועם רודיךות: תוד
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 הקדמהא. 

 במהירותפגישות רבות מתקיימות פשוט. תמיד זה חיים בגובה העיניים? לא -איך אפשר לפגוש בעלי

 לבמק העושנחקק ב אישיקשר בגם חיים -בעליהכיר אפשר ל אולם .כבילוי רגעילמשל , ללא מיליםו

החיים -בעליבמסע של גילוי את הקהל שלך הוביל לתוכל/י הזו  בעזרת החוברת .תודעההו

החוברת  .דרך סיפור חייהם האישי, אישיותם המיוחדת והרגשות שהם מביעיםאליהם והתחברות 

ם אחראיים של קשרימרחוק, דרך עזרי הוראה כתובים, ביצירת שלך תקל עליך להנחות את הקהל 

 .החיים-עם בעליברות חו שותפות

בילוי, המבקשים לפגוש חיות למטרות מבקרים שוהים בהם עשויים למשוך חיים -בעלימקומות ש

שם מוקמים ל האלקומות חיים. מ-, היכרות עם הטבע או טיפול רגשי בעזרת בעלי(ליטוףמגע )

שם רים המבק, וחייםה-רכי בעליולצהתייחסות רבה  , ללאאדם-בניסיפוק רצונות מסוימים של 

חוברת זו מבוססת על ההנחה האדם. -בני ,בורנוע – החיים הוא בשבי-בעלימם של מקושלומדים 

עמוקה על כל הצדדים, לטובה או לרעה. חיות ה השפעהחיים יש -המבקרים ובין בעליקשר בין של

אל החיות חורץ  המבקריםשל יחסם ו, שבסביבתן הקרובההאדם -בתנאי שבי תלויות לחלוטין בבני

גם המבקרים עשויים לעבור במפגש  .יםבין חיים טובים ובין סבל ומצוקה מתמשכ –פוא את גורלן א

-חיים חוויה חיובית או שלילית שתשפיע עליהם במערכות יחסים אחרות בעתיד, עם בעלי-עם בעלי

להבטיח השפעה חיובית כדי  .מפגשים הדדייםבמילים אחרות, מדובר באדם. -חיים אחרים ועם בני

חשיבה ים לכלול תיווך המעודד כיצר חיים-המפגשים המתקיימים בין אנשים לבעליכל הצדדים, על 

אחרים ועם הקשיים, דהות עם פיתוח כלים להזו ביקורתית, דיון על נושאים שנויים במחלוקת

  .הרצונות והצרכים שלהם

רוב השילוט . דפי עבודהבשילוט ושימוש רב בחיים מוחזקים בהם אין -שבעלימקומות רוב הב

 יחסים שלנולו דיירי המקוםרווחת , ללא התייחסות לוכללי התנהגות יזואולוגידע ציג מקיים מה

מקדם החיים אינו -המבקרים לבעלימפגש בין ה ,בתנאים אלהחיים הנמצאים בשבי. -בעליכלל עם 

ך מוצעים עזרי חינוזו בחוברת  חיים.ה-בעליישירה בערכים חינוכיים ראויים ואף מאפשר פגיעה 

להכיר את עולמם  החיים,-בעליכבוד ואמפתיה עם  המבקרים ליצור קשרינועדו לסייע לקהל ש

לשיפור הקשרים בין חיות המוחזקות  יכול לתרום ךחינוהשימוש בעזרי הולפעול למענם. הרגשי 

ברובד ן ה, כלומר באופי הקשרים בפועל, וברובד המעשין ה –בשבי ובין הציבור הבא עימן במגע 

  החיים.-העיוני, כלומר במחשבתם של אנשים על בעלי

, כלומר הם מיועדים לשפר את חייהם שה הדדיתגיב המוצעים בחוברת זו מתוכננים ךעזרי החינו

 .בין שני הצדדים יצירת קשר בריאהמבקרים הפוגשים בהם, דרך אדם -בניהחיים וגם של -של בעלי

 תכנון העזרים נשען על ארבעה כללים:

i. הרצונות, הרגשות , סובייקטיביותההיכרות עם התבוננות אישית בחיה ו – פרטהתמקדות ב

 .שמה וסיפור חייהעל הצגת נוסף , והצרכים שלה

https://haai.org.il/wp-content/uploads/2022/02/Hakim-Asscher-and-Tsovel-Relational-Encounters-2022.pdf
https://haai.org.il/?page_id=1030
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ii.   מעבר למצב הפרטי והמקומי בהווה, כלומר חיה -יחסי אדםתבוננות בה – שר חברתיֶהק

של החיה פילו לתכונותיה להחזקת החיה בשבי, לתנאי השבי וא .היסטוריהחברתי והשר ֶהק  ב

 .המשפיעים על המצב כאן ועכשיו שורשיםיש 

iii. הסמויים מן העין, כבסיס לחשיבה  ייםם כוחנעלאת המודעות ליחסיה – חשיפת כוח

סיפור עצוב של  מגלםמתקרב אלינו ומפגין עניין ידידותי בנו התוכי הפעולה למען שינוי. ול

שסבלנותו לאנשים זרים נוחה רטריבר לברדור הכלב  ;ת גוזלים מהוריהםסחר בחיות והפרד

; םחשבון בריאותכלבים גזעיים על המרביעה ה תעשייב חוליה קטנה אחתכך הוא -לנו כל

, בדידות וחסך של קשר עם בני מינומבטא הפונה אלינו מיוזמתו ומבקש את קרבתנו ארנבון ה

 וכן הלאה.

iv. דרך ים הסתכלות על אחראומנם . היא אמצעי חינוכי רצויהאנשה  – ביקורתית האנשה

עם אחרים ך ההזדהות א, ין בהם כמו שהםחעלולה למנוע ממני להבהעיניים שלי בלבד 

. לנו ולחיות אחרות יש מערכות ולהבינם יהםלי לחשוב עללעזור  העשויודת המבט שלי גם מנק

מסייעת להבחין בדמיון, והיא רצויה כל  . האנשהיש בינינו דמיון לצד הבדליםרגש משותפות, 

 .החיים-בעליהיכרות ממשית עם בביקורת המבוססת על עוד מאזנים אותה 

עבודה . השלעילשל עבודה ניסיונית ביישום הכללים ים ביני מהווה סיכוםשלפניכם החוברת 

של מכון אדם וחיה, בשיתוף פעולה עם כמה  תו ההדדיות מתקיימת בימים אלה במסגרת פיתוח

 רי חינוךכיצד להכין עזלייעץ אפוא נשמח ולא פשוט, אתגר הווה מיישום הכללים מקומות נבחרים. 

פתוח להרחבות שצברנו שהחומר הניסיוני כמעט מיותר לציין . המותאמים למרחב שלכם

שלכם יסייע לנו להגיש  מבקרים במקוםיצרו תוצרים שיצרתם ותוצרים שתיעוד , וולשיפורים

! אלינואל תהססו לפנות  .גרסה משופרת של החוברת הזולעמיתים שלכם בעתיד 

(info@haai.org.il.) 

ולראות  ים בשטחשינוילחולל כדי בחוברת הזו  באמצעים המפורטיםאנו מזמינים אתכם להיעזר 

חיים -ביקור בעלישל נפוצים מהרגלים משתחררים חיים, ה-עליעל רגשות באת המבקרים לומדים 

ולדימויים למילים  .החיים-ליבעמאמץ אישי בעזרה למתגייסים להשקיע ו, והאכלה נגיעהלמטרות 

בעזרת המילים יש כוח לקבוע את אופיו של הביקור ואת השפעתו לאחר מכן. הנלווים אליהן 

מילים למסע נפשי משמעותי ומעצים. הנכונות תוכלו להפוך את ביקורי הקהל במקום שלכם 

, להתבונן להשתהות מבקריםגרום לל ותעשוי מתאימיםבמקומות הוהוצבו  היטבכתובות שעוצבו 

. וכל המיומנויות החיים-ליצור קשר קשוב והדדי עם בעליו החיים שסביבם-ברצינות בבעלי

המתקיימים ים גם למערכות יחסים אחרות, הרחק מעבר למפגשרגשיות האלה יחלחלו -החברתיות

 .במקום שלכם

  

חזרה 
 למעלה

https://haai.org.il/?page_id=941
mailto:info@haai.org.il
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 מסלול הביקור עיצובב. 

 גיוון באמצעים. 1
ירידה בהיקף הקריאה ככל לגרום לובקר לעייף את המל ריבוי הסברים מילוליים במרחב עלו

חוויית  .סוג הטקסטים ובאופן הצגתםגיוון בבביקור. אפשר למנוע זאת בעזרת  שמתקדמים

 :רצוימנקודה לנקודה במרחב. הגיוון  מפתיעהשונה והקריאה צריכה להיות 

i. שאלות ;יתלשון רשמ/ לשון דיבור סיסמאות;  /מפורטים  תיאורים: בסגנונות כתיבה 

על חוויית המבקר / על חיה מסוימת בכתב; שאלות / תשובה  בלבד שנועדו לעורר מחשבה

 המקום / בשם מבקר/ת; חבר/ת צוותבשם /  בשם חיהסיפור אישי  ;דרך צפייה ישירה –

/ שאלות  הנחיות התנהגות למבקריםמסוימת / מידע כללי על המין;  ביוגרפיה של חיה

 .צויהלמבקרים על התנהגות ר

ii. מצע עץ במראה טבעי  –לשלטים  ;יד-כתבמודפס לעומת פונט  – לשלטים: בסגנונות עיצוב

, וכתיבה בלבד הדפסה לעומת תבליט או חריטה –שלטים לכותרות  ;לעומת מצע מעובד

איורים קנויים ברמת  –מודפסים לדפי עבודה  ;לעומת כתיבה הכוללת איורים פשוטים

 צילומים.שרטוטים, גימור גבוהה, איורי ילדים, 

iii. (י חינוךעזרהעלולות לכרסם  חיותהקפדה למנוע כל סכנה מ)תוך  באמצעי הצגת טקסט :

 הצבת שלטים בגבהים שונים מיוחד; עמודאו ל ,או לגדר קיימים המוצמד לקירשלט מוצק 

; חומרים קשיחים אמצעים לקריאה בעמידה ולקריאה בישיבה ;מהקרקע ועד לתקרה –

 שוניםכלים פשוט; איסוף דפי עבודה בנייר עם עיטוי )למינציה( ונייר ר עבה, ניישונים לעומת 

; תיבת דואר סגורהקופסת קטלוג, , )מגש מכתבים( פתוחהתלוי, תיבה  לסטיקכיס פ  –

 .לוח שעם, לוח מגנטי, הדבקה בדבק –הצגת דפי עבודה בסגנונות שונים 

 . מיקום אמצעים שונים במרחב2

i. מציין מידע קבוע, ובמיוחד מידע המתייחס למתחם כולו, עשוי להתאים טקסט ה: מידע שלטי

לשלט או לכרזה שעיצובם והפקתם מחייבים השקעה רבה. שלט כזה כדאי להכין בפורמט גדול, 

מסר של לקהל להעביר עלולה החיים -על כלוב בעלימידע תליית שלט מחומר קשיח. שימו לב ש

דאי להשתמש באמצעים אחרים להעברת מידע מפורט , ולכן כצפייה בחיות העומדות לתצוגה

 .חיים בכלובים-על בעלי

כהנחיה לביקור כולו;  –בשלבים שונים של הביקור: בכניסה ופעולה השלט נועד להנחות חשיבה 

חיים מסוימים או לסוגיות מקומיות )כגון כלוב מסוים, -בזיקה לבעלי –במתחמים מסוימים 

כחומר למחשבה מסכמת. המיקום החשוב ביותר לשלט  –יאה עץ מסוים או בריכת מים(; וביצ

 :דוגמה לשלט כזהלפניכם  .קבוע וקשיח הוא הכניסה הראשית למקום
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ii.  שלטים המכילים טקסט קצר יותר כאמצעי שנועד לעורר  מרחבלהציב באפשר : גירוישלטי

בית שלנו הזהו "למשל: ) מידע חדש בלי למסורבמבקרים הלך רוח מסוים או מחשבה מסוימת, 

. שלטים כאלה מתאימים (החיים"-" או "מקשיבים לרגשות בעליאנא שמרו על השקט! –

מחומרים עמידים שלטים , במסגרת פעילות מודרכת במקום. עצמו קהל המבקריםליצירה בידי 

אפשר לקבץ יחד שלטים מאולתרים יותר ואילו וברמת עיבוד גבוהה עשויים לעמוד בפני עצמם, 

 .על קיר מיוחד

iii. טקסטים ארוכים יותר בנושאים מתחלפים שעל סדר היום מתאימים להדפסה : דפי עבודה

לגודל כרטיסייה המונחת ככרזה על נייר בלבד. פירוט רב מתאים להדפסה בממדים קטנים, עד 

עם עיטוי פלסטיק )למינציה( ודפי עבודה מנייר כתיבה רגיל. אמצעים אלה צריכים להיות 

, בהתאם לשיקולים או תיבה פתוחה מתחם, למשל בתוך כיס פלסטיקמונחים במקום מוגדר ב

 .של פגעי מזג האוויר והרחקה מחיות העלולות לכרסם אביזרים
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כל פריט שנועד לקריאה מפורטת ו/או לכתיבה צריך להיות ממוקם ליד מקום ישיבה ומשטח 

 .בנוחות המאפשר להניח את הניירות

iv.  השתמש בעזרי חינוך ל, מומלץ ם במתחמי החיותאדם מתארחי-בנימכיוון ש: ביתהדמיית

קור כשמגיעים לבי. ביקור בביתו של אדםמאפיינים אלא עם חיות ים שאינם שכיחים במפגש

השם , לעיתים קרובות נהוג לתאם את הביקור מראש, להביא מתנה סמלית, לחפש את כזה

מש במנהגים אפשר להשת, קלותהתאמות  לאחרהדלת ואולי להשאיר פתק או מכתב. שעל 

 חיים. -העברת מידע מילולי במפגש עם בעלישל נימוס והתחשבות לשם אלה כ

אמצעים חיים )ללא מידע מפורט יותר, המחייב -למשל, אפשר לתלות שמות פרטיים של בעלי

 ( בשלט המעוצב כמו שלט לדלת )"כאן גרה בכיף משפחת..."(.אחרים

בביקור הבית.  מתנה לבעלמנהג הגשת דרך חיים עשוי לעבור עידון -המנהג של האכלת בעלי

אדם לא מוכר יש מתנות מקובלות יותר ופחות, והמתנה מונחת בנימוס במקום שקבע בעל 

החיים -לבעלאילו מאכלים רצויים מכתב -קטן דמויהכריז בשלט הבית. באופן דומה אפשר ל

 ים.החי-בלי להגיש את האוכל ביד לבעל – נחת מתנותההמיועד לולהקצות מקום 

לבטא את מה שאנו חושבים עליהם , אך לפעמים אנו אוהבים מכתביםמבינים חיים אינם -בעלי

אדם -במישרין עם בניומתקשרים עליהם  ,בעקיפין. כך אנו מתקשרים איתם בדיבור ובכתב

: "אלפרד, תודה שאירחת , כגוןחיים-לבעל לכתוב מסראנשים רבים ישמחו אפוא  .אחרים

על לוח מכתב בפתק או את המסר בלתלות אפשר  ניסית לנגוח בנו!"אותנו בחצר שלך ולא 

)תוך הקפדה למנוע כל סכנה מחיות  המודעות בבתים מסוימיםמודעות המעוצב בדומה ללוח 

 העלולות לכרסם את הפתקים או את המתקן(.

מסוימים אפשר להציב תיבת דואר. התיבה מתאימה כמתקן חיים -עם בעליבכניסה למתחם 

ם תיבת הדואר ג אפשר לנצל את. דפי עבודה וכל מסר אחר שכתבו או ציירו מבקריםלקליטת 

מכיוון שאיננו דפי עבודה וכרטיסיות מידע. לאכסן בה למבקרים, כלומר  כאמצעי להעברת מידע

לפתוח את התיבה ברוח משחקית נוהגים לפתוח תיבות דואר של אחרים נחוצה הזמנה בולטת 

שמי גדליהו ואני גר כאן. רוצים להכיר אותי? פתחו ")למשל:  בה ולקרוא את התוכן שמאוחסן

עד כדי  –השימוש בתיבה מאפשר לצמצם מאוד את הטקסט הפומבי . ("את תיבת הדואר שלי!

שילוט הזמנה לפתיחת התיבה. כל שאר הטקסט יוגש בתוך התיבה, וכך נמנעת הצפת מידע ב

 מלל.-רב

  

חזרה 
 למעלה
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 סגנון הכתיבהג. 

  קהל הפעלת. 1
, דפי עבודהשילוט ובב .של קהל המבקריםפעילה השתתפות החיים דרך -על בעלילעודד למידה  כדאי

שאלות מציג לקהל כל אמצעי הליד . לכלול לא רק הצהרות אלא גם שאלותצריך מפעיל סגנון כתיבה 

הכתיבה  . אמצעיהקהל מצדהצעות ו מחשבות, לכתיבת רגשותמצעים או בקשות יש להתקין א

; לעבודה ועטים, לוחות כתיבה עם ניירות (שמרדפיםשומרנים )הם לוח מחיק או  המומלצים

 .ממושכת נחוץ גם מקום ישיבה נוח

כדאי לחשוף באופן פומבי עבודות שיצרו מבקרים בהדרכתכם, כדי לאפשר ליוצרים להתגאות 

לגמרי בעבודתם ולעודד מבקרים אחרים לכתוב, לצייר ולחשוב. הקיר צריך להיות בלתי נגיש 

 נחוצה לקיר גם הגנהתוצרים, וההדבקה או החיים העלולים להיפגע מכרסום הקיר, חומרי -לבעלי

 מפגעי מזג האוויר.

 רצוי להקדיש קירות שיתופיים נפרדים לנושאים שונים. למשל:

ה )עבור מתחם דברים מעניינים שעשה, או תגובות שלו לאמצעי העשר – חיים-בבעלתצפיות  ‒

 ים(.חיים מסו-של בעל

  .חיים מסוים(-)עבור מתחם של בעל רעיונות שנועדו לשפר את חייה של חיה מסוימת ‒

משהו חדש שגיליתי  ;חיים-משהו חדש שגיליתי על רגשות של בעלילמשל: ? מה למדתי כאן ‒

 .לקראת היציאה(, חלל השתהות ומנוחהבקיר )ל על עצמי

 . אזהרות 2
או  "זהירות סוסים נושכים" טכנית ומנוכרת כגוןהתנהגות בשפה נחיות ההצגת להימנע מכדאי 

הכרת הפרט ועידוד של חיבור על בסיס התנהגות הכללי את לנסח מוטב  "אין להאכיל את החיות".

 דוגמאות:רגשי אליו. 

 ?יםלמה הסוסים רחוק

, חוויות קשות בטרם הגיעו אלינועברו . הסוסים התאקלמותתהליך סוסים ב ג'ורג', אפורי ונימון הם

 . מתוך פחד עלולים לנשוך או לבעוטהם לכן . אדם-הם עדיין חוששים מבניו

הסוסים  אתם מוזמנים להכיר את, לידםלשהות ם כעם מבקרים ויאפשרו ל עד שירגישו בטוחים

 צפייה מרחוק.ברק 
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 הי, אל תגעו בי!

 גם לנו! , ולפעמים לא. כםליטופים נעימים ללפעמים אוהבים שנוגעים בכם? בטח 

כשלא . כלל-בדרך פעמים אנחנו נהנים מליטופים של אדם מוכר, אבל מגע של אדם זר לא נעים לנול

  או אפילו לנשוך. ,ולקפוא במקוםלהיבהל להתעצבן, לתקוף,  עלוליםאנו מתחשבים בנו 

 תחשבו בנו!הבבקשה, 

 !אל תאכילו אותי

רגישות גבוהה ם מסוימים יש חיי-לבעליגם  ?רגישות לבוטנים או למוצרי חלב עםילדים  מכירים

 חטיפים.ללשוקולד ו

רק אם אותי להאכיל מותר היטב, ולכן  ילאכול צריך להכיר אות יכדי לדעת מה מותר ומה אסור ל

 .ירשות מהמטפלים שלקיבלת 

או  מגעבדבר העדפותיה לומסוימת שבמתחם המשולט התייחסות לחיה השלט כל במומלץ להוסיף 

לא אוהבת שניגשים היא אבל  שמלטפים לה את הלחיים,אוהבת לודמילה כלל -בדרך", למשל: מזון

ה!" או "ארז עלול לאכול כל דבר, אבל המון מאכלים שאנחנו רגילים זה מפחיד אות. מאחור האלי

 ".המזון הטבעי שלו –עלים ירוקים חשוב לתת לו רק . לכן גרום לו לחלותאליהם עלולים 

 . סיסמאות3
ה במיוחד לפעילות חינוכית מודרכת, עם שלטים או כרזות כתוצר יצירת סיסמאות מתאימ

סיסמה חינוכית עשויה לעמוד בפני עצמה או להופיע עם אמצעי הנהרה גרפיים, כמו דימוי הפעילות. 

 ליד המילים, דימוי על האותיות או דימוי במבנה השלט.

 : עם הצעות לתוספת דימוי ,דוגמאות לסיסמאות חינוכיות

  !ום שלנאורחיהאתם  ,זהו ביתנו

 בצורת בית( מעוצב)השלט 

 !אתם אלו שבכלוב, תנו לנו כבודשדמיינו 

 )דימוי נלווה: דמות אדם מופשטת למחצה בכלוב קטן(

 כולנו אוהבים בחירה חופשית

 )דימוי נלווה: דלת כלוב נפתחת וצללית ציפור יוצאת ממנה(
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 למענן אל תחשוב מה החיות יעשו למענך אלא מה אתה תעשה

 )דימוי נלווה: ראש ילד בהבעת מחשבה עמוקה וסימן שאלה מעליו(

 : באמצעות שאלה מעוררות מחשבהסיסמאות דוגמאות ל

 כלוב?חיים שנמצא ב-מה מרגישים כשצופים בבעל

 לחיות טוב?כדי מה צריך לא רק אוכל ומים: 

 לאן שרוצים?לצאת והגיע מה קורה כשאין אפשרות 

  אשוןכתיבה בגוף ר. 4
גוף ראשון כדי לבטא מעורבות ולעורר שלב בשלטים ובדפי עבודה טקסטים הכתובים במומלץ ל

 חיים או מטפל/ת.-ה"כותב" עשוי להיות בעל מעורבות.

i. את צרכיו באופן משוער המבטאת בלשון מאנישה החיים "מספר על עצמו", -: בעלהחיים-בעל

 :דוגמה. ואת הציפיות שלו ממבקרים

ההסלון של בל  

דווקא שם? למה אני עומדת ליד שער הכניסה מתחת לעץ.  תראו אותיאולי  ,שנכנסים למרחב החיכ

כאן לא סתם יש וככה אני יכולה לראות את כל מי שמגיע למרחב שלי.  ,אני לא אוהבת הפתעותכי 

אנשים מוזרים . סתם ככה בסלון ילא תמיד אוהבת שנכנסים לבקר אותאני  !שלט 'הסלון של בלה'

 .שלי מיועד להםושבים שהסלון ח

ii. מנקודת מבטו האישית ודרך הקשר  החיים-מספר על בעל האחראי על המקום: המטפל/ת

 : דוגמאות .ו"זואולוגית" טכניתמשפה  התרחקל כדאיביניהם. מבחינה סגנונית, 

 כבשה מרחוק

הובאה אלי מאז שהיא  ליזי אני מכירה אתהחיים במקום הזה. -ואני מטפלת בבעלי איילין שמי

אדם, או לפחות -מקשרים עם בני הראשונים בינינו היא פחדהפגשים מב .כשנמצאה פצועה בחוץ

כדי שהיא תוכל לחיות כאן חיים טובים ושיהיה לנו נעים יחד  .נראתה לא מעוניינת בקשרים כאלה

תחליט , אפילו מרחוק, עד שהיא ר איתה קשרוליצלא התייאשתי, והמשכתי בעדינות לנסות 

 .התקרב בעצמהל
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 האתונות הביישניות שלנו

כשאנשים הסתובבו . פסי ומיקה האתונות נרתעו מאנשים ,שלנו במרחב החי הןבתחילת הדרך של

התחלנו כדי לשכנע אותן שקרבה אנושית לא חייבת להיות טראומטית . לשחרר אותן פחדנו ,בשטח

מיוחד. לאחר כמה חודשים הן למדו ב מזון שהן אוהבותובמקביל נתנו להן  ,יוםמדי להבריש אותן 

 להיות נעימה ומכבדת.עשויה שקרבה אנושית 

 עידוד היכרות אישית.  5
שאלון . ן דרך קריאה עליהם הן דרך תצפית ישירהה –החיים -רצוי לעודד את הקהל להכיר את בעלי

 . דוגמה:העל החיה הוא אמצעי המעודד תצפית ישירה, ואפשר לשלב אותו במונולוג משוער מפי החי

 שושנה התרנגולת, סיפור אישי

עופות . כשעדיין הייתי אפרוחההגעתי לפינת החי נולדתי בלול של תעשיית עופות, ולמזלי ניצלתי ו

 לגדול מהרהלחץ שהופעל עלינו כתוצאה מ וממחלות בעיות גופניותכמוני מתעשיית הבשר סובלים מ

לא מסוגלות לשאת את המשקל שלי. עצמות פשוט הרגליים שלי לכן . עצוםמשקל לולהגיע מאוד 

 הרגליים שלי התעוותו, וזה כואב!

אם אתם רוצים לעזור לצוות לטפל בי, כדאי . מצליחה להסתדראני דואגים לי כאן וזאת למרות 

 שתכירו אותי יותר טוב! הנה כמה שאלות שיעזרו לכם:

  ןברתבחומרגישה נוח עם שאר התרנגולות שאני רוצה קשר לכם האם נראה? 

  עם  ןנוגעת בה? אליהן נצמדת? ןמתקרבת אליה –עם תרנגולות אחרות איך אני יוצרת קשר

 קוראת בקול? המקור? 

 ?האם אני מתקרבת לאנשים? נראה לכם שאני רוצה קשר איתם 

 חיים אחרים שאני מתחברת איתם?-האם יש בעלי 

  שאנחנו חברים? אפשר לדעתואיך  החברים שלי?הם מי 

 ומה אני עושה כשמשהו מפחיד אותי? ת?חדוממה אני פ 

  שמשהו לא נעים לי?כאיך אני מגיבה 

  שזה מעניין אותי? אפשר לדעתמה מעניין אותי? ואיך 

 ?מה אני יודעת לעשות טוב 

  אני מבטאת אותם , ואיךרגשות אני מבטאתאילו ? 
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 ניפוץ מיתוסים. 6
לנצל שילוט ודפי עבודה אפוא כדאי . בצורה סטריאוטיפיתשלנו מיוצגים בחברה רבים חיים -בעלי

ידע המעומת עם  – החיה לידע אישי עטקסטים כאלה עשויים להישען על . להפרכת דעות קדומות

 : אותדוגמ .הדעה הקדומה

 לתרנגולות יש שכל!

 .אנשים חושבים שתרנגולות הן טיפשותמשום מה, שמעתם פעם את הביטוי "מוח של תרנגולת"? 

מזהות . הן גיל מאוד צעיר יכולות למידה מרשימותבכבר מפגינות נגולות ההפך הוא הנכון! תר

 מסוגלות להביעגם שתרנגולות רואים צבעים ואפילו פותרות בעיות וחידות מורכבות! במחקרים 

  חברות.כלפי אמפתיה סקרנות וגם פחד, חרדה, וביניהם  ,רבים ושונים רגשות

 תרנגולי הודו

 מבושה? שהאדמתם מעצבים אוקרה לכם 

מקרוב  י. מי שמכיר אותיםאפילו מכועראו  יםמוזר בעיניכםלראש שלי יש צבעים שאולי נראים 

 צבע הראש שלי משתנה מאדום ללבן ולכחול., אני כועס או מתרגשכאשר יודע ש

יכולות לספר ן לא רק הצבע שלי יכול לספר לכם איך אני מרגיש. אם תסתכלו לי בעיניים, תגלו שה

י עוד הרבה יי כועס, שמח או מפחד. אם תרצו להכיר אותי יותר, אני מבטיח שתגלו עללכם אם אנ

 דברים מפתיעים.

 חיים יסיפורו עזרי חינוךד. 

 עליהם מעט שידועחיים -בעלי .1
לזהות עלינו במתחם, או כשריבוי הפרטים במתחם מקשה  ותשנמצאעל חיות  רבידע מכשאין בידינו 

 :בשלוש גישות שונות עזרי החינוךלמקד את  פשראכל פרט ופרט באופן אישי, 

i.  המין בטבע, על מידע תמציתי על תנאי הקיום של  :שביתנאים טבעיים לעומת תנאי

 איך נראה לכם המרחברלוונטיות:  שאלותבתוספת הצרכים השונים שמקבלים מענה רק בטבע, 

 ? מה צריך להשתפר?ות החיות במקום? מה לדעתכם צריככעת, לאחר שידוע לכם על המין בטבע

אמצעים כאלה ולציין כי  ,מענה לצרכים בשבי עללהצעות את השאלות האלה לקשר  אפשר

, אך ההשתדלות שלנו ליצור חיקוי מוצלח של ספקו תנאים טבעיים בצורה מושלמתלא ילעולם 

 :אותדוגמ .החיים-בעלי עולם ומלואו עבוריא התנאים טבעיים 

חזרה 
 למעלה
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 ?מה זה "חופש" בשביל בלה

ר  לבן )קקדו  מין קקדוההיא תוכי מ בלה ב   אנחנואינדונזיה. יערות מוצא התוכים האלה ב(. הל  ַאמ 

. קודם ההייתלא ידוע איפה היא , אך בפינת חירוב חייה עברו עליה ויודעים ש 9בת בלה מניחים ש

 קספמחנות חיות או מבית שלא הצליח ללכאן  , הגיעהאחריםרבים כמו תוכים , בלהסביר להניח ש

 מה שהיא צריכה.את לה 

אולי  בגיל צעיר בטבע.שנלכדו רבים מבני מינה של בלה מגיעים לישראל ולמדינות אחרות אחרי 

גדול מרחב תנועה כעת לה יש ו נולדה בשבי? ואם היא והחופש שלה נגזל ממנה ,בלה נולדה בטבע

חשבו  ביותר איננו חופש., אפילו הכלוב הגדול לדעתנו ?יותר משהיה לה אי פעם, האם היא חופשייה

לא תוכים  ,כמו חיות בר אחרות !זה לא משהו שאמור לקרות": תוכי האכלת יד"רגע על המונח 

 .בסביבתם הטבעית חיים עצמאייםואז לצאת ל ,לקבל אוכל מאיתנו אלא מהוריהםצריכים 

 לחיות בכלוב

-אףיום! אז  מדימשתנה בטבע אנחנו עפים מרחקים עצומים כל יום, פוגשים עולם שלם שמתחדש ו

בית זה  כמונו.ציפורים , אנחנו מבקשים שלא תלכו ותקנו כאן שזה נראה כיף לפגוש אותנו פי-על

 ורים! אין לנו מה לחפש בתוך בית.אדם, לא לציפ-מקום לבני

בטח בקורונה חוויתם קצת ממה  ?נו להיות במקום אחדלדמיין עד כמה משעמם למסוגלים אתם 

 משעמם. די ו קטןאיך זה להיות סגור במרחב  :כל יוםשאנחנו מרגישים 

תבואו רק . מענייניםקצת יותר חיים הפוך את החיים שלנו כאן ללשיוכל תכינו לנו משחק אם נשמח 

 !בסוף תצליחו ., חשבו שוב מה מתאים לנועדיין משעמם לנו, בסדר? ואם לבדוק אם מעניין לנו

 חיים טובים.  עזור לנו לחיות פה חושבים עלינו ומנסים ל שאתם טוברגיש כמו בטבע, אבל נלא שנכון 

ii. תייחס לכך , חשוב לההחיות במתחם שלא ידוע סיפור החיים האישי של: כמידע חסר הדגשת

ן ועל תלאות ומחסור שאולי עברו בתקופה עברמעוררות מחשבה על  שאלותדרך  – עזרי חינוךב

החסר חלק מלהשלים נדע אולי , וחסריםה התמונה חלקיעשוי להצביע על דף העבודה  ההיא.

 דוגמה:. החיה אופי שלהתכונות בעזרת התבוננות ב

 יודעים על פסי לאמה שאנחנו 

בת כמה היא? האם קיבלה פעם אהבה?  כן. בר עליה לפנימידע על מה שעפסי הגיעה לפינת החי בלי 

 ינם ידועים. אהאישי שלה סיפור ם גדולים בהאם היה לה קשר טוב עם בני מינה? חלקי

האם  היא אוהבת במיוחד תפוחים.ושלצאת למרעה, מאוד היא אוהבת אז מה אנחנו כן יודעים? ש

לדעתכם היא אוהבת את הדברים האלה כי התרגלה אליהם בגיל צעיר? או דווקא מכיוון שהם חסרו 

  לה בשלב המוקדם בחייה?
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iii. באמצעות  חיים-בעליההבעה העצמית של : החיים-בעלתקשורת של השפת הגוף ו

יודעים הרבה על כשאיננו ם ג – עולם ומלואו עשויה לחשוף בפנינומחוות גוף וקולות התנהגות, 

להציע דרכים , החיים-אופייניים של בעלף מבעי גוציין אפשר ל עזרי חינוךבשלהם. ביוגרפיה ה

לכן טרם פענחנו חלק מהם, ושהודות להעלות שאלות לגביהם וגם ללפרש את המבעים האלה, 

בגוף שלישי על קקדו  –אות דוגמ. להקשבה מצידנו ולמאמץ נוסף ללמוד עליוזקוק  חיים-בעל

ר  לבן )קקדו  ב  בֶ י )ֹוב  קּוס  ה(, ובגוף ראשון על ברווז מל  ַאמ   :(רֶבר 

 להבין את בלה

, פותחת את הכרבולת מהתרגשות !"בלה !בלה !בלה"בלה צועקת  לעיתים קרובותבטח שמתם לב ש

 ? בעצם בלה מתנהגת כךלמה  אבל .מגיבים בצחוקיש ילדים שכאילו היא רוקדת. וזזה 

 שיספקו את הסקרנותרבים ם יבלה חכמה מאוד וצריכה גירוישנראה לנו אבל  ,אנחנו לא בטוחים

ממקום למקום , מתעופפים עם חברים למשפחה וללהקהיוצרים קשרים  איםקקדו ,. בטבעשלה

הצעקות והריקוד הם אולי אין לבלה אפשרויות כאלה, ו במרחב החי .ריגושיםים הרבה עניין ווחוו

 לנו שהיא צריכה שנשים לב אליה עכשיו.לומר הדרך שלה 

כנף ומרימה סומכת על מישהו ורוצה פינוקים, היא פותחת כשבלה ואיך אפשר לדעת שבלה מרוצה? 

 !כדי לקבל ליטופים בחזהאותה 

בֶ  מילון  ריֶבר 

יודעת להראות שנעים , אבל אני ני מרגישה כי אני מדברת בשפה אחרת משלכםאלא קל לדעת איך 

הנה כמה סימנים כדי לדעת איך אני מרגישה. ותצפו בי . אשמח אם תקדישו לי זמן י וכשלא נעים ליל

 :שיעזרו לכם להבין את השפה המיוחדת שלי

 או הרגשה רעה תוקפנות לפעמיםו ,כשכוש בזנב: שמחה והתרגשות 

  פחדבהלה ו חזק:געגוע 

 הנעת ראש מצד לצד: חוסר שביעות רצון 

  :חיבההבעת הנעת ראש למעלה ולמטה 

  :לשינהעייפות והתכוננות עצימת עין אחת 

 עליהם הרבה שידועחיים -בעלי .2
במה מתאימה להצגת הם ודפי עבודה טים חיים ידוע לנו, של-סיפור חייו של בעלחלק גדול מכש

כוון ל, וגם עשוי בהווהאיתו ומעשיר את הקשר החיים מבסס -ל בעלעל עברו שהסיפור  .זה סיפור

תכונות מקד בצריך להתבחברתו. סיפור שנועד לכוון התנהגות מבקרים את התנהגות המבקרים 

 הייחודית של הפרט. אישיותוב העדפות, באופי
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לכן  חיים במצבים דומים.-על מצבם של בעליחינוכי עביר מסר להגם סיפור חיים אישי עשוי 

שויים ע – ממין זה נפוצים בחייהן של חיותמצבים ה –בעברן של חיות על מצבים קשים סיפורים 

 למקוםאחד והועברה ממקום שנעקרה חיה שעברה נטישה או , למשל. עם כאב ופחדהזדהות עורר ל

 . בעזרת תמונות של החיה לפני אירוע חשוב ואחריוכזה . אפשר לחזק סיפור מילולי אחר

i. החיים-של בעלצרכים ב עוסק. שלט כזה על ההווה בדגש – ותכונות אישיות העדפות ,

 :דוגמאותסי היחסים שבינו ובין אחרים בסביבתו. ובמיוחד בצרכיו החברתיים ובדפו

 מי זו בלה?

פעמים כמה מהמין שלה. נוספים בלה לא אמורה להיות פה בישראל ולא אמורה לחיות בלי תוכים 

היא אוהבת אנשים, אבל לא נקשרת  .אבל זה לא הצליח ,ם תוכים אחריםהיא ניסתה ליצור קשר ע

 שהיא ממש לא אוהבת. ,נשים ובעיקר ,ויש הרבה אנשיםלכולם, 

לפעמים היא גם . מפחדת ממישהי או לא סומכת עליה, היא מתרחקת ובוחרת לטפס לגובהבלה כש

משהו בגוף או בהתנהגות ולי א ;בלה חוששת מנשים ותוקפת אותן מדוענושכת. אנחנו לא יודעים 

יתה יהבלה אולי כששל נשים מפחיד אותה? אולי הן מזכירות לה אישה שפגעה בה בעבר הרחוק? ו

 והיא למדה לסמוך רק על גברים? טיפל בה גבר,  צעירה

להתרגל ולסמוך שוב ושוב , ובלה צריכה ומתחלפים פינת חירבים מגיעים לאנשים צריך לזכור ש

אולי נצליח בהדרגה  ,ומה היא צריכה באמת ם נתאמץ להבין אותהאדשים. מחדש על אנשים ח

 .גם אנחנו להתקרב אליה

 טעם אישי

לו נהנה מהם במיוחד דווקא תפוחים? נראה לנו שהוא אפי ואידעתם שהמאכל האהוב על חזי ה

 כשהם קלופים!

  עם או בלי קליפה? –איך אתם אוהבים את הפירות שלכם 

ii. עם רמז על חיות במצב דומה, לדוגמה: – אישית ביוגרפיה 

 הסיפור העצוב של לב

נטשו היו אחראים לטפל בו האנשים ש מאוד. לב הגיע למרחב החי אחרי תקופה של הזנחה קשה

 .עוד בלבלא רוצים לטפל  פתק, שם נכתב שהםוהשאירו איתו אותו מחוץ למרחב החי 

אותו! הוא היה רזה, מפוחד ומלא פצעים לא הייתם מזהים  ,הגיע לכאןאם הייתם רואים את לב כש

 כלב שנזנח וננטש עלול להישאר אומלל כל חייו. כואבים. 

לאט ב נפתח אלינו בקצב שלו, ול –טיפול נכון, הקשבה לצרכים שלו והרבה חום ואהבה  עזרתאבל ב

י כד נפשית. תחשבו על כמה מכשולים היה צריך להתגברמבחינה פרח מבחינה בריאותית וגם לאט 

  להגיע למצב שלו היום!
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iii. מעניקים כבוד לחיה הנעדרת ומראים  עוד םשהיו במתחם ואינ חיים-בעליעל  סיפורי זיכרון

או כרזות שנוצרו  יםשלטאפשר להשאיר  .לא שוכחים את הדייריםשבמקום הזה מבקרים ל

של  . עם זאת, לעיתים נסיבות היעדרולאחר מותם כמצבת זיכרוןחיים -חייהם של בעליימי ב

 החיים מחייבות כתיבת טקסט מיוחד. דוגמאות:-בעל

 איפה פטריק?

כשאתם עוצרים כאן ומסתכלים על עדר העיזים, חשוב לנו לספר לכם על פטריק התיש. לא, 

 פטריק לא נמצא כאן ואנחנו לא יודעים איפה הוא. אנחנו דואגים לו מאוד ולא שוכחים אותו.

י שנה, כשהיה תיש צעיר ומפוחד עם קרן מרוסקת. פטריק הגיע לבית המחסה שלנו לפני חצ

-מייד הבנו שהוא זקוק לנו מאוד והתחלנו בתהליך השיקום. פטריק למד בהדרגה לסמוך על בני

 אדם. לאט לאט הוא גם השתלב בעדר ונהפך לתיש אהוב.

כי לילה אחד פטריק נעלם, ואנחנו לא יודעים מה עלה בגורלו. ברור לנו רק שמישהו חטף אותו, 

חיים ולספק להם מקום -אנחנו יודעים שלטפל יפה בבעלי לא ייתכן שהוא יצא בכוחות עצמו.

מחיה נעים זה ממש לא מספיק; צריך גם לשמור עליהם מפני אנשים עם כוונות רעות. הגדר 

אינה חוסמת אנשים כאלה, ובמצבי סכנה הגדר יכולה להגן מטורפים אך היא גם מונעת  שלנו

נו להגן על עצמם ולברוח. בעצם ידענו מראש שאנשים חוטפים תיישים החיים של-מבעלי

להביא לעולם גדיים ולמכור אותם( ולכן פטריק עבר סירוס. היינו  כדי למטרת הרבעה )כלומר

 תמימים וחשבנו שחוטפים לא יתעניינו בתיש מסורס.

ולילה. היינו החיים שלנו תלויים בנו לגמרי, ולכן אנו אחראים לשמור עליהם יומם -בעלי

בטוחים שהם מוגנים, ועכשיו אנחנו מבינים שטעינו. אנחנו מתכננים לקנות מצלמות אבטחה, 

ולפעמים יש גם שומר לילה )לא תמיד יש לנו מספיק כסף להחזיק שומר, ובתקופות שאין 

 שמירה כולנו בצוות פוחדים, מנסים לשהות כאן כמה שיותר ומחפשים מימון לשומר(.

שהוא  לא הבחינו של פטריק אנחנו חוששים שהחוטפים זה כבר לא יעזור לפטריק.לצערנו, כל 

פטריק נזרק ונותר לבדו. או אולי בכלל הוא נחטף למטרה רעה אחרת.  זאת גילו מסורס, וכשהם

 רצינו שתדעו שלא ויתרנו עליו ואנחנו עדיין מחפשים אותו!

דיירים שלנו בכל שעות היממה. יש אנחנו פועלים עכשיו כדי שהמקום יהיה בטוח ויגן על ה

חיים גם -חיים שזקוקים להצלה, ואנחנו מתלבטים: האם צריך לאמץ עוד בעלי-הרבה בעלי

לאמץ או  –כשאנחנו לא יכולים להגן עליהם באופן מלא? מה אתם חושבים שכדאי לנו לעשות 

 לחכות?

. מידע יכול לעזור האם אתם מכירים אנשים שיכולים למסור מידע על מה שקרה לפטריק? כל

 תודה!
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 לזכרה של חפצי האמו

 מוזר שיש כאן אמו אחד לבד, לא? שאלתם את עצמכם למה אין לו חברה מהמין שלו?

הזוג שגרה איתו כאן המון -בת –לאמו הזה קוראים נומה, ואנחנו רוצים לספר לכם על חפצי 

 שנים.

ך שנה חיפשנו עבורם מקום אמואים זקוקים למרחב של קילומטרים כדי לחיות טוב. במש

 מתאים לכל חייהם, ובסוף מצאנו! אבל לפעמים התוצאות עצובות למרות הכוונות הטובות.

העברה של אמו למקום חדש אינה דומה להסעה של אדם ברכב פרטי או במונית. כדי להוביל 

ל התחום אמו ממקום למקום צריך רישיון מיוחד ורכב מיוחד, שאין לנו. פנינו לרשות הממונה ע

הזה בארץ, ששלחה אותנו למומחה, ואנחנו האמנו שיש לו יכולת לבצע את ההעברה. הלוואי 

שלא היינו מאמינים! ליווינו מקרוב את תהליך ההעברה, אך במחשבה לאחור אנו מבינים 

פי ההנחיות ושהרכב שברשותו מתאים לנסיעה -שהיינו חייבים לבדוק שהמוביל פועל על

עלולים להשתבש כשמסיעים אמו, וזה מה שקרה: שני האמואים שלנו  בטוחה. המון דברים

 יצאו מרכב ההובלה בכביש סואן.

נומה וחפצי התחילו לרוץ בבהלה. חפצי נפגעה מרכב ונהרגה, ואילו נומה המשיך לרוץ ולחפש 

מקום מחסה, אבל הוא לא הגיע למחסה אלא לאנשים ששבו אותו בכוונה למכור אותו ולהרוויח 

ל חשבונו. הצוות שלנו לא ויתר, ולאחר משא ומתן חולץ נומה והוחזר הביתה, בלי חפצי כסף ע

 ובלי שאפילו הגיע למתחם הגדול שהזוג נשלח אליו.

נומה עדיין כאן איתנו. עד לאסון הוא היה תמיד עם חפצי, וכעת היא חסרה לו מאוד. המקום 

בני נוספים עם חברים  –לו  מתאיםהזה בטוח לו, אבל אנחנו עדיין מחפשים לו מרחב גדול ו

אחרי בדיקה . אם נמצא מרחב כזה, נעביר אותו אך ורק אם ו.לכפי שמגיע לו וטבעי  ,מינו

 אם יאפשרו לנו להשגיח מקרוב על כל תהליך ההעברה.והציוד שלו, של וקפדנית של המוביל 

רתם. האם אתם מוזמנים להנציח את חפצי בכתב או בציור, ולהשאיר לזכרה את מה שיצ

 לדעתכם אפשר היה למנוע את מותה? מה צריך לעשות כדי למנוע מקרים דומים?

  

חזרה 
 למעלה
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 לפני שיפור ואחריועזרי חינוך  .ה

 מתחמים שעברו שיפור .1
נויים יו השימה ה :תהליך השיפור עלבשלטים ובדפי עבודה במתקן שעבר שיפורים, כדאי לספר 

אילו שיפורים נוספים ול מה היה צריך להתפשר, המטרות שהושגו וע הן מה, שנעשו, מדוע הם נעשו

 :הדוגמ. נחוצים

 בכלוב?ה עושים נחש ולטאה מ

)נחש( כרכן תירס חיים בפינת החי שלנו שמי איילין ואני מנהלת מרחב החי בקיבוץ מעגן מיכאל. 

 ותם סגוריםאראיתי  כאןכשהתחלתי לעבוד  ששמו יוסי.)לטאה( לשון -בשם תירס, וחומט כחול

למבקרים בפינת החי סיפקו . הטרריומים ומים )כלובים שקופים( קטנים וכמעט ריקיםבטררי

 .בתוך הכלים האלה מה שהם צריכיםאת לא קיבלו זוחלים ה אךאפשרות לצפות בזוחלים, 

האם  .של תירס ויוסיאיכות חייהם על שאלות חד י העלותול תכנסביקשתי מצוות המקום להלכן 

, מותאמות לסביבה שלנו, שבעצם לא מחו"ל ? ואיך בכלל חיות ברומספקים טוביםשלהם חיים ה

 לחיות חיים טובים בשבי בישראל? יכולות

לא  כךבל הבנו שלמישהו אחר שיעזור להם, א יוסיאת את תירס ולמסור שכדאי בהתחלה חשבנו 

 עםמבנה אחר  עבורם לתכנן עברנו. נרחיק מאיתנו את הבעיותאלא רק נפתור את הבעיות שלהם 

הגדלנו את המרחב, : עבדנו קשה. שונים מרקמיםמגוונים ו רחב גדול יותר, מקומות מסתורמ

יוכלו , כדי שהנחש והחומט גבהים שוניםבמקומות מסתור שונים ומבנים  ובנינו הוספנו אדמה

יוכלו כדי שתירס ויוסי  – תוחיםפאבל  –בתוך המתחם החדש נשארו ריומים הישנים רלטפס. הט

 .למתחם החדששלהם בקצב לעבור 

אוכלים, שהם בדקנו טוב  .לאט לאט למקום החדש תירס ויוסי מסתגליםלאחר המעבר ראינו ש

כיצד אנו ממשיכים לשאול סביבה שלהם. גם היום סקרנות כלפי היותר ויותר מפגינים שותים ו

? לצאת החוצה ?להרגיש שמש ודשאהאם יש להם צורך  שני הזוחלים. לשפר את המתחם של אפשר

 ?כך-כל במתחם קטןלהם לחיות זה לצד זה האם נעים 

 ספרו לנו מה אתם הייתם מוסיפים ומשפרים!

 אתיות מורכבות בהם בעיותמתחמים שיש  .2
, חלק מהעשייה מאתגרות במיוחדסוגיות אתיות בהם התמודדות עם  מתקיימתקנים שבמת

 ניכם כמה סוגיות בולטות.לפ .ובדפי עבודה האלה בשלטיםהסוגיות הצגת חינוכית היא -הפסיכו

i. הם מעבירים את רוב חייהם לבדמסוימים חיים -בעליבטבע,  :מגע וצרכים חברתיים .

להימנע מקשר קרוב גם עם הם מעדיפים כלל -בדרך, ובלועזית: סוליטריים() יחידאיםנקראים 
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חזקת מוהיחידאית יש להסביר גם מדוע החיה  :בעזרי חינוך דגשהעובדה זו מחייבת ה. אדם-בני

במקביל, חיה חברתית  .לחברה מאמין שחיות אלה זקוקות חלק מהקהלכי אולי ללא חברה, 

אדם )או בחיות ממינים אחרים(, אך -המוחזקת ללא חיות בנות מינה עשויה להתעניין בבני

  :אותדוגמלמצב הטבעי, וגם סוגיה זו מחייבת הסבר. לא מספק במקרים כאלה מדובר בתחליף 

 !תנו להיות לבד

י אנ !מאיתנוכי אתם פוחדים דווקא או  ,בטח הגעתם למתחם שלי כי אתם רוצים לראות נחשים

 לספר לכם כמה דברים. הרוצ

אנשים  .מעדיף להיות לבד. אני , כלומר אני לא אוהב לחיות עם חבריםיחידאיתאני חיה ו שמי תירס,

שנראית חיה  להחזיקגשים מתרהם ו ,ולשים אותי על הצווארבידיים להחזיק אותי רבים רוצים 

ואני , אני בכלל אוהב לטפס על עציםאבל . (למה? הם יותר מסוכנים ממני!) מסוכנת ומפחידהלהם 

 גוף של אדם!על שאני לא רוצה להיות בטח . אוהב להיות לבד

בזמן שאני מטפס על , אל תגעו בי. פשוט תישארו בסביבה אם אתם רוצים לעשות לי נעים וטוב

 שמש. העצים ותופס

 ארנבון אחד לבד

אנחנו רוצים לספר לכם על שמוליק כדי שתבינו  ?בלי עוד ארנבונים, לבד אחדלמה גר כאן ארנבון 

 !תוכלו לעזור לואפילו אולי . למה הוא לבד

שמעניקות להם חברה והגנה, והם מעדיפים להיות תמיד זה  בקבוצות גדולותבטבע ארנבונים חיים 

ן לבד, בלי חברים ולהקה משלו. רצינו לחבר אותו ללהקת הארנבונים . שמוליק הגיע לכאעם זה

שמוליק רב  ,ארנבונים אחרים שהגיעו לכאן לבדם. אבל לצערנואפשרנו לו להתחבר עם וגם שלנו, 

נאלצנו להפריד . מישהו מהארנבונים נפצע המקריםעם הארנבונים האחרים עד כדי כך שבכל 

 הוא חי בשלום עם שרקנים, אך לא עם ארנבונים. .בדלכמעט מהר, ושמוליק נשאר  ביניהם

 עזרו לנו לחשוב מדוע!ארנבונים אחרים? עם תחבר לא מ מדוע שמוליק

אז אולי שמוליק קשור  ;מפני זרים)הטריטוריה( שלהם הפרטי על השטח ים שומרזכרים ארנבונים 

ם לא חי ליד ארנבון הוא לא רגיל לארנבונים אחרים כי שמוליק מעול? אולי במיוחד לשטח שלו

רב הוא רק זקוק לזמן אולי ואולי פשוט לא הצלחנו להתאים לו את הארנבון הנכון עבורו?  אחר?

 ?לארנבונים אחרים להתקרב אליומיהרנו מדי לאפשר , ואנחנו רבים ולניסיונות

 זההם באמת עלולים לפגוע  אנחנו כבר די פוחדים לאפשר לשמוליק למצוא לעצמו חברים.עכשיו 

ארנבונים אחרות לכך שהקשר בין שמוליק למה אתם חושבים? האם חשבתם על סיבות  בזה!

ואולי לדעתכם ? להתחבר עם אחריםאיך אפשר לעזור לו אחרים לא הצליח עד כה? יש לכם הצעה 

 שהוא?כמו טוב לו 
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 ואנחנו –הארנבון הבודד 

תוכלו לחשוב על שם מתאים, אנחנו רוצים כדי ש כאן גר ארנבון בודד. אולי תעזרו לנו למצוא לו שם?

 לספר לכם עליו.

השתעממו בהדרגה אבל  ,ותובבית ליטפו אעוד ארנבונים. הילדים שאין בו הגיע מבית  הארנבון

-לבניהוא רגיל למצוא לו בית טוב יותר. לצערנו, החליטה המשפחה . לכן והפסיקו לגשת לכלוב שלו

 . הפציעבו הבמריביד ימותו עם ארנבונים אחרים הסתיימו ניסיונות לחבר אולא לארנבונים. אדם 

הוא כלל -שלו, בדרךלגדר הכלוב אתם מתקרבים כש .אנשים מגיעים לבקר אותושאוהב  הארנבון

הוא ירחרח ויחקור אתכם, וייראה שמח יותר. מכיוון קשר. איתכם ליצור  בקשיגיע אליכם בריצה וי

 זמינים אתכם להיכנס ולבקר אותו. נחנו משנראה שהקשר עם מבקרים טוב לארנבון, א

הוא צריך לפעמים זמן עם . כמו כולנו, גם וחר להיות לבד ורחוקהארנבון בפעמים זאת, ללמרות 

ו לפגוע בו. אאותו בלי להפחיד להתקרב אליו בלי להטריד אותו, וכמובן חשוב להבין איך עצמו. לכן 

 ? איך מתקרבים אליואז 

לו לבחור אם להתרחק או המאפשר גדול מרחב ארנבון לומשאיר ט, כל אדם נכנס לבדו, בשק

איזה אוכל מתאים הצוות  אצלרק אחרי שביררנו אבל  – ירק נחמדו אפשר להביא ל .להתקרב

 .  ארנבון הזה וקיבלנו אישור לאוכל שהבאנול

ואנחנו  כשנכנסים לבית של חבר, מכבדים את מנהגי הבית, נכון? גם המרחב של הארנבון הוא בית,

בתוך ביתו. לכן פחד מאיתנו הרבה יותר קטן מאיתנו, ואסור שהוא י המבקרים. בבית הזה המארח

שלנו המארח . רק אז , כלומר להיראות פחות גבוהיםלשבתמקום נוח יד יצריך לחפש מכשנכנסים 

המארח , כדי שלא זזים מהר ולא צועקיםגם בבית הזה  אם לגשת אלינו או לא.בשלווה יוכל להחליט 

   .שלנו לא ייבהל

? מה במה הוא התעניין במיוחדמה למדתם עליו?  .הארנבון נשמח שתכתבו איך היה הביקור אצל

 האם יש לכם רעיון לשם עבורו?שעמם אותו? ו

ii.  בתוקפנות עם אדם עלולים להגיבבקשר  יםמעוניינחיים רבים שאינם -בעלי: תוקפותשחיות 

הפרטי מבקרים מחוץ למרחב , ואפילו על נוכחות געת בהםעל ניסיונות כאלה להתקרב אליהם ול

פות, ולא להסתפק באזהרה יתקהמניעים לאת  להסביר למבקרים. במקרים כאלה רצוי שלהם

מטרת ההסבר המרכזית היא ליצור הזדהות עם החיה והבנת נקודת  "!"אסור להתקרב כגון

 : אותדוגמ המבט שלה.
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 נעים להכיר! – גדליהו החזיר

גם אם מתקרבים אליי מאיים או נושך, אני לפעמים  ?שאני יכול להיות קצת לא צפוילב  שמתם

 בזהירות.

מיד קלים, ולכן אני מאבד כאן לא תשלי החיים  !אולי נדמה לכם שיש לי אופי רע, אבל זה לא נכון

  סבלנות.

חסר שים שאו מרגי ,אתם בודדיםלפעמים אולי גם ? במקום הזה מה חסר ליאתם יכולים לראות 

  במקרה כזה? האם גם אתם עלולים להתנהג בעצבנות?ה אתם עושים . ממרחב וחופשלכם 

 נעים להכיר! – פסח החתול

ם שאני לא כזה, קל לחשוב שאני חמוד ומתמסר. אבל מהר מאוד מגלי ,רואים אותי מרחוקשכ

 לפחות לא בהתחלה.

אשרוט שיש אפילו סיכוי בעיניכם, זה לא מוצא חן ואם  ,אני רוצה לעשות כאן מה שמתחשק לי

אני לא יכול להיות כאן בשביל מה שאתם רוצים. אני צריך את  :אתכם. אני רק מבקש שתבינו

עמים המרחב שלי, את השקט שלי ואת היכולת לבחור אם מתאים לי להיות איתכם עכשיו או לא. לפ

 קצת שקט מהעולם. אני אפילו נעלם לימים שלמים כדי להשיג לעצמי 

iii. החיים אינם מאפשרים כמעט שום רבייה של -פינת חי ומקלט המחויבים לרווחת בעלי: רבייה

חריגה בעולם פינות החי, והיא ניהולית החיות שהתקבלו למקום. מניעת רבייה היא גישה 

הבעיות  ים ובין הנהלה שאינה מחויבת לכך.חי-מבחינה בין הנהלה המחויבת לרווחת בעלי

הקהל מצפה לגורים חלק מכי  –ן לקהל ולא קל להסביר ן מוכרותאינ חיים בשבי-ברביית בעלי

 מטעמים מוסריים ודתיים. ,מהגבלת הרבייה יםמסתייגיש אף מי שולאפרוחים לשם בידור, ו

. חיים בשבי-שלטים ודפי עבודה הם אמצעים חיוניים להנחלת חשיבה מתקדמת על רביית בעלי

. עקב צפיפות בלתי נסבלתלבהכרח  מביאהטקסטים אלה צריכים להבהיר שרבייה בשבי 

מתפשטות מחלות ו הם מרבים לריב ביניהם,עצבנות רבה, מהחיים -בעליהצפיפות סובלים 

כלל קצב הריבוי של חיות בשבי גדול הרבה יותר מקצב התמותה -. בדרךבמהירותביניהם 

זנחה, סחר, : הוהפסולים – מבטיחה הימנעות מהפתרונות המקובליםהטבעית, ומניעת רבייה 

 שרקנים: נים וארנבודוגמה על מתחם  .נטישה והמתה
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 איפה הגורים?

מה אין פה ל –עצמכם שאלתם את ורציתי לדעת אם והכי מבוגר כאן,  מולי, הארנבון האפוראני 

 גורים?

בכל שאבל אתם יודעים , הגורים חמודים מאוד וכיף לראות אותם! נכון. נולדו פה הרבה גוריםבעבר 

המקום נעשה מהר מאוד ? כמה גורים, ולפעמים אפילו יותר מעשרהלא נולד גור אחד אלא  המלטה

 !בלתי נסבל

מא ימי זו אאפילו מי אני ומי אחותי, ו ידעהיה מסוגל להבחין בינינו, ולא לא כבר הצוות מרוב גורים 

כולנו . קוםהרגשנו מוזנחים. הצפיפות הייתה איומה, והצוות לא הספיק לנקות היטב את המ. שלי

  !לא מגיע לנוזה  .ולא היה להם לאן לברוח ספגו נשיכות בינינונעשינו עצבניים, והחלשים ביותר 

אז  המצב צריך להישאר כך. ,טוב לכל החייםכדי שיהיה לנו בית . שישה בכל המתחםנשארנו עכשיו 

ולדעת מי  לעומקאבל תוכלו להכיר כל אחד מאיתנו קצת יותר  ,גוריםפה גוש פלא תוכלו לנכון ש

אוהב יותר לגשת אליכם, מי מתעניין יותר בעשב טרי, מי מנסה צעצוע חדש שהכנתם בשבילו, ובכלל 

  כל אחד מאיתנו שונה מהאחרים! –

iv.  נחשבים בעיני רבים כיצורים ש"נועדו"  שמקורם בחו"ל בר חיים ממיני-בעלי :וסחרקנייה

כת בשבי. מפגש עם חיה כזו בפינת חי או לחיות בשבי, בעיקר אם הם תולדה של הרבעה ממוש

להתמודד עזרי החינוך צריכים בקהל תשוקה לקנות חיה ממין כזה, ובמקלט הצלה עלול להצית 

 עם הבעיה הזו. דוגמאות:

 דרישת שלום עצובה לאמריקה

בבית, קרובי  ,שםהברית. -רחוק מכאן, בדרום ארצות נמצאשלי האמיתי והבית  ,תירס שמי

 !ככה גם אני אמור לחיות והבים לצאת כשחשוך וקריר ולהסתובב בשדות וביערות.המשפחה שלי א

מחזיקים נחשים אנשים לא יכול לחזור הביתה. גם לצערי הרב אני אני לא שייך לארץ הזאת, אבל 

אצליח חושש שלא אני וזה כל מה שאני מכיר, . כלובבתוך עליי עברו  כל חייו ,לבישרא, כאן כמוני

 הברית.-א בישראל ולא בארצותל – לכן אני חייב להישאר כאן ולא לצאת לטבע. טבעלהסתדר לבד ב

, והחיים בישראל לא מתאימים לנו תנאיםה !נחשים כמונייש לי משהו חשוב למסור לכם: אל תקנו 

הם שלי צריכים לחיות רק במקום ש המשפחה קרובי .עצובים מאוד טרריום )שזה בעצם כלוב(בתוך 

 , בארץ שלהם ובטבע.    יואל באמת שייכים
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 איך זה קרה? !אינדונזית בישראל?

אז מדוע  ישראל.מקום קטן בכאן ביות ביער טרופי באינדונזיה, ולא חל הצריכבלה כמו  תתוכי

בתנאים תים, בבבישראל שלנו, ורבים אחרים מוחזקים  מרחב החיתוכים כמוה מגיעים למקום כמו 

 גרועים יותר?

 תם!או אנשים קוניםכי 

תוכי על  לכל מי שרוצה לקנותספר ואם נלעולם לא נקנה תוכי, אם  עזור לתוכיםאנחנו יכולים ל

מרחב החי שלנו לא בלה צריכה חבר, אבל . על התחביב שלו המחיר שבלה ותוכים אחרים משלמים

 בכלוב., כי יותר חשוב למנוע סחר בתוכים נוספים, שרובם יישארו בסוף לבד או חיים-בעלי הקונ

 לכן בלה נמצאת עכשיו לבד.

 :מתלבטים בינתיים אנחנו. , בלי קנייההצלהזקוק לש ,תוכי נוסף כמוהאנחנו מקווים למצוא פעם 

מתאים לה שיש מקום או ש ,האם היא נשארת פה רק עבורנו ?האם מרחב החי הזה טוב עבורה

בהתלבטות יתנו נשמח אם תשתתפו א רוויחה מהישארות כאן?ה היא מפסידה וממהיא מה  ?יותר

  !חיים טובים יותרתנאי לבלה ארגן ולי תוכלו לעזור לנו לא – שלנו

 איננו בית אקווריום

הרבה אנשים אוהבים  מים?השוחים בלמי מכם יש דגים בבית? מי מרגיש רגוע כשהוא צופה בדגים 

 לראות דגים צבעוניים. אבל מה מרגישים הדגים?

. לא מעט אנשים חושבים שדגים הם יצורים פשוטים מאיתנודגים כי הם שונים להבין  לא קל לנו

 .יצורים מורכבים שהםברצינות גילו  חוקרים שצפו בדגים, אך מאוד ושאין צורך להתחשב בהם

צלילים בתדר נמוך בחושים שונים משלנו, כמו ם שתמשימ דגיםכי מורכבות שלהם להבחין בקשה 

זה לזה מסרים עבירים מדגים לו אותות חשמליים. , ריחות העוברים במים ואפישומעיםנחנו לא שא

זה את יש דגים שמזהים . תשונו סכנותברגשיים מסוימים הקשורים בחיזור, בעימותים ביניהם ו

, ביניהם קשרים אישייםדגים עשויים ליצור . מסוימים אדם-בני מזהיםזה, ויש דגים שאפילו 

א רק לכאב אלא גם ל –דגים רגישים למגע , הזעזוע ניכר בחבריו. והאם ידעתם שמת חד מהםשאכו

 ?להנאה ממגע עדין

לא כלוב זכוכית קטן כזה חיים בהכי  ,כשמחזיקים דגים באקווריום בבית הם עלולים למות מהר

 .טובים להם

אלה הם דגי פנגסיוס ענק )שפמנון כריש פארון(, . הצלנו מאקווריום ביתיבבריכה שלנו הדגים שאת 

הגיע לאורך עשויים לו מהרגדלים אבל דגים כאלה . חמודיםו קטנים ום נראחיות ההבחנות אולי ו

בקושי יכלו בלבד, ו מטר וחציבאורך באקווריום  חיום לפני שהבאנו אותה לפה הלמעלה ממטר. 

חם,  טרופי קליםאמותאמים לאבל הדגים האלו  ,רצינו להכין להם בריכה גדולה בחוץשם. לזוז 

 .אין לנו אפשרות לספק להםש – בבריכה בחוץ ללא חימום בחורףלא יכולים להיות  ולכן הם
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אבל הרבה יותר מכפי שיכלו לזוז באקווריום, הם יכולים לזוז בבריכה הקטנה שסידרנו בשבילם 

 . בשבילם פתרון אחרנו אין ל ,לצערנו .גם הבריכה הזו לא מספיקה עבורם

שתכירו , אך אנחנו מקווים שאחרי כךיהם מדגי פנגסיוס נמכרים בחנויות ואין חוק שמגן עלמנם וא

. רוצים לפגוש דגים? המקום לעשות זאת הוא רעיון טובקניית דגים אינה תבינו מדוע אותם כאן 

 .לגמרי חופשייםשם שוחים והם כשאתם באמת: בים, באגם או בנחל,  להם מההמתאי סביבהה

v. כדי בשבי בשים מוחזקות כהו עיזיםהתרנגולות, כמעט כל ה: ביצים, בחלב ובצמרשימוש ב

שאינם  תחמיםוץ גם במהמנהג הזה נפ להפיק מהגוף שלהן תוצר כלשהו: ביצים, חלב או צמר.

, הםמשתמשות ב ןואינמפיקות את התוצרים האלה  חיותהממילא ים כגון: "בנימוק, חקלאיים

 "בז?זלא חבל לב אנחנו? הםאז מדוע שלא נשתמש ב

במקום אחד, מעניקים בכך אישור לשימוש בתוצרים  יםחי-ישל בעל גוף תוצריכשמשתמשים ב

רק הימנעות . החיים כמקור למוצרי צריכה-שימוש בבעלימאשרים בכך את ה, וכאלה בכלל

החיים -חיים מייצגת עמדה ברורה נגד התייחסות לבעל-מלאה משימוש בתוצרי גוף של בעלי

ההימנעות משימוש בביצים, כאל מכונה המייצרת סחורות. עמדה זו ברורה במיוחד דווקא כש

-בחלב וכן הלאה נתפסת כ"בזבוז": ההימנעות משימוש היא דרכנו לומר "כבוד לגופו של בעל

 החיים עומד תמיד לפני שיקולים של תועלת ונוחות!"  

חיים כמשאבים בהתאם -משתמש בבעלי שמטרותיו חינוכיות )או טיפוליות( מקוםשל  צוותשכ

חיה -יחסי אדםבמקום באפשרות לקיים כך מחבל הצוות  המסורתית,החקלאית תפיסה ל

בתוצר הגוף שבחרנו לעשות לשימוש מלאה הסכמה החיים -בעלמהרי אי אפשר לקבל הדדיים. 

לא לברירה המלאכותית שהפכה את גופו בטח ובטח שלא לשימוש בתוצר עצמו ו –שלו 

עביר לקהל מחיים -של בעל יםגוף אחר יהשימוש בביצים ובתוצר, תרה מזויל"יצרני". 

שמכירים שאופן  "מישהוכאל "חיים ה-בעלמתייחסים למצד אחד : סותרים יםמסרהמבקרים 

אישי ומתעניינים ברווחתו, ומצד אחר מתייחסים אליו כאל "משהו" המספק מוצרים לפי 

מכיוון שהכרה ב"מישהו" מאתגרת ושברירית יותר, המסר הכפול פועל נגד  .העדפות שלנו

 :בדף מידע ,לטיפול בנושא דוגמה ההכרה הזו.

 מה זה בעצם? –ביצה 

בעבר ? לארוחת הבוקר שלנו לאסוף את הביצים של התרנגולות כאן במרחבכדאי האם לדעתכם 

 .מדוערוצים לספר לכם , ואנו . הפסקנו לעשות זאתלהכין כאן ארוחות בוקר מהביצים נהגנו

לשלומן. אנו אחראים עליהן והן תלויות  דואגים חנומסתובבות חופשיות, ואנשלנו התרנגולות 

"אם אני מטפל בהן, מנקה אחריהן . אפשר לשאול ןלא לנצל אותשלכן אנחנו מקפידים ובנו, 

כל אחד צריך טובה ממה שהן מייצרות? הרי במערכת יחסים ומגן עליהן, למה שלא איהנה קצת 

לקיחת ביצים  תרומה!"התשובה שלנו היא "כן, אבל הביצים אינן ו , לא?"לתרום את חלקו
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כשנראה לנו כשלוקחים את הביצה בשיא העדינות, ואפילו אפילו  .מתרנגולת נעשית בכפייה

 .כלל שהתרנגולת לא נפגעת מכך

 גד ניצול של חלשיםנ – לשינוי חברתיבשנים האחרונות הפכנו את המקום שלנו למרכז חינוך 

אף . נאלצנו להודות ששות במיוחדהתרנגולות חלרק אז שמנו לב ש. ולטובת התחשבות בהם

תרנגולת אינה יכולה לומר לנו "קחו את הביצים ותאכלו, בתיאבון!" וגם לא "אל תקחו את 

  קל לנו להאמין שלא אכפת להן., ולכן לא מדברותבקיצור, התרנגולות הביצים, הן שלי!" 

אכלו אותן, אז אנחנו יודעים שאין בטבע אפילו ציפור אחת שמטילה ביצים בשביל שאחרים י

להתחשב בהן גם כשהן לא זה התפקיד שלנו לא ייתכן שדווקא לתרנגולות שלנו לא אכפת! 

להשתמש בביצים, וכשנוח מאוד לנו  נוחובעצם  .חשוב להןשמה את מביעות בצורה מובנת לנו 

שלנו אז כדי שלא נאבד את הרגישות  .אחריםקל לנו גם להעלים עין ממה שפוגע ב –לנו 

 .סיפוק רצונות אישיים שלנולהשתמש בהן למסרבים אנחנו  –ות לתרנגול

-300שיש אצלנו עשויות להטיל  ןעושים עם הביצים? ידעתם שתרנגולות מהזאז מה בכל זאת 

!( ממה שמטילות 10ביצים בשנה? זוהי כמות עצומה של ביצים, פי כמה )אפילו למעלה מפי  200

אדם בגוף התרנגולות במשך דורות רבים. -רמו בניתרנגולות בטבע. זה קורה בגלל שינויים שג

כל ביצה סוחטת סידן מהגוף שלה, עד שעצמות : התוצאה רעה מאוד לבריאות התרנגולת

 התרנגולת נחלשות מאוד.

מזל שבתנאים מסוימים תרנגולות מוכנות לאכול את הביצים שהטילו ולהחזיר לגוף שלהן את 

 עושים עם הביצים: נותנים לתרנגולות לאכול אותן. הסידן שאיבדו בהטלה. לכן זה מה שאנחנו

אתם יותר מתמיד בלי להשתמש בתרנגולות, ו לנו כיףטעים ואז מה בעניין ארוחות הבוקר שלנו? 

 מוזמנים להצטרף!

vi. חיות המחמד הנפוצות ביותר הן חתולים וכלבים, שהם טורפים אוכלי : האכלה בטרף חי

ודדים עם ההרג הכרוך בהחזקת חיה כזו אלא משתמשים בשר. למרות זאת, רובנו כיום לא מתמ

במזון המבוסס על הרג שהתבצע הרחק מאיתנו. במרחבי חי נפוצים מיני טורפים שאין מזון 

. הבעיות המוסריות העולות מהטיפול , אלא רק טרף שלם, חי או מתתעשייתי מעובד עבורם

אּותבחיות כאלה זהות לבעיות שבטיפול בחתולים ובכלבים, אך ה ר  של ההרג מעלה אתגרים  נ 

 ם במגע עם קהל. דוגמה:נוספי

 נחש צריך לאכול... מה זה אומר בעצם?

רפי הוא . גם לנו המקום הזה קצת עצובוהגעתם למתחם שהרבה אנשים לא רוצים להיכנס אליו, 

, לנו בניגוד .חיים שלמים, כמו עכברים וחולדות-פיתון מלכותי, וכדי לשרוד הוא חייב לאכול בעלי

טורף טבעי, ואין לו אפשרות כמונו להתקיים על מזון לא בשרי. הוא אפילו לא ישרוד אורך רפי הוא 

זמן אם יאכל בשר מעובד, כמו הפתיתים שאנחנו מכירים להאכלת חתולים וכלבים, ולכן כדי שהוא 

 יישאר בחיים צריך לספק לו מכרסמים שלמים.
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 נאלציםמכיוון שאנחנו אחראים לשלומו, אנחנו . ים למותחיים אחרים צריכ-כדי שרפי יחיה, בעלי

 אנחנו לא אוהבים את האחריות הזו!החיים שרפי יאכל. -להיות אחראים להרג של בעלי

 נו במחשבות שלכם:תעזרו לנו ותשתפו אותנשמח אם 

, או לתת לו מקומנוכבר הרג באחר , מה יותר גרוע: לתת לו עכבר שמישהו רפי כשמאכילים את

 ר חי, שרפי יהרוג אותו בעצמו?עכב

במה שונה האכלה של נחש בעכבר  –מה זה משנה בעצם אם אנחנו רואים או לא רואים את ההרג 

 חי מהאכלה של חתול בבשר מעובד?

לבד בטבע, בלי  שיסתדרוהאם צריך לאפשר לטורפים כמו רפי לחיות בשבי, או שמוטב ובכלל, 

 ג בשבילם?ושאנחנו נהיה אחראים להר

vii. חיות בר נכות אינן יכולות לשרוד בטבע, ובניגוד לחיות מבויתות הן  :ת בר נכהיזקת חיהח

לכן החזקתן בשבי מעלה התלבטות: אולי מוטב היה להשאיר  בשבי.גם לא מותאמות לחיים 

    יש לשתף את הקהל בהתלבטות. דוגמה: עזרה?בלי  להסתדר לבד,לנסות אותן 

 בלי בר –חיית בר 

היא נתפסה במלכודת ציידים ונפצעה ברגל. ר הגיעה אלינו מיערות הכרמל לאחר שמימי חזירת הב

 . לא תוכל לחזור לחיים הרגילים בטבעכבר  נכות, ומימיהפציעה גרמה 

אין לנו אפשרות אומנם . למרות הנכות שלה מלאים וטוביםלחוות חיים היא ראויה שיחד החלטנו 

: מסוימיםטבעיים תנאים , אך הצלחנו לשחזר ודרבתוך מקום מג ליצור בשבילה תנאים טבעיים

חזירי בר עוברים מרחקים בטבע , עם זאת. ולצמחייה אדמה, לגישה למיםמרחב תנועה גדול ו

 ., והם לא לבד אלא חיים בעדרגדולים

האם יש צמחים נוספים שיוכלו תרום לחיים ? ל מימי במרחב החיעל החיים ש מה אתם חושבים

האם ו? מתאים יותר מסתורמקום ברה שמתאימה לה יותר? או אולי שלה אצלנו? האם יש ח

  מעשה נכון להחזיק אותה בשבי בגלל הנכות שלה?בכלל לדעתכם זה 

viii. ור לשחרר לטבע ציפורי בר ממינים סאמטעמי הגנה על הטבע המקומי,  :ציפורים כנפי יצוץק

צליחו לשרוד בטבע לא יממילא ציפורי בר רבות המסוגלות להתעופף במקצת . לא מקומיים

אפשרות  מלבדאו מכיוון שהן מטרה מועדפת לציד.  ,הישראלי בגלל מגבלות שונות שלהן

השחרור הפסולה, לציפורים כאלה יש שני פתרונות עגומים: כליאה בכלוב או תנועה חופשית 

קיצוץ אברות התעופה. כדאי  –במרחב חי, אך רק לאחר התערבות המונעת אפשרות תעופה 

  . דוגמה:ובהתלבטות ביניהן הקהל בכל האפשרויות הקשות האלה לשתף את
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 מחשבות מוזרות על מספריים

צהובה. החלטנו לקצוץ את הכנפיים שלה כדי שהיא תוכל ללכת בחופשיות -היא ארה כחולה שמחה

 במרחב החי, אבל לא לעוף. 

היא תצא מייד ממרחב אם היא תעוף באופן חופשי, . אבל ה את הכנפייםשמחלקצוץ לאנחנו שונאים 

הצבעים החזקים של שמחה מתאימים ליערות אדם. -בניטורפים ומתהיה בסכנה גדולה מהחי ו

באמריקה הדרומית, ואילו בנוף הישראלי היא בולטת מאוד לעין. אם היא תתעופף בחוץ, עופות 

נשים רוצים הרבה אאדם מסוכנים לה עוד יותר: -ובני. יבחינו בה בקלות וינסו לצוד אותהדורסים 

מהר מאוד מגיעים  –, המחיר שמשלמים עבורו גבוה, ולכן כשארה נמצאת בחוץ כזהצבעוני תוכי 

 .אנשים ולוכדים אותה כדי למכור אותה

אבל אפילו כדי ששמחה תוכל להיות מוגנת אצלנו עם כנפיים שלמות, צריך לסגור אותה בכלוב. 

גדול  מחיר וזהשנייה, ולכן היא לא באמת תעופף.  בכלוב הגדול ביותר שלנו היא תגיע מצד לצד תוך

הכי אחד הצרכים האפשרות לממש את : נלקחה ממנה מהטבעחטיפתה משלמת על ששמחה 

 עוף!ל –ים של ציפור בסיסי

עוד שנים רבות לפניה, ואנחנו מאחלים לה  יש ?השנ 70-40חיים בשבי  שמחה ידעתם שתוכים כמו

רעיונות לכם . יש בישראל אמריקנילמרות המצב הקשה של תוכי  חיים ארוכים, מעניינים ומספקים

 ?יותר חיים טוביםכאן לחיות  שמחהל לעזור איך

חזרה 
 למעלה

 !נשמח לראות את התוצרים שלכם ולשמוע מכם חוויות על המסע הייחודי שיצרתם אצלכם

   info@haai.org.il, מכון אדם וחיה 

https://haai.org.il/
mailto:info@haai.org.il

